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บันทึกผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
 

 การจัดท้ารายงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้
ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสนใจน้าไปใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลที่น้าเสนอประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
ยโสธร รายละเอียดโครงการที่ศูนย์ฯรับผิดชอบด้าเนินงาน และงานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ้าปีฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจทั่วไป ในการค้นคว้าหาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
ในนามตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
ทุกระดับ ที่ให้โอกาสและขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณข้าราชการ ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ส่วนต่างๆทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานจนส้าเร็จบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะและสามัคคี ซึ่ งนับเป็นผลงานกรมประมงที่จะน้ามาซึ่งประโยชน์แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ต่อไป  

 

                                                                

            (นางทิพย์สุดา  ต่างประโคน) 
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จังหวัดยโสธร 
 

ประวัตจิังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่งของประเทศไทย จัดต้ังโดยคณะ
ปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 อันให้
แยกอ้าเภอยโสธร อ้าเภอกุดชุม อ้าเภอเลิงนกทา อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว  อ้าเภอมหาชนะชัย และอ้าเภอปุาติ้ว 
ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 
สืบไป 

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร เดิมเป็นหมู่บ้าน เรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อมาใน พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยทรงยกฐานะเป็นเมืองยโสธร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ข้ึนตรงต่อกรุงเทพฯ ถึง พ.ศ. 
2443 รวมเข้าอยู่ในบริเวณอุบลราชธานีจนถึง พ.ศ.  2450 เมื่อยุบบริเวณอุบลราชธานี จัดตั้งเป็นจังหวัด
อุบลราชธานี จึงเป็นอ้าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี กระทั่งมีประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว 
 
 

 

 
 

ตราประจ าจังหวัด  
 

รูปสิงห์ 2 ตัว หันหน้าเข้าหาพระเจดีย์ 
 

รูปสิงห์         หมายถึง สัญลักษณ์ในการตั้งเมืองยโสธร คือบ้านสิงหท์่าเดิม กบั บ้านสิงห์โคก โดยจาก 
                             พงศาวดารเมืองยโสธร  
รูปพระเจดีย์   หมายถึง   พระธาตุพระอานนท์ซึง่เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวยโสธรและเมอืงใกล้เคียง  
รูปดอกบัว      หมายถึง   สัญลักษณ์ของจงัหวัดอบุลราชธานี ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2515 อ้าเภอยโสธร ข้ึน 
   สังกัดกบัจงัหวัดอบุลราชธานี ต่อมาโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที ่70 ลงวันที่ 6 
   กุมภาพันธ์ 2515 ได้ยกฐานะอ้าเภอยโสธรข้ึนเป็นจังหวัดยโสธร เพื่อสืบประวัติจึง
   คง รูป "ดอกบัว" ไว้เป็นอนุสรณ์ จังหวัดยโสธร ใช้อักษรย่อว่า ยส. 

 
ค าขวัญจังหวัด 

 

“เมืองบั้งไฟโก ้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด  แหล่งผลิตข้าวหอมมะล”ิ 
 

วิสัยทัศน์จังหวัด 
“ยโสธร  เมืองเกษตรอินทรีย์  เมืองแห่งวิถีอีสาน” 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%97%E0%B9%90_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%96_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%91%E0%B9%95
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ดอกไม้ประจ าจังหวัดยโสธร  
ช่ือดอกไม้ : บัวแดง 

 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดยโสธร  
ช่ือพรรณไม ้: ยางนา 

 
 
สภาพภูมศิาสตร ์    
 

ปัจจุบัน จังหวัดยโสธรอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 128 เมตร ตั้งศาลากลางจังหวัดที่ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมืองยโสธร ประกอบด้วยอ้าเภอ 9 อ้าเภอ 78 ต้าบล และ 885 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,161.444 
ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดอ้านาจเจริญ และ
จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขาขนาดเล็กเป็นบางบริเวณในตอนเหนือของจังหวัด ด้านตะวันตกของจังหวัดมีล้าน้้า
ยังไหลผ่านจากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่แม่น้้าชี 

 
 

 
  

แผนที่จังหวัดยโสธร 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
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ขนาดพ้ืนท่ี 
 

 จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ 4,161.444 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของ
พื้นที่ทั่วประเทศ (321 ล้านไร่) และคิดเป็นร้อยละ 12.89 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
อ้านาจเจริญ และยโสธร)  
 

ท่ี อ าเภอ พ้ืนท่ี 
ระยะทาง 

จากอ.เมือง (กม.) 
                   ไร่               ตร.กม.   
1 เมืองยโสธร 361,375 578.200 - 
2 เลิงนกทา 589,250 942.800 69 
3 ค้าเข่ือนแก้ว 399,000 638.400 23 
4 มหาชนะชัย 284,542.50 455.268 41 
5 กุดชุม 340,000 544.000 37 
6 ปุาต้ิว 192,500 308.000 28 
7 ค้อวัง 93,750 150.000 70 
8 ทรายมลู 170,485 272.776 18 
9 ไทยเจริญ 170,000 272.000 50 

รวม   2,600,902.50 4,161.444   

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดยโสธร 
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ประชากร 

 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559 จังหวัดยโสธร มปีระชากร จ้านวน 539,815 คน  (ปี 2558 มีจ้านวน 
540,182 คน) เป็นชาย 270,748 คน และหญิง 269,067 คน มีจ้านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 163,701 ครัวเรอืน มี
อัตราการเพิ่มธรรมชาติเฉลี่ยรอ้ยละ 0.45 ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 130 คน/ตารางกิโลเมตร 

                      1) ข้อมูลประชากรแยกตามเพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2559 

ท่ี พ.ศ. เพศชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมายเหต ุ
1 2554 270,306 268,547 538,853 

 
2 2555 270,973 269,294 540,267 

 
3 2556 271,082 269,301 540,383 

 
4 2557 271,163 269,048 540,211 

 
5 2558 271,109 269,073 540,182 

 
6 2559 270,748 269,067 539,815 (31 ธ.ค. 59) 

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดยโสธร 

 2) ข้อมูลประชากรและจ้านวนครัวเรือนแยกตามอ้าเภอ 
 

ท่ี อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

     ชาย      หญิง รวม 
1 เมืองยโสธร 17 190 44,331 65,572 64,648 130,220 
2 เลิงนกทา 10 145 29,144 48,162 48,358 96,520 
3 ค้าเข่ือนแก้ว  13 115 19,556 33,668 33,385 67,053 
4 มหาชนะชัย 10 103 15,187 28,810 28,549 57,359 
5 กุดชุม 9 128 20,444 33,466 32,967 66,433 
6 ปุาต้ิว            5 57 10,552 17,704 17,602 35,306 
7 ทรายมลู 5 54 8,980 15,527 15,537 31,064 
8 ค้อวัง  4 45 6,607 12,680 12,868 25,548 
9 ไทยเจริญ 5 48 8,900 15,302 15,186 30,488 

รวม 78 885 163,701 270,748 269,067 539,815 
ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดยโสธร 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

ข้อมูลด้านการประมง 
                          - จับปลาจากแหล่งน้้าธรรมชาติ โดยในปี 2558 จับได้จ้านวน 4,118,760 กก.  ปลาทีจ่ับ
ได้มาก ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ตามล้าดับ    
                          - การเพาะเลี้ยงปลา ปริมาณผลผลิตทีไ่ด้ในปี 2558 มีจ้านวน 1,654,237 กก. ปลาที่
เลี้ยงมาก ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ตามล้าดับ  
 

ท่ี พ.ศ. 
จับจากแหล่งน้ าธรรมชาต ิ การเพาะเลี้ยง  

จ านวน (กก.) จ านวน (กก.) 
1 2553 15,501,388 935,797 
2 2554 17,890,503 1,098,735 
3 2555 2,934,022 1,996,795  
4 2556 1,786,923 1,884,103 
5 2557 6,238,610 2,055,343 
6 2558 4,118,760 1,654,237 

ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
 
 

    
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) เดิมใช้ช่ือว่า สถานีประมงน้ าจืดจังหวัด
ยโสธร สืบเนื่องมาจาก รัฐบาลเนเธอแลนด์ ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้้าโขง ประสงค์ให้กรมประมงจัดหา
ที่ตั้งศูนย์ผลิตพันธ์ุปลา (สถานีประมง) เพื่อท้าการผลิตพันธ์ุปลาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ใน
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้าโขง และเพื่อการขยายพันธ์ุปลาชดเชยการสูญเสยีพันธ์ุปลาจากธรรมชาติ อันเนื่องมาจาก
การสร้างเข่ือนปิดกั้นทางเดินของพันธ์ุปลา กรมประมงร่วมกับส้านักงานพัฒนาลุ่มแม่น้้าโขงได้คัดเลือกพื้ นที่
บริเวณบ้านปอแดง ต้าบลบากเรือ อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นเนื้อที่รวม 297 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับการจัดต้ังสถานีประมง เนื่องจากมีล้าห้วย ช่ือ "ห้วยเกลี้ยง" ซึ่งเป็นสาขาของล้า
น้้าชี และมีฝายกั้นล้าน้้าท้าให้มีน้้าใช้ส้าหรับเพาะพันธ์ุปลาและสัตว์น้้าได้ตลอดปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2531 
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้กรมประมงใช้พื้นที่ในการจัดสร้างศูนย์ผลิตพันธ์ุปลาได้ โดยกรม
ประมงได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้างสถานี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 แล้วเสร็จและตรวจรับงานเมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2534 รวมระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด 26 เดือนภายใต้ความอุปถัมภ์ของส้านักงานพัฒนาลุ่มน้้า
โขง เป็นเงินให้เปล่า 39 ล้านบาท และรัฐบาลไทยได้สมทบเงินงบประมาณจ้านวน 15 ล้านบาท โดยท้าสัญญา
จ้าง บริษัท แอตแลนติสคอร์เปอร์เรช่ัน จ้ากัด  

ปีงบประมาณ 2546 กรมประมงปรับโครงสร้าง และปรับเปลี่ยนช่ือหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดยโสธร ภายใต้ ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 

ต่อมาปีงบประมาณ 2559 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 
(ยโสธร) อีกครั้งตามการปรับโครงสร้างภายในกรมประมง โดยปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานเขต 5  ที่ดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ และอ้านาจเจริญ (กองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด) จนถึงปัจจุบัน 

 
ท่ีอยู่   :  184 หมู่ 2 ต้าบลบากเรือ อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 

  โทรศัพท์/โทรสาร  : 045 756608 / 045 756607   
Website  : www.fisheries.go.th/if-yasothon/web2 
E-mail  :  if_yasothon@yahoo.com, yasofish@gmail.com 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

แผนภาพ/ทีต่ั้งศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

โครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มี  พื้นที่โดยรวม 297 ไร่  ประกอบด้วย 

 
บ้านพักข้าราชการระดบั 5 - 6    จ้านวน   1  หลัง 
บ้านพักข้าราชการระดบั 3 - 4    จ้านวน   3  หลัง 
บ้านพักข้าราชการระดบั 1 - 2    จ้านวน   2  หลัง 
บ้านพักคนงาน         จ้านวน  12 หลัง 
บ้านพักเกษตรกร             จ้านวน   6  หลัง 

อาคารส้านักงาน   จ้านวน  1  หลัง 

โรงเพาะฟัก   จ้านวน  1  หลัง 
โรงสูบน้้า   จ้านวน  4  หลัง 
โรงเก็บอาหารปลา  จ้านวน  1  หลัง 
โรงเก็บพัสด ุ   จ้านวน  1  หลัง 
โรงเก็บน้้ามัน   จ้านวน  1  หลัง 
โรงเก็บรถยนต ์   จ้านวน  2  หลัง 
บ่อดินพักน้้า ขนาด  2  ไร่  จ้านวน  1   บ่อ 

 
บ่อดิน 

 ขนาด  2  ไร่  จ้านวน  24  บ่อ 
 ขนาด  1  ไร่  จ้านวน  52  บ่อ 
 ขนาด  2  งาน  จ้านวน  12  บ่อ 
 ขนาด  1  งาน  จ้านวน   10  บ่อ 

บ่อซเีมนต ์
 ขนาด  50 ตรม.  จ้านวน  40  บ่อ 
 ขนาด  15 ตรม.  จ้านวน  20  บ่อ 
 ขนาด   4  ตรม.  จ้านวน    8  บ่อ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด กรมประมง ได้รับการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด และพันธ์ุไม้น้้าจืดเพื่อน้าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้
ข้อจ้ากัดของสภาพพื้นที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดและพันธ์ุไม้น้้าที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและพันธ์ุ
สัตว์น้้าหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุของแต่ละท้องถ่ินเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจ ผลิตและขยายพันธ์ุสัตว์น้้า
จืด พันธ์ุไม้น้้าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุที่หายากและใกล้สูญพันธ์ุ ผลิต และปล่อยพันธ์ุสัตว์น้้า พันธ์ุไม้น้้าจืด
โดยเน้นชนิดพันธ์ุที่เหมาะสมกับแหล่งน้้าปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้้าในแหล่งน้้าปิด 
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและพันธ์ุไม้น้้าจืด และให้การสนับสนุนทาง
วิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และพันธ์ุไม้น้้าจืด ควบคุม 
ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้้าสวยงาม ในพื้นที่
จังหวัดรับผิดชอบ เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้้าจืด ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุน
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ก้ากับ ควบคุมดูแลการด้าเนินการของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดในก้ากับ 
 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีฯ/ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
 

ล าดับ            ชื่อ-สกุล ช่วงเวลาด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดยโสธร 

 1 นายเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์  ต.ค.2533 –  เม.ย.2540 
2 นางนภาพร  ศรีพุฒินิพนธ์  เม.ย.2540 – ก.พ.2542 
3 นายสมศักดิ์  รุ่งทองใบสุรีย ์  ก.พ.2542 –  ม.ค.2546 
4 นายสมเกียรติ  พงษ์ศิรจิันทร ์  ม.ค.2546 –  มิ.ย.2546 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยโสธร 
1 นายเจรญิ  อุดมการ  มิ.ย.2546 –  ม.ค.2553 
2 นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธ์ุ  ม.ค.2553 –  มี.ค.2557 
3 นายศุภกิตต์ิ  ใสกระจ่าง  มี.ค.2557 –  มี.ค.2559 
4 นางสาวศิราณี  งอยจันทร์ศร ี  มี.ค.2559 –  ต.ค.2559 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
1 นางทิพย์สุดา  ต่างประโคน ต.ค.2559 –  ปัจจุบัน 

 
 

 
 
 



10 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

อัตราก าลัง 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มีบุคลากร
ปฏิบัติงานรวม 40 อัตรา โดยมีรายละเอียดของบุคลากร ดังนี ้

 

ข้าราชการ 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
นางทิพย์สุดา  ต่างประโคน M.Sc.Aquatic Biology ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ 

 
Universiti Putra Malaysia 

 
นางสาวพรรณทิพา สามารถ วท.บ.(การประมง) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 
ม.ขอนแก่น 

 
นายประสิทธ์ิ เช่ียวชาญธนกิจ วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 
ม.เกษตรศาสตร ์

 
นายศุภรัตน์ ขันงาม วท.บ.(การประมง) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 
ม.แม่โจ ้

 
นางสุมาลี จันทะคูณ ปวส.(การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

 
นายสมาน  โรมพันธ์ วท.บ.(สัตวบาล) เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 
  ม.ราชภัฏอุบลราชธานี   

            

ลูกจ้างประจ า        
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1 นายบัญชา  ชัยนิตย์ ป.6 พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
2 นางยุบล  พวงพุ่ม ม.6 พนักงานธุรการ ส.3 
3 นายอุทัย  โสทะรักษ์ ป.6 พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2 
4 นายบุญเย็น  บุญรินทร ์ ป.6 พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2 
5 นายค้าภู  บุญคืน ม.3 พนักงานรกัษาความปลอดภัย บ.2 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ 
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ  ต าแหน่ง 
1 นายวิวัฒน์ ไชยค้า วท.บ.(ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการประมง 
2 นางสาวดาริกา  จัยวัฒน ์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง) นักวิชาการประมง 
3 นายสุริยันต์ จทูะรกัษ์ วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมง 
4 นายเทอดศักดิ์ สมสอางค์ ปวส.(ประมง) เจ้าพนักงานประมง 
5 นายสุรศักดิ์ สงิพิมพ ์ ปวส.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ช่วยประมง 
6 นายเพลินชัย พิมพะธรรม ปวส.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ช่วยประมง 
7 นายสมศักดิ์ ซ่อนบุญ ปวท.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ช่วยประมง 
8 นายวิรัตน์ จันทะคูณ ปวส.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ช่วยประมง 
9 นางขวัญจิตรม์ณีทร ไชยค้า ม.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู 
10 นายไพโรจน์ โสทะรักษ์ ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
11 นายทองใส สมช่ือ ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
12 นายรุ่งเพชร สุตะคาน ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
13 นายบัญญัติ พิมพะธรรม ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
14 นายชุมพล ดลผาด ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
15 นายสุเทพ กองค้า ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
16 นายทวีชัย พุทธิขันธ์ ปวช.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ช่วยประมง 
17 นายหนูกาล สมช่ือ ปวช.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ช่วยประมง 
18 นางสงกรานต์  แก้วบุญเรือง ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
19 นายนคร กลางนา ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
20 นายพิเชษฐ์ สว่างวงศ์ ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 
21 นายหนูการ กลางนา ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
22 นายบุญยัง พรมหาญ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 
23 นายอนันต์ จันทะคูณ ม.6 คนงานประมง 
24 นายเจรญิ บุญคืน ม.3 คนงานประมง 
25 นายชายน้อย ชัยนิตย์ ม.3 คนงานประมง 
26 นางจงรักษ์ ทองอร่าม บธบ.(การจัดการ) จ้างเหมา 
27 นายจีรัชญ์ สวาทท ี วท.บ.(ประมง) จ้างเหมา 
28 นายโกวิท สมอ่อน ม.3 จ้างเหมา 
29 นายไพทูรย์ บุญนอก ม.3 จ้างเหมา 
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แผน/ผลการด าเนินงาน 
ประจ าป ี2560 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

กิจกรรมพฒันาและบริหารจัดการทรพัยากรสตัว์น้ า 
 

งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
 

ปัจจุบันแหล่งธรรมชาติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก ท้าให้ความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยแพร่
ขยายพันธ์ุของสัตว์น้้าลดลง การเพิ่มจ้านวนของประชากรท้าให้สัตว์น้้าถูกจับมาบริโภคเป็นจ้านวนมากจนไม่
สามารถแพร่ขยายพันธ์ุเองในธรรมชาติได้เพียงพอ เพื่อบรรเทาปัญหาการลดลงของจ้านวนพันธ์สัตว์น้้าใน
ธรรมชาติลดลง จึงมีแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้าให้มากข้ึน โดยการส้ารวจแหล่งน้้าและผลิตพันธ์ุสัตว์น้้า
น้าไปปล่อยในแหล่งน้้าธรรมชาติ แจกจ่ายให้ส่วนราชการอื่นๆ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ เป็น
การเพิ่มผลผลิตการประมงและเพิ่มความสมบูรณ์ทรัพยากรประมงในแหล่งน้้า 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มพันธ์ุสัตว์น้้าจืดชนิดต่างๆ น้าไปปล่อยในแหล่งน้้าธรรมชาติและแหลง่น้้าที่มกีารใช้ประโยชน์

ร่วมกันให้เป็นแหล่งโปรตีนของประชาชน 
2. เพื่อผลิตพันธ์ุสัตว์น้้าจืดชนิดต่างๆ แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้้า ส่วนราชการต่างๆ เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและเหลือไว้บริโภค 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น้้าเพื่อเตรียมปล่อยและแจกในพื้นทีเ่ปูาหมาย 
2. ส้ารวจและคัดเลอืกแหล่งน้้าที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในพื้นที่ด้าเนินงาน 
4. น้าพันธ์ุสัตว์น้้าไปปล่อยในพื้นที่ด้าเนินงานตามแผนงาน                                                   

 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ สง่เสรมิ แนะน้าการเลี้ยงปลา รวมถึงการอนรุักษ์สัตว์น้้า
และการใช้ทรัพยากรประมงที่ถูกต้อง 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

ผลการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าท่ีผลิตและปล่อย หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1 ปลาตะเพียนขาว ตัว 4,500,000 4,626,000 
2 ปลานิล ตัว 920,000 945,000 
3 ปลาไน ตัว 900,000 1,370,000 
4 ปลาย่ีสกเทศ ตัว 1,300,000 1,479,000 
5 ปลานวลจันทร์เทศ ตัว 500,000 495,000 
6 ปลาสร้อยขาว ตัว 1,500,000 1,140,000 
7 ปลากระแห ตัว 2,100,000 2,573,000 
8 ปลาแก้มช้้า ตัว 700,000 365,000 
9 ปลาบ้า ตัว 400,000 430,089 
10 ปลากาด้า ตัว 200,000 180,000 
11 ปลาสวาย ตัว 30,000 30,000 
12 กบนา ตัว 75,500 88,500 
13 ปลาตะเพียนทอง ตัว 2,174,500 2,440,000 
รวม     15,300,000 16,161,589 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

โครงการพฒันาคณุภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

         ปัจจุบันเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า โดย เฉพาะเรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง และการเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความเข้มงวด ดังนั้น
การพัฒนาคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับในปี 2547 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปี
แห่งความปลอดภัยด้านอาหาร  กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลีย้งสตัว์น้้าให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพ โดยกรมประมงจะตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่เป็นไปตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย เพื่อการ
ด้าเนินการให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ ก่อนที่เกษตรกรจะผ่านการตรวจรับรองฟาร์ม เกษตรกรต้องได้รับการ
ฝึกอบรม และทราบขั้นตอนในการปฏิบัติตามแนวทางที่กรมประมงก้าหนด เพื่อที่จะสามารถรักษามาตรฐานที่
ดี ให้คงไว้ต่อเนื่อง ท้าให้การผลิตสัตว์น้้าที่ปลอดสารตกค้างออกสู่ตลาด และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภค 
โดยไม่มีปัญหาเรื่องสารตกค้างเกิดข้ึน 

  

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ใหเ้กษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายของรฐัที่ตอ้งการใหผ้ลผลิตที่ผู้บริโภค

ภายในประเทศกบัสง่ออกมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน 
2. ตรวจสอบและควบคุมให้ผูป้ระกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค 
3. เพื่อใหผู้้บริโภคสินค้าประมงมีความปลอดภัยและเช่ือมั่นว่าสินค้าประมงทีผ่่านการรบัรองสามารถ

ตรวจสอบทีม่าทุกกระบวนการได ้
4. ส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่มีอยู่ปัจจุบัน ให้เข้าสู่ระบบ เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมประมง

ก้าหนด 
5. เพื่อตรวจประเมินและรบัรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดทีไ่ด้มาตรฐานตามที่กรมประมงก้าหนด 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1.  ตรวจสอบติดตามรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดฟาร์มเดิมที่ต้องยืนยันซ้้า  
2.  ตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  
3.  ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้้าจืดเพื่อหาสารตกค้าง  
4.  ให้ค้าแนะน้าส่งเสริมตลอดจนติดตามเฝูาระวังตรวจประเมินฟาร์ม  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

ผลการปฏิบัติงาน 
 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. จ านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน                                                ฟาร์ม 353 356 
  1.1 ฟาร์มเดมิที่ต่ออายุ (safety level) ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 ฟาร์ม 26 18 
  1.2 ฟาร์มเดมิที่ต่ออายุ (GAP ปลานิล) ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 ฟาร์ม 16 - 
  1.3 ฟาร์มเดมิที่ต่ออายุ (GAP ปลาอื่นๆ) ต่ออายุต่อเนื่องในปี 60 ฟาร์ม - - 
  1.5 ฟาร์มใหม ่(safety level) ฟาร์ม 200 202 
  1.6 ฟาร์มใหม่ (GAP ปลานิล) (ศรฟ.) ฟาร์ม - - 
  1.7 ฟาร์มใหม่ (GAP ปลาอื่นๆ) ฟาร์ม 10 11 
  1.8 ตรวจติดตามฟารม์ GAP (รวม) ฟาร์ม 18 13 
  1.9 ตรวจติดตามฟารม์ safety level ฟาร์ม 83 112 
2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ า ราย - 356 
  2.1 ฟาร์มเดมิที่ต่ออายุ (safety level ) ฟาร์ม - 18 
  2.2 ฟาร์มเดมิที่ต่ออายุ (GAP ปลานิล)  ฟาร์ม - - 
  2.3 ฟาร์มเดมิที่ต่ออายุ(GAPปลาอื่นๆ)  ฟาร์ม - - 
  2.4 ฟาร์มใหม่ (GAP ปลานิล) (ศรฟ.) ฟาร์ม - - 
  2.5 ฟาร์มใหม ่(safety level) ฟาร์ม - 203 
  2.6 ฟาร์มใหม่ (GAP ปลาอื่นๆ) ฟาร์ม - 10 
  2.7 ฟาร์มตรวจติดตามฟารม์เดิม (GAP ปลานิล) (ศรฟ.) ฟาร์ม - 8 
  2.8 ฟาร์มตรวจติดตามฟารม์เดิม (safety level) ฟาร์ม - 112 
  2.9 ฟาร์มตรวจติดตามฟารม์เดิม (GAP ปลาอื่นๆ) ฟาร์ม - 4 
  2.9 ฟาร์มตรวจติดตามฟารม์เดิม (GAP สัตว์น้้าอื่นๆ) ฟาร์ม - 1 
3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 177 193 

- จ้านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ ์ ตัวอย่าง 177 193 
- จ้านวนตัวอย่างที่ไมผ่่านเกณฑ ์ ตัวอย่าง - - 
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โครงการฟืน้ฟทูรพัยากรพนัธุป์ลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
 

ลุ่มน้้าที่ส้าคัญของประเทศไทยในอดีตเคยเป็นแหล่งที่มีพันธ์ุสัตว์น้้าต่างๆ ชุกชุม ตามลุ่มน้้าที่ส้าคัญจึง
มีแหล่งชุมชนเกิดข้ึน เพราะลุ่มน้้าเหล่านี้นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วยังเป็นเส้นทาง
คมนาคม ลุ่มน้้าแม่กลองเป็นแหล่งที่มีพันธ์ุปลาย่ีสก ลุ่มน้้าชีเป็นแหล่งที่มีพันธ์ุปลากา ปลาบ้า และปลาสวาย 
ส่วนลุ่มน้้าตาปี ก็เคยเป็นแหล่งที่พันธ์ุปลาในตระกูลปลากดอยู่อย่างชุกชุม ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไม่เอื้ออ้านวยต่อการแพร่ขยายของ
พันธ์ุปลา และสัตว์น้้าจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการท้าการประมงเกินก้าลังผลิตของแหล่งน้้า ตลอดจนภัย
ธรรมชาติ ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรนุแรงต่อชนิด และปริมาณสัตว์น้้าจืดในแหล่งน้้าธรรมชาติ กล่าวคือ พันธ์ุ
ปลาน้้าจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธ์ุไป                                                  
 นอกจากนี้พันธ์ุปลาน้้าจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการ
สูญพันธ์ุ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
โครงการหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลีย้งปลา และสัตว์น้้าจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธ์ุ
แล้วน้าไปปล่อยในแหล่งน้้าธรรมชาติ เพื่อทดแทนปริมาณสัตว์น้้าที่ถูกท้าลาย ซึ่งการเพิ่มผลผลิตของปลาใน
แหล่งน้้ายัง เป็นการเพิ่มรายได้ และเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผูย้ากไร้ในชนบท นอกจากนี้ยังสง่เสรมิ
ให้เกิดการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้า ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง ตลอดจนสามารถคืนความ
หลากหลายของชนิดปลา ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้้าอันจะน้ามาซึ่งการใช้
ทรัพยากรสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพาะพันธ์ุปลา และสัตว์น้้าจืดของไทย 
2. เพื่อศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยที่หายากใกล้สญูพันธ์ุ 
3. เพื่อเพิม่ผลผลิตพันธ์ุปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยในแหล่งน้้าธรรมชาติ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเปน็อาชีพส้าหรับพันธ์ุปลาที่มศัีกยภาพในการผลติและเปน็ที่ต้องการของ

ตลาด 
 

เป้าหมายของโครงการ 
1. ผลิตพันธ์ุปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย จ้านวน 1,000,000 ตัว  
2. ปล่อยและแจกพันธ์ุปลาในแหลง่น้้า จ้านวน 1,000,000 ตัว 
3. รวบรวมพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเพาะขยายพันธ์ุและเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธ์ุต่อไป 
 

วิธีด าเนินงาน 
1. ผลิตพันธ์ุปลาและสัตว์น้้าของไทยชนิดต่างๆ จ้านวน 1,000,000 ตัว 
2. ปล่อยพันธ์ุปลาและสัตว์น้้าของไทย เพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้้าธรรมชาติ เข่ือน อ่างเก็บ

น้้าต่างๆที่เหมาะสมโดยให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามามีสว่นร่วมในการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้้ารู้จกัการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้้า และการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าของไทยไม่ให้สูญพันธ์ุต่อไป 

3. รวบรวมพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้้า หรือตัวอ่อนของสัตว์น้้าไว้ เพือ่เพาะขยายพันธ์ุและเลี้ยงไว้เป็นพอ่แม่
พันธ์ุต่อไป 

4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้้าแก่เกษตรกร โดยการแนะน้าและให้การสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้้าแก่เกษตรกร
ที่มีความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์น้้าแล้วติดตามผล และให้ค้าแนะน้าแก้ไขปัญหาจนสามารถจับผลผลิตได้ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

ผลการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1 ปลาสร้อยขาว ตัว 200,000 190,000 
2 ปลากระแห ตัว 330,000 350,000 
3 ปลาแก้มช้้า ตัว 45,000 50,000 
4 ปลาตะเพียนทอง ตัว 280,000 290,000 
5 ปลากาด้า ตัว 50,000 50,000 
6 ปลาบ้า ตัว 73,000 80,000 
7 ปลาสวาย ตัว 10,000 10,000 
8 ปลาเทโพ ตัว 5,000 5,000 
9 กบนา ตัว 7,000 10,000 

รวม   ตัว 1,000,000 1,035,000 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุป์ลา พนัธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอืน่ๆ 
 

กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธ์ุกุ้ง และพันธ์ุสัตว์น้้าอื่นๆ เป็นโครงการที่กรมประมง
ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อผลิตพันธ์ุสัตว์น้้าจ้าหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ทั้ งนี้ เพื่อสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านการประมง แนะน้าส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เช่น งานประมงหมู่บ้าน ซึ่งผลผลิตที่ได้รับท้าให้เกษตรกรเป็นจ้านวนมากสนใจที่จะ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและจ้าหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ โดยเกษตรกรผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า สามารถติดต่อขอซือ้พันธ์ุปลาจากศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ในราคาที่กรม
ประมงก้าหนด 

 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น้้าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมต่อการเลี้ยง เพื่อจ้าหน่ายใหเ้กษตรกร

ผู้สนใจ 
2. เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพิ่มอาหาร

โปรตีนประเภทสัตว์น้้าแก่ทอ้งถ่ิน 
3. ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรได้พันธ์ุสัตว์น้้าที่ดีเพื่อน้าไปเลี้ยงตอ่ไป 
 

วิธีด าเนินงาน 
1. ผลิตพันธ์ุสัตว์น้้าชนิดต่างๆ 
2. จ้าหน่ายพันธ์ุสัตว์น้้าดังกล่าวในราคาที่กรมประมงก้าหนด 
3. ให้ค้าแนะน้าและแจกเอกสารด้านการเพาะเลี้ยงแกเ่กษตรกรที่มาติดต่อขอซือ้พันธ์ุสัตว์น้้า 
4. น้าเงินที่ได้จากการจ้าหน่ายพันธ์ุสัตว์น้้าส่งคลงั 
5. จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธ์ุกุ้งและพันธ์ุสัตว์

น้้าอื่น ๆ ส่งกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเป็นประจ้าทุกเดือน 
 

     
 

     



20 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

ผลการปฏิบัติงาน 

 

 

ชนิด ขนาด ราคา (สตางค์) จ านวนปลา(ตัว) จ านวนเงิน (บาท)
ปลาตะเพยีนขาว 2 - 3  ซ.ม. 10 1,750,300 175,030
ปลาตะเพยีนขาว 3 - 5 ซ.ม. 20 760,500 152,100
ปลาตะเพยีนขาว 5 - 7 ซ.ม. 30               -                  -  
ปลานิล 2 - 3 ซ.ม. 10 945,900 94,590
ปลานิล 3 - 5 ซ.ม. 20 163,000 32,600
ปลาไน 2 - 3 ซ.ม. 10 236,700 23,670
ปลาไน 3 - 5 ซ.ม. 20 34,500 6,900
ปลายี่สกเทศ 2 - 3 ซ.ม. 10 8,500 850
ปลายี่สกเทศคัดพนัธุ์ 2 - 3 ซ.ม. 12               -                  -  
ปลานวลจันทร์เทศ 2 - 3 ซ.ม. 10               -                  -  
ปลานวลจันทร์เทศ 3 - 5 ซ.ม. 20               -                  -  
ปลาดุกอยุเทศ 1 - 2 ซ.ม. 10               -                  -  
ปลาดุกอยุเทศ 2 - 3 ซ.ม. 20 89,000 17,800
ปลาดุกอยุเทศ 3 - 5 ซ.ม. 40 41,750 16,700
ปลานิลแดง 2 - 3 ซ.ม. 20 155,000 31,000
ปลานิลแดง 3 - 5 ซม. 40 34,250 13,700
ปลานิลแปลงเพศ 2 - 3 ซม. 30 173,850 52,155
ปลานิลแปลงเพศ 3 - 5 ซม. 50 2,400 1,200
ปลานิลแดงแปลงเพศ 2 - 3  ซม. 40 34,750 13,900
ปลากดเหลือง 3 - 5 ซ.ม. 50               -                  -  
ปลากดเหลือง 5 - 7  ซ.ม. 100               -                  -  
ปลาสวาย 2 - 3 ซ.ม. 20               -                  -  
ปลาสวาย 3 - 5 ซ.ม. 40               -                  -  
ปลาหมอสายพนัธุช์มุพร 1 2 - 3 ซ.ม. 40 75,000 30,000
ปลาบา้ 2 - 3 ซ.ม 10               -                  -  
ปลาบา้ 3 - 5 ซ.ม. 20               -                  -  
ปลาสร้อยขาว 2 - 3 ซ.ม. 10 196,000 19,600
ปลาสร้อยขาว 3 - 5 ซ.ม. 20 15,000 3,000
ปลาเทโพ 1 - 2 นิ้ว 300 21,690 65,070
ปลาเทโพ 2 - 3 นิ้ว 400               -                  -  
ปลาเทโพ 3 - 4 นิ้ว 500 8,380 41,900
ปลากาด า   2 - 3 ซ.ม. 10               -                  -  
กบนา อาย ุ 30 วนั 100 6,850 6,850
รวมปลา 4,753,320 798,615
ไรแดง ก.ก.ละ(บาท) 80 0.5 40
รวมไรแดง 0.5 40
รวมเงินทัง้สิ้น  4,753,320 798,655
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพื่อให้ชุมชนเกษตรกร
ในแต่ละพื้นที่มีความเข็มแข็งสามารถบรหิารจดัการผลผลิตการเกษตร เพื่อสนองต่อความมั่นคงด้านอาหารและ
สร้างรายได้ในครัวเรือน จึงด้าริให้มีการจัดต้ังธนาคารผลผลิตเกษตร ข้ึนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารผลผลิต
ด้านการเกษตร กรมประมงจึงได้ด้าเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงฯ โดยการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดต้ังระบบธนาคารผลผลติการเกษตรโดยเน้นด้านประมงข้ึน เพื่อให้ชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการ
ผลผลิต แลก ยืมคืน ผลผลิตจากสัตว์น้้า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง จะด้าเนินการโดยอาศัยแหล่งน้้าชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ โดย
ความร่วมมือของชุมชนเกษตรกร เน้นการให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติที่บริหาร
จัดการโดยคณะกรรมการแหล่งน้้าชุมชนที่ตั้งข้ึน เพื่อให้แหล่งน้้าเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้้าชุมชนสามารถ
รองรับความต้องการการบริโภคอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้้าของชุมชน เน้นการบริโภค และการสร้างรายได้
เพื่อความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนเกษตรกร 
 ในปีงบประมาณ 2560 มีเปูาหมายจะด้าเนินการโครงการเพื่อจัดตั้งจ้านวน 20 ธนาคาร ใน 20 
จังหวัดน้าร่อง โดยเริ่มจากชุมชนที่มีความพร้อมในพื้นทีเ่ปาูหมายในเขตภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน็
ล้าดับแรก ตามความเร่งด่วนของปริมาณอาหารที่ขาดแคลนในพื้นที่ โดยสามารถด้าเนินการได้ใน 20 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 แห่ง สามารถเพิ่มก้าลังการผลิตด้านสัตว์น้้าไม่ต่้ากว่า 0.75 ตันต่อแห่ง มีครัวเรือนเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ต่อแห่งประมาณ 200 ครัวเรือน โดยร่วมด้าเนินการกับส้านักงานประมงจังหวัด ซึ่งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดยโสธร
และจังหวัดสุรินทร์ 
 วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนการบริหารจัดการแหลง่น้้าชุมชน ให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง 
 2. เพื่อสง่เสรมิให้ชุมชนมีการบริหารจัดการแหล่งน้้าชุมชนในการเพิม่ผลผลิตสัตว์น้้าเพื่อเป็นอาหาร
โปรตีนบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือน 
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแหล่งน้้าชุมชนเพื่อเพิม่ผลผลิตสัตว์น้้าจืดให้แก่ชุมชน เจ้าหน้าที่
ของกรมประมงและองค์กรบรหิารส่วนท้องถ่ินในระดับท้องถ่ินในพื้นที่เปูาหมาย 

 พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

 1. จังหวัดยโสธร แหลง่น้้า “โครงการชลประทานขนาดเล็กรอ่งแห”่ พื้นที่ 24 ไร ่

 2. จังหวัดสรุินทร์ แหลง่น้้า “หนองยาง” พื้นที่ 48 ไร่ 

 วิธีด าเนินงาน 
 1. ประเมินชนิดสัตว์น้้าในแหลง่น้้าก่อนเริม่ด้าเนินโครงการ 
 2. สุ่มช่ังวัดน้้าหนักและความยาวของลูกปลาก่อนปล่อยอนบุาล 
 3. สุ่มช่ังวัดน้้าหนักและความยาวของลูกปลาหลังอนบุาลกอ่นปล่อยลงแหลง่น้้า 
 4. ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้้าหลงัการปลอ่ยทุก 2 เดือน 
 5. ประเมินผลจบัสัตว์น้้าและมลูค่าสัตว์น้้าจืดทีจ่ับใช้ประโยชน์ 
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ผลการปฏิบัติงาน 

ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง จังหวัดยโสธร 
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ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง จังหวัดสุรินทร์ 
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โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สตัว์น้ าจืด 
 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพื่อ
พัฒนาแหล่งผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพื่อแก้ปัญหา
ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่้า และให้ผลผลิตทีไ่ด้มีมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่
และพัฒนาการรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นสหกรณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิธีการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีข้ึน การ
จัดการการเลี้ยงตามมาตรฐาน การหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การ
จัดการผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการเช่ือมโยงสินค้าสู่ตลาด โดยมีผู้จัดการโครงการ (Project 
manager) เป็นผู้ให้ค้าแนะน้า ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด้าเนินการในด้านต่างๆ ดังกล่าว 
 ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้้าจืด 435,765 ตัน มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง, 2558) ชนิดสัตว์น้้าที่ส้าคัญ เช่น ปลานิล ดุก ตะเพียน
ขาว สลิด สวาย ยี่สกเทศ และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง 
ระบบการเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน และราคาตกต่้า ดังนั้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในเชิง
ประจักษ์ กรมประมงจึงด้าเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้้าจืด ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึนและลดต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยการจัดการ
การเลี้ยงตามมาตรฐานการเพาะเลีย้งสตัว์น้้า โดยมาการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่อจา้หน่ายผลผลติที่มีแหล่ง
รับซื้อที่แน่นอนแก้ปัญหาเรื่องสินค้าราคาตกต่้าซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญที่เกิดข้ึนในทุกรอบการผลิตที่จ้าเป็นต้องเร่ง
ด้าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดของเกษตรกร 
 2. ลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงสัตว์น้้าจืดของเกษตรกร 
 3. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้้าจืดเข้าสู่มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด (SL/GAP) 
 4. พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและการเช่ือมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก 
 5. มีตลาดจ้าหน่ายผลผลิตสัตว์น้้าจืด 
 

 วิธีด าเนินงาน 
 1. ประชาสัมพันธ์และช้ีแจงโครงการ สมัคร/คัดเลือกเกษตรกร ระดมความคิดเห็นและจัดท้าแผนกลุ่ม
สมาชิกแปลงใหญ่ 
 2. ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาน้้าจืด ผลิตปลาน้้าจืดพันธ์ุดี สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์ม จัดท้าและ
แจกคู่มือการลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลาน้้าจืด 
 3. ฝึกอบรมมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด รับใบค้าขอการรับรองมาตรฐาน GAP ตรวจประเมิน
ฟาร์ม ตรวจตัวอย่างเนื้อปลา ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม และฝึกอบรมด้านการแปรรูปปลาน้้าจืด  
 4. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์  
 5. ติดตามและประเมินผล 
 
 



25 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 

 เกษตรกรเป้าหมาย : จ้านวน 50 ราย (ภาคผนวก) 
 พ้ืนท่ีด าเนินการ : พื้นที่ต้าบลนาแก อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว 20 ราย และต้าบลทุ่งมน อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว 
30 ราย 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการลด
ต้นทุน 

               - ผลิตปลาน้้าจืดพันธ์ุดี 125,000 ตัว 125,000 125,000 
กิจกรรม : การยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง 
เพ่ิมช่องทางการตลาด 

               - ตรวจประเมินฟารม์ 50 ราย 50 50 

           - ส่งตัวอย่างสัตว์น้้า 50 ตัวอย่าง 50  33* 
*หมายเหตุ : เนื่องจากเกษตรกรประสบภัยน้้าท่วม 
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งานธุรการ 
 

ท้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือต่างๆ เก็บรวบรวมหนังสือเอกสารของทาง
ราชการ ประมวลรายงานต่างๆ ส่งกรมประมง และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคุมแฟูมต่างๆ ค้นและ
ติดตามหนังสือราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงาน การขาด ลาปุวย ลาพักผ่อนประจ้าปีของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ้า ดูแลปรับปรุงบ้ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จัดท้ารายงานบัญชีวัสดุ - ครุภัณฑ์ รายงาน
ประจ้าปี รายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์ฯ แยกตามลักษณะงาน ดังนี้ 
 

 งานสารบรรณ 
 

 รายการ จ านวน  

 ลงทะเบียนรบัหนังสือ 3,041  ฉบับ 

 ลงทะเบียนสง่หนังสือ   594  ฉบับ 

 รวม 3,635 ฉบับ 
 

งบประมาณและการใช้จ่าย 
 

 
 

งาน/โครงการ งบประมาณรับ งบประมาณจ่าย คงเหลอื ร้อยละ
1.โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุป์ลาและสตัว์น้ าจืดของไทย
 - ค่าจ้างพนักงานราชการ 162,600.00    162,600.00    -           100.00 
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 78,200.00     78,096.70     103.30      99.87   
 - ค่าสาธารณูปโภค 10,000.00     8,531.72       1,468.28    85.32   

รวม 250,800.00   249,228.42   1,571.58    99.37  
2.กิจกรรมผลติพันธุส์ตัว์น้ า
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 1,786,200.00  1,785,870.99  329.01      99.98   

รวม 1,786,200.00 1,785,870.99 329.01      99.98  
3.กิจกรรมตรวจสอบและรับรองสนิค้าประมง
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 426,100.00    425,991.00    109.00      99.97   
 - ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 50,000.00     50,000.00     -           100.00 

รวม 476,100.00   475,991.00   109.00      99.98
4.กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสนิค้าประมงใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน
 - ค่าสาธารณูปโภค 485,100.00    484,873.87    226.13      99.95   

รวม 485,100.00   484,873.87   226.13      99.95  
5.กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง
 - ค่าจ้างพนักงานราชการ 3,669,240.00  3,669,240.00  -           100.00 
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 172,960.00    172,946.00    14.00        99.99  

รวม 3,842,200.00 3,842,186.00 14.00        100.00 
6.กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลติสตัว์น้ าแบบมีสว่นร่วม
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 100,000.00    99,933.00     67.00        99.93   

รวม 100,000.00   99,933.00     67.00        99.93  
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งบประมาณและการใช้จ่าย (ต่อ) 
 

 
 
   

งาน/โครงการ งบประมาณรับ งบประมาณจ่าย คงเหลอื ร้อยละ
7.กิจกรรมระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 400,000.00    399,026.56    973.44      99.76   

รวม 400,000.00   399,026.56   973.44      99.76  
8.กิจกรรมวิจัยและพัฒนา
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 30,000.00     29,563.00     437.00      98.54   

รวม 30,000.00     29,563.00     437.00      98.54  
9.กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการท าประมง
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 15,200.00     15,168.50     31.50        99.79   

รวม 15,200.00     15,168.50     31.50        99.79  
10.กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาสนิค้าประมง
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 24,000.00     23,741.32     258.68      98.92   

รวม 24,000.00     23,741.32     258.68      98.92  
11.กิจกรรมฝายหวันา จังหวัดศรีสะเกษ (เบิกแทนกัน)
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 70,000.00     69,947.00     53.00        99.92   

รวม 70,000.00     69,947.00     53.00        99.92  
เงินนอกงบประมาณและการใช้จ่าย
1.งานเงินทนุหมุนเวียนในการผลติพันธุป์ลา พันธุกุ้์ง และสตัว์น้ าอ่ืนๆ
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 368,330.00    330,647.00    37,683.00   89.77   
 - ค่าสาธารณูปโภค 60,000.00     -              60,000.00   -     
 - ค่าจ้างชั่วคราว 330,840.00    330,743.22    96.78        99.97   

รวม 759,170.00   661,390.22   97,779.78  87.12  
รวมทัง้สิน้ไม่รวมเงินทนุ 7,479,600.00 7,475,529.66 4,070.34    99.95  

รวมทกุกิจกรรม 8,238,770.00 8,136,919.88 101,850.12 98.76  
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งานวิจยัป ี2553 
เร่ือง “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย” 

 
งานวิจยัป ี2555 

เร่ือง “การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเลี้ยงปลาเทโพของเกษตรกรท่ี 
เป็นลูกค้าของศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยโสธร” 
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
 

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

       ๒ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้้าจืดหนองคาย 
  ๓ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้้าจืดร้อยเอ็ด 

     ๔ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้้าจืดขอนแก่น 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ทั้งทางด้านกายภาพและเคมีของน้้าด้าเนินการ
เก็บตัวอย่างน้้า รวม 4 ครั้ง คือในเดือนธันวาคม 2552 (ระดับน้้าก้าลังลง) เดือนมีนาคม (ระดับน้้าน้อย) เดือน
มิถุนายน (ระดับน้้าก้าลังข้ึน) และเดือนกันยายน 2553 (ระดับน้้ามาก) จ้านวน 8 จุดส้ารวจ น้าข้อมูลคุณภาพน้้าที่
ได้มาวิเคราะห์ระดับเกณฑ์คุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในรอบปี 
 ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิน้้าในบึงโขงหลงมีค่าอยู่ในช่วง 24.30 - 30.95 องศาเซลเซียส ความ
โปร่งแสงอยู่ในช่วง 30 - 275 เซนติเมตร ความน้าไฟฟูาอยู่ในช่วง 13.10 - 27.85 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร 
ความขุ่นของน้้าอยู่ในช่วง 0 - 32.50 FTU ออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง 1.60 - 10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็น
กรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 5.95 - 7.60 ความเป็นด่างและความกระด้างอยู่ในช่วง 7.5 - 16.0 และ 9.0 - 55.0 
มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ คาร์บอนไดออกไซด์อิสระอยู่ในช่วง 2.0 - 21.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ออร์โธฟอสเฟตอยู่ในช่วง 0.016 - 0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด อยู่ในช่วง 0.012 - 0.089 
มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.008 - 0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในช่วง 
0.051 - 1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร และคลอโรฟิลล์ เอ อยู่ในช่วง 2.89 - 53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   
 จากผลการศึกษาบ่งบอกว่าคุณภาพน้้าโดยรวมในบึงโขงหลงยังมีคุณภาพดี เนื่องจากคุณภาพน้้า
โดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สัตว์น้้าสามารถอยู่อาศัยได้ดี แต่ก็พบว่ามีค่าดัชนีคุณภาพน้้าบางประการ 
ได้แก่ ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย และค่าความ
เป็นด่าง ความกระด้าง และความน้าไฟฟูามีค่าค่อนข้างต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในบางช่วงเวลาและบางจุด
ส้ารวจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการความสมบูรณ์ของแหล่งน้้า การด้ารงชีวิตของสัตว์น้้าและอาจเกิดมลภาวะได้ใน
อนาคต ส้าหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง พบมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ค่อนข้าง
ชัดเจน ได้แก่ อุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
และคลอโรฟิลล์เอ 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพน้้า บึงโขงหลง 
  *184 หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130  
  โทร 045 738355    
  e-mail : if_yasothon@yahoo.com 
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Variation of Water Quality in Bueng Kong Long, Nong Khai Province 
 

Sopit Kaewchana1* Nopparmard Jiawtang2 Nongnuch Sowannapeng3                               
and Benjamard Musikaew4 

1Yasothon Inland Fisheries Research and Development Center 
2Nong Khai Inland Fisheries Research and Development Center 

3Roi-ed Inland Fisheries Research and Development Center 
4Nakorn-ratchasrima Inland Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

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

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

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

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

 

Key words : water quality, Bueng Kong Long  
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ค าน า 
 

บึงโขงหลง เป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site อันดับที่ 1098 ) เป็น
พื้นที่ ชุ่มน้้าเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญระดับนานาชาติ ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นพื้นที่ Ramsar Site ล้าดับที่ 2 รองจากพื้นที่ชุ่มน้้าพรุ
ควนข้ีเสี้ยนในเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เนื่องจากเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ ให้ความเกื้อหนุนต่อชนิดพันธ์ุที่ตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุของทั้งนกและปลา เป็น
แหล่งท้าประมง แหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งน้้าของชุมชนทั้งด้านการเกษตร อุปโภค และบริโภค  

บึงโขงหลงเป็นแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มาก โดยจะเห็นได้จากการส้ารวจ
พบพืชน้้ากว่า 80 ชนิด พันธ์ุปลากว่า 80 ชนิด นอกจากนี้ยังพบสัตว์น้้าอื่นๆ เช่น กุ้งฝอย ปู และกบเขียด 
มากกว่า 15 ชนิด พบนกอพยพกว่า 70 และนกประจ้าถ่ินอีก 66 ชนิด รวมประมาณ 136 ชนิด (ชวลิต, 2549) 
นอกจากนี้ บึงโขงหลงเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส้าคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งสืบพันธ์ุวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน
ของปลาน้้าจืดหลายชนิด โดยเฉพาะปลาที่มีถ่ินอาศัยในแม่น้้าโขง เป็นแหล่งโปรตีนที่ส้าคัญของชุมชนโดยรอบ 
จากการศึกษาของ โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย และลุ่มน้้าโขง , 2550 
พบว่า คุณภาพน้้าโดยรวมในพื้นที่ชุ่มน้้าบึงโขงหลงอยู่ในเกณฑ์ดี หรือจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน
ประเภทที่ 2 คือเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภค
และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน  

ปัจจุบันบึงโขงหลงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของแหล่งน้้า  เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรที่ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าเพิ่มข้ึน ปัญหาจากมลภาวะของชุมชน อุตสาหกรรมหรือ
แม้แต่การท้าการเกษตร และการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ เช่น การตื้นเขินของแหล่งน้้า เนื่องจากมีวัชพืชน้้า
มากเกินไป เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้้าและผลผลิตทางการประมงของแหล่งน้้า 
หรืออาจรุนแรงถึงข้ันที่สัตว์น้้าไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ และไม่สามารถน้าน้้านั้นมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ดังนั้น
การศึกษาด้านนิเวศน์โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งเพื่อติดตามเฝูาระวัง
และควบคุมคุณภาพของน้้าในแหล่งน้้า ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมส้าหรับการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า
และทรัพยากรทางการประมงอื่นๆ และสามารถน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมูลสา้หรบัการบริหาร
จัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และท้าให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรประมงในบึง
โขงหลงอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและอุกทกวิทยาของบงึโขงหลง 
2. เพื่อศึกษาดัชนีคุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในบึงโขงหลง    
 
 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการส ารวจ 
 

ด้าเนินการศึกษาโดยการวางแผนและก้าหนดจุดส้ารวจในบึงโขงหลง โดยแบ่งออกเป็น 8 จุด
ส้ารวจ  ตามลักษณะพื้นที่และสภาพนิเวศน์ของแหล่งน้้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของบึงโขงหลง คือทั้ง
บริเวณต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ครอบคลุมพื้นที่ 3 ต้าบล 2 อ้าเภอ ได้แก่ ต้าบลโสกก่าม ต้าบลบ้านต้อง  
อ้าเภอเซกา และต้าบลบึงโขงหลง อ้าเภอบึงโขงหลง ดังนี้   

จุดส ารวจท่ี 1 ท่าเรือโคกคล้อย หลังวัดดอนหม้อทอง บ้านโคกกระแซ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM  
48Q 0392659N, 1996222E เป็นท่าเรือของชาวประมง และในบริเวณนั้นมีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่น และมีการ
ท้านาข้าวนาปี และเนื่องจากในบริเวณนั้นมีปุาชุมชนดอนหม้อทอง ของบ้านโคกกระแซ จึงท้าให้มีสภาพเป็นปุา
ธรรมชาติ   

จุดส ารวจท่ี 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา บ้านโสกก่าม พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0394255N, 
19955009E เป็นจุดที่อยู่หลังโรงเรียนมัธยมโสกก่าม โดยบริเวณนั้นจะเป็นกอสนุ่น และบัวเป็นจ้านวนมาก 
และบริเวณใกล้เคียงมีปุาธรรมชาติ และมีการท้านา 

จุดส ารวจท่ี 3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0395755N, 
1993374E เป็นปุาธรรมชาติเ นือ่งจากอยู่ในพื้นทีเ่ขตห้ามลา่สัตว์ปุาบึงโขงหลง บริเวณโดยรอบมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินในการปลูกสวนยางพารา  

จุดส ารวจท่ี 4 จุดสูบน้ าประปาบ้านโสกโพธิ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 997068N, 1992325E 
บริเวณบ้านโสกโพธ์ิ ส่วนมากมีการท้านา และเลี้ยงสัตว์บริเวณที่อยู่ติดบึงโขงหลง  

จุดส ารวจท่ี 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 03966773N, 1990538E 
บริเวณกลางบึง เป็นจุดที่อยู่ใกล้ดอนแก้ว ซึ่งเป็นเกาะกลางน้้า มีสภาพเป็นธรรมชาติ มีไผ่กะซะ เล็กน้อย มีกอ
สนุ่นลอยจ้านวนไม่มาก โดยบนฝั่งบ้านโสกพอก บ้านโสกโพธ์ิ มีการใช้ประโยชน์คือท้านาข้าว และมีการเลี้ยง
สัตว์บริเวณที่ติดกับกุดทิง  

จุดส ารวจท่ี 6 แพอาหารค าสมบูรณ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0397166N,1989159E เป็น
บริเวณที่มีกิจกรรมการท่องเทีย่วเป็นจา้นวนมาก และมีกิจกรรมทางน้้าต่างๆ รวมไปถึงมีร้านอาหารจ้านวนมาก
ที่อยู่ติดกับบึงโขงหลง  

จุดส ารวจท่ี 7 อาคารชมวิวหาดค าสมบูรณ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0397447N,1988525E 
บริเวณบ้านค้าสมบูรณ์เป็นแหล่งที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยบริเวณใกล้เคียงนั้นมีปุาธรรมชาติ และมีการ
ปลูกสวนผลไม้ สวนมะม่วง และสวนยาง  
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จุดส ารวจท่ี 8 จุดสูบน้ าประปาเทศบาลต าบลบึงโขงหลง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 
0398112N,1986714E มีสภาพเป็นปุาธรรมชาติ และมีการท้าสวนยางพารา โดยในบริเวณนี้จะอยู่หลัง
โรงเรียนบึงโขงหลง และสถานีต้ารวจบึงโขงหลง และมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยแต่ไม่มากนัก 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
      
ภาพท่ี 1 จุดส้ารวจดัชนีคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง อ้าเภอบงึโขงหลงและอ้าเภอเซกา จงัหวัดหนองคาย 
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  

ครั้งที่ 1 ตัวแทนของระดบัน้้าก้าลงัลง คือ เดือนธันวาคม 2552  
ครั้งที่ 2 ตัวแทนของระดบัน้้าน้อย คือ เดือนมีนาคม 2553 
ครั้งที่ 3 ตัวแทนของระดบัน้้าก้าลงัข้ึน คือ เดือนมิถุนายน 2553   
ครั้งที่ 4 ตัวแทนของระดบัน้้ามาก คือ เดือนกันยายน 2553 
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2. การรวบรวมข้อมูล  
 

     1. ลักษณะทางกายภาพและอุทกวิทยาของบึงโขงหลง โดยการส้ารวจภาคสนาม และรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิของลักษณะพื้นที่ 

     2. คุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในบึงโขงหลง 
  ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้าเพื่อศึกษาคุณภาพของน้้าทางกายภาพและทางเคมี โดยด้าเนินการ
เก็บตัวอย่างน้้าจากจุดส้ารวจ 8 จุดส้ารวจ จ้านวน 4 เที่ยวส้ารวจในรอบปี เก็บตัวอย่างน้้าแต่ละจุดส้ารวจที่
ระดับต่้าจากผิวน้้า 0.5 เมตร และเหนือผิวท้องน้้า 0.5 เมตร โดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่างน้้า (Kemmerer 
water sampler) เพื่อน้าไปวิเคราะห์คุณภาพน้้า ตามการวิเคราะห์คุณภาพน้้าวิธีมาตรฐานส้าหรับการ
ตรวจสอบน้้าเสียและน้้าทั่วไป APHA AWWA and WPCF,1992 และตามวิธีของ ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
ดังนี้ 
 

ดัชนีคุณภาพน้้า วิธีวิเคราะห ์
อุณหภูมิของน้้า (องศาเซลเซียส)* Thermometer probe เครื่อง SOLOMAT 520c 
ความโปร่งแสง (เซนติเมตร)* Secchi disc plate 
ความน้าไฟฟูา (มิลลซิีเมนต์ต่อเซนติเมตร)* Conductivity meter เครื่อง SOLOMAT 520c 
ความขุ่นใส (เอฟ ที ย)ู* Absorbtometic method เครื่อง HACH DR/2000  
ออกซเิจนทีล่ะลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)* Azide modification ของ Winkler Method 
ความเป็นกรดเป็นด่าง * pH meter เครื่อง SOLOMAT 520c 
ความเป็นด่าง (มิลลกิรมัต่อลิตร ในรูป CaCO3)* Titrimetric method 
ความกระด้าง (มิลลิกรมัต่อลิตร ในรูป CaCO3)* Titrimetric method 
คาร์บอนไดออกไซดอ์ิสระ (มิลลกิรมัต่อลิตร)* Titrimetric method 
ออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)* Phos ver method เครื่อง HACH DR/2000 
ฟอสฟอรสัทั้งหมด (มิลลิกรมัต่อลิตร)* Digestion ascorbic acid method 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมตอ่ลิตร)* Nessler method เครื่อง HACH DR/2000 
ไนโตรเจนทั้งหมด (มิลลกิรมัต่อลิตร)* FerrousSulfate method เครื่อง HACH DR/2000 
คลอโรฟิลล์เอ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)** Trichromatic method 

 

หมายเหต ุ* วิเคราะห์ ณ จุดส้ารวจในอ่างเกบ็น้้า ** วิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิาร 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
                     3.1 วิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลีย่ของคุณภาพน้้าในแต่ละจุดส้ารวจและในแต่ละ
เดือนทีส่้ารวจ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจและระหว่างเดือน (ฤดูกาล) ในบึงโขงหลง   
                     3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
จากการศึกษาทั้ง 4 เที่ยวส้ารวจ ด้วยวิธี one-way ANOVA ที่ระดับนัยส้าคัญ P < 0.05 และแสดงผลเป็น
ตารางตัวเลข 
                     3.3 ศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลตอ่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคุณภาพน้้าระหว่างเดือน (ฤดูกาล) โดยใช้ค่าเฉลี่ยจาก 8 จุดส้ารวจ ด้วยวิธี one-way ANOVA ที่
ระดับนัยส้าคัญ P < 0.05 และแสดงผลเป็นตารางตัวเลข 
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ผลการศึกษา 
 
1. ลักษณะทางกายภาพและอุทกวิทยาของบึงโขงหลง 

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

 
ตารางท่ี 1 ปริมาตรน้้าในบึงโขงหลง ตามระดับความลึกต่างๆ 

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

ท่ีมา : โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าอย่างมสี่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยและลุ่มน้้าโขง WWF 
 
2. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า 

2.1 ความแตกต่างคุณภาพน้ าระหว่างจุดส ารวจ 
การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าในเชิงพื้นที่ โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย 

ของดัชนีคุณภาพน้้าตามจุดส้ารวจตลอดทั้งปี และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจภายใน
เดือนเดียวกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าต่างๆ พบว่า พื้นที่จุดส้ารวจค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณภาพน้้าบาง
ประการ ได้แก่ค่าเฉลี่ยความโปร่งแสง ความน้าไฟฟูา ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้้า คาร์บอนไดออกไซด์
อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงตามจุดส้ารวจและมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง 
ความกระด้าง ออร์โธฟอสฟอรัส ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และคลอโรฟิลล์เอ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 
        อุณหภูมิน้้า (water temperature) ค่าพิสัยของอุณหภูมิน้้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่า
ใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 24.30 - 30.90 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ย 27.79 ± 1.89 องศาเซลเซียส และเมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิน้้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p > 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (26.91 ± 2.15 องศาเซลเซียส) และจุด
ส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (28.34 ± 2.88 องศาเซลเซียส)  
  ความโปร่งแสง (transparency) ค่าพิสัยความโปร่งแสงตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 
30.00 - 275.00 เซนติเมตร และมีค่าเฉลี่ย 157.47 ± 73.57 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างมากซึ่ง
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความโปร่งแสงในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกัน
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ทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยต้่าสุด (46.25 ± 17.97 เซนติเมตร) ขณะที่
จุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (223.50 ± 20.55 เซนติเมตร) 
  ความน้าไฟฟูา (conductivity) ค่าพิสัยของความน้าไฟฟูาตามจดุส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 
13.10 - 27.85 ไมครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และมีค่าเฉลีย่ 17.77 ± 3.60 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ซึ่งมีความ
แตกต่างค่อนข้างมาก และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลีย่นแปลงของความโปรง่แสงในบึงโขงหลงตามจุด
ส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลบึงโขงหลง มี
ค่าเฉลี่ยต้่าสุด (15.25 ± 0.54 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (24.71 ± 4.28 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร 
  ความขุ่น (turbidity) ค่าพิสัยความขุ่นใสตามจุดส้ารวจบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.00 - 32.50 เอฟ 
ที ยู และมีค่าเฉลี่ย 9.86 ± 9.74 เอฟ ที ยู และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความค่าความ
ขุ่นในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้า
สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (2.13 ± 3.61 เอฟ ที ยู) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(27.40 ± 5.16 เอฟ ที ยู)  
  ออกซิเจนที่ละลายในน้้า (dissolved oxygen) ค่าพิสัยปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้าตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 1.60 - 10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 6.98 ± 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความค่าออกซิเจนที่ละลายในน้้าในบึงโขงหลงตามจุด
ส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05)  โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (3.55 ± 
1.04  มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (8.78 ± 0.99 
มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าพิสัยความเป็นกรดเป็นด่างตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่า
ระหว่าง 5.95 - 7.60 และมีค่าเฉลี่ย 6.84 ± 0.48  ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่าการเปลี่ยนแปลงของอณุภูมิน้้าในบึงโขงหลงตามจดุส้ารวจไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p > 0.05) โดย
จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยต้่าสุด (6.49 ± 0.47) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาล
บึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (7.03 ± 0.56)  
  ความเป็นด่าง (alkalinity) ค่าพิสัยความเป็นด่างตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 7.50 -
16.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยง 10.55 ± 1.88 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและ
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p > 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 6 แพอาหารค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (9.5 ± 1.29 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (12.75 ± 2.36 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  ความกระด้าง (hardness) ค่าพิสัยความกระด้างตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 9.00 -
55.00 และมีค่าเฉลี่ย 22.58 ± 12.42 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความกระด้างตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยจุด
ส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (17.50 ± 3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 
ท่าเรือโคกคล้อย และจุดส้ารวจที่ 4 จุดสูบน้้าประปาบ้านโสกโพธ์ิ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (26.13 ± 18.79 และ 26.13 
± 16.69 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ)  
  คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (free carbon dioxide) ค่าพิสัยของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ
ตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่า 2.00 - 21.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.09 ± 4.62 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในบึงโขงหลง
ตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มี
ค่าเฉลี่ยต้่าสุด (3.63 ± 1.11 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(15.38 ± 
3.90  มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  ออร์โธฟอสเฟต (Orthophosphate) ค่าพิสัยของปริมาณออร์โธฟอสฟอรัสตามจดุส้ารวจในบึงโขง
หลงมีค่าระหว่าง 0.016 - 0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.034 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุด
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ส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออร์โธฟอสฟอรัสตามจุด
ส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด 
(0.029 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (0.034 ± 0.01 
มิลลิกรัมต่อลิตร)    
  ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) ค่าพิสัยของปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.012 - 0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.043 ± 0.02 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกลเ้คียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดตามจดุส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาด
ค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (0.037 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (0.042 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  แอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia-nitrogen) ค่าพิสัยของปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.008 - 0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.052 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในบึงโขงหลงตาม
จุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
(0.025 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (0.081 ± 0.04 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 
  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ค่าพิสัยของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดตามจุดส้ารวจ
ในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.051 - 1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.639 ± 0.32 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05)  โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุด (0.178 ± 0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (1.059 ± 0.15 

มิลลิกรัมต่อลิตร) 
  คลอโรฟิลล์ เอ (chlorophyl a) ค่าพิสัยของปริมาณคลอโรฟิลด์ เอ ตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมี
ค่าระหว่าง 2.89 - 53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 
ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอโรฟิลด์ เอ
ตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลต้าบลบึง
โขงหลง มีค่าเฉลี่ยต้่าสุด (13.01 ± 9.71 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 3 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาบงึ
โขงหลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (29.03 ± 15.62 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
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ตารางท่ี 2 ค่าพิสัย และค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จา้นวน 8 จุดส้ารวจ  

                ดัชนีคุณภาพน้้า 
        ค่าพิสัย 

               ค่าเฉลี่ย 
ต่้าสุด สูงสุด 

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

30.00 
13.10 

275.00 
27.85 

157.47 ± 73.57 
17.77 ± 3.60 

ความขุ่น (เอฟ ที ย)ู 0.00 32.50 9.86 ± 9.74 
ออกซเิจนละลายน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 1.60 10.20 6.98 ± 2.21 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  5.95 7.60 6.84 ± 0.48 
ความเป็นด่าง (มลิลกิรมัต่อลิตรของCaCO3)        
ความกระด้าง (มิลลิกรมัต่อลิตรของCaCO3)     

7.50 
9.00 

16.00 
55.00 

10.55 ± 1.80 
22.58 ± 12.42 

คาร์บอนไดออกไซดอ์ิสระ (มลิลกิรมัต่อลิตร) 2.00 21.00 7.09 ± 4.62 
ออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.016 0.058 0.034 ± 0.01 
ฟอสฟอรสัทั้งหมด (มลิลิกรมัต่อลิตร) 0.012 0.089 0.043 ± 0.02 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มลิลกิรัมตอ่ลิตร) 0.008 0.126 0.052 ± 0.03 
ไนโตรเจนทั้งหมด (มลิลกิรมัต่อลิตร) 0.051 1.205 0.639 ± 0.32 
คลอโรฟิลล์ เอ (มลิลิกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร) 2.89 53.42 18.97 ± 11.86 
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                                                                  ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จ้านวน 8 จุดส้ารวจ  
 

ดัชนีคุณภาพน้้า 
                           จุดส้ารวจ 
1 
 

2 3 4 5 
 

6 
 

7 
 

8       
 

อุณหภูมิน้้า (ºC) 26.91±2.15 27.28±1.91 27.46±1.58 27.75±2.33 28.34±2.88 28.16±2.58 28.16±1.23 28.26±1.34 
ความโปร่งแสง (cm)* 46.25±17.97a 88.25±26.44ab 106.25±38.16bc 148.00±36.58c 223.50±20.55d 212.25±30.23d 219.00±43.09d 216.25±54.37d 
ความน้าไฟฟูา (µcm/)* 24.71±4.28a 19.73±2.57b 17.55±2.88bc 16.23±2.42bc 15.98±0.64c 16.99±1.53bc 15.76±0.42c 15.25±0.54c 
ความขุ่น (FTU) * 27.40±5.16a 18.63±6.41b 16.25±4.09b 4.88±0.48c 3.13±1.75c 3.00±1.73c 2.13±3.61c 3.50±4.36c 
ออกซิเจนละลายในน้้า* 3.55±1.04a 4.75±2.70 ab 6.30±0.60bc 6.90±1.24cd 8.28±0.43d 8.57±0.82d 8.78±0.99d 8.75±1.04d 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  6.49±0.47 6.67±0.44 6.72±0.54 6.98±0.51 6.90±0.48 7.02±0.48 6.92±0.52 7.03±0.56 
ความเป็นด่าง (mg/l CaCO3) 11.50±2.08 12.75±2.36 10.50±1.91 10.25±2.33 10.25±0.55 9.50±1.29 9.75±0.96 9.88±1.03 
ความกระด้าง (mg/l CaCO3) 26.13±18.79 25.00±16.15 25.00±14.83 26.13±16.69 17.50±3.00 17.75±8.81 21.25±9.84 21.88±8.45 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (mg/l) * 15.38±3.90a 10.25±5.33b 7.25±2.18bc 7.50±3.08bc 4.50±1.00c 4.75±2.36c 3.50±0.71c 3.63±1.11c 
ออร์โธฟอสเฟต (mg/l) 0.036±0.01 0.034±0.01 0.038±0.01 0.044±0.02 0.029±0.01 0.025±0.01 0.033±0.01 0.032±0.01 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (mg/l) 0.039 ± 0.03 0.042 ± 0.02 0.058 ± 0.02 0.061 ± 0.03 0.038 ± 0.02 0.034 ± 0.02 0.033 ± 0.02 0.037 ± 0.02 
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) * 0.081±0.04a 0.071±0.03ab 0.071±0.02ab 0.062±0.01ab 0.025±0.02d 0.036±0.02 cd 0.026±0.01d 0.040±0.02cd 
ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/l) * 1.059±0.15a 1.007±0.02ab 0.792±0..06bc 0.646±0.18cd 0.555±0.22 de 0.400±0.12e 0.479±0.20de 0.178±0.11f 

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

         
หมายเหตุ     * แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกต่างกันแสดงว่ามีความ 
            แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ P < 0.05) 
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ภาพท่ี 1  ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลง 
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ภาพท่ี 1  ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลง (ต่อ) 
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ภาพท่ี 1  ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลง (ต่อ) 

 
2.2 ความแตกต่างคุณภาพน้ าตามฤดูกาล 
ฤดูกาลค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณภาพน้้า ในด้านค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง

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

ดัชนีคุณภาพน้้า 
                     ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้า 
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน 

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

0.546±0.39 
18.97±12.76a 

0.744±0.25 
30.26±12.21b 

0.619±0.34 
16.68±6.07a 

0.648±0.29 
9.99±5.54a 

หมายเหต ุ        *แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกต่างกันแสดงว่ามีความ 
        แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
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ภาพท่ี 2 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามช่วงเวลาที่ส้ารวจในบงึโขงหลง 
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ภาพท่ี 2 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามช่วงเวลาที่ส้ารวจในบงึโขงหลง (ต่อ) 
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ภาพท่ี 2 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าตามช่วงเวลาที่ส้ารวจในบงึโขงหลง (ต่อ) 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา 

 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันในหลายดัชนี แต่เมื่อทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติ  พบว่าค่าเฉลี่ยความโปร่งแสง ความน้าไฟฟูา ความขุ่น ออกซิ เจนละลายในน้้ า
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และไนโตรเจนทั้งหมดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยที่พบส่วนใหญ่มีแนวโน้มมีค่าสูงในบริเวณต้นน้้า คือจุดส้ารวจที่ 1 จุดส้ารวจที่ 2 และจุด
ส้ารวจที่ 3 และมีค่าเฉลี่ยต่้าลงในจุดส้ารวจที่ 4 ถึง จุดส้ารวจที่ 8 ยกเว้นค่าเฉลี่ยของความโปร่งแสงและ
ออกซิเจนละลายน้้า จะแปรผกผันกับค่าเฉลี่ยข้างต้น คือจะมีค่าสูงในบริเวณปลายน้้าและจะมีค่าต่้าสุดที่ต้นน้้า 
ขณะที่ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าระหว่างฤดูกาลที่ส้ารวจมีความแตกต่างกันในหลายดั ชนีเช่นกัน และเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธ
ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสทั้งหมด และคลอโรฟิลด์เอ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยพบว่าทุก
ค่าเฉลี่ยมีค่าสูงสุดในเดือนมีนาคม และในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มน้อยที่สุด ยกเว้นค่าเฉลี่ยออร์โธฟอสฟอรัส 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด ซึ่งในเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในเดือนธันวาคม มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ช่วงเวลาหรือระดับน้้ามีอิทธิพลต่อคุณภาพน้้าอย่างชัดเจน 

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

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

ความขุ่นของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0 – 32.5 FTU ค่าเฉลี่ย 9’86 ± 9.47 FTU 
(ตารางที่ 2) และมีค่าความขุ่นเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 2.13 ± 3.61 ถึง  27.40 ± 5.16 FTU (ตารางที่ 
3 และภาพที่ 1) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้าง จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p < 0.05) ซึ่งค่าความขุ่นของน้้าจะมีความผกผันกันกับค่าความโปร่งแสง โดยค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงจะมีค่าสงู
ในบริเวณตอนบนของบึงโขงหลง (จุดสา้รวจที ่1 และ 2) และมีแนวโน้มลดลงข้ึนในบริเวณตอนกลางของบึงโขง
หลง (จุดส้ารวจที่ 4 ถึง 6) โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยความขุ่นมากที่สุด เนื่องจากเป็นบริเวณ
ต้นน้้ามีปริมาณน้้าน้อยบริเวณรอบๆมีการท้านาและเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น ท้าให้เกิดการชะล้างตะกอนหรือ
สารอินทรีย์ลงในน้้ามาก และจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มีค่าความขุ่นน้อยที่สุดแต่ใกล้เคียงกับ
จุดส้ารวจอื่นๆ เมื่อพิจารณาค่าความขุ่นเฉลี่ยตามระดับน้้าที่ส้ารวจ พบว่าค่าเฉลี่ยความขุ่นมีค่าใกล้เคียงกัน คือ
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.19 ± 8.39 ถึง 12.00 ± 10.18 (ตารางที่ 4) จากวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยค่าความขุ่นเฉลี่ยของน้้าในช่วงระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) มีค่าน้อย
ที่สุด และค่าความขุ่นเฉลี่ยของน้้าในช่วงและระดับน้้ามาก (กันยายน) มีค่าสูงสุด เนื่องจากในช่วงน้้ามากมีฝน
ตกหนัก น้้าที่ไหลบ่ามาตามหน้าดินจะพัดพาเอาตะกอนและแร่ธาตุต่าง ๆ ลงสู่อ่างเก็บน้้าท้าให้น้้ามีความขุ่น
มากขึ้น เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของความขุ่นของน้้าต่อสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าทั้ง 8 จุดส้ารวจ พบว่าความ
ขุ่นของน้้าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้า ซึ่งก้าหนดค่าไว้ไม่ควรมีค่าความขุ่นเกิน 50 FTU 
(สถาบันประมงน้้าจืดแห่งชาติ, 2519)  
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ความน้าไฟฟูา ของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 13.10 – 27.85 ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 17.77 ± 3.60 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (ตารางที่ 2) และมีค่าความน้าไฟฟูาเฉลี่ยตาม
จุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 15.25 ± 0.54 ถึง 24.71 ± 4.28 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (ตารางที่ 3) จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาณความน้า
ไฟฟูาแต่ละจุดส้ารวจ พบว่าแนวโน้มความน้าไฟฟูามีค่าสูงในจุดส้ารวจต้นน้้าหรือทางน้้าเข้าแล้วค่อย ๆ ลดลง
ไปยังท้ายน้้าหรือทางน้้าออก การเปลี่ยนแปลงปริมาณความน้าไฟฟูาตามตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือ ระดับ
น้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (มิถุนายน) และระดับน้้ามาก
(กันยายน) พบว่าความน้าไฟฟูามีค่าเฉลี่ย 17.11 ± 3.58, 18.35 ± 4.08, 18.78 ± 4.43 และ 16.86 ± 2.30 
ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p > 0.05)  ซึ่งค่าความน้าไฟฟูาที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้ามีค่าอยู่ในช่วง 150 – 300 ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) จากการศึกษาพบว่าความน้าไฟฟูาของน้้าในบึงโขงหลงโดยรวมต่้ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วไป 

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

ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าในบึงโขงหลงมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 1.60 - 10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ค่าเฉลี่ย 6.98 ± 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) และมีค่าออกซิเจนละลายน้้าเฉลี่ยตามจุดส้ารวจมีค่าอยู่
ระหว่าง 3.55 ± 1.04 ถึง 8.78 ± 0.99 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการวิเคราะห์สุด และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนใน
บริเวณตอนกลางและตอนปลายบึงโขงหลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บริเวณจุทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p < 0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) จะมีค่าเฉลี่ยต้่าดที่ 1 เป็นบริเวณต้นน้้า น้้าค่อนข้าง
ตื้น ปริมาณน้้าน้อย และบริเวณพื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น เป็นท่าเรือของ
ชาวประมง และมีการท้าการประมง ท้าให้มีการชะล้างสารอินทรีย์ลงในบึงโขงหลงมากส่งผลให้อัตราการ่อย
สลายสารอินทรีย์สูง จนท้าให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้้าต่้าลง และกระแสน้้าจะพัดพาตะกอนและ
สารอินทรีย์เหลา่น้ีไปยังกลางน้้าและต้นน้้าต่อไป ส่งผลให้จุดสา้รวจที ่8 (จุดสูบน้้าเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง) ซึ่ง
เป็นจุดส้ารวจที่อยู่ปลายน้้ามีค่าเฉลี่ยต่้าสุด ส่วนค่าปริมาณออกซิเจนละลายของน้้าเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือ
ระดับน้้า เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) ยนต ์(2530) รายงานว่าระดับ
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสตัว์น้้าควรมีค่ามากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง 
1 - 5 มิลลิกรัมต่อลิตร จะท้าให้การเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุของปลาลดลง ซึ่งปริมาณออกซิเจนละลายน้้า
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เฉลี่ยในบึงโขงหลงในบางจดุส้ารวจ (จุดส้ารวจที่ 1 และ 2) มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้า อาจท้าให้มี
ผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุของสัตว์น้้าช้าลง 

คาร์บอนไดออกไซด์อิสระที่ละลายน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 7.09 – 4.62 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 7.09 ± 4.62 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) และมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเฉลี่ยตามจุด
ส้ารวจอยู่ระหว่าง 3.50 ± 0.71  ถึง 6.0 ± 2.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 3 ) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05)  ซึ่งจะมีค่าแปรผกผันกับค่าออกซิเจนทีล่ะลายในน้้า กล่าวคือจุดส้ารวจ
ที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) จะมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีแนวโน้มลดลงในบริเวณตอนกลางและตอนปลายบึงโขงหลง 
เมื่อพิจารณาค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเฉลี่ยตามระดับน้้าก้าลังลง  (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือน
มีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.06 ± 
4.25, 6.31 ± 3.15, 7.00 ± 0.35 และ 9.94 ± 6.41 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) หากพิจารณาค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ
เปรียบเทียบกับปริมาณออกซิเจนละลายน้้า และความเป็นกรดเป็นด่างของน้้าตามจุดส้ารวจ พบว่า
ความสัมพันธ์มีแนวโน้มในลักษณะแบบผกผันกัน คือ หากปริมาณออกซิเจนละลายน้้ามีค่าต่้า ความเป็นกรด
เป็นด่างจะมีค่าต่้า แต่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระจะสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากหากมีปริมาณอินทรีย์สาร    
ต่างๆ จ้านวนมาก จะท้าให้เกิดขบวนการย่อยสลายสารอินทรยี์และขบวนการหายใจของแบคทีเรยีมาก มีผลท้า
ให้ปริมาณออกซิเจนในน้้าลดลง และให้คาร์บอนไดออกไซด์อิสระออกมาละลายน้้ามากข้ึน ส่งผลให้ค่าความ
เป็นกรด เป็นด่าง ลดต่้ าลง  (มั่ นสินและไพพรรณ, 2538)  ไมตรี  และจารุวรณ ( 2528)  กล่ าวว่ า 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้้าผิวดิน (surface water) ระดับปกติอยู่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้้าในบึงโขงหลงโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วไปแต่
ในจุดส้ารวจที่ 1 และ จุดส้ารวจที่ 2 มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้้า (ตารางที่ 3) อาจท้าให้มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุของสัตว์น้้าช้าลง 

ความเป็นด่างของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 7.50 – 16.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.55 ± 1.08 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (ตารางที่ 2)  
และความเป็นด่างเฉลี่ยตามจุดสา้รวจอยู่ระหว่าง 6.49 ± 0.47 ถึง 7.03 ± 0.56 มิลลิกรัมต่อลติรของแคลเซียม
คาร์บอเนต (ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อ
พิจารณาตามระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือน
มิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) พบว่าความเป็นด่างมีค่าเฉลี่ย 6.82 ± 0.25, 7.33 ± 0.17, 6.96 
± 0.47 และ 6.25 ± 0.14 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์
ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยในช่วงระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) จะมีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุด และในช่วงระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) จะมีค่าเฉลี่สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้้าจะช่วยเจือจางความ
เข้มข้นของปริมาณแร่ธาตุในแหลงน้้าให้น้อยลง จากการศึกษาความเป็นด่างในบึงโขงหลง พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของความเป็นด่างของน้้ามีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า โดยระดับ
ปกติค่าความเป็นด่างของแหล่งน้้าธรรมชาติมีพิสัยอยู่ระหว่าง 25 – 500 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)  

ความกระด้างของน้้าในบึงโขงหลง มีพิสัย 9.0 – 55.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.58 ± 12.42 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (ตารางที่ 2) และความกระด้างเฉลี่ย
ตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 17.50 ± 3.00 ถึง 26.63 ± 16.69 มิลลิกรัมต่อลติรของแคลเซยีมคาร์บอเนต (ตาราง
ที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อพิจารณาตามช่วงเวลาหรอื
ระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) 
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และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) พบว่าความกระด้างของน้้ามีค่าเฉลี่ย 14.43 ± 3.21, 38.25 ± 11.63, 
25.00 ± 7.25 และ 12.63 ± 2.92 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยในช่วงระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) จะมี
ค่าเฉลี่ยต้่าสุด และในช่วงระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) จะมีค่าเฉลี่สูงสุด จากการศึกษาความกระด้างในอ่าง
เก็บน้้าเข่ือนล้าปาว พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความกระด้างมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้้าโดยระดับปกติค่าความกระด้างของน้้าอยู่ระหว่าง 75 - 300 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) จากความกระด้างของน้้าที่พบในในบึงโขงหลงมีค่าไม่เกิน 75 
มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต สามารถจัดได้ว่าเป็นแหล่งน้้าที่เป็นน้้าอ่อน จะท้าให้มีก้าลังผลิตของ
น้้าต่้า 

ออร์โธฟอสเฟต เป็นฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายน้้า ซึ่งแพลงก์ตอนพืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ใน
การเจริญเติบโตได้และเป็นตัวบ่งช้ีความอุดมสมบรูณ์ของแหล่งน้้า จากการศึกษาพบค่าออร์โธฟอสเฟตในบึงโขง
หลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.016 - 0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.034 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 
2) และมีค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยในแต่ละจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.025 ± 0.01 ถึง 0.044 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อ
พิจารณาค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย
(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.022 ± 0.01, 0.036 ± 0.01, 0.035 ± 0.01 และ 0.044 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) ในช่วงระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) 
พบว่า มีค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยค่อนข้างสูง เนื่องจากน้้าฝนชะล้างเอาฟอสเฟตที่อยู่ในดินละลายลงสู่แหล่งน้้า 
จึงท้าให้ปริมาณออร์โธฟอสเฟตสูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นกรดเป็นด่างในฤดูฝนที่ต่้า กล่าวคือเมื่อความ
เป็นกรดเป็นด่างต่้าแนวโน้มของฟอสเฟตจะสูงข้ึน และเมื่อความเป็นกรดเปน็ด่างสงูข้ึนแนวโน้มของฟอสเฟตจะ
ลดลง เนื่องจากน้้าที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสงูฟอสเฟตจะตกตะกอนกับแคลเซียมในรูปของแคลเซียมฟอสเฟต 
(Boyd, 1982) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณออร์โธฟอสเฟตในแง่อาหารธรรมชาติในบึงโขงหลง 
จากการศึกษาครั้งนั้ พบว่าปริมาณออร์โธฟอสเฟตที่พบมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งแหล่งน้้าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ในแง่อาหารธรรมชาติที่เหมาะสมควรมีปริมาณฟอสเฟตอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ไมตรี และจารุวรรณ, 2528 ) ปริมาณออร์โธฟอสเฟตที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไม่ได้ส่งผลต่อสัตว์น้้าโดยตรง แต่
สามารถก่อให้เกิดมลภาวะทางอ้อมได้ เนื่องจากฟอสเฟตเป็นธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อพืชน้้า ดังนั้นในแหล่งน้้าที่มี
ปริมาณฟอสเฟตสูงสามารถท้าให้พืชน้้าและแพลงก์ตอนบางชนิด เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน เจริญเติบโต
และเพิ่มจ้านวนอย่างรวดเร็ว ท้าให้ความต้องการใช้ออกซิเจนเพื่อย่อยสลายแพลงก์ตอนส่วนที่ตายแล้วสูงข้ึน 
ส่งผลให้ออกซิเจนละลายน้้าลดลงในที่สุดเกิดสภาพการขาดออกซิเจนในแหล่งน้้านั้นได้ 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) จากการศึกษา พบปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในบึงโขง
หลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.12 - 0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.043 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 
2) และมีค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยในแต่ละจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.033 ± 0.02 ถึง 0.037 ± 0.02 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อ
พิจารณาค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) 
ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.018 ± 0.01, 0.051 ± 0.01, 0.049 ± 0.02 และ 0.052 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
และทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยในช่วงระดับน้้ามาก 
(เดือนกันยายน) พบว่ามีค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยค่อนข้างสูงกว่าช่วงระยะเวลาอื่นๆ เนื่องจากน้้าฝนชะล้าง
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เอาฟอสฟอรัสหรือแร่ธาตุต่างๆจากพื้นที่ท้าการเกษตรบริเวณรอบๆบึงโขงหลงละลายลงสู่แหล่งน้้า จึงท้าให้
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณออร์โธฟอสเฟต เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในแง่อาหารธรรมชาติในบึงโขงหลง จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปริมาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมดที่พบมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด จารุวรรณ (2550) กล่าวว่าหากแหล่งน้้าธรรมชาติมีฟอสฟอรัสสูงเกิน
กว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดว่าแหล่งน้้านั้นมีอาหารธรรมชาติมากเกินไป และในการควบคุมและปูองกันการ
เสื่อมโทรมของแหล่งน้้าจึงได้ก้าหนดมาตรฐานไว้โดยไม่ควรมีปริมาณฟอสฟอรัสเกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร  

แอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia nitrogen) ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนของน้้าในบึงโขงหลง 
มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.08 – 0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.052 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) 
และมีค่าแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.025 ± 0.02  ถึง 0.081 ± 0.04 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (ตารางที่  3) เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ             
(p < 0.05) โดยค่าเฉลี่ยแอมโมเนียไนโตรเจนจุดส้ารวจที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) มีค่าสูงสุด และจุดส้ารวจที่ 5 
(กลางบึงโขงหลง) มีค่าต่้าสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่ามีแนวโน้มแปรผันกับค่าความขุ่นของน้้าและผกผันกับ
ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้้า เนื่องจากหากบริเวณที่มีการสะสมของตะกอนหรือสารอินทรีย์มาก จะใช้ออกซิเจน
ในการย่อยสลายมาก ท้าให้ปริมาณออกซิเจนในน้้าลดลง ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูงกว่าบริเวณอื่นๆ และ
เมื่อพิจารณาค่าแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง  (เดือนธันวาคม) 
ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.047 ± 0.03, 0.065 ± 0.4, 0.048 ± 0.02 และ 0.047 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 4) และทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในบึงโขงหลง จาการศึกษาครั้งนี้ พบว่าค่าปริมาณแอมโมเนีย
ไนโตรเจนของน้้าอยู่ในช่วงที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดเล็กน้อย ไมตรี  และจารุวรรณ (2528) รายงานว่าระดับ
ความเข้มข้นของแอมโมเนียที่ไม่เป็นอันตรายต่อปลาไม่ควรเกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และโดยทั่วไปในแหล่ง
น้้าธรรมชาติจะมีแอมโมเนีย 0.01 - 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (เวียง, 2525)  

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

ค่าคลอโรฟิลล์ เอ (chlorophyll a) ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่
ระหว่าง 2.89 - 53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
(ตารางที่ 2) และมีค่าคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 12.59 ± 11.02 ถึง 29.03 ± 15.62 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ         
(p > 0.05) เมื่อพิจารณาค่าคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยตามตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือน
ธันวาคม) ระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังข้ึน (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.97 ± 12.76, 30.26 ± 12.21, 16.68 ± 6.07 และ 9.99 ± 5.54 มิลลิกรัมต่อ
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ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ            
(p < 0.05) โดยพบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สูงในช่วงระดับน้้าน้อย (เดือนมีนาคม) และพบปริมาณคลอโรฟิลด์
เอ ต่้าในช่วงระดับน้้ามาก (เดือนกันยายน) เนื่องจากกาเจือจางของปริมาณน้้าท้าให้ความเข้มข้นของคลอโร
ฟิลด์ เอ ลดลง ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่นิยมใช้ในการประเมินความอุดมสมบูรณ์และ
จ้าแนกประเภทแหล่งน้้าตามระดับคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่ง Niles และคณะ (1996) ได้จ้าแนกไว้ดังนี้ Oligotrophic 
Waters หมายถึง แหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อย พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ น้อยกว่า 4.7 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร Mesotrophic Waters หมายถึง แหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พบปริมาณ
คลอโรฟิลล์ เอ มีค่าอยู่ระหว่าง 4.7 - 14.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ Eutrophic Waters หมายถึง 
แหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มากกว่า 14.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อ
พิจารณาค่าคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยของน้้าในอ่างเก็บน้้าเข่ือนล้าปาวมีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร จึงจัดอ่างเก็บน้้าเข่ือนล้าปาวอยู่ในระดับแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
    จากการศึกษาคุณภาพน้้าโดยทั่วไปในอ่างบึงโขงหลง ระหว่างเดือน ธันวาคม 2552 ถึงเดือน 

กันยายน 2553 พบว่า คุณภาพน้้าในบึงโขงหลง ยังมีคุณภาพดี มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากแหล่งน้้า
ธรรมชาติโดยทั่วไปไม่มากนัก จากการน้าคุณภาพน้้าเฉลี่ยทุกดัชนี เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้้าที่เหมาะสม
ในด้ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า พบว่าคุณภาพน้้าโดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่เป็น
อันตรายต่อสัตว์น้้า อย่างไรก็ตามยังมีคุณภาพน้้าบางประการ เช่น ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และออร์โธ
ฟอสเฟต ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย และค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง และความน้าไฟฟูามีค่า
ค่อนข้างต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในบางช่วงเวลาและบางจุดส้ารวจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์
น้้าได้ น้้าในบึงโขงหลงสามารถน้าไปใช้ในกิจกรรมทางด้านการประมงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าบางดัชนี เช่น ความกระด้าง ความเป็นด่าง ความน้าไฟฟูาที่มีค่าค่อนข้างต่้า  
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บทคัดย่อ 
  

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม รูปแบบและเทคนิค ต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาเทโพ และสภาวะการตลาดของปลาเทโพของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร 101 ราย จากทะเบียนเกษตรกรที่มาซื้อ
ปลาเทโพปีงบประมาณ 2553 – 2554 จากศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร ผลการศึกษา พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 53.8 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จะเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคใน
ครอบครัว และเป็นอาชีพเสริมรายได้ และเป็นที่พักผ่อน ต้อนรับเพื่อนฝูง เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 26.1 
ไร่/ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร (ท้านา) โดยมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 651,418.75 บาท/
ครัวเรือน/ปี จะเลี้ยงปลาเทโพรวมกับปลาอื่นๆ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ มีจ้านวนบ่อเฉลี่ย 
3.44 บ่อ/ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นบ่อดิน โดยมีขนาดบ่อดินเฉลี่ย 2,224.0 ตารางเมตร มีการให้อาหารเม็ดบ้าง 
แต่ให้อาหารในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 เดือน หลังจากที่ปล่อยปลา จากนั้นมีการให้อาหารเสริมบ้างเป็น
ครั้งคราว คือ เศษอาหารจากครัวเรือน พืชผัก เป็นต้น ไม่มีการเตรียมบ่อก่อนการเลี้ยง ส่วนใหญ่เลี้ยงปลาและ
ปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภค รูปแบบการเลี้ยงจะเป็นแบบเลี้ยงผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลาการ
เลี้ยงปลาเทโพส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะเริ่มจับปลาขาย เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงปลาเทโพเฉลี่ย  
34,979.69 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยมีรายจ่ายจากการเลี้ยงปลาเทโพ เฉลี่ย 23,159.39 บาท/ครัวเรือน/ปี โดย
เป็นรายจ่ายค่าอาหารมากที่สุด รองลงมาเป็นค่าพันธ์ุปลา เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการเลี้ยงปลาเทโพเฉลี่ย  
11,820.30 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยที่เกษตรกรจะเลี้ยงปลาจนได้ขนาดประมาณ 800 - 1,000 กรัม/ตัว ก็จับ
ขายได ้ส่วนใหญ่จะทยอยจับปลาไปขายในตลาดของหมู่บ้าน หรือตลาดในหมู่บ้านใกล้เคียง ราคาขายปลาเทโพ
เฉลี่ย 78.28 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรพอใจและคิดว่าดีกว่าการเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆ ท้าให้การเลี้ยงปลาเทโพมี
แนวโน้มการเลี้ยงไม่ลดลงจากเดิม นอกจากนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่อยากให้กรมประมงให้ความช่วยเหลือ ใน
ด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องการเลี้ยง และสนับสนุนลูกพันธ์ุปลาหรือลดราคาลูกปลาให้ถูกลงกว่าเดิม  
 
ค าส าคัญ     ปลาเทโพ, สภาวะเศรษฐกิจสังคม, การเลี้ยงปลา, เกษตรกรที่เป็นลูกค้า 
   *ผู้รบัผิดชอบ : 184 หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130   
   โทรศัพท์ 0 4573 8354-5   
   e-mail : nymanee@gmail.com  
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Study on  Socio. Economics of Black ear catfish (Pangasius larnudii Bocourt ) culturing 
of Yasothon Inland fisheries research and development center  Customers  farmer. 

 
Nongyao  Manee1* Sopit  kaewchana2 and Narongsak  Sirichaiphan3 

1 Yasothon Inland Fisheries Research and Development Center 
2Surin Inland Fisheries Research and Development Center 

3Ubonratthani Inland Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 

 The research objectives were to study socio economic condition, culture 
performances, cost and return benefit of Pangasius larnudii (Bocourt) culture and  
production distribution of Pangasius larnudii Bocourt culturing of Yasothon Inland fisheries 
research and development center  Customers  farmer. Data were collected by using 
questionnaire from 101 registered Customers  farmer of Yasothon Inland fisheries research 
and development center  in 2010 - 2011. The results showed that most informant farmers 
were male with an average age of 53.8 year and most of them finished Bechelors degree. 
Household consumption was the main objective of aquaculture and for rest welcome friend. 
The average area of household was 26.1 rai. Main occupation was farmer and average total 
cash income was 651,418.75 bath/year. The farmer was fish sufficiency economy; culture 
with another herbivorous fish. The average fishponds number was 3.44 ponds/household  
with on average of 2,224.0 m 2pond size. Concerning the management during fish culture 
period, some feeding with pellet feed with shot time , not preparing pond before culture 
and  take fish at least 1 year, are starting to catch fish for sale with average on 800 - 1000 
g/fish size of fish with 78.28 bath/kilogram. The most farmer sold their fish in their village and 
near by village. The revenue from aquaculture was 23,159.39 bath/household/year, and the 
cost of production was 23,159 bath/household/year; most of cost was feed and fry. The net 
profit form aquaculture was 11,820.30 bath/household/year. The trend of black ear catfish 
culturing was not to decline. The majority fish farmer needed extension support in 
knowledge of aquaculture and support fry and fingerling into lower prices. 

 
Key word Black ear catfish (Pangasianodon hypopthlamus), socio economic , culture,      
  Customers  farmer 
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 ค าน า 
 

ปลาเทโพ มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Pangasius larnaudii Bocourt. มีถิ่นอาศัยในแม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้า
แม่กลอง แม่น้้าโขงและสาขา มีรูปร่างปูอมสั้น หัวและจะงอยปากบางมน ปากอยู่ค่อนทางด้านล่าง ปลายครีบ
หลัง ครีบอก และครีบก้นยื่นเป็นเส้นยาว ขนาดโตเต็มที่เท่าที่มีรายงานมีความยาว 1.3 เมตร มีบริเวณด้านข้าง
ล้าตัวเหนือฐานครีบอกเล็กน้อย มีจุดด้าขนาดใหญ่ข้างละ 1 จุด ซึ่งจุดนี้จะไม่ปรากฏในปลาสวาย สีล้าตัว
ด้านหลังเป็นสีน้้าเงินปนเทา ครีบก้น ครีบอกและครีบหางเป็นสีด้าเข้ม แต่ขอบครีบขาวใส ครีบหลังอันแรกมีสี
น้้าตาล ส่วนปลายครีบมีสีด้า ครีบท้องมีก้านครีบอ่อนเพียง 6 อัน จะงอยปากมีลักษณะสั้นทู่กว่าปลาสวาย
เล็กน้อย ปลาเทโพเป็นปลาที่มีรสชาติดีเป็นที่นิยมรับประทานกันทั่วไป ราคาค่อนข้างสูง สามารถน้ามาเลี้ยงได้
ทั้งในบ่อและกระชัง กินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ (คีรี และคณะ, ม.ป.ป) การเลี้ยงปลาเทโพในกระชัง ที่จังหวัด
อุบลราชธานี เกษตรกรจะน้าลูกปลาเทโพขนาด 5-6 นิ้ว ลงเลี้ยงในกระชังขนาด 3x5x2 เมตร โดยปล่อยที่
อัตราความหนาแน่น 1,000 ตัวต่อกระชัง ในระยะเวลา 3 – 5 วันแรกให้อาหารปลาดุกเล็ก ต่อมาจึงค่อยๆ 
ปรับโดยใช้อาหารผสมมีเศษอาหาร ไส้ไก่ ไส้ปลาทู ผสมกับร้าให้กิน โดยไม่ต้องต้ม อัตราการเจริญเติบโตโดย
เฉลี่ยปลาเทโพเมื่ออายุ 1 ปี จะได้ปลาขนาด 700 – 1,000 กรัมต่อตัว (ศุภรัตน์, 2538) ในปัจจุบันโปรตีนจาก
ปลาเป็นโปรตีนที่ได้รบัความสนใจจากประชาชนมากข้ึน เพราะมีราคาถูก ปลอดสารพิษ และปลาเทโพเป็นปลา
ที่มีรสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาด จากการส้ารวจของส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าผลผลิต
ปลาเทโพในกระชังของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับส้านักงานมีจ้านวน 94,000 กิโลกรัม/ปี ซึ่งยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด ท้าให้มีผู้สนใจเลี้ยงกันมากข้ึน ปลาเทโพเป็นปลาน้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่งพบอาศัยอยู่ในแม่น้้าสายต่างๆ เช่น แม่น้้าโขง แม่น้้ามูล แม่น้้าเจ้าพระยา และสาขา เช่น แม่น้้าปิง 
ตลอดจนอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้้าเข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เนื่องจากเป็นปลาที่มีรสชาติดี ราคา
แพง จึงมีผู้นิยมเลี้ยงจ้านวนมากจนมีแนวโน้มว่าจะหายาก (ณรงค์ศักดิ์ และคณะ,  2544) การศึกษาระดับ
พลังงานในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลาปลาเทโพ  โดยใช้อาหารที่มี
โปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ มีพลังงานที่ย่อยได้ต่างกัน 4 ระดับ คือ 250, 300, 350 และ 400 กิโลแคลลอรี/อาหาร 
100 กรัม เลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาส พบว่าอาหารที่มีระดับโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ มีพลังงานที่ย่อยได้ 250 กิโล
แคลลอรี/อาหาร 100 กรัมมีผลให้การเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อปลาดีที่สุด (ณรงค์ศักดิ์ และคณะ, 2544) 
การศึกษาการใช้โปรตีนจากกากถ่ัวเหลือง ทดแทนโปรตีนจากปลาปุนในอาหารเลี้ยงปลาเทโพที่ระดับ 0, 25, 
50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ อาหารทดลองมีโปรตีน 23 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานรวม 430 กิโลแคลลอรี/อาหาร 
100 กรัม สรุปว่าการใช้โปรตีนจากกากถ่ัวเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปุนในอาหารส้าหรับเลี้ยงปลาเทโพที่
ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลา ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาการเลี้ยง
ปลาของเกษตรกรที่มาซื้อพันธ์ุปลาโพจากศูนย์ฯยโสธร เพื่อศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคม ต้นทุน ผลตอบแทน 
รูปแบบการเลี้ยง เทคนิคการเลี้ยง ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการตลาดปลาเทโพ ซึ่งจะน้าข้อมูลที่ได้ 
มาวางแผนการปรับปรุงการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงปลาเทโพให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้สนใจที่จะเลี้ยงต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อทราบสภาพทั่วไปทางเศรษฐกจิสงัคมของเกษตรกรทีเ่ป็นลูกค้าปลาเทโพของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร 

2. เพื่อทราบรปูแบบและเทคนิคการเลี้ยงปลาเทโพของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้้าจืดยโสธร 

3. เพื่อทราบต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาเทโพของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร 

4. เพื่อทราบสภาวะการตลาดของปลาเทโพของเกษตรกรทีเ่ป็นลูกค้าของศูนย์วิจัยและพฒันาประมง
น้้าจืดยโสธร 
 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการศึกษา 
 

1.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary data ) 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลี้ยง จ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง บริเวณที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง

ในจังหวัดยโสธร รวมทั้งข้อมูลด้านการตลาด จากส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้า
จืดยโสธร เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบลในพื้นที่ติดแม่น้้าจังหวัดยโสธร เพื่อใช้ประกอบการในการ
ส้ารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 1.2 การก าหนดจ านวนเกษตรกรท่ีศึกษา (Sample design) 
  ก้าหนดจ้านวนเกษตรกรที่ ศึกษาจ้าจ้านวนเกษตรกรที่ เลี้ยงปลาเทโพจากบัญชีรายช่ือ
เกษตรกรที่ซื้อลูกพันธ์ุปลาเทโพจากศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้้าจืดยโสธรในปี งบประมาณ 2553 – 2554 
โดยใช้สูตร Yamanae (1967, อ้างถึงใน นงค์เยาว์, 2546) 
     

n =      
 
     เมื่อ   n =  จ้านวนตัวอย่างที่ศึกษา 
                N =  จ้านวนประชากรทั้งหมด 
                d =  ค่าสัดส่วนที่ยินยอมใหผ้ิดพลาดได้ (ก้าหนดค่า d = .05 หรอืที่
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเ์ซ็นต์) 
  แทนค่าในสูตร   n         = 
  
  จ้านวนตัวอย่างที่ศึกษา =   101  ราย 
 
  
 
 
 

   N 
1-Nd2 

      136 
1+136 (0.05)2 
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1.3 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Questionnair) 
- จัดท้าแบบสัมภาษณ์โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือข้อมูลทางด้าน

เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเทโพ ส่วนที่สองคือรูปแบบเทคนิคในการเลี้ยงและส่วนทีสาม
คือข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผลตอบแทนจากการเลี้ยงรวมทั้งข้อมูลทางด้านการตลาด 

- น้าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบ (pre-test) กับเกษตรกรที่เป็นประชากรที่ศึกษาจ้านวน 30   
ราย เพื่อตรวจสอบคุณภาพของค้าถามแต่ละข้อว่าแต่ละค้าถามนั้นผู้ถูกสัมภาษณ์มีความเข้าใจตรงกันหรือไม่ 
(objectivity) หาความแม่นตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ว่าเนื้อหาที่ถามเป็นไปตามตรง  
สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ หาความแม่นตรงของเนื้อหา (Content  Validity) ว่าค้าถามมีเนื้อหา
ครบถ้วนตามขอบเขตของการศึกษาหรือไม่ ความแม่นตรงตามสภาพปัจจุบัน (Concurrent Validity) ว่า
เนื้อหาที่ถามตรงตามความจริงตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ค้าถามและความยากง่ายในเนื้อหาของค้าถาม 
(Simplicity) ความรวดเร็วและซับซ้อนของค้าถาม (face validity) เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึนเพื่อจะได้แก้ไข การทดสอบคุณสมบัติของค้าถามในด้านความแม่นตรง ความยากง่ายใน
เนื้อหาของค้าถามและความรวดเร็วและความซับซ้อนของค้าถาม ใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์จากพฤติกรรมการ
ตอบค้าถามของบุคคลเปูาหมาย และหาความเที่ยง (reliability) ของแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความน่าเช่ือถือ   
โดยการใช้สูตรสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น (Cronbach (1970)) โดยสูตรค้านวณดังนี้ 
   

          =                                         =                             
             

 
เมื่อ          =        ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

             K    =         จ้านวนข้อความของเครื่องมือวัด 
            s i 

2
   =  ความแปรปรวนของแตล่ะข้อ      

           s t
2
   =     ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

และจะท้าการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นในระดับไม่ต่้ากว่า 85 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นปรับปรุงแบบ
สัมภาษณ์ทั้งเนื้อหา รูปแบบค้าถามให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ท้าการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาจ้านวน 1 
ครั้ง  
 1.4 การคัดเลือกกรณีศึกษา (Case study) พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเป็นกรณีศึกษา จาก
ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ โดยเงื่อนไขในการคัดเลือกดังนี้ 
 - เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงปลาเทโพและซื้อลูกพันธ์ุปลาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร โดย
พิจารณาจากรูปแบบการเลี้ยง ซึ่งอาจท้าการเลีย้งเพียงอย่างเดียว (Monoculture) หรือเลี้ยงรวมกันหลายชนิด
ในกระชัง (Polyculture) หรือเลี้ยงในบ่อดิน หรือเป็นพ่อค้าคนกลาง  
 - หากมีเกษตรกรที่ท้าการเลี้ยงปลาเทโพ ในรูปแบบที่ต่างกันเกินกว่ารูปแบบละ 10 ราย คัดเลือก
เกษตรกรเพื่อเป็นกรณีศึกษาเพียงรูปแบบละ 10 % ของเกษตรกรทั้งหมด โดยคัดเลือกให้มีการกระจายในแต่
ละพื้นที่การเลี้ยง 
 
 
 
 

    k        
    k - 1 

  Σ si
2 

  st
2
            

1 -  
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 1.5 สถานท่ีและระยะเวลาศึกษา 
ด้าเนินการศึกษาเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร ใน

ปีงบประมาณ 2553 - 2554 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เกษตรกรระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2555 เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเกษตรกร ลักษณะการเลี้ยงและการตลาดในพื้นที่ที่ท้าการศึกษา โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ
ประกอบการวิเคราะห์ 

2.2  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ( Cost- Benefit Analysis ) 
ของผู้เลี้ยงปลาเทโพในกระชัง โดยอาศัยโครงสร้างต้นทุนและรายได้ในรอบปีการผลิต โดยพิจารณาทั้งต้นทุน
การผลิตที่เป็นเงินสดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด ตามวิธีที่รายงานไว้โดย พงพัฒน์ และกุลภา (2535) และ วชิร
ปราณี (2535) ดังนี ้
  - ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่ 

 - ต้นทุนผันแปร (Variable cost) = ค่าพันธ์ุปลา+ค่าอาหาร+ค่าสารเคมีรักษาโรคปลา+
ค่าจ้างแรงงาน +ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ+ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
  - ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) = ค่าเสื่อมราคากระชัง+ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
  - รายได้ทั้งหมด (Gross Revenue) = จ้านวนผลผลิตปลาทั้งหมด x ราคาปลาต่อกิโลกรัม 
  - รายได้เงินสดสุทธิ (Gross Income) = รายได้ทั้งหมด - ต้นทุนที่เป็นเงินสด 
  - ก้าไรสุทธิ (Net Profit) = รายได้ทั้งหมด - ต้นทุนทั้งหมด 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรแต่ละรายพร้อมทั้งได้ท้าการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์แต่ละชุดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะน้าข้อมูลในแต่ละแบบสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป Statistical Package for the Social Science                  
( SPSS/PC ) 
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 ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเลี้ยงปลาเทโพของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจดืยโสธร โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร ที่ซื้อลูกพันธ์ุ
ปลาเทโพ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร เพื่อน้าไปเลี้ยงในบ่อ ในกระชัง หรือเลี้ยงรูปแบบอื่นๆ
รวมทั้งเกษตรกรที่ซื้อลูกพันธ์ุปลาเทโพ เพื่อน้าไปจ้าหน่ายให้แก่เกษตรกรอีกทอดหนึ่ง (พ่อค้าคนกลาง) ซึ่งได้
สอบถามจากเกษตรกร วเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเทโพ 2) รูปแบบเทคนิคในการเลี้ยงและ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับ
ต้นทุนผลตอบแทนจ้านวน 101 ราย รายงานผลการศึกษา จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมของครัจากการเลี้ยงรวมทั้งข้อมูลทางด้านการตลาด ดังนี้ 
 1. สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าปลาเทโพของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้้าจืดยโสธร ที่ศึกษาจ้านวน 101 ราย พบว่าเกษตรกรที่ศึกษาร้อยละ 78.2 เป็นเพศชาย และร้อยละ 21.8  
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 18.8 มีอายุน้อยกว่า 45 ปี ร้อยละ 49.5 มีอายุระหว่าง 45-60 ปี และร้อยละ 32.7 มี
อายุมากกว่า 60 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 53.8 ปี ร้อยละ 49.5 ร้อยละ 10 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
33 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 45 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 13 จบการศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 32.7 มีพื้นที่ถือครองน้อยกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 17.8 มีพื้นที่ถือครองระหว่าง 20 -
40 ไร่ร้อยละ 18 มีพื้นที่ถือครองมากกว่า 40 ไร่ โดยมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 26.1 ไร่/ครัวเรือน ร้อยละ 58.4   
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 29.7 รับราชการครู  ร้อยละ 11.9 เป็นข้าราชการบ้านาญ ร้อยละ 17.8 มี
รายได้ของครัวเรือน น้อยกว่า 200.000 บาท/ปี ร้อยละ 45.7 มีรายได้ของครัวเรือนระหว่าง 200,000 – 
400,000 บาท/ปี ร้อยละ 46.5 รายได้ของครัวเรือนมากกว่า 400,000 บาท/ปี มีรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย
เท่ากับ 651,418.75 บาท/ปี แสดงตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 จ้านวนร้อยละของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าปลาเทโพของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร 
             จ้าแนกตามสภาพทางเศรษฐกิจสังคม 

สภาพทางสังคม จ้านวน (N=101) ร้อยละ 
1) เพศ 

 หญิง 
 ชาย 

 
9 
92 

 
9.4 
90.6 

 
2) อายุ 

น้อยกว่า 45 ป ี
45 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ป ี
สูงสุด 69 ปี ต่้าสุด 32 ปี เฉลี่ย 53.8 ปี 

3)    ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี   

4) พื้นที่ถือครองทั้งหมด (ไร่/ครัวเรือน) 

 
18 
50 
33 
 
 

10 
33 
45 
13 
 

 
17.8 
49.5 
32.7 

 
 

9.9 
32.6 
44.6 
12.9 
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สภาพทางสังคม จ้านวน (N=101) ร้อยละ 
       น้อยกว่า 20 ไร่ 
       20 – 40 ไร่ 
       มากกว่า 40 ไร่ 

สูงสุด 110 ไร่ ต่้าสุด 5 ไร่ เฉลี่ย 26.1 ไร่ 
5)  การประกอบอาชีพ (พิจารณาจากรายได้หลกั/ครัวเรือน) 
       เกษรตรกร (ท้านา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์) 
       รับาชการ  
       ข้าราชการบ้านาญ 
6)  รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน (บาท/ปี) 
       น้อยกว่า 200,000 บาท 
       200,000 – 400,000 บาท 
       มากกว่า 400,000 บาท  
       สูงสุด 2,500,000 บาท ต่้าสุด 100,000 บาท เฉลี่ย 

651,418.75 บาท 

50 
33 
18 
 
 

59 
30 
12 
 

18 
36 
47 

49.5 
32.7 
17.8 

 
 

58.4 
29.7 
11.9 

 
17.8 
35.7 
46.5 

 
 2. รูปแบบและเทคนิคการเลี้ยงปลาของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าปลาเทโพของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้้าจืดยโสธร ที่ศึกษาจ้านวน 101 ราย พบว่า เกษตรกรที่ศึกษาร้อยละ 73.3 มีบ่อเลี้ยงปลาจ้านวน 1-2 บ่อ  
ร้อยละ 14.8 มีบ่อเลี้ยงปลาจ้านวน 2-4 บ่อ และร้อยละ 11.9 มีบ่อเลี้ยงปลามากกว่า 4 บ่อ/ครัวเรือน โดยมี
จ้านวนบ่อเฉลี่ย 3.44 บ่อ/ครัวเรือน ร้อยละ 90.1 เป็นบ่อดิน ร้อยละ 5.9 เป็นบ่อซิเมนต์ ร้อยละ 4.0 ประเภท
อื่นๆ ร้อยละ 4.0 มีขนาดบ่อน้อยกว่า 400 ตารางเมตร ร้อยละ 38.6 มีขนาดบ่อ 400 – 800 ตารางเมตร ร้อย
ละ 51.5 มีขนาดบ่อ 801 – 1,600 ตารางเมตร ร้อยละ 5.9 มีขนาดบ่อมากกว่า 1,600 ตารางเมตร โดยขนาด
บ่อดินเฉลี่ย 2,224.0 ตารางเมตร  รูปแบบการเลี้ยง ร้อยละ 14.0 จะเลี้ยงเดี่ยว ร้อยละ 86.0 เลี้ยงรวมกับปลา
ชนิดอื่นๆ ร้อยละ 12.8 ให้อาหารเม็ดเฉพาะ 1 เดือนแรก แล้วให้ ร้า พืชผัก ร้อยละ 73.3 ให้พืชผักเป็นหลัก 
อาหารเม็ดนานๆ ครั้ง  ร้อยละ 13.9 ให้อาหารเม็ดอย่างเดียว ระยะเวลาการเลี้ยงปลา ร้อยละ 13.9 เลี้ยงนาน 
7 – 9 เดือน ร้อยละ 12.8 เลี้ยงนาน 10 -12 เดือน ร้อยละ 73.3 เลี้ยงปลามากกว่า 12 เดือน ขนาดปลาที่จับ
จ้าหน่าย ร้อยละ 13.9 ขนาด 600 – 800 กรัม/ตัว ร้อยละ 12.8 ขนาด 801 – 1,000 กรัม/ตัว ร้อยละ 73.3 
ปลาที่จ้าหน่ายมีขนาดมากกว่า 1,000 กรัม/ตัว วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงปลาร้อยละ 13.9 เลี้ยงปลาเพื่อขาย  
ร้อยละ 86.1 เลี้ยงปลาเพื่อบริโภคในครอบครัว ความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานกรมประมงในการ
เลี้ยงปลา พบว่า ร้อยละ 55.4 ต้องการ ร้อยละ 44.6 ไม่ต้องการการช่วยเหลือจากกรมประมง ต้องการความ
ช่วยเหลือในด้านใดพบว่า ร้อยละ 31.7 ต้องการให้กรมประมงให้ความรู้เรื่องการเลี้ยง ร้อยละ 3.0 ให้กรม
ประมงให้เงินทุน/หาแหล่งเงินกู้ ร้อยละ 5.9 ต้องการให้หาตลาดจ้าหน่ายผลผลิต และ ร้อยละ 14.8 ต้องการ
การสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น การสนับสนุนลูกพันธ์ุปลา หรือลดราคาลูกพันธ์ุปลาลง รวมทั้งหาตลาดเพื่อ
จ้าหน่ายผลผลิตปลา แนวโน้มการเลี้ยงปลาเทโพจากการสอบถาม พบว่า ร้อยละ14.8 มีจ้านวนเกษตรกรเลี้ยง
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 58.4 มีจ้านวนเกษตรกรเลี้ยงเท่าเดิม ร้อยละ 3.0 มีจ้านวนเกษตรกรเลี้ยงลดลง ร้อยละ 23.8 
ไม่แน่ใจ และสอบถามการยึดเป็นอาชีพการเลี้ยงปลา ร้อยละ 48.6 ยึดเป็นอาชีพได้ ร้อยละ 42.5 ยึดเป็นอาชีพ
ไม่ได้ และร้อยละ 8.9 ไม่แน่ใจเนื่องจากไม่ทราบจะขายปลาปริมาณมากๆ ได้ที่ไหน แสดงตามตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 จ้านวนร้อยละของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าปลาเทโพของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร 
             จ้าแนกตามรูปแบบและเทคนิคการเลี้ยงปลา 
 

รูปแบบการเลี้ยงปลา 
จ้านวน 

 (N=101) 
ร้อยละ 

1) จ้านวนบ่อเลี้ยงปลา (บ่อ/ครัวเรือน) 
1 – 2 บ่อ 
2 - 4 บ่อ 
มากกว่า 4 บ่อ 
สูงสุด 28 บ่อ ต่้าสุด 1 บ่อ เฉลี่ย 3.44 บ่อ/ครัวเรือน 

2)  ประเภทบ่อเลี้ยงปลา 
      บ่อดิน 
      บ่อซิเมนต์ 
      อื่นๆ (กระชังในบ่อดิน)  
3) ขนาดบ่อปลา (บ่อดิน) 
     น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
     400 – 800 ตารางเมตร 
     801 – 1,600 ตารางเมตร 
     มากกว่า 1,600 ตารางเมตร 
4) รูปแบบการเลี้ยง 
     เลี้ยงเดี่ยว 
     เลี้ยงรวม   
5) ชนิดอาหารและการใหอ้าหาร 
     อาหารเม็ดเฉพาะ 1 เดือนแรก แล้วให้ ร้า พืชผกั 
     พืชผักเป็นหลัก อาหารเม็ดนานๆ ครั้ง  
     อาหารเม็ดอย่างเดียวเฉลี่ย 2 วัน/ครั้ง   
6) ระยะเวลาการเลี้ยงปลา 
     7 – 9 เดือน  
     10 – 12 เดือน 
     มากกว่า 12 เดือน  
7) ขนาดปลาที่จ้าหน่าย  
     600 – 800 กรัม/ตัว 
     801 – 1,000 กรัม/ตัว  
     มากกว่า 1,000 กรัม/ตัว 
 
8) วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงปลา 
    ขาย 
    บริโภคในครอบครัว   
9) ความต้องการการช่วยเหลือจากกรมประมงด้านใด 
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73.3 
14.8 
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90.1 
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4.0 
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51.5 
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14.0 
86.0 

 
12.8 
73.3 
13.9 

 
13.9 
12.8 
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13.9 
12.8 
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13.9 
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รูปแบบการเลี้ยงปลา 
จ้านวน 

 (N=101) 
ร้อยละ 

     ต้องการ 
     ไม่ต้องการ 
10) ต้องการความช่วยเหลือด้านใด     
     ความรู้เรือ่งการเลี้ยง และอื่นๆ 
     ให้เงินทุน/หาแหลง่เงินกู ้
     หาตลาด 
     อื่นๆ (แจกพันธ์ุปลา, ลดราคาลกูพันธ์ุปลา) 
11) แนวโน้มการเลี้ยงปลาเทโพ 
     มีเกษตรกรเลี้ยงเพิม่ขึ้น 
     เกษตรกรเลี้ยงเท่าเดิม 
     มีเกษตรกรเลี้ยงลดลง 
    ไม่แน่ใจ   
 
12) สามารถยึดเป็นอาชีพการเลี้ยงปลาได้หรือไม ่
     ได้ 
     ไม่ได้ 
     ไม่แน่ใจ    

45 
(N=56) 

32 
3 
6 
15 
 

15 
59 
3 
24 
 
 

49 
43 
9 

44.6 
 

31.7 
3.0 
5.9 
14.8 

 
14.8 
58.4 
3.0 
23.8 

 
 

48.5 
42.6 
8.9 

 

 3. ต้นทุนผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาเทโพของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้้าจืดยโสธร ที่ศึกษาจ้านวน 101 ราย เกษตรกรมีรายได้และรายจ่ายจากการเลี้ยงปลาเทโพ ดังนี้ เกษตรกรที่
ศึกษาร้อยละ 32.7 มีรายได้จากการเลี้ยงปลาเทโพน้อยกว่า 10,000 บาท/ครัวเรือน ร้อยละ 46.5 มีรายได้จาก
การเลี้ยงปลาเทโพตั้งแต่ 10,000 - 40,000 บาท/ครัวเรือน ร้อยละ 3.0 มีรายได้จากการเลี้ยงปลาเทโพตั้งแต่  
40,001 - 70,000 บาท/ครัวเรือน และร้อยละ 17.8 มีรายได้มีรายได้จากการเลี้ยงปลาเทโพ มากกว่า 70,000 
บาท/ครัวเรือน โดยมีรายได้จากการเลี้ยงปลาเทโพเฉลี่ย 34,979.69 บาท/ครัวเรือน รายจ่ายจากการเลี้ยงปลา
เทโพ พบว่า เกษตรกรที่ศึกษาร้อยละ 29.7 มีรายจ่ายจากการเลี้ยงปลาเทโพน้อยกว่า 5,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  
ร้อยละ 55.4 มีรายจ่ายจากการเลี้ยงปลาเทโพตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ร้อยละ 6 มีรายจ่าย
จากการเลี้ยงปลาเทโพตั้งแต่ 20,001 - 40,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ร้อยละ 8.9 มีรายจ่ายจากการเลี้ยงปลา
เทโพมากกว่า 40,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยมีรายจ่ายจากการเลี้ยงปลาเทโพเฉลี่ย 23,159.39 บาท/
ครัวเรือน/ปี และรายจ่ายค่าอาหารปลา ร้อยละ 42.6 น้อยกว่า 5,000 บาท/ปี ร้อยละ 31.7 มีรายจ่าย
ค่าอาหาร 5,000 – 10,000 บาท/ปี ร้อยละ 8.9 มีรายจ่ายค่าอาหาร 10,001 - 15,000 บาท/ปี ร้อยละ 16.8 
มีรายจ่ายค่าอาหารมากกว่า 15,000 บาท/ปี โดยมีรายจ่ายค่าอาหารสูงสุด 200,000 บาท ต่้าสุด 880 บาท  
เฉลี่ย 17,009.70 บาท/ปี รายจ่ายค่าพันธ์ุปลา พบว่า ร้อยละ 17.8 มีรายจ่ายค่าพันธ์ุปลา น้อยกว่า 1,000
บาท/ปี ร้อยละ 56.4 มีรายจ่ายค่าพันธ์ุปลา1,000 - 5,000 บาท/ปี ร้อยละ 9.9 มีรายจ่ายค่าพันธ์ุปลา 5,001 -
10,000บาท/ปี ร้อยละ 15.9 มีรายจ่ายค่าพันธ์ุปลา มากกว่า 10,000 บาท/ปี โดยมีรายจ่ายค่าพันธ์ุปลาสูงสุด   
15,000 บาท ต่้าสุด 300 บาท เฉลี่ย 2,696.97 บาท/ปี สภาวะการตลาดของปลาเทโพ พบว่า เกษตรกร เลี้ยง
ปลาจนได้ขนาดประมาณ 600 - 1,000 กรัม/ตัว ก็จะสามารถขายได้ โดยพบว่า เกษตรกรจ้านวน 65 ราย คิด
เป็นร้อยละร้อยละ 64.4 จะทยอยจับปลาไปขายในตลาดของหมู่บ้าน หรือตลาดในหมู่บ้านใกล้เคียง เกษตรกร
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จ้านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.7 จะขายผลผลิตปลาเทโพที่บ่อ ตามที่มีลูกค้าหรือเพื่อนบ้านมาสั่งซื้อ และ
เกษตรกรจ้านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.9 จะไม่ขายผลผลิตปลาเทโพเลย เนื่องจากจะเก็บไว้ทยอยจับมา
บริโภคในครอบครัวหรือแจกญาติพี่น้องเท่านั้น 
 

 
ตารางท่ี 3 จ้านวนร้อยละของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าปลาเทโพของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร 
             จ้าแนกตามรายได้และรายจ่ายการเลี้ยงปลาเทโพ 
 

รายได้ – รายจ่ายในการเลี้ยงปลาเทโพ 
จ้านวน 

 (N=101) 
ร้อยละ 

1) รายได้จากการขายผลผลิตปลาเทโพ (บาท/ครัวเรอืน/ปี) 
         น้อยกว่า 10,000 บาท 
         10,000 - 40,000 บาท 
         40,001 - 70,000 บาท 
         มากกว่า 70,000 บาท 
 สูงสุด  300,000 ต่้าสุด 1,350 บาท เฉลี่ย 34,979.69 บาท 
2) ราคาจ้าหน่ายปลาเทโพ  
         50 - 60 บาท/กโิลกรัม 
         61 – 80 บาท/กิโลกรมั 
         มากกว่า 80 บาท/กิโลกรมั 

 สูงสุด 100 บาท ต่้าสุด 50 บาท เฉลี่ย 78.28 บาท/กิโลกรมั 
3) รายจ่ายทัง้หมดในการเลี้ยงปลาเทโพ  (บาท/ป)ี 
        น้อยกว่า 5,000 บาท 
        5,000 - 20,000 บาท 
        20,001 - 40,000 บาท 
        มากกว่า 40,000 บาท 
 สูงสุด 120,000 ต่้าสุด 1,380 บาท เฉลี่ย 23,159.39 บาท  
4)  รายจ่ายค่าอาหารปลาเทโพ 
       น้อยกว่า 5,000 บาท/ป ี
       5,001 – 10,000 บาท/ป ี
       10,001 – 15,000 บาท/ป ี
       มากกว่า 15,000 บาท/ป ี
 สูงสุด  200,000 ต่้าสุด 880 บาท เฉลี่ย 17,009.70 บาท 
5)  รายจ่ายค่าพันธ์ุปลา 
       น้อยกว่า 1,000 บาท/ป ี
       1,000 – 5,000 บาท/ป ี
       5,001 – 10,000 บาท/ป ี
       มากกว่า 10,000 บาท/ป ี
สูงสุด 15,000 บาท ต่้าสุด 300 บาท เฉลี่ย 2,696.97 บาท/ปี 
6) รูปแบบการขายผลผลิตปลาเทโพของเกษตรกร 
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รายได้ – รายจ่ายในการเลี้ยงปลาเทโพ 
จ้านวน 

 (N=101) 
ร้อยละ 

        ขายเองในตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนใกล้เคียง 
        ขายที่บ่อ (ลูกค้ามาซื้อ) 
        ไม่ได้ขาย (เลี้ยงเพือ่บริโภคอย่างเดียว)    

65 
30 
6 

64.4 
29.7 
5.9 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 
สภาพทั่วไปทางสังคมของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าปลาเทโพของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 45 – 60 ปี อายุเฉลี่ย 53.8 ปี ซึ่งอยู่ในวัยกลางคน ซี่งสอดคล้องกับ  
ศิราณีและ วิระวรรณ (2548) ที่กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยอยู่ในวัยกลางคน 
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ชาย มีอ้านาจในการตัดสินใจใน
การเลือกประกอบอาชีพ และในกิจกรรมการเลี้ยงปลาจึงเป็นการตัดสินใจของหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นเพศชาย  
มีแม่บ้านเป็นผู้สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรม โดยผู้ชายเป็นผู้ด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเลี้ยงปลา แต่ในเรื่อง
การตลาดกลับพบว่าส่วนใหญ่เพศหญิงเป็นผู้จ้าหน่าย และจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ วิระวรรณ (2546) และ ศิราณี (2548) ที่พบว่า 
เกษตรกรผู้เลีย้งปลาโมงในกระชังโดยสว่นใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เนื่องจากเกษตรกรที่เปน็ลูกค้า
ปลาเทโพของศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้้าจืดยโสธร จะเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคในครอบครัว และเป็นอาชีพเสริม
รายได้ และ เพื่อเป็นงานอดิเรก และเป็นที่พักผ่อน ต้อนรับเพื่อนฝูง ซึ่งสอดคล้องกับ นงค์เยาว์ (2546) ที่กล่าว
ว่า วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงปลาของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภคในครอบครัว 
รองลงมาเพื่อเป็นรายได้เสริม ซึ่งแตกต่างจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้้าโขง ที่เลี้ยงปลาเชิง
พาณิชย์ ส่วนสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 26.1 ไร่/ครัวเรือน ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพหลัก เป็นเกษตรกร โดยมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 651,418.75 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งแตกต่าง
จากการศึกษาของ นงค์เยาว์ (2546) ที่ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงปลาของเกษตรกรในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้ รายงานว่าเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 31.3 ไร่/ครัวเรือน อาชีพหลักคือเป็นเกษตรกร   
 รูปแบบและเทคนิคการเลี้ยง จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรจะเลี้ยงปลาเทโพรวมกับปลาอื่นๆ เช่น
ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาย่ีสกเทศ เนื่องจาก จ้านวนบ่อมีจ้ากัด พบว่าเกษตรกรมีจ้านวนบ่อเฉลี่ย 3.44 บ่อ/
ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นบ่อดิน โดยมีขนาดบ่อดินเฉลี่ย 2,224.0 ตารางเมตร มีการให้อาหารเม็ดบ้าง แต่ให้
อาหารในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 เดือนหลังจากที่ปล่อยปลา จากนั้นมีการให้อาหารเสริมบ้างเป็นครั้งคราว 
คือ เศษอาหารจากครัวเรือน พืชผัก เป็นต้น และไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติโดยตรง แต่อาศัยว่าเป็นบ่อเก่า
ที่เลี้ยงปลามาตลอด เกิดอาหารธรรมชาติเองในบ่อ ไม่มีการเตรียมบ่อก่อนการเลี้ยง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบ่อ
เก่าที่มีปลาชนิดอื่นๆ อยู่แล้ว ประกอบกับไม่มีน้้าเพียงพอในการเปลี่ยนถ่าย และเกษตรกรเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ
เสริม เน้นการบริโภคในครอบครัว เป็นที่พักผ่อนของครอบครัวหรือรับแขก สังสรรค์เพื่อนฝูง ร้อยละ 70 เลี้ยง
ปลาและปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภค รูปแบบการเลี้ยงจะเป็นแบบเลี้ยงผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลาการเลี้ยงปลาเทโพส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะเริ่มจับปลาขาย และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องการ
การส่งเสริมด้านความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาเทโพ จากกรมประมง แต่โดยภาพรวมแนวโน้มการเลี้ยงปลาเทโพ   
ยังเท่าเดิม คือเกษตรกรที่เคยเลี้ยงปลาเทโพก็จะเลี้ยงต่อไป แต่เกษตรกรที่ไม่เคยเลี้ยงปลาเทโพก็ไม่สนใจที่จะ
เลี้ยงเพิ่มจากเดิม  
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  ต้นทุนผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาเทโพของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้า
จืดยโสธร เกษตรกร มีรายได้จากการเลี้ยงปลาเทโพเฉลี่ย 34,979.69 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยมีรายจ่ายจากการ
เลี้ยงปลาเทโพเฉลี่ย 23,159.39 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยเป็นรายจ่ายค่าอาหารมากที่สุด รองลงมาเป็นค่าพันธ์ุ
ปลา แต่ถึงอย่างไรเกษตรกรยังมีรายได้สุทธิจากการเลี้ยงปลาเทโพเฉลี่ย 11,820.30 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยที่
เกษตรกรจะ เลี้ยงปลาจนได้ขนาดประมาณ 800 - 1,000 กรัม/ตัว ใช้เวลาเลี้ยงมากกว่า 1 ปี ก็จะสามารถขาย
ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่า อัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยปลาเทโพเมื่ออายุ 1 
ปี จะได้ปลาขนาด 700 – 1,000 กรัมต่อตัว และจากรายงานของวิระวรรณ (2546) และศิราณี (2548) ศึกษา
พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ประสบปัญหามากเรื่อง อาหารปลาราคาแพง แตใ่นกรณีที่ศึกษา กลับพบว่า ถึงแม้
รายจ่ายในการเลี้ยงปลาจะเป็นค่าอาหารมากที่สุด เกษตรกรก็ยังไม่มีปัญหาดังกล่าวเนื่องจากมีการให้
อาหารเม็ดบ้าง แต่ให้อาหารในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 เดือนหลังจากที่ปล่อยปลา จากนั้นมีการให้อาหาร
เสริม คือ เศษอาหารจากครัวเรือน พืชผัก เป็นต้น โดยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่  จะทยอยจับปลาไปขายใน
ตลาดของหมู่บ้าน หรือตลาดในหมู่บ้านใกล้เคียง รองลงมาจะขายผลผลิตปลาเทโพที่บ่อ ตามที่มีลูกค้าหรือ
เพื่อนบ้านมาสั่งซื้อ และมีเกษตรกรส่วนหนึ่ง จะไม่ขายผลผลิตปลาเทโพเลย เนื่องจากจะเก็บไว้ทยอยจับมา
บริโภคในครอบครัวหรือแจกญาติพี่น้องเท่านั้น เกษตรกรจะขายปลาเทโพโดยเฉลี่ย 78.28 บาท/กิโลกรัม ซึ่ง
เป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและคิดว่าเป็นราคาที่ดีกว่าการเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆ ท้าให้การเลี้ยงปลาเทโพมีแนวโน้ม
การเลี้ยงไม่ลดลงจากเดิม และนอกจากนั้น พบว่าเกษตรกรอยากให้กรมประมง หรือหน่วยงานภาครัฐให้ความ
ช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องการเลี้ยง และสนับสนุนลูกพันธ์ุปลาหรือลดราคาลูกปลาให้ถูกลง
กว่าเดิม  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1) ควรมีการศึกษาหาสูตรอาหารที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ จากวัสดุที่หาได้ในท้องถ่ิน เพื่อช่วยลด
ต้นทุนค่าอาหาร หน่วยงานของรัฐควรเข้าไปให้ค้าแนะน้าในการผลิตอาหารราคาถูกหรือผลิตอาหารจากวัสดุที่
เกษตรกรหาได้ในท้องถ่ินใช้เอง   

2) เกษตรกรควรมีการจดบันทึกบัญชีฟาร์ม เพื่อจะได้ทราบรายรับ รายจ่ายในการเลี้ยงปลาเทโพ 
รวมถึงต้นทุนการเลี้ยงปลาที่แท้จริง  

3) หน่วยงานกรมประมง ควรส้ารวจความต้องการของเกษตรกรที่มาซื้อปลา จากหน่วยงาน ว่ามีความ
ต้องการความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริม การฝึกอบรม ให้ตรงกับความ
ต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลความยาว-น้ าหนักของสัตว์น้ า โครงการธนาคารผลผลติเกษตรด้านประมง จังหวัดยโสธร 
 

1. สุ่มช่ังวัดขนาดปลาก่อนปล่อยลงบ่ออนุบาล (วันที่ 29 พฤษภาคม 2560) 
 

 

2. สุ่มช่ังวัดขนาดปลาก่อนปล่อยลงสู่แหลง่น้้า (1 กรกฏาคม 2560) 

 

3. ติดตามการเจริญเติบโตหลังปล่อยลงสู่แหล่งน้้า (ครั้งที่ 1) (18 สิงหาคม 2560)   
 

 
 
 

min max เฉลีย่ min max เฉลีย่
กระโห้เทศ Catla catla 0.50 2.00 0.86 3.60 5.80 4.43
ไน Cyprinus carpio 0.60 1.90 1.24 4.10 5.00 4.57
นิล Oreochromis niloticus 0.70 1.90 1.10 3.80 5.00 4.24
ตะเพยีนขาว Barbonymus gonionotus 0.50 1.60 0.78 3.80 5.30 4.21
สร้อยขาว Gymnostomus siamensis 0.10 0.60 0.38 3.30 4.30 3.74

ชนิดปลา
น้ าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร)

min max เฉลีย่ min max เฉลีย่
กระโห้เทศ Catla catla 3.40 8.30 5.53 6.50 9.80 7.77
ไน Cyprinus carpio 1.40 3.30 2.15 4.80 6.00 5.20
นิล Oreochromis niloticus 3.20 10.50 5.96 5.60 8.20 6.85
ตะเพยีนขาว Barbonymus gonionotus 2.44 6.66 3.82 5.50 7.60 6.44
สร้อยขาว Gymnostomus siamensis 1.72 2.68 2.36 5.60 6.50 6.09
กุง้กา้มกราม  Macrobrachium rosenbergii 0.13 0.91 0.55 3.00 5.10 4.34
ตะเพยีนทอง  Barbonymus altus 0.44 2.78 1.14 3.50 5.20 4.48

ชนิดปลา
น้ าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร)

min max เฉลีย่ min max เฉลีย่
กระโห้เทศ Catla catla 45.30 133.60 75.90 16.20 25.00 19.17
ไน Cyprinus carpio - - - - - -
นิล Oreochromis niloticus - - - - - -
ตะเพยีนขาว Barbonymus gonionotus 10.00 384.20 54.30 9.00 29.50 14.52
สร้อยขาว Gymnostomus siamensis 14.80 16.70 15.65 11.10 11.60 11.33
กุง้กา้มกราม  Macrobrachium rosenbergii 7.50 24.40 15.95 10.00 13.20 11.60
ตะเพยีนทอง  Barbonymus altus 2.60 7.20 3.99 6.00 8.10 6.78

ชนิดปลา
น้ าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร)
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ข้อมูลความยาว-น้ าหนักของสัตว์น้ า โครงการธนาคารผลผลติเกษตรด้านประมง  
จังหวัดสุรินทร ์

 

  1. สุ่มช่ังวัดขนาดปลาก่อนปล่อยลงแหล่งน้้า (วันที่ 22 พฤษภาคม 2560) 
 

 

2. สุ่มช่ังวัดขนาดปลาหลงัปล่อยลงสู่แหลง่น้้า ครบ 2 เดือน (ครั้งที่ 1) (18 กรกฏาคม 2560) 

 

3. สุ่มช่ังวัดขนาดปลาหลงัปล่อยลงสู่แหลง่น้้า ครบ 2 เดือน (ครั้งที่ 2) (25 กันยายน 2560) 
 

 
 

    
 

    
 
 
 
 

min max เฉลีย่ min max เฉลีย่
จีน (เล่ง)  Hypophthalmichthys molitrix 2.10 7.10 3.74 6.10 9.00 7.38
ยีส่กเทศ  Labeo rohita 2.30 5.20 0.98 5.70 7.40 6.50
สวาย Pangasianodon hypophthalmus 1.80 6.50 3.14 6.30 10.00 7.64
ไน  Cyprinus carpio 2.30 6.10 3.56 5.50 7.30 6.16
กระโห้เทศ  Catla catla 1.80 5.30 2.89 5.30 7.50 6.17
ตะเพยีนขาว  Barbonymus gonionotus 1.30 5.10 3.02 5.00 7.50 6.42
นิล  Oreochromis niloticus 5.30 26.00 11.40 7.00 11.00 8.82
บึก  Pangasianodon gigas 241.70 286.50 259.63 32.30 34.00 32.94

ชนิดปลา
น้ าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร)

min max เฉลีย่ min max เฉลีย่
จีน (เล่ง)  Hypophthalmichthys molitrix 33.60 152.80 71.60 15.00 24.50 18.76
ยีส่กเทศ  Labeo rohita 16.40 18.20 17.13 11.20 13.00 11.23
สวาย  Pangasianodon hypophthalmus 16.50 43.50 28.36 13.00 16.60 15.12
กระโห้  Catla catla 86.10 86.10 86.10 18.70 18.70 18.70
ตะเพยีนขาว  Barbonymus gonionotus 11.70 78.10 29.00 10.10 17.60 12.61

ชนิดปลา
น้ าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร)

min max เฉลีย่ min max เฉลีย่
ยีส่กเทศ  Labeo rohita 204.00 204.00 204.00 25.50 25.50 25.50
สวาย  Pangasianodon hypophthalmus 37.70 153.80 76.93 17.50 27.00 21.03
ตะเพยีนขาว  Barbonymus gonionotus 68.00 115.10 91.55 16.50 19.40 17.95

ชนิดปลา
น้ าหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร)
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ความยาวเฉลี่ย 

ก่อนปล่อยลงแหล่งน้้า  (22 พ.ค. 60) 

การเจริญเติบโตหลังปล่อย คร้ังที่ 1 (18 ก.ค. 60) 

การเจริญเติบโตหลังปล่อย คร้ังที่ 2 (25 ก.ย. 60) 
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รายช่ือเกษตรกรโครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปงีบประมาณ 2560 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เลขที ่
หมู่
ท่ี 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด เน้ือท่ีเลี้ยงสัตว์น้ า
รวม(ไร่) 

1 นายเชวง   ขันทอง 10 8 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.75 
2 นางดวงจันทร ์  ทองมนต ์ 51/1 2 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
3 นางบุญ   รวมธรรม 5 8 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
4 นายเลียง   รวมธรรม 4 8 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
5 นางสมร   แสนสุด 32 8 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.75 
6 นางไพรัตน์   ศิลาลาย 31 8 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.75 
7 นายชม   หงษ์กลาง 23 8 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.75 
8 นายสมกียรต ิ  ประการแก้ว 54 8 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.75 
9 นายสมยศ   ประการแก้ว 9 8 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.75 
10 นายอนันต ์  ศิริดล 9 2 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
11 นางบุรินทร ์  ค้านาค 43 8 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
12 นางส้าล ี  สอดศร ี 46 8 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
13 นายสมกอง   ศรีมาชัย 7 2 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
14 นางจันดี   อ่างแก้ว 25 8 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.75 
15 นายบุญม ี บุญไชย 60 2 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
16 นางบรรเพ็ญ   นักผูก 13 2 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
17 นางสาวธนพร   สีแก้ว 30 2 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.75 
18 นางราตร ี  วิเศษ 104 1 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.75 
19 นาบบุญรอง   เสนสาย 74 2 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
20 นางสมศร ี  ล้้าเลิศ 46 2 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.75 
21 นายวิชาญ   ประสมสู ่ 10 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.25 
22 นายจร ี  ทุ่งมน 55 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
23 นางเบจวรรณ   สุนทรา 154 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
24 นางทองอนิทร ์  งามตรง 201 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
25 นางบุณสง่   ส่งศร ี 151 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
26 นางชาล ี  เด่นดวง 31 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
27 นางเสาร ์  แสวงแก้ว 138 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
28 นายจ้านง   สมจิตร 82 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
29 นายด้ารงค์   หาสุข 9 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
30 นายคูน   ประสมสู ่ 43 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
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รายช่ือเกษตรกรโครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปงีบประมาณ 2560 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เลขที ่
หมู่
ท่ี 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด เน้ือท่ีเลี้ยงสัตว์น้ า
รวม(ไร่) 

31 นายสุดใจ   ประสมสู ่ 222 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 2 
32 นายเพิ่มพลู   แสวงแก้ว 137 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
33 นางสไบแพร   ทุ่งมน 29 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.25 
34 นายประมวล   แสวงแก้ว 158 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
35 นายทองลอื   จันสุข 26 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
36 นางปริฉัตร   พรโสภณ 113 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
37 นายวิลัย   แสวงแก้ว 105 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1.25 
38 นายหนูแสง   สมจิตร 107 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
39 นายหนูจร   สมจิตร 17 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
40 นางบัวศร ี  อุบัวบล 69 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
41 นางสาวสจุินต์   แสวงแก้ว 34 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
42 นาบยบุญฤทธ์ิ   บุญกลาง 6 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1.5 
43 นายเกริกชัย   แสวงแก้ว 25 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
44 นางอุทัย   สายสีแก้ว 123 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
45 นายบุญจันทร ์  ส่งศร ี 106 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
46 นางอุไรพร   พันธ์เพชร 39 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
47 นางสาวบหุลัน   ประสมสู ่ 195 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
48 นายสัจจา   ส่งศร ี 112 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1 
49 นายธนพงษ์   เขาทอง 186 3 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
50 นางพรรณี   โพพูษา 135 7 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร 0.5 
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บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เพาะ เลีย้ง
1 นายธงชัย  จันทร์งาม 3400600527060 36 9 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016777 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00001
2 นายเจียมศักด์ิ  โทบุดดี 3341300034396 34 9 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร 0819995637 3501016865 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00002
3 นายจ านงค์  เวฬวนาธร 3350100897721 79 9 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016778 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00003
4 นายพมู  ศรีนพรม 3350100640810 151 9 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016775 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00004
5 นางนฤมล  บุญมา 3350100895249 100 9 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016776 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00005
6 นางโสภา  ธนาคุณ 3350100896628 55 9 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016780 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00006
7 นายช านาญ  ในพรม 1350100010593 191 12 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016674 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00011
8 นางค าแปลง  ดวงตา 3350100893475 15 12 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016676 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00012
9 นายส าราญ  หูตาชัย 3350100894561 108 12 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016673 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00013
10 นางเชิดชู  ใจเอือ้ 5350100037788 84 12 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016681 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00014
11 นางฉว ี ภูมสุิวรรณ 3350100894544 186 12 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016679 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00015
12 นางหัด  ดวงมะลัย 3440900435993 120 12 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016680 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00016
13 นายบุญส่ง  ศรีมนัตะ 3350100897811 80 12 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016677 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00017
14 นางพวงพยอม  จันทร์เรือง 3350100894099 21 12 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016672 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00018
15 นายพทัิก อนันต์ 3350100546325 65 9 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016864 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00007
16 นายเท่ียง  เทือกท้าว 3350100898523 95 9 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016781 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00008
17 นายถาวร  ปานพมิพ์ 3350100202707 94 9 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016779 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00009
18 นายสมพร  แสงโชติ 3350100897799 134 12 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016675 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00019
19 นางประจง  สมหวงั 3350100892822 5 9 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501016678 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00010
20 นางมาลา  พรมจันทร์ 3350800878151 72 5 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 3501008135 1 ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00021
21 นายพศิดาล  จันทชัย 3350800879327 92 5 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 3501017147 1 ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00022
22 นางสาวพรทิวา  ทุมมา 3350800914556 92 10 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016982 1 ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00025
23 นายทองหาญ  สุขนา 3350800744693 61 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016963 1 ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00027
24 นายทว ี มงศิลป์ 3350800208864 191 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016964 1 ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00028
25 นายวชิัย  อนิทนาม 3350800203838 2 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016966 1 ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00029
26 นายนิยม  เนตรวงศ์ 3320800206802 133 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016965 1 ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00030
27 นายเสรีย์  ทองประดับ 3920600551071 8 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016992 1 ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00031
28 นายอทัุย  วงศ์เพญ็ 3350800751266 208 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501017146 1 ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00032
29 นายเจริญ  ทาระเวช 3350801034177 43 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016977 1 ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00033
30 นายพนัส  สมคะเนย์ 1100400588321 88 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016975 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00034
31 นายทวศัีกด์ิ  ศุภจันทร์ 3350800202777 186 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501017024 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00035

ประเภทฟาร์มทีต้ั่งฟาร์ม

สรุปรายช่ือฟาร์มเกษตรกรทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น้ าจดื ปีงบประมาณ 2560
ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้ าจดืเขต 5 (ยโสธร)

เลขประจ าตัวประชาชนล าดับที
่ ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนฟาร์ม ช่ือผู้ประเมิน ชนิดสตัว์น้ า เลขทีใ่บรับรอง
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 
 

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เพาะ เลีย้ง
32 นายวชิัย  เนตรวงศ์ 3350800198842 175 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016973 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00036
33 นางหอมไกล  สุทธวิงศ์ 3350800198567 119 3 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016976 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00020
34 นายสุนทร  ผ่านเมอืง 3350800751371 38 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016971 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00037
35 นายค าใส  ศรีโย 3350800730498 65 16 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016983 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00039
36 นางสมจิตร  พะสุนิล 3350800913002 104 10 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016985 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00026
37 นางศิรินทร์นาฏ  สร้อยแกว้ 3349900715561 31 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016999 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00038
38 นายถวลิ  มุง่งาม 3350800894768 136 9 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 3501017155 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00024
39 นายเจียง  พนัทะบุตร 3350800874830 108 5 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 3501008120 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00023
40 นายบุญช้อน  อยู่สุข 3350200090528 93 9 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017266 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ ปลาดุก  35201-35-SLF1-03-60-00064
41 นายล าเอยีง  กาลจักร 3350200039131 5 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0821496214 3501017289 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00042
42 นายสถิตย์  ไชยสิทธิ์ 3350200035411 45 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0810488966 3501017296 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00043
43 นายสมบัติ  พรมบุญทา 3400100530243 226 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017267 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ ปลาดุก  35201-35-SLF1-03-60-00044
44 นางบุหรัน  จันทร์ส าราญ 3350200033311 11 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร  3501017316 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ ปลาดุก ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00045
45 นางสมพศิ  สิริโสม 3350200036256 57 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0613237802 3501017318 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ ดุก นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00046
46 นายสายยนต์  สามารถ 3350200034661 36 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017313 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00047
47 นายส ารวย  ไชยธงรัตน์ 3350200038402 93 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017312 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00048
48 นายสุรพล  กาลจักร 3350200038917 100 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017314 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00049
49 นางเสาวภา  ออ่นพทุธา 3350200089244 92 9 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0862533619 3501017294 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ ดุก นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00065
50 นายแสงทิพย์  แสงเพชร 3350300049236 139 7 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501010682 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00041
51 นายประสงค์  ในจิต 3350200020112 7 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0881029499 3501017272 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00050
52 นายนพรัตน์  ศรีรัตน์ 3240100083539 79 3 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017302 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00040
53 นางโสภา  ชื่นตา 3350200040121 127 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0887150670 3501017293 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ ดุก นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00051
54 นางสุวรรณา  กาลจักร 3350200036231 259 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017264 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00052
55 นายบุญยัง  อุน่ตา 3350300551471 138 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017315 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00053
56 นางสุขขา  ชื่นตา 3350200036191 178 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0903761033 3501017560 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ดุก นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00054
57 นายอภิสิทธิ์  สิริโสม 1350100145847 143 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0854998968 3501017262 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00055
58 นางส าเนียง  นุตะภิบาล 3350200088345 61 9 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017265 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00066
59 นางสาวพวงผกา  กาลจักร 3350200039212 105 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0985946293 3501017297 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00056
60 นางค าผา  อกอุน่ 3350200036825 67 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0868495163 3501017291 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ดุก นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00057
61 นางจ าปา  พรมบุตร 3350200037970 87 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017270 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00058
62 นางทองพลู  ป้องโล่ห์ 3350200034814 155 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0933827573 3501017299 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00059
63 นางบานเย็น  มลูสาร 3350200033117 169 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017290 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00060
64 นางประนอม  แกว้ทอง 3350200040857 144 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0834171976 3501017271 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00061
65 นางประยูร  ดีล้วน 3350200034822 19 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 0821308603 3501017298 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ดุก นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00062

ชนิดสตัว์น้ า เลขทีใ่บรับรอง
ทีต้ั่งฟาร์ม

เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนฟาร์ม
ประเภทฟาร์ม

ช่ือผู้ประเมินล าดับที
่ ช่ือ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 
 

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เพาะ เลีย้ง
66 นางวไิล  อกอุน่ 3350200040857 137 8 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 3501017265 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00063
67 นายบุญเกดิ  สีทา 3350800874929 32 5 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 3501007938 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน 35201-35-GAPF0-03-60-00001
68 นายทองมว้น  โยธาภักดี 3440100610278 7 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016969 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00201
69 นายค าเกิง่  ศรีวะรมย์ 3350300424584 16 12 โพนงาม กดุชุม ยโสธร 0884642172 3501017362 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00082
70 นายบรรหาญ  พนัธเ์พชร 3350300187469 35 12 โพนงาม กดุชุม ยโสธร - 3501017363 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00083
71 นายเพญ็ศรี  แกน่แกว้ 3350300058529 18 12 โพนงาม กดุชุม ยโสธร 0810681948 3501017364 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00084
72 นายถาวร  แสงพล 3350300005808 36 12 โพนงาม กดุชุม ยโสธร 0848730630 3501017361 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00085
73 นายวชิัย  จันทร์งาม 3350300423642 26 12 โพนงาม กดุชุม ยโสธร 0807320742 3501017160 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00086
74 นายวรีะชน  สะอาดเอีย่ม 3350800162368 37 11 โนนเปือย กดุชุม ยโสธร 0995494630 3501017367 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00077
75 นางไพบูลย์  มลุะสิวะ 3350300406080 61 11 โนนเปือย กดุชุม ยโสธร 0997151401 3501017368 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00078
76 นายสมพงษ ์ ย่ามวนั 3350300409054 45 11 โนนเปือย กดุชุม ยโสธร - 3501017366 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00079
77 นายประวติั  กลมเกลียว 3320300407442 29 11 โนนเปือย กดุชุม ยโสธร 0848257308 3501017365 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00080
78 นายปราณี  กล่ินใกล้ 3350300552183 27 11 โนนเปือย กดุชุม ยโสธร 0635026501 3501017369 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00081
79 นางนิกร  สีมนัตะ 3350300204525 45 3 นาโส่ กดุชุม ยโสธร 0872416719 3501017358 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00072
80 นายประดิษฐ์  แสงโชติ 3350300203367 19 3 นาโส่ กดุชุม ยโสธร 0872589207 3501017356 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00073
81 นายอาทิตย์  เวฬุวนารักษ์ 3350300204118 35 3 นาโส่ กดุชุม ยโสธร - 3501017359 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00074
82 นายบุญโฮม  เต้าทอง 3350300205602 29 3 นาโส่ กดุชุม ยโสธร - 3501017357 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00075
83 นางบุญล้น  กาลจักร 5350300030922 8 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร 0981867192 3501017352 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00067
84 นายบุญเพชร  ทองน้อย 5350300043269 96 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร 0903626193 3501017351 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00068
85 นายค าคูณ  มาตขาว 3350300197464 7 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร - 3501017354 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00069
86 นายค าฟอง  ทองน้อย 3350300199271 40 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร 0897224508 3501017353 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00070
87 นายค ามลู  กลุสฤษด์ิ 3350200248113 46 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร 0952104055 3501017355 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00071
88 นางมาลี  พนัธเ์ลิศ 3350300202891 14 3 นาโส่ กดุชุม ยโสธร - 3501017360 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00076
89 นางนิตยา  แสงใส 5350400007817 8 4 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0878694982 3501017192 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00087
90 นางอมัพร  มุง่งาม 3350400049688 47 4 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0878803757 3501017191 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน ดุก  35201-35-SLF1-03-60-00088
91 นายค าพนัธ ์ มุง่งาม  3350400007004 12 4 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0895803952 3501017169 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-60-00089
92 นางอรทัย  กรแกว้ 3499900126611 85 4 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0860602138 3501017193 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน ดุก  35201-35-SLF1-03-60-00090
93 นายบรรจง  เข็มศรี 3350400006504 6 4 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0986080273 3501011154 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00091
94 นางณัฐกติต์  ศิริดล 3350400032785 134 2 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501017259 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00092
95 นางทองสา  มิง่มติร 3350400031274 18 2 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501017256 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00093
96 นางจ าปี  พฒุซ้อน 3350400032459 17 2 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501017260 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00094
97 นายศิริชัย  ศิริดล 3350400032912 23 2 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0624923826 3501017173 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00095
98 นางทองรัก  รวมธรรม 3350400034818 16 8 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0860700742 3501017195 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00096
99 นางส าอาง  มุง่งาม 3350400048576 67 8 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0807418353 3501017172 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00097
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บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เพาะ เลีย้ง
100 นายมานพ  แมน้พมิพ์ 3331000201289 71 8 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501017221 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00098
101 นางจันทร์ทร  วงศ์แปลก 3350400048724 39 8 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 087251584 3501017184 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00099
102 นายบุญเล้ียง  จันทรส 3350400010544 50 5 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0899907910 3501017257 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00100
103 นายพนิิจ  ด าเนิน 3430300724595 30 5 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0612879483 3501017198 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00101
104 นางราตรี  แสนโคต 3430301054062 5 5 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0823750205 3501010901 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00102
105 นายสุระชัย  ท าทอง 3350400011648 65 5 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0616390204 3501017197 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00103
106 นางสมร  สุขรักษา 5350490006726 60 5 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0945098401 3501017171 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00104
107 นายนิกร  มุง่งาม 3101501906155 94 4 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0930626117 3501017170 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน 35201-35-GAPF1-03-60-00002
108 นางสาวเลียบ ทองใบ 335040004455 42 1 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0902496878 3501017199 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00105
109 นางสาวภัทรวดี สนองบุญ 3350400003785 90 1 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0825720832 3501017183 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00106
110 นางสุคันธา พรมจันทร์ 3350800591943 48 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0854122774 3501017338 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00200
111 นายเถาวลัย์ อว้นเต็ม 3350800582162 30/1 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0804682043 3501017311 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00107
112 นายค ามลู สมชม 3350800591994 44 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร - 3501017337 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00108
113 นายสมชาย บุญทวี 3350300071665 73 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร - 3501017336 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00109
114 นางนงนาน พรมจันทร์ 3350800590106 23 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร - 3501017307 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00110
115 นายสมพงษ ์ศิลป์ลา 3350800016856 32 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร - 3501017327 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00111
116 นางนาง สายชารี 3350800593059 29 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 083 7261224 3501017329 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00112
117 นายวนัชัย สมชม 3350800591978 89 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0810012972 3501017332 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00113
118 นายศิริ ธนะอตุ 1350800016659 71 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0845243672 3501017331 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00114
119 น.ส.สุภาพร หงษน์คร 3350800587814 11 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0880422104 3501017360 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00115
120 น.ส.เสถียร พรมจันทร์ 3350800591293 77 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร - 3501017334 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00116
121 นายปริญญา รักป้อง 3350800579528 14 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0881198784 3501017310 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00117
122 นายประสิทธิ์ พรมชาติ 3350800439971 93 3 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0859051371 3501017335 1 นางสาวดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00118
123 นายทองหลาง ค าสอน 3350800507161 75 7 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 0874493706 3501007519 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00119
124 นางวนัทา ศิลาโคตร 3350800399082 109 7 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 0986462725 3501007516 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00120
125 นายบุญฉัน ปัดไพร 3350800507497 156 7 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 0863256683 3501010314 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00121
126 นายอาทิตย์ ทับแสง 3350800129743 91 6 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 0621407239 3501011527 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00122
127 นายณะเรศ ทับแสง 3350800147725 54 6 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011528 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00123
128 นายวบิุญ ชูรัตน์ 3350100549367 112 1 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 0898451325 3501007696 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00124
129 นายสมพงษ ์เคียงวงษ์ 5341190012489 91 7 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0895806598 3501017174 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00125
130 นายไพทูรย์ ปัน้ทอง 3350800506997 114 7 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 0887050171 3501017190 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00126
131 นายอดุมพร มศีรี 3350800388277 79 9 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 0800480386 3501017189 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00127
132 นายประกร ดีล้วน 3350800177489 22 7 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 0934716119 3501017181 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00128
133 นายบุญส่ง ศรีแจ่ม 3350800493623 102 3 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร - 3501017182 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00129
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บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เพาะ เลีย้ง
134 นายพเิศษ พรมจันทร์ 3350800121068 101 1 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 0986911430 3501007699 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00130
135 นายณรงค์  ศรีหล้า 3350800878401 219 5 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 3501017148 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00131
136 นายรินทอง  เสนาพรม 3350800890347 5 8 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 3501008898 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00132
137 นายณฤธิ์  คูพรรคสกลุ 3350800872535 137 5 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 3501010961 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00133
138 นายบุญยัง  เขียวดี 3350800874481 27 5 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 3501008140 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00134
139 นายกาไหว  สุขนา 3350800199466 19 3 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016970 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00135
140 นายสุทิน  เนตรวงศ์ 3350800751401 212 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016968 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00136
141 นายบุญสา  บุญกาญจน์ 5350800017771 1 2 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016967 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00137
142 นายบุญมา  นิยมพงษ์ 3350800890517 106 10 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501016989 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00138
143 นายวบิูลย์  จันทะมาศ 3350600129219 44 5 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501010444 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00139
144 นายละเอยีด  สุทนต์ 3720600037469 27 5 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501010334 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00140
145 นายทอง  ศิริบุตร 3350700100832 1 5 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501010440 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00141
146 นายชวลิต  ทองสุทธิ์ 3101701053032 57 5 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501010318 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00142
147 นางสุนิสา  ศรีฐาน 3350700053117 6 5 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501010387 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00143
148 นางสมยั  วรรณรมย์ 3130300251339 26 5 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501010392 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00144
149 นางวลัิยพร  ศรีเสมอ 3350700053079 5 5 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501010399 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00145
150 นางไพบูลย์  ค ามะทิตย์ 3350700054288 28 5 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501010434 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00146
151 นายสุบรรณ  สิมารักษ์ 3350700106181 92 1 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501007502 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00147
152 นายวทิยา  วรสิงห์ 3350700035551 138 1 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501007504 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00148
153 นายฉลอง  ชอบธรรม 3350700033035 97 1 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501007497 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00149
154 นายจีระศักด์ิ  โหมง่มาตย์ 3350700035712 119 1 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501007256 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00150
155 นายจ านงค์  ทองสุทธิ์ 3350700099761 12 1 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501007490 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00151
156 นายจรูญ  ส าแดง 3350700032624 21 1 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501007255 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00152
157 นางอรนัย  วรสิงห์ 3350700031393 148 1 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501007486 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00153
158 นางเสถียรพร  พรหมรีย์ 3350700034473 44 1 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501007503 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00154
159 นางสุภาวดี  นันทรัตน์ 3350700034694 113 1 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501007501 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00155
160 นางวลัิย  เขียวออ่น 3350700041755 158 1 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501007487 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00156
161 นางยุพนิ  สารศรี 3350700129148 128 1 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร - 3501007506 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00157
162 นายสุพฒัน์  พมิพรรณ 3350700155483 43 3 กดุน้ าใส ค้อวงั ยโสธร - 3501008908 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-60-00158
163 นายวงค์เรด  มณีบูรณ์ 3350700106334 68 10 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร 0801511279 3501017317 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ กบ 35201-35-GAPF1-03-60-00003
164 นายสากล  ผลจันทร์ 3350800381795 113 7 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 0801654033 3502005016 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน หมอ 35201-35-GAPF0-03-60-00004
165 นายใส  ห้องแซง 3350800527838 151 17 ห้องแ.ซง เลิงนกทา ยโสธร - 3501008391 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน ยี่สกเทศ  35201-35-SLF1-03-57-00044
166 นายสงวน  ไชยวนัดี 3350800570890 120 16 ห้องแ.ซง เลิงนกทา ยโสธร - 3501008393 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00045
167 นายบุญสี  แสงโชติ 3350800796171 125 7 ห้องแ.ซง เลิงนกทา ยโสธร - 3501008388 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-57-00046

ล าดับที
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บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เพาะ เลีย้ง
168 นางค าพอ  สมคะเนย์ 3350800203200 88 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501011338 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00047
169 นายธนิต  แสงฉวี 3350800191970 37 13 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501010969 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00048
170 นายติว  อคุ า 3490300234652 114 10 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501010331 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00049
171 นายพมิพ ์ พนัธภั์คด์ิ 3350800925531 85 15 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501010326 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00050
172 นางบุญม ี บุญรอดดี 3350801036927 94 3 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501010492 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00051
173 นายสมศักด์ิ  เนตรวงศ์ 3350800199911 220 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501010824 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00052
174 นางหนูพนิ  ลาสนธิ 3350800203226 73 12 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501010825 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00053
175 นายเสาร์  สุขบัต์ิ 3350800776048 34/1 5 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501011336 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00054
176 นายสมจิตร  ขุมนาค 3350800928921 100 10 สวาท เลิงนกทา ยโสธร - 3501010972 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00055
177 นายประยูร  ทศรักษา 78 1 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 3501011337 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00056
178 นายประยูร  ล าพทุธา 3350300490722 18 13 กดุชุม กดุชุม ยโสธร 0929127053 3501010433 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-57-00057
179 นางบุญยัง  ล าพทุธา 3350300491664 29 13 กดุชุม กดุชุม ยโสธร 0883569725 3501010426 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-57-00058
180 นางสมบูรณ์  กองทอง 335030049252 44 13 กดุชุม กดุชุม ยโสธร 0935038277 3501010428 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-57-00059
181 นายสมเดช  ไตรยสุทธิ์ 3350300490897 38 13 กดุชุม กดุชุม ยโสธร 0856386725 3501010423 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-57-00060
182 นายประดิษฐ์  สามารถ 3350300216507 10 7 หนองแหน กดุชุม ยโสธร 0857704162 3501009646 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-57-00061
183 นางเอก  อปุชัย 3350100898434 92 9 นาสะไมย์ เมอืง ยโสธร - 3501017536 1 ดาริกา จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00199
184 นายนะภา  บุญยัง 3350600379534 59 4 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 3501007007 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00159
185 นายณรินทร์ธร  แววบุตร 4102200029936 61 8 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 0828620255 3501010529 1 นายจีรัญช์  สวาทที ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00160
186 นายทองดี  แววบุตร 3350600269541 15 8 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 1 นายจีรัญช์  สวาทที ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00161
187 นายพรรณ  รักเชื้อ 3540100457446 72 8 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 0997840640 3501010548 1 นายจีรัญช์  สวาทที ปลานิล  35201-35-SLF1-03-60-00162
188 นายสุพฒัน์  หลอดค า 3350600270311 53 8 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 3501010542 1 นายจีรัญช์  สวาทที ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00163
189 นางสาวสุภี  เภาพมิพ์ 3350600066926 83 5 ฟา้หยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501010046 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00164
190 นายภู  บุญสา 3350600065806 128 5 ฟา้หยาด มหาชนะชัย ยโสธร 0810726953 3501007159 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00165
191 นายสมพร  ขันติรมย์ 3350600074422 97 5 ฟา้หยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501010052 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00166
192 นายประดิษฐ์  สมหาญ 3350600049282 123 9 ฟา้หยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501007202 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล เพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00167
193 นายฉว ี โรมพนัธ์ 3350600075917 5 6 หัวเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 0807328217 3501009742 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00168
194 นายถนอม  กากแกว้ 3350600077081 52 6 หัวเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 3501009746 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00169
195 นางทอง  ศาลาแสวง 3350600251162 28 8 มว่ง มหาชนะชัย ยโสธร 3501017388 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00170
196 นางสาวอนงค์  ค าสิงห์ 3350600252720 47 8 มว่ง มหาชนะชัย ยโสธร 35010173801 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00171
197 นางค าแดง  ทวพีนัธ์ 3350600250611 117 8 มว่ง มหาชนะชัย ยโสธร 0853077161 3501017378 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00172
198 นายอทัุย  วรรณโส 3350600251766 36 8 มว่ง มหาชนะชัย ยโสธร 3501017384 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00173
199 นางทองสุก  เสนาสุข 3350600251634 80 8 มว่ง มหาชนะชัย ยโสธร 3501017385 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00174
200 นางราณี  จันกนก 3411100547232 83 8 มว่ง มหาชนะชัย ยโสธร 3501017379 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00175
201 นางเรณู  ทบบุญ 3350600250506 21 8 มว่ง มหาชนะชัย ยโสธร 3501017387 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00176

ช่ือผู้ประเมิน ชนิดสตัว์น้ า เลขทีใ่บรับรองล าดับที
่ ช่ือ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนฟาร์ม
ทีต้ั่งฟาร์ม ประเภทฟาร์ม



82 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสตัว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  รายงานประจ้าปี 2560 
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202 นางภัททิรา  สมยา 3350600252207 95 8 มว่ง มหาชนะชัย ยโสธร 3501017389 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00177
203 นางสาวหนูเล็ก  อดุมค า 3350600251651 35 8 มว่ง มหาชนะชัย ยโสธร 3501017386 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00178
204 นางสาวชฎาพร  คมกล้า 3350500161374 47 3 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 3501017523 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล  ตะเพยีน ดุก  35201-35-SLF1-03-60-00179
205 นางเพญ็ศรี  ค าสีทา 3430300688912 71/1 3 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 0854691879 3501017525 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล  ตะเพยีน ดุก  35201-35-SLF1-03-60-00180
206 นางสุพรรณ  จอกทอง 3350500072908 24 3 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 0844175575 3501017526 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน ดุก หมอไทย  35201-35-SLF1-03-60-00181
207 นางละออ  ปารีต 3350500026540 120 3 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 3501017524 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00182
208 นางดวงจันทร์  คมกล้า 3350500161561 39 3 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 0611576323 3501017527 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน ดุก หมอไทย  35201-35-SLF1-03-60-00183
209 นางสาวสุพรรณ  โพพลิา 3350500074081 138 3 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 0821562395 3501017522 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00184
210 นางหนูแกว้  กลมเกลียว 3350500050653 4 6 เชียงเพง็ ป่าต้ิว ยโสธร 0890543056 3501017515 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00185
211 นายไพบูล  นักบุญ 3350500052389 14 6 เชียงเพง็ ป่าต้ิว ยโสธร 0628342773 3501017521 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน ดุก  35201-35-SLF1-03-60-00186
212 นางสมบัติ  กองทองนอก 3350500052915 8 6 เชียงเพง็ ป่าต้ิว ยโสธร 3501017518 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน ดุก  35201-35-SLF1-03-60-00187
213 น.ส.มะลิจันทร์  เสียงใส 3350500050441 2 6 เชียงเพง็ ป่าต้ิว ยโสธร 0904238259 3501017520 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน ดุก  35201-35-SLF1-03-60-00188
214 นายวนิัย  ก าลังสันต์ 3330600252096 56 6 เชียงเพง็ ป่าต้ิว ยโสธร 0943918524 3501017516 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00189
215 นายพฒันา  ประจงจิตร 3350500168905 13/3 6 เชียงเพง็ ป่าต้ิว ยโสธร 0610244230 3501017528 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน ดุก  35201-35-SLF1-03-60-00190
216 นายมงคล  รุ่งเรือง 3101900743322 4/2 6 เชียงเพง็ ป่าต้ิว ยโสธร 3501017519 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน ดุก  35201-35-SLF1-03-60-00191
217 นางเกษร  ศรีสุวะ 3350800059001 - 12 กดุเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 0641937075 3501017145 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00192
218 นางเทว ี เกษศิริ 3350800033568 16 12 กดุเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 0938200254 3501017020 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-60-00193
219 นางค าปุน่  โสภาพ 3350100382322 190 6 หนองเป็ด เมอืง ยโสธร - 3501017532 1 นายจีรัญช์  สวาทที ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00194
220 นางเสง่ียม  มิง่ขวญั 3350100382365 30 6 หนองเป็ด เมอืง ยโสธร 0935477937 3501017531 1 นายจีรัญช์  สวาทที ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00195
221 นางจงจิตร์  หนองเป็ด 3350100385453 205 6 หนองเป็ด เมอืง ยโสธร 0931027605 3501017533 1 นายจีรัญช์  สวาทที ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00196
222 นายธรีเมธ  หนองเป็ด 3350100342357 16 6 หนองเป็ด เมอืง ยโสธร 0652366964 3501017530 1 นายจีรัญช์  สวาทที ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00197
223 นางละอองศรี  ชาวไทย 3350100386271 85 6 หนองเป็ด เมอืง ยโสธร 0651192155 3501017397 1 นายจีรัญช์  สวาทที ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00198
224 นายพฒันศักด์ิ  กลัปดี 3350600328718 108 1 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 0895845908 3501017390 1 นายจีรัญช์  สวาทที ตะเพยีน ดุก 35201-35-GAPF1-03-60-00005
225 นายสมบรูณ์  ประทุม 3350100255002 40 5 ตาดทอง เมอืง ยโสธร - 3501010849 1 ดาริกา จัยวฒัน์ ตะเพยีน,ดุกบิก๊อยุ,นิล 35201-35-SLF1-03-58-00047
226 นางเพญ็จิตร  ทาสมบูรณ์ 3350100253867 82 5 ตาดทอง เมอืง ยโสธร - 3501010850 1 ดาริกา จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00048
227 นางสาย  ประทุม 3350100251201 46 5 ตาดทอง เมอืง ยโสธร 081-0662256 3501010847 1 ดาริกา จัยวฒัน์ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00049
228 นายธรีกานต์  สุทธอิาคาร 3350100252437 62 5 ตาดทอง เมอืง ยโสธร 089-2868221 3501010852 1 ดาริกา จัยวฒัน์ ตะเพยีน,ดุกบิก๊อยุ,นิล 35201-35-SLF1-03-58-00050
229 นายไกรทอง  สุทธอิาคาร 3350100162331 3 6 ตาดทอง เมอืง ยโสธร 085-4996910 3501010855 1 ดาริกา จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00051
230 นางพนิ  อคัรเส 350100162641 7 6 ตาดทอง เมอืง ยโสธร - 3501010848 1 ดาริกา จัยวฒัน์ ตะเพยีน ดุกบิก๊อยุ 35201-35-SLF1-03-58-00052
231 นางสังขลา  สารค า 3350100162446 5 6 ตาดทอง เมอืง ยโสธร 080-7318144 3501010854 1 ดาริกา จัยวฒัน์ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00053
232 นายสุดใจ  วเิศษแกว้ 3350100256599 28 13 ตาดทอง เมอืง ยโสธร - 3501009451 1 ดาริกา จัยวฒัน์ ดุกบิก๊อยุ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00054
233 นางบุญเลิศ  แสงเกาะ 3350100256556 10 13 ตาดทอง เมอืง ยโสธร - 3501010853 1 ดาริกา จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00055
234 นายมงคล  ชัยภูมิ 3350400535418 130 8 ลุมพกุ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 35010011560 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน ยี่สกเทศ 35201-35-SLF1-03-58-00009
235 นายแสวง  ก าแกว้ 3350400590613 141 8 ลุมพกุ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 085-2057047 3501011587 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00010
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บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เพาะ เลีย้ง
236 นายชัยชนะ หาญสมคัร 3350400346163 35 4 ลุมพกุ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 081-5954058 3501011563 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00011
237 นางสมศรี  ไชยนา 3350400529540 220 4 ลุมพกุ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501011562 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00012
238 นายลคร  ฝูงดี 3350400599092 221 8 ลุมพกุ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501011588 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00013
239 นายชนันธร  ศรีชนะ 1350400082506 4 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501011595 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00014
240 นายคูณ กอแกว้ 3350400008914 45 4 นาแก ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501011566 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์  ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00015
241 นายไพบูล  ชัยสัมฤทธิ์ 3350500171434 224 1 เชียงเพง็ ป่าต้ิว ยโสธร - 3501011576 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00016
242 นางริกา  รูปหล่อ 3350500075362 130 7 เชียงเพง็ ป่าต้ิว ยโสธร - 3501010743 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00017
243 นายใจ  นามแสง 3350500179672 65/1 9 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร - 3501011591 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00018
244 นางสาววงจันทร์ จันใด 3350500049671 120 4 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร - 3501011590 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00019
245 นายวเิศษ  เขียวคราม 3350500048730 104/1 4 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร - 3501011589 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์  ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00020
246 นายบุตร  วงค์ค าชาว 3350500250555 61 8 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร - 3501011583 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์  ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00021
247 นางขาว  ค าแกว้ 3350500149510 11/2. 8 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร - 3501011584 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00022
248 นางสาวจ านง ประทุมรัตน์ 3350600347771 67 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011550 1 สุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00023
249 นายสมยศ  ป้องศรี 3350300155729 123 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011616 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00030
250 นายทองเดช  ค าตา 3350300154358 84 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011617 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00031
251 นายล าเพยีร  งามหลาย 3350200120494 3 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011618 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00032
252 นายสุริยา  หงษล์อยวงษ์ 3350300010301 67 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011619 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00033
253 นายจักรเพชร  ชื่นตา 3350300420171 77 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011620 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00034
254 นายจ านง  ชื่นตา 3350300420155 55 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011621 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00035
255 นางล าดวน  พยุงวงษ์ 3350300151090 70 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011622 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00036
256 นายเรืองศรี  พนัธุ์เลิศ 3350200255284 9 6 โคกกลาง ทรายมลู ยโสธร - 3501011615 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00037
257 นายวมิาน  เวฬุวนารักษ์ 3350200260377 19 6 โคกกลาง ทรายมลู ยโสธร - 3501011614 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00038
258 นายบุญม ี พนัธุ์เลิศ 3350200259042 47 6 โคกกลาง ทรายมลู ยโสธร - 3501011613 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00039
259 นางสมบูรณ์  สิงห์กุ 3341400393223 103 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011549 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00024
260 นางสุปราณี  บูคานัน 3350600344748 25 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011548 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00025
261 นายเฉลิมเกยีรติ  บุญสาร 3350600349171 91 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011544 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ เทโพ ดุก ตะเพยีน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00026
262 นายอทุร  สานเครือบุญ 3350600346481 23 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011547 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00027
263 นายสิทธ ิ ทาบทอง 3350600344641 76 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011546 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00028
264 นางวชิาภรณ์  บุญสาร 3350600344811 117 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011545 1 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00029
265 นายวนัดี  ปัน้ทอง 3350800405104 31 5 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011604 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00040
266 นายประยูร  ค าทอง 3350800665432 64 7 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011603 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00041
267 นายมาลัย  ศรีสมฤทธิ์ 3350800423234 136 7 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011602 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00042
268 นายมานิตย์  ล าพทุธา 3350801039195 80 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011623 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00043
269 นายณัฐพล  ธรรมชอบ 3341600594036 108 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011378 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00044
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บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เพาะ เลีย้ง
270 นายพรสวรรค์  ถาวร 3350801029157 37 10 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011482 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00045
271 นายประสิทธ ิ บริบูรณ์ 3350800436174 46 10 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011605 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-58-00046
272 นายรังสรรค์  ทับแสง 3350800388889 19 2 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 085-6328665 3501011294 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน ยี่สกเทศ นิล  35201-35-SLF1-03-57-00012
273 นางลักขณา  พาลสุข 3350800384875 57 2 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 084-8322563 3501011288 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน ยี่สกเทศ นิล  35201-35-SLF1-03-57-00013
274 นายไพบูลย์  ปัน้ทอง 3350800507004 17 2 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 093-31035065 3501011295 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน ไน  35201-35-SLF1-03-57-00014
275 นายประมลู  ศิลาโครตร 3350800388102 102 2 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 087-9628197 3501011292 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน ไน  35201-35-SLF1-03-57-00015
276 นายส าลี  แสงพล 3350800387572 34 2 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 085-2075568 3501011324 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน ไน ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-57-00016
277 นางถิ่น มสิีทธิ์ 3350800584777 20 2 ค าไผ่ ไทยเจริญ  ยโสธร 086-8280793 3501008956 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00017
278 นายกฤษฏา  ผลกอง 3350800361832 9 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501016757 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  ไน  35201-35-SLF1-03-59-00011
279 นายอาทิตย์  เขียวข า 3350801017931 89 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501016763 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  ไน  35201-35-SLF1-03-59-00012
280 นางนวลศรี  สายศร 3350800437413 58 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร 093-3983553 3501010725 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์  นิล ตะเพยีนขาว  ไน  35201-35-SLF1-03-59-00013
281 นางสุพาพร สราญรมย์ 3350800436697 32 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร 080-7243791 3501010728 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์  นิล ตะเพยีนขาว  ไน  35201-35-SLF1-03-59-00014
282 นางนารี  เกษตรสิงห์ 3350800436905 69 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร 099-8820214 3501010729 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  ไน  35201-35-SLF1-03-59-00015
283 นายบุญหลาย  ทองเกล้ียง 3350800437341 71 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร 098-1602027 3501016759 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  ไน  35201-35-SLF1-03-59-00016
284 นางจงจิตร  สู้ณรงค์ 3350801039209 57/1 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501010724 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  ไน  35201-35-SLF1-03-59-00017
285 นางอาทิตย์  ล าพทุธา 3350800423609 80 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501016761 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-59-00018
286 นายณัฐพล  ธรรมชอบ 3341600594036 108 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร 062-5698850 3501011378 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-59-00019
287 นายชาลี  สิงหนสาย 3350800437880 29 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501010717 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  ไน  35201-35-SLF1-03-59-00020
288 นายรัศม ี กอแกว้ 335040039712 151 3 นาแก ค าเขื่อนแกว้  ยโสธร - 3501011174 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00019
289 นายพนมวลัย์  มศิีลป์ 3350400084084 21 1 ดงแคนใหญ่ ค าเขื่อนแกว้  ยโสธร - 3501011325 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-57-00020
290 นายสมชาย  ศิลารักษ์ 1340400160994 155 1 ดงแคนใหญ่ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501011103 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน ดุก นิล  35201-35-SLF1-03-57-00021
291 นายสมยั  นักผูก 3350400056052 85 1 ดงแคนใหญ่ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501011326 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน ยี่สกเทศ  35201-35-SLF1-03-57-00022
292 นายทุย  สุตะคาน 3350400316246 10 13 ดงแคนใหญ่ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501011110 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-57-00023
293 นายแสงจันทร์  ภาคะ 3350400316392 91 3 ดงแคนใหญ่ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501011328 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-57-00024
294 นางสุพนัธ ์ ศิลารักษ์ 3350400312991 65 9 ดงแคนใหญ่ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501011109 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล ไน  35201-35-SLF1-03-57-00025
295 นายอดุลย์  ศิลารักษ์ 3350400080810 328 9 ดงแคนใหญ่ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501011098 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน ไน ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-57-00026
296 นายพตุ  ศรีงาม 3350400520127 97 4 ดงแคนใหญ่ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - 3501011327 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีน ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-57-00027
297 นางหนูอาง  อนิทะโคตร 5350300024540 103 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501001634 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล นวลจันทร์เทศ ไน  35201-35-SLF1-03-51-00071
298  นายจูม  ชื่นบาล 3350100064703 81 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501001635 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ไน ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-51-00072
299 น.ส.ค าเปร่ียน  ศรีมนัตะ 3350300084414 31 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501008617 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน นวลจันทร์ 35201-35-SLF1-03-51-00073
300  นางทองแดง  ชูรัตน์ 3350300080575 133 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501001637 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน 35201-35-SLF1-03-51-00074
301  นายสาคร  จิตบรรจง 3350300084775 83 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร 090-03639279 3501001648 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล นวลจันทร์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-51-00080
302  นายแววจักร์  บุญศรี 3350300081423 90 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501001652 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน นวลจันทร์ ดุก 35201-35-SLF1-03-51-00084
303  นางหนูกาญจน์  สุระขันธ์ 3350300085011 95 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501001655 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ดุก ตะเพยีน นิล  35201-35-SLF1-03-51-00085
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บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เพาะ เลีย้ง
304  นางบุญมา   อฒัจักร 3350300080389 20 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501008616 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-51-00088
305  นางอนงค์  พรทุมมี 3350300080826 98 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501001664 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน ดุก ไน 35201-35-SLF1-03-51-00089
306  นายส ารอง  สังฆพรม 3350300079534 10 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501001665 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-51-00090
307 นายเจียง  วงษศ์รีแกว้ 3350300087731 127 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501001703 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน นิล ดุก บึก  35201-35-SLF1-03-51-00093
308  นายถวลิ  มลุะสิวะ 3350300079089 2 4  ห้วยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501008591 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ดุกตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-51-00094
309 นางไพบูลย์ หล้าแหล่ง 3350700046528 55 10 น้ าออ้ม ค้อวงั ยโสธร 084-2858855 3501016604 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ กบนา 35201-35-GAPF0-03-58-00001
310 นางเบญวรรณ  สุนทรา 3350400238049 254 3 ทุ่งมน ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร 0843037335 3502000007 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีนขาว ดุกอิก๊อยุ 35201-35-GAPF1-03-54-00003
311 นายไชรยา  สุนทรา 3350100351095 292 6 เขื่องค า เมอืง ยโสธร 0843037335 3502000006 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน ดุกบิก๊อยุ 35201-35-GAPF1-03-54-00002
312 นายสมบูรณ์  ไสหวงั 3350100361848 116 14 เขื่องค า เมอืง ยโสธร - 3501007377 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน 35201-35-GAPF1-03-60-00004
313 นายเอกลักษร์  ตรางา 3350400525285 104 3 ลุมพกุ ค าเขื่อนแกว้ ยโสธร - - 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน เทโพ 35201-35-GAPF1-03-60-00001
314 นายบุญเพง็  หนองเป็ด 3350500149544 11 8 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร 093-5203647 3501010917 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน ดุก  35201-35-SLF1-03-59-00084
315 นายพรสวรรค์  กรแกว้ 3350500149528 71/1 8 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร 090-3606871 3501011585 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-59-00085
316 นางบุพผา  หนองเป็ด 3350500149536 5./1 8 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร 081-0636885 3501010903 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-59-00086
317 นางสุภาพร  วงศรีเทพ 3350500150151 16./1 8 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร 084-4723521 3501010913 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-59-00087
318 นายเชิดเกยีรติ  บุญทศ 3350500003418 231 13 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร 080-1627204 3501009011 1 นายจีรัญช์  สวาทที นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-59-00088
319 นางวยิะดา  สุขส่ง 3341600254219 210 13 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร - 3501009285 1 นายจีรัญช์  สวาทที ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-59-00089
320 นางแช่ม  มิง่ขวญั 3350500243192 3./1 1 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร - 3501016736 1 นายจีรัญช์  สวาทที   ดุก หมอไทย  35201-35-SLF1-03-59-00090
321 นางอมัพร  สุวรรณไตรย์ 3350500029417 159 3 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร - 3501016773 1 นายจีรัญช์  สวาทที ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-59-00091
322 นายดนัย กล้าหาญ 3350200117949 73 5 ดู่ลาด ทรายมลู ยโสธร 093-543444 3501016762 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ดุก นิล  35201-35-SLF1-03-59-00001
323 นางบุณรดา  เย็นไธสง 3350200117132 57 5 ดู่ลาด ทรายมลู ยโสธร - 3501016758 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ดุก นิล  35201-35-SLF1-03-59-00002
324 นายหวด  จันทร์สวา่ง 3350200114966 32 5 ดู่ลาด ทรายมลู ยโสธร 093-6212012 3501016756 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ดุก นิล  35201-35-SLF1-03-59-00003
325 นางพรทิพย์  ชายทวปี 3350200114388 133 5 ดู่ลาด ทรายมลู ยโสธร 087-9595273 3501016760 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ดุก นิล  35201-35-SLF1-03-59-00004
326 นายพลูสวสัด์ิ  กล้าหาญ 3350200114176 22 5 ดู่ลาด ทรายมลู ยโสธร - 3501016755 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ดุก นิล  35201-35-SLF1-03-59-00005
327 นางค าเล่ือน  สุขรี 3350200115245 127 5 ดู่ลาด ทรายมลู ยโสธร 089-2826528 3501016753 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-59-00006
328 นางส าลี  งามหอม 3350200112793 4 5 ดู่ลาด ทรายมลู ยโสธร - 3501016751 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-59-00007
329 นายสุริยา  เหมอืนทอง 3100701174416 100 5 ดู่ลาด ทรายมลู ยโสธร 089-8652903 3501016739 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-59-00008
330 นางสาวกาญจนา  สามาอาพฒัน์ 3350200116594 51 5 ดู่ลาด ทรายมลู ยโสธร 098-1865451 3501016746 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-59-00009
331 นางทองมา  ศรีวเิศษ 3350200113005 94 5 ดู่ลาด ทรายมลู ยโสธร - 3501016742 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ดุก นิล ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-59-00010
332 นางล าพร  ประสานสืบ 3350600437746 45 10 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 086-0428714 3501016648 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-59-00031
333 นายอดุม  วระสาร 3350600416391 64 10 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร - 3501016638 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-59-00032
334 นางบังอร  บุญเข้ม 3350600439986 33 10 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 090-3797679 3501016640 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน ไน นิล  35201-35-SLF1-03-59-00033
335 นายณัฐพล  สุภาพ 310220023948 62 10 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร - 3501016641 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน ไน นิล  35201-35-SLF1-03-59-00034
336 นายวไิล  น้อยหาญ 3350600382348 22 10 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร - 3501016642 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีน ไน นิล  35201-35-SLF1-03-59-00035
337 นายเพิม่พล  เมฆขยาย 5350690001116 76 10 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 088-3462698 3501016643 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน ดุกอยุเทศ  35201-35-SLF1-03-59-00036

ช่ือผู้ประเมิน ชนิดสตัว์น้ า เลขทีใ่บรับรองล าดับที
่ ช่ือ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนฟาร์ม
ทีต้ั่งฟาร์ม ประเภทฟาร์ม
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บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวัด เพาะ เลีย้ง
338 นายโชคชัย  ราชคง 3401200160739 1 10 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 087-9448237 3501016644 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน ไน นิล  35201-35-SLF1-03-59-00037
339 นางประทีป  เหง้าทา 3350600437622 51 10 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 081-2649379 3501016645 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน ดุกอยุเทศ  35201-35-SLF1-03-59-00038
340 นางประจวบ  บุญกล้า 3350600438092 75 10 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 086-1503139 3501016646 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นิล ตะเพยีน  35201-35-SLF1-03-59-00039
341 นายเฉลิม  มขิุนทด 3301100012755 70 10 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 082-4839356 3501016647 1 นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ ตะเพยีน ดุกอยุเทศ  35201-35-SLF1-03-59-00040
342 นายนวพล  อตุอามาตย์ 3350100027883 157 4 ค้อเหนือ เมอืง ยโสธร 0892040063 3501009438 1 น.ส.โสภิต  แกว้ชนะ ปลาทับทิม 1501-03-58-00827
343 นายหลอด  สุรขันธ์ 3350100732030 17 3 ค้อเหนือ เมอืง ยโสธร 0857675280 3501009429 1 น.ส.โสภิต  แกว้ชนะ ปลานิล ปลาทับทิม 1501-03-58-00828
344 นางทองสาย  พลิาวฒิุ 3350100754815 17 3 ค้อเหนือ เมอืง ยโสธร 0856311022 3501009430 1 น.ส.โสภิต  แกว้ชนะ ปลาทับทิม 1501-03-58-00829
345 นางทองวนั จันทจร 3341601220776 31 14 ค้อเหนือ เมอืง ยโสธร 0903704610 3501009384 1 น.ส.โสภิต  แกว้ชนะ ปลานิล ปลาทับทิม 1501-03-58-00830
346 นางสุภาพร  จันดอนแดง 3350100713205 124 5 ค้อเหนือ เมอืง ยโสธร 0872463902 3501009007 1 น.ส.โสภิต  แกว้ชนะ ปลาทับทิม 1501-03-58-00831
347 นางส่งศรี อตุอามาตย์ 3350100027361 - 4 ส าราญ เมอืง ยโสธร 088-4665992 3501009410 1 น.ส.โสภิต  แกว้ชนะ ปลานิล ปลาทับทิม 1501-03-55-04806
348 นางพรรณี ยอดบุดดี 3350100027352 - 4 ส าราญ เมอืง ยโสธร 087-8212362 3501009408 1 น.ส.โสภิต  แกว้ชนะ ปลานิล ปลาทับทิม 1501-03-55-05542
349 นายรังสัน เทพวาที 3350100756621 - 1 ส าราญ เมอืง ยโสธร 087-9660998 3501009424 1 น.ส.โสภิต  แกว้ชนะ ปลานิล ปลาทับทิม 1501-03-55-05543
350 นายสมคัร  จันแจ่ม 3350800058315 77 9 กดุเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร - 3501008037 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00202
351 นางอพุศิ  งันลาโสม 3350800059966 9 9 กดุเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร - 3501017148 1 นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ ตะเพยีนขาว  35201-35-SLF1-03-60-00203
352 นายวฒิุทรี  โพธิ์ศรี 1350100154811 57 3 หนองคู เมอืง ยโสธร 0929370288 3501017529 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ดุกบิก๊อยุ 35201-35-GAPF1-03-60-00006
353 นางไพริน  บุญทอง 3350801040941 35 3 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 0610319676 3501007882 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีนขาว 35201-35-GAPF1-03-60-00007
354 นายค าเส็ง  องอาจ 335010017928 51 7 ทุ่งแต้ เมอืง ยโสธร 0642350064 3501017158 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีนขาว 35201-35-GAPF1-03-60-00008
355 นางล าพลู  มาตขาว 3350300079658 11 4 ห้วยแกง้ กดุชุม ยโสธร 0884775759 3501008582 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีนขาว 35201-35-GAPF1-03-60-00009
356 นายทรรธนกฤษ  ปิน่ค า 3350100446509 4 5 หนองหิน เมอืง ยโสธร 0933683082 3501017558 1 น.ส.ดาริกา  จัยวฒัน์ ตะเพยีนขาว 35201-35-GAPF1-03-60-00010

ล าดับที
่ ช่ือ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนฟาร์ม ช่ือผู้ประเมิน ชนิดสตัว์น้ า เลขทีใ่บรับรอง
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