
 
รายงานประจ าปี 2561 
ANNUAL REPORT 2018 

 
 

 
 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT,  
REGIONAL CENTER 5 (YASOTHON) 

 
 

 
 
 
 
 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืด 
INLAND AQUACULTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION 

 
กรมประมง 

DEPARTMENT OF FISHERIES 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES 



รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

บันทึกผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
 

 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 
(ยโสธร) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้
ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสนใจน าไปใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลที่น าเสนอประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
ยโสธร รายละเอียดโครงการที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบด าเนินงาน และงานด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจทั่วไป ในการค้นคว้าหาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
ในนามตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
ทุกระดับ ที่ให้โอกาสและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณหน่วยงานบูรณาการทุกแห่ง 
และขอขอบคุณข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าทีทุ่กกลุ่มงานของศูนย์ฯ ส่วนต่างๆทุกท่าน ที่เป็นก าลังหลักร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานในภาพรวมจนส าเร็จบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของหน่วยงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะและ
สามัคคี ซึ่งนับเป็นผลงานกรมประมงที่จะน ามาซึ่งประโยชน์แก่เกษตรกรในพ้ืนที่  ผลงานในส่วนที่ดีและเป็นไป
ตามเป้าหมายอยู่แล้วจักได้พัฒนาต่อยอดเพ่ิมขึ้นไป ในส่วนผลงานที่ยังด้อยอยู่ก็จะได้ปรับปรุงตามสภาวการณ์
ตามเหตุและผลอย่างดีที่สุดต่อไป  

 ปี 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ได้รับรางวัลซึ่งเป็นผลจากการ
ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และสามารถน าพาให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรประสบความส าเร็จได้รับรางวัลจากกรม
ประมงระดับประเทศ ดังนี้ 

1) รางวัลหน่วยเพาะเลี้ยงและผลิตพันธุ์ปลานิลที่มีการจัดการฟาร์มและพ่อแม่พันธุ์ที่ดีตามหลัก พันธุ
ศาสตร์ ชนะเลิศล าดับ 3  

2) รางวัลเกษตรกรปราดเปรื่อง smart farmer ด้านการประมง ชนะเลิศล าดับ 2 นายสมบัติ ชุมนุม 
อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

3) รางวัลเกษตรกรพัฒนาอินทรีย์ ด้านการประมง ชนะเลิศล าดับ 3 นายสมบัติ ชุมนุม อ าเภอกุดชุม 
จงัหวัดยโสธร 

4) รางวัลเกษตรกรพัฒนาอินทรีย์ รางวัลชมเชย นายสุริยา หงษ์ลอยวงศ์ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
5) รางวัลกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ปลาตะเพียน และปลานิล รางวัลชมเชยล าดับ 5 อ าเภอค าเขื่อน

แก้ว จังหวัดยโสธร 

6) รางวัลหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระดับดีเด่น 

 ทุกรางวัลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ได้รับล้วนมาจากความร่วมแรง
ร่วมใจ ตั้งใจและเสียสละท างานของทีมฯ ทุกส่วนงาน นับเป็นเกียรติยศที่ขอมอบให้ทุกท่านร่วมกัน และ
ขอขอบคุณมา ณ ทีน่ี้ 

 

                                                                        

          (นางทิพย์สุดา  ต่างประโคน) 
    ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 



รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

       
 

       
 

       
 

       



รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

สารบัญ 
           หน้า 

จังหวัดยโสธร           
ค าขวัญจังหวัด           1

 ตราประจ าจังหวัด           1 
สภาพภูมิศาสตร์            2 
ข้อมูลประชากร           4 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร)     

ทีต้ั่ง             7
 หน้าที่รับผิดชอบ           9 

อัตราก าลัง          10 
  
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า      12 
 กิจกรรมฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย     14 
 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง      16 
 กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ   19 
 กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง         21 
 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer       25 
 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map)    27 
 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด)     30 
 กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด     32 
 กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง     34 
 กิจกรรมจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม      35 
 โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ       37 
 งานธุรการ          38 
 งานวิจัย : ผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางล าน้ ารูปแบบแบบต่างๆ    40
    และการจัดการสิ่งปลูกสร้างแต่ละรูปแบบ ต่อคุณภาพน้ าในแม่น้ ามูล    
ภาคผนวก           63
            
        
 
 
 
 
 
 



 

 

จังหวัดยโสธร 
 

ประวัติจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย จัดตั้งโดยคณะ
ปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 อันให้
แยกอ าเภอยโสธร อ าเภอกุดชุม อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอปุาติ้ว 
ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 
สืบไป 

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

 

 
 

ตราประจ าจังหวัด  
 

รูปสิงห์ 2 ตัว หันหน้าเข้าหาพระเจดีย์ 
 

รูปสิงห์         หมายถึง สัญลักษณ์ในการตั้งเมืองยโสธร คือบ้านสิงห์ท่าเดิม กับ บ้านสิงห์โคก โดยจาก 
                             พงศาวดารเมืองยโสธร  
รูปพระเจดีย์   หมายถึง   พระธาตุพระอานนท์ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวยโสธรและเมืองใกล้เคียง  
รูปดอกบัว      หมายถึง   สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2515 อ าเภอยโสธร ขึ้น 
   สังกัดกับจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 
   กุมภาพันธ์ 2515 ได้ยกฐานะอ าเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร เพ่ือสืบประวัติจึง
   คง รูป "ดอกบัว" ไว้เป็นอนุสรณ์ จังหวัดยโสธร ใช้อักษรย่อว่า ยส. 

 
ค าขวัญจังหวัด 

 

“เมืองบั้งไฟโก้  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


2 
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ดอกไม้ประจ าจังหวัดยโสธร  
ชื่อดอกไม้ : บัวแดง 

 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดยโสธร  
ชื่อพรรณไม้ : ยางนา 

   
 
สภาพภูมิศาสตร ์    
 

จังหวัดยโสธรอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ) มีพ้ืนที่ 4,161.444 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ (321 ล้านไร่) และคิดเป็นร้อยละ 12.89 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 128 
เมตร (ตั้งศาลากลางจังหวัดที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองยโสธร ประกอบด้วยอ าเภอ 9 อ าเภอ 78 ต าบล และ 
885 หมู่บ้าน) อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญ และ
จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขาขนาดเล็กเป็นบางบริเวณในตอนเหนือของจังหวัด ด้านตะวันตกของจังหวัด
มีล าน้ ายังไหลผ่านจากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่แม่น้ าชี 

 
 

 
  

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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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

ขนาดพื้นที่ 
 

 จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ  78 ต าบล 885 หมู่บ้านประกอบด้วย อ าเภอเมือง
ยโสธร อ าเภอเลิงนกทา  อ าเภอไทยเจริญ  อ าเภอกุดชุม  อ าเภอทรายมูล อ าเภอปุาติ้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอค้อวัง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ อ าเภอ พื้นที่ ระยะทาง 

  
 

               
ไร ่

              
ตร.กม. 

จากอ.เมือง (กม.)  

1 เมืองยโสธร 361,375 578.2 - 
2 ทรายมูล 170,485 272.776 18 
3 ค าเข่ือนแก้ว 399,000 638.4 23 
4 ปุาติ้ว 192,500 308 28 
5 กุดชุม 340,000 544 37 
6 มหาชนะชัย 284,542.50 455.268 41 
7 ไทยเจริญ 170,000 272 50 
8 เลิงนกทา 589,250 942.8 69 
9 ค้อวัง 93,750 150 70 

รวม   2,600,902.50 4,161.44   

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร 
 

ประชากร 

                      1) ข้อมูลประชากรแยกตามเพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2560 

ที ่ พ.ศ. เพศชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 

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 
 7 2560 270,412 269,130 539,542 (31 ธ.ค. 60) 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

 2) ข้อมูลประชากรและจ านวนครัวเรือนแยกตามอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ/เทศบาล ครัวเรือน จ านวนประชากร 

   
     ชาย      หญิง รวม 

1 เมืองยโสธร 36,476 55,044 54,124 109,168 
2 เลิงนกทา 26,872 44,914 44,924 89,838 
3 ค าเข่ือนแก้ว  18,343 31,595 31,230 62,825 
4 มหาชนะชัย 13,699 26,240 26,041 52,281 
5 กุดชุม 18,706 31,125 30,540 61,665 
6 ปุาติ้ว            9,556 16,200 16,070 32,270 
7 ทรายมูล 7,337 12,504 12,373 24,877 
8 ค้อวัง  5,219 10,454 10,547 21,001 
9 ไทยเจริญ 9,179 15,333 15,258 30,591 
10 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลสามแยก 2,098 1,959 2,013 3,972 
11 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเลิงนกทา 1,032 1,498 1,572 3,070 
12 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลค้อวัง 1,534 2,245 2,296 4,541 
13 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟูาหยาด 1,795 2,426 2,469 4,895 
14 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลปุาติ้ว 1,142 1,523 1,538 3,061 
15 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 1,518 1,967 2,026 3,993 
16 ท้องถิ่นเทศบาลกุดชุมพัฒนา 2,082 2,444 2,513 4,957 
17 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลทรายมูล 1,948 3,036 3,156 6,192 
      

18 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองยโสธร 8,810 9,905 10,440 20,345 

รวม 
 

167,346 270,412 269,130 539,542 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
 
 

    
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) เดิมใช้ชื่อว่า สถานีประมงน้ าจืดจังหวัด
ยโสธร สืบเนื่องมาจาก รัฐบาลเนเธอแลนด์ ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขง ประสงค์ให้กรมประมงจัดหา
ที่ตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลา (สถานีประมง) เพ่ือท าการผลิตพันธุ์ปลาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ใน
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าโขง และเพ่ือการขยายพันธุ์ปลาชดเชยการสูญเสียพันธุ์ปลาจากธรรมชาติ อันเนื่องมาจาก
การสร้างเขื่อนปิดกั้นทางเดินของพันธุ์ปลา กรมประมงร่วมกับส านักงานพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขงได้คัดเลือกพ้ืนที่
บริเวณบ้านปอแดง ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นเนื้อที่รวม 297 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการจัดตั้งสถานีประมง เนื่องจากมีล าห้วย ชื่อ "ห้วยเกลี้ยง" ซึ่งเป็นสาขาของล า
น้ าชี และมีฝายกั้นล าน้ าท าให้มีน้ าใช้ส าหรับเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าได้ตลอดปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2531 
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้กรมประมงใช้พ้ืนที่ในการจัดสร้างศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาได้ โดยกรม
ประมงได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างสถานี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 แล้วเสร็จและตรวจรับงานเมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2534 รวมระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด 26 เดือนภายใต้ความอุปถัมภ์ของส านักงานพัฒนาลุ่มน้ า
โขง เป็นเงินให้เปล่า 39 ล้านบาท และรัฐบาลไทยได้สมทบเงินงบประมาณจ านวน 15 ล้านบาท โดยท าสัญญา
จ้าง บริษัท แอตแลนติสคอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด  

ปีงบประมาณ 2546 กรมประมงปรับโครงสร้าง และปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดยโสธร ภายใต้ ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 

ต่อมาปีงบประมาณ 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 
(ยโสธร) อีกครั้งตามการปรับโครงสร้างภายในกรมประมง โดยปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานเขต 5  ที่ดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด รับผิดชอบแผนงานครอบคลุม 4 
จังหวัด ได้แก่ ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ และอ านาจเจริญ จนถึงปัจจุบัน 

 
ที่อยู ่  :  184 หมู่ 2 ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชัย 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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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

แผนภาพ/ที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

โครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) มี  พ้ืนที่โดยรวม 297 ไร่  ประกอบด้วย 

   อาคารบ้านพัก 
 บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6    จ านวน   1  หลัง 
 บ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4    จ านวน   3  หลัง 
 บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 2    จ านวน   2  หลัง 
 บ้านพักคนงาน         จ านวน  12 หลัง 
 บ้านพักเกษตรกร             จ านวน   6  หลัง 
 

 อาคารส านักงาน   จ านวน  1  หลัง 

 โรงเพาะฟัก   จ านวน  1  หลัง 
 โรงสูบน้ า   จ านวน  4  หลัง 
 โรงเก็บอาหารปลา  จ านวน  1  หลัง 
 โรงเก็บพัสดุ   จ านวน  1  หลัง 
 โรงเก็บน้ ามัน   จ านวน  1  หลัง 
 โรงเก็บรถยนต์   จ านวน  2  หลัง 
 บ่อดินพักน้ า ขนาด  2  ไร่  จ านวน  1   บ่อ 

 
   บ่อดิน 

 ขนาด  2  ไร่  จ านวน  24  บ่อ 
 ขนาด  1  ไร่  จ านวน  52  บ่อ 
 ขนาด  2  งาน  จ านวน  12  บ่อ 
 ขนาด  1  งาน  จ านวน   10  บ่อ 

    
   บ่อซีเมนต์ 

 ขนาด  50 ตรม.  จ านวน  40  บ่อ 
 ขนาด  15 ตรม.  จ านวน  20  บ่อ 
 ขนาด   4  ตรม.  จ านวน    8  บ่อ 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมง ได้รับการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และพันธุ์ไม้น้ าจืดเพ่ือน าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้
ข้อจ ากัดของสภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์
สัตว์น้ าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ า
จืด พันธุ์ไม้น้ าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  พันธุ์ไม้น้ าจืด
โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ าปิด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิด 
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าจืด และให้การสนับสนุนทาง
วิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก ากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพันธุ์ไม้น้ าจืด ควบคุม 
ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ าสวยงาม ในพ้ืนที่
จังหวัดรับผิดชอบ เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ าจืด ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุน
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ก ากับ ควบคุมดูแลการด าเนินการของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในก ากับ 
 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีฯ/ผู้อ านวยการศูนยฯ์ 
 

ล าดับ            ชื่อ-สกุล ช่วงเวลาด ารงต าแหน่ง 

หัวหน้าสถานีฯ 
 

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

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยโสธร 
1 นายเจริญ  อุดมการ  มิ.ย.2546 –  ม.ค.2553 
2 นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธุ์  ม.ค.2553 –  มี.ค.2557 
3 นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง  มี.ค.2557 –  มี.ค.2559 
4 นางสาวศิราณี  งอยจันทร์ศรี  มี.ค.2559 –  ต.ค.2559 

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

 
 

 

 



9 

 

รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

อัตราก าลัง 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) มีบุคลากร
ปฏิบัติงานรวม 41 อัตรา โดยมีรายละเอียดของบุคลากร ดังนี้ 

 

ข้าราชการ 6 อัตรา 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 นางทิพย์สุดา  ต่างประโคน M.Sc.Aquatic Biology ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

  Universiti Putra Malaysia  

2 นางสาวพรรณทิพา สามารถ วท.บ.(การประมง) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

  ม.ขอนแก่น  

3 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

  ม.เกษตรศาสตร์  

4 นายศุภรัตน์ ขันงาม วท.บ.(การประมง) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

  ม.แม่โจ้  

5 นางสุมาลี จันทะคูณ ปวส.(การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

 
6 (ว่างรอบรรจุ) - เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 
     

ลูกจ้างประจ า 5 อัตรา        
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 นางยุบล  พวงพุ่ม ม.6 พนักงานธุรการ ส.3 
2 นายบัญชา  ชัยนิตย์ ป.6 พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
3 นายค าภู  บุญคืน ม.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
4 นายอุทัย  โสทะรักษ์ ป.6 พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
5 นายบุญเย็น  บุญรินทร์ ป.6 พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ  ต าแหน่ง โครงการ 

1 นายวิวฒัน์ ไชยค า วท.บ.(ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการประมง 
 

2 นายสุริยนัต์ จูทะรักษ์ วท.บ.(ประมง) นักวิชาการประมง 
 

3 นางสาวดาริกา  จัยวฒัน์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง) นักวิชาการประมง 
 

4 นายเทอดศักดิ์ สมสอางค์ ปวส.(ประมง) เจ้าพนักงานประมง 
 

5 นางขวัญจิตร์มณทีร ไชยค า ม.6 เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
 

6 นายสุรศักดิ์ สงิพิมพ ์ ปวส.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

7 นายเพลนิชัย พิมพะธรรม ปวส.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

8 นายวิรัตน์ จันทะคูณ ปวส.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

9 นายไพโรจน์ โสทะรักษ์ ม.6 พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

10 นายทองใส สมชื่อ ม.6 พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

11 นายรุ่งเพชร สตุะคาน ม.6 พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

12 นายบัญญัติ พิมพะธรรม ม.6 พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

13 นายชุมพล ดลผาด ม.6 พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

14 นายสุเทพ กองค า ม.6 พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

15 นายทวชีัย พุทธิขันธ ์ ปวช.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

16 นายหนูกาล สมชื่อ ปวช.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

17 นางสงกรานต์  แก้วบุญเรือง ม.3 พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

18 นายนคร กลางนา ม.6 พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

19 นายพิเชษฐ์ สวา่งวงศ ์ ม.6 พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

20 นายบุญยัง พรมหาญ ม.3 พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

21 (ว่างรอการคัดเลือก) - พนักงานผู้ชว่ยประมง 
 

22 นายสมศักดิ์ ซ่อนบุญ ปวท.(เกษตรกรรม) พนักงานผู้ชว่ยประมง พระราชด าริ 
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ 3 อัตรา 

  
23 นายเจริญ บุญคนื ม.3 คนงานประมง 

 
24 นายชายน้อย ชัยนิตย์ ม.3 คนงานประมง 

 
25 นายอนนัต์ จันทะคูณ ม.6 คนงานประมง 

 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา 

  
26 นางสาวนาตยา นามบตุร วท.บ.(ประมง) งานวชิาการ  
27 นางจงรักษ์ ทองอร่าม บธบ.(การจัดการ) งานผลิตพนัธุ์ฯ  
28 นายโกวทิ สมอ่อน ม.3 งานผลิตพนัธุ์ฯ  
29 นายศรัญยู กลางนา ม.6 งานผลิตพนัธุ์ฯ  
30 นายชาญวทิย์ สมสอางค์ ม.6 งานผลิตพนัธุ์ฯ  
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

 
 
     
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน/ผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2561 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
ปัจจุบันแหล่งธรรมชาติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก ท าให้ความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยแพร่

ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ าลดลง การเพ่ิมจ านวนของประชากรท าให้สัตว์น้ าถูกจับมาบริโภคเป็นจ านวนมากจนไม่
สามารถแพร่ขยายพันธุ์เองในธรรมชาติได้เพียงพอ เพ่ือบรรเทาปัญหาการลดลงของจ านวนพันธ์สัตว์น้ าใน
ธรรมชาติลดลง จึงมีแนวทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าให้มากขึ้น โดยการส ารวจแหล่งน้ าและผลิตพันธุ์สัตว์น้ า
น าไปปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ แจกจ่ายให้ส่วนราชการอ่ืนๆ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ เป็น
การเพ่ิมผลผลิตการประมงและเพ่ิมความสมบูรณ์ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ น าไปปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่มีการใช้ประโยชน์

ร่วมกันให้เป็นแหล่งโปรตีนของประชาชน 
2. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและเหลือไว้บริโภค 
วิธีการด าเนินงาน 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเตรียมปล่อยและแจกในพ้ืนที่เปูาหมาย 
2. ส ารวจและคัดเลือกแหล่งน้ าที่มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ด าเนินงาน 
4. น าพันธุ์สัตว์น้ าไปปล่อยในพื้นท่ีด าเนินงานตามแผนงาน 
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ส่งเสริม แนะน าการเลี้ยงปลา รวมถึงการอนุรักษ์สัตว์น้ า

และการใช้ทรัพยากรประมงที่ถูกต้อง 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่ผลิตและปล่อย หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

1 ปลาตะเพียนขาว ตัว 2,350,000 2,403,000 
2 ปลานิล ตัว 480,000 498,000 
3 ปลาไน ตัว 520,000 629,000 
4 ปลายี่สกเทศ ตัว 500,000 711,000 
5 ปลานวลจันทร์เทศ ตัว 150,000 225,000 
6 ปลาสร้อยขาว ตัว 330,000 301,000 
7 ปลากระแห ตัว 1,820,000 1,711,000 
8 ปลาแก้มช้ า ตัว 250,000 117,000 
9 ปลาบ้า ตัว 200,000 240,000 
10 ปลากาด า ตัว 200,000 - 
11 ปลาตะเพียนทอง ตัว 1,500,000 1,577,000 

รวม     8,300,000 8,412,000 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
 

ลุ่มน้ าที่ส าคัญของประเทศไทยในอดีตเคยเป็นแหล่งที่มีพันธุ์สัตว์น้ าต่างๆ ชุกชุม ตามลุ่มน้ าที่ส าคัญจึง
มีแหล่งชุมชนเกิดขึ้น เพราะลุ่มน้ าเหล่านี้นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วยังเป็นเส้นทาง
คมนาคม ลุ่มน้ าแม่กลองเป็นแหล่งที่มีพันธุ์ปลายี่สก ลุ่มน้ าชีเป็นแหล่งที่มีพันธุ์ปลากา ปลาบ้า และปลาสวาย 
ส่วนลุ่มน้ าตาปี ก็เคยเป็นแหล่งที่พันธุ์ปลาในตระกูลปลากดอยู่อย่างชุกชุม ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไม่เอ้ืออ านวยต่อการแพร่ขยายของ
พันธุ์ปลา และสัตว์น้ าจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการท าการประมงเกินก าลังผลิตของแหล่งน้ า ตลอดจนภัย
ธรรมชาติ ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิด และปริมาณสัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์
ปลาน้ าจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป                                                  
 นอกจากนี้พันธุ์ปลาน้ าจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการ
สูญพันธุ์ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
โครงการหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลา และสัตว์น้ าจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ์
แล้วน าไปปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือทดแทนปริมาณสัตว์น้ าที่ถูกท าลาย ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตของปลาใน
แหล่งน้ ายัง เป็นการเพ่ิมรายได้ และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ให้เกิดการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้า ซึ่งจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง ตลอดจนสามารถคืนความ
หลากหลายของชนิดปลา ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ าอันจะน ามาซึ่งการใช้
ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) รับผิดชอบด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด
ไทย รวม 6 ชนิด เปูาหมายจ านวน 1,000,000 ตัว ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาแก้มช้ า ปลา
ตะเพียนทอง ปลาบ้า และกบนา เพ่ือน าปล่อยแหล่งน้ าโครงการพระราชด าริในจังหวัดและแหล่งน้ าปิดทั่วไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลา และสัตว์น้ าจืดของไทย 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าจืดของไทยที่หายากใกล้สูญพันธุ์ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทยในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพส าหรับพันธุ์ปลาที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่ต้องการของ

ตลาด 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย จ านวน 1,000,000 ตัว  
2. ปล่อยและแจกพันธุ์ปลาในแหล่งน้ า จ านวน 1,000,000 ตัว 
3. รวบรวมพ่อแม่พันธุ์เพ่ือเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า หน่วยนับ แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 

1 ปลาสร้อยขาว ตัว 100,000 120,000 
2 ปลากระแห ตัว 400,000 379,000 
3 ปลาแก้มช้ า ตัว 43,000 80,000 
4 ปลาตะเพียนทอง ตัว 400,000 380,000 
5 ปลาบ้า ตัว 50,000 50,000 
6 กบนา ตัว 7,000 7,000 

รวม   ตัว 1,000,000 1,016,000 
 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

         ปัจจุบันเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า โดย เฉพาะเรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง และการเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความเข้มงวด ดังนั้น
การพัฒนาคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับในปี 2547 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปี
แห่งความปลอดภัยด้านอาหาร  กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพ โดยกรมประมงจะตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย เพ่ือการ
ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ ก่อนที่เกษตรกรจะผ่านการตรวจรับรองฟาร์ม เกษตรกรต้องได้รับการ
ฝึกอบรม และทราบขั้นตอนในการปฏิบัติตามแนวทางที่กรมประมงก าหนด เพ่ือที่จะสามารถรักษามาตรฐานที่
ดี ให้คงไว้ต่อเนื่อง ท าให้การผลิตสัตว์น้ าที่ปลอดสารตกค้างออกสู่ตลาด และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค 
โดยไม่มีปัญหาเรื่องสารตกค้างเกิดขึ้น 

  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ผลผลิตที่ผู้บริโภค

ภายในประเทศกับส่งออกมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน 
2. ตรวจสอบและควบคุมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค 
3. เพ่ือให้ผู้บริโภคสินค้าประมงมีความปลอดภัยและเชื่อมั่นว่าสินค้าประมงที่ผ่านการรับรองสามารถ

ตรวจสอบที่มาทุกกระบวนการได้ 
4. ส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าที่มีอยู่ปัจจุบัน ให้เข้าสูร่ะบบ เปน็ไปตามมาตรฐานที่กรมประมง

ก าหนด 
5. เพ่ือตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ได้มาตรฐานตามที่กรมประมงก าหนด 
วิธีการด าเนินงาน 
1. รับรายชื่อชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากส านักงานประมงจังหวัด 
2. ตรวจสอบติดตามรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดฟาร์มเดิม  
3. ตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
4. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าจืดเพื่อหาสารตกค้าง  
5. ให้ค าแนะน าส่งเสริมตลอดจนติดตามเฝูาระวังตรวจประเมินฟาร์ม  
6. ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
แผน/ผลการปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน                                                ฟาร์ม 290 302 
  1.1 ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ safety level ต่ออายุปี 61 ฟาร์ม 53 55 
  1.2 ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ GAP ปลาน้ าจืดอ่ืนๆ ต่ออายุปี 61 ฟาร์ม 4 4 
  1.3 ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ GAP สัตว์น้ าจืดอ่ืนๆต่ออายุปี 61 ฟาร์ม 1 1 
  1.3 ฟาร์มใหม่ safety level ฟาร์ม 180 189 
  1.4 ฟาร์มใหม ่GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม 20 21 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
  1.5 ฟาร์มใหม่ GAP สัตว์น้ าจืดอ่ืนๆ ฟาร์ม - 1 
  1.6 ตรวจติดตามฟาร์ม GAP ปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม 9 9 
  1.7 ตรวจติดตามฟาร์ม GAP สัตว์น้ าจืดอื่นๆ 
  1.8 ตรวจติดตามฟาร์ม safety level 

ฟาร์ม 
ฟาร์ม 

1 
21 

1 
21 

2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ราย - 290 
  2.1 ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ safety level  ฟาร์ม - 51 
  2.2 ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ GAP ปลาอ่ืนๆ  ฟาร์ม - 3 
  2.3 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ GAP สัตว์น้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 1 
  2.4 ฟาร์มใหม่ safety level ฟาร์ม - 189 
  2.5 ฟาร์มใหม่ GAP ปลาอ่ืนๆ ฟาร์ม - 14 
  2.6 ฟาร์มใหม่ GAP สัตว์น้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม - 1 
  2.7 ฟาร์มตรวจติดตามฟาร์มเดิม safety level ฟาร์ม - 21 
  2.8 ฟาร์มตรวจติดตามฟาร์มเดิม GAP ปลาอ่ืนๆ ฟาร์ม - 9 
  2.9 ฟาร์มตรวจติดตามฟาร์มเดิม GAP สัตว์น้ าอื่นๆ ฟาร์ม - 1 
3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 433 435 

- จ านวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง 433 435 
- จ านวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่าง - - 

    
 

      ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
 

กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ เป็นโครงการที่กรมประมง
ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจ าหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านการประมง แนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น งานประมงหมู่บ้าน ซึ่งผลผลิตที่ได้รับท าให้เกษตรกรเป็นจ านวนมากสนใจที่จะ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายเป็นการเพ่ิมรายได้ โดยเกษตรกรผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า สามารถติดต่อขอซื้อพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ในราคาที่กรม
ประมงก าหนด ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ในปีงบประมาณ 2561
จ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าทั้งหมด 11  ชนิด เป็นเงิน 419,745 บาท 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมต่อการเลี้ยง เพ่ือจ าหน่ายให้เกษตรกร

ผู้สนใจ ในราคายุติธรรมที่กรมประมงก าหนด 
2. เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพ่ิมอาหาร

โปรตีนประเภทสัตว์น้ าแก่ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์สัตว์น้ าที่ดีเพ่ือน าไปเลี้ยง และได้รับค าแนะน าในการเลี้ยงอย่างถูกต้อง

ต่อไป 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน 

 
ชนิด ขนาด ราคา(สตางค์) จ านวนปลา จ านวนเงิน 

ปลาตะเพียนขาว 2 - 3  ซ.ม. 20     581,000      76,600  
ปลาตะเพียนขาว 3 - 5 ซ.ม. 25     125,200      26,550  
ปลาตะเพียนขาว 5 - 7 ซ.ม. 35            -             -    
ปลานิล 7  วัน 5      40,000       2,000  
ปลานิล 2 - 3 ซ.ม. 15     340,000      44,650  
ปลานิล 3 - 5 ซ.ม. 20     109,575      21,915  
ปลาไน 2 - 3 ซ.ม. 10      58,000       5,800  
ปลาไน 3 - 5 ซ.ม. 20      46,500       9,300  
ปลายี่สกเทศ 2 - 3 ซ.ม. 20 -          -    
ปลายี่สกเทศ 3 - 5 ซ.ม. 25 -          -    
ปลานวลจันทร์เทศ 2 - 3 ซ.ม. 10 -          -    
ปลานวลจันทร์เทศ 3 - 5 ซ.ม. 20 -          -    
ปลาดุกอุยเทศ 1 - 2 ซ.ม. 10 -          -    
ปลาดุกอุยเทศ 2 - 3 ซ.ม. 20     108,050      21,610  
ปลาดุกอุยเทศ 3 - 5 ซ.ม. 40        7,000       2,800  
ปลานิลแดง 2 - 3 ซ.ม. 20      33,750       6,750  
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

ชนิด ขนาด ราคา(สตางค์) จ านวนปลา จ านวนเงิน 
ปลานิลแดง 3 - 5 ซม. 40      19,900       7,960  
ปลานิลแปลงเพศ 
ปลานิลแปลงเพศ 

2 - 3 ซม. 
3 - 5 ซม. 

30 
50 

    121,000 
       6,200  

    36,300 
     3,100  

ปลานิลแดงแปลงเพศ 2 - 3  ซม. 40 26,000     10,400  
ปลาสวาย 2 - 3 ซ.ม. 20            -             -    
ปลาสวาย 3 - 5 ซ.ม. 40            -             -    
ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 2 - 3 ซ.ม. 40            -             -    
ปลาบ้า 2 - 3 ซ.ม 25            -             -    
ปลาบ้า 3 - 5 ซ.ม. 50 

  
ปลาสร้อยขาว 2 - 3 ซ.ม. 15        7,000         700  
ปลาสร้อยขาว 3 - 5 ซ.ม. 25            -             -    
ปลาเทโพ 1 - 2 นิ้ว 300        8,450      25,350  
ปลาเทโพ 2 - 3 นิ้ว 400          300       1,200  
ปลาเทโพ 3 - 4 นิ้ว 500      20,870    104,350  
ปลากาด า   2 - 3 ซ.ม. 25            -             -    
กบนา อายุ  30 วัน 100      10,750      10,750  
กบนา อายุ  45 วัน 150          240         360  

รวมปลา      1,669,785    418,445  

ไรแดง ก.ก.ละ(บาท) 100         13.0   1,300  
รวมไรแดง             13.0   1,300  

รวมเงินทั้งสิ้น      1,669,785    419,745  

ภาพกิจกรรม  
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือให้ชุมชนเกษตรกร
ในแต่ละพ้ืนที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้าน
อาหาร ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนเกษตรกร จึงมีนโยบายให้มีการด าเนินงานโครงการจัดตั้ง
ธนาคารผลผลิตเกษตรขึ้น เพ่ือการบริหารผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงฯดังกล่าว 
กรมประมงจึงด าเนินการโครงการธนาคารผลิตการเกษตรด้านประมง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด าเนินการโดยอาศัยแหล่งน้ าชุมชน
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของราษฎรในชุมชน เน้นการให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในแหล่งน้ าชุมชน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการธนาคารฯประจ าแหล่งน้ าตั้งขึ้น เพ่ือให้แหล่งน้ าเป็น
แหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ าชุมชน มีผลผลิตสัตว์น้ าเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของชุมชนสามารถลดรายจ่าย
และสร้างรายได้ในครัวเรือนเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในชุมชนเปูาหมาย น าไปสู่
การด ารงชีวิตของราษฎรมีความมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืนต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมประมงมี
เปูาหมายด าเนินโครงการเพื่อจัดตั้งธนาคารแห่งใหม่จ านวน 20 แห่งใน 20 จังหวัด และติดตามในแหล่งน้ าแห่ง
เก่า ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 20 แห่ง ใน 20 จังหวัด  

 ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) รับผิดชอบด าเนินการใน 3 
จังหวัด 3 แหล่ง ได้แก่ ปี 2560 แหล่งน้ าชลประทานร่องแห่ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และหนองยาง  
อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2561 ได้แก่แหล่งน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยเทียม อ าเภอบุญทริก จังหวัด
อุบลราชธานี 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่โครงการมีผลผลิตสัตว์น้ าจืดเพียงพอต่อการบริโภคและสามารถสร้างรายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

 2. เพ่ือให้ชุมชนเปูาหมายโครงการมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าในชุมชน 
เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าและบริหารผลผลิตสัตว์น้ าจืดผ่านธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงและน าไปสู่
การด ารงชีวิตของราษฎรมีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

 3. เพ่ือให้บุคลากรของกรมประมงได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารแหล่งน้ าชุมชนเพ่ือ 
เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจืด และด้านการท างานร่วมกับชุมชน น าไปสู่การพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

แผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 3 แหล่ง 

1) แหล่งน้ า (2560) โครงการชลประทานขนาดเล็กร่องแห่ ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า ทุก 2 เดือน  ครั้ง  3 2 
2. ประเมินผลจับสัตว์น้ าและมูลค่าสัตว์น้ าจืดใช้ประโยชน์ปลาที่
ปล่อยในปี 2560  

ครั้ง 2 2 

3. ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิต
ในแหล่งน้ าชุมชนในรอบต่อไป 

ตัว 20,000 20,000 

 

ภาพกิจกรรม  
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

2) แหล่งน้ า (2560) หนองยาง ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า ทุก 2 เดือน  ครั้ง  2 3 
2. ประเมินผลจับสัตว์น้ าและมูลค่าสัตว์น้ าจืดใช้ประโยชน์ปลาที่
ปล่อยในปี 2560  

ครั้ง 1 1 

3. ผลิต อนุบาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิต
ในแหล่งน้ าชุมชนในรอบต่อไป 

ตัว 20,000 25,000 

*ศพจ.เขต 5 (ยโสธร) รับผิดชอบโครงการนี้ตั้งแต่ ปี 2560 จ านวน 2 แห่ง (จ.ยโสธร,จ.สุรินทร์) โดยร่วมกับ
ส านักงานประมงจังหวัดในการด าเนินงานโครงการ โดยศูนย์ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าและประเมินผล
ผลิต 

ภาพกิจกรรม 

    
 

    

 

   



24 

 

รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

แหล่งน้ า (2561) อ่างเก็บน้ าห้วยเทียม ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. อนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าชุมชน แห่ง 1 1 
2. ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อปล่อยเพ่ิมผลผลิตในแหล่ง
น้ าชุมชนเปูาหมาย 

แสนตัว 1 1 

3. ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าหลังการปล่อยทุก 2 เดือน ครั้ง 2 2 
4. ประเมินผลจับสัตว์น้ าและมูลค่าสัตว์น้ าจืดใช้ประโยชน์ ครั้ง 1 1 

(Catch and value assessment)       
 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer โดยมี 
Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด ซึ่ง Smart Farmer คือ เกษตรกรที่มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ประสบ
ความส าเร็จด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัญหาต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ าสู ง การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม
โดยทั่วไปและการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ าที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

 กรมประมงจึงสนองนโยบายในการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 
โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
ด้านการประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพ ของแต่ละ
บุคคล ให้ความส าคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการน าเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ เพ่ือให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร และสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 ปี 2561 ศูนย์ฯได้คัดเลือกเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร นายสมบัติ ชุมนุม 
ที่ตั้งฟาร์ม บ้านโนนประทาย ต าบลหนองแหน อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  เป็นเกษตรกรต้นแบบแข่งขัน
ระดับประเทศของกรมประมง ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลเกษตรกรพัฒนาอินทรีย์ด้านการประมง 2561 และ 
รางวัลเกษตรกรปราดเปรื่อง smart farmer ด้านการประมง 2561 เข้ารับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมประมง เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2561   
 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดทั้งด้านการ
ผลิต การแปรรูปและการตลาด  

 2. เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer    

     1.1 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 1 ราย 200 200 
     1.2 ฝึกอบรม/ให้ความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2 ราย -   -  
2. คัดเลือกเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบจังหวัด ราย 3 3 
3. ติดตามและประเมินผล    

     3.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) ครั้ง 7 7 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) 

 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวเป็นอันดับต้นๆของโลก ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศนั้น
เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาข้าวและการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวต่างๆแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายไปเป็นอย่างม าก 
น ามาสู่การเสียสมดุล ปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ ากลับยิ่งตอกย้ าว่า บัดนี้ การท านาข้าวหรือการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนั้น มิใช่อาชีพที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับทุกๆคน ทุกๆพ้ืนที่เสมอไป ดังนั้น ประเทศไทย
จึงต้องมองหาทางเลือกอ่ืนๆมาใช้เพ่ือทดแทนความเสียงที่จะเกิดขึ้นจากการท านาข้าว หรือการเพาะปลูกพืช
เชิงเดี่ยว โดยรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Agri – Map) โดยมีนโยบายที่มีเปูาหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาในภาคการเกษตรไทย โดยการใช้แนวทางการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรด้วยการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่กับชนิดของพืชผลทางการเกษตรที่จะปลูกว่าสอดคล้องเหมาะสมกันหรือไม่ หาก
ไม่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพได้อย่างไร หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาช่วย
เสนอแนวทางเลือกใหม่ๆที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 

 โดยในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีนโยบายปรับพ้ืนที่นาข้าวเข้าสู่กิจกรรมด้านอ่ืนๆให้เมาะสมกับ
พ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ กรม
ประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่ๆเหมาะสม และสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการ
เลี้ยงสัตว์น้ า อีกท้ังได้มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ า ตามนโยบายเกษตร
โซนนิ่ง (Zoning by Agri – Map) กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่ไม่
เหมาะสมกับการท านาข้าว เพ่ือทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ า และสามารถพัฒนาเป็นจุด
สาธิตด้านการเลี้ยงสัตว์น้ าแก่เกษตรกรในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) รับผิดชอบพื้นท่ี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร จ านวนเกษตรกร 100 ราย 
และจังหวัดอุบลราชธานี จ านวนเกษตรกร 89 ราย 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวปรับเปลี่ยน
กิจกรรมสู่การเลี้ยงสัตว์น้ า 

 2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นทางเลือกแก่เกษตรกร ให้มีสัตว์น้ าบริโภคลดรายจ่าย 
สร้างรายได้ในครัวเรือน 

 วิธีการด าเนินงาน 

 1. ศูนย์ฯ รับรายชื่อเกษตรกรเปูาหมายจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดผ่านส านักงานประมงจังหวัด 

 2. ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ าแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ า ปูนขาว และร า) 

 4. ติดตามและและน าพร้อมประเมินผลผลิตสัตว์น้ ารวม 3 ครั้ง 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน จังหวัดยโสธร 100 ราย 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

พื้นที่ จ.ยโสธร 
   1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย  100 100 

2. ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า ราย 100 100 

 

ครั้ง  300 300 
3. ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าหลังเสร็จสิ้นโครงการ ราย  100 100 

 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน จังหวัดอุบลราชธานี 89 ราย 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

พื้นที่ จ.อุบลราชธานี 
   1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย  89 89 

2. ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า ราย 89 89 

 

ครั้ง  267 267 
3. ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าหลังเสร็จสิ้นโครงการ ราย  89 89 

 

ภาพกิจกรรม  
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพ่ือพัฒนา
แหล่งผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพ่ือแก้ปัญหาผลผลิต
ล้นตลาด ราคาตกต่ า และให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่จัดการ
การเลี้ยงตามมาตรฐาน การหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การจัดการ
ผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด โดยมีผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
เป็นผู้ให้ค าแนะน า ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการในด้าน
ต่างๆดังกล่าว 

 ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้ าจืด 435,765 ตัน มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง, 2558) ชนิดสัตว์น้ าที่ส าคัญ คือ ปลานิล ดุก ตะเพียน
ขาว สลิด สวาย ยี่สกเทศ และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง 
ระบบการเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน และราคาตกต่ า ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ กกรมประมงจึงด าเนินการการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ า
จืด) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นและลดต้นทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด 
ด้วยการจัดการการเลี้ยงตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ านาจ
ต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและจ าหน่ายผลผลิต ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) รับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร
จ านวน 2 แปลง คือ แปลงปี 2560 อ าเภอค าเข่ือนแก้ว เกษตรกร 51 ราย และแปลงปี 2561 อ าเภอเลิงนกทา
เกษตรกร 31 ราย ส าหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 2560 ได้รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 5 ระดับประเทศ 

 วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร 

 2.2 ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร 

 2.3 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเข้าสู่มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (GAP) 

 2.4 พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก 

 2.5 มีตลาดจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ า 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปี 2561 

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน ผล 

1. พัฒนาองค์ความรู้ 
      - แนะน า/ให้ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ครั้ง 3 3 

2. สนับสนุนสัตว์น้ าพันธุ์ดี ราย 31 31 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรม หน่วยนับ  แผน ผล 

3. ติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาค ครั้ง 12 12 
* เกษตรกรโครงการรับพันธุ์สัตว์น้ า รายละ 2,500 ตัว รวม 31 ราย รวม 77,500 ตัว 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

 รัฐบาลได้วางเปูาหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศไว้ คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการพัฒนาได้เน้นหลักการให้คน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพ่ือน าประเทศไทยให้พ้นจาก กับดักประเทศรายได้ปานกลาง และความไม่สมดุล
ในการพัฒนาและความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง สู่ประเทศไทย 4.0 โดยภาคเกษตรเป็นภาคส่วนหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มี
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดยมุ่งการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาภาคเกษตรระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตร
ยั่งยืน โดยมีแนวทางไปสู่เปูาหมายด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า 3) เพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 5) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร อีกทั้ง
มุ่งเน้นการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือมุ่งไปสู่ภาค
การเกษตรมั่งค่ัง 

 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นส่วนส าคัญใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสัตว์น้ าของไทยและเพ่ิมช่องทางในการแข่งขันการค้า ซึ่งเปูนการผลักดันให้ไปสู่
เปูาหมาย ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการ เกษตร
อินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับการ
บริโภคอาหารแบบคลีน มีความปลอดภัย และสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งผลผลิตสัตว์น้ าที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานอินทรีย์ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย และอยู่ในวงจ ากัดดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขยาย และ
สร้างแหล่งผลิตสัตว์น้ าที่ด าเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้มีเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งการส่งเสริมและ
พัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นับว่าเป็นแกนหลักหนึ่งที่จะ
ท าให้เกษตรกรมีความยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย  ในส่วนของจังหวัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) รับผิดชอบโครงการฯในเขตพ้ืนที่จังหวัดยโสธร มี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 50 ราย 1 ใน 50 ราย ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศล าดับที่ 3 
จากอธิบดี ได้แก่ นายสมบัติ ชุมนุม อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 2. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร 

 3. เพ่ือเพ่ิมแหล่งผลิตผลิตผลสัตว์น้ าจืดอินทรีย์ 

 4. เพ่ือยกระดับมาตรฐานฟาร์มให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
      1.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 150,000 150,000 

   1.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า ราย 50 50 

 
ตัว 150,000 150,000 

2. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์แก่
เกษตรกร ราย 50 50 

 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  
แผน/ผลการปฏิบัติงานพื้นที่ จังหวัดยโสธร จ านวน 2,125,000 ตัว 

 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. มอบพันธุ์ปลากินพืช  เกษตรกรรายเก่า ปี 60 
      - กลุ่มความพร้อมมาก รายละ 1,500 ตัว ราย 198 198 

   - กลุ่มความพร้อมปานกลาง รายละ 1,000 ตัว ราย 397 397 
   - กลุ่มความพร้อม รายละ 1,000 ตัว ราย 66 66 
2. มอบพันธุ์ปลากินพืช เกษตรกรรายใหม่ ปี 61 รายละ 1,500 ตัว ราย 910 910 

 

แผน/ผลการปฎิบัติงานพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1,030,500 ตัว 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1. มอบพันธุ์ปลากินพืช เกษตรกรรายใหม่ปี 61 รายละ 1,500 ตัว ราย 687 687 
 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

กิจกรรมจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง กิจกรรมย่อยการก ากับ
ดูและควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

 ตามที่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยมี
บทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดเพื่อการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้ าทั่วไป เพ่ือปูองกันมิ
ให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหาร
ของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ 
และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ โดยในหมวด 6 มาตรา 76 แห่งพระราชก าหนดดังกล่าว
บัญญัติว่า เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ให้ออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ า 
หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าควบคุมได้ ต่อมามีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559 ได้
ปรับปรุงการแบง่ส่วนราชการและอ านาจหน้าที่กรมประมง เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสม
กับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยในส่วนของหน่วยงานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดได้มีการจัดตั้งให้มีกลุ่ม
วิจัยการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค้นคว้าวิจัย จัดท ามาตรการ 
ติดตามประเมินผล จัดท าฐานข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม และได้มีการ
ออกกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม พ.ศ.2559 ให้กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าดังต่อไปนี้ เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม
ได้แก่ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล, การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus charkii), 
การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.) การเพาะเลี้ยงจระเข้ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง และการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในส่วนรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี มีฟาร์มเพาะเลี้ยง
ก้ามแดง เกษตรกรเปูาหมาย 30 ราย 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมประมง เรื่องระเบียบและวิธีการด าเนินงานกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมตามพรก.การประมง พ.ศ.2558 

 2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุมด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องตามพรก.การประมง พ.ศ.2558 

 3. เพ่ือติดตาม เฝูาระวัง การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

 4. เพ่ือก ากับ ดูแล การด าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

ให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมให้ทราบ
ถึงมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

ราย 30 30 
      

 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ 
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยการผลิตพันธุ์ปลาไทย เพ่ือน าปล่อยในล าน้ ามูล บูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
ศรีสะเกษและหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือลดผลกระทบจากการสร้างฝายหัวนา งบประมาณได้รับจากกรมชลประทาน 

แผน/ผลการปฏิบัติงานปี 2561 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

1.ผลิตพันธุ์ปลาไทย จ านวน 280,000 ตัว ได้แก่ 
     - ปลาเทโพ ขนาด 1-2 นิ้ว ตัว     5,000      5,000  

  - ปลาตะเพียนทอง ขนาด 3-5 ซม. ตัว  100,000   100,000  
  - ปลากระแห ขนาด  3-5 ซม. ตัว  150,000   150,000  
  - ปลาแก้มช้ า ขนาด  3-5 ซม. ตัว    25,000     25,000  

 
ภาพกิจกรรม  
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

งานธุรการ 
 

ท าหน้าที่เก่ียวกับการรับ-ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือต่างๆ เก็บรวบรวมหนังสือเอกสารของทาง
ราชการ ประมวลรายงานต่างๆ ส่งกรมประมง และส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควบคุมแฟูมต่างๆ ค้นและ
ติดตามหนังสือราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิบัติงาน การขาด ลาปุวย ลาพักผ่อนประจ าปีของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ดูแลปรับปรุงบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จัดท ารายงานบัญชีวัสดุ - ครุภัณฑ์ รายงาน
ประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์ฯ แยกตามลักษณะงาน ดังนี้ 
 

งานสารบรรณ 
 

 รายการ จ านวน  

 ลงทะเบียนรับหนังสือ 3,544  ฉบับ 

 ลงทะเบียนส่งหนังสือ   917  ฉบับ 

 รวม 4,461 ฉบับ 
 

 
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 

งาน/โครงการ งบประมาณรับ งบประมาณจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

1.กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านประมง 
     หมวดค่าตอบแทนพนักงานราชการ    3,736,270.00     3,714,617.02   21,652.98  99.420 

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)      174,115.00       173,019.00     1,096.00  99.371 

2.กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)      302,280.00       302,206.00        74.00  99.976 

3.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร (สาธารณูปโภค) 
     หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)      466,400.00       466,400.00            -    100.000 

4.กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วน
ร่วม 

     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)      162,000.00       161,995.00          5.00  99.997 
5.กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
(ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า) 

     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)      814,000.00       813,985.00        15.00  99.998 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)      821,000.00       821,000.00            -    100.000 
6.กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง  
(Zoning by Agri map) 

    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)      557,550.00       557,501.00        49.00  99.991 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

งาน/โครงการ งบประมาณรับ งบประมาณจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
 
7.กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)      142,000.00       141,980.04        19.96  99.986 

8.กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)      225,000.00       224,948.00        52.00  99.977 

9.กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)      151,600.00       151,588.00        12.00  99.992 

10.กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)        29,500.00         29,482.00        18.00  99.939 

11.กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)         5,000.00          5,000.00            -    100.000 

12.กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง โครงการ
พระราชด าริ 

     หมวดค่าตอบแทนพนักงานราชการ      169,500.00       169,440.00        60.00  99.965 

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)         8,500.00          8,472.00        28.00  99.671 
13.กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)        70,000.00         69,972.85        27.15  99.961 

14.กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)      327,550.00       327,522.00        28.00  99.991 

15.กิจกรรมพ ฒนาเกษตรอินทรีย ์(กมป.) 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)      138,000.00       137,981.50        18.50  99.987 

16.โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ (เบิกแทนกัน) 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)        97,500.00         97,460.00        40.00  99.959 
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ผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางล้าน้้ารูปแบบต่างๆ และการจัดการและสิ่งปลูกสร้าง 
แต่ละรูปแบบต่อคุณภาพน้้าในแม่น้้ามูล 

Impacts of Different Types of Barriers and Barriers Management on Water Qualities in the Mun River 
 

นงค์เยาว์ มณี*  ณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ  โสภิต แก้วชนะ  ศุภกิตต์ ใสกระจ่าง และสมาน โรมพันธ์ 
 

บทคัดย่อ 
 

จากการศึกษาผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางล าน้ ารูปแบบต่างๆ และการจัดการสิ่งปลูกสร้าง
แต่ละรูปแบบต่อคุณภาพน้ าในแม่น้ ามูล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ สัณฐาน อุทก
วิทยาของแม่น้ ามูล และข้อมูลการจัดการประตูระบายน้ าในล าน้ าหลักในรอบปี  และเพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบ
ของประตูระบายน้ ารูปแบบต่างๆ และการจัดการประตูระบายน้ าแต่ละรูปแบบต่อคุณสมบัติน้ าในแม่น้ ามูล  
โดยศึกษาจากฝาย 4 แห่ง คือ  ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และเขื่อนราษีไศล ท าการศึกษา จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เดือน
ธันวาคม 2558 ตัวแทนของการเริ่มปิดประตูระบายน้ า ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2559 ตัวแทนการปิดประตู
ระบายน้ าและระดับน้ าต่ าที่สุด ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2559 ตัวแทนของการเริ่มเปิดประตูระบายน้ า และ
ครั้งที่ 4 เดือนกันยายน 2559 ตัวแทนของการเปิดประตูระบายน้ ามากที่สุด ระดับน้ ามากที่สุด และในเดือน
มีนาคม 2559 ท าการศึกษาเพ่ิมเติมอีก 4 ฝาย คือ ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล โดยมี
จุดส ารวจทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ บริเวณหน้าประตูระบายน้ า 1 จุด ระยะ 500 เมตร บริเวณท้ายประตูระบาย
น้ า 3 จุด ระยะ 500, 2,000 และ 5,000 เมตร ท าการส ารวจเก็บตัวอย่างน้ าจุดละ 3 ซ้ า รวม 12 จุด  

 

ผลการศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าในแต่ละจุดส ารวจอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า แต่
มีความแตกต่างของคุณภาพของน้ าตามฤดูกาลอย่างชัดเจน โดยมีปริมาณออกซิเจนละลาย 1- 12.27 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ า 6.10-8.65 อุณหภูมิของน้ าระหว่าง 18-30 องศาเซลเซียส  ความเป็นด่างของน้ า
20.18-200 มิลลิกรัมต่อลิตร ความขุ่นใส 0.012-0.602 เอฟทียู  ความโปร่งแสง 18-100 เซนติเมตร ความน าไฟฟ้า 
5- 169.60 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ  0.45- 5.75  มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออร์โธ
ฟอสเฟต มีค่าระหว่าง 0-0.691 มิลลิกรัมต่อลิตร  ฟอสฟอรัส มีค่าระหว่าง 0 -0.239 มิลลิกรัมต่อลิตร  
แอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าระหว่าง 0 -0.827 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนไตรท์มีค่าระหว่าง 0- 0.364 
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท มีค่าระหว่าง 0-0.69 มิลลิกรัมต่อลิตร  อย่างไรก็ตาม จากผล
การศึกษาในครั้งนี้  พบว่า คุณภาพน้ าในแม่น้ ามูลมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และคุณภาพน้ ายังอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสัตว์น้ าสามารถอาศัยอยู่ได้ ทั้งนี้ ยังไม่สามารถสรุปผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางล าน้ ารูปแบบต่างๆ 
และการจัดการสิ่งปลูกสร้างแต่ละรูปแบบ ต่อคุณภาพน้ าในแม่น้ ามูล 
  
ค้าส้าคัญ : แม่น้ ามูล ผลกระทบ สิ่งก่อสร้าง คุณภาพน้ า   
*184 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130  โทร. 045-756607-8 
E-mail : if_yasothon@yahoo.com 
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ค้าน้า  
 

 “มูล” เดิมเขียนว่า “มูน” ซึ่งเป็นภาษาอีสานแปลว่า “มรดก” แม่น้ ามูลมีต้นก าเนิดจาก
เทือกเขาอีจาน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าชีที่บ้านขอนไม้ยูง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
และไหลลงแม่น้ าโขงที่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาว 726 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 71,061 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.6 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งประเทศ มีปริมาณน้ าไหลลงแม่น้ าโขงปีละ 26,655 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ คือ ล าตะคอง ล าพระเพลิง ล าเชียงไกร ล าปลายมาศ ล า
โดมใหญ่ ล าโดมน้อย ล าน้ าเสียว ล าเซบก ล าเซบาย และล ามูลน้อย ปัจจุบันจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น 
ความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น  อัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแม่น้ ามูลจึงเพ่ิม
สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่แหล่งน้ าไปเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่า ง ๆ เช่น การเกษตร การ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรม และผลิตกระแสไฟฟ้า ท า
ให้เกิดการสร้างฝายและเขื่อนขนาดใหญ่ กั้นล าน้ าสายหลักของแม่น้ ามูล และล าน้ าสาขา โดยในล าน้ าหลัก 
พบฝายและเข่ือนจ านวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ าพิมาย และฝายชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ฝาย
บ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ ฝายตะลุง จังหวัดสุรินทร์ เขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เขื่อน
ปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี  

   แม่น้ ามูลเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส าคัญของชุมชนบริเวณโดยรอบที่แม่น้ ามูลไหลผ่าน 
จากรายงานของสันทนา และถวัลย์ (2534)  ศึกษาสภาวะการประมง ชนิดและการแพร่กระจายของปลาใน
แม่น้ ามูล ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี พบปลาทั้งหมด  68  ชนิด จากการศึกษา
ทรัพยากรประมง และสภาวะการประมงในแม่น้ ามูล ของไมตรี และสันทนา (2535) พบแพลงค์ตอนทั้งพืช
และสัตว์ จ านวน 38 ชนิด มีปริมาณเฉลี่ย 645 ตัว/ลิตร พบสัตว์หน้าดิน 15 ครอบครัว มีปริมาณเฉลี่ย 1,567 
ตัว/ตารางเมตร พันธุ์ปลาทั้งหมดที่พบมีประมาณ 70 ชนิด โดยพบครอบครัวปลาตะเพียนมากที่สุด และการ
ประเมินก าลังผลิตทางการประมงพบว่าอยู่ในระดับเฉลี่ย 14 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ปาน
กลางในขณะนั้น โดยก าลังผลิตที่พบมากส่วนใหญ่อยู่บริเวณล าน้ ามูลตอนล่าง มานพและคณะ (2547) ศึกษา
นิเวศน์วิทยาและทรัพยากรประมงในแม่น้ า พอง ชี มูล พบว่าการประเมินค่าผลผลิตปลาต่อพ้ืนที่ในแม่น้ ามูล 
มีค่า 2.65 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งลดน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของไมตรีและคณะ ในปี 2535 แต่พบ
จ านวนชนิดของปลามากกว่า  คือพบ 90 ชนิด 26 ครอบครัว แต่ยังพบความหลากหลายของครอบครัวปลา
ตะเพียนมากถึง 43 ชนิด  
  จากข้อมูลการศึกษาท่ีผ่านมาจะพบว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในแม่น้ ามูล มี
ปริมาณลดน้อยลงเป็นจ านวนมาก จากการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศวิทยาของล าน้ า จากการสร้างฝายและ
เขื่อนขนาดใหญ่ กั้นล าน้ าสายหลักของแม่น้ ามูล และล าน้ าสาขา โดยในล าน้ าหลัก พบฝายและเขื่อนจ านวน
ทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ าพิมาย และฝายชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ฝายบ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ 
ฝายตะลุง จังหวัดสุรินทร์ เขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในน้ า ไมตรี และจารุวรรณ (2528) ในการวิจัยด้านการประมง
หรือการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางน้ านั้น ข้อมูลด้านคุณภาพน้ าเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณา
ประกอบกับการศึกษาด้านทรัพยากรเสมอ เนื่องจากสัตว์น้ าจ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในน้ าตลอดชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ าในรูปแบบต่างๆ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ าในรูปแบบต่างๆ จะมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม การศึกษาด้านคุณภาพน้ าจึงเป็นปัจจัย
เบื้องต้นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อชนิดและความอุดมสมบรูณ์ของสัตว์น้ าในแหล่งน้ า  ประกอบกับฝายทั้ง 7 แห่งใน
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แม่น้ ามูลมีความหลากหลายคือ มีทั้งฝายยาง  ฝายคอนกรีตขนาดกลาง และฝายคอนกรีตขนาดใหญ่ จึงเป็น
แม่น้ าตัวอย่างที่น่าสนใจในการศึกษาถึงผลกระทบการสร้างฝายในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ า
ทั้งทางด้านกายภาพและเคมี ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานด้านนิเวศที่มีความส าคัญยิ่งต่อการศึกษาเรื่องการประเมินผล
กระทบของสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางล าน้ า ต่อสถานภาพทรัพยากรประมงในแม่น้ ามูล  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา
การบริหารจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง
ในแม่น้ ามูลยั่งยืน และเป็นแนวทางพิจารณาในการบริหารจัดการแหล่งน้ าอ่ืน  ๆในการเลือกใช้สิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางล า
น้ าที่มีสภาพใกล้เคียงกับแม่น้ ามูล เพ่ือลดให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมง และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ สัณฐาน อุทกวิทยาของแม่น้ ามูลและข้อมูลการจัดการประตู
ระบายน้ าในล าน้ าหลักในรอบปี   
 2 เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของประตูระบายน้ ารูปแบบต่างๆ และการจัดการประตูระบายน้ าแต่ละ
รูปแบบ ต่อคุณสมบัติน้ าในแม่น้ ามูล 
 

วิธีการด้าเนินการ 
1 การวางแผนการวิจัย 

วางแผนและก าหนดจุดส ารวจในแม่น้ ามูล โดยมีการเลือกพ้ืนที่ศึกษาแบ่งต่างลักษณะ
ของสิ่งกีดขวางล าน้ าเป็น 3  ประเภท   ได้แก่   

1. ฝายคอนกรีตขนาดกลาง  โดยเลือกประตูน้ าระบายน้ าพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งเป็นตัวแทนของประตูระบายน้ าขนาดกลาง (ฝายคอนกรีต 4 ช่องประตู)  

2. ฝายยาง โดยเลือกฝายบ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของประตูระบายน้ า
ขนาดเล็ก  

3. ฝายคอนกรีตขนาดใหญ่ โดยเลือกเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ฝายคอนกรีต
ขนาดใหญ่ 7 ช่องประตู) (บริเวณล าน้ ามูลตอนล่าง ไม่มีการเก็บตัวอย่าง เนื่องจากมีการศึกษามาก่อนแล้ว) 

โดยเก็บตัวอย่างหน้าประตู จ านวน 1 จุด และท้ายประตูระบายน้ าที่ระยะห่างจาก
ประตู 500, 2,000 และ 5,000 เมตร 

ก าหนดพ้ืนที่ทั้งหมด 12 จุด  
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดแม่น้ ามูล คือทั้งบริเวณต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  ดังนี้   

จุดที่ 1 บริเวณหน้าประตูน้ าระบายน้ าพิมาย  
จุดที่ 2 บริเวณท้ายประตูน้ าระบายน้ าพิมาย ระยะห่างจากประตู 500 เมตร 
จุดที่ 3 บริเวณท้ายประตูน้ าระบายน้ าพิมาย ระยะห่างจากประตู 2,000 เมตร 
จุดที่ 4 บริเวณท้ายประตูน้ าระบายน้ าพิมาย ระยะห่างจากประตู 5,000 เมตร 
จุดที่ 5 บริเวณหน้าฝายบ้านเขว้า  
จุดที่ 6 บริเวณท้ายฝายบ้านเขว้า ระยะห่างจากประตู 500 เมตร 
จุดที่ 7 บริเวณท้ายฝายบ้านเขว้า ระยะห่างจากประตู 2,000 เมตร 
จุดที่ 8 บริเวณท้ายฝายบ้านเขว้า ระยะห่างจากประตู 5,000 เมตร 
จุดที่ 9 บริเวณหน้าฝายฝายคอนกรีตขนาดใหญ่ เขื่อนราษีไศล  
จุดที่ 10 บริเวณท้ายเขื่อนราษีไศล ระยะห่างจากประตู 500 เมตร 
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จุดที่ 11 บริเวณท้ายเขื่อนราษีไศล ระยะห่างจากประตู 2,000 เมตร 
จุดที่ 12 บริเวณท้ายเขื่อนราษีไศล ระยะห่างจากประตู 5,000 เมตร 

 
  จุดเก็บตัวอย่างหน้าประตูระบายน้ า           จุดเก็บตัวอย่างหลังประตูระบายน้ า 500 เมตร 
           จดุเก็บตัวอย่างหลังประตูระบายน้ า1000 เมตร    จุดเก็บตัวอย่างหลังประตูระบายน้ า 5000 เมตร 
               ประตูระบายน้ า/เขื่อน 
 

ภาพที่ 1 จุดส ารวจคุณภาพน้ า 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  
ครั้งที่ 1  เดือนธันวาคม 2558  ตัวแทนของการเริ่มปิดประตูระบายน้ า  
ครั้งที่ 2  เดือนมีนาคม 2559   ตัวแทนของการปิดประตูระบายน้ าและระดับน้ าต่ าสุด   
ครั้งที่ 3  เดือนมิถุนายน 2559 ตัวแทนของการเริ่มเปิดประตูระบายน้ า  
ครั้งที่ 4  เดือนกันยายน 2559 ตัวแทนของการเปิดประตูระบายน้ ามากที่สุด ระดับน้ ามากที่สุด  

2. การรวบรวมข้อมูล  
 1. ลักษณะทางกายภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของลักษณะทางภูมิศาสตร์ สัณฐาน อุทกวิทยา
ของแม่น้ ามูลและข้อมูลการจัดการประตูระบายน้ าในล าน้ าหลักในรอบปี 
 2. คุณภาพน้ าและการเปลี่ยนแปลงในแม่น้ ามูล 
  ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือศึกษาคุณภาพของน้ าทางกายภาพและทางเคมี โดย
ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าจากจุดส ารวจ 12 จุดส ารวจ  จ านวน 4 เที่ยวส ารวจในรอบปี เก็บตัวอย่างน้ าแต่ละ
จุดส ารวจที่ระดับต่ าจากผิวน้ า 0.5 เมตร และเหนือผิวท้องน้ า 0.5 เมตร โดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่างน้ า 
(Kemmerer water sampler) เพ่ือน าไปวิเคราะห์คุณภาพน้ า ตามการวิเคราะห์คุณภาพน้ าวิธีมาตรฐาน
ส าหรับการตรวจสอบน้ าเสียและน้ าทั่วไป APHA AWWA and WPCF,1992 และตามวิธีของไมตรี และจารุ
วรรณ (2528) ดังนี้ 
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      ดัชนีคุณภาพน้้า 
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 

         วิธีวิเคราะห์ 
Thermometer 

ความโปร่งแสง (เซนติเมตร) Secchi disc plate 
ความน าไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) Conductivity meter  
ความขุ่นใส (เอฟ ที ยู) Absorbtometic method  
ออกซิเจนที่ละลายน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) Titrimetric method 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  pH meter  
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป CaCO3) Titrimetric method 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป CaCO3) Titrimetric method 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (มิลลิกรัมต่อลิตร) Titrimetric method 
ออร์โธฟอสฟอรัส (มิลลิกรัมต่อลิตร) Phos ver method เครื่อง HACH DR/2000 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) Digestion ascorbic acid methodเครื่อง HACH 

DR/2000 
ปริมาณไนโตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) Ferrous Sulfate method เครื่อง HACH DR/2000 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) Nessler method เครื่อง HACH DR/2000 
ปริมาณไนเตรท(มิลลิกรัมต่อลิตร) Feerous Sulfate method เครื่อง HACH DR/2000 
คลอโรฟิลล์ เอ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)                                        Trichromatic method 

 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                    1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ าในแต่ละจุดส ารวจและในแต่ละ
ช่วงเวลาที่ส ารวจ เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ าระหว่างจุดส ารวจและระหว่างช่วงเวลา 
                   2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ าระหว่างจุดส ารวจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
จากการศึกษาทั้ง 4 เที่ยวส ารวจ ด้วยวิธ ีone-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญ P<0.05 และแสดงผลเป็น
ตารางตัวเลข 
                  3. ศึกษาอิทธิพลของช่วงเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคุณภาพน้ าระหว่างช่วงเวลา โดยใช้ค่าเฉลี่ยจาก 12 จุดส ารวจ ด้วยวิธี one-way ANOVA ที่
ระดับนัยส าคัญ P<0.05 และแสดงผลเป็นตารางตัวเลข 
  

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางล าน้ ารูปแบบต่างๆ และการจัดการสิ่งปลูกสร้างแต่ละ
รูปแบบ ต่อคุณภาพน้ าในแม่น้ ามูล โดยศึกษาคุณภาพน้ าด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ลักษณะทางกายภาพของแม่น้้ามูล 
 

แม่น้ ามูล เป็นแม่น้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความยาว 640 กิโลเมตร พ้ืนที่ลุ่ม
น้ า 69,701 ตร.กม. ปัจจุบัน ชื่อของแม่น้ า สะกด "มูล" แตเ่ดิมนั้น ชาวบ้านในท้องถิ่นใช้ค าสะกด "มูน" ซึ่งเป็น
ภาษาถ่ิน หมายถึง สิ่งมีค่าน่าหวงแหน เป็นมรดกของบรรพบุรุษสั่งสมเก็บไว้ให้ลูกหลานแต่ทางราชการได้
ก าหนดภาษาราชการตามเสียงเรียก โดยสะกด "มูล" ด้วย ล ( http://www.ecovillager.org/e-learning/sem1.htm)  แม่น้ ามูล มี

http://www.ecovillager.org/e-learning/sem1.htm
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ต้นก าเนิดจากเทือกเขาสันก าแพง บริเวณเขื่อนมูลบน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านอ าเภอครบุรี 
อ าเภอโชคชัย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอโนนสูง อ าเภอพิมาย อ าเภอชุมพวง (จังหวัดนครราชสีมา), 
อ าเภอพุทไธสง อ าเภอคูเมือง (จังหวัดบุรีรัมย์), อ าเภอท่าตูม (จังหวัดสุรินทร์), อ าเภอราษีไศล อ าเภอเมือง 
และ อ าเภอกันทรารมย์ (จังหวัดศรีสะเกษ) บรรจบกับกับแม่น้ าชีบริเวณบ้านขอนไม้ยูง อ าเภอวารินช าราบ 
(จังหวัดอุบลราชธานี) แล้วไหลผ่านอ าเภอเมืองอุบลราชธานี อ าเภอพิบูลมังสาหาร และไหลลงแม่น้ าโขงที่
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวทั้งหมดประมาณ 640 กิโลเมตร ล าน้ าสาขาที่ส าคัญ ได้แก่ 
ล าตะคอง ล าพระเพลิง ล าเชียงไกร ล าปลายมาศ ล าสะแทด ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย ล าน้ าเสียว ล าเซบาย 
และล ามูลน้อย เป็นต้น ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ สองฝั่งเป็นที่ราบน้ าท่วมถึงลุ่มน้ ามูลมี
พ้ืนที่ลุ่มน้ า 69,701 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 13.6 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งประเทศครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปริมาณน้ าไหลลงสู่
แม่น้ าโขงเฉลี่ยประมาณ 26,655 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี (https://th.wikipedia.org/wiki/แม่น้ ามูล ) 

 
คุณสมบัติน้้าแม่น้้ามูล 
 

      1. อุณหภูมิน้้า 
อุณหภูมิของการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือนมกราคม ฝายพิมาย ฝาย

บ้านเขว้า และฝายราศีไศล มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 18.0-27.0,  18.0-27.0 และ 25.5 – 28.0 
องศาเซลเซียส ตามล าดับ เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชมุพวง ฝายตะลุง ฝาย
หัวนา และเข่ือนปากมูล มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 31.5 -32.1,  27.0-29.0,  23.0 – 28.0,  
30.0-30.5,  27.0-30.0,  27.0 -31.0 และ 26.0-28.0 องศาเซลเซียส ตามล าดับ  เดือนมิถุนายน  ฝายพิมาย 
ฝายบ้านเขว้า ฝายราศีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 32.0-34.0,  32.0-34.0,  32.5 – 34.0, 28.0-30.0 27.0-30.0, 27.0-31.0  และ 26.0-28.0 องศา
เซลเซียส ตามล าดับ เดือนกันยายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา 
และเข่ือนปากมูล มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ระหว่าง  28.0-31.0, 28.0-29.0, 29.0-30.0, 29.0-30.5, 
29.0-30.0, 29.5-30.0 และ 28.0-30.0 องศาเซลเซียส (แสดงตามภาพที่ 2 และ 3) 

 
ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ าตามจุดส ารวจ 
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 
 

      2. ความโปร่งแสง  
 

ความโปร่งแสงของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุด จดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือนมกราคม 
ฝายพิมาย  ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีระดับความโปร่งแสงอยู่ระหว่าง 100 -150, 36-43 และ106-
130 เซนตเมตร ตามล าดับ เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝาย
หัวนา และเข่ือนปากมูล มีระดับความโปร่งแสงอยู่ระหว่าง 82-133, 62-110, 50-70, 30-147, 30-84, 97-
130 และ 50-65 เซนติเมตาตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง 
ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล มีระดับความโปร่งแสงอยู่ระหว่าง 65-95, 55-90, 70-110, 40-54, 
70-100,80-95 และ 60-75 เซนติเมตร ตามล าดับ  เดือนกันยายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล 
ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีระดับความโปร่งแสงอยู่ระหว่าง 30.5-83, 20-22, 18-
31, 25-30, 70-70, 30-30 และ 30-35  เซนติเมตร ตามล าดับ  (แสดงตามภาพที่ 4 และ 5) 

 

 
 
ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงของน้ าตามจุดส ารวจ 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

 
ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงของน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 
 

       3. ความน้าไฟฟ้า 
 

ความน าไฟฟ้าของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุด จดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือนมกราคม 
ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีค่าความน าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 109.8-121.45, 10-99-11.10 และ 
57.43-63.50 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ตามล าดับ เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝาย
ชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีค่าความน าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 154.80-169.60, 15.52-
18.11, 60.35-62.50, 133.20-136.60, 52.93-54.63, 124.98-136.60 และ 24.24-33.20  มิลลิซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร ตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัว
นา และเข่ือนปากมูล มีค่าความน าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 58.20-70.50, 14.80-18.00, 55.40-58.70, 58.55-
94.13, 46.20-59.63 95.20-98.95 และ 15.20-18.60 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ตามล าดับ เดือนกันยายน 
ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีค่าความน า
ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 20.90-43.10, 13.40-24.10, 26.10-35.40, 21.20-25.60, 13.70-14.00, 24.50-24.50 
และ 5.00 -5.10 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ตามล าดับ (แสดงตามภาพที่ 6 และ 7) 

 

 
ภาพที ่6 ค่าเฉลี่ยความน าไฟฟ้าตามจุดส ารวจ 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

 
ภาพที ่7 ค่าเฉลี่ยความน าไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่ส ารวจ 
 

      4. ความขุ่นใส 
ความขุ่นใสของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุด จดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือนมกราคม    

ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีค่าความขุ่นใสอยู่ระหว่าง 0.017-0.034, 0.065-0.074  และ      
0.018-0.051 เอฟทียู ตามล าดับ  เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝาย
ตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีค่าความขุ่นใสอยู่ระหว่าง 0.016-0.022, 0.025-0.049, 0.040-0.054, 
0.012-0.019, 0.021-0.035,0.008-0.0.16  และ 0.038-0.038  เอฟทีย ู ตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิ
มาย ฝายบ้าน เขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีค่าความขุ่นใสอยู่
ระหว่าง 0.071-0.101, 0.084-0.162, 0.093-0.138, 0.092-0.104, 0.102-0.115, 0.103-0.104  และ 
0.127-0.146  เอฟทียู ตามล าดับ เดือนกันยายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝาย
ตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีค่าความขุ่นใสอยู่ระหว่าง 0.414-0.602, 0.093-0.249, 0.076-0.195, 
0.058-0.063, 0.525-0.526, 0.097-0.098  และ 0.102-0.103  เอฟทียู ตามล าดับ (แสดงตามภาพที่ 8 และ 
9) 

 
  ภาพที ่8 ค่าเฉลี่ยความน าขุ่นใสตามจุดส ารวจ 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

   
 ภาพที ่9 ค่าเฉลี่ยค่าความขุ่นใสตามเดือนที่ส ารวจ 
 
      5. ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 

 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือน
มกราคม    ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ าอยู่ระหว่าง 1.65-3.38, 
5.10-7.50  และ  6.27-12.27  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษี
ไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล มีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ระหว่าง 2.50 -4.50, 
5.80-7.10, 6.30-10.75, 6.80-7.20, 5.50-8.00, 6.90-8.65  และ 5.80-6.50  มิลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ 
เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล มี
ปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ระหว่าง 5.75-8.75, 4.00-7.05, 7.45-7.90,  5.75-7.63, 6.50-6.63, 5.80-6.85  
และ 4.05-7.50  มิลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนกันยายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุม
พวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล มีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ระหว่าง 1.00-2.45, 6.80-7.80, 
5.45-7.05, 4.60-5.50, 6.50-7.00, 2.90-3.75  และ 2.65-3.650  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (แสดงตาม
ภาพที่ 10 และ 11) 

 

 
ภาพที ่10 ค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนละลายน้ าตามจุดส ารวจ 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

 
 ภาพที ่11 ค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนละลายน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 
 
      6. ความเป็นกรดเป็นด่างของน้้า 

  

ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือน
มกราคม    ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าอยู่ระหว่าง 6.65-7.38, 
6.10-7.50  และ  6.27-8.27  ตามล าดับ  เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง 
ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล มีความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าอยู่ระหว่าง 6.50-7.50, 6.80-7.10, 
6.30-8.75, 6.80-7.20, 5.50-8.00, 6.90-8.65  และ 5.80-6.50  ตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝาย
บ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล มีความเป็นกรดเป็นด่างของน้ า
อยู่ระหว่าง 6.75-8.75, 4.00-7.05, 7.45-7.90,  6.75-7.63, 6.50-6.63, 5.80-6.85  และ 6.05-7.50  
ตามล าดับ  เดือนกันยายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และ
เขื่อนปากมูล มีความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าอยู่ระหว่าง 6.00-7.45, 6.80-7.80, 6.45-7.05, 6.60-5.50, 
6.50-7.00, 6.90-7.75  และ 7.65-8.65  ตามล าดับ (แสดงตามภาพที่ 12 และ 13) 

 
ภาพที ่12 ค่าเฉลี่ยปริมาณความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าตามจุดส ารวจ 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

 
ภาพที ่13 ค่าเฉลี่ยปริมาณความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 

 
       7. ความเป็นด่างของน้้า 

 

ความเป็นด่างของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือนมกราคม    
ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีความเป็นด่างของน้ าอยู่ระหว่าง 136.0-178.50, 78.17-110.50  
และ  82.17-102.00  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝาย
ชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าอยู่ระหว่าง 62.00-117.00, 
52.25-60.00, 85.00-102.00, 101.00-189.00, 47.00-47.75, 4.00-4.50  และ 23.00-26.00  มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และ
เขื่อนปากมูล มีความเป็นด่างของน้ าอยู่ระหว่าง 1.00-2.75, 2.00-3.00, 21.75-29.75,  11.00-11.50, 1.40-
1.9,1.00-2.00  และ 1.00-4.50  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนกันยายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝาย
ราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีความเป็นด่างของน้ าอยู่ระหว่าง 6.78-10.00, 
7.00-9.9, 28.58-37.25, 10.00-15.00, 15.00-18.00, 10.00-13.75  และ 6.58-8.25  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ (แสดงตามภาพที่ 14 และ 15) 

 
ภาพที ่14 ค่าเฉลี่ยความเป็นด่างของน้ าตามจุดส ารวจ 
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รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

 
ภาพที ่15 ค่าเฉลี่ยความเป็นด่างของน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 
 

      8. ความกระด้างของน้้า 
 

ค่าความกระด้างของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือนมกราคม    
ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีค่าความกระด้างของน้ าอยู่ระหว่าง 200.00-200.5, 149.00-
193.33  และ  122.67-135.00  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝาย
ราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีค่าความกระด้างของน้ าอยู่ระหว่าง 98.75-
151.50, 71.50-79.75, 126.25-133.75, 80.00-93.75, 61.50-74.00, 45.50-45.75  และ 28.50-33.75  
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง 
ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีค่าความกระด้างของน้ าอยู่ระหว่าง 33.50-76.25, 45.00-57.50, 37.50-
55.00,  32.25-39.50, 30.00-43.75, 37.75-39.75  และ 16.50-22.00  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือน
กันยายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีค่า
ความกระด้างของน้ าอยู่ระหว่าง 18.95-29.25, 26.50-31.65, 21.18-33.55, 30.00-37.05, 31.50-32.00, 
31.75-32.75  และ 24.75-29.65  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (แสดงตามภาพที่ 16 และ 17) 

 
ภาพที ่16 ค่าเฉลี่ยความกระด้างของน้ าตามจุดส ารวจ 
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ภาพที ่17 ค่าเฉลี่ยความกระด้างของน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 

 
       9. คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ 

 

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุดส ารวจ 7 สถานี พบว่า 
เดือนมกราคม  ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้ าอยู่
ระหว่าง 0.17-0.23, 0.10-0.15  และ  0.02-0.18  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนมีนาคม ฝายพิมาย 
ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
อิสระของน้ าอยู่ระหว่าง 5.50-6.25, 2.75-3.50, 0.05-0.15, 3.50-4.00, 3.00-3.25, 1.25-3.75  และ 1.75-
3.75  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝาย
ตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้ าอยู่ระหว่าง 5.00-7.50, 0.00-
0.43, 1.00-2.00,  0.00-2.50, 0.00-0.10, 0.60-1.00  และ 3.25-5.75  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือน
กันยายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มี
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้ าอยู่ระหว่าง 0.75-1.55, 0.43-1.18, 0.63-0.93, 0.80-1.10, 0.00-
2.50, 0.00-0.45 และ 0.85-0.90  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (แสดงตามภาพที่ 18 และ 19) 

 
ภาพที ่18 ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้ าตามจุดส ารวจ 
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ภาพที ่19 ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 
 

      10. ออโธร์ฟอสเฟต 
 

ปริมาณออร์โธฟอสเฟตของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือน
มกราคม  ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีปริมาณออร์โธฟอสเฟตของน้ าอยู่ระหว่าง 0.152-
0.221, 0.164-0.230  และ  0.247-0.691  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเข
ว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีปริมาณออร์โธฟอสเฟตของน้ าอยู่
ระหว่าง 0.034-0.046, 0.062-0.181, 0.045-0.106, 0.144-0.149, 0.114-0.154, 0.146-0.304  และ 
0.099-0.105  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง 
ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีปริมาณออร์โธฟอสเฟตของน้ าอยู่ระหว่าง 0.281-0.489, 0.063-
0.272, 0.088-0.301,  0.068-0.070, 0.118-0.273, 0.567-0.720  และ 0.021-0.037  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ  เดือนกันยายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และ
เขื่อนปากมูล มีปริมาณออร์โธฟอสเฟตของน้ าอยู่ระหว่าง 0.270-0.668, 0.024-0.036, 0.041-0.096, 0.025-
0.068, 0.00-0.037, 0.00-0.42  และ 0.062-0.063  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (แสดงตามภาพที่ 20 และ 
21) 

 
ภาพที ่20 ค่าเฉลี่ยปริมาณออร์โธฟอสเฟตของน้ าตามจุดส ารวจ 
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ภาพที ่21  ค่าเฉลี่ยปริมาณออร์โธฟอสเฟตของน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 
 

     11. ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 
 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือน
มกราคม  ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของน้ าอยู่ระหว่าง 0.004-
0.007, 0.007-0.015  และ  0.005-0.010  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเข
ว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล มีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของน้ าอยู่
ระหว่าง 0.026-0.035, 0.008-0.0170.014-0.022, 0.005-0.013, 0.006-0.007, 0.046-0.074  และ 0.014-
0.026  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝาย
ตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของน้ าอยู่ระหว่าง 0.182-0.210, 0.137-
0.199, 0.113-0.132, 0.161-0.184, 0.101-0.136, 0.073-0.095  และ 0.130-0.135  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ  เดือนกันยายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และ
เขื่อนปากมูล มีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของน้ าอยู่ระหว่าง 0.012-0.328, 0.239-0.609, 0.014-0.018, 
0.310-0.534, 0.00-0.065, 0.00-0.161  และ 0.033-0.040  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (แสดงตามภาพที่ 
22 และ 23) 

 
ภาพที ่22 ค่าเฉลี่ยปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของน้ าตามจุดส ารวจ 
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ภาพที ่23  ค่าเฉลี่ยปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 
 

     12. ปริมาณไนโตรท์  
 

ปริมาณไนไตรท์ของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือนมกราคม  
ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีปริมาณไนไตรท์ของน้ าอยู่ระหว่าง 0.014-0.021, 0.041-0.122  
และ  0.044-0.057  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝาย
ชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีปริมาณไนไตรท์ของน้ าอยู่ระหว่าง 0.014-0.018, 0.017-
0.126, 0.026-0.048, 0.012-0.081, 0.041-0.094, 0.00-0.025  และ 0.000-0.050  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อน
ปากมูล มีปริมาณไนไตรท์ของน้ าอยู่ระหว่าง 0.091-0.097, 0.084-0.105, 0.116-0.142, 0.086-0.099, 
0.098-0.110, 0.097-0.109  และ 0.138-0.164  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนกันยายน ฝายพิมาย 
ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีปริมาณไนไตรท์ของน้ าอยู่
ระหว่าง 0.038-0.191, 0.147-0.364, 0.057-0.080, 0.061-0.269, 0 -0.053, 0-0.059  และ 0.072-0.076 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (แสดงตามภาพที่ 24 และ 25) 

 
ภาพที ่24 ค่าเฉลี่ยปริมาณไนไตรทข์องน้ าตามจุดส ารวจ 
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ภาพที ่25 ค่าเฉลี่ยปริมาณไนไตรท์ของน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 
 

     13. แอมโมเนียไนโตรเจน  
 

ปริมาณแอมโนเนียไนโตรเจนของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุดส ารวจ 7 สถานี พบว่า 
เดือนมกราคม  ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีปริมาณแอมโนเนียไนโตรเจนของน้ าอยู่ระหว่าง 
0.021-0.029, 0.068-0.077  และ  0.004-0.005  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝาย
บ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีปริมาณแอมโนเนียไนโตรเจน
ของน้ าอยู่ระหว่าง 0.035-0.177, 0.095-0.132, 0.053-0.158, 0.176-0.177, 0.046-0.114, 0.032-0.038  
และ 0.041-0.084 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝาย
ชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล มีปริมาณแอมโนเนียไนโตรเจนของน้ าอยู่ระหว่าง 0.162-
0.396, 0.110-0.1620.226-0.741, 0.192-0.212, 0.545-0.609, 0.281-0.294  และ 0.697-0.725  
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนกันยายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง 
ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล มีปริมาณแอมโนเนียไนโตรเจนของน้ าอยู่ระหว่าง 0.052-0.231, 0.094-0.141, 
0.104-0.199, 0.059-0.061, 0-0.019, 0-0.129  และ 0.200-0.827  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (แสดงตาม
ภาพที่ 26 และ 27) 

 
ภาพที ่26 ค่าเฉลี่ยปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนของน้ าตามจุดส ารวจ 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

มกราคม 

มนีาคม 

มถิุนายน 

กนัยายน 

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

-500 500 2000 5000 

ปากมูล 

ฝายชมุพวง 

ฝายตะลุง 

ฝายบา้นเขวา้ 

ฝายพมิาย 

ฝายราษีไศล 

ฝายหวันา 



58 

 

รายงานประจ าปี 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 

 
ภาพที ่27 ค่าเฉลี่ยปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนของน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 
 

     14. ปริมาณไนเตรท 
 

ปริมาณไนเตรทของน้ าจากการส ารวจแต่ละครั้ง จาก 12 จุดส ารวจ 7 สถานี พบว่า เดือนมกราคม  
ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า และฝายราษีไศล มีปริมาณไนเตรทของน้ าอยู่ระหว่าง 0.070-0.074, 0.062-0.079  
และ  0.070-0.074  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนมีนาคม ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝาย
ชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีปริมาณไนเตรทของน้ าอยู่ระหว่าง 0.034-0.053, 0.037-
0.049, 0.034-0.053, 0.041-0.048, 0.029-0.033, 0.017-0.026  และ 0.016-0.024  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ เดือนมิถุนายน ฝายพิมาย ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อน
ปากมูล มีปริมาณไนไตรท์ของน้ าอยู่ระหว่าง 0.126-0.156, 0.119-0.328, 0.126-0.156, 0.116-0.119, 
0.125-0.177, 0.117-0.155  และ 0.154-0.166  มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  เดือนกันยายน ฝายพิมาย 
ฝายบ้านเขว้า  ฝายราษีไศล        ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเข่ือนปากมูล มีปริมาณไนเตรทของ
น้ าอยู่ระหว่าง 0.052-0.121, 0.147-0.364, 0.052-0.121, 0.061-0.269, 0-0.122, 0-0.121  และ 0.224-
0.243 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (แสดงตามภาพที่ 28 และ 29) 

 
ภาพที ่28 ค่าเฉลี่ยปริมาณไนเตรทของน้ าตามจุดส ารวจ 
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ภาพที ่29  ค่าเฉลี่ยปริมาณไนเตรทของน้ าตามเดือนที่ส ารวจ 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 

คุณสมบัติน้้าในแม่น้้ามูล 
 
   การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ า จะศึกษาจาก 3  ฝายหลัก คือ ฝายพิมาย จังหวดันครราชสีมา 
ซึ่งเป็นฝายคอนกรีตขนาดกลาง  เป็นตัวแทนของประตูระบายน้ าขนาดกลาง (ฝายคอนกรีต 4 ช่องประตู)  
ฝายบ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย ์ซึ่งฝายยาง เป็นตัวแทนของประตูระบายน้ าขนาดเล็ก และฝายราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นฝายคอนกรีตขนาดใหญ่ (ฝายคอนกรีตขนาดใหญ่ 7 ช่องประตู) ในการส ารวจครั้งที่ 1 เดือน
มกราคม และเพ่ิมอีก 4 ฝายในล าน้ าสาขาแม่น้ ามูล ในการส ารวจครั้งที่ 2 (เดือนมีนาคม) ครั้งที่ 3 เดือน
มิถุนายน และครั้งที่ 4 เดือนกันยายน  คือ ฝายชุมพวง ฝายตะลุง ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล  

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติน้ าทางด้านอุณหภูมิของตามจุส ารวจครั้งที่ 1 เดือนมกราคม  น้ ามีค่า
อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 18 – 34 องศาเซลเซียส และในแต่ละฤดูกาลมีการผันแปรของอุณหภูมิโดยจะมีค่า
อุณหภูมิต่ าสุดเดือนมกราคม ซึ่งช่วงเดือนมกราคมเป็นฤดูหนาวน้ าจะเย็น  และสูงสุดเดือนมิถุนายนเป็น
ช่วงฤดูร้อน น้ าก็จะมีอุณหภูมิสูง ประกอบกับปริมาณน้ าที่แตกต่างกันตามฤดูกาลด้วยก็จะมีผลกับการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเช่นกัน จากรายงานของ ค่าความโปร่งแสงของน้ า อยู่ในช่วง 30-150 โดยที่มีค่า
ความโปร่งแสงสูงสุดในเดือนมกราคมและมีค่าความโปร่งแสงต่ าสุดในเดือนกันยายนซึ่งมีความผันแปรมาก
ในแต่ละฤดูกาลเช่นกัน และสาเหตุที่ค่าความโปร่งแสงต่ ามากในเดือนกันยายน อีกประการหนึ่งคือ เดือน
กันยายนปริมาณน้ ามีน้อย น้ าใสเห็นพ้ืนในบางจุดส ารวจ  และจากรายงานของบุญรัตน์ (2534) รายงานว่า 
คุณสมบัติน้ าทางกายภาพในอ่างเก็บน้ าเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่าอุณหภูมิระหว่าง 22 -28 องศาเซลเซียส  จะ
เห็นว่า มีความแตกต่างกันเนื่องจากเขื่อนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน้ ามากกว่าและการเปลี่ยน แปลงระดับน้ า
ตามฤดูกาลน้อยกว่าเนื่องจากมีการควบคุมระดับน้ าเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบกับภาคการ เกษตร ค่าความน า
ไฟฟ้า อยู่ระหว่าง 5-169.60 มิลลิซีเมนต์/เซนติเมตร โดยมีค่าความน าไฟฟ้าสูงสุดในเดือนมีนาคม บริเวณ
ฝายพิมาย และมีค่าความน าไฟฟ้าต่ าสุดในเดือนกันยายน บริเวณเขื่อนปากมูล ค่าความน าไฟฟ้ามีค่า
ต่างกันมาก อาจมาจากการที่ปริมาณน้ าแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูกาล ซึ่งแปรผกผันกับค่าขุ่นใส ที่มีค่า
ระหว่าง 0.016-0.602 เอฟทียู และมีค่าสูงสุดในเดือนกันยายน ต่ าสุดในเดือนมีนาคม ปริมาณออกซิเจน
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ละลายอยู่ในช่วง 2.50- 10.75 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าสูงสุดในเดือนมีนาคม และมีค่าต าสุดในเดือน 
กันยายน บริเวณฝายพิมายท้ายเขื่อนซึ่งมีปริมาณน้ าน้อย ค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าระหว่าง 6.10 -
8.65 ซึ่งมีค่าเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า เช่นเดียวกับควากระด้างของน้ าที่มีค่าระหว่าง 
20.18-200 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ  0.45- 
5.75  มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่การศึกษาของบุญรัตน์ (2534) รายงานว่าคุณสมบัติน้ าทางกายภาพใน
อ่างเก็บน้ าเขื่อนจุฬาภรณ์ มีค่าคาร์บอนไดออกไซด์ 0.5-1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร  ส่วนค่าออร์โธฟอสเฟต มีค่า
ระหว่าง 0- 0.691 มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าฟอสฟอรัส มีค่าระหว่าง 0- 0.239  ปริมาณไนไตรท์มีค่าระหว่าง 
0- 0.364มิลลิกรัมต่อลิตร  แอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าระหว่าง 0- 0.827 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไน
เตรด มีค่าระหว่าง 0-0..69 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่าคุณภาพน้ าของแม่น ามูลมีกาเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาล ที่ชัดเจน แต่คุณภาพาน้ าโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สัตว์น้ าสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งจากการศึกษา
ของจันทร์พิมพ์ (2536) ท าการศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพน้ า ได้แก่ ค่าคุณภาพน้ า ความโปร่งแสง การน าไฟฟ้า 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า และความเป็นกรดเป็นด่าง ในแม่น้ าสงครามที่ได้จากกรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงานในเดือนสิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2533 และเดือนมิถุนายน 2535 พบว่า ตัวชี้วัดของ
คุณภาพน้ าเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า โดยมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 26.5-33 
องศาเซลเซียส ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 10-45 เซนติเมตร การน าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 2-330 ไมโครซีเมนส์ต่อ
เซนติเมตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าอยู่ระหว่าง 3.4–7.2  มิลลิกรัมต่อลิตร และความเป็นกรดเป็นด่างอยู่
ระหว่าง 6.4-7.3  และจากการศึกษาของสุชาติ (2547) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าบริเวณลุ่มน้ า
สงครามในจังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2543 ถึงเดือนพฤษภาคม 2544 พบว่าค่าเฉลี่ย
ตลอดการศึกษาแม่น้ าอูน มีความขุ่นใสสูงกว่าแต่ความน าไฟฟ้าต่ ากว่าแม่น้ าสงครามอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ส่วนดัชนีคุณภาพน้ าอ่ืนๆ ได้แก่ อุณหภูมิน้ า ความเป็นด่าง ความกระด้าง ความเป็นกรดเป็นด่าง 
ออกซิเจนละลาย ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศน์ของ
แม่น้ าทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน แต่แตกจากแม่น้ าโขง เนื่องจากดัชนีคุณภาพน้ าทั้งหมด ยกเว้นความน า
ไฟฟ้าและไนโตรเจนทั้งหมดของแม่น้ าสงครามแตกต่างจากแม่น้ าโขงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และฤดูกาล
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าซึ่งมีผลต่อคุณภาพน้ าอย่างชัดเจน  
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ล าดบั ชือ่-สกุล เลขประจ าตวัประชาชน เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนฟาร์ม ชือ่ผู้ประเมิน ชนิดสตัวน์  า เลขทีใ่บรับรอง
ที่ บ้านเลขที่ หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั เพาะ เลี ยง
1 นายสุกนั ทองใบ 5350300019759 11 12 ก าแมด กดุชุม ยโสธร 087-6522028 3501007248 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ นิล ไน ตะเพียน ดุก  35201-35-SLF1-03-53-00011
2  นายหนูเหล็ง  ศรีมนัตะ 3350300209322 16 4  หว้ยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501001644 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ไน ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-59-00041
3  นายสิน  สัวขนุทด 3300800630671 67 4  หว้ยแกง้  กดุชุม  ยโสธร - 3501001649 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน ดุก  35201-35-SLF1-03-59-00042
4  นายประครอง  มลุะสีวะ 3350300085330 102 4  หว้ยแกง้  กดุชุม  ยโสธร 061-0945738 3501008585 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน นิล  35201-35-SLF1-03-59-00045
5  นางบัวไข  ทัง่ทอง 3350300079721 12 4  หว้ยแกง้  กดุชุม  ยโสธร 061-5280912 3501008589 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน ดุก  35201-35-SLF1-03-59-00046
6  นางค าแปลง  มลุะสิวะ 3350300081750 145 4  หว้ยแกง้  กดุชุม  ยโสธร 062-9851857 3501001702 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล เทโพ ดุก ไน ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-59-00047
7  นายนิคม  ตาสว่าง 3350800382201 44 4  หว้ยแกง้  กดุชุม  ยโสธร 061-1893431 3501001706 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ไน  35201-35-SLF1-03-59-00048
8  นางสมเพียร  วงษ์ซองอซีุ 3350300079356 5 4  หว้ยแกง้  กดุชุม  ยโสธร 083-7407934 3501008584 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ไน 35201-35-SLF1-03-51-00096
9  นางสุภาพ  น้อยพิมาย 3350300081806 153 4  หว้ยแกง้  กดุชุม  ยโสธร 083-3690057 3501001653 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ตะเพียน ดุก  35201-35-SLF1-03-51-00099
10 นายเพิน อา่งแกว้ 3350300300737 12 19 กดุชุม กดุชุม ยโสธร - 3501009501 1 นายจรัีชญ์ สวาทที ตะเพียน ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-55-00003
11 นางสวาท จนัทมาศ 3350300297591 34 3 กดุชุม กดุชุม ยโสธร - 3501009500 1 นายจรัีชญ์ สวาทที นิล ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-55-00032
12 นางทองจนัทร์ จนัทร์ดี 3350300296241 11 3 กดุชุม กดุชุม ยโสธร - 3501009917 1 นายจรัีชญ์ สวาทที นิล ตะเพียน ดุก  35201-35-SLF1-03-55-00033
13 นางสุมรี ปาปะกงั 3350300297710 199 3 กดุชุม กดุชุม ยโสธร 085-7708198 3501009918 1 นายจรัีชญ์ สวาทที นิล ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-55-00034
14 นายณรงค์ อา่งแกว้ 3350300300411 8 19 กดุชุม กดุชุม ยโสธร 061-1560677 3501009920 1 นายจรัีชญ์ สวาทที นิล ไน ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-55-00036
15 นายพิทัก  เสนาพรม 3350300254930 8 17 ก าแมด กดุชุม ยโสธร 089-9624042 3501016884 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ หมอไทย ตะเพียน ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-59-00041
16 ค าผอง  สุวรรณเพชร 3350300534673 19./2 9 ก าแมด กดุชุม ยโสธร 093-5471126 3501016885 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ นิล ตะเพียน สวาย  35201-35-SLF1-03-59-00042
17 นายปุน่  มลุะสิวะ 3350300457989 8 8 กดุชุม กดุชุม ยโสธร 094-2913677 3501016888 1 นายจรัีชญ์ สวาทที นิล ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-59-00044
18 นายบุญเนา  โมระมะณี 3350300445034 143 3 ก าแมด กดุชุม  ยโสธร 087-8761419 3501016889 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ นิล ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-59-00045
19 นายวิชัย  ศรีส าอาง 4249900002807 177 3 ก าแมด กดุชุม  ยโสธร 098-6073605 3501016890 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-59-00046
20 นายประสงค์  ท าเลดี 3350300445816 63 3 ก าแมด กดุชุม  ยโสธร 093-4546395 3501016891 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-59-00047
21 นายสัญญา  สุวรรณเพชร 3350300448785 111 3 ก าแมด กดุชุม  ยโสธร - 3501016892 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ นิล ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-59-00048
22 นายบุญเกดิ  สีทา 3350800874929 32 5 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 3501007938 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน 35201-35-GAPF0-03-60-00001
23 นายนิกร  มุง่งาม 3101501906155 94 4 นาแก ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 0930626117 3501017170 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน 35201-35-GAPF1-03-60-00002
24 นายวงค์เรด  มณีบูรณ์ 3350700106334 68 10 น้ าออ้ม ค้อวัง ยโสธร 0801511279 3501017317 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ กบ 35201-35-GAPF1-03-60-00003
25 นายสากล  ผลจนัทร์ 3350800381795 113 7 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 0801654033 3502005016 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ตะเพียน หมอ 35201-35-GAPF0-03-60-00004
26 นายพัฒนศักด์ิ  กลัปดี 3350600328718 108 1 คูเมอืง มหาชนะชัย ยโสธร 0895845908 3501017390 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน ดุก 35201-35-GAPF1-03-60-00005
27 นายวุฒิทรี  โพธิ์ศรี 1350100154811 57 3 หนองคู เมอืง ยโสธร 0929370288 3501017529 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ดุกบิก๊อยุ หมอ 35201-35-GAPF1-03-60-00006
28 นางไพริน  บุญทอง 3350801040941 35 3 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 0610319676 3501007882 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-60-00007
29 นายค าเส็ง  องอาจ 335010017928 51 7 ทุง่แต้ เมอืง ยโสธร 0642350064 3501017158 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-60-00008
30 นางล าพูล  มาตขาว 3350300079658 11 4 หว้ยแกง้ กดุชุม ยโสธร 0884775759 3501008582 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-60-00009
31 นายทรรธนกฤษ  ปิน่ค า 3350100446509 4 5 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 0933683082 3501017558 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-60-00010

ทีต่ั งฟาร์ม ประเภทฟาร์ม

สรุปรายชื่อฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดเขต 5 (ยโสธร)
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ล าดบั ชือ่-สกุล เลขประจ าตวัประชาชน เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนฟาร์ม ชือ่ผู้ประเมิน ชนิดสตัวน์  า เลขทีใ่บรับรอง
ที่ บ้านเลขที่ หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั เพาะ เลี ยง

ทีต่ั งฟาร์ม ประเภทฟาร์ม

32 นายมงคล  ชัยภมูิ 3350400535418 130 8 ลุมพุก ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร - 35010011560 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ นิล ตะเพียน ยีส่กเทศ 35201-35-SLF1-03-58-00009
33 นายชนะชัย หาญสมคัร 3350400346163 35 4 ลุมพุก ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 081-5954058 3501011563 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00011
34 นางสมศรี  ไชยนา 3350400529540 220 4 ลุมพุก ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร - 3501011562 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00012
35 นายลคร  ฝูงดี 3350400599092 221 8 ลุมพุก ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร - 3501011588 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00013
36 นายชนันธร  ศรีชนะ 1350400082506 4 นาแก ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร - 3501011595 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00014
37 นายคูณ กอแกว้ 3350400008914 45 4 นาแก ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร - 3501011566 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์  ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00015
38 นายไพบูล  ขนัสัมฤทธิ์ 3350500171434 224 1 เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร - 3501011576 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ตะเพียนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00016
39 นางริกา  รูปหล่อ 3350500075362 130 7 เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร - 3501010743 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ตะเพียนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00017
40 นายใจ  นามแสง 3350500179672 65/1 9 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร - 3501011591 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ตะเพียนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00018
41 นางสาววงจนัทร์ จนัใด 3350500049671 120 4 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 065-2932745 3501011590 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ตะเพียนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00019
42 นายวิเศษ  เขยีวคราม 3350500048730 104/1 4 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 095-468925 3501011589 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์  ตะเพียนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00020
43 นายบุตร  วงค์ค าชาว 3350500250555 61 8 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร - 3501011583 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์  ตะเพียนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00021
44 นางขาว  ค าแกว้ 3350500149510 11/2. 8 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร - 3501011584 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ตะเพียนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00022
45 นางสมบูรณ์  สิงหก์ุ 3341400393223 103 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011549 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล ดุกบิก๊อยุ 35201-35-SLF1-03-58-00024
46 นางสุปราณี  บูคานัน 3350600344748 25 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 063-0567628 3501011548 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล ตะเพียนขาว หมอ เทโพ 35201-35-SLF1-03-58-00025
47 นายเฉลิมเกยีรติ  บุญสาร 3350600349171 91 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011544 1 น.ส.นาตยา นามบุตร เทโพ ดุก ตะเพียน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00026
48 นายอทุร  สานเครือบุญ 3350600346481 23 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011547 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล ตะเพียนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00027
49 นายสิทธิยา  ทาบทอง 3350600344641 76 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011546 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล ตะเพียนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00028
50 นางวิชาภรณ์  บุญสาร 3350600344811 117 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร - 3501011545 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล ตะเพียนขาว 35201-35-SLF1-03-58-00029
51 นายสมบรูณ์  ประทุม 3350100255002 40 5 ตาดทอง เมอืง ยโสธร 089-8423430 3501010849 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน,ดุกบิก๊อยุ,นิล,หมอ 35201-35-SLF1-03-58-00047
52 นางเพ็ญจติร  ทาสมบูรณ์ 3350100253867 82 5 ตาดทอง เมอืง ยโสธร - 3501010850 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00048
53 นางสาย  ประทุม 3350100251201 46 5 ตาดทอง เมอืง ยโสธร 081-0662256 3501010847 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน เทโพ บึก ดุกบิก๊อยุ นิล 35201-35-SLF1-03-58-00049
54 นายธีรกานต์  สุทธิอาคาร 3350100252437 62 5 ตาดทอง เมอืง ยโสธร 089-2868221 3501010852 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน,ดุกบิก๊อยุ,นิล 35201-35-SLF1-03-58-00050
55 นางพิน  อคัรเส 350100162641 7 6 ตาดทอง เมอืง ยโสธร 062-9852364 3501010848 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน นิล ดุกบิก๊อยุ 35201-35-SLF1-03-58-00052
56 นางสังขลา  สารค า 3350100162446 5 6 ตาดทอง เมอืง ยโสธร 080-7318144 3501010854 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00053
57 นางบุญเลิศ  แสงเกาะ 3350100256556 10 13 ตาดทอง เมอืง ยโสธร - 3501010853 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00055
58 นางหมว่ย แสงศรี 3350800880350 3 6 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 082-1425196 3501009214 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ นิล ตะเพียน นวลจนัทร์เทศ 35201-35-SLF1-03-58-00001
59 นายส าราญ  ไชยสิงห์ 3350800880333 106 6 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 093-2099149 3501009222 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ดุกบิก๊อยุ นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00002
60 นางอาว์รี  อลุวงค์ 3350800998156 1 9 บุง้ค้า เลิงนกทา ยโสธร - 3501008313 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ นิล ตะเพียน นวลจนัทร์เทศ 35201-35-SLF1-03-58-00003
61 นางปราณี  บันลือ 3350800168587 31 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร - 3501008949 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00004
62 นางจารุวรรณ  สะอาดเอีย่ม 3350800164018 151 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร - 3501007860 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ตะเพียน นวลจนัทร์เทศ 35201-35-SLF1-03-58-00005
63 นางเตือนใจ  มงคล 3350800133333 60 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร - 3501007820 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00006
64 นายเติม  แกว้โมลี 5350800026240 117 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร - 3501007864 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ตะเพียน นวลจนัทร์เทศ 35201-35-SLF1-03-58-00007
65 นายณัฐวุฒิ ทองค า 3350800442573 13 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร - 3501007818 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นิล ตะเพียน ยีส่กเทศ 35201-35-SLF1-03-58-00008
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66 นายสมยศ  ป้องศรี 3350300155729 123 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011616 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00030
67 นายทองเดช  ค าตา 3350300154358 84 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011617 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00031
68 นายล าเพียร  งามหลาย 3350200120494 3 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011618 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00032
69 นายสุริยา  หงษ์ลอยวงษ์ 3350300010301 67 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011619 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00033
70 นายจกัรเพชร  ชื่นตา 3350300420171 77 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011620 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00034
71 นายจ านง  ชื่นตา 3350300420155 55 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011621 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน นิล 35201-35-SLF1-03-58-00035
72 นางล าดวน  พยงุวงษ์ 3350300151090 70 5 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร - 3501011622 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00036
73 นายเรืองศรี  พันธุ์เลิศ 3350200255284 9 6 โคกกลาง ทรายมลู ยโสธร - 3501011615 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ดุกบิก๊อยุ ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00037
74 นายวิมาน  เวฬุวนารักษ์ 3350200260377 19 6 โคกกลาง ทรายมลู ยโสธร - 3501011614 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00038
75 นายบุญม ี พันธุ์เลิศ 3350200259042 47 6 โคกกลาง ทรายมลู ยโสธร - 3501011613 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00039
76 นายวันดี  ปัน้ทอง 3350800405104 31 5 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011604 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00040
77 นายประยรู  ค าทอง 3350800665432 64 7 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011603 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00041
78 นายมาลัย  ศรีสมฤทธิ์ 3350800423234 136 7 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011602 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00042
79 นายมานิตย ์ ล าพุทธา 3350801039195 80 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011623 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00043
80 นายณัฐพล  ธรรมชอบ 3341600594036 108 9 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011378 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00044
81 นายพรสวรรค์  ถาวร 3350801029157 37 10 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011482 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00045
82 นายประสิทธิ  บริบูรณ์ 3350800436174 46 10 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร - 3501011605 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียน 35201-35-SLF1-03-58-00046
83 นายศานิต  พินิจวิญญูภาพ 3350300361850 313 14 กดุชุม กดุชุม ยโสธร 3501017782 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ปลาตะเพียนขาว 35201-35-GAPF0-03-61-00005
84 นางเสน่หจ์ติ  พรหมอนิทร์ 4359900002865 106 9 ค้อเหนือ เมอืง ยโสธร 3501017423 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ปลาตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00006
85 นางจนัทา  สมนึก 3350100816004 63 9 ค้อเหนือ เมอืง ยโสธร 3501011042 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ปลาตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00007
86 นายสายสมร  ไวว่อง 3350500180301 41 8 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 3501009199 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ปลาตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00008
87 นายวิทูรย ์ สายสุด 3350600479686 19 5 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 3501016625 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ปลาตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00009
88 นางไพบูลย ์หล้าแหล่ง 3350700046528 55 10 น้ าออ้ม ค้อวัง ยโสธร 084-2858855 3501016604 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ กบนา 35201-35-GAPF0-09-58-00001
89 นางเบญวรรณ  สุนทรา 3350400238049 254 3 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 0843037335 3502000007 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกอิก๊อยุ 35201-35-GAPF1-03-54-00003
90 นายไชรยา  สุนทรา 3350100351095 292 6 เขือ่งค า เมอืง ยโสธร 0843037335 3502000006 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน ดุกบิก๊อยุ 35201-35-GAPF1-03-54-00002
91 นายเอกลักษร์  ตรางา 3350400525285 104 3 ลุมพุก ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร - - 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน เทโพ 35201-35-GAPF1-03-60-00001
92 นางพิกลุ  หบีทอง 3350300343771 13 12 ก าแมด กดุชุม ยโสธร 098-0121533 3501007609 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00001
93 นางรัสม ี สายจนัดา 3350300438119 54 12 ก าแมด กดุชุม ยโสธร 3501008568 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล  35201-35-SLF1-03-61-00002
94 นายประสิทธิ์  พันธ์เลิศ 3350300256835 15 12 ก าแมด กดุชุม ยโสธร 3501007247 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล  35201-35-SLF1-03-61-00003
95 นายจรรญา  ทองใบ 3350300438461 12 12 ก าแมด กดุชุม ยโสธร 061-4873081 3501007251 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล  35201-35-SLF1-03-61-00004
96 นายค าปัน  ปรองดอง 3350300150603 61 12 ก าแมด กดุชุม ยโสธร 3501008571 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล  35201-35-SLF1-03-61-00005
97 นายศิวพจน์  ป้องกนั 3350500151654 126 1 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 3501017685 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว, นิล  35201-35-SLF1-03-61-00006
98 นายมงคลชัย  ศรีฐาน 3350500152774 58 2 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 3501017686 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว, นิล  35201-35-SLF1-03-61-00007
99 นายบุญรักษ์  จนัใด 5350590004024 18/1 3 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 3501017680 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว, นิล  35201-35-SLF1-03-61-00008
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100 นายทวี  จนัใด 3350500126021 85/1 3 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 3501017681 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว, นิล  35201-35-SLF1-03-61-00009
101 นางนงคราญ  จนัเหลือง 3350500135632 45/1 4 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 3501009203 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว, นิล  35201-35-SLF1-03-61-00010
102 นางกนิษฐา  จนัใด 3350500242269 76 8 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 3501017684 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว, นิล, ดุก  35201-35-SLF1-03-61-00011
103 นายล้วน  บุญทศ 3350500178081 49 9 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 3501017683 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว, นิล  35201-35-SLF1-03-61-00012
104 นางสาวนฤดี  ราชอาษา 3350500178145 42/1 9 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 3501017634 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00013
105 นายจมูจ ี บุญทัน 3360200334621 33 5 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501017696 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00014
106 นายเศียร  พันดวง 3350100446274 2 5 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501009686 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00015
107 นายเสง่ียม  มิง่ขวัญ 3350100448421 29 5 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501017273 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00016
108 นางสมพร  เขยีวศรี 3350100448501 25 5 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 085-3110060 3501017695 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00017
109 นายบวร  บุญทศ 3350100448749 40 5 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 063-0047176 3501017284 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00018
110 นายอรุณ  พันดวง 3350100448595 36 5 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 064-9547346 3501009687 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00019
111 นายบุญสูง  จ าใบรัตน์ 3350100448986 14 5 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501009732 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00020
112 นางสาวลักขณา  สมดิน 2350300018979 62 9 หนองแหน กดุชุม ยโสธร 0821116345 3501017791 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00021
113 นางไพรัศ  ชนะวงษ์ 5350390004586 338 5 หนองแหน กดุชุม ยโสธร 0981364605 3501017792 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00022
114 นางยพุิน  แสงภกัดี 3350300403820 201 5 หนองแหน กดุชุม ยโสธร 0959326486 3501017793 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00023
115 น.ส.ไพรวรรณ์  ชมภทูิพย์ 3350300292807 159 5 หนองแหน กดุชุม ยโสธร 0870194650 3501017794 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00024
116 นางนิยม  วิจขิากี 3350300288052 84 6 หนองแหน กดุชุม ยโสธร 0611255563 3501017795 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00025
117 นายณรงค์  ไชยด า 3350300291495 33 6 หนองแหน กดุชุม ยโสธร 0610277002 3501017796 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00026
118 นางละออง  พันธ์เพชร 3350300157012 8 2 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร 0621133600 3501017790 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00027
119 นายหนูใกล  ทุมเสน 3350100881868 7 2 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร 3501017788 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00028
120 นายบุญม ี สีสังข์ 3350300162342 77 2 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร 3501017787 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00029
121 นางทองยุน้  เชยกระรินทร์ 3350300157535 66 2 ค าน้ าสร้าง กดุชุม ยโสธร 3501017789 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00030
122 นางธนาวดี  ศรีมนัตะ 3350300324067 74 7 นาโส่ กดุชุม ยโสธร 3501017750 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00031
123 นายบุญหลาย  ศรีวะอไุร 5350300022393 13 6 นาโส่ กดุชุม ยโสธร 0622517736 3501017783 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00032
124 นายเทพฤทธิ์  ปุรณะดี 3350300384434 4 4 กดุชุม กดุชุม ยโสธร 0804641991 3501017786 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00033
125 นายประดล  มลุะสีวะ 3350300459418 126 5 กดุชุม กดุชุม ยโสธร 0892197729 3501017784 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00034
126 นายบุญทวี  พันธ์ศรี 3350300549913 197 14 โนนเปือย กดุชุม ยโสธร 0833709693 3501017785 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00035
127 นายเสรี  กองแกว้ 3350600091131 216 6 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 0850974767 3501007182 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00036
128 น.ส.เพียร  บุญโสม 3350600091505 185 6 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501007071 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00037
129 นางนิสิน  พงษ์น้ า 3350600091866 34 6 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501007077 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00038
130 นายวิเชียร  กองแกว้ 3350600092536 43 6 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501007063 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00039
131 นางกรรณิกา  บุญเทียม 3350600099123 134 6 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501007179 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00040
132 นายค าบง  ประกอบกลุ 3440900392861 17 6 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501007669 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00041
133 นายบัวกนั  สันสี 3330400531129 50 6 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501007080 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00042
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134 นายสมหมาย  กหุลาบขาว 3350600095306 194 6 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501007073 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00043
135 นางพิศมยั  เพชรแสง 3350600092226 1 6 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501007196 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00044
136 นางสมยงค์  พรมหตู 3350700041879 128 6 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 3501007079 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00045
137 นายสุนัน  แนวบุตร 3350600515313 119 5 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 3501016636 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00046
138 นางจรูญ  วงษ์ชมภู 3350600514864 166 5 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 0801701479 3501016631 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00047
139 นางพิกลุ  ลุค านึง 3350600514856 111 5 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 3501016633 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00048
140 นางหนูจนัทร์  พรมขนัธ์ 3350600515402 121 5 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 3501016634 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00049
141 นายเอีย่ม  สมเพ็ง 3350600516832 42 5 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 0810766271 3501016626 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00050
142 นางประคอง  อนิทร์นันทะ 3350600479538 17 5 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 3501010095 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00051
143 นายอรุณ  สีหนาจ 3350100516132 41 5 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 3501016628 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00052
144 นางพรมม ี พรมขนัธ์ 3330401578161 151 5 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 3501016637 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00053
145 นางสุภกัด์ิ  อนิทร์พิมพ์ 3350700113047 48 1 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009512 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00054
146 นายสมศักด์ิ  ลุนผง 3350700118961 132 1 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009671 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00055
147 นายไพร  ก าแกว้ 3350400249008 1 1 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 0862636851 3501009487 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00056
148 นายพังคี  เสียงออ่น 3350700113021 57 1 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009767 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00057
149 น.ส.ประภาพร  ศิลากลุ 3350700113373 52 1 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009520 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00058
150 นายบุญทอม  อนิทะพิมพ์ 3350700119959 11 1 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009473 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00059
151 นางพิมพา  แสงกล้า 3350700113802 58 1 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009675 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00060
152 นายสมจติร ทองอนิทร์ 3330200161891 18 1 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 0913514827 3501009476 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00061
153 นายจรูญ วงศ์จนัทร์ 3341501709706 17 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 0645299217 3501009777 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00062
154 นายล าพูน อาจกล้า 3350700120698 147 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009685 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00063
155 น.ส.แหวง โสภี 3350700124324 61 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009489 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00064
156 น.ส.ออ่นสี  สุทธโส 3350700119789 166 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 0980963961 3501009547 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00065
157 นางล าไพ สีหมอก 3350700124901 176 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009761 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00066
158 น.ส.สุชาดา โกษากลุ 3350700122186 39 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009488 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00067
159 น.ส.พุฒ อนิทร์พิมพ์ 3350700124022 168 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009769 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00068
160 นายวัน สีหะนาถ 3350700125703 77 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009491 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00069
161 น.ส.สมหมาย สีนาม 3350700124839 66 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009776 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00070
162 นายวิเชียร สีหมอก 3350700123913 56 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 0848256260 3501009494 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00071
163 นางออ่นสา ชัยรัตน์ 3350700110668 100 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009483 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00072
164 น.ส.อมัพร  เหม็ทอง 3350700121228 29 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009683 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00073
165 นางจนัทร์เพ็ญ  ศิริจนัทร์ 3350700122267 40 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009474 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00074
166 นายนภา ค าหาญ 3350700109571 45 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 0848978862 3501009773 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00075
167 นายนาวิน ค าหาญ 3350700109589 64 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009549 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00076
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168 นางทองปุน่ ตรีศาสตร์ 3350700120647 22 2 ฟ้าหว่น ค้อวัง ยโสธร 3501009681 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00077
169 นายนิรัน  จอกน้อย 3350500161609 51 3 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 3501017675 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00078
170 นายถวิล  คมกล้า 3350500072959 156 3 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 0879093316 3501017679 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00079
171 นายเสง่ียม  พอกพลู 3350500160394 26 3 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 0933845364 3501017678 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00080
172 นางไพรวัลย ์ จอกน้อย 3350500161595 151 3 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 086-1562977 3501017677 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00081
173 นายหล่อ  หมายมี 3350500026175 155 3 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 3501017676 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00082
174 นางดารา  อปุชัย 3350800668008 7 2 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0991751945 3501017662 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล หมอไทย  35201-35-SLF1-03-61-00083
175 นายมกุ  แสงขนัธ์ 5300190007735 25 2 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 3501011498 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00084
176 น.ส.กาญจนา  ง้ิวลาย 3350800582065 11 2 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0860275288 3501017656 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00085
177 น.ส.ทองขาว  ศรีวะกลุ 3350800586923 21 2 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0645261067 3501017655 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00086
178 นางนวนตา  แสงเมอืง 3350800581671 9 2 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 3501017659 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล ไน  35201-35-SLF1-03-61-00087
179 นายปัญญา  โชติเนตร 3350800581719 29 2 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 3501017657 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล ไน  35201-35-SLF1-03-61-00088
180 นางศิริรักษ์  พันทพรม 3350800583061 151 2 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 3501017660 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00089
181 นางสิงคา  เวฬุวนารักษ์ 3350100417151 23 4 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501017706 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00090
182 นางสุดท้าย  ลือเร่ือง 3350100415531 1 4 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501017245 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00091
183 น.ส.ออ่นใจ  โคตสมบัติ 3350100418220 80 4 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501017707 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00092
184 นายสงกรานต์  วันทาดี 3350100416219 10 4 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501011117 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00093
185 นายจนัทร์ธง  เวฬุวนารักษ์ 3350100417606 84 4 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501017703 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00094
186 น.ส.รัตน์มณี  เตาแกว้ 3350100417142 22 4 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501017242 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00095
187 นางทองพลู  สารบาล 3350100419099 69 4 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501017246 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00096
188 นางหนูเยีย่ม  เวฬุวนารักษ์ 3350100416391 12 4 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501017252 1 นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกจิ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00097
189 นายสุนทร  เวฬุวนารักษ์ 3350200233931 76 8 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 0898838419 3501009721 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00098
190 นางฉวีวรรณ  เวฬุวนารักษ์ 3350200231547 61 8 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501009582 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว ดุกบิก๊อยุ นิล  35201-35-SLF1-03-61-00099
191 นายประคอง  พันธ์เลิศ 3350200264542 65 8 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501009728 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00100
192 น.ส.สมบูรณ์  เวฬุวนารักษ์ 3350200234783 83 8 หนองหนิ เมอืง ยโสธร 3501017702 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00101
193 นายบุญม ี แสงเมอืง 3350800583835 8 1 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0618092199 3501017651 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00102
194 นางอรดี  กองแกว้ 3350800578483 22 1 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0619609160 3501017652 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00103
195 นายวีระ ค่ าคูณ 3350800872594 4 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0896283574 3501017694 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00104
196 นางวรรณศรี บุญฑล 3350800663847 104 5 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0933892263 3501017187 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน นิล  ดุกบิก๊อยุ ไน ยีส่ก  35201-35-SLF1-03-61-00105
197 นายปรีชา สารรัตน์ 3350800674318 87 7 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 0610286447 3501017339 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00106
198 นางมณีรัตน์  ถาวร 3350800430311 35 8 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร 0956054970 3501011449 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00107
199 น.ส.ขวัญเมอืง ทองบ่อ 1350800013528 44 11 น้ าค า ไทยเจริญ ยโสธร 0903971426 3501017185 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00108
200 น.ส.ทองกร บุญบรรลุ 3350800460792 65 10 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 0875994369 3501016952 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน นิล  ดุกบิก๊อยุ ไน ยีส่ก  35201-35-SLF1-03-61-00109
201 นายบุญทวี เสาประธาน 3350800685093 72 6 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 0859294643 3501017178 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00110
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202 นายอรุณ ทองงาม 3350800904984 95 4 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 0935080004 3501017650 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00111
203 นายประคอง พลมาตร 3350800440597 108 1 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 0848356454 3501017176 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00112
204 นายสุบรร บุตรอ าคา 3350800632143 138 4 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 0852060311 3501017647 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว นิล กะโฮ้  35201-35-SLF1-03-61-00113
205 นางกนิษฐ์นิตา ภาวะดี 3350801018996 76/3 4 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 0817705987 3501017649 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว นิล นวลจนัทร์  35201-35-SLF1-03-61-00114
206 นางบุญสม  หาระพันธุ์ 3350400121451 6/1 3 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 080-1709238 3501017557 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00010
207 นายวิชา  พรมจารย์ 3350600392068 66 1 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 0863999818 3501017624 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00011
208 นายมติรชัย อนุกลูประชา 3350800633816 18/1 4 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 0899455388 3501017175 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  ไน 35201-35-GAPF1-03-61-00012
209 นายเนาว์ พันเดช 335040149542 11 9 กูจ่าน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 0649985193 3501017630 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00013
210 นายส าพาตร์ สองเมอืง 3350400149119 22 9 กูจ่าน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 0807958461 3501017628 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00014
211 นายปราโมทย ์พันเดช 3350400149577 33 9 กูจ่าน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 0807958461 3501017631 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00015
212 นายทรงศักด์ิ ล่ าสัน 3350400118477 93 9 กูจ่าน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 0981705262 3501017626 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00016
213 นายวิเชียร ยนืยง 350800875551 50 3 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 0997867517 3501018067 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00017
214 นายทศรอง ทาระขจดั 3350800927321 23 3 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 0966393727 3501018066 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00018
215 นางสุนทรี กลัยารัตน์ 3350400397775 5 12 สิงห์ เมอืง ยโสธร 0931629549 3501018069 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ กบ 35201-35-GAPF0-09-61-00019
216 นายทองหล่อ จนัทร์น้อย 3350800161540 127 8 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501009289 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00115
217 นางบุญศรี ทองไทย 3350800624388 24 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007832 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00116
218 นายสัญญา ประดับเสริฐ 3350800604697 198 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007815 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล,ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00117
219 นางล าเพย ปทุมวัน 3350800151633 232 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501010067 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ นวลจนัทร์,ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00118
220 นางบุญเอือ้ ศรีโย 3350800611774 55 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007858 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00119
221 นางเขม็ทอง ศรีมาค า 3350800620030 80 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 087-8056435 3501007812 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00120
222 นางสมควร ศรีชัย 3350800150939 36 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007816 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล,ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00121
223 นายส าเนียง ประเสริฐสังข์ 3450600696589 32 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007786 1 น.ส.นาตยา นามบุตร นิล,ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00122
224 นางอนันจติร จนัทร์น้อย 3350800164999 6 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007787 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00123
225 นางศรีสุดา ชนะจติ 3320701066298 37 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007845 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00124
226 นางหนูกราตย ์อรกลุ 3350800164204 85 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007731 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00125
227 นางค าตา โพธิ์ศิริ 3350800614871 185 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007768 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00126
228 นายวิชัย ดวงตา 3359900038217 158 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007772 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียน  35201-35-SLF1-03-61-00127
229 นางลินดา ศรีจนัทร์ 3350800166916 170 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007809 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00128
230 นางค าแปลง กมุารสิทธิ์ 5350800001450 91 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501010061 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00129
231 นายสุวัฒน์ กมุารสิทธิ์ 5350800001476 34 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007854 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00130
232 นางแสวง เทพช่วย 3350800160381 214 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007853 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00131
233 นายหนูทอง สิงหพ์ูล 3350800167122 33 9 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 3501007814 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00132
234 นางล าเอยีง แสงแกว้ 3350800886129 17 7 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 3501008422 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ จนี,ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00133
235 นางส าลี สุขไชย 3350800885653 95 7 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 083-7475316 3501008416 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน,จนี  35201-35-SLF1-03-61-00134
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236 นางเฉลิม ธรรมชัย 3350800888407 45 7 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 3501008409 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน,จนี  35201-35-SLF1-03-61-00135
237 นางรม ทางาม 3350800888326 44 7 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 3501008326 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00136
238 นายราตรี ทางาม 3350800885611 10 7 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 083-3744851 3501008407 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน,จนี  35201-35-SLF1-03-61-00137
239 นางประครอง แกว้ทอง 3350800887133 28 7 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 3501008418 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน,ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00138
240 นางสาววิลาสินี แสงแกว้ 3350800885432 76 7 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 3501018068 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน,ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00139
241 นางพรพิมล วิสูงเร 3350800885572 9 7 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 3501008415 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียน,ดุกบิก๊อยุ,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00140
242 นายเคน พิมพ์อนิทร์ 3350800888521 49 7 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 3501008424 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียน,ดุกบิก๊อยุ,นิล  35201-35-SLF1-03-61-00141
243 นายอดุลย ์บทศรี 3350800879289 242 9 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 0940076735 3501010964 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00142
244 นางบุญโฮม ทาระขจดั 3350800877961 118 5 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร - 35010109560 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00143
245 นางสุวรรณา ขนัสัมฤทธิ์ 3350800133596 15 3 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 0610821504 3501009463 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00144
246 นายสิงห ์ฝอยทอง 3350800927216 22 3 สร้างมิง่ เลิงนกทา ยโสธร 0935154328 3501007889 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00145
247 นางราตรี สีส่ง 5350490003981 73 9 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017592 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00146
248 นายพิชัย กอ้นค า 3350400124728 9 9 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017590 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00147
249 นายเวนิส โสภา 3350400124647 69 9 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017591 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00148
250 นางทอง บุตรศรี 3350400123021 102 9 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017593 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00149
251 นางแกว้ตา ทองไชย 3350400122466 59 9 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017615 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00150
252 นายสุภาพ สีส่ง 3350400129291 110 9 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017618 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00151
253 นายจรัส ชัยสอง 3350400124353 76 9 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017617 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00152
254 นางสุพิน สุภาศรี 3350400124051 80 9 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017619 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00153
255 นางปานจติร์ งดงาม 3350400122764 88 9 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017607 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00154
256 นางนงนุช บุตรเดช 3350400127689 50 9 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017612 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00155
257 นางมาลี ธรรมดาจติต์ 3450500200638 97 3 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017595 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00156
258 นางสมคัร สุวรรณศรี 3350400127603 21 3 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017599 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00157
259 นางอาวร หาระพันธ์ 3350400130086 64 3 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017609 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00158
260 นางจรัญ ทองดี 3350400128065 124 3 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017623 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00159
261 น.ส.บรรเทา ทองดี 3350400130281 10 3 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017596 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00160
262 นายสุวรรณ พรมศรี 3350400097500 11 3 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017601 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00161
263 นายบุญส่ง สีหานารถ 3350400127786 25 7 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017602 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00162
264 นายบุญส่ง เบ้าหล่อ 3350400125104 96 7 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017594 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00163
265 นายเกยีรติศักด์ิ ทองศิริ 3350400352780 151 7 ยอ่ ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 0935182114 3501017620 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00164
266 นายพา จนัทร์หอม 3350400354235 52 7 ยอ่ ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 3501017621 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00165
267 นางนิรันดร์  โพธิ์ชัยเหลา 3350500053261 43 6 เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 3501017673 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00166
268 นางอ านวยพร  นักบุญ 5350500022982 52 6 เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 3501017674 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00167
269 นายบุญธง  นักบุญ 3350500052460 25/1 5 เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 0648426500 3501017669 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00168
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270 นางโสภา  สายค าวงศ์ 3350500052974 34 6 เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 3501017693 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00169
271 นางค าพลอย  หลักทองค า 3350500050661 32 6 เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 3501017689 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00170
272 นางทองแดง  รุ่งเรือง 3350500053148 23/3 6 เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 3501017690 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00171
273 นางณัฐณรี  โนนตูม 3341100251431 13/2 6 เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 3501017691 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00172
274 นางค านาง  ธงชัย 3350500050297 1 6 เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 3501017692 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00173
275 นายทองอนิทร์  ศรีดี 3350800457007 107/1 10 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 3501016951 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00174
276 นางบุญชู  อปุชัย 3350800461896 117 10 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 3501017700 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล ดุกบิก๊อยุ  35201-35-SLF1-03-61-00175
277 นางจ าลอง  มาศขาว 5350901010381 188 10 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 3501016956 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล ดุก ไน  35201-35-SLF1-03-61-00176
278 นางส าราญ  บุญบรรลุ 3350800461527 201 10 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 3501018026 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00177
279 นางสุนา  สุนทรส 3350800501341 101/1 3 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 3501016955 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล ไน  35201-35-SLF1-03-61-00178
280 นายสมพงษ์  ศรีดี 5350800004645 133 10 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 3501016953 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว ดุก  35201-35-SLF1-03-61-00179
281 นายประจนัทร์  แสงสุข 3350800444622 59 3 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 3501016954 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00180
282 นางค าวร  คอยค า 3350801033723 37 3 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 3501016957 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00181
283 นายบุญล้น  จนัทมาตร 3350800465638 6 10 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 3501016950 1 น.ส.ดาริกา จยัวัฒน์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00182
284 นายสมภาส  กองค า 3350100823108 50 13 ค้อเหนือ เมอืง ยโสธร 086-2411717 3501011046 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00183
285 นายธวัชชัย  บทมลู 3350300146959 137 17 ก าแมด กดุชุม ยโสธร 086-7577381 3501017781 1 น.ส.นาตยา นามบุตร ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00184
286 นางเดือนเพ็ญ  โสภา 3350400123624 42 9 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 090-8344470 3501017561 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00185
287 นางทองค า  พรรษา 3350400129321 157 3 สงเปือย ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 085-7674954 3501017598 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00186
288 นายสมศรี  สู้สงคราม 3350500079783 47 1 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 3501017670 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00187
289 นางสวัสด์ิ พรมจนัทร์ 3350800599341 44 5 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร 0801014292 3501017075 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว นิล  35201-35-SLF1-03-61-00188
290 นางรัชนี บุญบรรลุ 3350800501219 166 10 ค าเตย ไทยเจริย ยโสธร 0934088717 3501016959 1 นายสุริยนัต์  จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว  35201-35-SLF1-03-61-00189
291 นายวิลัย   แสวงแกว้ 3 3504 00228 74 4 105 7 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 080-7960732 3501016703 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00001
292 นายหนูแสง   สมจติร 3 3504 00232 05 9 107 7 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 082-1424700 3501017478 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00002
293 นางสาวสุจนิต์   แสวงแกว้ 3 3504 00225 96 6 34 7 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 096-8201467 3501017449 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00003
294 นางสาวบุหลัน   ประสมสู่ 3 3504 00230 21 8 195 3 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 098-2302004 3501017375 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00004
295 นายสมยศ   ประการแกว้ 3 3504 00033 91 9 9 8 นาแก ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร - 3501017443 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00020
296 นางสาวธนพร   สีแกว้ 3 3504 00031 52 5 30 2 นาแก ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร - 3501017428 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00021
297 นางบุณส่ง   ส่งศรี 3 3504 00223 18 1 151 7 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 080-1604996 3501016712 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00022
298 นายชาลี   เด่นดวง 3 3504 00228 14 1 31 7 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 084-4478751 3501017465 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00023
299 นายจ านง   สมจติร 3 3504 00234 13 2 82 7 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 084-4762926 3501017472 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00024
300 นายคูน   ประสมสู่ 3 6205 00715 31 8 43 3 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 061-4781218 3501016705 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00025
301 นายทองลือ   จนัสุข 3 3504 00024 10 2 26 3 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 062-4205812 3501017778 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00026
302 นางอทุัย   สายสีแกว้ 3 3504 00229 37 6 123 7 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 083-3833600 3501017458 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00027
303 นายสัจจา   ส่งศรี 3 3406 00048 23 5 112 3 ทุง่มน ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 085-0258045 3501017468 1 นายสุริยนัต์ จทูะรักษ์ ตะเพียนขาว 35201-35-GAPF1-03-61-00028

รายงานประจ าปี 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร)


