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ค าน า 

รายงานประจําปีจัดทําขึ้นเพื ่อสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง    
สัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย
จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืด กรมประมง เพื่อประโยชน์ในการเผยแพรํข๎อมูลการปฏิบัติงาน
และศึกษาอ๎างอิงตํอไป 

 

ผลงานและความสําเร็จในการปฏิบัติงานซึ่งบรรลุเปูาหมายของแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ตํางๆ ท่ีปรากฏนั้น เกิดขึ้นได๎ด๎วยความสามัคคี การรํวมแรงรํวมใจ และความวิริยะอุตสาหะของข๎าราชการ  
พร๎อมด๎วยเจ๎าหน๎าท่ีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษทุกสํวนงาน ตลอดจนกําลังใจและ
การสนับสนุนจากผู๎บังคับบัญชาระดับสู งทุกทําน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณไว๎ ณ โอกาสนี้ 

 
 

                                                            
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(นางสาวนงค์เยาว์  มณี) 
 ผ๎ูอํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ 
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จังหวัดศรีสะเกษ 
 

สัญลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 

ตราประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
รูปปรางค์กูํ ดอกลําดวนและใบ 6 ใบ 

รูปปรางค์กูํ หมายถึง ศรีสะเกษเป็นดินแดนแหํงปราสาท 
ดอกลําดวน หมายถึง จังหวัดท่ีต้ังอยูํในดงลําดวน 

ใบ 6 ใบ หมายถึง เมื่อต้ังจังหวัดศรีสะเกษครั้งแรก มี 6 อําเภอ ได๎แกํ 
กันทรลักษ์ อุทุมพรพิสัย กันทรารมย์ ราษีไศล ขุนหาญ และปรางค์กูํ 

จังหวัดศรีสะเกษ ใช๎อักษรยํอวํา"ศก" 
 

ค าขวัญของจังหวัดศรีสะเกษ 
“หลวงพํอโตคํูบ๎าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข๎าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ 

เขตดงลําดวน หลากล๎วนวัฒนธรรม เลิศลํ้าสามัคคี” 
 

ธงประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
ช่ือดอกไม๎ ดอกลําดวน 

 

 
 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
ช่ือพรรณไม๎ ลําดวน 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Melodorum fruticosum 
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ประวัติความเป็นมา 
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเมืองโบราณต้ังแตํสมัยขอม จะเห็นได๎จากโบราณสถานสมัยขอมที่ ยังปรากฏ

อยูํ แตํตํอมาได๎ร๎างไปจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวไทยพื้นเมืองท่ีเรียกตัวเองวํา “สํวย” หรือ “กวย” หรือ 
“กูย” ได๎อพยพข๎ามลําน้ําโขงมาสํูฝ่ังขวาในปี พ .ศ. 2260 และได๎แยกย๎ายกันออกเป็น 6 กลํุม กลํุมท่ีมี       
“เชียงขัน” หรือ “ตากะจะ” ได๎มาต้ังถิ่นฐานท่ีบ๎านโคกลําดวน  ตํอมาสมเด็จพระบรมราชาท่ี 3 หรือ           
พระเจ๎าอยูํหัวสุริยามรินทร์ ได๎โปรดเกล๎าฯ ยกบ๎านโคกลําดวนหรือบ๎านปราสาทส่ีเหล่ียม ดงลําดวนขึ้นเป็นเมือง  
ช่ือ “เมืองขุขันธ์” ซึ่งหมายความวํา เมืองปุาดง และโปรดเกล๎าฯ ให๎ตากะจะ หรือหลวงแก๎วสุวรรณเป็นพระไกรภักดี
ศรีนครลําดวน เจ๎าเมืองขุขันธ์ ตํอมาใน พ.ศ. 2321 สมัยพระเจ๎ากรุงธนบุรี เจ๎าเมืองขุขันธ์ถึงแกํอนิจกรรม   
ได๎โปรดเกล๎าฯ ให๎หลวงปราบ (เชียงขัน) เป็นพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน เจ๎าเมืองขุขันธ์ ตํอมาเมืองขุขันธ์
กันดารน้ําจึงอพยพย๎ายไปอยูํบ๎านแตระ ตําบลห๎วยเหนือ อําเภอขุขันธ์  ปัจจุบัน ตํอมาใน ปี พ .ศ. 2329 
พระภักดีภูธรสงคราม (ท๎าวอุํน) ปลัดเมืองขุขันธ์ ขอต้ังบ๎านโนนสามขาสระกําแพงใหญํขึ้นเป็น“เมืองศรีสะเกษ” 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 จึงโปรดเกล๎าฯ ให๎พระภักดีภูธรสงครามเป็นพระยารัตนวงศา  
เจ๎าเมืองศรีสะเกษ ขึ้นกับเมืองขุขันธ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลท่ี 5 ได๎ย๎ายท่ีทํา
การเมืองขุขันธ์ มาต้ังอยูํท่ีเมืองศรีสะเกษ (ท่ีบ๎านเมืองเกําตําบลเมืองเหนือ) แตํยังคงใช๎ช่ือวําเมืองขุขันธ์ และยุบ
เมืองขุขันธ์เดิม เป็นอําเภอห๎วยเหนือ (อําเภอขุขันธ์ปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2447 ครั้นถึงปี พ.ศ. 2455 ได๎เปล่ียนช่ือ
มณฑลอีสานเป็นมณฑลอุบล มีเมืองขึ้นตรงตํอมณฑลนี้ 3 เมือง คือ อุบลราชธานี ขุขันธ์ และสุรินทร์ ซึ่งเข๎าใจวํา
เมืองศรีสะเกษ คงถูกยุบเป็นอําเภอขึ้นกับเมืองขุขันธ์ในปี พ .ศ. 2476 เมื่อยกเลิกมณฑลเทศาภิบาล ได๎แยก
ออกมาเป็นจังหวัดขุขันธ์ และในปี พ.ศ. 2481 ได๎เปล่ียนช่ือจังหวัดขุขันธ์ เป็นจังหวัดศรีสะเกษ มาจนถึงปัจจุบัน 
 

ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยูํทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวํางเส๎นรุ๎ง (ละติจูด) ท่ี 14 - 15 

องศาเหนือ และเส๎นแวง (ลองติจูด) ท่ี 104 – 105 องศาตะวันออก อยูํเหนือระดับน้ําทะเล 120 เมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 
8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,985 ไรํ หํางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 515  กิโลเมตร  ทางรถยนต์ 
600 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ           เขตอําเภอราษีไศล อําเภอยางชุมน๎อย และอําเภอศิลาลาด 
    ติดตํอกับจังหวัดยโสธร และจังหวัดร๎อยเอ็ด 
ทิศใต้     เขตอําเภอภูสิงห์ อําเภอขุนหาญ และอําเภอกันทรลักษ์ 
    ติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
ทิศตะวันออก      เขตอําเภอกันทรารมย์ อําเภอกันทราลักษ์ อําเภอเบญจลักษ์ และอําเภอโนนคูณ 
    ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี 

   ทิศตะวันตก       เขตอําเภอขุขันธ์ อําเภอปรางค์กูํ อําเภอห๎วยทับทัน อําเภอเมืองจันทร์   
  อําเภอบึงบูรพ์ และอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ติดกับจังหวัดสุรินทร์ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปสํวนใหญํเป็นท่ีราบลํุมทางตอนเหนือ และตอนกลางของจังหวัด สํวนทาง

ตอนใต๎เป็นท่ีลาดชัน พื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัดจะมีความลาดชัน จากทางตอนใต๎ลงสํูแมํน้ํามูลตอนเหนือ         
ของจังหวัด สภาพดินร๎อยละ 60 เป็นดินรํวนปนทรายท่ีมีการระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีเพียงร๎อยละ 
5.5 ของพื้นท่ีจังหวัดเทํานั้นท่ีมีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงคํอนข๎างสูง สํวนท่ีเหลืออีกประมาณร๎อยละ 
35.5 เป็นดินภูเขา และเทือกเขาซึ่งการทําการกสิกรรมได๎เพียงบางสํวน มียอดเขาสูงท่ีสุดของจังหวัดคือ ยอดเขา
พนมตาเมือน ในเขตอําเภอขุนหาญ 673 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย รวม 127 กม. 
(อําเภอกันทรลักษ ์76 กม. อําเภอขุนหาญ 18 กม. และอําเภอภูสิงห ์33 กม.) 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศร๎อนจัดในฤดูร๎อน  และคํอนข๎างหนาวจัดในฤดูหนาว 

สํวนใหญํในฤดูฝนมักมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยจะตกหนักในพื้นท่ีตอนกลางและตอนลํางของจังหวัด
เทํานั้น สํวนพื้นท่ีตอนบนจะมีปริมาณฝนตกน๎อย และไมํคํอยสม่ําเสมอ 

ลักษณะการปกครอง 
จังหวัดศรีสะเกษ มีการปกครอง 2 รูปแบบคือ การปกครองสํวนภูมิภาค และการปกครองสํวนท๎องถิ่น 

1. การปกครองส่วนภูมิภาค 
                   จังหวัดศรีสะเกษ แบํงการปกครองออกเป็น 22 อําเภอ 204 ตําบล 2,633 หมูํบ๎าน 

2. การปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย 
- องค์การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง คือ องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ 
- องค์การบริหารสํวนตําบล 179 แหํง 
- เทศบาลเมือง 2 แหํง   
- เทศบาลตําบล 35 แหํง   

ภาษา   
ประชากรสํวนใหญํเป็นคนพื้นเมือง แบํงได๎เป็น 2 กลํุมใหญํ ๆ คือ ชาวพื้นเมืองท่ีพูดภาษาไทยอีสาน 

ได๎แกํ ประชากรท่ีอยูํในท๎องท่ีอําเภอเมืองฯ อําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอราษีไศล อําเภอกันทรารมย์  อําเภอ   
กันทรลักษ์ และชาวพื้นเมืองท่ีพูดภาษาเขมร ได๎แกํ อําเภอขุนหาญ อําเภอขุขันธ์  อําเภอภูสิงห์ อําเภอปรางค์กูํ  
และอําเภอกันทรลักษ์ นอกจากนี้ยังมีชนพื้นเมืองด้ังเดิมท่ีพูดภาษาสํวย ภาษาเยอ อยูํในบางท๎องท่ีไมํมากนัก 

ศิลปวัฒนธรรม  
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นดินแดนท่ีมีปราสาทหิน  และวัตถุโบราณมากมายหลายแหํง แสดงให๎เห็นถึง    

ความเจริญรุํงเรืองของอารยธรรมของยุคกํอนๆ ท่ีเกิดขึ้นในบริเวณแถบนี้ ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ       
เป็นผ๎ูรักความสงบ มีความเอื้อเฟื้อ จริงใจกับคนท่ัวไป และรักอิสระ เนื่องจากสํวนใหญํอาศัยอยูํในชนบท        
ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม จึงอยูํกันแบบเครือญาติ นับถือผ๎ูอาวุโส อาศัยจารีตประเพณี และวัฒนธรรมด้ังเดิม   
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต   
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ประเพณีท๎องถิ่น ปัจจุบันประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษยังยึดมั่นประเพณีเกําท่ีสืบทอดกันมาช๎านาน    
มีการจัดงานประเพณีในโอกาสตํางๆ เป็นประจํา เชํน งานลอยกระทง งานแหํเทียนเข๎าพรรษา งานบุญบั้งไฟ 
งานบุญข๎าวสารท (งานเดือนสิบสอง) งานวันดอกลําดวนบาน งานประเพณีส่ีเผําไทย (เดิมเรียกวํางานเทศกาล
ดอกลําดวนบาน) งานบุญเทศน์มหาชาติ งานบุญข๎าวจี่ เนื่องจากงานประเพณีเหลํานี้คนอีสานจะใช๎คํานําหน๎าวํา 
"บุญ" เพื่อมุํงทํานุบํารุงศาสนา หรือประกอบคุณความดี ซึ่งลักษณะเดํนของชาวชนบท คือ ความสามัคคี 
ชํวยเหลือกันเป็นอยํางดี เมื่อยามมีเทศกาลตํางๆ ชาวชนบทจึงพูดเสมอวํา " ไปเอาบุญ " 

ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

จังหวัดศรีสะเกษ มีแหลํงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญคือ แมํน้ํามูล ห๎วยสําราญ ห๎วยขยุง มีแมํน้ํา ห๎วย ลําธาร  
และคลอง จํานวน 687 สาย 

แหล่งน้ าชลประทาน 
แหลํงน้ําชลประทานท่ีมีอยูํในจังหวัด ประกอบด๎วย โครงการขนาดกลางโครงการขนาดเล็ก โครงการ  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โครงการหมูํบ๎านปูองกันตนเองชายแดน ศูนย์บริการเกษตรเคล่ือนท่ี ขุดลอกหนอง
น้ํา คลองธรรมชาติ แหลํงน้ําในไรํนา และ ค.ปร. (ขุดสระ)   

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา 
กรมพัฒนาและสํงเสริมพลังงาน ได๎ดําเนินการจัดต้ังสถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟูาในจังหวัดศรีสะเกษแล๎ว

จํานวน 40 สถานี พื้นท่ีโครงการ 90,300 ไรํ เพื่อประโยชน์ในด๎านการเกษตรกรรม และขจัดปัญหาความแห๎งแล๎งของ
พื้นท่ีท่ีอยูํนอกเขตชลประทาน  

ปุาไม้ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ี 8,839.926 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,953.85 ไรํ มีพื้นท่ีปุาท้ังจังหวัด 2,136.24 

ตารางกิโลเมตร หรือ 1,366,444 ไรํ แบํงเป็นปุาสงวนแหํงชาติ 25 ปุา เนื้อท่ี  1,274,312 ไรํ หรือ 2,038.83 
ตารางกิโลเมตร และปุาไม๎ถาวร เตรียมการสงวน 4 ปุา 147.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,132 ไรํ มีพื้นท่ีปุา      
ท่ียังคงสภาพปุาท่ีสมบูรณ์ 1,032 ตารางกิโลเมตร หรือ 645,000 ไรํ  คิดเป็น 11.67 % ของเนื้อท่ีจังหวัด       
ศรีสะเกษ  และยังสามารถจําแนกพื้นท่ีปุาออกได๎เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ปุาอนุรักษ์ 755 ตารางกิโลเมตร หรือ 471,875 ไรํ 
1.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาพนมดงรัก ท๎องท่ีอําเภอกันทรลักษ์ และอําเภอขุนหาญ มีเนื้อท่ี  

                   197,500 ไรํ หรือ 316 ตารางกิโลเมตร 
1.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห๎วยศาลา ท๎องท่ีอําเภอขุนหาญ อําเภอขุขันธ์ และอําเภอภูสิงห์   

                   มีเนื้อท่ี 237,500 ไร ํ
1.3 อุทยานแหํงชาติเขาพระวิหาร มีเนื้อที ่59 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,875 ไรํ 

          2. ปุาชุมชน (ท่ีมีพื้นท่ีอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติและปุาเตรียมการ) 39.3 ตารางกิโลเมตร หรือ                      
          24,548 ไรํ 

3. ปุาเศรษฐกิจ (Zone E) จํานวน 1,092,775 ไรํ 
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3.1 พื้นท่ีปุามีภาระผูกพัน (สวนปุา, สทก. ใช๎ประโยชน์) จํานวน 111,206 ไรํ 
3.2 พื้นท่ีท่ีมอบให๎ ส.ป.ก. จํานวน 105,031 แปลง หรือ 981,569 ไรํ 

ภูเขา 
ทางทิศใต๎ของจังหวัดศรีสะเกษ มีเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นเส๎นกั้นเขตแดนระหวํางประเทศไทยกับ

ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวชายแดนจากทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก มีความยาวประมาณ 127 
กิโลเมตร มีชํองทางติดตํอเข๎าออก 26 ชํอง ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร๎อยละ 20 ของพื้นท่ีในเขตอําเภอขุขันธ์ 
อําเภอขุนหาญ อําเภอภูสิงห ์และอําเภอกันทรลักษ์ 

แร่ธาตุ 
สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดศรีสะเกษ จัดอยูํในหินยุคโคราช ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของน้ําทะเล 

เป็นเวลานานมาแล๎ว มีบางบริเวณท่ีเป็นท่ีราบลํุม คือ พวกดินตะกอนลําน้ํา ซึ่งคาดวําอยูํในยุคควอเตอร์นารี 
(QUATERNARY) ถ ึงย ุคปัจจุบ ัน เป็นชั ้น ที่บนสุด จึงคาดวําม ีแหลํงแร ํที ่ม ีคุณคําทาง เศรษฐกิจอยู ํบ ๎าง       
แตํขณะนี้ยังไมํมีการสํารวจอยํางจริงจัง สํวนใหญํเป็นการขุดโดยราษฎรท่ีอาศัยอยูํในท๎องถิ่น ซึ่งใช๎เครื่องมืองํายๆ 
เทํานั้น แรํสําคัญท่ีขุดพบ คือ แรํพลอย และแรํเงิน พลอยท่ีขุดพบมีชนิดตํางๆ เชํน สตาร์ เพทาย มรกต  ทับทิม 
เขียวสํอง และบุษราคัม เป็นต๎น จังหวัดศรีสะเกษมีหลายหมูํบ๎านท่ีดําเนินการเจียระไนพลอย และเพชรเทียม เชํน บ๎าน
ตูม (อําเภอปรางค์กูํ) บ๎านโสน (อําเภอขุขันธ์) บ๎านเจียรวงษ์ (อําเภออุทุมพรพิสัย) แตํท่ีเป็นลํ่าเป็นสันมาเป็น
เวลาช๎านาน และมีช่ือเสียง คือ บ๎านตูม (อําเภอปรางค์กูํ) 

สภาพดิน 
ดินในจังหวัดศรีสะเกษ มีแหลํงกําเนิดและลักษณะดิน จากผลการสํารวจโดยกองสํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

สามารถแบํงประเภทวัตถุกําเนิดและลักษณะดิน โดยสังเขปได๎ 3 ประการ คือ 
1. ดินเกิดจากการยํอยสลายและทับถม โดยน้ําท่ีใหมํและคํอนข๎างใหมํบริเวณนี้ ได๎แกํ ท่ีราบลํุมแมํน้ําทํวมถึง 

ริมแมํน้ํา ลําห๎วยตําง ๆ จะประกอบด๎วยดินหลายชนิดอยูํปะปนกัน  มีเนื้อท่ีประมาณ  185,031 ไรํ หรือ
ประมาณร๎อยละ 3.35 ของเนื้อที่ท้ังหมด 

2. ดินเกิดจากตะกอนท่ีถูกพัดมาทับถมโดยลําน้ํามานานแล๎ว ได๎แกํ บริเวณท่ีราบตํ่า และเป็นลูกคล่ืน
ลอนต้ืน ถึงลอนชัน (ลานตะพัดลําน้ําช้ันสูง) ลักษณะดินบริเวณท่ีมีท้ังท่ีนา และดินในท่ีดอน  สําหรับดินนา     
จะอยูํในระดับลานตะพัดลําน้ําช้ันตํ่าถึงบางสํวนของลานตะพัดลําน้ําช้ันกลาง พื้นท่ีสํวนใหญํใช๎ปลูกพืชไรํ เชํน 
มันสําปะหลัง ข๎าวโพด เป็นต๎น ดินท่ีพบ ได๎แกํ  ดินชุดโคราช ดินชุดน้ําพอง ดินชุดยโสธร ดินชุดวาริน เป็นต๎น    
มีเนื้อทีป่ระมาณ 80.2 % ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด 
          3. ดินเกิดจากการสลายตัวของหินอยูํกับท่ี และเกิดตามท่ีราบเขาจากวัตถุกําเนิดพวกหินบาซอลท์      
หินแอนดีไซด์ พบบริเวณท่ีราบเชิงเขา บริเวณท่ีถูกกัดเซาะดิน สํวนนี้จะแพรํกระจายอยูํด๎านตะวันออก และด๎าน
ใต๎ของจังหวัด ตามแนวเขาพนมดงรัก  
 
 
 



7 
 

  

สถานที่ท่องเที่ยว 
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีได๎รับการประกาศเป็นจังหวัดทํองเท่ียว เนื่องจากมีแหลํงทํองเท่ียว

ท้ังทางโบราณวัตถุ และแหลํงทํองเท่ียวทางธรรมชาติเป็นจํานวนมาก เชํน ปราสาทสระกําแพงใหญํ ปราสาทสระ
กําแพงน๎อย ท่ีอําเภออุทุมพรพิสัย ปราสาททามจาน ปราสาทปรางค์กูํ ท่ีอําเภอปรางค์กูํ ปราสาทห๎วยทับทัน      
ท่ีอําเภอห๎วยทับทัน ปราสาทโดนตวล ท่ีอําเภอกันทรลักษ์ น้ําตกสําโรงเกียรติ น้ําตกห๎วยจันทร์ ท่ีอําเภอขุนหาญ น้ําตก
ภูละออ ท่ีอําเภอกันทรลักษ์ และอื่นๆ อีกมากมาย 

เพื่อสํงเสริมโครงการทํองเท่ียวของรัฐบาล ตลอดจนสํงเสริมนโยบายเพิ่มรายได๎ให๎ราษฎรในพื้นท่ีจังหวัด         
ไมํตํ่ากวําร๎อยละ 10  ให๎สําเร็จลุลํวงบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว๎ จังหวัดศรีสะเกษจึงได๎จัดสรรและจัดหางบประมาณ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหลํงทํองเท่ียว ให๎มีความสวยงามแตํกลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อให๎สามารถดึงดูดนักทํองเท่ียว 
ท้ังชาวไทยและชาวตํางประเทศ เดินทางเข๎ามาเยี่ยมชมแหลํงทํองเท่ียวในจังหวัดมากยิ่งขึ้น จะสํงผลให๎เกิดการจ๎างงาน
และรายได๎ให๎กับราษฎรมาก จากประวัติศาสตร์อันยาวนานกวําพันปีท่ีผํานมา เช่ือวําท่ีต้ังของจังหวัดศรีสะเกษ            
ในปัจจุบัน เคยเป็นดินแดนในการปกครองของขอมสมัยเรืองอํานาจมากํอน และเป็นดินแดนแหํงหนึ่งท่ีขอมใช๎เป็น
เส๎นทางเดินทางระหวํางเมืองประเทศราช เพราะปรากฏหลักฐานทางโบราณสถาน โบราณวัตถุของขอม ซึ่งกรมศิลปากร
สํารวจในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2512 จํานวน 15 แหํง นอกจากนี้ยังมีศาสนสถาน ซึ่งสันนิษฐานวําขอมสร๎างขึ้น
เพื่อเป็นท่ีพัก และประกอบพิธีทางศาสนาระหวํางเดินทางจากนครวัด นครธม ข๎ามเทือกเขาพนมดงรักมาสํูศูนย์กลาง   
การปกครอง ท่ีเมืองละโว๎ (ลพบุรี) เมืองพิมาย (นครราชสีมา) และสกลนคร ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงตํอ
การปกครองของนครวัด ซึ่งมรดกทางสถาปัตยกรรมของเหลํานี้อยูํตามท่ีตําง  ๆในจังหวัดศรีสะเกษมากมาย 

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

    
มีเนื้อท่ี 36,875 ไรํ ท่ีทําการต้ังอยูํท๎องท่ีบ๎านภูมิซรอล ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ     

มีพื้นท่ีครอบคลุมตําบลเสาธงชัย ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และตําบลโคกสะอาด 
อําเภอน้ําขุํน ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ภายในเขตอุทยานแหํงชาติเขาพระวิหาร เฉพาะในท๎องท่ี
จังหวัดศรีสะเกษ มีจุดทํองเท่ียวที่สําคัญ ดังนี้ 

- บริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได๎ตกแตํงสถานท่ีไว๎สวยงาม มีต๎นไม๎ขนาดใหญํ
ขึ้นอยูํอยํางหนาแนํนรํมรื่น อยูํใกล๎อํางเก็บขนาดใหญํ เหมาะสําหรับการพักผํอนหยํอนใจ มีสถานท่ีกางเต็นท์และ
เต็นท์ไว๎บริการนักทํองเท่ียว 

- ผามออีแดง เป็นหน๎าผาสูงชันกั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตลอดแนวผามออีแดง 
มีระยะประมาณ 300 เมตร เป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็น ทัศนียภาพของแผํนดินประเทศกัมพูชา ที่อยูํตํ่าลงไป
อยํางเป็นมุมกว๎าง มีฝูงค๎างคาวในยามพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณใกล๎เคียงมีเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ ชมโบราณสถาน
สถูปคํูรูปทรงส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ สํวนบนกลม ข๎างในเป็นโพรง สําหรับบรรจุส่ิงของ  สร๎างด๎วยหินทรายแดง ขนาด
กว๎าง 1.93 เมตร ยาว 4.2 เมตร ซึ่งเช่ือกันวําเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ชมภาพแกะสลักนูนตํ่า เป็นภาพ
คน 3 คน ในเครื่องแตํงกายแบบชาวกัมพูชา สร๎างขึ้นกํอนปราสาทเขาพระวิหาร ราวกลางศตวรรษที่ 11 อายุ
ประมาณ 1,500 ปี ชมโบราณวัตถุ (พระพุทธรูปนาคปรก) บริเวณจุดสูงสุดของผามออีแดงสามารถมองเห็น
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ทัศนียภาพของปราสาทเขาพระวิหารได๎อยํางชัดเจน ผามออีแดงต้ังอยูํในพื้นท่ีตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ์ 
อยูํบริเวณใกล๎เคียงทางเดินขึ้นปราสาทเขาพระวิหารของประเทศกัมพูชา  

- สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ช่องสะง า พื้นท่ีปุาบริเวณชํองสะงํา ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นพื้นท่ีท่ีมีภูมิทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ อันเกิดจากสภาพปุาท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นจุดกําเนิดของต๎นน้ํา    
ลําห๎วย ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ๎อน และท่ีภูเขาบางสํวนเป็นพื้นท่ีราบบนภูเขา  บางจุดเป็นชํองเขา    
มีน้ําตก มีหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญํ และอํางเก็บน้ําขนาดใหญํอยูํใกล๎เคียงทําให๎มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม พื้นท่ีบางสํวน
ของบริเวณนี้ จังหวัดศรีสะเกษได๎ทําการพัฒนาเพื่อเปิดจุดผํานแดนเพื่อการค๎ากับประเทศกัมพูชา ซึ่งคาดวําจะมี
นักทํองเท่ียวจํานวนมากใช๎เป็นเส๎นทางในการเดินทางไปชมปราสาทนครวัด นครธมของประเทศกัมพูชา  ซึ่งอยูํหําง
ออกไปเพียง 135 กิโลเมตร  และเป็นเส๎นทางเดินท่ีสะดวกท่ีสุด จึงดําเนินการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณนี้ให๎เป็นแหลํง
ทํองเท่ียวทางธรรมชาติสํูระดับสากล  เพื่อรองรับนักทํองเท่ียวท้ังชาวไทยและตํางประเทศ ซึ่งจะมีความสําคัญตํอ   
การทํองเท่ียวของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอยํางยิ่ง 

                  

                            

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุในจังหวัดศรีสะเกษ 

- ปราสาทหินสระก าแพงน้อย ต้ังอยูํบริเวณวัดเทพปราสาทสระกําแพงน๎อย ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพร
พิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  เดินทางไปตามถนนสายศรีสะเกษ – อุทุมพรพิสัย ระยะทาง 8 กิโลเมตร 

- ปราสาทหินสระก าแพงใหญ ่ต้ังอยูํบริเวณวัดสระกําแพงใหญํ บ๎านสระกําแพงใหญํ ตําบลสระกําแพงใหญํ 
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อยูํหํางจากส่ีแยกส๎มปุอย อําเภออุทุมพรพิสัย ประมาณ 6 กิโลเมตร และ
หํางจากอําเภอเมืองศรีสะเกษ ประมาณ 26 กิโลเมตร 

- ปราสาทปรางค์กู่ ต้ังอยูํบ๎านกูํ ตําบลกูํ อําเภอปรางค์กูํ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ออกจากอําเภอ
ปรางค์กูํ ประมาณ 5 กิโลเมตร 
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- ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน) ต้ังอยูํท่ีวัดปราสาทพนาราม บ๎านปราสาทจากตัวเมือง                                                                                                                                                                  
ศรีสะเกษ เดินทางไปตามทางหลวง สาย 226 ประมาณ 39 กิโลเมตร ถึงอําเภอห๎วยทับทัน แล๎วเล้ียวขวา     
ตามทางลูกรังไปอีก 8 กิโลเมตร 

- ปราสาทต าหนักไทร ต้ังอยูํบ๎านตําหนักไทร ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อยูํหําง
จากอําเภอขุนหาญ ประมาณ 14 กิโลเมตร ตามเส๎นทางถนนสายขุนหาญ น้ําตกสําโรงเกียรติ 

- ปราสาทโดนตวล ต้ังอยูํท่ีบ๎านภูมิซรอล ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ หํางจาก  
ตัวหมูํบ๎าน 8 กิโลเมตร หํางจากตัวอําเภอ ประมาณ 38 กิโลเมตร ตามเส๎นทางอําเภอกันทรลักษ์ – ผามออีแดง 

- ปราสาททามจาน (สมอ) ท่ีต้ัง หมูํท่ี 2 บ๎านทามจาน ตําบลสมอ อําเภอปรางค์กูํ จังหวัดศรีสะเกษ  
หํางจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวง หมายเลข 220 และ 2167 ประมาณ 52 กิโลเมตร กํอนถึงตัวอําเภอ
ประมาณ 8 กิโลเมตร 

แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม 
- วัดพระธาตุเรืองรอง ต้ังอยูํท่ีบ๎านสร๎างเรือง ตําบลหญ๎าปล๎อง อําเภอเมือง หํางจากตัวเมืองประมาณ 

7.5 กิโลเมตร 
- วัดปุามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) ท่ีต้ัง เทศบาลตําบลขุนหาญ อําเภอขุนหาญ หํางจากเมือง   

ศรีสะเกษ ประมาณ 61 กิโลเมตร 
- วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) ท่ีต้ัง วัดมหาพุทธาราม ถนนขุขันธ์ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

อยูํในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หํางจากตลาดสดประมาณ 200 เมตร 
 

     
 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

- สวนสมเด็จศรีนครินทร์  ท่ีต้ัง อยูํในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีเนื้อท่ี 237 ไรํ  
ต๎นลําดวน จํานวน 40,000 ต๎น 

- น้ าตกห้วยจันทร์ ต้ังอยูํ ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ หํางจากตัวเมือง 85 กิโลเมตร         
ทางหลวงหมายเลข 2236 กันทรอม – สําโรงเกียรติ  

- น้ าตกส าโรงเกียรติ ต้ังอยูํ ตําบลสําโรงเกียรติ อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ หํางจากตัวเมือง 
81 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 2111 
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 - น้ าตกภูละออ ท่ีต้ัง อยูํในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาพนมดงรัก  ตําบลเสาธงชัย  อําเภอกันทรลักษ์        
ใช๎ทาง หลวงหมายเลข 23221 (กันทรลักษ์ – ผามออีแดง) ถึงบ๎านภูมิซรอล เล้ียวขวาเข๎าถนนสายภูมิซรอล – 
น้ําตกสําโรงเกียรติ ประมาณ 8 กิโลเมตร แล๎วเล้ียวซ๎ายสํูน้ําตกภูละออ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

นอกจากนี้ยังมีแหลํงทํองเท่ียวที่นําสนใจอีกหลายแหํง เชํน น้ําตกวังใหญํ น้ําตกขุนศรี  น้ําตกสามหล่ัน  
น้ําตกห๎วยสวาย  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห๎วยศาลา  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาพนมดงรัก  สถานีเพาะเล้ียงสัตว์ปุา         
จุฬาภรณ์  ศูนย์ศึกษาและถํายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงกล๎วยไม๎และไม๎ดอกไม๎ประดับ 

เทศกาลงานประจ าปีที่ส าคัญ 
- งานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีเมืองศรีสะเกษ  จัดขึ้นเป็นประจําในชํวงเดือนมิถุนายน ของทุกปี 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เชํน การออกร๎านจําหนํายพืชผัก
ผลไม๎ การจัดขบวนแหํรถประดับด๎วยผลไม๎  การจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมคาราวานชมสวนชิมผลไม๎ 
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แผนผังการบริหารงานและการจัดองค์กร 
ปีงบประมาณ  2562 

 
 

           
 
 

   
    

 
    

                    
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมประมง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดศรีสะเกษ 
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้ าจืดศรีสะเกษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ เป็นหนํวยงานในสํวนบริหารราชการสํวนกลาง 
ท่ีต้ังอยูํในเขตพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืด กรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ต้ังอยูํ ท่ี 148 หมูํ 9 ตําบลโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หํางจากศาลากลางไปทางทิศเหนือ            
1 กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังส้ิน 168 ไรํ 3 งาน 27 ตารางวา เริ่มกํอสร๎างในปี พ.ศ. 2531 แล๎วเสร็จเมื่อวันท่ี 26 กันยายน 
พ.ศ. 2533 ใช๎งบประมาณท้ังส้ิน 12,800,000 บาท เดิมเรียกชื่อเป็นสถานีประมงน้ําจืด จังหวัดศรีสะเกษ 
ปีงบประมาณ 2554 เปล่ียนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ และในปีงบประมาณ 2560 ได๎ปรับ
ภารกิจเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษเป็นต๎นมา ปัจจุบันมีอาคาร ส่ิงกํอสร๎างและ
อัตรากําลัง ดังนี้ 

1. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

1.1 อาคารที่ท าการ ขนาด 250 ตารางเมตร 
1.2 บ้านพักอาศัย 
     - บ๎านพักข๎าราชการ  ระดับ  5 - 6     จํานวน 1 หลัง 
     - บ๎านพักข๎าราชการ  ระดับ  3 - 4     จํานวน 4 หลัง 
     - บ๎านพักข๎าราชการ  ระดับ  1 - 2     จํานวน 3 หลัง (6 ห๎องชุด) 
     - บ๎านพักคนงาน                           จํานวน 3 หลัง (18 ห๎องชุด) 
1.3 อาคารอื่น ๆ 
     - โรงผลิตและเก็บอาหารปลา   ขนาด   40  ตารางเมตร  
     - โรงพัสดุ        ขนาด   84  ตารางเมตร   
     - โรงเก็บรถยนต์            ขนาด   90  ตารางเมตร  
     - โรงเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง         ขนาด   20  ตารางเมตร  
     - อาคารฝึกอบรม   ขนาด  120 ตารางเมตร  
     - โรงสูบน้ํา           ขนาด   30  ตารางเมตร  
1.4 ระบบเพาะฟักและอนุบาลลูกปลา 
     - โรงเพาะฟัก ขนาด  250 ตารางเมตร  จํานวน  1 หลัง 
     - บํอซีเมนต์  ขนาด    50 ตารางเมตร  จํานวน 40 บํอ 
     - บํอซีเมนต์  ขนาด    15 ตารางเมตร  จํานวน 10 บํอ 

ระบบน้ําท่ีใช๎ในการเพาะฟัก ได๎จากน้ําบาดาลและน้ําจากบํอพักน้ํา ผํานถังกรอง 
สูบน้ําข้ึนหอพักน้ํา ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 2 ถัง 
1.5 ระบบบ่อดิน ประกอบด้วยบ่อดิน 62 บอ่ รวมพื้นที่ 79 ไร่ 
     - บํอดิน  ขนาด     2 ไรํ            จํานวน  6    บํอ 
   ขนาด     1 ไรํ            จํานวน  21  บํอ 
   ขนาด   0.5 ไรํ            จํานวน  14  บํอ 

จํานวน 1 หลัง 
จํานวน 1 หลัง 
จํานวน 1 หลัง 
จํานวน 1 หลัง 
จํานวน 1 หลัง 
จํานวน 1 หลัง 
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- บํอดิน ผนัง คสล.            ขนาด  800 ตารางเมตร  จํานวน  16 บํอ 
     - บํอเก็บน้ํา            ขนาด  19   ไรํ             จํานวน  1 บํอ 
              ขนาด   6   ไรํ           จํานวน  1 บํอ 
     - บํอบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)  ขนาด   2  ไรํ   จํานวน  3  บํอ  
1.6 อาคารสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในหน่วยย่อยภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ    
มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่ 
     - โรงเพาะฟักพร๎อมระบบน้ํา ขนาด  125  ตารางเมตร   จํานวน 1   หลัง 
     - บํอดิน   ขนาด     2   ไรํ   จํานวน 1   บํอ 
     ขนาด  0.5   ไรํ    จํานวน 32  บํอ 
     - บํอซีเมนต์   ขนาด   50   ตารางเมตร  จํานวน 11  บํอ 
     - แปลงนาสาธิต  ขนาด     5   ไรํ   จํานวน  1  แปลง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืดศรีสะเกษ 
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รายนามผู้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดศรีสะเกษ 

ล าดับที่ รายนาม ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 

นายโชคชัย  ศุภศันสนีย์ 
นายสมเกียรติ  พงษ์ศิริจันทร์ 
นางสุวรรณี  สกุลทอง 
นางทิพย์สุดา  ตํางประโคน 

2533 - 2535 
2535 - 2546 
2546 - 2553 
2553 - 2554 

 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ รายนาม ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นางทิพย์สุดา  ตํางประโคน 5 มกราคม 2554 - 2559 

 

 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ รายนาม ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
1 
2 

นางสาวศิราณี  งอยจันทร์ศรี 
นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง 

2 ตุลาคม 2559 - 2561 
             20  สิงหาคม 2561 – 2562 

 

2. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2562 

      2.1 ข้าราชการ จ านวน 4 อัตรา 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง   

 
2 

 
นางสมพร  โกศล 

  

3 
4 

นายเฉลิมชัย  โมกศิริ 
นางสาวสายใจ  สุพรม 
 

วท.บ. (ประมง) 
วท.บ. (บริหารธุรกิจ) 

 

 

 

        

 

 

 

 

วท.บ. (การประมง) 
วท.ม. (การประมง) 
 ทษ.บ. (สัตวศาสตร์) ประมงน้ําจืด นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา     
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดศรีสะเกษ 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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       2.2 ลูกจ้างประจ า จ านวน 6 อัตรา 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 นางโสภา  จันทรสุขา ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) พนักงานธุรการ ส 4 
2  ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) พนักงานพิมพ ์ส 3 
3 นางพรนิภา  อุดทา ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) พนักงานการประมง ส 2 
4 นายทัศนัย  ทัศนศึกษา ม.3 พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
5 นายสมชาย  อุดทา ม.6 พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
6 นายไวพัฒน์  แสนโคก ม.6 พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

  

            2.3 พนักงานราชการ จ านวน 25 อัตรา แยกตามงานโครงการต่างๆ ดังนี้ 

2.3.1 งานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จ านวน 7 อัตรา 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

นายทรงศิลป์  พงษ์ศิริจันทร์ 
นายชัยมงคล  สมศิริ 
นายอํานวย  ตะเคียนเกล้ียง 
นายณรงศักดิ์  ศรีเมือง 

นายสุภาพ  หนองขํา 
นายจันทร์เพ็ญ  สืบโคตร 
นางอัมพันธ์  เหล็กดีเศษ 
 

สส.บ. (สํงเสริมการเกษตร) 
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

    ปวส. (การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา) 
    ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

ม.6 
ม.6 
ม.6 

นักวิชาการประมง 
เจ๎าพนักงานคอมพิวเตอร์ 

เจ๎าพนักงานประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 

          2.3.2 งานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 18 อัตรา 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

นายวานิช   ศรีวิชัย 
นายสิทธิพงษ์  เย็นศิริ 
นางสาวติญากรณ์  กาแก๎ว 
นางนัฐภาภรณ์  ดวงสมร 
นายไพรัตน์  วงษ์วิลา 
นายสมคิด  มโนการ 
นายบันดล  เหล็กดีเศษ 
นายคําใหล  หล๎าธรรม 
นายสิทธิศักดิ์  ศรีนอก 
นางสุรัตยา วรรณวงษ์ 
นายสันทนงค์  นามเหลา 

วท.บ. ประมง 
วท.บ. ประมง 
วท.บ. ประมง 

ค.บ. (เกษตรกรรม) 
 

วท.บ. (ประมง) 
ปวส. (เกษตรศาสตร์) 
ปวส. (เกษตรศาสตร์) 
ปวส. (เกษตรศาสตร์) 

ปวส. ( การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา ) 
ม.6 

นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง 

พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง  
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 

นายกณวรรธน์ชน  เรืองมณีวงษ์ 

ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ิน) 
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ล าดับ ชือ่- สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

นายสุรพงษ์  ปราบภัย 
นายวิชิน  กลางประพันธ ์
นายประดิษฐ  สํงสุข 
นางจันทร์เพ็ญ  ทิพย์อักษร 
นายภานุพงษ์  ลายทอง 
นายคํารณ  ดวงมาลา 
นายบุรินทร์  ดวงบุปผา 
นายวิรุณ  ทิพย์อักษร 
นางบุญมี  สํงสุข 

ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.3 
ม.6 

พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง  
พนักงานผ๎ูชํวยประมง 
พนักงานผ๎ูชํวยประมง  

                         

      2.4 ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 2 อัตรา 

ล าดับ ชื่อ- สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1 
2 

 

นางสาววรรณกร  คันศร 
นางสาวปวีณา  ศรีเมือง 
 

วท.ม. (พันธุศาสตร์) 
ปวส. (บัญชี ) 

 

คนงานประมง 
คนงานประมง 

 

 

                  2.5 ลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา 
 

ลําดับ ช่ือ- สกุล คุณวุฒิ ตําแหนํง 
1 
2 
3 
4 
5 

นางคูณ  หล๎าธรรม 
นางนิภาวรรณ กลางประพนัธ์ 
นางน้ําหยก  ทัศนศึกษา 
นายกรวิทย์   นามพะทาย 
นายกิตติพงษ์  ไชยอุดม 

                  ม.6 
ม.6 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ม.6 
ป.6 

คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 

จ๎างเหมาคนพิการ 
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ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2562 
งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 

งานโครงการ 
ปีงบประมาณ 2562 

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  
 

 

 -  กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ า 

   

    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 445,000.00 444,999.97 0.03 
รวม 445,000.00 444,999.97 0.03 

-  กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็น
มาตรฐาน 

   

    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 20,700.00 20,700.00 0.00 

รวม 20,700.00 20,700.00 0.00 

-  กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ด้านการประมง 

   

    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 556,120.00 556,137.20 -17.20 
รวม 556,120.00 556,137.20 -17.20 

-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร    

    คําสาธารณูปโภค 439,000.00 439,000.00 0.00 
รวม 439,000.00 439,000.00 0.00 

2. แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร 

   

   

-  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน 

   

    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 225,500.00 225,499.70 0.30 

รวม 225,500.00 225,499.70 0.30 

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรสู่ SMART 
FARMER (เกษตรปราดเปร่ือง) 

   

    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 436,500.00 436,500.00 0.00 
รวม 436,500.00 436,500.00 0.00 

- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการ    
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ประมง 
    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 553,500.00 553,498.98 1.02 
รวม 553,500.00 553,498.98 1.02 
- กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ 
   

    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 511,200.00 511,190.16 9.84 
รวม 511,200.00 511,190.16 9.84 
- กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ า

แบบมีส่วนร่วม 
   

    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 115,000.00 115,000.00 0.00 

รวม 115,000.00 115,000.00 0.00 

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์    

    คําตอบแทนใช๎สอยและคําวัสดุ 790,700.00 790,681.92 18.08 

รวม 790,700.00 790,681.92 18.08 
- โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของ
การเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว 

   

    คําตอบแทนใช๎สอยและคําวัสดุ 30,000.00 29,993.75 6.25 
รวม 30,000.00 29,993.75 6.25 
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   

- กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (ฟื้นฟูพนัธุ์ปลา
ไทย) 

   

    คําตอบแทนใช๎สอยและคําวัสดุ 194,000.00 193,999.72 0.28 

รวม 194,000.00 193,999.72 0.28 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (ศูนย์ภูสิงห์) 

   

    คําตอบแทนใช๎สอยและคําวัสดุ 259,700.00 259,700.00 0.00 
รวม 259,700.00 259,700.00 0.00 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 

   

     คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 4,000.00 4,000.00 0.00 
รวม 4,000.00 4,000.00 0.00 
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4. โครงการบุคลากรภาครัฐ      
- บุคลากรภาครัฐด้านการประมง                
    คําจ๎างพนักงานราชการ 3,464,910.64 3,464,910.64 0.00 
    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 173,923.00 173,923.00 0.00 
รวม 3,638,833.64 3,638,833.64 0.00 

- บุคลากรภาครัฐด้านการประมง            
(ศูนย์ภูสิงห์) 

   

    คําจ๎างพนักงานราชการ 1,366,680.00 1,366,680.00 0.00 
    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 60,300 60,300 0.00 
รวม 1,426,980.00 1,426,980.00 0.00 
5. งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา 

    พันธุ์กุ้ง และพันธุส์ัตว์น้ าอื่นๆ 
208,560.00 208,560.00 0.00 

    คําจ๎างช่ัวคราว  208,560.00 208,560.00 0.00 
    เงินชํวยคําครองชีพพิเศษ 12,000.00 12,000.00 0.00 
    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 434,000.00 433,568.00 204.00 
    คําสาธารณูปโภค 44,800.00 44,772.05 27.95 
รวม 699,360.00 699,128.00 231.95 
6. บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า    
- กิจกรรม  โครงการฝายหัวนา     
    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 700,000.00 700,000.00 0.00 
รวม 700,000.00 700,000.00 0.00 

7. บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม    
- กิจกรรม  วิจัยประยุกต์    
    คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 169,900.00 169,900.00 0.00 
รวม 169,900.00 169,900.00 0.00 
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รายละเอียดแผนผลการปฏิบัติงานโครงการ 

1. งานอ านวยการ 

1.1 งานสารบรรณ 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ ได๎ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ เชํน การรับ -สํง
หนังสือราชการ และเอกสารตํางๆ กับหนํวยงานอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

     รายการ ประจําปีงบประมาณ  2562 

รับหนังสือ (ฉบับ) 3,386 

สํงหนังสือ (ฉบับ) 803 
   
1.2 งานพัสดุ 
 

รายการ ประจําปีงบประมาณ  2562 

จัดซื้อ (ครั้ง) 208 

จัดจ๎าง (ครั้ง) 67 

จัดซื้อจัดจ๎างประกวดราคา 
ด๎วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง) 

1 

 

1.3 งานการเงินและบัญชี 

     ได๎ดําเนินการเบิกจํายเงิน ดังนี้ 
           - ตามแผนงาน/โครงการตําง ๆ จากสํานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ 2562 
จํานวน 740 ครั้ง 
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2. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 

งานเพิ่ มผลผลิตพันธุ์ สัตว์น้ํ า  เ ป ็น ง านหนึ ่ง ในแผน ง านพ ัฒนาการผล ิตด ๎านการประม ง                 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อนําปลํอยแหลํงน้ําธรรมชาติ   ในเขตพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ             
ตามแผนงานปีงบประมาณ 2562 จํานวน 5,000,000 ตัว โดยผลการดําเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนา       
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ ปรากฏผล ดังนี้ 

 
ล าดับ กิจกรรม หน่วยวัด ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 

ท่ี   แผน ผล 

1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ตัว 5,000,000 5,000,000 
 ปลาตะเพียนขาว ตัว 1,331,000 1,331,000 
 ปลานิล ตัว 854,000 854,000 
 ปลาไน ตัว 1,267,000 1,267,000 
 ปลายี่สกเทศ ตัว 883,000 883,000 
 ปลากระแห ตัว 180,000 180,000 
 ปลาสร๎อยขาว ตัว 285,000 285,000 

 
 
 
2 

ปลาสวาย    
กบนา 
ปลาเทโพ 
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
ปลาตะเพียนขาว 
ปลานิล 
ปลาไน 
ปลายี่สกเทศ 
ปลากระแห 
ปลาสร๎อยขาว 
ปลาสวาย 
กบนา 
ปลาเทโพ 

ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

       100,000 
50,000 
50,000 

5,000,000 
1,331,000 

854,000 
1,267,000 

883,000 
180,000 
285,000 
100,000 
50,000 
50,000 

100,000 
50,000 
50,000 

5,000,000 
1,331,000 

854,000 
1,267,000 

883,000 
180,000 
285,000 
100,000 
50,000 
50,000 
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3. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุป์ลาและสัตว์น้ าจืดของไทย          
 กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย เป็นโครงการท่ีสนองพระราชเสาวนีย์          
ของสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ ทรงแนะนําให๎กรมประมงดําเนินการศึกษาฟื้นฟูพันธุ์ปลาและ
สัตว์น้ําจืดของไทย เพราะวําคนไทยมีความค๎ุนเคยกับพันธุ์ปลาไทยมาแตํโบราณกาล และพันธุ์ปลาไทยท่ีถือ
กําเนิดในแหลํงน้ําของไทย ยํอมมีสภาพทางชีววิทยาท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศน์และสภาพแวดล๎อมมากกวํา    
พันธุ์ปลาตํางประเทศ กรมประมงจึงได๎จัดทําโครงการดังกลําวนี้ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2528 หลังจากท่ีดําเนินโครงการ        
กรมประมง ประสบผลสําเร็จในการเพาะเล้ียงปลาไทยชนิดตําง ๆ เป็นอันมากท้ังพันธุ์ปลาท่ีเพาะยาก รวมทั้ง
พันธุ์ปลาเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของแตํละท๎องถิ่น  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด      
ศรีสะเกษ มีแผนดําเนินการ จํานวน 1,000,000 ตัว ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏผล ดังนี้ 
 

 
ล าดับที่ 

 
กิจกรรม 

 
หน่วยวัด 

 
 ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 

   แผน ผล 

1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
      ปลากระแห ตัว 200,000 200,000 
      ปลากาดํา ตัว 50,000 50,000 
      ปลาสวาย ตัว 150,000 150,000 
      ปลาสร๎อยขาว   ตัว 350,000 350,000 
      ปลาตะเพียนทอง ตัว 250,000 250,000 
     

2  การปล่อยพันธุส์ัตว์น้ าจืด 
     ปลากระแห 
     ปลากาดํา 
     ปลาสวาย 

ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

1,000,000 
200,000 
50,000 
150,000 

1,000,000 
200,000 
50,000 
150,000 

      ปลาสร๎อยขาว   ตัว 350,000 350,000 
      ปลาตะเพียนทอง ตัว 250,000 250,000 
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ภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุป์ลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
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4. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร ณ กิ่งอําเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2537 ได๎ทรงมีพระเมตตาธิคุณ เพื่อชํวยเหลือราษฎรในพื้นท่ีซึ่งประกอบอาชีพ   
ทํานาไมํได๎ผล จึงได๎มีพระราชเสาวนีย์ให๎สํวนราชการตําง ๆ รํวมกันพิจารณาจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์             
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แบบเบ็ดเสร็จขึ้น และให๎จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานศูนย์ฯ ในลักษณะเชํนเดียวกับ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

แนวทางพัฒนาด้านการประมง  

           ในแผนแมํบทระยะท่ี 1 (2541 - 2544) หนํวยพัฒนาการประมง ได๎ทําการสํงเสริมการประมงในลักษณะของ
การเล้ียงเพื่อการบริโภคเป็นหลักโดยมุํงเปูาหมายไปสํูเกษตรกรท่ีมีบํอน้ําของตนเอง ซึ่งหนํวยงานตําง ๆ ของภาครัฐได๎
เข๎าไปดําเนินการขุดสระน้ําให๎ ประโยชน์ท่ีได๎รับจากสระน้ําเหลํานั้นได๎แกํ การใช๎น้ําในการทําการเกษตรกรรม เชํน
ปลูกพืช เล้ียงสัตว์ ตลอดท้ังการเล้ียงปลากินพืชตํางๆ ทําให๎เกษตรกรในเขตหมูํบ๎าน ท่ีได๎รับบริการ เชํนการสนับสนุน
พันธุ์ปลา การจัดฝึกอบรมและการทัศนศึกษาดูงานได๎รับความรู๎และทักษะพื้นฐานด๎านการประมงในระดับหนึ่ง 
สําหรับแนวทางการดําเนินงานตามแผนแมํบทระยะท่ีสองนั้น จะมุํงเน๎นไปสํูระบบการผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา การเล้ียง   
เพื่อการจําหนํายเป็นอาชีพของเกษตรกร และการอบรมสํงเสริมการประมงไปยังกลํุมเยาวชนในโรงเรียนตําง ๆ       
สํวนการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ําในแหลํงน้ําเพื่อให๎ประชาชนท่ัวไปได๎ใช๎เป็นแหลํงอาหารโปรตีนนั้น ทางหนํวยฯ      
ได๎ทําการเพิ่มปริมาณการผลิต เพื่อให๎เหมาะสมกับการขยายเขตบริการของศูนย์ และแหลํงน้ําใหมํ ๆ ท่ีเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให๎เกิดประโยชน์แกํประชาชนในวงกว๎างยิ่งขึ้นในแผนแมํบทระยะท่ี 2 และ 3 (2545 - 2555) จึงพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติงานตามโครงการดังตํอไปนี้ 
           1. การพัฒนามุํงเน๎นให๎เกิดรายได๎ โดยการสํงเสริมให๎เกษตรกรผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อจําหนําย ดําเนินการ
จัดต้ังกลํุมเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา โดยสมาชิกแตํละกลํุมท่ีเข๎ามารํวมกิจกรรมนั้นจะต๎องเข๎ามาด๎วยความสมัครใจ และ      
มีข๎อตกลงกันในแตํละกลํุมเพื่อเป็นกติกาในการทํางานรํวมกันตามวัตถุประสงค์  โดยกลํุมดังกลําวจะเป็นกลํุม     
ขนาดเล็ก มีทําเลท่ีเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต๎องการของชุมชนได๎เป็นอยํางดี โดยจะเน๎นพันธุ์สัตว์น้ํา
เศรษฐกิจท่ีเล้ียงงําย เพื่อให๎เหมาะกับเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในพื้นท่ีนั้น 

           2. กิจกรรมท่ีมุํงเน๎นเปูาหมายไปสํูกลํุมเยาวชน  นักเรียน เชํน กิจกรรมประมงโรงเรียน ซึ่งประโยชน์            
ท่ีกลํุมนี้จะได๎รับ คือ ทางด๎านวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา เป็นการปลูกฝังความรู๎และทักษะให๎ต้ังแตํเด็ก ชํวยเสริม
อาหารโปรตีนให๎กับกลํุมเยาวชน ตลอดท้ังนําเอาความรู๎เหลํานี้ไปใช๎ในการประกอบอาชีพอีกตํอไปในอนาคต 

             3. การพัฒนาแบบมุํ งเน๎นให๎เกิดประโยชน์ สํวนรวมในเชิงอนุรักษ์ซึ่ งการพัฒนารูปแบบนี้จะเน๎น             
การมีสํวนรํวมในการใช๎ทรัพยากรสัตว์น้ํารํวมกันของแตํละชุมชน ตลอดท้ังเป็นแหลํงรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ําท่ีหายาก 
และชุมชนเองก็จะได๎รับประโยชน์จากทรัพยากรในแหลํงน้ําสาธารณะรํวมกันแบบยั่งยืน สําหรับหลักการปฏิบัตินั้น
เจ๎าหน๎าท่ีจะต๎องให๎แนวทางเลือกแกํประชาชนโดยผํานการประชุม ตกลงรํวมกันของสมาชิกในชุมชน และนํามา
ปฏิบัติตามแนวทางนั้น  ตลอดท้ังการวางเงื่อนไขรํวมกันอยํางแท๎จริง  จนสามารถทําให๎ชุมชนนั้นสามารถพึ่งตนเองได๎
โดยไมํต๎องรอคอยความชํวยเหลือจากภาครัฐเหมือนท่ีผํานมา 
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ล าดับที่ กิจกรรม หน่วยวัด 
ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562  

แผน ผล 

1 
1.1 
1.2 

ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด 
ปลํอยพันธุ์สัตว์น้ํา 
สํงเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 

ตัว 
ตัว 
ตัว 

2,000,000 
1,775,000 
225,000 

2,000,000 
1,775,000 

225,000 

2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

ราย 200 200 

2.1 การเล้ียงปลาในบํอดิน ราย 20 20 
2.2 การเล้ียงปลาในบํอพลาสติก ราย 30 30 
2.3 สํงเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําแกํ

เกษตรกร 
ราย 150 150 

3 ประมงโรงเรียน แห่ง 2 2 

4 

4.1 
 

4.2 

4.3 

ฝึกอบรม 

ฝึกอบรมเกษตรกรด๎านการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ํา 
ฝึกอบรมคณะอนุกรรมการแหลํงน้ํา 

ฝึกอบรมคณะกรรมการครูและนักเรียน 

ราย 

ราย 
 

ราย 

ราย 

90 
50 
 

20 

20 

90 
50 
 

20 

20 

5 ติดตามและแนะน าเกษตรกร คร้ัง 10 10 
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5. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุป์ลา และพันธุ์สัตว์น้ าอืน่ ๆ 

  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ๎ง และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ เป็นการบริหารงานเงินนอก
งบประมาณ โดยการจําหนํายพันธุ์สัตว์น้ําให๎แกํเกษตรกรตามราคาท่ีกรมประมงกําหนด เพื่อนํารายได๎ดังกลําว   
สํงกรมประมงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนมาใช๎ในการจัดหาพํอแมํพันธุ์สัตว์น้ําผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา   

ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ ได๎ดําเนินการงานเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ๎งและพันธุ์สัตว์น้ําอื่น  ๆ ตามแผนการผลิต จํานวน 821,600 บาท 
ปรากฏผล ดังตํอไปนี้ 

 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 
ขนาด 

(เซนติเมตร) 
แผน (ตัว) ผล (ตัว) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปลานิล ตัว  2 – 3 ซม. 257,000 804,200 80,420 
ปลานิล ตัว  3 – 5 ซม. 430,000 220,000 44,000 
ปลานิลเพศผ๎ู ตัว  2 – 3 ซม. 428,000 754,500 226,350 
ปลานิลเพศผ๎ู ตัว  3 – 5 ซม. 528,000 805,480 402,740 
ปลาไน ตัว  2 – 3 ซม. 130,000 30,500 3,050 
ปลาไน ตัว  3 – 5 ซม. 64,000 22,250 4,450 
ปลาตะเพียนขาว ตัว  2 – 3 ซม. 110,000 254,600 25,460 
ปลาตะเพียนขาว ตัว  3 – 5 ซม. 300,000 18,500 3,700 
ปลาตะเพียนขาว ตัว  5 – 7 ซม. 120,000   
ปลายี่สกเทศ ตัว  2 – 3 ซม. 30,000 72,400 7,240 
ปลายี่สกเทศ ตัว  3 – 5 ซม. 14,000 17,500 3,500 
ปลาสวาย ตัว  2 – 3 ซม. 30,000 100,975 20,195 
ปลาสวาย ตัว  3 – 5 ซม. 15,000 10,250 4,100 
ปลาสวาย ตัว  5 – 7 ซม. 6,000 1,700 1,020 
ปลากดเหลือง ตัว  3 – 5 ซม. 15,000   
ปลากดเหลือง ตัว  5 – 7 ซม. 3,000   
ปลาหมอไทย ตัว  2 – 3 ซม. 85,000 17,000 4,250 
ปลาหมอไทย ตัว  3 – 5 ซม. 31,000 13,750 5,500 
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ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 
ขนาด 

(เซนติเมตร) 
แผน (ตัว) ผล (ตัว) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ปลาเทโพ ตัว 1 – 2 นิ้ว 2,700   
ปลาเทโพ ตัว 2 – 3  นิ้ว 4,000 14,700 44,100 
ปลาเทโพ ตัว 3 – 4 นิ้ว 4,000 2,770 13,850 
น้ําเขียว ถุง 1 กก. - 4  160 
ไรแดง ถุง 1 กก. 22 31 3,100 
กบ ตัว 30 วัน  520 520 
รวม ตัว  1,793,000 3,171,512 910,565 
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6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)     
ประเทศไทยเป็นประเทศผ๎ูผลิตข๎าวเป็นอันดับต๎น ๆ ของโลก ด๎วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย

นั้นเหมาะสมเป็นอยํางยิ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาข๎าวและการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเด่ียวตําง ๆ แตํด๎วยการเปล่ียนแปลงของโลก ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทําลายลงไปเป็นอยํางมาก 
นํามาสํูการเสียสมดุล ปัญหาราคาผลผลิตท่ีตกตํ่ากลับยิ่งตอกย้ําวํา บัดนี้ การทํานาข๎าวหรือการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเด่ียวนั้น มิใชํอาชีพที่เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกับทุก ๆ คน ทุก ๆ พื้นท่ีเสมอไป ดังนั้น ประเทศไทย
จึงต๎องมองหาทางเลือกอื่น ๆ มาใช๎เพื่อทดแทนความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจากการทํานาข๎าว หรือการเพาะปลูกพืช
เชิงเด่ียว โดยรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง” (Zoning by Agri-
Map) เป็นนโยบายท่ีมีเปูาหมายเพื่อแก๎ปัญหาหลาย ๆ อยํางในภาคการเกษตรไทย โดยการใช๎แนวทาง การเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรด๎วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีกับชนิดของพืชผลทางการเกษตร       
ท่ีจะปลูกวําสอดคล๎องเหมาะสมกันหรือไมํ หากไมํเหมาะสมจะสามารถเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพได๎
อยํางไร ทางหนํวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข๎องก็จะเข๎ามาชํวยเสนอแนวทางเลือกใหมํ ๆ ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีตํอไป 

กรมประมง เป็นหนํวยงานท่ีสํงเสริมให๎มีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําในพื้นท่ี  ๆ เหมาะสมและสร๎างอาชีพ     
สร๎างรายได๎จากการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา อีกท้ังได๎มีสํวนรํวมในการจัดทําฐานข๎อมูลพื้นท่ี  ๆ เหมาะสมกับ            
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําตามนโยบายเกษตรโซนนิ่ง เพื่อสนับสนุนให๎เกษตรกรได๎นําเป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมด๎านการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา ด๎วยเหตุนี้กรมประมงจึงมีแนวคิดท่ี
จะถํายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปลาในพื้นท่ีท่ีไมํเหมาะสมกับการปลูกพืชเชิงเด่ียว หรือการทํานาข๎าวและเพื่อ
ทดลองปรับเปล่ียนกิจกรรมเป็นการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําและสามารถพัฒนาเป็นจุดสาธิตด๎านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา
ให๎แกํเกษตรกรในชุมชนได๎อยํางตํอเนื่องตํอไป 

ผลการด าเนินงาน  
ออกติดตามให๎คําแนะนํา พร๎อมมอบคํูมือและมอบปัจจัยการผลิต ได๎แกํ ปลากินพืช ,อาหารสําเร็จรูป   

ชนิดเม็ด,ปุ๋ยข้ีไกํอัดเม็ด และปูนขาว แกํเกษตรกรโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค๎าเกษตรตามแผนท่ีเกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 75 ราย 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ระยะเวลาในการดําเนินการต้ังแตํเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือน
กรกฏาคม 2562) ดังนี้ 

1. พันธุ์ปลากินพืช ขนาด  3 - 5 เซนติเมตร จํานวน 3,200 ตัวตํอราย ประกอบด๎วย 
 - ปลานิล  จํานวน   1,600  ตัว 
 - ปลาตะเพียนขาว จํานวน  1,600  ตัว 
2. อาหารสมทบปลากินพืชขนาดใหญํ โปรตีนไมํตํ่ากวํา 16 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 1 กระสอบตํอราย 

(ขนาดบรรจุกระสอบละ 20 กิโลกรัม)  
3. ปุ๋ยข้ีไกํอัดเม็ด จํานวน 50 กิโลกรัมตํอราย 
4. ปูนขาว จํานวน 2 ถุงตํอราย (ถุงละ 10 กิโลกรัม  รวมเป็น 20 กิโลกรัมตํอราย) 
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กิจกรรมที่ 2 ให้ค าแนะน าและถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า (ระยะเวลาในการดําเนินการ
ต้ังแตํเดือนพฤศจิกายน 2561  ถึง เดือนมีนาคม 2562) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ ลงพื้นท่ีให๎คําแนะนํา ถํายทอดให๎ความรู๎ด๎าน     
การเล้ียงสัตว์น้ํา รายบํอและรายกลํุม เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความรู๎ด๎านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเบื้องต๎น อาทิเชํน        
การเตรียมบํอเล้ียงปลา การสร๎างอาหารธรรมชาติโดยการลดต๎นทุน การเล้ียงปลากินพืช และตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ําเบ้ืองต๎น จํานวน 1 ครั้งตํอราย   

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ (ระยะเวลาในการดําเนินการต้ังแตํเดือน
สิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2561) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษได๎ดําเนินการ
ประเมินผลผลิตสัตว์น้ําหลังเสร็จส้ินโครงการ ฯ โดยจะใช๎แห ยาว 6 เมตร ขนาดชํองตา 3 เซนติเมตร สํุมสัตว์น้ํา
ด๎วยแห 3 ครั้ง หลังจากนั้นนําสัตว์น้ําท่ีได๎มาช่ังน้ําหนักทุกครั้ง และคํานวณโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์      
เพื่อคํานวณหาน้ําหนักสัตว์น้ําท้ังบํอและหาคําเฉล่ีย (กิโลกรัม) ท้ังนี้ให๎เกษตรกร ประมาณการบริโภคในครัวเรือน 
(หนํวย: กิโลกรัม) นําผลท่ีได๎ไปคูณกับราคาสัตว์น้ําในพื้นท่ีนั้นๆ (หนํวย: บาท)จะได๎ผลจําหนํายสัตว์น้ํา และใน
กรณียังไมํจับสัตว์น้ําให๎นําคําเฉล่ียผลผลิตสัตว์น้ําไปคูณกับราคาในท๎องถิ่นจะได๎จํานวนผลผลิตและมูลคํา  

ปัญหาและอุปสรรค 
1. เนื่องจากพื้นท่ีสํวนใหญํมีปริมาณน้ําท่ีน๎อยทําให๎มอบปัจจัยการผลผลิตลําช๎า และในชํวงประเมิน

ผลผลิต เป็นชํวงเวลาท่ีส้ัน สัตว์น้ําจึงไมํเจริญเติบโตไมํทัน และให๎ประเมินให๎แล๎วเสร็จภายในปีงบประมาณ  
2. เกษตรกรไมํได๎ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ๎าหน๎าท่ี 
3. เจ๎าหน๎าท่ีต๎องปฏิบัติงานตํางจังหวัด บางพื้นท่ีไมํชํานาญเส๎นทาง   
4. ระยะเวลาในการปลํอยพันธุ์สัตว์น้ํา และในชํวงประเมินผลผลิตมันเป็นชํวงเวลาท่ีส้ัน สัตว์น้ําโตไมํทัน 

และให๎ประเมินให๎แล๎วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
5. บํอพัฒนาท่ีดินเป็นบํอกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในการทําการเกษตรไมํเหมาะตํอการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ควรทําการประเมินผลผลิตสัตว์น้ําในปีงบประมาณถัดไป 
2. ควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร๎อมและสนใจท่ีจะเข๎ารํวมโครงการ 
2. โครงการสํงเสริมเกษตรเชิงรุกด๎านการประมงต๎องรํวมมือกันระหวํางศูนย์วิ จัยและพัฒนา            

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดกับสํานักงานประมงจังหวัด ในทุกกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ           
เชิงรุก (Agri-Map) จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ 
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7. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 
ปัจจุบันเกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด๎าน โดยเฉพาะในภาคการผลิตท่ียังอยูํ         

ในเกณฑ์ท่ีไมํสูงมากและรายได๎เกษตรกรมีอัตราเฉล่ียตํ่า เนื่องจากเกษตรกรไมํมีความรู๎เพียงพอ ขาดข๎อมูลเชิงลึกด๎าน
การตลาดสําหรับการวางแผนการผลิต รวมท้ังความรู๎ในการผลิตสินค๎าเกษตรให๎มีคุณภาพสูงปลอดภัยตํอผ๎ูบริโภคและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ซึ่งประเด็นดังกลําวนี้สะท๎อนให๎เห็นวําอาชีพเกษตรกรยังขาดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
โดยเฉพาะการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํเกษตรกร ให๎เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได๎ในระยะยาวซึ่งจะทําให๎ภาครัฐ     
ไมํจําเป็นต๎องกําหนดนโยบายเพื่อแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าและโอบอุ๎มเกษตรกรไว๎อยูํตลอดเวลา ดังนั้นเกษตรกรจึงควร
ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎อยํางถํองแท๎ในอาชีพเกษตรกรรม สามารถวางแผนการตลาดและเตรี ยมการผลิตให๎มี  
ความสอดคล๎องตํอความต๎องการของอุปสงค์ตลาด รวมท้ังมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ      
การแก๎ไขปัญหาได๎อยํางรวดเร็ว โดยการวิเคราะห์ข๎อมูลรอบด๎านเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจท่ีต้ังอยูํบนหลักการ
และเหตุผลทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนรู๎จักประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีท่ีมีอยูํผสมผสาน
กับภูมิปัญญาชาวบ๎าน มีความรับผิดชอบตํอส่ิงแวดล๎อม/สังคมและมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให๎เกษตรกรผ๎ูเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง Smart Farmer 
 2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรผ๎ูเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดสํู Smart Farmer 
3. ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 อบรม/ถ่ายทอด เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร 
“การเล้ียงสัตว์น้ําแบบลดต๎นทุน” ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 250 ราย และจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 285 ราย 
 กิจกรรมที่ 2 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) ติดตามและประเมินผลเกษตรกรหลังเข๎ารั บ          
การฝึกอบรม ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 125 ราย และจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 142 ราย 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)  
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8. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 
           รายละเอียดโครงการ 
1) ความเป็นมา 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายด๎านการบริหารจัดผลผลิตเกษตรให๎ชุมชนเกษตรกร            
มีความเข๎มแข็ง สามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง  
ด๎านอาหาร ลดรายจํายและสร๎างรายได๎ในครัวเรือนเกษตรกร จึงมีนโยบายให๎ดําเนินงานโครงการธนาคารผลผลิต
เกษตรเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรอยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน     
ในการพัฒนาด๎านภาคการเกษตรในประเทศไทย 

ดังนั้น กรมประมงจึงได๎ดําเนินโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบ    
มีสํวนรํวม โดยการสํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชนสามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ําให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ดําเนินการโดยอาศัยแหลํงน้ําชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในชุมชน ภายใต๎     
การมีสํวนรํวมของชุมชน โดยการจัดต้ังคณะกรรมการแหลํงน้ําเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการ เน๎นการให๎
ความรู๎ด๎านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําในแหลํงน้ําชุมชน เพื่อเป็นแหลํงผลิตอาหารสัตว์น้ําแกํชุมชน มีผลผลิตสัต ว์น้ํา
พอเพียงตํอความต๎องการบริโภค สามารถลดรายจํายและสร๎างรายได๎ในครัวเรือนให๎กับราษฎรในชุมชนเปูาหมาย    
ซึ่งจะสํงผลให๎การดํารงชีวิตของราษฎรมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตํอไป 

2) วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให๎มีผลผลิตสัตว์น้ําจืดเพียงพอตํอการบริโภค สามารถสร๎างรายได๎และลดรายจํายในครัวเรือน  

2. เพื่อให๎ชุมชนมีความรู๎ สามารถบริหารจัดการแหลํงน้ําในชุมชนของตัวเองเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา    

    บริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ําผํานระบบกองทุนหรือกลํุม ให๎เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน  

3. เพื่อพัฒนาการบูรณาการทํางานระหวํางหนํวยงานภาครัฐ และการทํางานรํวมกันกับชุมชน        
    เพื่อการพัฒนาด๎านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดอยํางยั่งยืน 

3) กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด๎านการประมงในแหลํงน้ําแหํงเกํา ปี 2560 (ธนาคารสัตว์น้ําตําบลจะกง

ประชารัฐ หนองซองแมว) บ๎านกระหวัน หมูํท่ี 13 ตําบลจะกง อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. โครงการธนาคารสินค๎าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีสํวนรํวม ในแหลํงน้ําใหมํ 

ปี 2562 (ธนาคารสัตว์น้ําหนองอีเลิงน๎อย) บ๎านพร๎าว หมํูท่ี 21 อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
 
กิจกรรม ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ าชุมชน 

 ผลการด าเนินงาน 
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด๎านการประมงในแหลํงน้ําแหํงเกํา ปี 2560 (ธนาคารสัตว์น้ําตําบลจะกง

ประชารัฐ หนองซองแมว) บ๎านกระหวัน หมูํท่ี 13 ตําบลจะกง อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลจับสัตว์น้ าและมูลค่าสัตว์น้ าใช้ประโยชน์ 
ผลการประเมินผลจับสัตว์น้ําและมูลคําสัตว์น้ําใช๎ประโยชน์ โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด๎านการประมง

ในแหลํงน้ําแหํงเกํา ปี 2560 หนองซองแมว บ๎านกระหวัน หมูํท่ี 13 ตําบลจะกง อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 
25 พฤษภาคม 2562 

 

ชนิดปลา 
ผลจับรวม  ผลจับรวม ราคา  มูลค่า  

(กรัม.)  (กก.) (บาท/กก.) (บาท) 

กดเหลือง 49,836.84 49.84 120.00 5,980.42 

กระสูบจุด 2,931.58 2.93 40.00 117.26 

แก๎มชํ้า 10,260.53 10.26 40.00 410.42 

แขยงข๎างลาย 36,644.74 36.64 60.00 2,198.68 

จีน 4,876,681.58 4,876.68 50.00 243,834.08 

ชํอน 189,086.84 189.09 100.00 18,908.68 

ตะเพียนขาว 639,084.21 639.08 40.00 25,563.37 

ตะเพียนทราย 16,123.68 16.12 40.00 644.95 

นิล 1,613,834.21 1,613.83 50.00 80,691.71 

บึก 546,739.47 546.74 60.00 32,804.37 

บู ํ 5,863.16 5.86 120.00 703.58 

สวาย 140,715.79 140.72 60.00 8,442.95 

ไส๎ตันตาขาว 16,123.68 16.12 40.00 644.95 

ไส๎ตันตาแดง 2,931.58 2.93 40.00 117.26 

รวม 8,146,857.89 8,146.86 
 

421,062.68 
รวมชาวประมง 38 ราย จับผลผลิตสัตว์น้ําได๎ 555.8 กิโลกรัม 
เฉล่ียจับผลผลิตสัตว์น้ําได๎ตํอราย 14.63 กิโลกรัม 
มีชาวประมงรํวมจับสัตว์น้ําท้ังหมด 557 ราย รวมจับผลผลิตได๎ท้ังหมด 8,146.86 กิโลกรัม 
รายได๎จากการเปิดขายบัตร 421,062.68 บาท 

กิจกรรม เปูาหมาย ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ประเมินผลจับสัตว์นํ้าและมูลคํา
สัตว์นํ้าจืดใช๎ประโยชน์ปลาที่ปลํอย
ในปี 2562 

1 คร้ัง               1       

              1        
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ภาพกิจกรรมประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์ที่ปลอ่ยในแหล่งน้ าชุมชน 
 

 

                                        

กิจกรรมที่ 1 อนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ าก่อนปล่อย 

ชนิดปลาที่ปล่อย น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) 
ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ านวนทั้งหมด 
ที่ปล่อยอนุบาล 

ปลานิล  1.8 4.5 ซม.  40,000 

ปลาไน  1.2 3.8 ซม.  20,000 

ปลาตะเพียน  1.3 4.3 ซม.  20,000 
 

กิจกรรมที่ 2 สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาล 

ชนิดปลาที่ปล่อย 
น้ าหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ านวนทั้งหมด 
หลังอนุบาล 

% อัตราการรอด
ตายหลังการอนุบาล 

ปลานิล  25 7.32 ซม.  36,000  90 

ปลาไน  6.9 6.12 ซม.  16,000  80 

ปลาตะเพียน 8 6.40 ซม.  17,000  85 
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กิจกรรมที่ 3 ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า 
วันพุธท่ี 6 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ํา ได๎แกํ 

ปลานิล จํานวน 40,000 ตัว ปลาไน จํานวน 20,000 ตัว และปลาตะเพียน จํานวน 20,000 ตัว เพื่อนําปลํอยลงสํู
แหลํงน้ําโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร (กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีสํวนรํวม) ณ หนองอีเลิง อําเภอ
วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีสํานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการ สมาชิกแหลํงน้ํา รํวมกิจกรรมใน    
ครั้งนี้ 

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าโครงการ 

ชนิดปลาที่ปล่อย จ านวน (ตัว) ขนาดปลาที่ปล่อย วันที่ปล่อย 

ปลานิล  40,000 3-5 ซม. 6 มีนาคม 2562 

ปลาไน  20,000 3-5 ซม. 6 มีนาคม 2562 

ปลาตะเพียน  20,000 3-5 ซม. 6 มีนาคม 2562 

รวม 80,000   

 
กิจกรรมที่ 3 ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ รํวมกับสํานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ 

คณะกรรมการ และสมาชิกแหลํงน้ํา ดําเนินการสํุมประเมินติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ําหลังการปลํอยทุก       
2 เดือน (ครั้งท่ี 1) โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน ตามโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร กิจกรรม สนับสนุนธนาคาร
ผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีสํวนรํวม ในแหลํงน้ําใหมํปี (ธนาคารสัตว์น้ําหนองอีเลิงน๎อย) บ๎านพร๎าว หมูํท่ี 21 อําเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 

ขนาดข่าย ชนิดปลา 
น้ าหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ านวนตัวที่สุ่ม
ได้ 

4 ซม. แขยงขา้งลาย 100.00 14.50 2 

  ตะเพียนขาว 146.67 16.67 6 

5.5 ซม. ตะเพียนขาว 220.00 22.00 4 

7 ซม. จีน 200.00 20.00 1 

  ตะเพียนขาว 250.00 23.00 1 

9 ซม. ตะเพียนขาว 275.00 23.50 2 
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ผลการติดตามการสํุมประเมินติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ําหลังการปลํอยทุก 2 เดือน ( ครั้งท่ี 2)        
ตามโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีสํวนรํวม ในแหลํงน้ําใหมํ            
ปี 2562 (ธนาคารสัตว์น้ําหนองอีเลิงน๎อย) บ๎านพร๎าว หมูํท่ี 21 อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 13 สิงหาคม 
2562 

 
ภาพกิจกรรมการประเมินติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า   

     

   
  
 
    
 
     

   
   
 
 
 
 

 
 

ขนาดข่าย ชนิดปลา น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) 
ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ านวนตัวที่สุ่มได้ 

3 ซม. ตะเพียนขาว 149.57 26.50 1 

4 ซม. นิล 86.00 15.70 5 

5.5 ซม. นิล 123.33 17.42 6 

7 ซม. ตะเพียนขาว 225.91 25.50 1 

  นิล 170.00 19.50 4 

9 ซม. ตะเพียนขาว 217.53 25.00 1 
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9. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

หลักการและเหตุผล 
การเพาะเล้ียงกุ๎งก๎ามแดงหรือกุ๎งเครย์ฟิช  กรมประมงได๎มีประกาศ เรื่อง กําหนดให๎ผ๎ูประกอบกิจการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม (กุ๎งก๎ามแดง หรือ เครย์ฟิช) พ.ศ. 2558 ต๎องปฏิบัติ จํานวน 4 ฉบับ จึงได๎มีการดําเนินการ
ให๎ข๎อมูลความรู๎แกํผ๎ูประกอบกิจการได๎ทราบถึงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎อง รายละเอียดท่ีต๎องปฏิบัติ รวมท้ัง
บทลงโทษตําง ๆ และการดําเนินการติดตาม เฝูาระวัง ให๎ผ๎ูประกอบการดําเนินการได๎ตามประกาศกําหนดตํอไป 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าแกํเจ๎าหน๎าท่ีกรมประมง เรื่องระเบียบและวิธีการดําเนินงานกิจการ              

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุมตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 80 ของความรู๎กํอนเข๎ารับการช้ีแจง 
2.เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ์สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผ๎ูประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุมด๎าน

กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558  
3.เพื่อติดตาม เฝูาระวัง การดําเนินกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม 
4.เพื่อกํากับ ดูแล การดําเนินกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ์สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผ๎ูประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา

ควบคุมด๎านกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ 
จํานวน 30 ราย  

กิจกรรมที่ 2 ติดตาม เฝูาระวัง การดําเนินกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุมให๎เป็นไปตามประกาศ
กําหนด 2558 ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 5 ราย รายละ 2 ครั้ง 
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ภาพกิจกรรมโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

            
 
 
 

 
 
 
 
 



39 
 

  

10. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง 

หลักการและความเป็นมา 
 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎กําหนดให๎จัดทําโครงการสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ  เพื่อถวายแดํ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได๎ที่ทรงมีตํอ
ปวงชนชาวไทย กรมประมงจึงได๎รํวมบูรณาการจัดทําโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  (กิจกรรมสนับสนุน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํด๎านประมง ) ขึ้น โดยมีการสํงเสริมให๎เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก  882 อําเภอ      
รวมทั้งสิ้นจํานวน 70,000 ราย ได๎น๎อมนําหลักทฤษฎีใหมํไปปรับใช๎ในพื้นที่ของตนเองอยํางเหมาะสมและมี              
ความสอดคล๎องกับสภาพพื้นท่ี สภาพภูมิสังคม ภายใต๎กรอบแนวคิดท่ีเน๎นและให๎ความสําคัญกับการน๎อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอยูํด๎วยความมั่นคงและยั่งยืน  โดยมุํงหวังเพื่อชํวยพัฒนา
คุณภาพชีว ิตของเกษตรกร  สร๎างความเข๎มแข็งและสํงเสริมให๎เกษตรกรปรับใช๎หลักเกษตรทฤษฎีใหมํ               
ในแปลงเกษตรของตน เพื่อให๎เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ําให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นการลดรายจําย         
เพิ่มรายได๎ให๎เพียงพอตํอการดํารงชีพ และชํวยให๎เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อถวายแดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

อันหาท่ีสุดมิได๎ท่ีทรงมีตํอปวงชนชาวไทย 
2. เพื ่อสนับสนุนให๎เกษตรกรนําแนวทางทฤษฎีใหมํมาปรับใช๎กับกิจกรรมทางการเกษตรในพื ้นท่ี          

ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับพื้นท่ีของเกษตรกร 
3. เพื่อให๎เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจํายในครัวเรือน มีรายได๎เสริม และสามารถพึ่งพาตนเองได๎ 
4. เพื่อให๎เกษตรกรมีการผลิตการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม สร๎างสมดุล และเกิดความยั่งยืน 

 ผลการด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า (ปลากินพืช)  ให๎เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัด        
ศรีสะเกษ รายใหมํ ปี 2562  จํานวน 1 ,089 ราย (รายละ 840 ตัว) และรายเกํา ปี 2560 จํานวน 1 ,060 ราย    
(รายละ 500 ตัว) และจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1,000 ราย (รายละ 840 ตัว)   

 กิจกรรมที ่ 2 ติดตาม ดูแล และให๎คําแนะนําเกษตรกรที่เข๎าร ํวมโครงการฯ ในเขตพื ้นที่ อําเภอ            
โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 15 ราย เพื่อให๎พึ่งพาตนเองได๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ภาพกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”   
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11. โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ 
ตามหลักการและเหตุผลท่ีกลําวมาเบื้องต๎น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดศรีสะเกษ ได๎รับการจัดสรร

งบประมาณเพื่อดําเนินการ โดยปี 2556 - ปี 2561 ได๎รับงบประมาณในการศึกษาข๎อมูลเบ้ืองต๎นทางสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมการทําการประมง และอบรมให๎มีความรู๎เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา กฎหมายการประมงและ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา
หลากชนิด ในปี 2562 นี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ ได๎รับงบประมาณ เพื่อดําเนิน
กิจกรรมตํอเนื่อง ประกอบด๎วยการจัดอบรมเกษตรกรและประชาชนท่ีอยูํในเขตพื้นท่ีโครงการฝายหัวนา แลกเปล่ียน
ข๎อคิดเห็น สร๎างจิตสํานึกในการรักษาระบบนิเวศแหลํงน้ําแบบมีสํวนรํวมของชุมชน ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําหลากชนิด 
จํานวนประมาณ 6 ล๎านตัว เพื่อปลํอยลงสํูลําน้ํา บริเวณหน๎าเขื่อนและท๎ ายเขื่อนฝายหัวนา ท้ังนี้ ได๎บูรณาการ        
การทํางานกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของเกษตรกร(ชาวประมง) ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียในพื้นท่ี      
ท้ังการจัดอบรมและจัดพิธีปลํอยพันธุ์สัตว์น้ํา ซึ่งได๎รับความรํวมมือด๎วยดี  สร๎างประโยชน์แกํสํวนรวมและรํวมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแหลํงน้ําตํอไป 
งบประมาณด าเนินการปี 2562 เป็นเงิน 2.2 ล้านบาท 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

 1. การประชุมการด าเนินงานและติดตามความก้าวหน้า  
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันแก๎ไขผลกระทบส่ิงแวดล๎อมและ แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล๎อม โดยมีหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ารํวมการประชุมพร๎อมนําเสนอความก๎าวหน๎าผลการดําเนินงานตามแผนฯ 
ในปีงบประมาณ 2562 โดยแผนปฏิบัติการปูองกันแก๎ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล๎อมโครงการ        
ฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ แผนการดําเนินงานท้ังหมด 10 ปี ต้ังแตํปีงบประมาณ 2556 - 2565 รวมท้ังส้ิน 16 
แผนงาน     

2. ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานและคัดเลือกเกษตรกร จ านวน 12 จุด ในเขตพื้นที่ 2 อ าเภอ 12 หมู่บ้าน 
ได้แก่ 
 2.1 บ๎านหนองหวาย ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 2.2 บ๎านหนองโอง ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ    
 2.3 บ๎านเปือย ตําบลหนองแก๎ว อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   
 2.4 บ๎านหนองบัวไชยวาน ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   
 2.5 บ๎านดูน ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ    
 2.6 บ๎านหนองเทา ตําบลเมืองน๎อย อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ    
 2.7 บ๎านทําช๎าง ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ     
 2.8 บ๎านสีถาน ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ    
 2.9 บ๎านทําโพธิ์  ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   
 2.10 บ๎านกลาง ตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ    
 2.11 บ๎านทํา ตําบลส๎มปุอย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ    
 2.12 บ๎านส๎มปุอย ตําบลส๎มปุอย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
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โดยประสานความรํวมมือกับกรมชลประทาน ประมงอําเภอ และผ๎ูนําชุมชน  
3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการอนุรักษ์ ให๎กับเกษตรกรและประชาชนท่ีอยูํ     

ในเขตพื้นท่ีโครงการฝายหัวนา ให๎สามารถประกอบอาชีพด๎านการประมงหรือการทําประมงท่ีถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
แลกเปล่ียนข๎อคิดเห็น สร๎างจิตสํานึกในการรักษาระบบนิเวศแหลํงน้ํา แบบมีสํวนรํวมของชุมชนในเขตพื้นท่ีโครงการ 
จํานวน 12 จุด ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมรวมท้ังส้ิน 480 คน แบํงเป็นเพศชาย 265 คน เพศหญิง 215 คน จากการจัดอบรม
รํวมกับชุมชน เพื่อให๎ความรู๎และสร๎างความเข๎าใจในชุมชนผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียบริเวณโครงการฝายหัวนา จังหวัด      
ศรีสะเกษ ตามแผนงานด๎านนิเวศทรัพยากรประมง ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา   
การบริหารจัดการแหลํงอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําของชุมชน และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการแหลํงอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ํา ชุมชนเกิดความรู๎และเข๎าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรสัตว์น้ํา เกิดการสร๎างจิตสํานึกในการหวงแหน
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําท่ีมีอยูํในท๎องถิ่นของตน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ โดยชุมชนมีข๎อเสนอแนะในท่ีประชุม
ดังตํอไปนี้ 

1. ชุมชนมีความต๎องการพันธุ์กุ๎งก๎ามกรามและพันธุ์ปลาพื้นเมือง เพื่อนําปลํอยลงสํูแหลํงน้ําในเขตอนุรักษ์
ทุกๆ ปี 

2. ชุมชนมีความต๎องการความรู๎ในการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการประมงอยํางยั่งยืน 

 
 

 
              ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเกษตรกรและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการฝายหัวนา 
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4. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า เพื่อน าปล่อยลงสู่แหล่งอนุรักษ์  
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ํา (พันธุ์ปลา และกุ๎งก๎ามกราม) เพื่อนําปลํอยลงสํูแหลํงอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา  เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในแหลํงน้ําธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําในแหลํงน้ําธรรมชาติตามโครงการฝายหัวนา 
จังหวัดศรีสะเกษ 
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5. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า และน าปล่อยลงสู่ล าน้ ามูล 
ดําเนินการผลิตพันธุ์ สัตว์น้ําหลากชนิด ได๎แกํ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาพลวง (บ๎า)          

ปลากระแห ปลาสร๎อยขาว ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลากด ปลาบึก ปลาแก๎มชํ้า และกุ๎งก๎ามกราม เป็นต๎น รวมจํานวน
ประมาณ 6,000,000 ตัว เพื่อใช๎ในการสนับสนุนนําปลํอยพันธุ์สัตว์น้ําลงในแหลํงอนุรักษ์ และจัดพิธีปลํอยพันธุ์สัตว์น้ํา
ฝายหัวนา โดยได๎รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําจากหนํวยงานในสังกัดกรมประมง ดังนี้ 

หน่วยงาน ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําศรีสะเกษ   ปลาตะเพียนขาว ปลากระแห ปลา

สร๎อยขาว  

1,240,000 ตัว 

  ปลาตะเพียนทอง ปลากดเหลือง   

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืด  

    เขต 5 (ยโสธร) 

ปลาเทโพ ปลาตะเพียนทอง ปลา

กระแห  

ปลาแก๎มชํ้า 

280,000 ตัว 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืด 

    มุกดาหาร 

ปลาสวาย ปลากดเหลือง 160,000 ตัว  

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืด 

    อํานาจเจริญ 

ปลากดแก๎ว ปลาสร๎อยขาว 270,000 ตัว  

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เขต 4     

    (อุบลราชธานี) 

กุ๎งก๎ามกราม 1,500,000 ตัว   

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร์ ปลาบึก ปลาสร๎อยขาว ปลากาดํา ปลา

สวาย 

   600,100 ตัว  

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแกํน  

    (เข่ือนอุบลรัตน์) 

กุ๎งก๎ามกราม 1,500,000 ตัว   

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา ปลาบ๎า ปลาตะเพียนขาว 500,000 ตัว  

 

6. จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี 2562 
ในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ รํวมกับโครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาหัวนา 

และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง รํวมจัดพิธีปลํอยพันธุ์สัตว์น้ําโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี 2562        
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยนายเพิ่มศักด์ิ ฉวีรักษ์ รองผ๎ูวําราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี 
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พร๎อมด๎วยนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอําเภอกันทรารมย์ หัวหน๎าสํวนราชการ คณะครู-นักเรียน และประชาชน
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนบริเวณใกล๎เคียง รํวมปลํอยพันธุ์สัตว์น้ํา ลงในแหลํงน้ําธรรมชาติ
บริเวณเข่ือนหัวนา ตําบลหนองแก๎ว อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา และฟื้นฟูทรัพยากร
สัตว์น้ําในแหลํงน้ําธรรมชาติ สร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ําและการมีสํวนรํวมของประชาชน    
ในการรักษาระบบนิเวศแหลํงน้ําของชุมชนให๎คงอยูํอยํางยั่งยืนสืบไป    
             

 
 

 
 
                

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ 
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12. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสูม่าตรฐาน 

1. หลักการและเหตุผล 
 นับต้ังแตํปี พ.ศ. 2546 เป็นต๎นมา สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เป็นอีกหนํวยงานหนึ่งท่ีได๎รับ
มอบหมายจากกรมประมงให๎ดําเนินโครงการความปลอดภัยด๎านอาหารประมง เนื่องจากในขณะนั้นสินค๎าท่ีสํงออกไป
จําหนํายยังตํางประเทศประสพปัญหาเรื่องยาและสารเคมีตกค๎าง อีกท้ังมีการคาดการณ์วํากุ๎งก๎ามกราม จะเป็นสินค๎า
สัตว์น้ําจืดท่ีมีศักยภาพสูงตํอการสํงออกในอนาคต สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จึงได๎จัดโครงการนํารํองสําหรับ
การเพาะเล้ียงกุ๎งก๎ามกรามท่ีดี และได๎พัฒนาพร๎อมท้ังจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีสําหรับการผลิตกุ๎งก๎ามกรามและ
กําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ จากนั้นในปี พ.ศ. 2547 กรมประมงได๎จัดทํามาตรฐานขั้นปลอดภัยสําหรับการผลิต   
สัตว์น้ําจืดขึ้นเพื่อรองรับเกษตรกรสํวนใหญํท่ีมีการเล้ียงสัตว์น้ําจืด เพื่อการยังชีพซึ่งเป็นการเตรียมความพร๎อมของ
เกษตรกรให๎พัฒนาตนเองไปสํูมาตรฐานท่ีสูงตํอไป ในชํวงปลายปี พ.ศ. 2547 กรมประมงดําเนินการปรับปรุงระเบียบ
ขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติ โดยยกเลิกระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการผลิตกุ๎งทะเล
ตามมาตรฐานจี เอ พี พ.ศ. 2546 ระเบียบกรมประมงวําด๎วยการปฏิบัติทางประมงท่ีดีสําหรับการผลิตสัตว์น้ําจืด 
พ.ศ. 2546 และประกาศใช๎ “ระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2547” 
และ “ระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงท่ีดีสําหรับสัตว์น้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2548” 
และได๎ยกเลิกระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงท่ี ดีสําหรับสัตว์น้ํา (จี เอ พี)        
พ.ศ. 2548  แล๎วได๎ประกาศใช๎ระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงท่ีดีสําหรับสัตว์น้ํา 
(จี เอ พี) พ.ศ. 2553 มาจนถึงปัจจุบัน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดตามระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการผลิต
สัตว์น้ําขั้นปลอดภัย พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมประมงวําด๎วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมง 
ท่ีดีสําหรับสัตว์น้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2562 
 2.2 เพื่อให๎ได๎สัตว์น้ําท่ีปลอดภัยจากการใช๎ยาและสารเคมี  
3. เปูาหมาย 
 3.1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืด ปี 2562 จํานวนท้ังส้ิน 141 ฟาร์ม 
โดยแยกเป็น 
 3.2 กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืด จํานวน 212 ตัวอยําง (ยา) 

3.3  กิจกรรมตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตวนํ้าจากแหลํงเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด จํานวน - ตัวอยาง (ยา) (เฉพาะหนํวย 
Lab) 

3.4 กิจกรรมเฝูาระวังฟารม์เพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด จํานวน 15 ฟาร์ม 

3.5 กิจกรรมการพัฒนาห๎องปฏิบัติการเข๎าสํูมาตรฐาน ISO 17025 

3.6 กิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตวนํ้าจืดภายใต๎สังกัด จํานวน 1  ครั้งตํอปี 

3.7 กิจกรรมการดําเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี RMP เปูาหมาย จํานวน 12 ฟาร์ม  
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4. ระยะเวลาและวิธีด าเนินการ  
     4.1 ระยะเวลาด าเนินงาน   
  ต้ังแตํ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
     4.2 วิธีด าเนินการ 
  1) จัดทําแผนตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ําท้ังฟาร์มใหมํ ฟาร์มตํออายุ และ
ฟาร์มตรวจติดตามสํงมายังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเพื่อพิจารณา  
  2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดพิจารณาแผนงานของหนํวยงานและจัดสรร
งบประมาณเพื่อให๎หนํวยงานเข๎าดําเนินการ 
  3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายเดือนแจ๎งมายังกองฯ ทราบทุกเดือน 
  4) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ Food Safety สํงกองฯ เมื่อส้ินสุด
งบประมาณในแตํละปี   
 5. ผลการด าเนินงานโครงการ Food Safety ปงีบประมาณ 2562 
 จากการดําเนินงานตามกิจกรรมตํางๆ ภายใต๎โครงการ Food Safety ของศูนย์วิจัยและพัฒนา             
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ ในปีงบประมาณ 2562 ท่ีผํานมาสามารถสรุปผลการดําเนินงานโดยแยกเป็น
กิจกรรม ได๎ดังนี้ 

5.1 กิจกรรมตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

สรุปแผนการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ มาตรฐาน แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

1 GAP 24 23 
   

  - ตรวจติดตาม 2 1     

  - ต่ออาย ุ ฟาร์มที่ได้รับรองปี 60 0 0     

  - ฟาร์มใหม่ ปี 62 22 22     

  SL 116 117 
 

  

  - ตรวจติดตาม  ฟาร์มที่ได้รับรองปี 60 41 42     

  - ต่ออาย ุ ฟาร์มที่ได้รับรองปี 59 75 75     

2 ตรวจโรงเพาะฟัก 1 1 100   

  รวม 141 141 100   

3 ตรวจปัจจัยการผลิตฯ 
212 

ตัวอย่าง 
216 

ตัวอย่าง 46.84   
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5.2 กิจกรรมเฝูาระวังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน ้าจืด 
 ผลการดําเนินงานกิจกรรมเฝูาระวังฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดประจําปีงบประมาณ 2562 ของ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ โดยมีแผนการดําเนินงานท้ังหมด 15 ฟาร์ม ตรวจประเมินผําน
เกณฑ์จํานวน 15 ฟาร์ม ตรวจประเมินไมํผํานเกณฑ์จํานวน 0 ฟาร์ม  

5.3 กิจกรรมตรวจรับรองโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว น ้าจืดภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนา          
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

 เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูดําเนินโครงการ 
 คณะผ๎ูตรวจประเมินของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ ท่ีทําหน๎าท่ีตรวจ
ประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ําจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําท่ีดี ของหนํวยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอํานาจเจริญ ประกอบด๎วย 
 1. นายสมหมาย  โกศล           เจ๎าพนักงานประมงปฏิบัติงาน     หัวหน๎าคณะผ๎ูตรวจประเมิน 
 2. นายวานิช ศรีวิชัย         นักวิชาการประมง         ผ๎ูตรวจประเมิน 
 3. นางนัฐภาภรณ์ ดวงสมร        พนักงานผ๎ูชํวยประมง        ผ๎ูตรวจประเมิน 
                 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. ให๎หนํวยงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ําแตํละหนํวยแตํงต้ังหรือมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูมีหน๎าท่ีรับผิดชอบ
ดูแลระบบการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ําต้ังแตํสองคนขึ้นไป ทําหน๎าท่ีศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบ          
การเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ําของหนํวยงานให๎เข๎าสํูเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําท่ีดี
สําหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ํา (ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1) และเป็นผ๎ูช้ีแจงรายละเอียด
ระบบโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ําเมื่อเจ๎าหน๎าท่ีจากหนํวยงานอื่นมาประเมิน 
 2. กิจกรรม การตรวจประเมิน ใช๎เกณฑ์ประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ําจืดตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําท่ีดี  
 ผลการตรวจประเมิน 
 คณะผ๎ูตรวจประเมินของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ ได๎ดําเนินการเข๎า
ตรวจประเมินหนํวยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ โดยผ๎ูให๎รายละเอียด ใน        
การประเมินและผ๎ูดูแลโรงเพาะพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ประกอบด๎วย 
 1. นายคมสันต์ พันธะปิว  นักวิชาการประมง 
 2. นางสาวอรดี ครองบุญ   เจ๎าพนักงานประมง 
 รายละเอียดโรงเพาะพันธุ์ของหนํวยงาน 
 ช่ือหนํวยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 
 ชนิดสัตว์น้ําท่ีเพาะพันธุ์  ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ       
ปลากระแห  ปลาสร๎อยขาว ปลาสวาย และกบนา 
 พื้นท่ีโรงเพาะพันธุ์และอนุบาล 900 ตารางเมตร ประกอบด๎วย 
 โรงเพาะ จํานวน 2 โรง 
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 บํอซีเมนต์  ขนาด 50 ตัน  จํานวน 20 บํอ  ขนาด 25 ตัน  จํานวน 10 บํอ                            
ขนาด 15 ตัน จํานวน 10 บํอ 
 บํอดินผนัง คสล. ขนาด 1 ไรํ จํานวน 6 บํอ ขนาด 0.5 ไรํ จํานวน 12 บํอ 
 ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.5 ตัน จํานวน 24 ใบ 
 มีบํอดินพักน้ําจืด ขนาด 3 ไรํ  
 มีบํอซีเมนต์พักน้ําจืด ขนาด 200 ตัน 
 มีบํอดินพักน้ําท้ิง ขนาด 4 ไรํ 
 ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ําจืดมาตรฐาน  
การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําท่ีดี ของหนํวยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ 
โดยพิจารณาการให๎คะแนนตามเกณฑ์ท่ีได๎กําหนด ปรากฏดังนี้ 
  5.4 การด าเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP 
  ผลการดําเนินดําเนินการตามแผนควบคุมการปนเปื้อนยาและสารเคมี NRCP ประจําปี 2562 ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ โดยสํงตัวอยํางจากฟาร์ม Safety Level จํานวน  12 ตัวอยําง 
สํงตรวจท่ีห๎องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง    
สัตว์น้ําจืดเขต 8 (อยุธยา) และกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และสํงตัวอยําง
จากฟาร์ม GAP จํานวน 1 ตัวอยําง สํงตรวจท่ีห๎องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี 
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามแผนควบคุมการปนเปือ้นยาและสารเคมี NRCP แยกตามชนิดยา 

ชนิดสารที่สํงตรวจ แผน/ผล 
ชนิดสัตว์นํ้าท่ีสํงตรวจ 

ปลา 
ลูก
ปลา 

กุ๎ง
ก๎ามกราม 

ลูกก๎ุง
ก๎ามกราม รวม 

TETRACYCLINE แผน 1       1 

(Oxytetracycline,  Tetracycline,  Chlotetracycline) ผล 1       1 

FLUOROQUINOLONE แผน 1       1 
( Oxolinic Acid,  Enrofloxacin, Difloxacin, Sarafloxacin, Flumequine) ผล 1       1 

CHLORAMPHINICOL แผน 1       1 

  ผล 1       1 
NITROFURANS แผน 1       1 

  ผล 1       1 
MALCHITE GREEN แผน 1       1 

Malachite green/Luco malachite green ผล 1       1 

TETRACYCLINE แผน 1       1 

STILBENES แผน 1       1 
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ชนิดสารที่สํงตรวจ แผน/ผล 
ชนิดสัตว์นํ้าท่ีสํงตรวจ 

ปลา 
ลูก
ปลา 

กุ๎ง
ก๎ามกราม 

ลูกก๎ุง
ก๎ามกราม รวม 

Diethylstilbestrol (DES)/Hexestrol (HEX)/ Dienestrol (DIEN) ผล 1       1 

STEROIDS  แผน 1       1 

Methyl testosterone ผล 1       1 

NITROIMIDAZOLES แผน -       - 

Dimetridazole/Metronidazole/Ronidazole/ Ipronidazole ผล -       - 

SULPHONAMIDE แผน 1       1 

Sulfamonomethoxin/ Sulfamerezine/Trimetoprim ผล 1       1 

CHEMICAL ELEMENT แผน 1       1 

(Cadmium(Cd), Lead(Pb), Mercury(Hg)) ผล 1       1 
ORGANO CHLORINE  แผน -       - 

(DDT & metabolite/Endosulfan, PCBs) ผล -       - 
B2a แผน 1    1 

 ผล 1    1 

รวมท้ังส้ิน แผน        
 

 

                              ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพสนิค้าประมงสู่มาตรฐาน 
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13. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 

หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลได๎วางเปูาหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศไว๎ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง” ซึ่งในการพัฒนาได๎เน๎นหลักการให๎คนเป็นศูนย์กลาง   
ในการพัฒนา เพื่อนําประเทศไทยให๎พ๎นจาก “กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง” และความสมดุลในการพัฒนาและ
ความเล่ือมลํ้าของความมั่งค่ัง สํูประเทศไทย 4.0 โดยภาคการเกษตรเป็นภาคสํวนหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญในการผลักดัน
ให๎ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได๎มี การกําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตร
ในชํวง 5 ปี และ 20 ปี ท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12     
โดยมุํงการแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอื้อตํอการพัฒนาภาคเกษตรระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกร
มั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสํูเปูาหมายด๎วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ        
1) สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐาน
สินค๎า 3) เพิ่มความสามารถในการแขํงขันภาคเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) การบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและส่ิงแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน 5) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค๎าเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของ             
ภาคการเกษตร อีกท้ังมุํงเน๎นการเสริมการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหมํ เพื่อ    
มุํงไปสํูภาคการเกษตรมั่งค่ัง 

 การสํงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค๎าสัตว์น้ําให๎เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นสํวนสําคัญ ในการ
สร๎างมูลคําเพิ่ม ให๎กับสินค๎าสัตว์น้ําของไทย และเพิ่มชํองทางในการแขํงขัน การค๎า ซึ่งเป็นการผลักดันให๎ไปสํู
เปูาหมาย “ประเทศไทยเป็นผ๎ูนําในระดับภูมิภาค ด๎านการผลิต การบริโภค การค๎าสินค๎า และการบริการเกษตร
อินทรีย์ ท่ีมีความยั่งยืน และเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานสากล อีกท้ังในปัจ จุบันผ๎ูบริโภคได๎รับความสําคัญกับ          
การบริโภคอาหารแบบคลีน ท่ีมีความปลอดภัย และสินค๎าท่ีผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ ให๎มีเพิ่มมากขึ้น อีกท้ัง      
การสํงเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ําให๎สามารถได๎รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นับวําเป็นแกนหลักหนึ่ง   
ท่ีจะทําให๎เกษตรกรมีความยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลส่ิงแวดล๎อมได๎อีกทางหนึ่งด๎วย 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความรู๎ด๎านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

2. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให๎แกํเกษตรกร 

3. เพื่อเพิ่มแหลํงผลิต ผลิตผลสัตว์น้ําจืดอินทรีย์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

วิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน 

  กิจกรรมที่ 1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานอินทรีย์ จ านวน 69 ราย 
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  การดําเนินงาน 

1.1 คัดเลือกเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ จํานวน 69 ราย โดยพิจารณาจาก 

- เกษตรกรที่มีแปลงนาข๎าวที่ได๎รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เรียบร๎อยแล๎ว 

- เกษตรกรที่มีแปลงนาข๎าวที่อยูํระหวํางการพิจารณาให๎ได๎รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

- เกษตรกรในพื้นท่ีอื่นท่ีมีความสนใจในการเล้ียงสัตว์น้ําอินทรีย์ 

- มีบํอดินในนาข๎าว หรือมีรํองในนาข๎าว หรือแปลงนาข๎าวที่พร๎อมจะดําเนินการเล้ียงปลา 

ในนาข๎าว 

- มีบํอดินในพื้นท่ีใกล๎เคียงท่ีสามารถดําเนินการเล้ียงสัตว์น้ําจืดได๎ 

- พื้นท่ีฟาร์มอยูํในบริเวณท่ี ไมํมีความเส่ียงตํอการปนเป้ือนยาและสารเคมี วัตถุอันตราย 

ทางการเกษตร หรือสารปนเป้ือนตําง หรือมลพิษ 

1.2 ประชุม/อบรมให๎ความรู๎แกํเกษตรกรด๎านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดตามมาตรฐานเกษตร 

อินทรีย์ จํานวน 69 ราย 

1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ขนาด 5 เซนติเมตรขึ้นไป เพื่อสนับสนุนเกษตรกร 69 ราย ในอัตรา 500  
ตัวตํอไรํ แตํไมํเกิน 3 ,000 ตัวตํอราย สําหรับการสํงเสริมการเล้ียงปลาในนาข๎าว และในอัตรา         
2 ตัวตํอตารางเมตร แตํไมํเกิน 3,000 ตัวตํอราย สําหรับการสํงเสริมการเล้ียงในบํอดิน 

1.4 สร๎างเสริมองค์ความรู๎ด๎านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดแกํเกษตรกร 

- ให๎คําแนะนําทางวิชาการด๎านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดอินทรีย์แกํเกษตรกร 

- ติดตามความก๎าวหน๎าในการดําเนินงานของเกษตรกร 

แผนและผลการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม หนํวยนับ ปริมาณงาน 

1 สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ราย 

แผน ผล 
69 69 

ตัว 207,000 207,000 
ไร ํ

 
32.25 

2 สร๎างเสริมองค์ความรู๎ด๎านการเพาะเล้ียง 
สัตว์น้ําอินทรีย์แกํเกษตรกร 

ราย 
แผน ผล 
144 144 

2.1 เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการปี 2562 ราย 
แผน ผล 
69 69 

2.2 เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการปี 2561 ราย 
แผน ผล 
75 75 
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1. สนับสนนุปัจจัยการผลิต  
   - สนับสนุนพันธุ์ปลานิล และปลาตะเพียนขาว ขนาด 5 เซนติเมตรขึ้นไป จํานวน 69 ราย รายละ 3,000 ตัว 
รวมท้ังหมด 207,000 ตัว พื้นท่ีโดยรวม 32.25 ไรํ 

2. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์แก่เกษตรกร 
   - ให๎ความรู๎ด๎านหลักการเล้ียงปลาตามมาตรฐาน มกษ.9000-2552 เลํม 1 : อินทรีย ์
   - ให๎ความรู๎เรื่องการสร๎างอาหารธรรมชาติและการเลือกวัตถุดินอาหารปลาตามมาตรฐานอินทรีย์ 
 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 เกษตรกรยื่นคําขอรับการรับรอง 
ราย 

แผน ผล 

 
24 

ไร ํ
 

38.75 

3.1 เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการปี 2562 
ราย 

แผน ผล 
- 19 

ไร ํ - 7.75 

3.2 เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการปี 2561 
ราย 

แผน ผล 
- 5 

ไร ํ - 7 
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การเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ในพืน้ที่จังหวัดศรีสะเกษ 

1. การเลือกสถานที่/สภาพพื้นที่ 
 เกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดศรีสะเกษ สํวนใหญํพื้นท่ีฟาร์มมีการทํานาข๎าวแบบ
อินทรีย์อยูํแล๎ว บริเวณพื้นท่ีข๎างเคียงสํวนใหญํก็มีการทํานาข๎าวแบบอินทรีย์ หรือลดการใช๎ยาและสารเคมีเชํนกัน    
ทําให๎การเล้ียงสัตว์น้ําแบบอินทรีย์ไมํมีความเส่ียง หรือความเส่ียงน๎อยจากการตกค๎างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
และสารปนเป้ือนตําง ๆ หรือเกษตรกรบางรายพื้นท่ีข๎างเคียงไมํได๎มีการทําเกษตรแบบอินทรีย์หรือประเมินพื้นท่ีแล๎ว
วํามีความเส่ียงตํอการปนเป้ือน ก็จะมีมาตรการปูองกันโดยทําแนวกันชน (Buffer Zone) เชํน ทําคันดินกั้นโดยรอบ
ให๎สูงขึ้น มีการปลูกพืชเป็นแถวเพื่อเป็นแนวกันชนปูองกันการปนเป้ือนจากสารเคมีตําง ๆ จากบริเวณพื้นท่ีรอบข๎าง 

2. รูปแบบบ่อ/แปลง 
 ลักษณะบํอเล้ียงท่ีเหมาะสมสําหรับการเล้ียงสัตว์น้ําอินทรีย์ มีหลักๆ อยูํ 3 รูปแบบ  

1. แบบเล้ียงปลาในบํอดิน  
2. แบบเล้ียงปลาในนาข๎าว ซึ่งบํอมีทางเข๎าออกของน้ําท่ีชัดเจนสําหรับให๎ปลาออกสํูแปลงนาได๎  
3. แบบรํองในแปลงนา แปลงนาท่ีจะเล้ียงปลาต๎องกักเก็บน้ําให๎ได๎มากกวํา 30 เซนติเมตร มีการทําคันนา          

ท่ียกสูงขึ้นปูองกันปัญหาเรื่องปลาหนี และปูองกันน้ําจากฟาร์มใกล๎เคียงไหลเข๎ามา และเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข๎าวอินทรีย์ ปลาในนาข๎าวสามารถกลับสํูบํอปลาได๎ 

3. แหล่งน้ าที่ใช้  
 ใช๎น้ําฝนในการเล้ียงสัตว์น้ําอินทรีย์เทํานั้น 

4. ระยะเวลาในการเลี้ยง/ระยะเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
 เนื่องจากเกษตรกรในพื้นท่ีใช๎น้ําฝนในการเล้ียงสัตว์น้ํา ชํวงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลํอยพันธุ์สัตว์น้ํา คือ   
เริ่มต้ังแตํเดือน พฤษภาคม–สิงหาคม สําหรับเกษตรกรท่ีเล้ียงปลารํวมกับนาข๎าวอินทรีย์หลังจากปักดําเสร็จเรียบร๎อย
แล๎วประมาณ 15-20 วัน เห็นวําต๎นข๎าวแข็งแรงแล๎ว จึงนําปลาไปปลํอยลงเล้ียง เมื่อถึงฤดูกาล เก็บเกี่ยวข๎าวอินทรีย์
ปลาในแปลงนาจะกลับลงบํอดิน ใช๎ระยะในการเล้ียงประมาณ 7-8 เดือน จึงเริ่มทําการจับผลผลิตสัตว์น้ํา  

5. ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า 
 เกษตรกรในพื้นท่ีนิยมเล้ียงปลาตะเพียนขาว ปลานิล เนื่องจากเป็นปลาท่ีเล้ียงงําย เติบโตไว ทนโรค    
เหมาะกับสภาพพื้นท่ี จังหวัดศรีสะเกษมีกลํุมผ๎ูผลิตปลาส๎มปลาตะเพียนข าว เป็นจํานวนมากแตํปริมาณ             
ปลาตะเพียนขาวที่ได๎จากการเล้ียงในพื้นท่ียังไมํเพียงพอตํอความต๎องการของกลํุมผ๎ูผลิตปลาส๎ม 

6. ขนาดลูกพันธุ์ที่เหมาะสม 
 ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ชํวงเวลาท่ีมีน้ําเหมาะสมสามารถเล้ียงปลาได๎ดีมีระยะเวลาท่ีส้ัน ดังนั้นการปลํอย
ลูกปลาท่ีมีขนาดใหญํจะชํวยในการยํนระยะเวลาการเล้ียงลง และปลาท่ีปลํอยยังมีอัตราการรอดตายสูงขนาดลูกพันธุ์
ท่ีเหมาะสมต้ังแตํ 5 เซนติเมตรขึ้นไป 
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7. อัตราการปล่อย 
 1. แบบบํอดิน อัตราปลํอย 3,000 ตัวตํอไรํ 
 2. แบบเล้ียงปลาในนาข๎าว หรือรํองนา อัตราปลํอย 500 ตัวตํอไรํ 

8. อาหารที่ใช้/ปริมาณโปรตีน 
อาหารสัตว์น้ํา (oganic quatic animal feed) หมายถึง อาหารสัตว์น้ําท่ีผลิตตามหลักอินทรีย์ ได๎แกํ 

 1. อาหารธรรมชาติ (natural quatic animal feed) หมายถึง สัตว์และพืช อยูํในแหลํงน้ําท่ีเล้ียงสัตว์น้ํา
อินทรีย์ ซึ่งสัตว์น้ําสามารถกินเป็นอาหารได๎โดยตรง มีแหลํงกําเนิดจากธรรมชาติ 
 2. วัตถุดิบธรรมชาติ (natural raw material) หมายถึง ผลิตผลท่ีมาจากธรรมชาติ ท่ีนํามาใช๎เล้ียงสัตว์น้ํา
โดยตรงหรือนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ํา และไมํได๎อยูํในแหลํงน้ํานั้น 
 3. อาหารสําหรับรูปสัตว์น้ําอินทรีย์ (processed quatic animal feed) หมายถึง วัตถุดิบธรรมชาติ ชนิด
เดียวหรืออาหารสําเร็จรูปท่ีมีกระบวนการผลิตตามหลักการของเกษตรอินทรีย์ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพสัตว์น้ํา พ.ศ. 2525 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม 
 หลักสําคัญ เกษตรกรต๎องสร๎างอาหารธรรมชาติในบํอเล้ียงเป็นหลัก โดยการใช๎ฟางข๎าวอินทรีย์เป็นหลักหมัก
กับปุ๋ยคอกแห๎งท่ีได๎จากฟาร์มตนเอง ควบคํูกับการให๎อาหารสมทบจากวัตถุ ดิบทางการเกษตรท่ีมีอยูํใน พื้นท่ีฟาร์ม 
เพื่อเป็นการลดต๎นทุน และใช๎ประโยชน์จากวัตถุดิบเหลือใช๎ภายในฟาร์มให๎เกิดประโยชน์ 
 

 อาหารที่เกษตรกรใช๎ในการเล้ียงปลาแบบอินทรีย์ จะใช๎อาหารที่มีในพื้นท่ีฟาร์มตนเอง ซึ่งไมํมีการใช๎สารเคมี
ใด ๆ เชํน รําข๎าวอินทรีย์ ปลายข๎าวอินทรีย์ หญ๎าเนเปียร์  แหนเป็ด แหนแดง ผักบุ๎ง ใบหมํอน ใบมันสําปะหลัง      
ผักกระถิน ลูกตะขบ ถั่วพร๎า และหญ๎าขน อาหารสมทบประเภทอื่นๆ เชํน ปลวก เป็นต๎น 
ปริมาณโปรตีนในอาหารแต่ละชนิด ดังนี้ 

อาหาร % โปรตีน % ไขมัน หมายเหตุ 

รําละเอียด 12.38 18.82  
รําหยาบ 6.09 3.45  
หญ๎าเนเปียร์ 18 -  
ใบกระถิน 21 3.6 ยังไมํมีข๎อมูล 
ลูกตะขบ - - ยังไมํมีข๎อมูล 
แหนเป็ด 29 4.21  
แหนแดง 12.94 1.78  
ผักบุ๎ง - - ยังไมํมีข๎อมูล 
ใบหมํอน 22.6 4.57  
ใบมันสําปะหลัง 27.39 7.17  
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9. ปริมาณที่ใช้ 
 สร๎างอาหารธรรมชาติ (ฟางข๎าวอินทรีย์หมัก)     1 เดือน/ครั้ง 
 รําข๎าวอินทรีย์                                          1-2 กิโลกรัม/วัน 
 พืชสมทบตํางๆ           5-10 กิโลกรัม/สัปดาห์ 

 10. การเจริญเติบโต 
 

ปลาตะเพียนขาว/ปลานิล ขนาดเมื่อปลํอยเฉล่ีย 
 (พฤษภาคม 2562) 

ขนาดเมื่อติดตามเฉล่ีย 
   ( มกราคม 2563) 

น้ําหนัก (กรัม) 15 200 
ความยาว(เซนติเมตร) 7-10 24 

11. การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
 มีการทําการเกษตรแบบผสมผสานในเกษตรกรหลายราย ซึ่งนอกจากจะเล้ียงปลาแล๎วบริเวณคันบํอ        
จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวตํางๆ ไว๎ใช๎ประโยชน์ ใช๎บริโภคในครัวเรือน เหลือก็ขายในชุมชน เศษผักตําง ๆ ก็สามารถ
นําไปให๎เป็นอาหารปลาได๎  

12. การจัดท าแนวทางการปูองกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อน 
 เกษตรกรมีความเข๎าใจในหลักของการทําเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะอินทรีย์ด๎านการประมง จะมีการทํา   
แนวปูองกันไมํให๎น้ําจากภายนอกเข๎ามาในฟาร์มได๎ เชํน ทําคันดินกั้น ปลูกพืชเป็นแนวเพื่อเป็นแนวกันชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

  

14. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

1. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพื่อพัฒนาแหลํง
ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด๎านการเกษตรให๎มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพื่อแก๎ปัญหาผลผลิตล๎นตลาด 
ราคาตกต่ํา และให๎ผลผลิตท่ีได๎มีมาตรฐาน โดยสํงเสริมให๎เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญํ  จัดการการเล้ียงตาม
มาตรฐาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต๎นทุนการผลิตให๎อยูํในระดับท่ีเหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพิ่ม
มูลคําผลผลิต และการเช่ือมโยงสินค๎าสํูตลาด โดยมีผ๎ูจัดการโครงการ (Project manager) เป็นผ๎ูให๎คําแนะนํา 
ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการดําเนินการ ในด๎านตําง ๆ ดังกลําว ในปี พ.ศ. 
2556 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้ําจืด 435,765 ตัน มูลคําประมาณ 30,000 ล๎านบาท (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร กรมประมง, 2558) ชนิดสัตว์น้ําท่ีสําคัญ คือ ปลานิล ปลาดุก ตะเพียนขาว สลิด สวาย ยี่สกเทศ และ
กุ๎งก๎ามกราม เป็นต๎น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาด๎านต๎นทุนการผลิตสูง ระบบการเล้ียงไมํได๎มาตรฐาน และ
ราคาตกตํ่า ดังนั้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรผ๎ูเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ กรมประมง            
จึงดําเนินการโครงการระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ (สัตว์น้ําจืด) ภายใต๎แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ    
การผลิตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให๎มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดต๎นทุนเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของตลาด ด๎วยการเล้ียงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําท่ีดี โดยมีการรวมกลํุมกันของ
เกษตรกรเพื่อเพิ่มอํานาจตํอรองในการซื้อปัจจัยการผลิต และจําหนํายผลผลิต ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชํวย
ให๎เกษตรกรมีรายเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอยํางยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพิ่มผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําของเกษตรกร  
 2.2 ลดต๎นทุนการผลิตในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําของเกษตรกร  
 2.3 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเข๎าสํูมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําท่ีดี (GAP)  
 2.4 พัฒนากลํุม วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ผ๎ูเพาะเล้ียงสัตว์น้ําเพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและการเช่ือมโยงผลผลิตสํูตลาดให๎แกํสมาชิก  
 2.5 มีตลาดจําหนํายผลผลิตสัตว์น้ํา 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 1 ปี ( ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
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4. แผนและผลการด าเนินงาน 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ าจืด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

กิจกรรม 

 

หน่วยนับ 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

หมาย

เหตุ แผน ผล 

1. เตรียมการ  

ราย 

 

50 

 

50 

  

1.2 สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร (กํอน - หลัง) 

2. จัดท าแผนพัฒนารายแปลง  

ราย 

 

50 

 

50 

  

   2.1 จัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลคํา และจําหนํายผลผลิต 

3. พัฒนาองค์ความรู้  

ราย 

 

50 

 

50 

  

   3.1 ถํายทอดความรู๎ให๎เกษตรกร 

4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  

ราย 

 

50 

 

50 

  

4.1 สนับสนุนสัตว์นํ้าพันธ์ุดี 

   4.2 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1  

5. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม  

ราย 

 

50 

 

50 

  

6.1 สํงเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค๎า (GAP กรมประมง) 

6.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ราย 50 50   

6.3 ให๎การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) ราย 50 50   

7. ติดตามและประเมินผล  

ครั้ง 

 

12 

 

12 

 

7.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (ภูมิภาค) 
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5. การด าเนินงาน 
 5.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร  
  - ให๎ความรู๎ด๎านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)  

- ให๎ความรู๎ในการใช๎ และขยายเช้ือจุลินทรีย์ ปม. 1  
- ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการแปรรูปปลาตะเพียน อาทิ การทําปลาส๎มปลาตะเพียน 
- แนะนําเบื้องต๎นเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขอรับรองมาตรฐาน GAP 

แกํเกษตรกรทําเข๎ารํวมโครงการ ในพื้นท่ีอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50 ราย 
5.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต  

      - สนับสนุนลูกกบพันธุ์ดี แกํเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50 ราย ๆ ละ 6,000 ตัว 
5.3 ตรวจประเมินฟาร์ม 

 เข๎าตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําท่ีดี (GAP) ให๎แกํเกษตรกรท่ี    
เข๎ารํวมโครงการฯ ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50 ราย  
 

ภาพกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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15. โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเล้ียงปลาในนาข๎าวกําลังเป็นกิจกรรมท่ีหลายประเทศท่ัวโลกให๎ความสําคัญ โดยมีหลักการเพื่อใช๎พื้นท่ี  
ในนาข๎าวให๎เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มผลผลิตท้ังข๎าวและปลา สําหรับในประเทศไทยกรมประมงได๎สนับสนุนให๎
เกษตรกรเล้ียงปลาในนาข๎าวมาต้ังแตํปี พ.ศ. 2486 จวบจนปัจจุบันมีเกษตรกรผ๎ูเล้ียงปลาในนาข๎าว จํานวน 2 ,163 
ราย เนื้อท่ี 12,931 ไรํ มีปริมาณผลผลิต 3,076 ตัน แตํทวําข๎อมูลตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเล้ียง อาทิ รูปแบบและ
วิธีการเล้ียง เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ข๎อมูลผลผลิตและรายได๎ ยังขาดความชัดเจน 

ดังนั้น กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดจึงได๎จัดทําโครงการเล้ียงปลาในนาข๎าวในพื้นท่ีตําง  ๆ 
ของประเทศ เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการเล้ียงท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรในแตํละพื้นท่ีเพื่อให๎เกษตรกรสามารถ
ปฏิบัติได๎งําย สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อทราบผลผลิตและรายได๎ของการเล้ียงปลาในนาข๎าว 
 2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของการเล้ียงปลาในนาข๎าว 
 3. เพื่อจัดทําแนวทางการสํงเสริมการเล้ียงปลาในนาข๎าวสําหรับเกษตรกร 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน เริ่มต้ังแตํเดือนเมษายน 2562 ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2563 

4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 4.1 การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  โดยคัดจากเกษตรกรท่ียินดีท่ีจะรํวมมือกับ
ศูนย์ฯในการเก็บข๎อมูลและตอบแบบสัมภาษณ์ในด๎านตําง  ๆ เชํน การเล้ียงสัตว์น้ํา รายได๎ ข๎อมูลพื้นฐานด๎าน
เศรษฐกจิและสังคม ปัญหาและอุปสรรค เป็นต๎น 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินงานการเลี้ยงปลาในนาข้าว (การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกข้าว) ดังนี ้
1. สัมภาษณ์เกษตรกรตามแบบสอบถามกํอนเข๎ารํวมโครงการ 
2. จัดสํงแผนท่ี ภาพถํายแปลง และถํายวีดีโอสภาพพื้นท่ี กํอนดําเนินการ 
3. สํุมช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของปลากํอนสํงมอบให๎แกํเกษตรกร (ชนิดละ 50 ตัวตํอราย) 
4. สนับสนุนพันธุ์ปลา ขนาด 5-7 เซนติเมตร 
5. เก็บคุณภาพน้ํากํอนปลํอยปลาและหลังจากปลํอยปลาจนถึงเก็บผลผลิต 
7. ติดตามผลการดําเนินการ ให๎คําแนะนําสํงเสริม 
8. สํุมช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของปลาในการเก็บผลผลิต (ชนิดละไมํน๎อยกวํา 20 ตัวตํอราย) 
9. สัมภาษณ์เกษตรกรตามแบบสอบถามหลังเข๎ารํวมโครงการ 
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ภาพกิจกรรม โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพืน้ที่นาข้าว 
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สัตว์น้ าประจ าจังหวัด  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ ได๎รับมอบหมายจากสํานักวิจัยและพัฒนาประมง   
น้ําจืด ให๎ดําเนินการค๎นคว๎าวิจัยอยํางครบวงจร สัตว์น้ําประจําหนํวยงาน คือ กบ และปลาหมูขาว (หมูมัน) ซึ่งศูนย์ฯ 
ได๎ดําเนินการมาโดยลําดับ ได๎เผยแพรํองค์ความรู๎ สําหรับปลาหมูขาว (หมูมัน) ดําเนินการวิจัยต้ังแตํปีงบประมา ณ 
2554 เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาหมูขาวโดยใช๎ฮอร์โมนสังเคราะห์ สํวนงานวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการเล้ียงกบ  
ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร อยูํในระหวํางการเก็บข๎อมูล 

 

 
กบนา 

                                           ช่ือสามัญ : Common lowland frog  
                                           ช่ือวิทยาศาสตร์ : Rana rugulosa,1989 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปลาหมูขาว (หมูมัน) 
                                           ช่ือสามัญ : Yellow - tail botia 
                                           ช่ือวิทยาศาสตร์ : Botia modesta,1989 
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งานวิจัยทางการประมง 
 

1. ศึกษาการเลี้ยงปลาตะเพียนโดยใช้ไข่น้ า (ผ า) เปน็อาหารในบอ่ดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 

เฉลิมชัย โมกศิริ1* นงค์เยาว์ มณี1 ศิราณี งอยจันทร์ศรี2 และจิราภรณ์ พลแสน2 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดศรีสะเกษ 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม 

 
บทคัดย่อ 

 
  การศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
โดยพิจารณาอัตรารอดตาย อัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ผลผลิต และต๎นทุนการผลิต โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กันระหวํางอัตราการปลํอย 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร ทําการทดลองในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
ระหวํางเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 10 เดือน 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวํางอัตราการปลํอยปลาตะเพียนท่ี 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร 
พบวํา อัตรารอดตายมีคําเฉล่ียเทํากับ 54.56±1.48, 58.25±10.99 และ 52.14±4.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ น้ําหนัก
เพิ่มเฉล่ียตํอวันมีคําเฉล่ียเทํากับ 0.90±0.04, 0.89±0.04 และ 0.89±0.04 กรัมตํอวัน ตามลําดับ และอัตรา       
การเจริญเติบโตจําเพาะมีคําเฉล่ียเทํากับ 0.74±0.02, 0.75±0.01 และ 0.74±0.01 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน ตามลําดับ และ
เมื่อนําไปวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติพบวําไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05)  สํวนอัตราแลกเนื้อมีคําเฉล่ียเทํากับ 
13.69±0.73, 8.70±1.84 และ 7.29±0.41 ตามลําดับ ผลผลิตมีคําเฉล่ียเทํากับ 265.04±10.48, 421.51±67.09 
และ 503.88±23.63 กิโลกรัมตํอบํอ ตามลําดับ และต๎นทุนการผลิตมีคําเฉล่ียเทํากับ 43.63±1.76, 30.85±5.28 
และ 27.80±1.29 บาทตํอกิโลกรัม ตามลําดับ และเมื่อนําไปวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติพบวํามีความแตกตํางกันอยําง  
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

จากการทดลองครั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราแลกเนื้อ ผลผลิต และต๎นทุนการผลิต ของการเล้ียงปลา
ตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร สรุปได๎วํา อัตราการปลํอย 4 ตัว         
ตํอตารางเมตรเป็นความหนาแนํนท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
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Abstract 

 
On farm Study of Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850) culture using Water Meal 

(Wolffia arrhiza (L) Wimm) in earthen ponds Yasothon province was conducted stocking density 
the performance on survival rate, growth rate, feed conversion ratio, product and cost were 
compared of stocking density of three different rate 2, 3 and 4       per square meters. The study 
was conducted on farm in Yasothon province during August 2018 to May 2019 for 10 months. 

The results showed that the average survival rate were 54.56±1.48, 58.25±10.99 
and 52.14±4.33 percent respectively. The average daily weight gains were 0.90±0.04, 0.89±0.04 
and 0.89±0.04 gram per day respectively. And the average specific growth rates were 0.74±0.02, 
0.75±0.01 and 0.74±0.01 percent per day respectively. There were non-significant difference 
(p>0.05). However, the average feed conversion ratio were 13.69±0.73, 8.70±1.84 and 7.29±0.41 
respectively. The average product were 265.04±10.48, 421.51±67.09 and 503.88±23.63 kilogram 
per pond respectively and the average cost were 43.63±1.76, 30.85±5.28 and 27.80±1.29 bath per 
kilogram respectively. The fish of all treatment had significant difference (p<0.05).  

From the results, was consider on feed conversion ratio, product and cost. On farm 
study of Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850) culture using Water Meal (Wolffia arrhiza (L) 
Wimm) in earthen ponds Yasothon province can be concluded that stocking density 4 per square 
meters was the most appropriate. 

 
Keywords : Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850), Water Meal (Wolffia arrhiza (L) Wimm) 
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ค าน า 
 

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีสินค๎าโอทอปประจําจังหวัดท่ีมี
ช่ือเสียง คือ ปลาส๎มท่ีทําจากปลาตะเพียน มูลคํามวลรวมของการจําหนํายผลิตภัณฑ์ปลาส๎มจากปลาตะเพียน        
มีมูลคําหลายล๎านบาทตํอปี ดังรายงาน “วัฒนธรรมปลาและอาชีพประมงในชุมชนลํุมแมํน้ําชี” โดย น.สพ.ดร. วรพล 
เองวานิช (2544 ) กลําววํา “ยโสธรต๎องนําเข๎าปลาสดมาจากจังหวัดทางภาคกลาง เชํน สุพรรณบุรี อํางทอง โดยสํง
มาพักไว๎ท่ีโคราช แล๎วก็มีรถไปรับจากโคราชสํงให๎แมํค๎าท่ี ทําปลาส๎มขายอีกที ปลาพวกนี้เดิมกิโลกรัมละ 30 บาท 
เด๋ียวนี้ราคาขึ้นเป็น 46-47 บาท คิดดูแมํค๎าปลาส๎มคนหนึ่งท่ีผมไปคุยด๎วย ขายปลาส๎มได๎วันละ 300 กิโล เทํากับ
เดือนหนึ่งเขาขาย 9,000 กิโลกรัม หรือปีละ 108 ตัน นี่แคํเจ๎าเดียวนะ ประเมินดูแล๎ว ท้ังจังหวัดนําจะขายปลาส๎มได๎
เดือนละมากกวํา 30 ตัน คิดเป็นมูลคํากวํา 2.5 ล๎านบาททีเดียว ในขณะท่ีตัวเลขนําเข๎าปลาจากตํางจังหวัดก็ราว ๆ นี้
เชํนกัน” (www.google.com.ปลาส๎มยโสธร/เรื่องปลาไมํใชํเรื่ องกล๎วย ๆ ท่ียโสธร) โดยท่ีวัตถุดิบหลัก คือ         
ปลาตะเพียน เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเพราะการเล้ียงปลาตะเพียนในจังหวัดยโสธร และในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีต๎นทุนการผลิตท่ีสูงกวําภาคกลาง เนื่องจากอาหารปลามีราคาสูง ประกอบกับการเล้ียงปลา
จะใช๎อาหารเม็ดสําเร็จรูปเป็นหลัก และปริมาณผลผลิตปลาตะเพียน มีไมํเพียงพอกับความต๎องการของผ๎ูผลิตปลาส๎ม 
กรมประมงจึงปรับเปล่ียนแนวคิด และพฤติกรรมการเล้ียงปลาตะเพียนเพื่อให๎ได๎ผลผลิตให๎สอดคล๎องกับ           
ความต๎องการ เป็นการเล้ียงปลาตะเพียนแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช๎อาหารแบบอินทรีย์ คือ ไขํน้ํา หรือท่ีภาคอีสาน
เรียกวํา ผํา มาเป็นอาหารปลา ตามนโยบายขับเคล่ือนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให๎เกิดเป็นรูปธรรม โดยมุํงใช๎
คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ เป็นกลไกสําคัญในการดําเนินงานพัฒนา 
มีเปูาหมายขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ท้ังประเทศเพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวํา 10% ตํอปี พร๎อมนํารํองให๎จังหวัดยโสธรเป็น
ต๎นแบบเมืองเกษตรอินทรีย์ หรือยโสธรโมเดล (ขําวสดออนไลน์, 2563) และเนื่องด๎วยยุทธศาสตร์การวิจัยของ     
กรมประมงระหวํางปี พ.ศ. 2560–2564 มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ําเศรษฐกิจ แนวทางการวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ในประเด็นการลดต๎นทุนการผลิต          
นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดยโสธร กลําววําในการเล้ียงสัตว์น้ํา“อาหาร”นับได๎วําเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปัจจัย
หนึ่ง ยิ่งหากจะต๎องเล้ียงแบบเกษตรอินทรีย์ด๎วยแล๎วยิ่งต๎องเพิ่มความใสํใจให๎มากยิ่งขึ้น ไขํน้ํา จัดเป็นอาหารสัตว์น้ําท่ี
เหมาะสําหรับปลากินพืชจําพวกปลาตะเพียน ปลานิล แตํหากจะนําไปเล้ียงปลากินเนื้อก็ขอให๎นําไปเป็นสํวนผสมของ
อาหาร และใช๎ผําเป็นอาหารเสริมไมํใชํอาหารหลัก  

ไขํน้ํา หรือท่ีชาวบ๎านเรียกวํา ผํา หรือไขํผํา มีช่ือทางวิทยาศาสตร์วํา Wolffia arrhiza (L) Wimm 
เป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งจัดอยูํในจําพวกพืชมีดอก เจริญเติบโตในแหลํงน้ําหรือบํอท่ีน้ํานิ่ง โดยจะลอยตัวอยูํบนผิวน้ํามี     
สีเขียวเข๎ม รูปรํางลักษณะคล๎ายรูปไขํ ขนาดความยาว 1.5 มิลลิเมตร ความกว๎าง 1 มิลลิเมตร (Bhanthumnavin 
and McGarry, 1971)  ไขํน้ํามีการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์อยํางรวดเร็ว  สืบพันธุ์แบบไมํอาศัยเพศโดยการ      
แตกหนํอ (Budding) (Gambler, 1931) และจะแตกหนํอให๎ต๎นใหมํทุก ๆ 4 วัน (Sakdisuwan, 1968 ; 
Vacharabhaya, 1969 อ๎างตาม นิศาชล, 2548)   

http://www.google.com.ปลาส้มยโสธร/เรื่องปลาไม่ใช่เรื่องกล้วย%20ๆ%20ที่ยโสธร
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การทดลองเพาะเล้ียงไขํน้ํา พบวํา การเติมปุ๋ยคอก 2 กิโลกรัมตํอตารางเมตร ให๎อัตราการเจริญของ
ไขํน้ําสูงกวําการเติมปุ๋ยคอกปริมาณอื่น ๆ  ผลการวิเคราะห์มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีการเจริญประมาณ    
2 เทําของปริมาณไขํน้ําเริ่มต๎น ในระยะการเล้ียง 10-12 วัน เมื่อนําไขํน้ําไปทดลองเพาะเล้ียงในบํอดินสามารถทําการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ตํอเนื่องตลอดในระยะการเล้ียง 70 วัน ได๎ผลผลิตท้ังหมด 30.92 กิโลกรัม ตํอ 1 บํอ และในการ
ทดลองเล้ียงปลานิล พบวํา การเล้ียงปลานิลด๎วยอาหารผสม ให๎อัตราการเจริญเติบโตสูงกวําการให๎อาหารกลํุมอื่น ๆ  
แตํการให๎ไขํน้ําเป็นอาหารทําให๎ปลานิลมีอัตราการรอดสูง ผลการวิเคราะห์มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (บํอซีเมนต์ 
94.29 เปอร์เซ็นต์ และบํอดิน 78.4 เปอร์เซ็นต์) ดังนั้นถ๎านําไขํน้ําไปเป็นอาหารเสริมสําหรับปลา ในชํวงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งของการเล้ียง อาจทําให๎อัตราการรอดตายของปลาสูงขึ้นได๎ (นิศาชล, 2548)  ท้ังนี้ในการนําไขํน้ํามาเป็น
สํวนผสมของอาหารปลานั้นต๎องผํานกระบวนการลดความช้ืนของไขํน้ํากํอนจึงจะสามารถนํามาใช๎ประโยชน์ได๎    
กลําวได๎วําการใช๎ไขํน้ําเล้ียงปลาคาร์ฟสามารถเพิ่มคุณภาพของสีและการเจริญเติบโตของปลาคาร์ฟได๎เป็นอยํางดี  
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีโปรตีนสูง (ประทีป, 2562 อ๎างตามประทีป และคณะ, 2560) 

ไขํน้ํา (ผํา) เป็นพืชท่ีเรารับประทานกันมาต้ังแตํสมัยโบราณ  โดยไมํมีพิษไมํมีโทษแตํอยํางใด        
(จินันทนา และคณะ, 2539)  นอกจากนี้ยังมีคุณคําทางอาหารสูง โดยมีโปรตีนเฉล่ีย 23.06 เปอร์เซ็นต์ และเส๎นใย
เฉล่ีย 12.23 เปอร์เซ็นต์ แล๎วยังประกอบด๎วยสารอาหาร และกรดอะมิโนท่ีจําเป็นตํอรํางกายครบถ๎วน อีกด๎วย    
(อาภารัตน์ และคณะ, 2541)   น.ส. ช่ืนดวงใจ คงบาล นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรชํานาญการ กรมสํงเสริม
การเกษตร กลําววํา ไขํน้ํา (ผํา) มีโปรตีนสูง 40 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักแห๎ง จากรายงานผลวิเคราะห์คุณคําทาง
อาหารของไขํน้ํา พบวํา ใน 100 กรัม น้ําหนักแห๎ง ให๎พลังงานตํอรํางกาย 8 กิโลแคลอรี เส๎นใย 0.3 กรัม แคลเซียม 
59 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 25 มิลลิกรัม เหล็ก 6.6 มิลลิกรัม และยังมีวิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และมีกรด    
อะมิโนท่ีจําเป็นหลายชนิด เชํน ลิวซีน วาลีน ฟีนิวอลานีน เป็นต๎น นอกจากนี้  กองโภชนาการ กรมอนามัย ยังได๎
รายงานวํา คุณคําทางโภชนาการไขํผํา (สํวนท่ีกินได๎ 100 กรัม) ประกอบด๎วยน้ํา 97.1 กรัม โปรตีน 0.6 กรัม ไขมัน 
0.1 กรัม คาร์โบไฮเดรต 1.5 กรัม วิตามินบี 3 0.4 มิลลิกรัม วิตามินซี 11 มิลลิกรัม จะเห็นวําไขํน้ํามีคุณคําทาง
อาหารสูง ดังนั้นจึงเหมาะท่ีจะนําไปใช๎เป็นอาหารปลาเพื่อลดต๎นทุนการผลิต เนื่องจากในปัจจุบันอาหารสัตว์น้ํา      
มีราคาสูงมาก เกษตรกรที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ําต๎องลงทุนในเรื่องอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พืชน้ําชนิดนี้ยังเป็นพืชน้ําท่ีมีอยูํ
ในท๎องถิ่น ดังนั้น นอกจากจะเป็นการลดต๎นทุนการผลิตแล๎ว ยังเป็นการนําทรัพยากรในท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์
ได๎อีกทางหนึ่ง ท้ังนี้ หากนําไขํน้ํามาเล้ียงในบํอปลาก็ควรมีการควบคุมปริมาณเพราะไขํน้ําจะแพรํกระจายเร็วมาก   
ทําให๎ปกคลุมผิวน้ําจนท่ัว สํงผลกับปริมาณออกซิเจนในน้ําซึ่งจะกระทบกับการหายใจของปลาในบํอได๎ แตํหากนําไขํ
ผํามาเล้ียงก็สามารถทําได๎ โดยพบการศึกษาทดลองเล้ียงไขํผําในเวลา 9 เดือนโดยไมํใสํปุ๋ย พบวํา สามารถให๎ไขํผําสด
ได๎ถึง 42 ตันตํอไรํ (สุริยวงศ์, 2561) นอกจากนี้แล๎วยังมีการใช๎ไขํน้ํา แหนแดง และแหนเป็ดเล็ก นําไปใช๎เพื่อบําบัด       
ส่ิงขับถํายของปลานิลท่ีเล้ียงในบํอคอนกรีตได๎ (จิระพงษ์, 2559) 

ปลาตะเพียน สามารถเจริญเติบโตได๎ดีในแหลํงน้ําท่ัวไป เป็นปลาท่ีเล้ียงงําย กินพืชเป็นอาหาร 
อาศัยอยูํได๎ท้ังในแหลํงน้ําไหลและแหลํงน้ํานิ่ง  บํอเล้ียงปลาตะเพียนขาวควรเป็นบํอขนาด 400 ตารางเมตรจนถึง
ขนาด 1 ไรํ ความลึกของน้ําในบํอควรลึกกวํา 1 เมตรขึ้นไป ใช๎เล้ียงลูกปลาท่ีมีขนาดความยาว 5-7 เซนติเมตรขึ้นไป 
ในอัตราสํวน 3-4 ตัวตํอตารางเมตร หรือ 5,000 ตัวตํอไรํ (กรมประมง, ไมํปรากฏปีท่ีพิมพ์)  
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มีการศึกษาการใช๎ผําบดแห๎งทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารเล้ียงปลาตะเพียนขาวและปลาไน 
พบวํา ในการเล้ียงปลาตะเพียนขาวสามารถใช๎ผําทดแทนกากถั่วเหลืองได๎ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ สํวนในการเล้ียงปลาไน
สามารถใช๎ผําทดแทนกากถ่ัวเหลืองได๎ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ และ 75 เปอร์เซ็นต์ จากผลการศึกษาสามารถนําไปตํอยอด
การพัฒนาการใช๎ประโยชน์จากผําเพื่อลดคําใช๎จํายด๎านอาหารเล้ียงปลาตํอไป (อุมารินทร์ และคณะ, 2558) 

การศึกษาการเจริญเติบโตของลูกปลานิลท่ีเล้ียงด๎วยไขํน้ํารํวมกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปปลาดุกในบํอ
วงซีเมนต์เพื่อชํวยลดต๎นทุนคําอาหารปลา พบวําการเล้ียงโดยใช๎อาหารเม็ดสําเร็จรูปรํวมกับไขํน้ําอบแห๎งในสัดสํวน 
70:30 สามารถชํวยลดต๎นทุนคําอาหารปลาได๎ 12.6 เปอร์เซ็นต์ (ณัฐรินทร์ และพรทิศา, 2561) 

การศึกษาผลของสูตรอาหารผสมไขํน้ําและอัตราความหนาแนํนตํอการเจริญเติบโตของปลากระแห
ท่ีเล้ียงในกระชัง พบวําสูตรอาหารพื้นบ๎าน และอาหารพื้นบ๎านผสมไขํน้ํา และอัตราความหนาแนํนของจํานวนปลาตํอ
พื้นท่ีการเพาะเล้ียงมีผลตํอการเจริญเติบโตของปลากระแหท่ีเพาะเล้ียงในกระชังไมํแตกตํางจากการเพาะเล้ียงใน    
สูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีจําหนํายในท๎องตลาดซึ่งมีราคาแพงกวํา (จิตติมา, 2561) 

มีการศึกษาผลของการทดแทนปลาปุนด๎วยไขํน้ําในสูตรอาหารเล้ียงปลาทอง เปรียบเทียบผลการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาทอง พบวํา สามารถทดแทนปลาปุนด๎วยไขํน้ําท่ีระดับ 40 -60 เปอร์เซ็นต์         
ในอาหารเล้ียงปลาทอง เพื่อลดต๎นทุนการผลิต และมีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ (ศรัณย์ และณัฐพล, 2561) 

ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษจึงเสนอแผนงานวิจัยเพื่อทําการศึกษา
และพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหาร รํวมกับเกษตรกรซึ่งมีองค์ความรู๎
พื้นฐานในการเล้ียงปลาอยูํแล๎ว  เพื่อลดต๎นทุนการเล้ียง  และเป็นแนวทางพัฒนาสํงเสริมการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎
ไขํน้ํา  เพื่อให๎ได๎ผลผลิตปลาตะเพียนท่ีมีคุณภาพและเพียงพอกับความต๎องการของตลาดปลาส๎มในจังหวัดยโสธร 
ตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตายของการเล้ียงปลาตะเพียนในบํอดินของเกษตรกร 
2. เพื่อทราบวิธีการเล้ียงไขํน้ํา เพื่อเป็นอาหารปลาในบํอดิน 
3. เพื่อทราบต๎นทุนการเล้ียงปลาตะเพียนบํอดินของเกษตรกรโดยใช๎ไขํน้ํา 
4. เพื่อทราบความหนาแนํนท่ีเหมาะสมในการเล้ียงปลาตะเพียนในบํอดินด๎วยไขํน้ํา 

 
วิธีด าเนินการ 

1. การวางแผนการศึกษา 
ทําการศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนในบํอดินของเกษตรกร โดยการเพาะเล้ียงไขํน้ํา เพื่อใช๎เป็นอาหารปลา

แทนอาหารเม็ดสําเร็จรูป   โดยเริ่มทดลองจากปลาตะเพียน น้ําหนัก 30 กรัม ถึง ขนาดน้ําหนัก 300 กรัม หรือปลา
ทดลองมีอายุครบ 8 เดือน 
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การวางแผนการทดลอง   
 วางแผนการทดลองแบบสํุมตลอด CRD  (Completely Randomize Design)   

มี 3 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา  ดังนี้ 
 ชุดการทดลองท่ี 1 ปลํอยปลาอัตราความหนาแนํน 2 ตัวตํอตารางเมตร 
 ชุดการทดลองท่ี 2 ปลํอยปลาอัตราความหนาแนํน 3 ตัวตํอตารางเมตร 
 ชุดการทดลองท่ี 3 ปลํอยปลาอัตราความหนาแนํน 4 ตัวตํอตารางเมตร 
สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 
 ดําเนินการทดลองในบํอดินขนาดไมํน๎อยกวํา 400 ตารางเมตร ของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร     

เป็นระยะเวลา 10 เดือน หรือจนกวําปลาทดลองเจริญเติบโตได๎น้ําหนัก 300 กรัมตํอตัว 
2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
วิธีการทดลอง 

1. คัดเลือกเกษตรกร  
โดยต๎องเป็นเกษตรกรท่ีมีการเล้ียงปลา และมีบํอดินขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 9 ราย เข๎ารํวม

โครงการ โดยการประสานงานกับสํานักงานประมงจังหวัดยโสธร รํวมคัดเลือกเกษตรกร ประชุมช้ีแจงและทําความ
เข๎าใจในการดําเนินการทดลอง 

 2. การเตรียมบํอทดลอง 
 จัดเตรียมบํอดินขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 9 บํอ โดยตากบํอให๎แห๎ง หวํานปูนขาวอัตรา         

20 กิโลกรัมตํอบํอ หวํานปุ๋ยคอก 25 กิโลกรัมตํอบํอ จากนั้นเติมน้ําให๎ได๎ระดับไมํน๎อยกวํา 100 เซนติเมตร ทุกบํอ 
 3. การเตรียมปลาทดลอง 
 พันธุ์ปลาท่ีใช๎ในการทดลอง  ทําการเพาะพันธุ์โดยวิธีฉีดฮอร์โมนผสมเทียมท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา      

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ โดยเพาะพันธุ์และอนุบาลในบํอซีเมนต์ ประมาณ 3 วัน จากนั้นย๎ายไปอนุบาลตํอ
ในบํอดินจนลูกปลา มีขนาดน้ําหนักตัวประมาณ 30 กรัม  ทําการสํุมช่ังวัดลูกปลาลงเล้ียงในบํอทดลองตามแผน    
การทดลอง 

 4. การเตรียมไขํน้ําเพื่อเป็นอาหารปลาทดลอง  
 เพาะเล้ียงไขํน้ําในบํอดินขนาดใดก็ได๎ โดยการใช๎ปุ๋ยคอก วิเคราะห์ N, P ในอัตรา 2  กิโลกรัมตํอ   

ตารางเมตร และใสํไขํน้ําลงไปในอัตรา 0.25 กิโลกรัมตํอตารางเมตร ท้ิงไว๎ 2 สัปดาห์ จึงเก็บผลผลิตไขํน้ําไปเป็น
อาหารปลา โดยเก็บปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของไขํน้ําในบํอท้ังหมด ให๎ไขํน้ําเป็นอาหารวันละ 1 ครั้ง ในชํวงเวลา
ประมาณ 9.00 น. จนส้ินสุดการทดลอง โดยในการให๎ไขํน้ําทุกครั้งพยายามสะเด็ดน้ําให๎หมาดใกล๎เคียงกัน กํอนทํา
การทดลองต๎องสํุมนําไขํน้ําไปทําแห๎งเพื่อทราบความสัมพันธ์ระหวํางไขํน้ําเปียก และไขํน้ําแห๎งใน  การหาปริมาณท่ี
แท๎จริง ทําการสํุมเก็บข๎อมูลน้ําหนัก และความยาวของปลาทดลองเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 10 เปอร์เซ็นต์ ตลอด
ระยะเวลาการทดลอง กํอนทําการสํุมช่ังวัดความยาวและน้ําหนักจะไมํให๎อาหารปลาทดลอง 1 วัน และในระหวําง
การช่ังวัด ใช๎น้ํามันกานพลูเข๎มข๎น 40 ppm. เพื่อทําการสลบปลา (นาวิน และคณะ, 2549) เพื่อลดความบอบชํ้าและ
ลดอัตราการตาย  
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 5. การวิเคราะห์คุณสมบัติน้ํา วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําในบํอทดลองทุก ๆ  สัปดาห์ โดยตรวจวัด
คุณสมบัติน้ํา ได๎แกํ อุณหภูมิน้ํา (temperature) โดยใช๎เทอร์โมมิเตอร์ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (dissolved 
oxygen) คําความเป็นกรดเป็นดํางของน้ํา (pH) คําความเป็นดําง (alkalinity) คําความกระด๎าง (hardness) และ 
ปริมาณแอมโมเนียรวม (NH3) โดยใช๎ชุดน้ํายาทดสอบยี่ห๎อ Aqua Test และวัดคําความขุํนใสโดยใช๎ Secchi disc 
plate 
      3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การวิเคราะห์ข๎อมูลการเจริญเติบโต  

น้ําหนักเพิ่มเฉล่ียตํอวัน    = 
น้ําหนักเฉล่ียเมื่อส้ินสุดการทดลอง-น้ําหนักเฉล่ียเริ่มต๎น(กรัม) 

ระยะเวลาทดลอง (วัน) 

  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ = 
(ln น้ําหนักปลาเมื่อส้ินสุดการทดลอง–ln น้ําหนักปลาเริ่มต๎น) 

X 100 
ระยะเวลาทดลอง (วัน) 

อัตราการรอดตาย   = 
จํานวนปลาเมื่อส้ินสุดการทดลอง 

X 100 
จํานวนปลาเมื่อเริ่มต๎นทดลอง 

                 
3.2 การกระจายของขนาดปลา นําข๎อมูลเมื่อส้ินสุดการทดลองแจกแจงความถ่ีตามชํวงความยาวและ

น้ําหนักปลา 

 
 
     3.3 อัตราการแลกเนื้อ (Feed conversion ratio) 
 
 
 
นําข๎อมูลท่ีคํานวณได๎มาวิเคราะห์ความแปรปรวนด๎วยวิธี one way analysis of variance และ

เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางชุดการทดลองด๎วยวิธี Duncan’s new multiple range test ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 โดยแปลงข๎อมูลอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและอัตรารอด โดยวิธี angular transformation กํอน         
การวิเคราะห์ทางสถิติ  การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติท้ังหมดใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

     3.4 ต๎นทุนการผลิต  
ต๎นทุนการเล้ียง  การเพาะพันธุ์ไขํน้ํา พิจารณาจากต๎นทุนคงท่ี และต๎นทุนผันแปรท้ังสํวนท่ีเป็นเงินสดและ   

ไมํเป็นเงินสด โดยในสํวนของต๎นทุนคงท่ีคิดคําเส่ือมราคาอุปกรณ์ ใช๎วิธีคิดคําเส่ือมราคาแบบเส๎นตรง  (straight line 
– depreciation method) โดยกําหนดให๎มูลคําซากเป็นศูนย์ เมื่อหมดอายุการใช๎งาน สํวนคําเสียโอกาสเงินลงทุน
คิดจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน ปี 2560 ของต๎นทุนเงินลงทุนทุกประเภท ตามวิธีของ สมศักด์ิ (2530)  
ดังนี้   

 สัดสํวนประชากรปลา (เปอร์เซ็นต์)  = 
จํานวนปลาในแตํละชํวงความยาวนั้น(ตัว) 

X 100 
จํานวนปลาท่ีวัดความยาวทั้งหมด 

                    หาคํา FCR  =           
น้ําหนักไขํน้ําแห๎งท่ีปลากิน 

 
น้ําหนักปลาท่ีเพิ่มข้ึน 
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- ต๎นทุนท้ังหมด = ต๎นทุนผันแปรทั้งหมด + ต๎นทุนคงท่ีท้ังหมด 
- ต๎นทุนคงท่ี = คําเส่ือมราคาอุปกรณ์ฟาร์ม + คําเสียโอกาสเงินลงทุน 
- ต๎นทุนผันแปร = คําพันธุ์ปลา + คําอาหารปลา + คําไฟฟูา + คําแรง + คําเสียโอกาสเงินลงทุน 
- คําเสียโอกาสในการลงทุน =  คําท่ีคํานวณจากอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจํา 12 เดือน 

                                                      ปี 2560 ของเงินลงทุนทุกประเภท 
 

- คําเส่ือมราคา   =                        
มูลคําซื้อหรือสร๎าง 
  อายุการใช๎งาน 

 

- ต๎นทุนการผลิต (บาทตํอตัว) = 
ต๎นทุนท้ังหมด 

จํานวนปลาท่ีเหลือรอด 
 

 
ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา)  เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร 

สามารถสรุปผลการศึกษาได๎ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข๎อมูลการเจริญเติบโต 
ตารางท่ี 1 แสดงคําของน้ําหนักเริ่มต๎น น้ําหนักสุดท๎าย น้ําหนักเพิ่มเฉล่ียตํอวัน อัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะ อัตราแลกเนื้อ อัตรารอดตาย ผลผลิต ต๎นทุนการผลิต ของการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา)         
เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร  
 

 อัตราความหนาแนํน (ตัวตํอตารางเมตร) 
2 3 4 

น้ําหนักเริ่มต๎น (กรัม) 30.20±0.46a 30.90±0.03a 31.09±0.16a 
น้ําหนักสุดท๎าย (กรัม) 303.87±12.78a 302.86±11.04a 302.84±12.25a 
น้ําหนักเพิ่มเฉล่ียตํอวัน (กรัมตํอวัน) 0.90±0.04a 0.89±0.04a 0.89±0.04a 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นต์ตํอวัน) 0.74±0.02a 0.75±0.01a 0.74±0.01a 

อัตราแลกเนื้อ 13.69±0.73b 8.70±0.84a 7.29±0.41a 

อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 54.56±1.48a 58.25±10.99a 52.13±4.33a 

ผลผลิต (กิโลกรัมตํอบํอ) 265.04±10.48a 421.51±67.09b 503.88±23.63b 

ต๎นทุนการผลิต (บาทตํอกิโลกรัม) 43.63±1.76b 30.85±5.28b 27.80±1.29a 

หมายเหตุ คําเฉล่ีย (Mean±SD) ในแนวนอนท่ีกํากับด๎วยตัวอักษรท่ีแตกตํางกัน แสดงความแตกตํางกันอยําง         
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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1.1 น้ําหนักเริ่มต๎น 
จากการศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร 

ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร พบวําน้ําหนักเริ่มต๎นมีคําเทํากับ 30.20±0.46 , 30.90±0.03  

และ 31.09±0.16  กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติพบวํา การเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา 
(ผํา) เป็นอาหารในบํอดิน ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร น้ําหนักเริ่มต๎นไมํมีความแตกตํางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) 

 

 
ภาพท่ี 1 กราฟแสดงน้ําหนักเริ่มต๎นของการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกร
จังหวัดยโสธร ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร 

1.2 น้ําหนักสุดท๎าย 
จากการศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร 

ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร พบวําน้ําหนักสุดท๎ายเทํากับ 303.87±12.78, 302.86±11.04  

และ 302.84±12.25 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติพบวํา การเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา 
(ผํา) เป็นอาหารในบํอดิน ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร น้ําหนักสุดท๎ายไมํมีความแตกตํางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) 

 



72 
 

  

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงน้ําหนักสุดท๎ายของการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกร
จังหวัดยโสธร ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร 

1.3 น้ําหนักเพิ่มเฉล่ียตํอวัน 
     จากการศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร   

ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร พบวําน้ําหนั กเพิ่มเฉล่ียตํอวันมีคําเทํากับ 0.90±0.04, 
0.89±0.04 และ 0.89±0.04 กรัมตํอวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติพบวํา การเล้ียงปลา
ตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดิน ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร มีน้ําหนักเพิ่ม
เฉล่ียตํอวันไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 

 
ภาพท่ี 3 กราฟแสดงน้ําหนักเพิ่มเฉล่ียตํอวันของการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของ
เกษตรกรจังหวัดยโสธร ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร 
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1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
     จากการศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร   

ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร พบวําอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีคําเทํากับ 0.74±0.02, 
0.75±0.01 และ 0.74±0.01 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติพบวํา การเล้ียงปลา
ตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดิน ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4  ตัวตํอตารางเมตร มีอัตรา     
การเจริญเติบโตจําเพาะไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดิน
ของเกษตรกรจังหวัดยโสธร ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร 

1.5 อัตราแลกเนื้อ 
จากการศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร   

ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร พบวําอัตราแลกเนื้อมีคําเทํากับ 13.69±0.73, 8.70±1.84 
และ 7.29±0.41 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติพบวํา การเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็น
อาหารในบํอดิน ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร มีอัตราแลกเนื้อแตกตํางกันทางสถิติ (p<0.05) 
โดยท่ีปลาตะเพียนท่ีปลํอยด๎วยอัตราความหนาแนํน 2 และ 3 ตัวตํอตารางเมตรมีอัตราแลกเนื้อไมํมีความแตกตํางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) แตํมีคําน๎อยกวําปลาตะเพียนท่ีปลํอยด๎วยอัตราความหนาแนํน 4 ตัวตํอตารางเมตร ซึ่ง             
มีอัตราแลกเนื้อแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ภาพท่ี 5 กราฟแสดงอัตราแลกเนื้อของการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกร
จังหวัดยโสธร ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร 

1.6 อัตรารอดตาย 
จากการศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร   

ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร พบวําอัตรารอดตายมีคําเทํากับ 54.56±1.48, 58.25±10.99 
และ 52.14±4.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติพบวํา การเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎
ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดิน ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร มีอัตรารอดตายไมํมี        
ความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 

 
ภาพท่ี 6 กราฟแสดงอัตรารอดตายของการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกร
จังหวัดยโสธร ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร 
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1.7 ผลผลิต 
จากการศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร  

ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร พบวําผลผลิตมีคําเทํากับ 265±10.48, 421.51±67.09 และ 
503.88±23.63 กิโลกรัมตํอบํอ ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติพบวํา การเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎
ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดิน ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร มีผลผลิตแตกตํางกันทางสถิติ 
(p<0.05) โดยท่ีปลาตะเพียนท่ีปลํอยด๎วยอัตราความหนาแนํน 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตรให๎ผลผลิตไมํมี         
ความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) แตํมีคํามากกวําปลาตะเพียนท่ีปลํอยด๎วยอัตราความหนาแนํน 2 ตัวตํอ    
ตารางเมตร ซึ่งให๎ผลผลิตแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
ภาพท่ี 7 กราฟแสดงผลผลิตของการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัด
ยโสธร ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร 

1.8 ต๎นทุนการผลิต 
จากการศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร 

ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร พบวําต๎นทุนการผลิตมีคําเทํากับ 43.63±1.76, 30.85±5.28 
และ 27.80±1.29 บาทตํอกิโลกรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อวิเคราะห์คําทางสถิติ  พบวํา  การเล้ียงปลาตะเพียน
โดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดิน ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร มีต๎นทุนการผลิต
แตกตํางกันทางสถิติ (p<0.05) โดยท่ีปลาตะเพียนท่ีปลํอยด๎วยอัตราความหนาแนํน 2 และ 3 ตัวตํอตารางเมตร      
มีต๎นทุนการผลิตไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) แตํมีคําน๎อยกวําปลาตะเพียนท่ีปลํอยด๎วยอัตรา         
ความหนาแนํน 4 ตัวตํอตารางเมตร ซึ่งมีต๎นทุนการผลิตแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ภาพที่ 8 กราฟแสดงต๎นทุนการผลิตของการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกร
จังหวัดยโสธร ท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร 
 

2. ต๎นทุนการผลิต 
การเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร  เมื่อส้ินสุด     

การทดลองสามารถสรุปต๎นทุนการผลิตได๎ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงต๎นทุนการผลิตในการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของ
เกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 รายละเอียดต๎นทุน อัตราความหนาแนํน (ตัวตํอตารางเมตร) 

1 2 3 
บาท % บาท % บาท % 

ต๎นทุนผันแปร 
- คําพันธุ์ปลา 
- คําผํา 
- คําปุ๋ยข้ีไกํ 
- คําปูนขาว 
- คําแรง 
- คําเสียโอกาสเงินลงทุน 

 
2,400 
2,500 
220 
110 

5,928 
156.21 

20.77 
21.64 
1.90 
0.95 
51.31 
1.32 

3,600 
2,500 
220 
110 

5,928 
173.01 

28.19 
19.58 
1.72 
0.86 
46.42 
1.35 

4,800 
2,500 
220 
110 

5,928 
189.81 

34.32 
17.87 
1.57 
0.79 
42.38 
1.36 

รวมต๎นทุนผันแปร 11,314.21 97.93 12,531.01 98.13 13,747.81 98.29 
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ต๎นทุนคงท่ี 
คําเส่ือมราคาอุปกรณ์ 

- คําตาช่ัง 
- คําสวิง 
- คําถัง 
- คําเสียโอกาสเงินลงทุน 

 

162 
22 
4 

3.30 

1.40 
0.19 
0.03 
0.03 

162 
22 
4 

3.30 

1.27 
0.17 
0.03 
0.03 

162 
22 
4 

3.30 

1.16 
0.16 
0.03 
0.02 

รวมต๎นทุนคงท่ี 239.30 2.07 239.30 1.87 239.30 1.71 
ต๎นทุนการผลิตท้ังหมด (บาทตํอบํอ) 
จํานวนปลาเฉล่ียท่ีได๎ (กิโลกรัม) 
ต๎นทุนการผลิตตํอกิโลกรัม  
(บาทตํอกิโลกรัม) 

11,553.51 
265 

43.63 

100 12,770.31 
422 

30.85 

100 13,987.11 
504 

27.80 

100 

หมายเหตุ  - คําพันธุ์ปลาราคาตัวละ 1.50 บาท 
   - คําผําราคากิโลกรัมละ 50 บาท 
   - คําปุ๋ยขี้ไกํราคากระสอบละ 22 บาท 
   - คําปูนขาวราคาถุงละ 55 บาท 
   - คําแรง ใช๎แรงงานวันละ 30 นาที คิดวันละ 19.50 บาท ระยะเวลา 304 วัน เป็นเงิน 5,928 บาท 

             - คําตาช่ังขนาด 15 กิโลกรัม ราคา 812 บาท ใช๎งาน 5 ปี คิดเป็นคําเส่ือมราคาปีละ 162 บาท 
             - คําสวิงขนาด 16 นิ้ว ราคา 110 บาท ใช๎งาน 5 ปี คิดเป็นคําเส่ือมราคาปีละ 22 บาท 
             - คําถังน้ําราคา 20 บาท ใช๎งาน 5 ปี คิดเป็นคําเส่ือมราคาปีละ 4 บาท 
 

3. คุณภาพน้ํา 
คุณภาพน้ําระหวํางการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร

เป็นเวลา 10 เดือน พบวําอุณหภูมิน้ํามีพิสัยอยูํในชํวง 26.7-33.3 องศาเซลเซียส  คําออกซิเจนละลาย ในน้ํามีพิสัย
อยูํในชํวง 4.1-5.9 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นกรด-ดํางมีพิสัยอยูํในชํวง 7.4-8.4  แอมโมเนียมีคําเทํากับ 0.0 
มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นดํางมีพิสัยอยูํในชํวง 110.0-150.0 มิลลิกรัมตํอลิตร ความกระด๎างมีพิสัยอยูํในชํวง    
104.0-194.0 มิลลิกรัมตํอลิตร คําความขํุนใสมีพิสัยอยูํในชํวง 14.7-20.8 เซนติเมตร สามารถสรุปได๎ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 แสดงคุณภาพน้ําในบํอเล้ียงระหวํางการเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหาร      
ในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร 
 

คุณภาพน้ํา 
อัตราความหนาแนํน (ตัวตํอตารางเมตร) 

2 3 4 

 อุณหภูมนิ้ํา (องศาเซลเซียส) 26.7-33.3 27.0-32.7 26.7-32.7 

 ออกซิเจนละลายในน้ํา (มิลลิกรัมตํอลิตร)  4.1-4.8 4.2-5.9 4.8-5.7 

 ความเป็นกรด-ดําง  7.4-8.4 7.4-8.4 7.7-8.3 

 แอมโมเนีย (มิลลิกรัมตํอลิตร) 0.0 0.0 0.0 

 ความเป็นดําง (มิลลิกรัมตํอลิตร) 110.0-143.3 123.3-146.7 113.3-150.0 

 ความกระด๎าง (มิลลิกรัมตํอลิตร) 125.7-184.7 128.0-174.7 104.0-194.0 

 คําความขํุนใส (เซนติเมตร) 14.7-19.9 15.1-20.3 14.7-20.8 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 

 การเล้ียงปลาตะเพียนโดยใช๎ไขํน้ํา (ผํา) เป็นอาหารในบํอดินของเกษตรกรจังหวัดยโสธร เล้ียงในบํอขนาด 
800 ตารางเมตร ความลึกของน้ํา 1 เมตร ปลํอยปลาท่ีอัตราความหนาแนํน 2, 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร ให๎อาหาร
ด๎วยไขํน้ํา (ผํา) วันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 5 กิโลกรัม เป็นเวลา 10 เดือน การศึกษาครั้งนี้มุํงเน๎น เพื่อทราบอัตรารอดตาย 
อัตราการเจริญเติบโต ความหนาแนํนท่ีเหมาะสม ผลผลิต และต๎นทุนการเล้ียงปลาตะเพียนด๎วยไขํน้ํา นอกจากนี้ยังได๎
ทราบวิธีการเล้ียงไขํน้ําเพื่อใช๎ลดต๎นทุนในการเล้ียงปลาตะเพียนเพื่อเป็นประโยชน์แกํเกษตรกร  จากผลการศึกษา
ปรากฏวํา ปลาตะเพียนมีอัตรารอดตายไมํแตกตํางกัน น้ําหนักเพิ่มเฉล่ียตํอวันไมํแตกตํางกัน อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะไมํแตกตํางกัน สอดคล๎องกับจิตติมา (2561) ท่ีรายงานวําสูตรอาหารพื้นบ๎าน อาหารพื้นบ๎านผสมไขํน้ํา และ
อัตราความหนาแนํนของจํานวนปลาตํอพื้นท่ีการเพาะเล้ียงมีผลตํอการเจริญเติบโตของปลากระแหท่ีเพาะเล้ียงใน
กระชังไมํแตกตํางจากการเพาะเล้ียงในสูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีจําหนํายในท๎องตลาดซึ่งมีราคาแพงกวํา  
 การศึกษาครั้งนี้ให๎ผลผลิตแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวําชุดการทดลองท่ี 1 อัตราการปลํอย     
2 ตัวตํอตารางเมตรให๎ผลผลิตตํ่ากวํา ซึ่งแตกตํางจากชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 ซึ่งมีอัตราการปลํอย 3 และ 4 ตัวตํอ
ตารางเมตรให๎ผลผลิตมากกวํา ซึ่งสอดคล๎องกับกรมประมง (ไมํปรากฏปีท่ีพิมพ์) ซึ่งเผยแพรํวําบํอเล้ียงปลาตะเพียน
ขาวควรเป็นบํอขนาด 400 ตารางเมตรจนถึงขนาด 1 ไรํ ความลึกของน้ําในบํอควรลึกกวํา  1 เมตรขึ้นไป ใช๎เล้ียง      
ลูกปลาท่ีมีขนาดความยาว 5-7 เซนติเมตรขึ้นไป ในอัตราสํวน 3-4 ตัวตํอตารางเมตร หรือ 5,000 ตัวตํอไรํ ในด๎าน 
ต๎นทุนการผลิตมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวําชุดการทดลองท่ี 1 อัตราการปลํอย 2 ตัวตํอตาราง
เมตรมีต๎นทุนการผลิตสูงกวํา ซึ่งแตกตํางจากชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 ซึ่งมีอัตราการปลํอย 3 และ 4 ตัวตํอตาราง
เมตร ใช๎ต๎นทุนในการผลิตตํ่ากวํา แสดงวําการเล้ียงปลาตะเพียนด๎วยไขํน้ําในบํอดินสามารถลดต๎นทุนการผลิตได๎  
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แม๎วําจะมีรายงานการศึกษาการใช๎ผําบดแห๎งแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารเล้ียงปลาตะเพียนขาวและปลาไน 
พบวําในการเล้ียงปลาตะเพียนขาวสามารถใช๎ผําทดแทนกากถั่วเหลืองได๎ 25 เปอร์เซ็นต์ สํวนในการเล้ียงปลาไน
สามารถใช๎ผําเป็นอาหารทดแทนกากถั่วเหลืองได๎ 25 เปอร์เซ็นต์ และ 75 เปอร์เซ็นต์  ในการเล้ียงในต๎ูปลาขนาด 
60×20×20 นิ้ว เป็นเวลา 120 วัน (อุมารินทร์ และคณะ, 2558) ในขณะเดียวกัน อัตราแลกเนื้อก็มีความแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวําชุดการทดลองท่ี 1 อัตราการปลํอย 2 ตัวตํอตารางเมตรมีอัตราแลกเนื้อสูงกวํา      
ซึ่งแตกตํางจากชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 ซึ่งมีอัตราการปลํอย 3 และ 4 ตัวตํอตารางเมตร  ปลาตะเพียนมีอัตรา   
แลกเนื้อตํ่ากวํา แสดงวําในการให๎อาหารด๎วยไขํน้ําปริมาณท่ีเทํากันสามารถเปล่ียนเป็นน้ําหนักได๎ดีกวํา   
 จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได๎วํา อัตราการปลํอยท่ีแตกตํางกันมีผลตํออัตราแลกเนื้อ ผลผลิต และ
สํงผลตํอต๎นทุนการผลิต โดยท่ีอัตราการปลํอย 4 ตัวตํอตารางเมตรจะเหมาะสมท่ีสุด รองลงมา คือ อัตราการปลํอย   
3 ตัวตํอตารางเมตร การใช๎ไขํน้ําเพื่อลดต๎นทุนการผลิตในการเล้ียงปลาตะเพียนสามารถ ให๎ผลตอบแทนคํอนข๎างดี 
ต๎นทุนตํ่า แตํต๎องใช๎ระยะเวลานานถึง 10 เดือน ดังนั้นการพิจารณาเพื่อให๎ค๎ุมคํากับการลงทุนควรจะมีการใช๎วิธี       
การให๎อาหารในรูปแบบอื่น ๆ เชํน การสร๎างอาหารธรรมชาติด๎วยฟางหมักกับมูลสัตว์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง         
ในการลดเวลาการเล้ียงปลาให๎ได๎ขนาดตามท่ีตลาดต๎องการได๎เร็วขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนด๎วยโดยวิธี On farm ให๎มากขึ้น 
2. ควรศึกษาการเล้ียงปลาตะเพียนด๎วยผําและเสริมด๎วยการสร๎างอาหารธรรมชาติ 
3. ควรให๎ปริมาณไขํน้ํา (ผํา) เป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว 

 
ภาคผนวก 

รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ที่อยู ่

เลขที ่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นายเสถียร  ไขบรรเทา 94 1 คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร 

2 นายเกียรติกร  ยืนยง 33 7 คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร 

3 นายมุก  สีดาเลิศ 167 3 ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 

4 นายบุญฉัน  ปัดไพร 156 7 คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร 

5 นายประเทือง  เวฬุวนาทร 87 7 คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร 

6 นายบรรลูน  ผลจันทร์ 157 3 ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 

7 นายพุทธิศักดิ์  ไตรยวงค์ 52 13 คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร 

8 นายชุมพร  ผํองใส 169 3 ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 

 



80 
 

  

เอกสารอ้างอิง 
จินันทนา จอมดวง, พองาม เดชคํารณ, เลิศวิทย์ กองสมบัติ, กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ และ พิทักษ์ พุทธวรชัย.                          

2539. การศึกษาโรคในใบตําลึง บัวบก และผํา, น. 166-171. ใน รายงานการค๎นคว๎าวิจัย. สถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมการเกษตรลําปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ลําปาง. 

จิตติมา หมั่นกิจ. 2561. ผลของสูตรอาหารผสมไขํน้ําและอัตราความหนาแนํนตํอการเจริญเติบโตของปลากระแห    
ท่ีเล้ียงในกระชัง. Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University.  5(1): น.      
1-13. 

จิระพงษ์ ผดุงปราน. 2559. การใช๎ไขํน้ํา (Wolffia globosa) แหนแดง (Azolla spp.) และแหนเป็ดเล็ก (Lemna 
minor) บําบัดส่ิงขับถํายของปลานิล (Oreochromis niloticus) ท่ีเล้ียงในบํอคอนกรีต. วิทยานิพนธ์
ปริญญาโท. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพมหานคร. 

ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ และ พรทิศา ทองสนิทกาญจน์. 2561. การเล้ียงลูกปลานิลด๎วยไขํน้ํารํวมกับอาหารเม็ด
สําเร็จรูปปลาดุกในบํอวงซีเมนต์เพื่อชํวยลดต๎นทุนคําอาหารปลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 
เพชรบูรณ์. 

นิศาชล  ฤาแก๎วมา. 2548. การศึกษาการใช๎ประโยชน์จากไขํน้ําเพื่อใช๎เป็นอาหารปลา. สถาบันวิจัยและ ฝึกอบรม
การเกษตรสกลนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. สกลนคร. 

ประทีป ต๎ุมทอง. 2562. จลนพลศาสตร์การอบแห๎งไขํน้ําและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลาเพื่อการถํายทอด
เทคโนโลยีภายใต๎โครงการบริการความรู๎ นวัตกรรมสํูชุมชน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์. สุรินทร์. 

ฝุายเผยแพรํ สํวนเผยแพรํการประมง. ม.ป.ป.. การเพาะเล้ียงปลาตะเพียนขาว. สํานักพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยี
การประมง, กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 14 หน๎า. 

ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ และ ณัฐพล ราชูภิมนต์. 2561. ผลของการทดแทนปลาปุนด๎วยไขํน้ําในสูตรอาหารเล้ียงปลา
ทอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 10. น. 1-5. 

อาภารัตน์ มหาขันธ์, สมพงษ์ สุกแสงเปลํง, รัตนา จันทร์สํง, มนฤดี ไชยสูรยกานต์, เยาวมาลย์ วีรกุล 
         และ วัลลภา อรุณไพโรจน์. 2541. ไขํน้ํา อาหารคุณคําสูงท่ีกําลังถูกลืม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13(3): 95-102. 
อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ, สิทธิพัฒน์ แผ๎วฉ่ํา และ คณิสร ล๎อมเมตตา. 2558. การใช๎ผําบดแห๎งทดแทนกากถั่วเหลืองใน

สูตรอาหารเล้ียงปลาตะเพียนขาวและปลาไน. การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 9 “การบูรณาการ
งานวิจัย เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน”. 

Bhanthumnavin, K. and McGarry, M.G. 1971. Wolffia arrhiza as a Possible Souce of Inexpensive 
Protein. Nature 232(8):495.  

Gambler, J.S. 1931. In Flora of the Presidency of Madras. Fischer C.E.C., Part IX., London.  
Sakdisuwan, S. 1968. Effect of growth Regulators on Wolffia arrhiza Wimm. M.S. Thesis,  
         Chulalongkorn Univ.  



81 
 

  

www.google.com. ประมงแนะใช๎ ผํา-หญ๎าเนเปียร์ เล้ียงปลาตะเพียนแบบอินทรีย์. 
www.google.com. ประมงยโสธรชวนเล้ียงสัตว์น้ําแบบเกษตรอินทรีย์ เผยมหัศจรรย์“ไขํน้ํา” แหลํงขุมทรัพย์     

ข๎างถนน อาหารเกรดดี ราคาถูก. 
www.google.com. ปลาส๎มยโสธร/เรื่องปลาไมํใชํเรื่องกล๎วย ๆ ท่ียโสธร. 
 

……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/
http://www.google.com/


82 
 

  

2. ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก 
 

ประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ๑* อัมพร รัตนมูสิก๒ และ สุวรรณดี ขวัญเมือง๓ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดปัตตานี 

๒มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดเขต ๑๑ (ตรัง) 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานท่ีเหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก วางแผน       

การทดลองแบบสํุมสมบูรณ์ท่ีจัดทรีตเมนต์แบบ 42 แฟคทอเรียล ทําการทดลอง 3 ซ้ําอาหารทดลอง 8 สูตร 
ประกอบด๎วยโปรตีน 4 ระดับ คือ 40, 45, 50 และ 55 เปอร์เซ็นต์ แตํละระดับโปรตีนมีพลังงานท่ียํอยได๎ 2 ระดับ 
คือ 350 และ 400 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ใช๎ลูกปลาน้ําหนักเฉล่ีย 0.05+0.01กรัม และความยาวเฉล่ีย 

4.25+0.41 เซนติเมตร ในต๎ูกระจกขนาด 406045 เซนติเมตร ปริมาตรน้ํา 0.06 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 20 ตัว
ตํอต๎ู จํานวน 24 ต๎ู ให๎อาหารทดลองวันละ 2 ครั้ง โดยให๎กินจนอิ่ม ทําการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
สงขลา ระหวํางเดือนกันยายน 2553 -  ธันวาคม 2553 ระยะเวลาทดลอง 14 สัปดาห์   
 ผลการทดลองพบวําระดับโปรตีนและพลังงานไมํมีอิทธิพลรํวมตํอการเจริญเติบโตของปลา ระดับโปรตีนและ
พลังงานตํ่าสุดท่ีเหมาะสมในปลาไหลนาอายุ 2-6 สัปดาห์ คือระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงาน 350 

กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ให๎ผลแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05)  กับระดับโปรตีน 45, 50 และ 
55 เปอร์เซ็นต์ อายุ 8-14 สัปดาห์ ระดับโปรตีน 45 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 

กรัม ให๎ผลแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) กับระดับโปรตีน 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยปลาทดลอง    
มีน้ําหนักเฉล่ีย 0.22±0.09 กรัม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 1.51±0.09 เปอร์เซ็นต์/วัน อัตรารอด 50.00±8.87 
เปอร์เซ็นต์ อัตราแลกเนื้อ 5.47±0.50 และประสิทธิภาพการใช๎อาหาร 0.24±0.16 อาหารทดลองท่ีมีระดับพลังงาน 
350 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ทําให๎ปลามีการเจริญเติบโตด๎านน้ําหนักเฉล่ียสุดท๎าย น้ําหนักเพิ่มตํอตัว และ
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดีกวําอาหารทดลองท่ีมีระดับพลังงาน 400 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม อยํางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  (p0.05)  ดังนั้นอาหารที่มีระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานท่ียํอยได๎ 350 กิโล
แคลอรี/อาหาร 100 กรัม จึงเป็นอาหารท่ีเหมาะสมของปลาไหลนาขนาดเล็ก เนื่องจากทําให๎การเจริญเติบโตดีท่ีสุด
และมีต๎นทุนตํ่าท่ีสุด   
ค าส าคัญ : ปลาไหลนา โปรตีน พลังงาน อาหาร 
*ผ๎ูรับผิดชอบ: หมูํ ๕ ต. บางเขา อ. หนองจิก จ. ปัตตานี ๙๔๑๗๐ โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๐๙๘๔  
 โทรสาร : ๐ ๗๓๓๓ ๐๙๘๕ ; e-mail : pradit.ifsk @gmail.com  
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Optimum Dietary Protein and Energy Levels on Growth of Young 
Swamp eel, Monopterus albus, Zuiew (1793) 
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2 Rajamangala University of Technology Srivijaya 

3 Inland Aquaculture Research and Development Regional Center 11 (Trang) 
 

Abstract 
 
 Study on the effect of different protein and energy levels on growth of young swamp eel 

(Monopterus albus, Zuiew), using 42 factorial in Completely Randomized Design with 3 
replications, was conducted by using 8 test diets containing 4 different protein levels of 40, 45, 50 
and 55% and 2 different energy levels of 350 and 400 kcal DE/100 g of feed. Fish with average 

body weight of 0.05+0.01 g were stocked in 24 glass aquaria (406045 cm) at 20 fish/aquarium. 
Fish were fed to satiation twice daily. The experiment was conducted at Songkhla Inland Fisheries 
Research and Development Center for 14 weeks, during September–December 2011. 
 The result revealed that there was no interaction between protein and energy level on 

growth of fish (p0.05). Low levels of protein and energy in the right eel age   2-6 weeks is 40 
percent protein and 350 kcal GE/100 g of feed. There were no statistically significant difference 

(p0.05) on the protein level 45, 50 and 55 percent. Fish aged 8-14 weeks is 45 percent protein 

and 350 kcal GE / 100 of feed. There were statistically significant differences (p0.05) with protein 
levels 40 and 50 percent. The fish had the average final weight of 0.22±0.09 g; specific growth 
rate of 1.51±0.09 percent/day; survival rate of 50.00±8.67 percent; feed conversion ratio of 
5.47±0.50; feed efficiency of 0.24±00. Fish fed with the diet containing 350 kcal GE/100 g 
showed the significant higher average final weight, weight ga in and specific growth rate than 400 

kcal GE/100 g (p0.05). Therefore, the diet containing 40 and 45 percent protein and 350 kcal 
GE/100 g is suitable for young swamp eel. Due to growing the best and lowest cost.  
Key  words : Swamp eel, nursing, protein and energy requirement  
*Corresponding author: Moo 5, T. Bang Khao, A. Nong Chik, P. Pattani, 94170  
Tel. 0 73330984  e-mail : pradit.ifsk@gmail.com  
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ค าน า 
 
 ปลาไหลนามีช่ือสามัญวํา Swamp eel, Asian Swamp eel  และมีช่ือวิทยาศาสตร์ Monopterrus albus 
(Ziuw) เป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยพบปลาในตระกูลปลาไหลนาอยูํ 3 ชนิด 
ซึ่งมีลักษณะท่ัวไปท่ีใกล๎เคียงกันแตํมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตํางกันพอจําแนกได๎ คือ  ปลาไหลนา (Monopterus 
albus, Zuiew ,1973) มีลักษณะท่ัวไปคือกระดูกเหงือก (Gill arch) 3 คํู พบท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ปลาหลาด 
(Ophisternon bengalense, Mcclelland, 1845) มีกระดูกเหงือก 4 คํู หางเป็นรูปใบพาย พบทางภาคกลางของ
ไทย และปลาหลํอย (Macrotema caligans, Cantor, 1849) มีกระดูกเหงือก 4 คํู พบทางภาคใต๎ของประเทศไทย
บริเวณทะเลน๎อยจังหวัดพัทลุง (Suvatti, 1950) แตํชนิดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด คือปลาไหลนา   
เพราะเป็นปลาท่ีพบมากท่ีสุดและเป็นชนิดท่ีมีขนาดใหญํสุดในกลํุมปลาไหลนาท่ีสํารวจพบ ปลาไหลนามีคุณสมบัติ
พิเศษนอกจากใช๎เหงือกในการหายใจแล๎วยังใช๎ลําไส๎สํวนท๎าย (Hind gut) เป็นเครื่องชํวยหายใจ ทําให๎ทนตํอ        
ทุกสภาพแวดล๎อมจึงสามารถแพรํกระจายได๎อยํางกว๎างขวาง นอกจากนั้นยังมีแผํนปิดเหงือกท่ีสามารถปิดได๎อยําง
มิดชิดจึงสามารถเก็บน้ําและความช้ืนไว๎ในโพรงเหงือกได๎เป็นเวลานานๆ ทําให๎ปลาไหลนาสามารถหลบอาศัยอยูํในรู
ใต๎ดินได๎ตลอดชํวงหน๎าแล๎ง (สวัสด์ิ, 2510) ผลผลิตสํวนใหญํได๎จากการจับจากธรรมชาติเป็นหลักซึ่งปัจจุบันมีปริมาณ
ลดลงมากในปี 2559 ปริมาณผลผลิตไมํตํ่ากวํา 1,600 เมตริกตันตํอปี มูลคําไมํตํ่ากวํา 175 ล๎านบาทตํอปี          
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมประมง , 2559) ขณะท่ีการเพาะเล้ียงปลาไหลนาเชิงพาณิชย์ยัง       
ไมํแพรํหลาย สํวนใหญํรวบรวมจากธรรมชาติ จึงสํงผลให๎ปลาไหลนาเป็นสัตว์น้ําท่ีมีราคาคํอนข๎างสูงตลอดท้ังปี     
โดยเฉล่ียกิโลกรัมละ140-320 บาท (ตลาดไท, 2560; ตลาดส่ีมุมเมือง, 2560)1 อยํางไรก็ตามผลผลิตปลาไหลนาท่ีได๎
ยังมีปริมาณท่ีไมํแนํนอนสาเหตุอยํางหนึ่งคือขาดแคลนลูกพันธุ์ เพราะเทคโนโลยีด๎านการเพาะพันธุ์ปลาไหลนายังมี
ข๎อจํากัดอยูํหลายประการ จากการทดลองอนุบาลลูกปลาไหลนาพบวําสามารถกินอาหารผงสําเร็จรูปได๎ และสามารถ
เล้ียงปลาไหลนาโดยการให๎ปลาเป็ดบดซึ่งปลาสามารถเจริญเติบโตได๎ดี (สุวรรณดีและคณะ, 2536) รูปแบบบํอเล้ียง
สามารถเล้ียงในท่ีแคบและขาดแคลนน้ําได๎ เชํนบํอคอนกรีตโดยใช๎ฟางข๎าวและให๎ปลาเป็ดบดเป็นอาหารสมทบ 
(ประดิษฐ์และการุณ, 2548) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลาจึงได๎วางแผนการศึกษาระดับโปรตีนและ
พลังงานท่ีเหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทางถํายทอดให๎เกษตรกรนําไปเล้ียงเชิง
พาณิชย์ให๎มีความยั่งยืนและเพิ่มทางเลือกทางด๎านการเล้ียงสัตว์น้ํามากขึ้นตํอไป 
 

วัตถุประสงค ์
 
       เพื่อให๎ได๎อาหารที่มีระดับโปรตีนและระดับพลังงานท่ีเหมาะสมในการอนุบาลปลาไหลนาขนาดเล็กโดยพิจารณา
จากข๎อมูลการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร อัตราการกินอาหารและอัตรารอด 
วิธีดําเนินการ 
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1. การวางแผนการทดลอง   

 วางแผนการทดลองแบบ 42 factorial experimental design in CRD ประกอบด๎วย 2 ปัจจัย (factor) 
คือ 

 ปัจจัย A ระดับโปรตีน จํานวน 4 ระดับ  

         A1 ระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์  
                   A2 ระดับโปรตีน 45 เปอร์เซ็นต์  

                   A3 ระดับโปรตีน 50 เปอร์เซ็นต์  

                   A4 ระดับโปรตีน 55 เปอร์เซ็นต์   

            ปัจจัย B ระดับพลังงาน จํานวน 2 ระดับ  

                    B1 พลังงานระดับ 350 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม 
                    B2 พลังงานระดับ 400 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม   

การทดลองท้ังหมดประกอบด๎วยชุดการทดลองจํานวน 8 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา ดังนี้ 

T1 = A1B1 = ระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ รํวมกับพลังงาน 350 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม 

T2 = A1B2 = ระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ รํวมกับพลังงาน 400 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม 

T3 = A1B3 = ระดับโปรตีน 45 เปอร์เซ็นต์ รํวมกับพลังงาน 350 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม 

T4 = A2B1 = ระดับโปรตีน 45 เปอร์เซ็นต์ รํวมกับพลังงาน 400 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม 

T5 = A2B2 = ระดับโปรตีน 50 เปอร์เซ็นต์ รํวมกับพลังงาน 350 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม 

T6 = A2B3 = ระดับโปรตีน 50 เปอร์เซ็นต์ รํวมกับพลังงาน 400 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม 

T7 = A3B1 = ระดับโปรตีน 55 เปอร์เซ็นต์ รํวมกับพลังงาน 350 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม 

T8 = A3B2 = ระดับโปรตีน 55 เปอร์เซ็นต์ รํวมกับพลังงาน 400 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม 

 

2. วิธีการทดลอง 
       2.1 การเตรียมลูกปลาทดลอง  
        เตรียมพันธุ์ปลาไหลนาในรุํนเดียวกัน ท่ีได๎จากการเพาะขยายพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี 
และอนุบาลในกะละมังพลาสติก ขนาดปริมาตร 40 ลิตร อนุบาล 15 วัน ลูกปลาขนาดมีความยาว 3.0–3.5 
เซนติเมตร จึงนําปลาทดลองมาเล้ียงในต๎ูกระจกเพื่อฝึกความค๎ุนเคยกับสภาพแวดล๎อม และให๎อาหารท่ีมีระดับโปรตีน 
40 เปอร์เซ็นต์ ระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม จนปลายอมรับอาหาร แล๎วคัดปลาไหลนาท่ีมีขนาด
ใกล๎เคียงกัน เพื่อนํามาทดลอง โดยลูกปลาท่ีใช๎มีความยาว 3.0–4.0 เซนติเมตร สํุมปลาไหลนาปลํอยลงต๎ูกระจกท่ี
เตรียมไว๎จํานวนต๎ูละ 20 ตัว/ต๎ู (80  ตัว/ตารางเมตร) โดยช่ังน้ําหนักและวัดความยาวลูกปลาในแตํละต๎ู 
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 2.2 การเตรียมภาชนะทดลอง  

 เตรียมต๎ูทดลองขนาด 406045 เซนติเมตร จํานวน 24 ต๎ู ระดับน้ําสูง 25 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาตร
น้ํา 60 ลิตร ทุกตู๎ทดลองมีหัวทรายให๎อากาศต๎ูๆ ละ 1 จุด ทําความสะอาดโดยการฆําเช้ือด๎วยคลอรีนความเข๎มข๎น 30 
สํวนในล๎านสํวน ท้ิงไว๎ให๎แห๎ง การเปล่ียนถํายน้ํา ดูดตะกอนและเปล่ียนถํายน้ําทุกๆ วัน จํานวน 10 เปอร์เซ็นต์ ของ
ปริมาตรน้ําในต๎ูทดลอง หลังจากวิเคราะห์คุณภาพน้ํา แล๎วเติมน้ําใหมํให๎อยูํระดับ 25 เซนติเมตร  
 2.3 การเตรียมอาหารทดลอง  
          เตรียมอาหารทดลองตามแผนการทดลองท่ีกําหนด นําวัตถุดิบอาหารแตํละสูตรผสมอาหารให๎เข๎ากัน ทําการ
ช่ังวัตถุดิบตามปริมาณของสูตรอาหารทดลอง นําไปวิเคราะห์ทางโภชนะได๎แกํ โปรตีน ไขมัน เถ๎า เยื่อใยและความช้ืน 
ตามวิธีของ AOAC (1990) จากนั้นแยกวัสดุท่ีต๎องการใช๎ในการเตรียมอาหารทดลองบรรจุในถุงพลาสติกโพลีเอสทีลีน 
แล๎วนําสํวนผสมท้ังหมด(ยกเว๎นไขมัน) ผสมให๎เข๎ากันเป็นเนื้อเดียวกันด๎วยเครื่องบดอาหารแบบมีใบพัด Hobart 
Model 200 จนกระท่ังวัตถุดิบผสมกันเป็นเนื้อเดียวกัน จึงนําไขมันผสมในอาหารกระท่ังสํวนผสมท้ังหมดเข๎ากันจึง
เก็บใสํในถุงพลาสติกเก็บในต๎ูเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นําอาหารทดลองไปวิเคราะห์คุณภาพอาหาร โดยทํา
การสํุมแบํงอาหารทดลองสูตรละ 100 กรัม ไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร (proximate analysis) 
ได๎แกํ ปริมาณโปรตีน ไขมัน เย่ือใย เถ๎า และความช้ืน ตามวิธีของ AOAC (1990) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลองและตัวปลา โดยวิธีของ AOAC (1984) ดังนี้คือ การวิเคราะห์เพื่อ
หาปริมาณโปรตีนโดยวิธี macro–Kjeldahl, สํวนคํา Nitrogen free extracts (NFE) ใช๎วิธีการคํานวณดังนี้ 
             คาร์โบไฮเดรท (NFE)  = 100 – (%โปรตีน + % ไขมัน + % เย่ือใย + % เถ๎า+ ความช้ืน) สํวนคําพลังงาน
รวม (Gross energy) ใช๎วิธีการคํานวณตาม (NRC, 1993) ดังนี้ 

   GE (Kcal/100 g) = (%โปรตีน x 5.64) + (%ไขมัน  9.44) + (% คาร์โบไฮเดรท  4.11)  
มีหนํวยเป็นกิโลแคลอรี/กรัม โดยทําการวิเคราะห์คุณคําทางอาหารท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ปทุมธานี สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 
 
3. การจัดการทดลอง 
 3.1 การให๎อาหารทดลอง  
 ให๎อาหารปลาทดลองแตํละสูตรตามแผนการทดลองท่ีกําหนดไว๎วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. 
โดยสังเกตการกินอาหารของปลาจนอิ่ม (satiation) และพยายามไมํให๎มีอาหารเหลือหากมีอาหารเหลือหลังจากให๎
อาหารแล๎ว 30 นาที ทําการดูดตะกอนอาหารท่ีเหลือมาอบแห๎งท่ีอุณหภูมิ 137 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง หรือ
จนอาหารมีความช้ืนไมํเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ช่ังน้ําหนักเพื่อนําคํามาลบออกจากปริมาณอาหารที่ให๎ 
 3.2 การเก็บข๎อมูล 
 โดยช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของปลาท้ังหมดและตรวจนับอัตรารอดของปลาทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อ
ตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอด เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ และเมื่อส้ินสุดการทดลอง  
 3.3 การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา 
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 ทําการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําทุกๆ 4 สัปดาห์ โดยเก็บตัวอยํางน้ําเวลา 06.00 น. ทุกต๎ูทดลองเพื่อนําไป
วิเคราะห์หารปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (dissolved oxygen) หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร, ความเป็นกรดเป็นดําง 
(pH), ความเป็นดําง (alkalinity) หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร, ความกระด๎าง(hardness) หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร, 
แอมโมเนียรวม (total ammonia) หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร,ไนไตรท์ (nitrite) หนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร โดยวิธีการ
ไตเตรทตามวิธีการของ ไมตรีและจารุวรรณ (2528)  และวัดอุณหภูมิน้ําด๎วยเทอร์โมมิเตอร์ หนํวยเป็นองศาเซลเซียส 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
         เมื่อส้ินสุดการทดลองนําข๎อมูลท่ีได๎มาวิเคราะห์ผลการตอบสนองของปลาตํออาหารแตํละสูตรตามวิธีการใน 
Tacon (1987), Halver (1989) และ วิมล (2536 ข) ดังนี้ 
4.1 น้ําหนักเพิ่มตํอวัน (daily weight gain, DWG; กรัมตํอวัน)  

        

  = 
นํ้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – นํ้าหนักปลาเริ่มต๎น 
                ระยะเวลาทดลอง 

4.2 เปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิม (percentage weight gain, PWG; เปอร์เซ็นต์) 
                    

  = 
นํ้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – นํ้าหนักปลาเริ่มต๎น 
                 นํ้าหนักปลาเริ่มต๎น 

4.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate; เปอร์เซ็นต์ตํอวัน) 

= 
(ln นํ้าหนักเฉลี่ยสุดท๎าย – ln นํ้าหนักเฉลี่ยเริ่มต๎น) 
             ระยะเวลาทดลอง 

X 100 

 4.4 ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (protein efficiency ratio, PER)   
                                             

   = 
                   นํ้าหนักปลาท่ีเพ่ิมข้ึน 
                  นํ้าหนักโปรตีนที่ปลากิน 

 4.5 อัตราการกินอาหาร (daily feed intake, DFI;  เปอร์เซ็นต์ตํอวัน) 

= 
นํ้าหนักอาหารที่ปลากินเฉลี่ยตํอวัน 
(นํ้าหนักปลาเริ่มต๎น+นํ้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง)/2 

X 100 

 4.6 นํ้าหนักอาหารที่ปลากิน (total feed intake, TFI; กรัมตํอตัว) 
       

    = 
นํ้าหนักอาหารทั้งหมดที่ปลากิน 
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

     4.7 อัตราการแลกเน้ือ (feed conversion ratio; FCR) 
       

    = 
นํ้าหนักอาหารที่ปลากิน 
นํ้าหนักปลาท่ีเพ่ิมข้ึน 

     4.8 อัตรารอด (survival rate; เปอร์เซ็นต์)           
                           
 
 

= 
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
จํานวนปลาเริ่มต๎น 

X  100 
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            นําข๎อมูลท่ีคํานวณได๎จากการทดลองวิเคราะห์ความแปรปรวนด๎วยวิธี two way analysis of variance 
ข๎อมูลท่ีมีคําเป็นเปอร์เซ็นต์และอัตราสํวน กํอนวิเคราะห์ทําการแปลงข๎อมูลด๎วย arcsine transformation และ
เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางคําเฉล่ียของชุดการทดลองด๎วยวิธี Duncan, s new multiple range test ท่ี
ระดับนัยความสําคัญ 0.05 การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติท้ังหมดใช๎โปรแกรม สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows 
version (กัลยา, 2543)  
  ตารางที ่1 สตูรอาหารทดลอง  

ชนิดวตัถดุิบ 
โปรตีน (%) 
พลงังาน (Kcal) 

สตูรอาหารที่มีระดบัโปรตีนและพลงังาน 
40 45 50 55 

350 400 350 400 350 400 350 400 

ปลาป่น (60 % ) 10 10 10 10 10 10 10 10 
น า้มนัพืช 3.6213 0.00  4.4239 0.00   5.2336 0.00   5.8336 0.00 
ร  าละเอียด 19.1109 19.6141 22.8423 22.9085 26.5796 26.2048 21.6661 25.6782 
วีท กลเูต็น 36.6873 36.7541 43.4967 43.5055 50.3394 50.2897 57.8876 57.5088 
แป้งขา้วโพด 27.8544 26.3692 16.4358 16.2404 4.9975 6.1036 0.00 0.00 
กากเนือ้ในปาลม์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 
หินฝุ่ น 0.3576 4.9165 0.5291 5.0763 0.7012 5.2366 0.5388 4.6766 
ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต 0.8831 0.8604 0.5908 0.5878 0.2975 0.3144 0.5613 0.2947 
L-Lysine 1.4854 1.4857 1.6814 1.6814 1.8511 1.8509 1.8525 1.8417 
วิตามินรวม1 0.00 0.04 0.005 0.01 0.04 0.12 0.1 0.16 
ผลการวิเคราะหค์ณุค่าของอาหารปลาทดลองสตูรต่าง ๆ (%) โดยน า้หนัก* 
โปรตีน 43.62 42.45 49.28 49.46 53.26 52.65 57.55 58.32 
ไขมนั 25.84 24.71 24.98 21.01 20.98 21.11 20.85 13.41 
คารโ์บไฮเดรท 1.38 1.73 1.54 1.63 1.64 2.27 1.58 1.30 
เถา้ 6.12 10.07 6.19 10.50 6.24 10.66 6.10 9.66 
ความชืน้ 10.73 10.51 10.30 10.20 9.88 9.88 9.66 9.78 
GE (Kcal) 450.12 406.98 469.65 428.62 486.86 410.75 491.71 438.67 
GE/P 10.31 9.58 9.53 8.66 9.07 7.80 8.54 7.52 
Energy (J/g) 18841.50 17035.50    19659.00     17941.50    20379.00 17193.50 20582.00 18362.00 

หมายเหต ุ1วิตามินรวม (มิลลิกรมัต่ออาหาร 1,000 กรมั) ประกอบดว้ย Vitamin A 4,000 IU; Vitamin D3 2,000 IU; Vitamin E 50 mg; Vitamin K 10 
mg; Thiamine 20 mg; Riboflavin 20 mg; Pyridoxine 20 mg; Calcium pantothenate 200 mg; Niacin 150 mg; Biotin 2.0 mg; Folic acid 5.0 
mg; Vitamin B12 0.2 mg Inositol 400 mg และ Ethoxyquin 200 mg  
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                                             ผลการทดลอง 
 
            จากการทดลองอนุบาลปลาไหลนาด๎วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีนตํางกัน 4 ระดับและระดับพลังงานตํางกัน   
2 ระดับ เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ผลการทดลอง ได๎แกํ น้ําหนักเริ่มต๎น น้ําหนักสุดท๎าย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
อัตรารอด ปริมาณอาหารแห๎งท่ีปลากิน อัตราแลกเนื้อ และประสิทธิภาพของอาหาร ดังนี้  
1. การเจริญเติบโต  
 1.1 น้ําหนักสุดท๎ายเฉล่ีย  
 ปลาไหลนาเริ่มต๎นทดลองมีน้ําหนักตัวเฉล่ียเทํากับ 0.05±0.01 กรัม และหลังการทดลองเป็นเวลา 14 
สัปดาห์ พบวํามีคําเทํากับ 0.15+0.07, 0.12+0.08, 0.22+0.09, 0.13+0.06, 0.17+0.07, 0.13+0.07, 0.21+0.09 
และ 0.14+0.08 กรัม ตามลําดับ และพบวําไมํมีอิทธิพลรํวม (interaction) ระหวํางระดับโปรตีน และระดับพลังงาน
ตํอน้ําหนักสุดท๎ายเฉล่ียของลูกปลาไหลนา (p>0.05) เมื่อพิจารณาระดับโปรตีน พบวําปลาไหลนาท่ีอนุบาลด๎วย
อาหารท่ีมีระดับโปรตีน 40, 45, 50 และ 55 เปอร์เซ็นต์ มีน้ําหนักสุดท๎ายเฉล่ียเทํากับ 0.13+0.07, 0.18+0.09, 
0.15+0.07 และ 0.18+0.09 กรัม ตามลําดับ โดยลูกปลาไหลนาท่ีอนุบาลด๎วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีนตํางกัน มี
น้ําหนักสุดท๎ายเฉล่ียแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อพิจารณาระดับพลังงานพบวําลูกปลา
ไหลนาท่ีอนุบาลด๎วยอาหารที่มีระดับพลังงาน 350 และ 400 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม มีน้ําหนักสุดท๎ายเฉล่ีย
เทํากับ  0.18+0.08 และ 0.13+0.07 กรัม ตามลําดับ โดยลูกปลาไหลนาท่ีอนุบาลด๎วยอาหารท่ีมีระดับพลังงาน
ตํางกัน มีน้ําหนักสุดท๎ายเฉล่ียแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05)  
        1.2 ความยาวสุดท๎ายเฉล่ีย 
        ปลาไหลนาเริ่มต๎นทดลองมีความยาวเฉล่ียเทํากับ 4.25±0.41 และหลังการทดลองเป็นเวลา 14 สัปดาห์ พบวํา
มีคําเทํากับ 6.41±0.88, 6.18±0.97, 7.27±1.06, 6.31±0.95, 6.71±0.85, 6.16±1.0, 7.19±0.97 และ 6.29±0.92 
เซนติเมตร ตามลําดับ และพบวําไมํมีอิทธิพลรํวม ( interaction) ระหวํางระดับโปรตีน และระดับพลังงานตํอความ
ยาวเฉล่ียของลูกปลาไหลนา (p>0.05) เมื่อพิจารณาระดับโปรตีน พบวําปลาไหลนา ท่ีอนุบาลด๎วยอาหารท่ีมีระดับ
โปรตีน 40, 45, 50 และ 55 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวสุดท๎ายเฉล่ียเทํากับ 6.31±0.92, 6.88±1.14, 6.51±0.94 และ 
6.85±1.04 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยลูกปลาไหลนาท่ีอนุบาลด๎วยอาหารที่มีระดับโปรตีนตํางกัน มีความยาวสุดท๎าย
เฉล่ียแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อพิจารณาระดับพลังงานพบวําลูกปลาไหลนาท่ีอนุบาล
ด๎วยอาหารท่ีมีระดับพลังงาน 350 และ 400 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 กรัม มีความยาวสุดท๎ายเฉล่ียเทํากับ 
6.87±1.00 และ 6.22±0.95 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยลูกปลาไหลนาท่ีอนุบาลด๎วยอาหารท่ีมีระดับพลังงานตํางกัน 
มีความยาวสุดท๎ายเฉล่ียแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
        1.3 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่ม 
          เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่มของปลาไหลนาเมื่อส้ินสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ พบวํามีคําเทํากับ
189.96±76.25, 141.52±22.49, 340.15±38.57,152.38±10.82, 250.83±51.70, 181.30±75.73, 317.03±25.88 และ 
170.00±72.07 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และพบวําไมํมีอิทธิพลรํวม ( interaction) ระหวํางระดับโปรตีน และระดับ
พลังงานตํอเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่มของลูกปลาไหลนา (p>0.05) เมื่อพิจารณาระดับโปรตีน พบวําปลาไหลนาท่ี
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อนุบาลด๎วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 40, 45, 50 และ 55 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่มเทํากับ 165.73±56.85, 
246.27±105.92, 216.06±69.38 และ 243.51±93.97 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยลูกปลาไหลนาท่ีอนุบาลด๎วยอาหารท่ีมี
ระดับโปรตีนตํางกัน มีเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่มแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อพิจารณา
ระดับพลังงานพบวําลูกปลาไหลนาท่ีอนุบาลด๎วยอาหารท่ีมีระดับพลังงาน 350 และ 400 กิโลแคลอรีตํออาหาร 100 
กรัม มีเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่มเทํากับ 274.49±75.54 และ 161.30±48.56 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยลูกปลาไหลนา
ท่ีอนุบาลด๎วยอาหารท่ีมีระดับพลังงานตํางกัน มีเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพิ่มแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) 
2. อัตราแลกเนื้อ  
 อัตราแลกเนื้อของปลามีคําเทํากับ 5.76+2.88, 7.37+2.03, 5.47+0.09, 8.14+0.71, 4.63+3.33, 
9.24+4.85, 3.82+0.33 และ 9.76+1.82 ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติพบวําระดับโปรตีนมี
ผลตํออัตราแลกเนื้อของปลาไหลนาขนาดเล็กโดยปลาไหลนาท่ีอนุบาลด๎วยระดับโปร ตีน 50 และ 55 เปอร์เซ็นต์      
ท่ีระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม (อัตราแลกเนื้อ เทํากับ 4.63+3.33 และ 3.82+0.33 ตามลําดับ) 
มีอัตราแลกเนื้อตํ่ากวําปลาไหลนาท่ีเล้ียงด๎วยระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอร์เซ็นต์ (อัตราแลกเนื้อ เทํากับ 
5.76+2.88 และ 5.47+0.09 ตามลําดับ) และมีอัตราแลกเนื้อตํ่ากวําปลาไหลนาท่ีอนุบาลด๎วยอาหารระดับโปรตีน 50 
และ 55 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับพลังงาน 400 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม (อัตราแลกเนื้อ 9.24+4.85 และ9.76+1.82 
ตามลําดับ) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และไมํพบปฏิกิริยารํวม (interaction) ระหวํางระดับโปรตีนและ
พลังงานในอาหารตํออัตราแลกเนื้อของปลา (p=0.484)  
3. อัตรารอด 
  อัตรารอดของปลามีคําเทํากับ 63.33±0.76, 53.33±0.76, 50.00±0.87, 36.67±0.29, 56.67±3.82, 
33.33±1.61, 56.67±1.76 และ 33.33±1.15 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) จากการวิเคราะห์ผลการทดลอง
ทางสถิติ พบวํา ระดับโปรตีนและพลังงานมีผลตํออัตรารอดของปลาไหลนาขนาดเล็ก โดยปลาไหลนาท่ีอนุบาลด๎วย
ระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ และ พลังงาน 350 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ลูกปลามีอัตรารอดสูงกวํา (อัตรารอด 
63.33±0.76 เปอร์เซ็นต์) ระดับโปรตีน 45, 50 และ 55 เปอร์เซ็นต์ (อัตรารอด 56.67±0.38, 53.33±0.76 และ 
33.33±1.61 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ) และอัตรารอดมีคําใกล๎เคียงกันในระดับพลังงานท่ีตํางกัน คือระดับพลังงาน 400 
กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม (อัตรารอด 50.00±0.87, 56.67±1.76, 36.67±0.29 และ33.33±1.15 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1) 
4. ประสิทธิภาพของอาหาร 
 ประสิทธิภาพของอาหารท่ีได๎จากการอนุบาลปลาไหลนาขนาดเล็กมีคําเทํากับ 0.19+0.17, 0.09+0.20, 
0.25+0.03, 0.07+0.01, 0.23+0.15, 0.06+0.03, 0.34+0.05 และ 0.05+0.03 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) จากการวิเคราะห์
ผลการทดลองทางสถิติ พบวําระดับโปรตีนไมํมีผลให๎เกิดความแตกตํางในด๎านประสิทธิภาพของอาหาร (p>0.05) และ    
ไมํพบปฏิกิริยารํวม (interaction) ระหวํางระดับโปรตีนและพลังงานตํอประสิทธิภาพของอาหารท่ีใช๎อนุบาลปลาไหล
นาขนาดเล็ก (p=0.004)  
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5. อาหารแห้งที่ปลากิน 
 ปริมาณอาหารท่ีปลาทดลองกินมีคําเทํากับ 0.52+0.18, 0.72+0.18, 0.68+0.10, 1.11+0.70, 0.56+0.23, 
1.33+0.30, 0.46+0.04 และ 1.60+0.67 กรัม/ตัว ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) จากการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติไมํพบ
ปฏิกิริยารํวม (interaction) ระหวํางระดับโปรตีนและพลังงานท่ีมีผลตํอปริมาณอาหารแห๎งท่ีปลากิน (p=0.669) ซึ่ง
การเพิ่มระดับพลังงานในอาหารทุกสูตรการทดลองไมํมีผลตํอปริมาณการกินอาหารของปลาอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.005)  
6. คุณภาพน้ า 
             คุณภาพน้ําระหวํางการเล้ียงทุกชุดการทดลอง พบวําปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํามีคําอยูํในชํวง 3.9 – 7.6 
มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นกรดเป็นดํางอยูํในชํวง 7.03 – 8.11 ความเป็นดํางอยูํในชํวง 27 – 57 มิลลิกรัมตํอลิตร 
ปริมาณแอมโมเนียรวมอยูํในชํวง 0.01 – 0.06 มิลลิกรัมตํอลิตร อุณหภูมิของน้ําอยูํในชํวง 30.1 – 32.3 องศาเซลเซียส และ
ปริมาณไนไตรท์อยูํในชํวง 0.01 – 0.02 มิลลิกรัมตํอลิตร  
7. ต้นทุนการผลิต 
          ต๎นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 60.48, 59.63, 56.11, 60.09 และ 59.77 บาทตํอกิโลกรัม ตามลําดับ โดยต๎นทุน
สํวนใหญํเป็นต๎นทุนผันแปร โดยเฉพาะคําอาหารปลาซึ่งมีคําสูงท่ีสุดอยูํระหวําง 42 – 45 เปอร์เซ็นต์ของต๎นทุน
ท้ังหมด และรองลงมาเป็นคําพันธุ์ปลามีคําอยูํระหวําง 33 – 34 เปอร์เซ็นต์ 
 

 ตารางที่ 1 คําเฉล่ีย (mean±SD) การอนุบาลปลาไหลนาด๎วยอาหารที่มีระดับโปรตีนและพลังงานตํางกัน เป็นเวลา 
14 สัปดาห์  

โปรตีน (%) 40 45 50 55 

พลังงาน (Kcal) 350 400 350 400 350 400 350 400 

นํ้าหนักเร่ิมต๎น (กรัม) 0.05±0.01  0.05±0.01  0.05±0.01  0.05±0.01  0.05±0.01 0.05±0.01 0.05±0.01 0.05±0.01 

นํ้าหนักสุดท๎าย(กรัม) 0.15±0.07  0.12±0.08  0.22±0.09  0.13±0.06  0.17±0.07 0.13±0.07 0.21±0.09 0.14±0.08 

นํ้าหนักเพิ่ม  0.10±0.06  0.07±0.06  0.17±0.07  0.08±0.05  0.12±0.05 0.08±0.06 0.16±0.08 0.09±0.06 
อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ (%/วัน) 

1.07±0.27 0.90±0.09 1.51±0.09 0.95±0.04 1.28±0.15 0.97±0.20 1.46±0.06 0.99±0.27 

อัตรารอดตาย (%) 63.33±0.76 53.33±0.76 50.00±0.87 36.67±0.29 56.67±3.82 33.33±1.61 56.67±1.76 33.33±1.15 

อาหารแห๎งทีป่ลากิน  0.52±0.18  0.72±0.18 0.68±0.10  1.11±0.70  0.56±0.23  1.33±0.30  0.46±0.04 1.60±0.67 

อัตราแลกเน้ือ  5.76±2.88  7.37±2.03 5.47±0.09  8.14±0.71  4.63±3.33  9.24±4.85  3.82±0.33 9.76±1.82 

ประสิทธิภาพของอาหาร 0.19±0.17 0.09±0.20 0.25±0.03 0.07±0.01 0.23±0.15 0.06±0.03 0.34±0.05 0.05±0.03 

อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ (%/วัน) 

1.07±0.27 0.90±0.09 1.51±0.09 0.95±0.04 1.28±0.15 0.97±0.20 1.46±0.06 0.99±0.27 

หมายเหตุ คําเฉล่ียท่ีกํากับด๎วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตํางกันตามแนวนอนแสดงวํามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05)    
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                                              สรุปและวิจารณ์ผล 
 
 ความต๎องการโปรตีนของสัตว์น้ําขึ้นอยูํกับชนิดของสัตว์น้ํา อายุ สภาพการเล้ียง อุณหภูมิ และส่ิงแวดล๎อม
ตําง ๆ (Lovell,1989) โดยอาหารท่ีดีต๎องมีระดับโปรตีนและพลังงานท่ีเหมาะสม หากอาหารมีพลังงานน๎อยเกินไป 
รํางกายจําเป็นต๎องเผาผลาญโปรตีนเพื่อนําไปใช๎ในการดํารงชีวิต อาจไมํเหลือโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต ในทาง
ตรงกันข๎าม หากอาหารปลามีพลังงานมากเกินไป อาจสํงผลให๎ปลากินอาหารน๎อยลง การเจริญเติบโตจึงลดลงด๎วย 
พลังงานในอาหารมีความจําเป็นตํอการดํารงชีพและการเจริญเติบโต สารอาหารที่ให๎พลังงานได๎แกํ โปรตีน 
ไขมัน และคาร์บอไฮเดรทซึ่งพลังงานสํวนใหญํของปลาได๎จากโปรตีนและไขมัน มีสํวนน๎อยท่ีได๎จากคาร์บอไฮเดรท 
(NRC, 1977) โดยท่ัวไปอัตราการเจริญเติบโตของปลาเพิ่มขึ้นตามระดับโปรตีนท่ีสูงขึ้น แตํก็เพียงแคํระดับหนึ่ง 
หลังจากนั้นการเพิ่มระดับโปรตีนก็มิได๎ทําให๎การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากปลาจะกินอาหารให๎พอดีกับ      
ความต๎องการของรํางกายเทํานั้น (วีรพงศ์, 2536) 
 ผลการทดลองอนุบาลปลาไหลนาขนาดเล็ก (0.05 กรัม) ด๎วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 40, 45, 50 และ 55 
เปอร์เซ็นต์ และมีพลังงานยํอยได๎ 350 และ 400 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม เป็นเวลา 14 สัปดาห์ เมื่อพิจารณา
เฉพาะระดับโปรตีน พบวํา ระดับโปรตีนท่ีเหมาะสมตํอปลาไหลนาขนาดเล็ก แบํงได๎เป็น 2 ชํวง คือชํวงท่ี 1 ต้ังแตํ
ปลาอายุ 2 – 6 สัปดาห์ อาหารสูตรท่ีมีระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ มีผลให๎ปลาเจริญเติบโตดีซึ่งแตกตํางอยํางไมํมี
นัยสําคัญกับระดับโปรตีน 45, 50 และ 55 เปอร์เซ็นต์ ชํวงท่ี 2 ต้ังแตํปลาอายุ 8 – 14 สัปดาห์ อาหารสูตรท่ีมีระดับ
โปรตีน 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให๎ผลการเจริญเติบโตดีกวําระดับโปรตีน 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ อยํางมีนัยสําคัญ แตํ
แตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญกับระดับโปรตีน 55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ เสาวคนธ์และชํอทิพย์ 
(2547) :โกวิทย์และสมบูรณ์ (2544) ท่ีทดลองกับปลาตูหนาน้ําหนัก 0.77 กรัม และ 0.39 กรัม ตามลําดับ  แตํจาก
การทดลองในครั้งนี้ พบวํา ระดับโปรตีนท่ีเหมาะสมในชํวงแรก คือระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ และในชํวงท่ีสอง
ต๎องการโปรตีน 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากอัตราการเจริญเติบโตในชํวงแรก ปลาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ       
การเจริญเติบโตเริ่มแตกตํางหลังสัปดาห์ท่ี 8 แสดงวําปลาต๎องปรับตัวในการกินอาหารเมื่อปรับตัวได๎ปลาจะ
เจริญเติบโตตํอไป (Halver and Hardy, 2002) และปลาทดลองยังถือวําเป็นปลาขนาดเล็กยังไมํเข๎าสํูระยะวัยรุํนซึ่ง
ความต๎องการโปรตีนจะลดลงเมื่อปลาโตขึ้น (Hepher,1988; เวียง, 2543) และหากพิจารณาจากประสิทธิภาพใน
ด๎านอื่นๆ เชํน อัตราการแลกเนื้อ หรือประสิทธิภาพของอาหาร เห็นได๎วําท่ีระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอร์เซ็นต์    
เป็นโปรตีนตํ่าสุดในกลํุมท่ีให๎ผลการเจริญเติบโตและการใช๎ประโยชน์จากอาหารดีไมํแตกตํางจากระดับโปรตีนท่ี       
สูงกวํา คือ 55 เปอร์เซ็นต์ และดีกวํา 50 เปอร์เซ็นต์  อยํางมีนัยสําคัญ แสดงให๎เห็นวํา ท่ีระดับโปรตีน 40 และ 45 
เปอร์เซ็นต์ นําจะเหมาะสมท่ีสุดในการอนุบาลปลาไหลนาขนาด 0.05 – 0.22 กรัม 
 ระดับพลังงานในอาหารเป็นตัวแปรสําคัญและสํงผลตํอการเจริญเติบโตของปลา ซึ่งหากปลาได๎รับอาหารท่ีมี
พลังงานตํ่าเกินไป จําเป็นต๎องใช๎โปรตีนเป็นแหลํงพลังงาน (วิมล, 2536ก, 2537) ทําให๎เหลือโปรตีนที่นําไปใช๎เพื่อการ
เจริญเติบโตไมํมาก สํงผลให๎การเจริญเติบโตจึงไมํดีเทําท่ีควร หากอาหารท่ีให๎มีปริมาณโปรตีนมากเกินพอแล๎วเชํนใน
กลํุมโปรตีน 40 % การเพิ่มพลังงานอาจจะไมํมีผลตํอการเพิ่มการเจริญเติบโตของปลา หรื ออาจจะเป็นผลเสีย
เนื่องจากกระบวนการยํอยโปรตีนเกิดสารประกอบพวกไนโตรเจน (nitrogenous residue) ซึ่งเป็นพิษตํอรํางกาย
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และปลาจําเป็นต๎องกําจัดออกจากรํางหายในรูปของแอมโมเนียและยูเรีย (Forster and Goldstein, 1969; 
Hepher,1990) ซึ่งมีการสูญเสียพลังงานสํวนหนึ่งเพื่อใช๎ในการขับของเสียด๎วย การเพิ่มพลังงานมีผลตํอการ
เจริญเติบโตในสูตรอาหารท่ีมีระดับโปรตีนใกล๎เคียงกับความต๎องการของปลา  จากการทดลองพบวํา อัตราการ
เจริญเติบโตทางด๎านน้ําหนักสุดท๎าย น้ําหนักเพิ่ม อัตรารอดตายและประสิทธิภาพของอาหาร  มีคําลดลง เมื่อมีการ
เพิ่มระดับพลังงานจาก 350 เป็น 400 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ในทุกระดับโปรตีนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05)  
  การเพิ่มระดับพลังงานในอาหารสํงผลกระทบตํออัตราแลกเนื้อ หรือประสิทธิภาพของอาหารน๎อยมาก 
(p=0.004) ในขณะท่ีการเพิ่มโปรตีนในอาหารเป็นผลให๎อัตราการแลกเนื้อลดลงอยํางมี นัยสําคัญ (p<0.001) ซึ่ง
สอดคล๎องกับการทดลองของ Jantrarotai, et al. (1996) ท่ีศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานท่ีเหมาะสมตํอการ
เจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมโดยศึกษา ระดับโปรตีน 3 ระดับ คือ 30, 35 และ 40 เปอร์เซ็นต์ แตํละระดับมี
พลังงาน 275 และ 325 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม ทําให๎อัตราแลกเนื้อ ปริมาณอาหารท่ีกิน และ ประสิทธิภาพ
ของอาหาร ไมํแตกตํางกัน (p>0.05) แตํทําให๎คําการเจริญเติบโต ด๎านน้ําหนักสุดท๎าย น้ําหนักเพิ่ม เกิดความแตกตําง
กัน (p<0.05)   
               คุณสมบัติของน้ําระหวํางการทดลองสํวนใหญํอยูํในระดับท่ีเหมาะสมตํอการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําตามท่ี 

ไมตรี และจารุวรรณ (2528) รายงานไว๎คือ ควรมีอุณหภูมิ อยูํในชํวง 25 – 32 ◦C ความเป็นดําง อยูํในชํวงเล้ียง   
สัตว์น้ําอาหารเป็นต๎นทุนการผลิตท่ีสูงท่ีสุด ประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ 100 – 200 ppm ความเป็นกรดเป็นดําง 
ควรอยูํในชํวง 6.5 - 8.5 และมีปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําไมํน๎อยกวํา 3 ppm 
 ดังนั้นจึงควรเลือกอาหารในระดับท่ีมีโปรตีนตํ่า คือ 40-45 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี
ตํออาหาร 100 กรัม เพราะให๎ผลด๎านการเจริญเติบโตท่ีดี มีความเหมาะสมท่ีสุด เพราะชํวยลดต๎นทุนการผลิต 
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3. ผลของความเค็มที่มีผลต่อการสืบพันธุ์วางไข่ของพ่อแม่พนัธุ์ปลาบู่ทราย 
 

ประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ๑* และ การุณ  อุไรประสิทธิ์๒ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดปัตตานี 

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
 

 การทดลองเพาะพันธุ์ปลาบูํทรายในบํอคอนกรีต ขนาด 1.01.02.0 เมตร ระดับความเค็มท่ีแตกตําง
กัน 3 ระดับ คือ 0, 5 และ 10 สํวนในพันสํวน ดําเนินการ ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี ระหวํางเดือน 
เมษายน 2549 ถึงเดือน มีนาคม 2550 ปลาทดลองมีความยาวเริ่มต๎นเฉล่ียเทํากับ 32.50 + 7.05, 30.94 + 8.22 
และ 32.80 + 3.33 เซนติเมตร ตามลําดับ และน้ําหนักเริ่มต๎นเฉล่ียเทํากับ 456.94 + 91.78, 493.05 +187.39 
และ 493.05 + 88.26  กรัม ตามลําดับ ผลการทดลองพบวํา จํานวนรังวางไขํเฉล่ียตํอบํอตํอเดือนเทํากับ 1.61 ± 
1.37, 1.39 ± 0.83 และ 1.14 ± 0.39 รัง ตามลําดับ ซึ่งทุกระดับความเค็มมีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) จํานวนรังวางไขํตํอแมํพันธุ์ตํอเดือนเทํากับ 0.54 ± 0.46, 0.48 ± 0.28 และ 0.38 ± 0.13 รังตํอแมํ 
ตามลําดับ ทุกระดับความเค็มมีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จํานวนไขํตํอรังมีคําเทํากับ 
44,438 + 6,173, 45,983 + 3,899 และ 44,926 + 4,241 ฟองตํอรัง ทุกระดับความเค็มมีความแตกตํางกันอยําง 
ไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  อัตราการปฏิสนธิมีคําเฉล่ียเทํากับ 88.02 ± 2.47, 87.66 ± 2.86 และ 88.83 ± 
0.46 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักเป็นตัวมีคําเฉล่ียเทํากับ 72.55 ± 4.31,  74.98 ± 5.00 และ 74.14 ± 5.18 

เปอร์เซ็นต์  อัตรารอดของลูกปลาหลังไขํแดงยุบมีคําเฉล่ียเทํากับ 40.19 ± 3.75,  40.51 ± 3.33 และ 42.76 ± 4.43 
เปอร์เซ็นต์ และจํานวนลูกปลาตํอจํานวนไขํปลามีคําเฉล่ียเทํากับ 25.57 ± 2.52,  26.80 ± 2.07 และ 28.22 ± 3.75 

เปอร์เซ็นต์ โดยทุกชุดการทดลองมีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สํวนความยาวสุดท๎าย
เฉล่ียเทํากับ 32.78 ± 1.57, 32.90 ± 1.70 และ 34.71 ± 2.28 เซนติเมตร และน้ําหนักสุดท๎ายเฉล่ียเทํากับ 505.00 
±102.71, 563.75 ± 122.93 และ 496.42 ± 66.12 กรัม ตามลําดับ  และ มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉล่ีย
เทํากับ 13.47 ± 9.83, 15.63 ±9.89  และ 21.00 ± 11.84 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน โดยแมํพันธุ์ทุกชุดการทดลองมีอัตรา
การเจริญเติบโตท่ีมีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จากการทดลองในครั้งนี้ สรุปได๎วําผลของ
ความเค็มของน้ําท่ีระดับ 0 สํวนในพันสํวนเป็นระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเพาะพันธุ์ปลาบูํทราย 
 
ค าส าคัญ : ปลาบูํทราย ระดับความเค็ม พํอแมํพันธุ์ บํอซีเมนต์ 
 
*ผ๎ูรับผิดชอบ : หมูํ ๕ ต. บางเขา อ. หนองจิก จ. ปัตตานี ๙๔๑๗๐ โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๐๙๘๔  
 โทรสาร : ๐ ๗๓๓๓ ๐๙๘๕ ; e-mail : pradit.ifsk @gmail.com  
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The Salinity Effect on Breeding of Sand goby (Oxyeleotris marmorata, Bleeker) Broodstock  

Pradit  Petcharoon1*  Karoon  Uraiprasit2  

 
1Pattani Inland Aquaculture Research and Development Center 

2Yala Inland Fisheries Research and Development Center 

Abstract 
  
 The experiment on induced spawning of sand goby (Oxyeleotris marmorata) in cement 
ponds at different salinity which size 1.0 x 1.0 x 2.0 meter. Three different level salinity in cement 
ponds i.e., 0, 5 and 10 ppt. Cultured at Pattani Inland Fisheries Research at Development Center 
during April 2006 to March 2007. The initial average lengths of fish were 32.50 + 7.05, 30.94 + 8.22 
and 32.80 + 3.33 centimeter, respectively. And the initial average weight were 456.94 + 91.78, 
493.05 +187.39 and 493.05 + 88.26 gram, respectively. Test results found the average spawning 
nests per pond per month were 1.61 ± 1.37, 1.39 ± 0.83 and 1.14 ± 0.39 nests, respectively. There 
were not significantly differences (p>0.05) in salinity. An average spawning nests per female per 
month were 0.54 ± 0.46, 0.48 ± 0.28 and 0.38 ± 0.13 nests, respectively. There were not 
significantly differences (p>0.05) in salinity. Total number of eggs had 44,438 + 6,173, 45,983 + 
3,899 and 44,926 + 4,241 egg per nests. The difference of salinity were not significantly differences 
(p>0.05). The average fertilization of egg had 88.02 ± 2.47, 87.66 ± 2.86 and 88.83 ± 0.46 percent, 
respectively. Hatching rate were 72.55 ± 4.31, 74.98 ± 5.00 and 74.14 ± 5.18 percent, respectively. 
Survival rate of fry were 40.19 ± 3.75, 40.51 ± 3.33 and 42.76 ± 4.43 percent, respectively. The 
number of fry per egg had 25.57 ± 2.52, 26.80 ± 2.07 and 28.22 ± 3.75 percent, respectively. And 
there were not significantly differences (p>0.05). The final average lengths had 32.78 ± 1.57, 32.90 
± 1.70 and 34.71 ± 2.28 centimeter, respectively.The final average weight had 505.00 ±102.71, 
563.75 ± 122.93 and 496.42 ± 66.12 gram, respectively. The average daily weight gain had 13.47 ± 
9.83, 15.63 ±9.89 and 21.00 ± 11.84 percent per day, respectively. The difference of salinity were 
not significantly differences (p>0.05). Considering on nest per month and growth rate the 
optimum salinity for sand goby spawning in cement ponds  from  this  experiment  was 0 ppt.  
Key  words : Sand goby, Salinity, Brood stock, Cement Ponds 
*Corresponding author: Moo 5, T. Bang Khao, A. Nong Chik, P. Pattani, 94170  
Tel. 0 73330984  e-mail : pradit.ifsk@gmail.com  
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ค าน า 
 

การเพิ่มขึ้นของประชากรในทุกระดับพื้นท่ีของโลกทําให๎ความต๎องการอาหารยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 
อาหารจากโปรตีนอยํางหนึ่งท่ีมีความต๎องการมากคือโปรตีนจากสัตว์น้ําซึ่งได๎จากการทําการประมงจากธรรมชาติและ
จากการเพาะเล้ียงสัตว์ สัตว์น้ําชนิดหนึ่งท่ีผลผลิตได๎จากธรรมชาติในน้ําจืดท่ีมีปริมาณลดลงมากและสามารถนํามา
เพาะเล้ียงได๎ คือ ปลาบูํทราย แตํยังประสบปัญหาท้ังระบบของหํวงโซํการผลิต ต้ังแตํการรวบรวมพํอแมํพันธุ์       
การเพาะพันธุ์ การอนุบาล การเล้ียงและการจัดการด๎านการตลาด นับวําเป็นปลาท่ีมี ความสําคัญทางเศรษฐกิจท่ี
สําคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีรสชาติดี มีคุณคําทางโภชนาการสูงและสามารถสํงออกเป็นสินค๎าสํงออกไปยังประเทศจีน 
ฮํองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต๎หวัน คิดเป็นมูลคําหลายร๎อยล๎านบาทตํอปี (เฉิดฉันและคณะ, 2538) แตํผลผลิต
สํวนใหญํได๎จากธรรมชาติเป็นหลัก ปัจจุบันปริมาณปลาบูํทรายในแหลํงน้ําธรรมชาติลดลง ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดปัตตานี ได๎ทําการศึกษาเรื่องผลของความเค็มท่ีมีตํอการสืบพันธุ์วางไขํของพํอแมํพันธุ์ปลาบูํทราย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของความเค็มท่ีมีตํอการสืบพันธุ์วางไขํของพํอแมํพันธุ์ปลาบูํ โดยมีการเพาะพันธุ์ด๎วยวิธี
ฉีดฮอร์โมนแล๎วปลํอยให๎วางไขํในบํอ แตํได๎ระดับหนึ่งและใช๎เวลานานในการรอให๎ปลาบูํทรายวางไขํ อีกท้ังไมํสามารถ
นํามาดําเนินการในเชิงพาณิชย์ได๎ เพราะยุํงยากในการจัดการ (เฉิดฉันและคณะ, 2538) จึงมีการพัฒนาเป็น        
การเพาะพันธุ์เพื่อเลียนแบบธรรมชาติทําให๎ได๎ผลผลิตมากขึ้น (ทวีและคณะ, 25328 งานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดวําปลา
บูํทรายพบแพรํกระจายอยูํในน้ํามีความเค็มตํ่าได๎ เชํน ทะเลน๎อย จังหวัดสงขลา และปากแมํน้ําสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี (เจริญ และคณะ, 2522 ) ผ๎ูวิจัยจึงได๎ศึกษาทดลองผลของความเค็มท่ีมีตํอการสืบพันธุ์วางไขํของพํอแมํพันธุ์
ปลาบูํทราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเพาะพันธุ์มาใช๎ในการเพาะพันธุ์ปลาบูํทรายให๎ได๎ผลดีมีประสิทธิภาพ
ในเชิงพาณิชย์ตํอไป   

  
วัตถุประสงค ์
 เปรียบเทียบจํานวนรังวางไขํ จํานวนไขํ อัตราการฟัก อัตรารอดของลูกปลาบูํทรายวัยอํอนและต๎นทุน
การผลิตปลาบูํทรายท่ีเพาะพันธุ์ ด๎วยความเค็ม 3 ระดับ 
 

วิธีด าเนินการ 

1. การวางแผนการทดลอง 
1.1 การวางแผนการทดลอง  

    วางแผนการทดลองแบบสํุมตลอด (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบํงการทดลอง
เป็น 3 ชุดการทดลอง (treatment) ในแตํละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา (replication) ดังนี้ 
                     ชุดการทดลองท่ี 1 ระดับความเค็ม 0 สํวนในพันสํวน 
                     ชุดการทดลองท่ี 2 ระดับความเค็ม 5 สํวนในพันสํวน 
                     ชุดการทดลองท่ี 3 ระดับความเค็ม 10 สํวนในพันสํวน 
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        1.2 สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการทดลอง  
                  ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปัตตานี ระหวํางเดือนเมษายน 2549 ถึงเดือน
มีนาคม 2550 ระยะเวลา 12 เดือน 

 

2. อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ   
 2.1 การเตรียมบํอทดลอง ใช๎บํอซีเมนต์ขนาด 1.01.02.0 เมตร ระดับน้ําสูง 70 เซนติเมตร จํานวน 
9 บํอ ระดับความเค็ม 5 สํวนในพันสํวน จํานวน 3 บํอ ระดับความเค็ม 10 สํวนในพันสํวน จํานวน  
3 บํอ ใสํหัวทรายขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว จํานวน 6 หัว ไว๎ตามมุมและกลางบํอ ทําการเปล่ียนถํายน้ําทุก 2 
สัปดาห ์
 2.2 การเตรียมปลาทดลอง ใช๎พันธุ์ปลาบูํทรายท่ีรวบรวมได๎จากธรรมชาติท่ีมีขนาดน้ําหนัก 300 – 500 
กรัม จํานวน 100 ตัว เป็นพํอพันธุ์ จํานวน 50 ตัว แมํพันธุ์ จํานวน 50 ตัว สัดสํวนเพศผ๎ู : เพศเมีย  1 : 1  

      2.3 อาหารและการให๎อาหารใช๎ปลาเป็ดบด : รําละเอียด : เกลือ : วิตามิน (สัดสํวน 80 :14:5:1) ซึ่งบด
ปลาเป็ดด๎วยเครื่องบดอาหารแล๎วผสมกับวัตถุดิบท่ีกําหนดและปั้นเป็นก๎อนวางไว๎ในยอ  

 2.4 การเตรียมวัสดุสําหรับวางไขํ ใช๎แผํนกระเบื้องแผํนเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว สําหรับเป็นวัสดุให๎
ปลาวางไขํ ทําความสะอาดโดยแชํฆําเช้ือโรคด๎วยดํางทับทิม ความเข๎มข๎น 10 เปอร์ เซ็นต์ กํอนใสํในบํอ  
นําแผงไขํวางในบํอ จํานวน 3 แผงตํอบํอ เว๎นระยะหํางแผงละ 1 เมตร   

 2.5 การตรวจสอบการวางไขํ โดยการบันทึกจํานวนรังท่ีได๎ตํอบํอซึ่งตรวจเช็คจํานวนรังไขํท่ีวางไว๎ในบํอ
ทุกวัน เวลา 09.00 น. เมื่อพบรังไขํจะนําแผงไขํขึ้นมาทําความสะอาดพร๎อมสํุมนับจํานวนไขํตํอรัง วัดขนาดเส๎นผําน
ศูนย์กลางของรังไขํเพื่อหาจํานวนไขํตํอแผง และเปล่ียนแผงไขํใหมํแทนทุกครั้ง นําแผงไขํไปฟักในโรงเพาะฟัก โดยจะ
ฟักไขํในถังพลาสติก ขนาดความจุ 500 ลิตรใสํน้ําจืดจํานวน 400 ลิตร แขวนแผงไขํถังละ 1 แผง บันทึกเปอร์เซ็นต์
การฟัก และอัตรารอดเมื่ออายุ 5 วัน 

 2.6 การจัดการ ทุกชุดการทดลองจะทําการช่ังวัดขนาดพํอพันธุ์ - แมํพันธุ์ทุก ๆ 4 สัปดาห์  
                2.7 การเก็บข๎อมูล จํานวนรังไขํท่ีเก็บได๎ จํานวนไขํเฉล่ียตํอรัง อัตราการฟักไขํ และอัตรารอดเมื่ออายุ    
5 วัน 
 2.8 การตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา สําหรับน้ําท่ีใช๎ในการทดลองทําการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําใน
บํอทดลอง ทุก 15 วัน เวลา 06.30 น. ในวันเดียวกันกับท่ีมีการเก็บข๎อมูลการเจริญเติบโตจนครบ 48 สัปดาห์ โดยวัด
คําอุณหภูมิน้ํา ความเป็นกรดเป็นดําง ความเป็นดําง ความกระด๎าง ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา ไนไตรท์ และ 
แอมโมเนียรวม ตําง ๆ ดังนี้ 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ทําการบันทึกน้ําหนักของพํอแมํปลา จํานวนรังไขํรวมตํอปี จํานวนรังไขํเฉล่ียตํอแมํ จํานวนไขํรวมท้ังปี 
จํานวนไขํเฉล่ียตํอรัง จํานวนไขํเฉล่ียตํอแมํ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตรารอด และจํานวน ลูกปลาบูํทราย
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ของแตํละชุดการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนด๎วยวิธี one way analysis of variance และเปรียบเทียบ
ความแตกตํางของคําเฉล่ียด๎วยวิธี Duncan ,s new multiple range test  ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดย
แปลงคําเปอร์เซ็นต์ให๎อยูํในรูป arcsine transformation กํอนการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ
ท้ังหมดใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows Version 11.5 
 

ผลการทดลอง 
 

1. ความสามารถในการวางไข่ปลาบู่ทรายในบ่อซีเมนต์ 
  1.1 จ านวนรังวางไข่เฉลี่ยต่อบ่อในแต่ละเดือน 

จํานวนรังวางไขํ ตลอดการทดลองปลาบูํทรายมีการวางไขํเฉล่ียตํอบํอตํอเดือนเทํากับ 1.61 ± 1.37, 
1.39 ± 0.83 และ 1.14 ± 0.39 รัง/บํอ/เดือน ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติในแตํละชุดการ
ทดลอง พบวําไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) และพบวําระดับความเค็มท่ีระดับ 0 สํวนในพันสํวน ปลาบูํ
วางไขํได๎สูงสุดในเดือนธันวาคมมีจํานวนรังวางไขํสูงถึง  5.00 ± 0.71 รัง ระดับความเค็มท่ีระดับ 5 สํวนในพันสํวน 
ปลาบูํวางไขํได๎สูงสุดในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ จํานวนรังไขํเทํากับ 2.67 ± 0.58 และ 2.67 ± 3.06  รัง และ
ระดับความเค็มท่ีระดับ 10 สํวนในล๎านสํวน ปลาบูํทรายวางไขํได๎สูงสุดในเดือนธันวาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ มีคําเทํากับ 1.67 ± 
1.53, 1.67 ±1.53   และ 1.67 ± 1.53 รัง/บํอ ตามลําดับ  (ตารางท่ี 1) 

1.2 จ านวนรังวางไข่เฉลี่ยต่อแม่พันธุ์ต่อเดือน 
จากการศึกษาผลของความเค็มท่ีมีผลตํอการสืบพันธุ์วางไขํของพํอแมํพันธุ์ปลาบูํทราย ระดับความเค็ม

ท่ีตํางกัน 3 ระดับ พบวําจํานวนรังวางไขํของแมํพันธุ์ตํอเดือน เทํากับ 0.77 ± 0.43, 0.66 ± 0.29 และ 0.63 ± 0.14 
รัง ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติในแตํละชุดการทดลอง พบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 
2. จ านวนไข่ของปลาบู่  

จํานวนไขํของปลาบูํทราย พบวํา ปลาบูํมีจํานวนไขํเฉล่ียอยูํระหวําง 31,356 – 60,300, 42,880 – 
53,064 และ 36,582 – 57,888 ฟองตํอรัง ตามลําดับ จํานวนไขํเฉล่ียตํอวัสดุวางไขํในแตํละเดือนมีคําเทํากับ 
44,628.58 ± 5,689.69, 47,965.75 ± 3,515.81 และ 46,442.49 ± 5,193.28 ฟอง ตามลําดับ จํานวนไขํเฉล่ียใน
แตํละเดือนพบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 
 
3. อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟักเป็นตัว อัตรารอดและจ านวนลูกปลาต่อจ านวนไข่ปลา  
 3.1 อัตราการปฏิสนธิ มีคําเฉล่ียเทํากับ 88.02 ± 2.47, 87.66 ± 2.86 และ 88.83 ± 0.46 เปอร์เซ็นต์ ผล
การวิเคราะห์ทางสถิติพบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
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 3.2 อัตราการฟักเป็นตัวมีคําเฉล่ียเทํากับ 72.55 ± 4.31, 74.98 ± 5.00 และ 74.14 ± 5.18 เปอร์เซ็นต์ ผล
การวิเคราะห์ทางสถิติพบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 3.3 อัตรารอดของลูกปลาหลังอนุบาล เป็นระยะเวลา 5 วันมีคําเฉล่ียเทํากับ 40.19 ± 3.75, 40.51 ± 3.33 
และ 42.76 ± 4.43 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางท่ี 1) 
 3.4 จํานวนลูกปลาตํอจํานวนไขํปลาเฉล่ียตํอรังวางไขํมีคําเฉล่ียเทํากับ 25.57 ± 2.52, 26.80 ± 2.07 และ 
28.22 ± 3.75 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 จํานวนรังไขํเฉล่ียตํอบํอตํอเดือน จํานวนรังไขํเฉล่ียตํอแมํพันธุ์ตํอเดือน จํานวนไขํเฉล่ียตํอเดือน   
              อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟักเป็นตัว อัตรารอด และจํานวนลูกปลา จากการเพาะพันธุ์ 
              ปลาบูํทรายท่ีระดับความเค็มท่ีตํางกัน 3 ระดับ ระยะเวลา 12 เดือน  

รายการ 
ระดับความเค็ม 

0 สํวนในพันสํวน 5 สํวนในพันสํวน 10 สํวนในพันสํวน 
จํานวนรังไขํเฉล่ียตํอบํอตํอเดือน (รัง)  1.61 ± 1.37a   1.39 ± 0.83a    1.14 ± 0.39a 
จํานวนรังไขํเฉล่ียตํอแมํตํอเดือน (รัง)  0.54 ± 0.46a   0.48 ± 0.28a    0.38 ± 0.13a 
จํานวนไขํเฉล่ียตํอเดือน (ฟอง)   44,438 ± 6,173a    45,983 ± 3,899a    44,926 ± 4,241a 
อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต์)     88.02 ± 2.47 a      87.66 ± 2.86 a      88.83 ± 0.46 a 
อัตราการฟักเป็นตัว (เปอร์เซ็นต์)     72.55 ± 4.31a      74.98 ± 5.00 a      74.14 ± 5.18 a 
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)     40.19 ± 3.75 a       40.51 ± 3.33 a      42.76 ± 4.43 a 
จํานวนลูกปลาตํอจํานวนไขํ(เปอร์เซ็นต์)     25.57 ± 2.52 a       26.80 ± 2.07 a      28.22 ± 3.75 a 

หมายเหตุ คําเฉล่ียท่ีกํากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีตํางกันในแนวนอน แสดงวํามีความแตกตํางอยํางมีนัย 
           สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)  
 
4. การเจริญเติบโตของพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่ทราย 
 4.1 น้ําหนักเฉล่ีย พบวําเมื่อเล้ียงพํอแมํพันธุ์ปลาบูํทรายในระดับความเค็มตํางกัน 3 ระดับ ในบํอซีเมนต์
ขนาด 1.01.02.0 เมตร เป็นเวลา 12 เดือนโดยพํอพันธุ์มีขนาดน้ําหนักเริ่มต๎นเฉล่ียเทํากับ 475.50 ±41.16, 
481.38±47.82 และ 492.77±63.57 กรัม/ตัว และแมํพันธุ์มีขนาดน้ําหนักเริ่มต๎นเฉล่ียเทํากับ 456.94 ±91.78, 
493.05±187.39 และ 493.05±88.26 กรัม/ตัว ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบวํามีความแตกตํางอยํางไมํมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) พํอพันธุ์มีน้ําหนักสุดท๎ายเฉล่ียเทํากับ 494.28±41.47, 497.50±59.81 และ 576.42± 
61.35 กรัมตํอตัว เมื่อทดสอบทางสถิติพบวํามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 2)   
 4.2 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉล่ีย เมื่อส้ินสุดการทดลอง พบวํา มีคําเฉล่ียเทํากับ  0.029±0.01, 
0.033±0.03 และ 0.038±0.01 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน และแมํพันธุ์ปลาบูํทรายมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉล่ีย
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เทํากับ 13.47±9.84, 15.63±9.90 และ 21.01±11.84 เปอร์เซ็นต์ตํอวัน ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบวํามี
ความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2) 
 ตารางที่ 2 คําเฉล่ีย (mean ± SD) ของอัตราการเจริญเติบโตของแมํพันธุ์ปลาบูํทรายในบํอซีเมนต์ท่ีระดับ  
              ความเค็มตํางกัน 3 ระดับ ระยะเวลา 12 เดือน 

        หมายเหตุ คําเฉล่ียท่ีกํากับด๎วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีตํางกันในแนวนอนแสดงวํามีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญ         
                     ทางสถิติ (p < 0.05) 
 

5. คุณสมบัติของน้ าในบ่อ 
ผลการตรวจวัดคุณสมบัติน้ําในบํอทดลอง พบวํามีคําใกล๎เคียงกันทุกชุดการทดลองโดยมีคําอุณหภูมิ

ของน้ําอยูํในชํวง 27.4 – 29.0 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นดํางมีคําอยูํในชํวง 7.00 – 7.89 ความเป็นดํางมีคํา
อยูํในชํวง 50.5 – 84.0 มิลลิกรัมตํอลิตร ความกระด๎างมีคําอยูํในชํวง 56.2 – 94.6 มิลลิกรัมตํอลิตร ปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายน้ํามีคําอยูํในชํวง 4.8 – 5.7 มิลลิกรัมตํอลิตร ไนไตรท์มีคําอยูํในชํวง 0.011 - 1.125 มิลลิกรัมตํอ
ลิตร และแอมโมเนียรวมมีคําอยูํในชํวง 0.003 - 1.536 มิลลิกรัมตํอลิตร  
 

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

จากการเพาะพันธุ์ปลาบูํทรายท่ีระดับความเค็มท่ีแตกตํางกัน 3 ระดับ คือ 0, 5 และ 10 สํวนในพันสํวน 

ในบํอซีเมนต์ ขนาด 1.01.02.0 เมตร โดยปลํอยพํอแมํพันธุ์บํอละ 6 ตัว อัตรา 1:1 เป็นเวลา 12 เดือน ซึ่งปลาบูํ
ทรายสามารถเจริญเติบโตได๎ในน้ําท่ีมีความเค็ม ถึงแม๎วําปลาบูํทรายจัดเป็นปลาน้ําจืดแตํก็พบแพรํกระจายในน้ํากรํอย
และบริเวณปากน้ํากรํอยขึ้นถึง (เจริญและคณะ, 2522) ซึ่งปลาบูํทรายมีกลไกท่ีสามารถปรับตัวเองให๎ดํารงชีพอยูํใน
น้ํากรํอยได๎ แตํอัตราการฟักในน้ําจืดสูงกวําในน้ํากรํอยมาก แสดงวําพํอแมํพันธุ์ปลาโดยปกติจะอาศัยและวางไขํในน้ํา
จืดเป็นหลัก (สุนิตย์ และ เจนจิตต์, 2543) และตลอดชํวงเวลาทดลองพบวําปลาบูํทรายสามารถวางไขํได๎ตลอดปี โดย
มีการวางไขํรวมทั้งหมดอยูํระหวําง 13 – 19 รังตํอปี และจํานวนรังวางไขํรวมใกล๎เคียงกับการทดลองของ จริยาและ
ไชยวัฒน์ (2546) ท่ีรายงานวําปลาบูํทราย ขนาดน้ําหนัก 380 – 657 กรัม มีจํานวนรังวางไขํรวมตํอปี อยูํระหวําง  
10 – 11 รังตํอปี เฉล่ียเดือนละ 1.14 – 1.61 รัง และวางไขํเฉล่ียแมํละ 0.38 -  0.54 รังตํอเดือน ซึ่งสอดคล๎องกับ
การทดลองของธีรภัทรและสุวิมล (2551) พบวําความสามารถในการวางไขํปลาบูํทรายสามารถวางไขํได๎เกือบตลอดปี  

รายการ ระดับความเค็ม 
 0 สํวนในพันสํวน 5 สํวนในพันสํวน 10 สํวนในพันสํวน 

ความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย (เซนติเมตร) 32.50 ±7.05a  30.94 ± 8.22a      32.80 ± 3.33a 
นํ้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย (กรัม)  456.94 ± 91.78a   493.05 ±187.39a     493.05 ± 88.26a 
ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย (เซนติเมตร)       32.78 ± 1.57a       32.90 ± 1.70a       34.71 ± 2.28a 
นํ้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ย (กรัม)     505.00 ±102.71a     563.75 ± 122.93 a     496.42 ± 66.12 a 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นต์ตํอวัน)       13.47 ± 9.83a       15.63 ±9.89 a       21.00 ± 11.84 a 



102 
 

  

ซึ่งใกล๎เคียงกับทดลองครั้งนี้ท่ีพบวําการวางไขํสูงสุดคือเดือนธันวาคม ซึ่งการวางไขํของปลาบูํทราย จะแบํงได๎เป็น     
3 ชํวง คือชํวงแรกต้ังแตํเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฏาคม มีการวางไขํเฉล่ียเดือนละ 0.67 – 2.67 รัง ชํวงท่ี 2 มี   
การวางไขํลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ ต้ังแตํเดือน สิงหาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน มีการวางไขํเฉล่ีย 0.67 – 1.33 รัง และ 
ชํวงสุดท๎ายมีการวางไขํสูงสุดคือต้ังแตํเดือนธันวาคม ถึงเดือน มีนาคม มีการวางไขํเฉล่ีย 0.67 – 5.00 รัง เมื่อนํา
จํานวนรังวางไขํของปลาบูํทรายทุกระดับความเค็มมาทดสอบทางสถิติ พบวํา แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ทุกระดับความเค็มไมํมีผลตํอจํานวนรังวางไขํท่ีแตกตํางกัน แตํจะแตกตํางกันในแตํชํวงเวลา คือทุก        
ชุด    การทดลองเมื่อวางไขํแล๎ว แมํปลาจะต๎องอาศัยเวลาในการฟอร์มไขํประมาณ 1-2 เดือน ถึงจะสามารถวางไขํได๎ 
ในทุกระดับความเค็ม จํานวนรังวางไขํตํอแมํพันธุ์แตํละตัวก็เป็นในทํานองเดียวกัน คือระดับความเค็มไมํมีผลทําให๎
จํานวนรังวางไขํตํอแมํตลอดท้ังปีแตกตํางกัน  

จํานวนไขํของปลาบูํทราย ซึ่งเป็นไขํจมติด พบวําชํวงแรกท่ีวางไขํมีจํานวนไขํเฉล่ียตํ่าสุดคืออยูํ 33,969 
- 50,652 ฟองตํอตัว ชํวงท่ีสองมีแนวโน๎มมากกวําชํวงแรกและชํวงสุดท๎ายคือ มีจํานวนไขํเฉล่ีย 43,684 - 57,285 
ฟองตํอตัว และชํวงท่ีสุดท๎ายมีจํานวนไขํเฉล่ีย 40,277 - 49,741 ฟองตํอตัว ซึ่งใกล๎เคียงกับสมปองและกําธร (2521) 
ท่ีรายงานวําปลาบูํทรายมีปริมาณไขํตํอรังวางไขํเทํากับ 36,200 ฟอง  

อัตราการปฏิสนธิมีคําอยูํระหวําง 87– 88 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีคําสูงกวําท่ี Tavarutmaneegul, P. and 
Lin, C. K., (1987) ซึ่งรายงานวํา อัตราการปฏิสนธิของปลาบูํทราย อยูํประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์  

อัตรารอด มีคําอยูํระหวําง 40 - 42 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกัน แตํอัตรารอดของลูกปลา 
บูํทรายมีความผันแปรสูงโดยเฉพาะในการอนุบาลในน้ํากรํอย ซึ่งมีอัตรารอดสูงถึง 96 เปอร์เซ็นต์ (สุนิตย์ และ     
เจนจิตต์, 2543) ซึ่งการทดลองในครั้งนี้ใช๎โรติเฟอร์ขนาดเล็กเป็นอาหารและอนุบาลในน้ําจืด ปลาเริ่มตายหลังอายุ    
3 วัน  

จํานวนลูกปลาตํอจํานวนไขํ มีคําอยูํระหวําง 25 – 28 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีคําคํอนข๎างตํ่า เพราะสํวนหนึ่ง
ตายระหวํางอนุบาล เพราะธรรมชาติปลาบูํทราย เมื่อฟักเป็นตัว กระแสน้ําจะพาตัวอํอนลอยตามกระแสน้ํา ทําให๎    
ลูกปลามีอัตรารอดสูงขึ้น (สถาบันประมงน้ําจืดแหํงชาติ, 2523)  

อัตราการเจริญเติบโตของพํอแมํพันธุ์ปลาบูํทรายมีความยาวสุดท๎ายเฉล่ียเทํากับ 32.78 ± 1.57, 32.90 
± 1.70  และ 24.71 ± 2.28  เซนติเมตร  และน้ําหนักสุดท๎ายเฉล่ียเทํากับ  505.00 ± 102.71,  563.75 ± 122.93 
และ 496.42 ± 66.12 กรัม ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบวํามีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ท้ังนี้ช้ีให๎เห็นวําอัตราการเจริญเติบโตของปลาบูํทรายท่ีเล้ียงในทุกระดับความเค็มไมํมีผลตํอการวางไขํของ
ปลาบู ํ  

คุณภาพน้ําจากการทดลองในทุกระดับมีคําอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีใช๎ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา (ไมตรี 
และจารุวรรณ, 2528) ซึ่งผ๎ูวิจัยนําข๎อมูลคุณภาพน้ํามาประกอบการวิเคราะห์ ปัจจัยในเรื่องคุณภาพน้ําไมํนําจะมีผล
มาจากคุณภาพน้ํา  

จากผลการทดลองครั้งนี้  สรุปได๎วําการเพาะพันธุ์ปลาบูํทรายในระดับความเค็มตํางกัน 3 ระดับนั้น 
เมื่อพิจารณาจากจํานวนรังวางไขํและจํานวนรังไขํตํอแมํพันธุ์ จํานวนไขํ อัตราการฟัก อัตรารอด และอัตรา         
การเจริญเติบโต การเพาะพันธุ์ปลาบูํทรายในระดับความเค็ม 0 สํวนในพันสํวนเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งมีความแตกตํางกัน



103 
 

  

อยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และการเพาะพันธุ์ปลาบูํทรายแบํงเป็น 3 ชํวง คือชํวงแรกต้ังแตํเดือนเมษายน 
ถึงเดือน กรกฏาคม พบวําปลาเริ่มไขํและจะฟอร์มไขํอีกในชํวงท่ีสองคือเริ่มต้ังแตํเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
และชํวงสุดท๎าย ต้ังแตํเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ซึ่งมีการวางไขํสูงท่ีสุด  
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