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ขอมูลทั่วไปของจังหวดันครราชสีมา 

ประวัติความเปนมา 

จังหวัดนครราชสีมา เปนเมืองโบราณเมืองหน่ึงในราชอาณาจักรไทย แตเดิมต้ังอยูในทองท่ี
อําเภอสูงเนิน หางจากตัวเมืองปจจุบัน ประมาณ 31 กิโลเมตร เรียกวา “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ โคราช กับ 
เมืองเสมา ซ่ึงท้ัง 2 เมือง เคยเจริญรุงเรืองในสมัยขอม แตในปจจุบันเปนเมืองรางต้ังอยูริมเข่ือนลําตะคอง 

สมัยอยุธยา  ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) โปรดใหสรางเมือง
โดยเอาเมืองเสมา กับ เมืองโคราฆะปุระ มาผูกเปนนามเมืองใหม เรียกวา “เมืองนครราชสีมา” แตคนท่ัวไป
เรียกวา “เมืองโคราช” 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 โปรดเกลาฯ ใหยกฐานะเปนเมืองช้ันเอก ผูสําเร็จราชการ
เมืองมียศเปนเจาพระยา เจาพระยานครราชสีมาคนแรกช่ือ ปน ณ ราชสีมา และในรัชกาลน้ีเมืองนครราชสีมา
ไดนําชางเผือก 2 เชือก ข้ึนนอมเกลาถวายดวย ตอมาในป พ.ศ. 2369 ในรัชกาลท่ี 3 เจาอนุวงศผูครองเมือง
เวียงจันทน กอการกบฏยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมา และกวาดตอนพลเมืองไปเปนเชลย คุณหญิงโม (ภรรยา
พระสุริยเดชวิเศษฤทธ์ิทศทิศวิชัยปลัดเมืองนครราชสีมา) ผูรักษาเมืองแสรงทํากลัวเกรงและประจบเอาใจทหาร
ลาว เม่ือถูกกวาดตอนมาถึงทุงสัมฤทธ์ิ ในเขตอําเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทาง พอไดโอกาสคุณหญิงโมก็จัด
กองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทนแตกพายไป วีรกรรมท่ีคุณหญิงโมไดประกอบข้ึนน้ี รัชกาลท่ี 3 จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ สถาปนาคุณหญิงโม ดํารงฐานันดรศักด์ิเปน “ทาวสุรนารี” ในสมัยรัชกาลท่ี 5  ไดโปรดเกลาฯ ให
รวบรวมหัวเมืองในเขตท่ีราบสูงใหเมืองนครราชสีมาเปนท่ีวาการมณฑลลาวกลาง ในป พ.ศ. 2434  

 

 
ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดนครราชสีมา  ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บนท่ีราบสูงโคราช ระหวางเสนรุงท่ี 
14-16 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 101-103 องศาตะวันออก ตัวจังหวัดอยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทาง
รถยนต  255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
12,808,728 ไร คิดเปนรอยละ 12.12 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง 
ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน 
ทิศใต  ติดตอกับ  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก  และจังหวัดสระแกว 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดขอนแกน 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี 
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แผนที่จังหวัดนครราชสีมา 
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ตราประจําจังหวัดนครราชสีมา 

รูปทาวสุรนารี 
 
 
 

หมายถึง วีรกรรมอันกลาหาญที่ทาวสุรนารีไดกอบกูเมืองนครราชสีมา 
จากกองทัพของเจาอนุวงศแหงเวียงจันทรไวได 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน” 

คําขวัญของจังหวัดนครราชสีมา 
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ตนสาธร 
(Millettia leucantha Kurz.) 

เน่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปนองคประธานในงานรณรงค
โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ในวโรกาสทรงครองราชยปท่ี  
50 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ไดทรงโปรดพระราชทานกลาไมมงคลใหผูวา
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด สวนราชการตาง ๆ และหนวยงานเอกชนท่ีเขารวมโครงการนําไปปลูกเพ่ือเปนสิริ
มงคล สําหรับจังหวัดนครราชสีมา ไดรับพระราชทานกลาไมสาธร ใหเปนพันธุไมมงคลพระราชทานประจํา
จังหวัด และจังหวัดนครราชสีมาไดทําพิธีปลูกเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2537 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงตรงกับวันเสด็จข้ึนครองราชยเปนปท่ี 50 ในรัชกาลท่ี 9 

 

        
 

ชื่อพืน้เมือง   ขะเจาะ (ภาคเหนือ) สาธร (ภาคกลาง) กระพ้ีเขาควาย (ประจวบคีรีขันธ) ขะแมบ 
คําแมบ (เชียงใหม) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Millettia leucantha Kurz. 

การกระจายพันธุ  ข้ึนกระจัดกระจายอยูตามปาดงดิบและปาเบญจพรรณทางภาคเหนือ และ 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลักษณะทั่วไป   เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 10.20 เมตร ผลัดใบ ใบออน และยอดออน 
มีขนออนนุมคลายเสนไหม เปลือกสีเทาเรียบหรือแตกเปนสะเก็ด เล็ก  ๆต้ืน  ๆกระพ้ี 
สีขาวอมนํ้าตาล 

การกระจายพันธุ  ข้ึนกระจัดกระจายอยูตามปาดงดิบและปาเบญจพรรณทางภาคเหนือ และภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ใบ   เปนใบประกอบเรียงสลับใบยอยตัดเปนคูตรงขามกัน 3-6 เซนติเมตร ยาว 5-12 
เซนติเมตร 
ปลายแหลม โคนมน มีขนนุมส้ัน  ๆท้ังสองดานเม่ือใบแกจะลวงหลุดไปเอง 

ดอก   สีขาวออกรวมกันเปนชอตามงามใบ และปลายก่ิงจะออกระหวาง เดือน มีนาคม -  
   พฤษภาคม 
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ผล เปนฝกมีเปลือกแข็ง ลักษณะยาวคลายมีดดาบกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 4-10 
เซนติเมตร สวนกวางท่ีสุดจะคอนไปทางปลายฝก ฝกออนมีขนส้ันๆ พอแกจะลวง
หลุดไป ฝกจะแกระหวางเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม  

เมล็ด สีนํ้าตาล ลักษณะแบบคลายโล เสนผาศูนยกลางประมาณ 1.3 เซนติเมตร ฝกหน่ึงมี
ประมาณ 1-3 เมล็ด 

ลักษณะเนื้อไม เม่ือตัดใหม  ๆสีอมมวง พอถูกอากาศนานเขาเปล่ียนเปนสีนํ้าตาลอมมวงถึงสีนํ้าตาล
ปนช็อคโกแล็ด สีพ้ืนสลับกัน ลวดลาย สวยงาม เส้ียนตรงเน้ือละเอียดแข็ง เหนียว 
เล่ือยผาใสกบ ตกแตงและชักเงาไดดี   

ประโยชน ไมใชทํา เสาเรือน ข่ือ รอด ตง  ลอเกวียน  เพลาเกวียน เคร่ืองเรือนอยางดี บัวรอง
ฝา ฯลฯ นอกจากน้ัน ยังใชทําครกสาก กระเด่ือง กระสวย ดินสอ ไมเทา ดามรม หีบ
สวนตาง  ๆของเกวียน และตัวถังรถ   

ลักษณะภูมิประเทศ 

จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดท่ีต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูบนท่ีราบสูงโคราช หาง
จากกรุงเทพฯ 259 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (12,808,728 ไร) เปนพ้ืนท่ีปาไม 
2,297,735 ไร โดยสวนใหญเปนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคืออุทยานแหงชาติเขาใหญ และอุทยานแหงชาติทับลาน 
รอยละ 61.4 และเปนแหลงนํ้า 280,313 ไร ทิศเหนือติดตอกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแกน ทิศใตติดตอกับ
จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแกว ทิศตะวันออกติดตอกับจังหวัดบุรีรัมย และทิศตะวันตกติดตอกับ
จังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี 

พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางระหวาง 150-300 เมตร มีเทือกเขา
สันกําแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เปนแนวยาวทางดานทิศใตและทิศตะวันตก สวนบริเวณตอนลางคอนไป
ทางเหนือและตะวันออกเปนท่ีราบลุม โดยมีลําตะคองและลํานํ้าสาขาอ่ืนๆ ไหลหลอเล้ียงบริเวณดานเหนือของ
เมือง และเปนสาขาหน่ึงของแมนํ้าสําคัญคือแมนํ้ามูลซ่ึงเปนแมนํ้าสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลักษณะภูมิอากาศ  

  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมา จัดอยูในประเภททุงหญาเขตรอน มีลมมรสุมหลักพัด
ผานคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหอากาศหนาวเย็นและแหงแลง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมี
อากาศชุมช้ืนและมีฝนตกชุก โดยท่ัวไปสามารถแบงฤดูกาลออกไดเปน 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุก ต้ังแตเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคมโดยมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม ฤดู
หนาว สภาพอากาศจะเร่ิมเปล่ียนจากฤดูฝนไปสูฤดูหนาวต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ระยะน้ี
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนลมหนาวและแหงพัดจากประเทศจีน และฤดูรอน เริ่ม
ต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

การปกครองและการบริหาร 

จังหวัดนครราชสีมาแบงการปกครองเปน 32 อําเภอ 289 ตําบล 3,743 หมูบาน องคการปกครอง
สวนทองถ่ิน 334 แหง ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง  4 แหง 
เทศบาลตําบล 85 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 243 แหง จังหวัดนครราชสีมาแบงเขตเลือกต้ังออกเปน  15  
เขตเลือกต้ัง  ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
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โครงสรางประชากร 

จังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ  และเปนอันดับ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีประชากรท้ังส้ิน 2,646,401 คน (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2561  ตามระบบสถิตินาย
ทะเบียน กระทรวงมหาดไทย) แบงเปนชาย 1,303,951 คน หญิง 1,342,450 คน อําเภอเมืองนครราชสีมา 
เปนอําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 

การเกษตร 

จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ีทําการเกษตรประมาณ 8,755,496 ไร ท่ีสําคัญ ไดแก พ้ืนท่ีปลูก
ขาว 4,329,724 ไร พ้ืนท่ีปลูกพืชไร ขาวโพด ,มันสําปะหลัง,ขาวฟาง 3,793,602 ไร พ้ืนท่ีปลูกพืชสวน 
632,170 ไร   

การปศุสัตว 
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรผูเล้ียงสัตว จํานวน 163,758 ครัวเรือน (ขอมูลป 2561)  

มีการเล้ียงสัตวท่ีสําคัญ  ๆไดแก  โคนม 121,049 ตัว โคเน้ือ  290,802 ตัว กระบือ 47,732 ตัว  
ไก 36,257.79 ตัว เปด 881,023 ตัว สุกร 295,287 ตัว แพะ 35,055 ตัว แกะ 916 ตัว 

การประมง 

จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรผูประกอบอาชีพเล้ียงสัตวนํ้า 15,820 ราย (ขอมูลป 2561)  
พ้ืนท่ีบอเล้ียงประมาณ 22,911.94 ไร  มีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเปนหนวยผลิตพันธุปลา จํานวน 1 
แหง สามารถผลิตพันธุปลาไดประมาณ 18,129,500 ตัว/ป และมีฟารมเพาะพันธุปลาของเอกชน จํานวน 14 
ราย  พ้ืนท่ีประมาณ 101.25 ไร ผลิตพันธุปลาได จํานวน 23.33 ลานตัว ซ่ึงพันธุปลาท่ีสําคัญ ไดแก ปลาดุก 
ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาย่ีสกเทศ ปลาจีน ปลานวลจันทรเทศ ปลาจาระเม็ดนํ้าจืด ปลาสลิด ปลาสวาย ปลา
แรด และปลากด นอกจากน้ียังมีผูเล้ียงจระเข 39 ราย จํานวนจระเข 70,528 ตัว 

สภาพลุมน้ําและการพัฒนาลุมน้ํา 

แหลงนํ้าธรรมชาติท่ีสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา มี 9 ลุมนํ้า โดยมีพ้ืนท่ีลุมนํ้าประมาณ  
20,905 ตารางกิโลเมตร อําเภอท่ีไดรับนํ้าจากลุมนํ้า ไดแก อําเภอชุมพวง อําเภอพิมาย อําเภอหวยแถลง 
อําเภอจักราช อําเภอโนนสูง อําเภอเมือง อําเภอเสิงสาง  อําเภอครบุรี  อําเภอโชคชัย  อําเภอปกธงชัย อําเภอ
สูงเนิน อําเภอปากชอง อําเภอขามทะเลสอ อําเภอสีค้ิว อําเภอโนนไทย อําเภอประทาย อําเภอโนนแดง อําเภอ
บัวใหญ อําเภอขามสะแกแสง อําเภอคง อําเภอแกงสนามนาง อําเภอบานเหล่ือม อําเภอหนองบุญมาก รวม  
23 อําเภอ มีรายละเอียดลุมนํ้าตาง  ๆดังน้ี 

ลุมน้ํามูล ตนกําเนิดเกิดจากเขาวง และเขาละมัง ของเทือกเขาสันกําแพงในเขต อําเภอ  
ปกธงชัย ไหลจากทิศใต ข้ึนไปทางทิศเหนือ ผานทองท่ีอําเภอปกธงชัย อําเภอจักราช วกไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือผานอําเภอโนนสูง อําเภอพิมาย อําเภอชุมพวง ลํานํ้าสายหลักคือ แมนํ้ามูล มีนํ้าไหล
ตลอดปและคอนขางมากในฤดูฝน ประชากรตามริมฝงลุมนํ้ามูล สวนใหญประกอบอาชีพทํานาและทําไร 
นอกจากน้ีลุมนํ้ามูลยังมีโครงการชลประทานขนาดใหญคือ โครงการเข่ือนพิมาย สรางก้ันลํานํ้าท่ีอําเภอพิมาย
รวมท้ังฝายหินท้ิง และโครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาเพ่ือนํานํ้าไปใชประโยชนทางการเกษตร     

ลุมน้ําลํามาศตอนปลาย มีลํานํ้าสายหลักคือ ลํามาศ ซ่ึงมีตนนํ้าอยูในอําเภอเสิงสางคือ ลุมนํ้า
มาศตอนตน ไหลผานอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย แลวไหลเขาสูจังหวัดนครราชสีมาเปน ลุมนํ้าลํามาศ
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ตอนปลาย โดยไหลลงสูแมนํ้ามูลท่ีตอนเหนือของอําเภอชุมพวง ประชากรสวนใหญตามริมฝงลํานํ้า ประกอบ
อาชีพทํานา และทําไรเปนสวนใหญ  มีนํ้าไหลตลอดป แตฤดูแลงจะมีปริมาณนํ้านอยจนไมสามารถนํามาใชใน
การเกษตรได 

ลุมน้ําลํามาศตอนตน  มีลํานํ้าสายหลักคือ ลํามาศ ซ่ึงเกิดจากลําหวยเพียก ลําหวยโทน และ
หวยอ่ืน ๆ ไหลมารวมกันแลวไหลเขาสูอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย ตนนํ้าเกิดจากเทือกเขาในเขตอุทยาน
แหงชาติทับลาน เขตพ้ืนท่ีอําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง นํ้าไหลลงสูท่ีตํ่าอยางรวดเร็วในฤดูฝน ทําใหดินดูด
ซับนํ้าไดนอย เกิดการชะลางหนาดินสูง ทําใหลํานํ้าต้ืนเขินเร็วและไมสามารถกักเก็บนํ้าได มีโครงการ
ชลประทานเข่ือนลําปลายมาศอยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้า แตประชากรสวนใหญท่ีไดรับประโยชนอยูในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
นอกจากน้ียังมีอางเก็บนํ้าขนาดกลาง และขนาดเล็กอีกหลายแหง 

ลุมน้ําลําจักราช  มีลํานํ้าสายหลักคือ  ลําจักราช  ซ่ึงเกิดจากหวยสาระเพ็ชร  และหวยจักราช
ในอําเภอหนองบุนมาก แลวไหลสูแมนํ้ามูลในอําเภอพิมาย มีนํ้าไหลเฉพาะชวงฤดูฝน ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพทํานาและทําไร ลําหวยตอนตนมีความลาดชันมาก ราษฎรสรางฝายเปนชวง ๆ คอนขางมาก
บริเวณลุมนํ้ามีอางเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ลุมน้ําลํามูลบน – ลําพระเพลิง มีลํานํ้าสายหลักคือ ลําพระเพลิง ลํามูลบน ลําแซะ และลํานํ้า
มูล มีความยาวประมาณ 224 กิโลเมตร ซ่ึงไหลไปบรรจบกับลําตะคองท่ีอําเภอจักราช ประชากรตามลุมนํ้า 
สวนใหญประกอบอาชีพทํานาและทําไร ตนนํ้าอยูในเขตอําเภอปกธงชัย และอําเภอครบุรี มีปริมาณนํ้า
คอนขางมากและไหลตลอดป ลุมนํ้าน้ีมีเข่ือนขนาดใหญ 3 แหง คือ เข่ือนลํามูลบน เข่ือนลําแซะ และเข่ือนลํา
พระเพลิงนอกจากน้ียังมีอางเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายแหง 

ลุมน้ําลําตะคอง  ตนกําเนิดเกิดจากเทือกเขาสันกําแพงในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ มีลํา
นํ้าสายหลักคือ ลําตะคอง มีความยาวประมาณ 175 กิโลเมตร ไหลข้ึนไปทางเหนือผานอําเภอปากชอง และวก
ไปทางตะวันออกผานอําเภอสีค้ิว  อําเภอสูงเนิน  อําเภอเมือง  ไหลลงสูแมนํ้ามูลท่ีตําบลทาชาง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติประชากรตามบริเวณลุมนํ้าสวนใหญจะประกอบอาชีพทํานา ทําไร และปลูกไมผล นอกจากน้ันยังมี
การเล้ียงสัตวดวย 

ลุมน้ําลําเชียงไกร  ตนกําเนิดเกิดจากภูเขาในเขตอําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีลํานํ้า
สายหลัก คือ ลําเชียงไกร มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร ซ่ึงมีตนนํ้าอยูในอําเภอดานขุนทดและไหลลงสู
แมนํ้ามูลท่ีอําเภอโนนสูง  มีนํ้าตลอดปและคอนขางมากในชวงฤดูฝน นอกจากน้ียังมีอางเก็บนํ้าขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ฝายนํ้าลนและบอบาดาลอีกหลายแหง ประชากรสวนใหญตามลุมนํ้าประกอบอาชีพทํานา ทําไร  
และเล้ียงสัตว 

ลุมน้ําลําสะแทด  ตนนํ้าอยูท่ีหวยปราสาทในเขตอําเภอคง มีลํานํ้าสายหลักคือ ลําสะแทด มี
ความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีตนนํ้าอยูท่ีอําเภอขามสะแกแสง และอําเภอคง มีปริมาณนํ้าตลอดปและ
คอนขางมากในชวงฤดูฝน  และมีฝายนํ้าลนขนาดกลาง  ขนาดเล็กก้ันลํานํ้าอีกหลายแหง ประชากรสวนใหญ 
ในลุมนํ้าประกอบอาชีพทํานา ทําไร ปลูกไมผล และเล้ียงสัตว 

ลุมน้ําช ี มีลํานํ้าสายหลักคือ ลุมนํ้าชี มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร มีนํ้าไหลตลอดปและ
มีปริมาณนํ้าคอนขางมากในฤดูฝน โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาจากแมนํ้าชีของการพลังงานแหงชาติ ในพ้ืนท่ี
อําเภอแกงสนามนาง และแหลงนํ้าขนาดเล็กอีกหลายแหง ประชากรสวนใหญในลุมนํ้าประกอบอาชีพทํานา 
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ตารางแสดงพื้นที่ลุมน้ํายอยที่สําคัญในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลุมน้ํายอย 
พื้นที่ลุมน้ํา 

อําเภอในเขตลุมน้ํา 
ตร.กม. ไร 

1. ลํานํ้ามูลตอนบน 2,521 1,575,625 ครบุรี โชคชัย เมือง เฉลิมพระเกียรติ 

2. ลําพระเพลิง 2,310 1,443,750 ปากชอง วังนํ้าเขียว ปกธงชัย โชคชัย 

3. ลําตะคอง 3,905 2,440,625 ปากชอง สีค้ิว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมือง 

4. ลําเชียงไกร 3,752 2,345,000 ดานขุนทด สีค้ิว เทพารักษ โนนไทย พระทองคํา 
เมือง โนนสูง ขามสะแกแสง 

5. ลํานํ้าชี 680 425,000 แกงสนามนาง  บานเหล่ือม  คง 

6. ลําสะแทด 2,457 1,535,625 บัวใหญ บัวลาย สีดา คง โนนแดง ประทาย  
พิมาย ขามสะแกแสง โนนสูง เมืองยาง 

7. ลํานํ้ามูลตอนลาง 1,565 978,125 โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ จักราช พิมาย ชุมพวง 
ลําทะเมนชัย เมืองยาง 

8. ลําจักราช 1,388 867,500 เสิงสาง หนองบุญมาก จักราช เฉลิมพระเกียรติ  
พิมาย 

9. ลําปลายมาศ 1,915 1,196,875 ครบุรี เสิงสาง หวยแถลง ชุมพวง 

รวม 20,493 12,808,125  
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แหลงเก็บน้ําขนาดใหญ 

 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา  มีโครงการชลประทานขนาดใหญ 7 แหง  ไดแก อางเก็บนํ้าลํา
ตะคอง, อางเก็บนํ้าลําพระเพลิง, อางเก็บนํ้ามูลบน, อางเก็บนํ้าลําแชะ, อางเก็บนํ้าลําปลายมาศ เข่ือนระบาย
นํ้าทุงสัมฤทธ์ิ และเข่ือนลํานางรอง 

ตารางแสดงโครงการชลประทานขนาดใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

 
ท่ีมา : โครงการชลประทานนครราชสีมา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อางเก็บน้ํา 
ที่ตั้ง 

ความจุ 
(ลาน ม.3) 

พื้นที ่
ชลประทาน 

(ไร) 
ตําบล อําเภอ 

1.ลําตะคอง คลองไผ สีค้ิว       314.49 137,500 

2.ลําพระเพลิง ตะขบ ปกธงชัย      155   66,800 

3.มูลบน จระเขหิน ครบุรี      141    45,798 

4.ลําแชะ โคกกระชาย ครบุรี 275  98,466 

5.ลําปลายมาศ บานราษฎร เสิงสาง 115  18,600 

6.เข่ือนระบายนํ้าทุงสัมฤทธ์ิ ในเมือง พิมาย ทด-ระบายนํ้า  152,931 

7.ลํานางรอง (บุรีรัมย) โนนดินแดง โนนดินแดง          121  83,702 
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แหลงทองเที่ยว 

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน  ไดแก อนุสาวรียทาวสุรนารี  วัดศาลาลอย   
วัดปาสาละวัน ปราสาทหินพนมวัน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ อําเภอเมือง ประวัติศาสตรพิมาย  
อําเภอพิมาย   เมืองโบราณ   อําเภอสูงเนิน วัดหนาพระธาตุ อําเภอปกธงชัย ปราสาทหินนางรํา  อําเภอประทาย  
วัดบานไร อําเภอดานขุนทด   แหลงโบราณคดีบานปราสาท  อําเภอโนนสูง   ภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตร  
วัดเขาจันทรงาม  อําเภอสีค้ิว 

 

              อนุสาวรียทาวสุรนารี                                                       วัดศาลาลอย 

               
                     ปราสาทหินพิมาย                                                            วัดบานไร 

 
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม   ไดแก  ผาไหม  อําเภอปกธงชัย หมูบาน 

ดานเกวียน อําเภอโชคชัย 
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แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ อําเภอปากชอง เข่ือนมูลบน  
อําเภอครบุรี ไทรงามเข่ือนพิมาย อําเภอพิมาย อุทยานแหงชาติทับลาน อําเภอวังนํ้าเขียว เข่ือนลําพระเพลิง 
อําเภอปกธงชัย ซากปลาดึกดําบรรพ “แอคติโนทรีเจียน” อําเภอวังนํ้าเขียว อุทยานไมกลายเปนหิน อําเภอ
เมืองนครราชสีมา ซากชางดึกดําบรรพ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 

   
 

                     อุทยานแหงชาติเขาใหญ                                     ไทรงาม 

  
                  อุทยานแหงชาติทับลาน                           พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน 
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ประวัติศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา เดิมคือสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา
กอสรางเม่ือ ป พ.ศ. 2496 ท่ีบริเวณหนองจะบก ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีเน้ือท่ี 30-3-61 ไร โดยมีอาณาเขตดานหนาติดกับถนนมุขมนตรี ดานหลังติดกับ
สถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา  ดานทิศตะวันตกและทิศตะวันออกติดเขตชุมชน 

เน่ืองจากสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก) มีพ้ืนท่ีนอยทําใหไมสามารถ
ผลิตพันธุปลาไดอยางเพียงพอ อีกท้ังยังต้ังอยูในบริเวณชุมชนกลางใจเมืองจึงไมสามารถขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมไดอีก กรม
ประมงจึงขออนุมัติงบประมาณกอสรางสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา (อางเก็บนํ้าหวยบานยาง) เปนสถานีฯ 
แหงท่ี 2 ต้ังอยูท่ีบริเวณอางเก็บนํ้าหวยบานยาง หมูท่ี 5 ตําบลสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
มีเน้ือท่ี 100-1-52  ไร โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี  

- ทิศเหนือ ติดตอกับ บานเรือนราษฎร หมู 5 หมูบานอางหวยยาง 
  ตําบลสุรนารี  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
- ทิศตะวันตก ติดตอกับ อางเก็บนํ้าหวยบานยาง  
- ทิศตะวันออกและทิศใต ติดตอกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา (อางเก็บนํ้าหวยบานยาง) เร่ิมกอสรางเม่ือป พ.ศ. 

2536 แลวเสร็จในป พ.ศ.2538 และเปดดําเนินการเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2538 โดยจัดสรรอัตรากําลังบางสวน
จากสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก) มาปฏิบัติงานในระยะแรกจนกระท่ังในเดือนมกราคม 
2544 จึงไดขนยายพัสดุครุภัณฑและโยกยายอัตรากําลังเจาหนาท่ีท้ังหมด มาปฏิบัติงานท่ีสถานีประมงนํ้าจืด
จังหวัดนครราชสีมา (อางเก็บนํ้าหวยบานยาง) เพียงแหงเดียวพรอมท้ังไดดําเนินการร้ือถอนอาคารส่ิงปลูกสราง
ตาง  ๆของสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก) ในสวนท่ีจะมอบใหเทศบาลนครนครราชสีมา
ออก กอนมอบพ้ืนท่ีดังกลาวใหทางเทศบาลเขาไปดําเนินการปรับปรุงเพ่ือจัดสราง “สวนภูมิรักษ” ตอไป จังหวัด
นครราชสีมาโดยเทศบาลนครนครราชสีมารวมกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไดแจงความประสงคขอใชพ้ืนท่ีสวน
หน่ึงของสถานีฯ เพ่ือทําการปรับปรุงและพัฒนาใหเปนสวนสาธารณะของเมือง ตามโครงการจัดสราง  “สวนภูมิรักษ” 
ทูลเกลาถวายเปนราชสักการะแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 
รอบ ซ่ึงกรมประมงพิจารณาแลวไมขัดของยินดีใหเทศบาลใชพ้ืนท่ีบางสวนของสถานีฯ ในการจัดสรางสวน
ภูมิรักษ โดยกันพ้ืนท่ีสวนหน่ึงประมาณ 9–3–98 ไร จากพ้ืนท่ีท้ังหมด 30-3–61  ไร ไวเปนสํานักงานประมง
จังหวัดนครราชสีมา 

ตอมาในเดือนธันวาคม 2545 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมาจึงไดปรับฐานะเปน
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา ข้ึนกับสํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กรมประมง ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 และตามกฎกระทรวงแบง
สวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2559  “ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
นครราชสีมา” สังกัดศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด 

 

         
 
 
 
 



13 

 

 
 

แผนท่ี  แสดงตําแหนงท่ีต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา 
                                พิกัด ละติจูด 14.540677 ลองติจูด 102.000048 
 

สถานีทดลองการใชน้ํา
ชลประทานที่ 3 (หวยยาง) 

สถานีทดลองการใชน้ํา
ชลประทานที่ 3 (หวยยาง) 

ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 
4 

บานหนองขอน 

บานทาวสุระ 

บานยางใหญ 

อางเก็บน้ําหวยบานยาง 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา 

ปางรุจี รีสอรท 

สํานักงานสาธารณะสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

บานโปงดินสอ 

บานหนองบง 
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ภาพถายทางอากาศศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา วันท่ี 20 ธันวาคม 2555 
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ปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา  ประกอบดวยส่ิงกอสรางตาง  ๆดังน้ี  
1.  อาคารท่ีทําการ  ขนาด  250  ตารางเมตร  จํานวน 1 หลัง 
2.  เสาธงสูง  15  เมตร    จํานวน    1 เสา 
3.  บานพักขาราชการระดับ 7 - 8   จํานวน 1 หลัง 
4.  บานพักขาราชการระดับ 5 - 6   จํานวน 2 หลัง 
5.  บานพักขาราชการระดับ 3 - 4    จํานวน 2 หลัง 
6.  บานพักขาราชการระดับ 1 – 2  (แฝด  2  ครอบครัว) จํานวน   1   หลัง 
7.  บานพักคนงาน  6  ครอบครัว   จํานวน 3 หลัง 
8.  โรงผลิตและเก็บอาหาร   จํานวน 2 หลัง 
9.  โรงสูบนํ้า   ขนาด   6  ตารางเมตร   จํานวน 5 หลัง 
10. โรงเก็บพัสดุ   ขนาด  156  ตารางเมตร  จํานวน 1 หลัง 
11. โรงเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิง  ขนาด  20  ตารางเมตร  จํานวน 1 หลัง 
12. โรงเก็บรถยนต   ขนาด  90  ตารางเมตร  จํานวน 1 หลัง 
13. โรงเพาะฟก  ขนาด  280  ตารางเมตร  จํานวน 1 หลัง 
14. โรงไฟฟาพรอมเคร่ืองกําเนิด  ขนาด  12  ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง 
15. บอซีเมนต  ขนาด  50  ตรม. และหลังคาคลุมบอ  จํานวน 40 บอ 
16. บอคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาด  400  ตารางเมตร จํานวน 8 บอ 
17. ถนนภายในศูนยฯ  กวาง 4 เมตร     ยาว       2,540 เมตร 
18. ร้ัวลวดหนาม     ยาว       3,320 เมตร 
20. รางระบายนํ้าคอนกรีต  กวาง 50 ซม. สูง 60 ซม.  ยาว         700 เมตร 
21. บอนํ้าเสีย  ขนาด  2  ไร   จํานวน 1 บอ 
22. บอนํ้าดี   ขนาด  5 ไร   จํานวน 1 บอ 
23. ระบบประปาสงโรงเพาะฟก   จํานวน 2 บอ 
24. บอดิน  ขนาด  1  ไร   จํานวน     21 บอ 
25. บอดิน  ขนาด  2  ไร   จํานวน 3 บอ 
26. ทอสงนํ้าจากโรงสูบ  ขนาด  Ø 5  น้ิว 
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รายช่ือผูดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครราชสีมาและ 
ผูอํานวยการศูนยวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา 

 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง  หมายเหตุ      

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

หัวหนาสถานีประมงน้ําจืด
จังหวัดนครราชสีมา 

  

นายบรรลือ  ลักษณะบุตร 
นายไหว  ภิญโญ 
นายบุญลือ  สมบูรณวงศ 
นายชนินทร  ศรีทองสุข 
นายนิตย  คูเจริญไพศาล 
นายพิภพ  กมลรัตน 
นายชัยวัฒน  ปานพรหมมินทร 
นายสืบพงษ  ฉัตรมาลัย 
นายพิทยา  เพ็ญนภาภรณ 
นายมาโนช  หงษพรอมญาติ 
นายบุญชวย  เชาวนทวี 
นายโชคชัย  ศุภศันสนีย 

2497 - 2508 
2508 - 2511 
2511 - 2514 
2514 - 2516 
2516 - 2519 
2519 - 2524 
2524 - 2525 
2525 - 2525         
2525 - 2530 
2530 - 2533 
2533 - 2542 
2542 - 2545 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสมีา 
นายโชคชัย  ศุภศันสนีย 
นายธราพันธ  วัฒนะมหาตม 
นายชัยศิริ  ศิริกุล 
นายไชยวัฒน  รัตนดาดาษ 

นายเจริญ  อุดมการ 

นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย 
นางแสงอรุณ เน่ืองสิทธ์ิ 

 
 
 
18 ธ.ค. 2545 – 31 มี.ค. 2547 
  1 มิ.ย. 2547 – 18 ส.ค. 2549 
18 ส.ค. 2549 – 11 ก.พ. 2551 
11 ก.พ. 2551 – 29 ม.ค. 2553 
29 ม.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2559 

   5  ม.ค. 2560 – 17 ก.ย. 2561 
   18 ก.ย. 2561 – ปจจุบัน 
 

 
 

 
ลาออกต้ังแต 1 เม.ย. 47 
 
 
 
เกษียณอายุราชการ 
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อัตรากําลังขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว/จางเหมาบริการ 
 

อัตรากําลังขาราชการ 
 

ตําแหนง 
 เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

1725 
 
 

1648 
 

1651 
 

1652 
 

1658 

นางแสงอรุณ เน่ืองสิทธ์ิ 
 
 
นางสกาวรัตน สัตยวงศทิพย 
 
นางนัยนา ทีฆะ 
 
นายสุขุม  ปะทักขินัง 
 
นางบานเย็น  นวลศรี 

วท.บ. (ประมง) 
วทม. (สงเสริมการเกษตร) 
 
ศศบ. (พัฒนาชุมชน) 
 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
 
วท.บ. (ประมง) 
 
ปวส. (ประมง) 

ผูอํานวยการศูนยฯ 
(นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ) 
 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 
 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 
 
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

 
อัตรากําลังลูกจางประจํา 

 

ตําแหนง  
 เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

2005 
 

2009 
 

2010 
 

2012 
 

2013 
 

2017 
 

2018 

นายสุพรรณ  แพรงสันเทียะ 
 
นายสุบิล  สมจิตร 
 
นางขวัญใจ  สมขุนทด 
 
นายประสงค  สุขกุล 
 
นางนิสดาวรรณ  ยะสูงเนิน 
 
นายทิว    แถววงษ 
 
นายสมมาศ  สมขุนทด 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
ศศ.บ. (ศิลปศาสตร) 
 
ประถมศึกษาปท่ี 4 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

พนักงานขับรถยนต 
 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
 
พนักงานพัสดุ 
 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
พนักงานการเงินและบัญชี 
 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
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อัตรากําลังพนักงานราชการ 
 

ตําแหนง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

3294 
 

3295 
 

3296 
 

3297 
 

3298 
 

3299 
 

3300 
 

3301 
 
 
 

3302 
 

3303 
 

3304 
 

3306 
 

3307 
 

3310 
 

3308 
 

3309 

นายเกษมศักด์ิ สัตกุล 
 
วาท่ีรอยตรีหญิงอัญชลี เช้ือเหลือง 
 
นายถาวร  สุธารัตน 
 
น.ส.ยุพาพิน  ทองรองกลาง 
 
นางสาวอมิตตา เล็กบุญญาสิน 
 
นางสุปราณี เพ็ชรนอย 
 
นางสาวเข็มทอง คมพุดซา 
 
นางฟากันยา  แดงวิชัย 
 
 
 
นายทวัดชัย  โนใหม 
 
นายสุริยา  แสนศรี 
 
นายบุญยงค สิทธิดา 
 
นายทองสุข  ฉิมพาลี 
 
นายอัชชา พูนณรงค 
 
นางอรุณรัตน  สุธารัตน 
 
นายประเทือง  เฟองสันเทียะ 
 
นายธวัชศรี   ศรีเมือง 

วท.บ. (การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า) 
 
วท.บ. (การประมง) 
 
ปวส.(ประมง) 
 
ปวช. (พาณิชยการ) 
 
ปวส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
ปวส. (การบัญชี) 
 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร
บัณฑิต การจัดการท่ัวไป
(การตลาด) 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
ปวส.(เกษตรกรรม) 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

นักวิชาการประมง 
 
นักวิชาการประมง 
 
เจาพนักงานประมง 
 
เจาหนาท่ีธุรการ 
 
พนักงานผูชวยประมง 
 
พนักงานผูชวยประมง 
 
พนักงานผูชวยประมง 
 
พนักงานผูชวยประมง 
 
 
 
พนักงานผูชวยประมง 
 
พนักงานผูชวยประมง 
 
พนักงานผูชวยประมง 
 
พนักงานผูชวยประมง 
 
พนักงานผูชวยประมง 
 
พนักงานผูชวยประมง 
 
พนักงานผูชวยประมง 
 
พนักงานผูชวยประมง 
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ลูกจางชั่วคราว 

งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอื่นๆ 
 

ตําแหนง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

 นายจารุวัฒน  สันกลาง 
 
นายอดุลย  นันทขุนทด 
 
นางวิพาภร  แถววงษ 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

คนงานประมง 
 
คนงานประมง 
 
คนงานประมง 

 
จางเหมาบริการ  

กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา 
 

ตําแหนง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

 นายธเนศภณ คุมไขนํ้า 
 
นางสาวบังอร โลคํา 
 
นายศราวุฒิ ปานผา 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

จางขับรถยนต 
 
จางทําความสะอาด 
 
จางชวยผลิตพันธุปลา 

 
จางเหมาบริการ  

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
 

ตําแหนง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

 นายพงษพันธ โตงกระโทก ปริญญาตรี วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วาริชศาสตร) 

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
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                                 สรุปผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 

1.  งานธุรการ 

ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ เชน การรับ-สง รางโตตอบและพิมพหนังสือราชการ งาน
วิทยุส่ือสาร การจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนติดตอประสานงานกับกรม สํานัก กอง หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ซ่ึงในปงบประมาณ 2561 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา มีผลการดําเนินการในงานสาร
บรรณ ดังน้ี 

งานรับ-สงหนังสือราชการและออกคําส่ังศูนยฯ 
- ลงทะเบียนรับ จํานวน  1,844 ฉบับ 
- ลงทะเบียนสง จํานวน  1,024 ฉบับ 
- ออกคําส่ังศูนยฯ จํานวน     130 ฉบับ 

2. งานการเงินและบัญชี    

ดําเนินการในดาน การตรวจสอบใบสําคัญ การเบิกจายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานผล  
ท้ังเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ในระบบ GFMIS โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  ใบส่ังซ้ือ/จาง/เชา (บส 01 และ บส.04) จํานวน 105 ฉบับ 
2.  วางฎีกาเบิก จํานวน 752 ฎีกา (ขบ 01, และ ขบ 02) 
3. รายการบันทึกการจายเงิน (ขจ 05) จํานวน 414 ฉบับ 
4. รายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ขบ 03) จํานวน 53 ฉบับ 
5. ใบจัดเก็บรายได (นส 01) จํานวน 200 ฉบับ 
6. ใบนําสงเงิน (นส 02) จํานวน 200 ฉบับ  

สําหรับผลการเบิกจายเงินในทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม ในป 2561 มีผลการเบิกจายรวม 
7,917,391 บาท โดยมีรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 
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สรุปการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2561 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

ลําดับ
ที ่

กิจกรรม เงินงบประมาณ 
ที่ไดรับ 

ใชเดือนนี ้ ตั้งแตตนป 
ถึงสิ้นเดือน 

คงเหลือ คิดเปน
รอยละ 

1 บุคลากรภาครัฐดานประมง 
 - งบบุคลากร 3,095,520.00 254,297.88 3,068,497.88 27,022.12 99.13 
 - เงินประกันสังคม 144,627.00 12,137.00 143,959.00 668.00 99.54 
 รวม 3,240,147.00 266,434.88 3,212,456.88 27,690.12 99.15 
2 เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 
 - คาตอบแทน 1,244,490.00 124,706.20 1,244,398.42 91.58 99.99 
 - คาสาธารณูปโภค 269,380.00 3,494.76 264,308.14 5,071.86 98.12 
 - งบลงทุน 44,800.00 - 44,800.00 - - 
 รวม 1,558,670.00 128,200.96 1,553,506.56 5,163.44 99.67 
3 ประเมินผลผลิตสัตวนํ้า (CPUE) 
 - คาตอบแทน 192,203.00 44,185.65 192,202.54 0.46 100.00 
 รวม 192,203.00 44,185.65 192,202.54 0.46 100.00 
4 วิจัยพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
 - งบลงทุน 369,000.00 - 369,000.00 - 100.00 
 รวม 369,000.00 - 369,000.00 - 100.00 
5 บริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 
 - คาตอบแทน 123,000.00 4,590.- 122,953.50 46.50 99.96 
 รวม 123,000.00 4,590.- 122,953.50 46.50 99.96 
6 ตรวจประเมินฟารมเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 - คาตอบแทน 626,340.00 30,401.95 626,302.60 37.40 99.99 
 รวม 626,340.00 30,401.95 626,302.60 37.40 99.99 
7 ประเมินผลจับสัตวนํ้า (MSY) 
 - คาตอบแทน 119,692.00 38,049.95 119,428.76 152.24 99.87 
 รวม 119,581.00 38,049.95 119,428.76 152.24 99.87 
8 สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง 
 - คาตอบแทน 1,000,950.00 57,219.18 1,000,883.09 66.91 99.99 
 รวม 1,000,950.00 57,219.18 1,000,883.09 66.91 99.99 
9 โครงการฝายหัวนาจังหวัดศรสีะเกษ (เบิกแทนกัน) จังหวัดศรีสะเกษ 
 - คาตอบแทน 187,500.00 1,200.00 187,498.73 1.27 100.00 
 รวม 187,500.00 1,200.00 187,498.73 1.27 100.00 

10 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางเก็บนํ้าลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ 
 - คาตอบแทน 500,000.00 - 499,999.23 0.77 100.00 
 รวม 500,000.00 - 499,999.23 0.77 100.00 
 

รวมเงินงบประมาณ 7,917,391.00 570,282.57 7,884,231.89 33,159.11 99.58 
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3. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 

กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว นํ้า เปนภารกิจหลักของศูนย วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
นครราชสีมาภารกิจหน่ึง โดยการผลิตพันธุปลาเพ่ือนําไปปลอยในแหลงนํ้าสาธารณะเพ่ือใหเกิดผลผลิตสัตวนํ้า
ในแหลงนํ้าธรรมชาติ การสนับสนุนพันธุปลาใหกับสวนราชการ และการใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกร
เก่ียวกับการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด โดยมีผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2561 ดังน้ี 

การผลิตพันธุสัตวน้ํา 

ศูนยฯ มีเปาหมายในการผลิตพันธุปลา ในปงบประมาณ 2561 รวม 11,000,000 ตัว ซ่ึง
สามารถดําเนินการผลิตได 11,219,000 ตัว และไดมอบพันธุปลาดังกลาวใหกับสํานักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา หมูบาน องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการตาง  ๆนําไปปลอยในแหลงนํ้าสาธารณะ 
จํานวน 280  แหง โดยมีชนิดพันธุสัตวนํ้าท่ีผลิตได  ดังน้ี     

 

ลําดับที ่ ชนิดพันธุสัตวน้ํา 
การดําเนินงาน 

แผน (ตัว) ผล (ตัว) ผล (รอยละ) 

1 ปลาตะเพียนขาว 6,550,000 5,211,000 79.56 

2 ปลาย่ีสกเทศ 2,700,000 3,812,000 141.19 

3 ปลาไน 500,000 500,000 100 

4 ปลานิล 50,000 95,000 190 

5 ปลานวลจันทรเทศ 700,000 1,221,000 174.43 

6 ปลาดุกอุย 50,000 60,000 120 

7 ปลาตะเพียนทอง 300,000 170,000 56.67 

8 กบนา 50,000 50,000 100 

9 ปลาบา 100,000 100,000 100 

รวม 11,000,000 11,219,000 101.99 
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4. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

รัฐบาลไดดําเนินการประกาศนโยบายเก่ียวกับความปลอดภัยดานอาหาร  (food safety  year) 
มาต้ังแตป 2548  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง หรือมีการเล้ียงท่ีถูกสุขอนามัย เปน
ตน กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปราศจากยา
ปฏิชีวนะในกลุมคลอแรมฟนิคอล และไนโตรฟูรานสตกคาง อีกท้ังฟารมจะตองมีระบบการเพาะเล้ียงท่ีถูกสุขอนามัย 
โดยกรมประมงจะทําการตรวจประเมินและรับรองฟารมเพาะเล้ียงสัตวนํ้าใหเปนไปตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย 
(Safety Level)  และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) 

ผลการปฏิบัติงานป 2561 

 

กิจกรรม หนวยนับ 

การดําเนินการ 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.  จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน 
      - ตรวจประเมินฟารมเดิมท่ีตออายุ Safety level 
      - ตรวจประเมินฟารมเดิมท่ีตออายุ GAP ปลานิล  
        (รับรองโดย กมป.) 
      - ตรวจประเมินฟารมเดิมท่ีตออายุ GAP ปลานํ้าจืดอ่ืน  ๆ
      - ตรวจประเมินฟารมเดิมท่ีตออายุ GAP สัตวนํ้าจืดอ่ืน  ๆ
      - ตรวจประเมินฟารมใหม Safety level 
      - ตรวจประเมินฟารมใหม GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
      - ตรวจประเมินฟารมใหม GAP ปลานํ้าจืดอ่ืนๆ 
      - ตรวจประเมินฟารมใหม GAP จระเข 
      - ตรวจติดตามฟารมเดิม Safety level 
      - ตรวจติดตามฟารมเดิม GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
      - ตรวจติดตามฟารมเดิม GAP ปลานํ้าจืดอ่ืนๆ 
      - ตรวจติดตามฟารมเดิม GAP สัตวนํ้าจืดอ่ืนๆ 
2.  ตรวจประเมินโรงเพาะฟกของหนวยงาน 
3.  รับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
      - รับรองฟารมเดิมท่ีตออายุ Safety level 
      - รับรองฟารมเดิมท่ีตออายุ GAP ปลานํ้าจืดอ่ืนๆ 
      - รับรองฟารมเดิมท่ีตออายุ GAP สัตวนํ้าจืดอ่ืนๆ 
      - รับรองฟารมใหม Safety level 
      - รับรองฟารมใหม GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
      - รับรองฟารมใหม GAP ปลานํ้าจืดอ่ืนๆ 
      - รับรองฟารมใหม GAP จระเข 
      - ประเมินโรงเพาะฟกของหนวยงาน 
4. ตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิตจากแหลงเพาะเลี้ยง 

ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 

 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 

ตัวอยาง 

657 
300 
11 
 

25 
3 

145 
4 
12 
2 

107 
28 
16 
3 
1 

487 
295 
24 
2 

147 
5 
11 
2 
1 

984 

680 
295 
8 
 

24 
2 

147 
8 
11 
2 

134 
29 
16 
3 
1 

487 
295 
24 
2 

147 
5 
11 
2 
1 

1,164 
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5. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ประจําป 2561 

 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา ไดสนับสนุนพันธุสัตวนํ้าแกเกษตรกรโครงการ

สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ประจําป 2561 จํานวน 3,816 ราย ใหการสนับสนุนรายละ 1,500 ตัว โดยมีชนิด
พันธุสัตวนํ้า ดังน้ี 

 

ลําดับที่ ชนิดพันธุสัตวน้ํา จํานวน (ตัว) 

1 ปลาตะเพียน 4,697,000 

2 ปลาย่ีสกเทศ 847,000 

3 ปลานวลจันทรเทศ 180,000 

รวม 5,724,000 
 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา ไดสนับสนุนพันธุสัตวนํ้าแกเกษตรกรโครงการ

สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ประจําป 2560 (รายเกา) จํานวน 3,764 ราย โดยสนับสนุนเกษตรกรกลุม A จํานวน 
802 ราย ใหการสนับสนุนรายละ 1,500 ตัว เกษตรกรกลุม B และเกษตรกรกลุม C จํานวน 2,962 ราย ใหการ
สนับสนุนรายละ 1,500 ตัว โดยมีชนิดพันธุสัตวนํ้า ดังน้ี 

 

ลําดับที่ ชนิดพันธุสัตวน้ํา จํานวน (ตัว) 

1 ปลาตะเพียน 967,500 

2 ปลาย่ีสกเทศ 2,972,500 

3 ปลานิล 225,500 

รวม 4,165,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2626 

 

6. โครงการอนุรักษชนิดพันธุสัตวน้ําประจําถิ่น และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ  

 
โครงการอนุรักษชนิดพันธุสัตวนํ้าประจําถ่ิน และสัตวนํ้าหายากใกลสูญพันธุ เพ่ือนํามาใชเปน

พอแมพันธุ  ดําเนินการเพาะพันธุ และอนุบาล แลวนําไปปลอยกลับสูแหลงนํ้าธรรมชาติตอไป 
 

กิจกรรม แผน (ตัว) ผล (ตัว) 

รวบรวมพันธุสัตวน้ําพื้นถิ่น 
- ปลาดุกอุย 

 
500,000 

 
500,000 

ผลิตพันธุสัตวน้ําพื้นถิ่น 
- ปลาดุกอุย 

 
500,000 

 
500,000 
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7. โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ  

ผลิตพันธุสัตวนํ้าเพ่ือปลอยในแหลงนํ้า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและการอนุรักษตลอดจนดํารงความ
หลากหลายของชนิดพันธุสัตวนํ้าในแหลงนํ้าบริเวณกอสรางโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ 

 

กิจกรรม แผน (ตัว) ผล (ตัว) 

ผลิตพันธุปลาเพื่อปลอย 
- ปลาตะเพียนขาว 
- ปลาบา 

500,000 
250,000 
250,000 

500,000 
250,000 
250,000 
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8.  โครงการวิจัย 
 
เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุปลานิลดวยอาหารผสมสาหรายสไปรูลินาในสัดสวนท่ีตางกัน 

 
สุขุม  ปะทักขินัง* และ นัยนา  ทีฆะ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา 
 
บทคัดยอ 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุปลานิลดวยอาหารผสมสาหรายสไปรูลินาในสัดสวนท่ีตางกัน 
ดําเนินการทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา เปนระยะเวลา 50 สัปดาห ระหวางเดือน
ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 ใชพอแมพันธุปลานิลอายุ 10 เดือน พอพันธุปลานิลมีความยาวเฉล่ีย 
27.60± 2.51 เซนติเมตร นํ้าหนักเฉล่ีย 447.90± 116.96 กรัม แมพันธุปลานิลมีความยาวเฉล่ีย 25.40± 2.40 
เซนติเมตร นํ้าหนักเฉล่ีย 336.20±99.80 กรัม เพาะพันธุในบอซีเมนตขนาด 50 ลูกบาศกเมตร ปลอยแมพันธุ
ปลานิล 70 ตัว ตอพอพันธุปลานิล 30 ตัว จํานวน 12 บอ ใหอาหารเม็ดสําหรับปลาดุกโปรตีน 30 เปอรเซ็นต 
ผสมสาหรายสไปรูลินา 0,5,10 และ 20 เปอรเซ็นต เคลือบเม็ดอาหารผสมดวยนํ้ามันปลาหมึก โดยใหอาหารใน
อัตรา 2 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว วันละ 2 ครั้ง เก็บรวบรวมไขทุก 7 วัน เปนระยะเวลา 50 สัปดาห พบวา
จํานวนแมปลาท่ีเ ล้ียงดวยอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 0 และ 5 เปอรเซ็นต (490.33±4.26 ตัว, 
545.33±4.45 ตัว) มีจํานวนแมปลาวางไขเฉล่ียนอยกวาแมปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 10 
และ 20 เปอรเซ็นต (607.00±4.98 ตัว, 672.00±5.25 ตัว) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
สวนจํานวนไขตอแมปลา อัตราการฟก และอัตรารอดตาย ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) จากการ
ทดลองครั้งน้ีสรุปไดวาอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํ้าท่ีเสริมดวยสาหรายสไปรูลินา 20 เปอรเซ็นตมีความ
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับการเล้ียงพอแมพันธุเพ่ือการเพาะพันธุในปลานิล  
 
คําสําคัญ : สาหรายสไปรูลินา  ปลานิล 
 * ผูรับผิดชอบ : 194 หมู 5 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 E-mail : if-korat@hotmail.com 
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Increasing Efficiency of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn,1889) Breeding  with 
different Spirulina ratio feeding 

 
Sukum Patakkinang* and Naiyana Teekha 
Nakhonratchasima Inland Fisheries Research and Development Center 
 
Abstract 
             Increasing efficiency of nile tilapia (Oreochromis niloticus) breeding with different 
spirulina ratio feeding was conducted at Nakhonratchasima Inland Fisheries Research and 
Development Center. for 50 weeks from October 2016 to September. 2017. The ten months 
nile tilapia. The male with in initial size of 27.60±2.51cm.and 447.90±116.96 g .The female 
with initial size of 25.40±2.40 cm. and 336.20±99.80 g. were naturally in triplicate 50 m3 
concrete tanks. with the stocking, density of male 30 fish/tank and female 70 fish/tank Fish 
were reared in twelve concrete tanks. The catfish were fed with 0,5,10 and 20% dietary 
spirulina ratio sprayed with squid liver oil at 2% body weight twice a day. Seed was 
harvested every 7 day over a period of 50 weeks The result showed that average number of 
spawning fish with 0 and 5% dietary spirulina ratio was significantly lower than those of 10 
and 20% (p<0.05) respectively. For number of egg for fish hatching rate and survival rate 
were not significant (p>0.05). By the results, the 20% dietary spirulina ratio was suitable level 
for increasing efficiency of nile tilapia breeding. 
 
Key words : spirulina ; nile tilapia 
*Corresponding author : 194 Moo5 ,Suranaree Sub-district, Maung District, Nakhonratchasima 
Province 30000 E-mail : if-korat@hotmail.com 
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คํานํา 
 ปลานิลเปนปลามีศักยภาพในการเพาะเล้ียงและมีคุณคาทางเศรษฐกิจ เน้ือมีรสชาติดี ทําใหเปนปลาท่ี
นิยมบริโภคของคนท่ัวไป ตลาดมีความตองการสูง ผลผลิตปลานิลจากการเพาะเล้ียงของประเทศไทยในป 2558 
ประมาณ 179,620 ตัน (กรมประมง, 2559) ปญหาหน่ึงท่ีสงผลกระทบตอผลผลิตปลานิลคือการขาดแคลนลูก
พันธุท่ีมีคุณภาพดี แข็งแรง ตานทานโรค เพ่ือใชในการเล้ียง ดังน้ันการเร่ิมตนต้ังแตการเตรียมพอแมพันธุท่ีดีมี
ความสมบูรณ จะทําใหการผลิตลูกพันธุปลามีคุณภาพดีตามไปดวย และคุณคาทางอาหารถือวามีความสําคัญ
ตอความสมบูรณเพศของพอแมพันธุปลา 
        สาหรายสไปรูลินาเปนสาหรายในกลุม Cyanobacteria สามารถเพาะเล้ียงไดดีในสภาพแสงของประเทศ
ไทย อุดมดวยโปรตีนและวิตามิน  มีบทบาทในการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ  ระบบภูมิคุมกันโรคและปรับปรุง
ระบบการยอยและดูดซึมสารอาหาร สัตวสามารถยอยไดงายเหมาะในการใชเปนอาหารลูกกุง และลูกปลาทําให
ปลามีสีสันสวยงามอัตราการรอดตายสูง และมีอัตราการเจริญเติบโตดี คุณคาทางโภชนาศาสตรของสาหรายส
ไปรูลินา พบวา มีคุณคาตามความตองการของสัตวนํ้าท่ัวไป มีระดับโปรตีนเปนองคประกอบ 71 เปอรเซ็นต 
ความช้ืน 7 เปอรเซ็นต ประกอบดวยกรดอะมิโนท่ีจําเปนแกรางกายครบท้ัง 10 ชนิด ไดแก  ไอโซลูซีน, ลูซีน, 
ไลซีน,  เมทไธโอนีน, ฟนิลอลานีน, ทรีโอนีน, ทริบโตเฟน, วาลีน, อาจีนีน และฮีสติดีน (ขจรเกียรต์ิ, 2550)  
ประกอบดวยไขมัน 2-7.3 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง เปนชนิดกรดไขมันจําเปนไมอ่ิมตัวโดยเฉพาะกรดไอโนลิ
อิก (สุจนีย และคณะ, 2554 อางตาม Venkataraman,1983) และประกอบดวย รงควัตถุ ไดแก แคโรทีนและ
แซนโทพิลด (เจียมจิตต, 2535) ซ่ึงองคประกอบทางโภชนในสาหรายสไปรูลินา ไดแก วิตามิน ซี วิตามิน อี  
วิตามิน บี12 แคลเซียมแพนโทธิเทต และแมงกานีส มีผลตอระบบสืบพันธุทําใหอัตราการฟกสูงข้ึน (อมรรัตน 
และคณะ, 2549) การวิจัยครั้งน้ีจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของอาหารสําหรับเล้ียงพอแมพันธุปลานิล  
โดยการใชสาหรายสไปรูลินา ซ่ึงเปนอาหารธรรมชาติ เพ่ือใหพอแมพันธุมีความสมบูรณเพศ อัตราการฟกไขและ
อัตราการรอดตายของลูกปลาสูงข้ึนทําใหสามารถผลิตลูกพันธุปลานิลท่ีมีคุณภาพสนับสนุนธุรกิจการเล้ียงปลานิล
ของประเทศไทยตอไป 
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือเปรียบเทียบผลของอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา ตออัตราการวางไขของแมปลานิล จํานวนไขตอ
แมปลา อัตราการฟก และอัตรารอดตายของลูกปลานิลหลังถุงไขแดงยุบ 

 
วิธีการดําเนินการ 
           1. การวางแผนการทดลอง 
              วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Complete Randomized Design ; CRD) โดยแบงออกเปน 4 
ชุดการทดลอง (treatment) ประกอบดวย 3 ซํ้า (replication) ดังน้ี 
ชุดการทดลองท่ี  1  เล้ียงพอแมพันธุปลาดวยอาหารเสริมดวยสไปรูลินาแหง 0 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักอาหาร 
ชุดการทดลองท่ี  2  เล้ียงพอแมพันธุปลาดวยอาหารเสริมดวยสไปรูลินาแหง 5 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักอาหาร             
ชุดการทดลองท่ี  3  เล้ียงพอแมพันธุปลาดวยอาหารเสริมดวยสไปรูลินาแหง 10 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักอาหาร 
ชุดการทดลองท่ี  4  เล้ียงพอแมพันธุปลาดวยอาหารเสริมดวยสไปรูลินาแหง 20 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักอาหาร 

2. การเตรียมปลาทดลอง 
     ใชพอแมพันธุปลานิลอายุ 10 เดือนท่ีไดจากรุนเดียวกันและเล้ียงดวยวิธีเดียวกัน คัดเลือกพอแม

พันธุท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน ใชแมพันธุ 70 ตัวตอพอพันธุ 30 ตัว ตอบอซีเมนตสําหรับเพาะพันธุขนาด 50 ตาราง
เมตร จํานวน 12 บอ  

3. การเตรียมอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 
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      ใชอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํ้าโปรตีนไมตํ่ากวา 30 เปอรเซ็นต โดยมีข้ันตอนการเตรียม
อาหารผสมสาหรายสไปรูลินา ดังน้ี 

- เตรียมอาหารเม็ดตามปริมาณท่ีตองการ ใสภาชนะท่ีจะคลุกผสม 
- ช่ังสาหรายสไปรูลินาตามอัตราของแตละชุดการทดลอง เทลงบนอาหารใหสาหรายกระจายท่ัวๆ

แลวคลุกเคลาใหเขากัน 
- เคลือบเม็ดอาหารโดยใชนํ้ามันปลาหมึก 10 เปอรเซ็นตของอาหาร คลุกใหเคลือบเงาท่ัวทุกเม็ด 

ผ่ึงลมใหแหง นําอาหารท่ีไดไปวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ พบวามีโปรตีน 65.33 % ,ไขมัน 0.27 %, เถา 
8.69 %, ความช้ืน 7.51%, เย่ือใย  ไมพบ, คารโบไฮเดรท 18.20%   

- ใหอาหารในอัตรา 2 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว วันละ 2 คร้ัง เวลา 09.00 น. และ 16.00 น.  
         4. การดําเนินการทดลอง 
                จัดพอแมพันธุปลานิลลงในบอทดลองจํานวน 12 บอ ใหอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 0 
เปอรเซ็นต เปนเวลา 2 สัปดาห เพ่ือใหปลาปรับตัวเขากับบอทดลอง เม่ือครบ 2 สัปดาหใหอาหารผสม
สาหรายสไปรูลินาตามแผนการทดลองท่ีวางไว ทําการเก็บรวบรวมไขปลาสัปดาหละคร้ัง โดยแยกไขออกเปน 5 
ระยะ ไขท่ีรวบรวมไดจะนําไปแยกฟกตามแตละระยะ ดําเนินการรวบรวมไขปลาจนครบ 12 เดือน โดยในชวงท่ี
รวบรวมไขปลาก็ใหอาหารทดลองอยางตอเน่ือง 
         5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  - เก็บขอมูลจํานวนของแมปลาท่ีวางไขในแตละสัปดาห  พรอมระยะของไข 
  - สุมนับจํานวนไขในแตละระยะ ในแตละชุดการทดลอง จํานวน 3 ซํ้า 
  - นําไขระยะท่ี 1-3 ในแตละชุดการทดลอง จํานวน 600 ฟอง (ระยะละ 200 ฟอง) มาฟกในระบบ

ถาดฟกไขปลานิล ท่ีมีนํ้าหมุนเวียนตลอดเวลา นับจํานวนลูกปลาท่ีฟกเปนตัว เพ่ือหาอัตราการฟก 
  - นําลูกปลาท่ีฟกเปนตัวระยะท่ี 5 ในแตละชุดการทดลอง จํานวน 200 ตัวมาอนุบาลในกระชังเขียว 

ขนาดกระชัง 0.5 x 0.5 x 0.5 เมตร เปนเวลา 10 วัน เพ่ือหาอัตรารอด 
          6. การวิเคราะหขอมูล 

   วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ
ตัวแปรตางๆ จากแตละชุดการทดลอง โดยวิธี Duncan’s new multiple range test ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95 เปอรเซ็นต โดยแปลงขอมูลท่ีเปนอัตราสวนโดยวิธี angular transformation กอนการวิเคราะหทางสถิติ 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
          7. การตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของนํ้า 

ทําการวิเคราะหคุณสมบัติของนํ้าในวันพุธทุกสัปดาห เวลา 08.00 น. ดังน้ี 
1. อุณหภูมิของนํ้า โดยใชเทอรโมมิเตอร 
2. คาความเปนกรดเปนดางของนํ้า (pH) โดยใช pH Meter 
3. คาออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า (DO) โดยใช DO Meter  
4. คาความเปนดางของนํ้า (alkalinity) โดยวิธี titration  ตามวิธีของ ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
5. คาความกระดางของนํ้า (hardness)  โดยวิธี titration ตามวิธีของ ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
6. คาแอมโมเนียรวม (total ammonia) โดยเคร่ืองมือวิเคราะหนํ้าย่ีหอ HACH รุน DR/4000V 
    Spectrophotometer 
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ผลการศึกษา 
 การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุปลานิลดวยอาหารผสมสาหรายสไปรูลินาในสัดสวน
ท่ีตางกัน คือ เล้ียงพอแมพันธุปลานิลดวยอาหารเสริมดวยสาหรายสไปรูลินาแหง 0,5,10 และ 20 เปอรเซ็นต 
ของนํ้าหนักอาหาร แมปลานิลมีความยาวเร่ิมตนเฉล่ีย 25.40±2.40 เซนติเมตร นํ้าหนักเร่ิมตนเฉล่ีย 
336.20±99.80 กรัม พอพันธุปลานิลมีความยาวเร่ิมตนเฉล่ีย 27.60±2.51 เซนติเมตร นํ้าหนักเร่ิมตนเฉล่ีย 
447.70±116.96 กรัม ทําการเก็บรวบรวมไขจากปากแมปลาทุก 7 วัน เปนเวลา 50 สัปดาห มีผลการศึกษา
ดังน้ี 
 
1. จํานวนแมปลาวางไข 
 จากการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพปลานิลท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 0,5,10 และ 
20 เปอรเซ็นต มีจํานวนแมปลาวางไขเฉล่ียเทากับ 490.33±4.26, 545.33±4.43, 607.00±5.25และ 
672±5.25 ตัว ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลานิลท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมสไปรูลินา 0 และ5 
เปอรเซ็นต มีจํานวนแมปลาวางไขเฉล่ียนอยกวาปลานิลท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมสไปรูลินา 10 และ 20 
เปอรเซ็นต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  (ตารางท่ี 1) 
 
2. จํานวนไขตอแมปลา 
 จากการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุปลานิลดวยอาหารเสริมสาหรายสไปรูลินาใน
สัดสวนท่ีตางกัน 0,5,10 และ 20 เปอรเซ็นต มีจํานวนไขเฉล่ีย 1,122.12±483.19 , 1,227.72±528.43 , 
1,307.92±632.57 และ 1,255.92±543.72 ฟอง/แม ตามลําดับ  เม่ือวิเคราะหทางสถิติพบวา จํานวนไขเฉล่ีย
ตอแมปลาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 
3. อัตราการฟก 
 จากการศึกษาอัตราการฟกไขปลานิลท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมสาหรายสไปรูลินาในสัดสวนท่ีตางกัน 
0,5,10 และ 20 เปอรเซ็นต ในระบบฟกไขนํ้าหมุนเวียนโดยมีอัตราการฟกเทากับ 66.49±17.05, 
68.22±16.96 ,  65.10±17.02  และ 65.44±16.66 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหทางสถิติพบวามี
อัตราการฟกไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 
4. อัตรารอดตาย 
 จากการศึกษาอัตรารอดตายของลูกปลานิลท่ีอนุบาลในกระชังมีอัตรารอดตายเทากับ 
90.14±6.40 , 90.94±5.43 , 89.74±7.45 และ 89.27±8.71 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ พบวา อัตรารอดตายไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 
การวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอทดลอง 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพของนํ้าในบอทดลอง  พบวา  อุณหภูมินํ้ามีคาระหวาง  20.2-29.0 
องศาเซลเซียส ความเปนกรดเปนดางมีคา 7.2-8.6 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้ามีคา 4.0-5.4 มิลลิกรัม/ลิตร 
ความเปนดางมีคา 85-135 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระดาง มีคา 122-238 มิลลิกรัม/ลิตร และแอมโมเนียรวม มี
คา 0.03-0.48 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางท่ี 2) ซ่ึงถือวาอยูในชวงท่ีมีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า 
(ไมตรีและจารุวรรณ,2528) 
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย (mean ±SE) จํานวนแมปลาวางไข (ตัว) จํานวนไขตอแม (ฟอง/ตัว) อัตราการฟก  
             (เปอรเซ็นต)  อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต) 
 
คาเฉลี่ย                   อาหารผสมสาหรายสไปรูลินา (เปอรเซ็นต) 
        
             0             5  10  20 
จํานวนแมปลาวางไข (ตัว)          490.33±4.26a  545.33±4.43ab     607.00±4.98bc      672.00±5.25c 

จํานวนไขตอแมปลา (ฟอง/ตัว) 1,122.12±483.19a 1,227.72±528.43a 1,307.92±632.57a 1,255.92±543.72a 

อัตราฟก (เปอรเซ็นต)         66.49±17.05a    68.22±16.69a         65.10±17.02a       65.44±16.66a 

อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต)       90.14±6.40a      90.94±5.43a           89.74±7.45a        89.27±8.71a 

 
หมายเหตุ  คาเฉล่ียท่ีกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันในแนวเดียวกัน แสดงวามีความตางกันอยางมี  
              นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต  
 
ตารางที่ 2 คุณภาพนํ้าในบอปลานิลเพาะพันธุท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมสาหรายสไปรูลินาในสัดสวนท่ีตางกัน 
 
คุณภาพน้ํา               อาหารผสมสาหรายสไปรูลินา (เปอรเซ็นต) 
        
               0            5  10  20 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)        20.2-28.4     20.3-28.6           20.4-29.0         20.2-28.6 
ความเปนกรดเปนดาง           7.5-8.3         7.4-8.6               7.2-8.1             7.5-8.2 
ออกซิเจนละลายในนํ้า (มิลลิกรัม/ลิตร)    4.0-5.2         4.3-5.0              4.1-5.6              4.3-5.4 
ความเปนดาง (มิลลิกรัม/ลิตร)         85-129         86-132               89-135             89-134 
ความกระดาง (มิลลิกรัม/ลิตร)             122-235        124-230             128-238           125-134 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม/ลิตร)           0.06-0.39      0.04-0.42           0.03-0.36          0.03-0.48 
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สรุปและวิจารณผล 
 การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุปลานิลดวยอาหารผสมสาหรายสไปรูลินาในสัดสวน
ท่ีตางกัน คือ เล้ียงพอแมพันธุปลานิลดวยอาหารเสริมสไปรูลินาแหง 0,5,10 และ 20 เปอรเซ็นต ของนํ้าหนัก
อาหาร พบวา ปลานิลท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมสาหรายสไปรูลินา 10 และ 20 เปอรเซ็นต มีจํานวนแมปลาท่ี
วางไขสูงกวาแมปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมสาหรายสไปรูลินา 0 และ 5 เปอรเซ็นต เน่ืองจากปลานิลไดรับ
วิตามินและเกลือแรตาง ๆ ไดแก วิตามินอี (โทโคฟคอล) วิตามินซี วิตามินบี 12 แคลเซียม แพนโทริเนต และ
แมงกานีส เปนตน ในระดับท่ีเหมาะสม จึงมีผลทําใหพอแมปลานิลมีความสมบูรณเพศและระบบสืบพันธุดีข้ึน 
(เจียมจิตต,2535; วีรพงศ,2536; อมรรัตน และคณะ,2549; Halver,1989) สอดคลองกับการศึกษา
ประสิทธิภาพการสืบพันธุวางไขของปลาบึก โดย Kriangsak and Jaruwan (2008) เปรียบเทียบสัดสวน
สาหรายสไปรูไลนา 0 และ 9 เปอรเซ็นต พบวา พอแมพันธุปลาบึกท่ีกินอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 9 
เปอรเซ็นต มีนํ้าเช้ือและไขสมบูรณกวาปลาบึกท่ีกินอาหารไมผสมสาหรายสไปรูไลนา สวนจํานวนไขตอแมปลา 
อัตราการฟก และอัตรารอดตายพบวาไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุวางไข
ของปลานิลโดยใหกินสาหรายสไปรูไลนาสดเทียบกับใหอาหารสําเร็จรูป พบวามีอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก 
อัตรารอดตายของลูกปลาไมแตกตางกับปลาท่ีไดรับอาหารสําเร็จรูป (Lu and Takeuchi, 2003; Lu and 
Takeuchi, 2004)                                                                                                                                                                 
 จากการทดลองคร้ังน้ีสรุปไดวา อาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 20 เปอรเซ็นต เปนระดับท่ี
เหมาะสมในการเล้ียงพอแมพันธุปลานิลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุ โดยหนวยงานหรือเกษตรกร
สามารถนําผลการวิจัยไปใชวางแผนการเพาะพันธุปลานิล เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมายและความตองการ
จํานวนลูกพันธุของหนวยผลิตและฟารมเกษตรกร 
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9.โครงการประเมินระดับการลงแรงประมงที่ใหผลผลิตสูงสุดที่ย่ังยืน (Maximum Sustainable Yield: 
MSY) 

หลักการและเหตุผล 

ทรัพยากรสัตวนํ้าถือเปนทรัพยากรท่ีทุกคนมีสิทธิใชประโยชนรวมกัน ไมมีใครมีสิทธิเด็ดขาด
ในการใช แตถามีการทําการประมงมากเกินไปจนถึงระดับท่ีทําลายทรัพยากรสัตวนํ้าจนไมอาจจะขยายพันธุได
อีกตอไป ผลผลิตสัตวนํ้าก็จะลดนอยถอยลง ถึงแมวาสามารถเกิดใหมทดแทนสวนท่ีถูกใชไปไดภายใตเวลาและ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมก็ตาม การจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าก็ยังเปนเปาหมายท่ีถูกนํามาใชเพ่ือหวัง
ผลประโยชนในระยะยาวเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวนํ้าใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะท่ี
กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดไดต้ังข้ึนมาตามโครงสรางกรมประมงในป พ.ศ.2559 มีภารกิจหลักคือ 
การศึกษา คนควา วิจัย และฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้าและระบบนิเวศในแหลงนํ้าจืด รวมท้ังการประเมินระบบ
นิเวศแหลงนํ้าจืด สภาวะการทําการประมง เศรษฐกิจ และสังคมชาวประมง พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
การประมงและการใชประโยชนทรัพยากรสัตวนํ้าอยางย่ังยืน การติดตามประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวนํ้า
และการประมงนํ้าจืดเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประมงและการใชประโยชนทรัพยากรสัตวนํ้าอยาง
ย่ังยืน มีหนาท่ีหลักในการฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้าและระบบนิเวศในแหลงนํ้าจืดใหคงความหลากหลายทาง
ชีวภาพประกอบกับพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560 มาตรา 12 ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าอยูในภาวะท่ีเหมาะสมและ
สามารถทําการประมงไดอยางย่ังยืน โดยใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีดีท่ีสุดภายใตแนวทางการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศและหลักการปองกันลวงหนา ตลอดจนเพ่ือรักษาหรือฟนฟูระดับทรัพยากรสัตวนํ้าใหอยูใน
ระดับท่ีสามารถกอใหเกิดผลผลิตสูงสุดของสัตวนํ้าท่ีสามารถทําการประมงไดอยางย่ังยืน โดยมีการปองกันและ
ขจัดการทําการประมงท่ีเกินศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการทําการประมงสวนเกินเพ่ือควบคุมมิ
ใหการทําการประมงมีผลบ่ันทอนความย่ังยืนของทรัพยากรสัตวนํ้าเพ่ือแกปญหาความม่ันคงของอาชีพทําการ
ประมงและชุมชนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับผลกระทบจากผลผลิตของสัตวนํ้าท่ีลดลง  

ดังน้ัน การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตวนํ้าในแหลงนํ้าจืดดวยการประเมินคาผลผลิตสูงสุดท่ี
ย่ังยืน (Maximum Sustainable Yield; MSY) จึงมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะตองดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค
พ้ืนฐานเพ่ือใหคําแนะนําในการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวนํ้ามีชีวิตไดอยางเหมาะสม ท้ังน้ีเพราะทรัพยากร
สัตวนํ้ามีชีวิตน้ันเปนทรัพยากรท่ีมีปริมาณจํากัด แตสามารถท่ีจะเพ่ิมจํานวนข้ึนมาใหมเพ่ือทดแทนสวนท่ี
สูญเสียไปได จึงอาจกลาวไดวา การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตวนํ้าเปนการแสวงหาระดับการใชประโยชนท่ี
เอ้ืออํานวยใหผลผลิตสูงสุดในเชิงนํ้าหนักจากการทําประมงในระยะยาว สวนการท่ีใชคําวา “ในระยะยาว”  
แมวาเราจะสามารถไดผลผลิตสูงในปใดปหน่ึง โดยการเพ่ิมระดับการลงแรงประมงโดยฉับพลันในปน้ันๆ แต
หลังจากน้ันผลผลิตจะลดตํ่าลงเปนเวลาหลายปตอเน่ืองกัน เน่ืองจากทรัพยากรสัตวนํ้าถูกจับมากเกินไป โดย
ปกติแลวเราจะไมต้ังเปาหมายท่ีผลผลิตสูงเพียงปเดียว แตควรมียุทธศาสตรทางการประมงท่ีจะทําใหไดผลผลิต
สูงหลาย  ๆปตอเน่ืองกันอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือทราบถึงขอมูลทางชีววิทยาประมงของสัตวนํ้าจืดท่ีมีความสําคัญทางนิเวศและทาง
เศรษฐกิจไดแก องคประกอบชนิดสัตวนํ้า ความสัมพันธระหวางความยาวและนํ้าหนัก การประมาณ
คาพารามิเตอรการเจริญเติบโต การประมาณคาพารามิเตอรของการตาย จํานวนประชากรท่ีเขามาทดแทนท่ี 
จากขอมูลปริมาณผลจับสัตวนํ้าจากชาวประมงในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง 



3737 

 

2. เพ่ือประเมินศักยการผลิตสูงสุด (Maximum Sustainable Yield Yield : MSY) ของอางเก็บนํ้า
เข่ือนลําตะคอง  

 
วิธีดําเนินงาน  

1. แผนการดําเนินงาน 

โครงการประเมินศักยการผลิตสูงสุด (Maximum Sustainable Yield Yield : MSY) ของ

ทรัพยากรสัตวนํ้าในแหลงนํ้าจืด ประจําปงบประมาณ 2561 ไดกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการคืออางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง  

2. วิธีการดําเนินการ 

1. ทําการสุมตัวอยางสัตวนํ้าจากชาวประมง และจากแพปลาท่ีกระจายอยูในบริเวณอางเก็บนํ้า

เข่ือนลําตะคอง โดยสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้าโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling)  ในทุกเดือน

ใหครบตามจํานวนท่ีกําหนด ทําการช่ังวัดขนาดความยาวและนํ้าหนักอยางนอย 300 ตัวอยางในแตละเดือน จํานวน 

10 ชนิด 

2. บันทึกความยาวเหยียด (เซนติเมตร) และนํ้าหนัก (กรัม) โดยใชกระดานวัด ตาช่ัง และ

กระดาษบันทึกความยาว   
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ผลการดําเนินงาน 
รายงานขอมูลจํานวนตัวท่ีวัดความยาวและช่ังนํ้าหนัก ปลาในเข่ือนลําตะคอง 

ลําดับ ชนิดปลา 
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวน 
(ตัว) 

1 ปลาสรอยขาว 300 300 300 300 300 300 300 300 181 197 300 300 

2 ปลาตะเพียนขาว 289 300 268 198 300 261 300 109 300 88 273 300 

3 ปลากระมัง 220 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

4 ปลานิล 300 300 300 300 300 300 300 103 300 300 300 300 

5 ปลาไสตันตาขาว 10 171 205 195 300 300 300 300 156 260 300 300 

6 ปลาสรอยนกเขา 59 201 200 152 191 202 300 300 219 108 300 300 

7 ปลาแดง  - 113 132 152 200 300 183 100 147 183 233 300 

8 ปลาตะเพียนทราย  - 289 300 300 300 300 300 300 191 300 300 300 

9 ปลาหนามหลัง  - 238 300 201 300 300 300 59 96 80 120 225 

10 ปลาสลาด 13 171 300 216 284 300 300 300 300 164 300 300 

รวมท้ังหมด 1,191 2,383 2,605 2,314 2,775 2,863 2,883 2,171 2,190 1,980 2,726 2,925 
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10. การประเมินปริมาณผลจับสัตวน้ําจากการทําประมงในแหลงน้ําจืด ดวยการวางสมุดปูม (Log book) 
 
1. วิธีดําเนินการ 

                    รวบรวมขอมูลชนิดและปริมาณผลจับสัตวนํ้ารายเดือนของครัวเรือนประมงท่ีทําการประมงใน
อางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา แตละวัน โดยบันทึกในสมุดปูม (log book) และปริมาณผลจับ
สัตวนํ้ารายวันของแพปลาท่ีรวบรวมสัตวนํ้าจากอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคองโดยบันทึกในสมุดปูม (log book) 
จากการบันทึกขอมูลของครัวเรือนชาวประมง จํานวน 8 ราย  และกลุมแพตางๆ ท่ีกระจายอยูบริเวณอางเก็บ
นํ้าเข่ือนลําตะคอง จํานวน 2 แพ  โดยการสุมตัวอยางชาวประมงและแพปลาในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง ทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลผลจับสัตวนํ้าทุกวันตลอดชวงเวลาท่ีทําการศึกษา เพ่ือคํานวณผลจับสัตวนํ้าท่ีครอบคลุม
ทุกประเภทเคร่ืองมือทําการประมง โดยจําแนกตามชนิดสัตวนํ้าของชาวประมงทุกรายท่ีนําผลจับสัตวนํ้ามาขาย
ท่ีแพปลา รวมท้ังสอบถามขอมูลราคาสัตวนํ้าท่ีชาวประมงขายใหแพปลาทุกวัน ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

2. ผลการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ต.ค.
60 

พ.ย.
60  

 
ธ.ค.
60 
  

 
ม.ค.
61  
 

 
ก.พ.
61 
  

 
มี.ค. 
61 
 

 
เม.ย.
61 
 

 
พ.ค.
61 
  

 
มิ.ย.
61 
  

 
ก.ค.
61  
 

 
ส.ค.
61  
 

 
ก.ย.
61 
  

1.Log book  
จากชาวประมง (ราย) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
2.Log book  
จากทาข้ึนปลา (แพ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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11.กิจกรรมประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําจืด 
 

1. การประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง 

 1.1 สภาพทั่วไป 

ดําเนินการในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา อางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคองเกิดจาก
การสรางเข่ือนปดก้ันแมนํ้าลําตะคองบริเวณ ชองเขาดานเสียด และเขาเข่ือนล่ัน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลคลองไผ 
อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. 2512 ทําใหเกิดเปนอางเก็บนํ้าขนาดใหญ มีความยาวของอางไป
ตามแนวลําตะคองเดิมประมาณ 15 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีผิวนํ้าประมาณ 23,125 ไรท่ีระดับเก็บกัก 277 เมตร  
พ้ืนท่ีอางตอนบนมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบและลาดเทลงมาทางตัวเข่ือน ทําใหอางเก็บนํ้ามีพ้ืนท่ีผิวนํ้าขณะระดับ
นํ้าสูงสุดและตํ่าสุดแตกตางกันมาก เปนอางเก็บนํ้าเอนกประสงคสามารถผลิตสัตวนํ้าเพ่ือเปนอาหารโปรตีน
ธรรมชาติ  สรางอาชีพและรายไดใหแกราษฎรท่ีอาศัยอยูโดยรอบ 
 

 
 

ไดก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดสํารวจที่ 1 บริเวณบานทางอย 
จุดสํารวจที่ 2 บริเวณรอบเขตอนุรักษ 

พ้ืนท่ีสํารวจ 3 จุด สํารวจ คือ  
จุดสํารวจท่ี 1 บริเวณบานทางอย  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
จุดสํารวจท่ี 2 บริเวณรอบเขตอนุรักษ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
จุดสํารวจท่ี 3 บริเวณหนาวัดเขาเข่ือนล่ัน อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

จุดสาํรวจที� 3 

จุดสาํรวจที� 2 

จุดสาํรวจที� 1 
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= 

= X 100 ผลจับโดยความชุกชุม (%N) = 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ดําเนินการสํารวจทุก  ๆ3 เดือน จํานวน 4 คร้ังในรอบป โดยทําการสํารวจดังน้ี 
เท่ียวสํารวจท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน 2560 
เท่ียวสํารวจท่ี 2 เดือนมกราคม 2561 
เท่ียวสํารวจท่ี 3 เดือนเมษายน 2561 
เท่ียวสํารวจท่ี 4 เดือนกรกฎาคม 2561 

 1.2 วิธีการดําเนินการ 

1. สุมตัวอยางสัตวนํ้า โดยการ ใชชุดเครื่องมือขาย 6 ขนาดชองตา ประกอบดวย ขายชองตา
ขนาด 20, 30, 40, 5.5, 70 และ 90  มิลลิเมตร นําตัวอยางปลาท่ีไดมาจําแนกชนิด ช่ังนํ้าหนักดวยเคร่ืองช่ังท่ีมี
ระดับความละเอียด 0.01  กรัม และวัดความยาว ท่ีมีระดับความละเอียด 0.1 เซนติเมตร   

2. การวิเคราะหขอมูล ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือขาย เปนการประเมินคาผลจับของเคร่ืองมือขายใน
อางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง  โดยใชการเปรียบเทียบดวยคาผลจับตอหนวยการลงแรงของเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชองตา 
(Catch per unit of effort, cpue) ขอมูลท่ีใชในการคํานวณคือจํานวนปลาและนํ้าหนักปลาท่ีสุมตัวอยางได ซ่ึงผาน
การปรับคาขอมูลใหเปนคาผลจับตอพ้ืนท่ีขายตอเวลาการวางขายท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีหนวยเปนตัวตอพ้ืนท่ี
ขาย 100  ตารางเมตรตอคืน และกรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน ใชวิธีการคํานวณตามสูตรของ Swingle 
(1950) ดังน้ี  

 

CPUE โดยนํ้าหนักปลา   นํ้าหนักปลาท่ีสุมตัวอยางไดท้ังหมด (กรัม) 

(กรัม/พ้ืนท่ีขาย 100/ต.รม./คืน)       พ้ืนท่ีขาย 100 ตรม.x ระยะเวลาสุมตัวอยาง (คืน) 

 

3. ผลการจับโดยความชุกชุม (%N) เปนคารอยละท่ีแสดงถึงองคประกอบโดยโครงสรางของ

จํานวนปลาท่ีพบแตละชนิดในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง  ตามพ้ืนท่ีสํารวจและชวงเวลาท่ีสํารวจ  ซ่ึงคํานวณตาม

วิธีของ Swingle (1950) ดังน้ี 

                                 จํานวนตัวของชนิดปลาท่ีพบ 

          จํานวนตัวรวมของปลาท่ีพบท้ังหมด 

 1.3 ผลการดําเนินงาน 

  1) ความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวน้ํา     

จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุปลาในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 โดยสุมตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชองตา จาก 

3 จุดสํารวจ และ 4 เท่ียวสํารวจ พบวาอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา มีความหลากหลายของ

พันธุปลารวม 33 ชนิด  โดยจุดสํารวจบานทางอยพบชนิดพันธุปลามากท่ีสุด จํานวน 28 ชนิด รองลงมาไดแก 

จุดสํารวจวัดเขาเข่ือนล่ัน และ รอบเขตอนุรักษ จํานวน 25 และ 24 ชนิด ตามลําดับ เท่ียวสํารวจเดือน

พฤศจิกายนและ กรกฎาคม พบชนิดพันธุปลามากท่ีสุดจํานวน 26 ชนิด รองลงมาไดแก เท่ียวสํารวจเดือน

มกราคม และเดือนเมษายน จํานวน 24  และ 20 ชนิด ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ชนิดพันธุปลาท่ีพบในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง จากการสุมตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6 ขนาด 
              ชองตา ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 
 

ชนิดปลา 
จุดสํารวจ เท่ียวสํารวจ 

ทางอย 
รอบเขต
อนุรักษ 

วัดเขา
เข่ือนล่ัน 

พ.ย.-60 ม.ค.-61 เม.ย.-61 ก.ค.-61 

สลาด + + + + + - - 
กราย - - + + + - - 
ซิวแกว - - - - - - - 
แปบ - - - - - - - 
แปบควาย - - - - - - - 
อาว + + - + - - - 
ซิวหางกรรไกร - - - - - - - 
ไสตันตาแดง  - - - - - - 
ไสตันตาขาว + + + + + + + 
หนามหลังครีบดํา + + + - - - + 
หนามหลัง + + + + + + - 
กระมัง + + + + + + + 
ตะเพียนทอง - - - - - - - 
ตะเพียนขาว + + + + + + + 
กระแห - - - - - - - 
กระสูบจุด + + + + + + + 
กระสูบขีด + + + + + + + 
เสือขางลาย + + - + + - - 
ตะเพียนทราย + + + + + + + 
แกมชํ้า + - - + - - - 
สรอยขาว + + + + + + + 
นวลจันทรเทศ - - - - - - - 
กาดํา - - - - - - - 
ย่ีสกเทศ - - - - - - - 
สรอยลูกกลวย - + - - + - - 
พรม - - - - - - - 
รองไมตับ - - - - - - - 
หนาหมอง - - - - - - - 
สรอยนกเขา + + + + + + + 
สรอยเกล็ดถ่ี - - - - - - - 
รากกลวย - - - - - - - 
กดเกราะ + - + + + + + 
แดง - - - - - - - 
ปกไก - - - - - - - 
ชะโอน - - - - - - - 

จํานวนชนิดปลา       15 14 13 15 14 10 10 
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ตารางที่ 1 (ตอ ) ชนิดพันธุปลาท่ีพบในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง จากการสุมตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6  
                      ขนาดชองตา ระหวางเดือน  พฤศจิกายน 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 
 

ชนิดปลา 
จุดสํารวจ เท่ียวสํารวจ 

ทางอย 
รอบเขต
อนุรักษ 

วัดเขาเข่ือน
ล่ัน 

พ.ย.-
60 

ม.ค.-
61 

เม.ย.-
61 

ก.ค.-
61 

สวายหนู - - - - - - - 
แขยงขางลาย + + + + + + + 
แขยงใบขาว - + + + + + - 
กดเหลือง + - + + + - - 
สังกะวาดขาว - - - - - - - 
สังกะวาด - - - - - - - 
ดุกดาน - - - - - - - 
ดุกรัสเซีย - - - - - - - 
ดุกบ๊ิกอุย - - - - - - - 
บูทราย + + + + + + - 
นิล + + + + + + + 
กระทุงเหว + + + + + + - 
หลด + + - - - + + 
กระทิง + - - - - + + 
หมอ + - - - - + - 
สลิด + + + + + - - 
กระด่ีหมอ + + + + - - - 
ชอน + - + + + + - 
ดุมชี - - - - - - - 
หมอชางเหยียบ + + - - + + + 
ล้ินหมา - - - - - - - 
แปนแกว + + + + + + + 
เสือพนนํ้า - - - - - - - 
ซิวควาย - - + + - - - 

จํานวนชนิดปลา 13 10 12 11 10 11 6 
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2) ความชุกชุมของชนดิพันธุสัตวน้ํา  
จากการศึกษาความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคองดวยชุดเคร่ืองมือขาย

6 ขนาดชองตา ในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 พบวาปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ
ของประชาคมปลาในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง มีคาเฉล่ียเทากับ 785.21 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอ
คืน พิจารณาปริมาณความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาเฉล่ียตามจุดสํารวจพบวาความชุกชุมสัมพัทธของ
ประชาคมปลาท่ีจุดสํารวจบานทางอย มีคาเฉล่ียสูงสุด 1,151.67 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน และ
ความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาท่ีจุดสํารวจวัดเขาเข่ือนล่ัน มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 541.52 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 
100 ตารางเมตรตอคืน ขายขนาดชองตา 30 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุด รองลงมาไดแก ขายขนาดชองตา 55, 90, 
70, 40 และ 20 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 ความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง จากการสุมตัวอยางดวยชุดเครื่องมือขาย 6 ขนาดชองตา ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง 
กรกฎาคม 2561 หนวย : กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน 

 

จุดสํารวจ/เท่ียวสํารวจ 
ขนาดชองตาขาย (มิลลิเมตร) 

เฉล่ีย 
20 30 40 55 70 90 

บานทางอย 651.19 2013.45 1,138.94 1,118.38 873.39 1,114.68 1,151.67 
รอบเขตอนุรักษ 584.61 997.56 376.94 799.23 486.85 729.50 662.45 
วัดเขาเข่ือนล่ัน            367.63               917.95 282.16 856.59 456.12 368.69 541.52 

เฉล่ีย 534.48 1,309.65 599.34 924.73 605.45 737.62 785.21 

พฤศจิกายน 60 504.64 1,635.28 215.24 341.01 379.81 43.38 519.86 
มกราคม 61 542.38 1,172.11 621.02 1,341.94 679.83 867.84 870.85 
เมษายน 61 446.49 1,399.56 757.02 546.64 195.57 759.67 684.16 
กรกฎาคม 61   644.39 1,031.86 804.09 1,469.34 1,166.60 1,279.59 1,065.98 

เฉล่ีย 534.48 920.75 1,058.75 1,440.72 1,309.65 737.62   785.21 
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ตารางที่ 3 ชนิดพันธุปลาท่ีมีคาความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาสูงท่ีสุด 10 อันดับแรกในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง จากการสุมตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชองตา 
ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึงกรกฎาคม 2561 หนวย : กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน 

ชนิดปลา 
ขนาดชองตาขาย (มิลลิเมตร) 

เฉล่ีย 
20 30 40 55 70 90 

กระมัง 21.81 62.89 50.95 378.91 318.12 211.62 174.06 
ตะเพียนทราย 208.75 501.19 1.23 0.90 0.00 0.00 118.68 
สรอยขาว 0.00 149.54 151.47 158.68 24.64 0.00 80.72 
นิล 0.00 0.00 35.67 39.54 118.31 216.39 68.32 
ไสตันตาขาว 15.16 147.70 125.47 1.67 1.80 2.06 48.86 
หนามหลัง 11.56 212.92 35.73 3.32 0.00 0.00 43.92 
ตะเพียนขาว 0.55 5.38 21.65 43.78 37.86 160.14 43.39 
กระสูบขีด 5.65 61.95 31.94 115.21 0.00 9.54 37.39 
สรอยนกเขา 3.64 8.78 59.03 60.56 40.11 13.91 31.01 
แปนแกว 143.87 8.79 0.08 0.00 0.00 0.00 25.46 
ปลาอ่ืน  ๆ24 ชนิด 123.46 150.50 95.12 122.18 65.33 123.96 113.43 

รวม 534.48 1,309.65 599.34 924.73 605.45 737.62 785.21 
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ตารางที่ 4  การเปล่ียนแปลงของความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง จากการสุม
ตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชองตา ระหวางป 2560 และป 2561 หนวย : กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 
100 ตารางเมตรตอคืน 

จุดสํารวจ/เท่ียวสํารวจ    ป 2560      ป 2561  การเปล่ียนแปลง 
บานทางอย  966.64 1,151.67 185.03 
เขานอย  163.99 -  - 
รอบเขตอนุรักษ  812.22 662.45 -149.77 
วัดเข่ือนเขาล่ัน  411.26 541.52 130.26 
คาเฉล่ีย  588.53 785.21 55.34 
SD  367.27 323.07 179.59 
มกราคม,พฤศจิกายน 524.87 519.86    -5.01 
มีนาคม, มกราคม 794.08 870.85   76.77 
มิถุนายน, ,เมษายน  415.88 684.16 268.28 
สิงหาคม, กรกฎาคม  619.29 1065.98 446.69 
คาเฉล่ีย 588.53 785.21  196.68 

SD      160.27        235.79 
235.7878 

 202.23 
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3) สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาจากการศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุมของชนิดพันธุสัตวนํ้า  โครงสราง
ประชาคมของชนิดพันธุปลาในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 
ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 โดยสุมตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชองตา คือ 20, 30, 40, 55, 70 และ 
90 มิลลิเมตร ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงกรกฎาคม 2561  โดยสุมตัวอยางรวม 4 คร้ัง จาก 3  จุด
สํารวจ  

ผลการศึกษาพบอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคองมีความหลากหลายของชนิดพันธุปลาจากการจับ
ดวยเคร่ืองมือขายรวม  33 ชนิด  มีผลจับเฉล่ีย 785.21 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน ซ่ึงแสดงวา
อางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคองมีความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมปลาในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาผลจับตามจุด
สํารวจ พบจุดสํารวจบานทางอยมีปริมาณผลจับเฉล่ียสูงสุด 1,151.67 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน  
และจุดสํารวจวัดเขาเข่ือนล่ันมีปริมาณผลจับเฉล่ียนอยท่ีสุด 541.52 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน 
ขายขนาดชองตา 30 มิลิเมตร มีผลจับสูงสุด รองลงมาไดแก ขายขนาดชองตา 55, 90, 70, 40 และ 20 
มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยมีความชุกชุมสัมพัทธของป 2561 มากกวา ป 2560 มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนคือ
บานทางอย  สวนจุดรอบเขตอนุรักษมีความชุกชุมสัมพัทธลดลงเม่ือเทียบกับป 2560   

โครงสรางผลจับปลาของเคร่ืองมือขายอางเก็บนํ้าลําตะคองท่ีปริมาณรอยละ 80 พบ
ประกอบดวยชนิดพันธุปลามากถึง 10 ชนิด โดยองคประกอบของโครงสรางพบเปนปลาท่ีมีขนาดเล็กถึงขนาด
กลางเปนสวนใหญโดยมีผลจับปลาของขายขนาดชองตา 30, 55, 90, 70, 40 และ 20  มิลลิเมตร จํานวน 
1,309.65, 924.73, 737.62, 605.45, 599.34 และ 534.48  กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100  ตารางเมตรตอกรัม 
ตามลําดับ 
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2. การประเมินสถานภาพของทรัพยากรสัตวน้ําในแมน้ํามูล 

       2.1 สภาพทั่วไป 
แมนํ้ามูล ปจจุบันช่ือของแมนํ้าสายน้ี สะกด มูล แตเดิมน้ัน ชาวบานในทองถ่ินใชคําสะกด มูน

เปนภาษาถ่ินหมายถึง ส่ิงท่ีมีคานาหวงแหน  เปนมรดกของบรรพบุรุษสะสมเก็บไวใหมีตนกําเนิดจากเทือกเขา
ตอนใตของจังหวัดนครราชสีมา ไหลผานจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีษะเกษ บรรจบกับแมนํ้าชี 
บริเวณบานขอนไมยูง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไหลผานอําเภอพิบูลมังสาหาร และไหลลงสู
แมนํ้าโขง บริเวณอําเภอโขงจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 726 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีลุมนํ้า 
71,061 ตารางกิโลเมตร มีลํานํ้าสาขาท่ีสําคัญไดแก ลําตะคอง ลําพระเพลิง ลําปลายมาศ  ลําโดมใหญ ลําโดม
นอย ลํานํ้าเสียว ลําเซบาย ลําเซบก เปนตน ใชประโยชนเพ่ือการเกษตรเปนสวนใหญ สองฝงเปนท่ีราบนํ้าทวม
ถึง ลุมนํ้ามูลมีพ้ืนท่ีโดยประมาณ 43-56 ลานไรหรือประมาณ 13.6% ของพ้ืนท่ีแหลงนํ้าท้ังประเทศ คลอบคลุม
พ้ืนท่ี 10 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และบางสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ปงบประมาณ 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กรมประมง ไดดําเนินโครงการประเมิน
สถานภาพของทรัพยากรสัตวนํ้าในแมนํ้าและแหลงนํ้าขนาดใหญท่ัวประเทศ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้า
จืดนครราชสีมาดําเนินการประเมินสถานะภาพทรัพยากรสัตวนํ้าในแมนํ้ามูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน
ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตวนํ้าในแมนํ้ามูล และประเมินผลการจับสัตวนํ้าตอหนวยลงแรงประมง 
(Catch per unit effort : CPUE) เพ่ือใหทราบถึงขอมูลพ้ืนฐานดานผลผลิตสัตวนํ้า ความหลากหลายและ
ความชุกชุมของชนิดพันธุสัตวนํ้า รวมถึงโครงสรางประชาคมปลาในแมนํ้ามูล โดยดําเนินการใน 2 พ้ืนท่ีจุด
สํารวจ และ 4 ชวงเวลาในรอบป ดังน้ี 

จุดสํารวจท่ี 1 อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเปนพ้ืนท่ีลุมนํ้ามูลตอนบน มีการใชประโยขน
ในการเกษตรกรรมและปศุสัตว 

จุดสํารวจท่ี 2 อําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเปนจุดบรรจบของลําปลายมาศ  และลํามูล 
มีการใชประโยชนเพ่ือการเกษตรและปศุสัตวเปนสวนมาก 

เท่ียวสํารวจท่ี 1 ทําการสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้า เดือนพฤศจิกายน 2560 
เท่ียวสํารวจท่ี 2 ทําการสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้า เดือนกุมภาพันธ 2561 
เท่ียวสํารวจท่ี 3 ทําการสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้า เดือนเมษายน 2561 
เท่ียวสํารวจท่ี 4 ทําการสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้า เดือนกรกฏาคม 2561 
โดยทําการสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้าดวยการใชเคร่ืองมือขายขนาด 6 ชองตา ไดแก 20 ,30, 40, 

55, 70 และ 90 มิลลิเมตร โดยชุดเคร่ืองมือขายมีความลึก 1.5-2  เมตร นํามาวางเรียงตอกันเปนแนวเสนตรง
แบบสุมโดยตลอด จุดสํารวจละ 3 ซํ้า แตละซํ้ามี 6 ชองตา ท้ิงระยะเวลาไวประมาณ 12 ช่ัวโมง นําตัวอยาง
สัตวนํ้าท่ีไดจากการทําประมงจําแนกชนิดพรอมบันทึกคาความยาวเหยียด (TL) ดวยไมวัดความยาวระดับความ
ละเอียด 0.1 เซนติเมตรเปนรายตัว และช่ังนํ้าหนักรายตัวดวยเคร่ืองช่ังนํ้าหนักท่ีมีระดับความละเอียด 0.1 กรัม  
และทําการเก็บรักษาตัวอยางดวยสารละลายฟอรมาลีน ความเขมขน 10 เปอรเซ็นตตัวอยางท่ีไมสามารถ
จําแนกไดนํากลับไปดําเนินการในหองปฏิบัติการตามคูมือของ Rainboth (1996) ตอไป 
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       2.2 ผลการดําเนินงาน 

1) ความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวน้ํา 
จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวนํ้าในแมนํ้ามูลในป พ.ศ.2561 โดยการสุม

ตัวอยางดวยชุดเครื่องมือขายขนาดชองตา 6 ชองตา จาก 2 จุดสํารวจ จํานวน 4 เท่ียวจุดสํารวจ พบวา จุด
สํารวจบานแทน อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พบความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวนํ้ารวมสูงสุด (50 
ชนิด) รองมาเปนจุดสํารวจบานสัมฤทธ์ิ ต.สัมฤทธ์ิ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (40 ชนิด) 

2) ความชุกชุมของชนิดสัตวน้ํา 
จากการประเมินความชุกชุมของชนิดสัตวนํ้าในแมนํ้ามูล ดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชองตา 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือน กรกฏาคม 2561 จากรอบการเก็บรวบรวมจํานวน 4 รอบการเก็บ
ขอมูลพบวาความชุกชุมของชนิดพันธุสัตวนํ้ามีคาเฉล่ียความชุกชุมของชนิดสัตวนํ้าตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตาราง
แมตรตอคืน  มีคาอยูระหวาง 174.23-762.46 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน โดยจุดสํารวจ บาน
แทน อ.ชุมพวง มีปริมาณความชุกชุมของชนิดพันธุสัตวนํ้าสูงสุด 1,208.28 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตร
ตอคืนและจุดสํารวจ  บานสัมฤทธ์ิ อ.พิมาย ปริมาณความชุกชุมของชนิดพันธุสัตวนํ้านอยท่ีสุดคือ 534.97 กรัม
ตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน (ตารางท่ี 1) หากพิจารณาจากเท่ียวการสํารวจซ่ึงไดทําการเก็บขอมูล
จํานวน 4 เท่ียวการเก็บขอมูล พบวาสัตวนํ้ามีความชุกชุมของชนิดพันธุอยูระหวาง 174.23-762.46 กรัมตอ
พ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตร/ตอคืน  โดยในรอบการสํารวจเดือนกุมภาพันธ 2561 คาความชุกชุมของชนิดพันธุ
สัตวนํ้าสูงสุด 762.46 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย  100 ตารางเมตรตอคืน และ เดือนกรกฎาคม 2561 มีคาตํ่าสุด 
174.23 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 1 ความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมในแมนํ้ามูลจากการสุมตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชองตา  
              ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 หนวย : กรัมตอพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตรตอคืน 
 

จุดสํารวจ  
ขนาดชองตา(มิลลิเมตร) 

ผลจับรวม 
20 30 40 55 70 90 

บานสัมฤทธ์ิ 144.32 146.88 40.81 43.12 122.17 37.67 534.97 

บานแทน 331.85 240.48 158.16 137.82 234.77 105.2 1,208.28 

เฉล่ีย 476.17 387.36 198.97 180.94 356.94 142.86 1,743.25 

 

ตารางท่ี 2 ความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมในแมนํ้ามูลจากการสุมตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชองตา   
              ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 หนวย : กรัมตอพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตรตอคืน 
 

เท่ียวสํารวจ  
ขนาดชองตา (มิลลิเมตร) 

ผลจับรวม 
20 30 40 55 70 90 

พฤศจิกายน 60 78.40 74.35 18.66 54.62 31.07 0 257.10 

กุมภาพันธ 61 201.29 156.99 69.12 94.15 185.07 55.84 762.46 

เมษายน 61 147.09 98.70 95.73 20.73 129.91 57.29 549.45 

กรกฎาคม 61 49.39 57.32 15.46 11.44 10.88 29.73 174.23 

เฉล่ีย 476.17 387.36 198.97 180.94 356.93 142.86 1,743.25 
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12. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้้า อ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ้าปี 2561 

โครงการติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้้าและการประมง 

หลักการและเหตุผล 
การติดตามตรวจสอบสิ่งมีชีวิตได้แก่ ประชาคมปลา แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน พรรณไม้น้้า คุณภาพน้้า 

ในช่วงระยะก่อสร้าง และระยะด้าเนินการ ทั้งในบริเวณอ่างเก็บน้้าและในพ้ืนที่รับประโยชน์ของโครงการเพ่ือ
ติดตามผลกระทบสิ่งมีชีวิตในน้้า ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการทั้งนี้เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหาแนวทางลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้อ่างเก็บน้้าเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทรัพยากรประมงต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือติดตามผลการด้าเนินงานของมาตรการลดผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้้า ได้แก่ ประชาคมปลา    
แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน พรรณไม้น้้า คุณภาพน้้า ในระยะก่อสร้าง และระยะด้าเนินงาน ส้าหรับใช้ในการประเมินผล 
และปรับแผนในการป้องกันแก้ไข ผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้้า และการประมงให้สอดคล้องกับสภาพจริง 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครราชสีมา 
หน่วยงานสนับสนุน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต 3 (สกลนคร) 

พื้นที่ด้าเนินการ 
อ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ 

สถานีตรวจสอบและเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้้า มีจ้านวน 5 จุดส้ารวจ ครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณต้นน้้า และบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว โดยท้าการส้ารวจ 5 จุดส้ารวจ ดังนี้ 

จุดส้ารวจที่ 1 บ้านดงสมบูรณ์ ต้าบลดงสมบูรณ์ อ้าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                 จุดส้ารวจที ่ 2 บ้านค้าเขื่อนแก้ว  ต้าบลส้าราญใต้ อ้าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                 จุดส้ารวจที ่ 3 บ้านนาสีนวล ต้าบลสหัสขันธ ์อ้าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
                 จุดส้ารวจที ่ 4 บ้านโคกใหญ่ ต้าบลหนองบัว อ้าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                 จุดส้ารวจที ่ 5 บ้านสะอาดนาทม  ต้าบลล้าคลอง อ้าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วิธีด้าเนินงาน 
การเก็บรวบรวมตัวอย่าง 
ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการศึกษาสภาพนิเวศวิทยาและที่อยู่อาศัยของสัตว์

น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว ทั้งหมด 5 จุดส้ารวจ โดยการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างดังนี้ 
 1) คุณภาพน้้า 

2) แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ 
3) สัตว์หน้าดิน 

 4) พรรณไม้น้้า 
5) ปลาและสัตว์น้้าอื่นๆ 
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ระยะเวลาด้าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2561 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างปีละ 3 เที่ยวส้ารวจ 

เที่ยวส้ารวจที่ 1  เดือนพฤษภาคม  2561 

เที่ยวส้ารวจที่ 2  เดือนมิถุนายน   2561 

เที่ยวส้ารวจที่ 3  เดือนกรกฎาคม  2561 
 

 
 

ภาพที่ 1  แผนที่ศึกษาคุณภาพน้้าปริมาณและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน พรรณไม้น้้าและชนิด
พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 

จุดส ำรวจท่ี 5 

จุดส ำรวจท่ี 4 

จุดส ำรวจท่ี 3 

จุดส ำรวจท่ี 2 

จุดส ำรวจท่ี 1 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คุณภาพน้้า    

ท้าการศึกษาคุณภาพน้้าโดยการเก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือศึกษาคุณภาพของน้้าทางกายภาพและทางเคมี โดย
ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้าจาก 5 จุดส้ารวจ จ้านวน 3 เทีย่วส้ารวจในรอบปี เก็บตัวอย่างน้้าแต่ละจุดส้ารวจที่ระดับ
ต่้าจากผิวน้้า 0.5 เมตร และเหนือระดับผิวดิน 0.5 เมตร โดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่างน้้า (Kemmerer water 
sampler)  เพ่ือน้าไปวิเคราะห์คุณภาพน้้า ตามการวิเคราะห์คุณภาพน้้าวิธีมาตรฐานส้าหรับการตรวจสอบน้้าเสียและ
น้้าทั่วไป APHA AWWA  and  WPCF, 1992 และตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ (2528)  ดังนี้ 

ดัชนีคุณภาพน้้า วิธีวิเคราะห์ 
ความลึก (เมตร) Depth meter 
อุณหภูมิของอากาศ (องศาเซลเซียส) Thermometer  
อุณหภูมิของน้้า (องศาเซลเซียส) Thermometer  
ความโปร่งแสง (เซนติเมตร) Secchi disc plate 
ความน้าไฟฟ้า (ไมโครซีเมนต์ต่อลิตร) Conductivity meter  
ความเป็นกรดเป็นด่าง  Testkit 
ออกซิเจนที่ละลายน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) DO meter 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป CaCO3) Titrimetric method 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป CaCO3) Titrimetric method 
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ไนไตรท์  (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 
 
ไนเตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

Titrimetric method 
Nessler method เครื่อง HACH DR/2000 
Digestion ascorbic acid method เครื่อง 
DR/2000 
Nessler method เครื่อง HACH DR/2000 
Digestion ascorbic acid method เครื่อง 
DR/2000 

แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) Nessler method เครื่อง HACH DR/2000 
 
 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 
 
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

Digestion ascorbic acid methodเครื่อง HACH  
DR/2000 
Nessler method เครื่อง HACH DR/2000 
Digestion ascorbic acid method เครื่อง 
DR/2000 
Trichromatic (APHA AWWA WPCF, 1989 
Spectrophotometric 
 

 
 
 
 



55 
 

2. สัตว์หน้าดิน 
สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินโดยใช้ Ekman Grab ขนาด 15x15 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างดินที่

บริเวณริมน้้าและกลางน้้า บริเวณละ 3 ซ้้า ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง น้าตัวอย่างดินมาร่อนด้วยตะแกรงขนาดช่อง
ตา 500 ไมโครเมตร เก็บรักษาตัวอย่างสัตว์หน้าดินในสารละลายฟอร์มาลินเข้มข้น 5-8 เปอร์เซ็นต์  แล้วน้าไปจ้าแนก
ชนิดถึงระดับวงศ์ในห้องปฏิบัติการโดยใช้คู่มือการจ้าแนกของ Needham and Needham (1969)  และ Omori 
and Ikeda (1984)  นับจ้านวนหลังจากจ้าแนกชนิดแล้ว โดยสัตว์หน้าดินที่มีขนาดใหญ่จะนับจ้านวนด้วยสายตาและ
สัตว์หน้าดินที่มีขนาดเล็กจะนับจ้านวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทั้งก้าลังขยายต่้าและสูง 

3. แพลงก์ตอน    
การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนแบ่งวิธีการเก็บเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1)  แพลงก์ตอนพืช  ท้าการวัดความลึกของจุดที่สุ่มตัวอย่าง และหาค่าความโปร่งแสงโดยใช้ 

Sechi disc ค่าที่ได้น้าไปคูณด้วยสอง เป็นค่า photic zone หรือความลึกที่แสงส่องถึง และเก็บตัวอย่างน้้า 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับผิวน้้า ระดับกึ่งกลาง photic zone และระดับ photic zone เก็บตัวอย่างน้้าที่ระดับ 50 
เซ็นติเมตรจากผิวน้้า ใช้กระบอกตวงเก็บอีก 2 ระดับ โดยใช้ Ruttner water Sampler แล้วกรองผ่านถุงกรอง
ขนาด 20 ไมครอน และเก็บรักษาด้วยฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้น 2-4 เปอร์เซ็นต์  น้ากระดาษเลเบลล์ที่เขียนชื่อ
สถานี วันที่ ระดับ ประเภทแพลงก์ตอน ติดที่ขวดให้เรียบร้อย จากนั้นน้ามาจ้าแนกชนิดและนับจ้านวนใน
ห้องปฏิบัติการด้วย Sedgwick Rafter Counting Chamber Slide ผ่านกล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายสูง มีหน่วย
เป็นลูกบาศก์เมตร โดยใช้เอกสารอ้างอิงในการจ้าแนกชนิดของ ลัดดา(2542) Presscott (1962) Shirota (1966) 
และ Mizuno (1968) 

2) แพลงก์ตอนสัตว์ วัดความลึกของจุดเก็บตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างด้วย Patalas ขนาด 15 ลิตร 
กรองผ่านถุงแพลงก์ตอนขนาด 100 ไมครอน จากนั้นน้ามาจ้าแนกชนิดและนับจ้านวนในห้องปฏิบัติการด้วย 
Sedgwick Rafter Counting Chamber Slide ผ่านกล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายสูง มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร โดย
ใช้เอกสารอ้างอิงในการจ้าแนกชนิดของ ลัดดา (2542) Koste (1987) Seger (1995) และ Sminov (1996) 

3) แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ ศึกษาความหลากหลาย โดยเก็บตัวอย่างน้้า โดยใช้ถุงแพลงก์ตอน
ขนาด 20 ไมครอน ลากจากระดับพื้นท้องน้้า 50 เซ็นติเมตร ถึงก่อนระดับผิวน้้า 50 เซ็นติเมตร ลากแนวดิ่ง 3 ครั้ง 
เก็บตัวอย่างจุดละ 3 ซ้้า 

4. ชนิดและปริมาณของพรรณไม้น้้า 
ก้าหนดจุดส้ารวจให้ครอบคลุมพ้ืนที่ อ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวทั้งหมดทั้งตอนบน ตอนกลางและ

ตอนล่าง สุ่มตัวอย่างโดยใช้กรอบเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1x1 เมตร เก็บตัวอย่างจุดละ 3 ซ้้า น้ามาจ้าแนกชนิดและ
ชั่งน้้าหนักตามประเภทของพรรณไม้น้้าที่พบในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง   

5. ชนิดและปริมาณปลา 
รวบรวมตัวอย่างปลาด้วยเครื่องมือข่ายขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ที่มี

ความยาว 49.0, 49.0, 49.0, 49.0, 49.0 และ 49.0 เมตร ความลึก 2.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.00 และ 1.90 เมตร
ตามล้าดับ น้าข่ายทั้ง 6 ขนาดช่องตามาต่อกันเป็นแนวเส้นตรงด้วยการจัดล้าดับแบบสุ่มตลอด ในแต่ละจุดส้ารวจใช้
ชุดรวบรวมจุดละ 3 ซ้้าเพ่ือเป็นตัวแทนของการศึกษา สุ่มจับปลาตามที่ก้าหนดในเวลาเย็นและเก็บข่ายในเวลาเช้า นับ
ระยะเวลาการลงข่ายให้ได้ 12 ชั่วโมงน้าตัวอย่างปลาที่ได้ไปจ้าแนกชนิดและสายพันธุ์ตามหนังสือคู่มือของ Rainboth 
(1996) วัดขนาดความยาวปลาแต่ละตัวด้วยไม้บรรทัดที่มีความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และชั่งน้้าหนักปลาแต่ละตัว
ด้วยเครื่องชั่งที่มีความละเอียด 0.1 กรัม น้าข้อมูลชนิด ความยาวและน้้าหนักที่ได้ไปค้านวณต่อตามสูตรและวิธีการต่าง ๆ 
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ผลการศึกษา 
1. คุณภาพน้้า 

1.1 คุณภาพน้า้ด้านกายภาพ 
จากการส้ารวจคุณภาพน้้าด้านกายภาพของอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวจังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 พบมีคุณสมบัติน้้าด้านกายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1 รายละเอียด ดังนี้ 
1.1.1  อุณหภูมิอากาศ 

จากการศึกษาค่าอุณหภูมิอากาศบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว ช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคม 
ถึง เดือนกรกฎาคม 2561 พบมีค่าอยู่ระหว่าง 28.10-38.40 องศาเซลเซียส โดยมีค่าต่้าสุดที่บ้านนาสีนวลช่วงส้ารวจเดือน
กรกฎาคม สูงที่สุดที่บ้านโคกใหญ่ช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคมโดยพบว่า เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม มี
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศเท่ากับ 35.78±2.64, 36.34±1.12 และ 31.16±3.02 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ ซึ่งพบว่าอุณหภูมิ
อากาศเฉลี่ยบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวช่วงส้ารวจเดือนมิถุนายนมีค่าสูงกว่าช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม 
อาจเนื่องจากสภาพอากาศในปีนี้มีความแปรปรวนมากกว่าปีที่ผ่านมา  

1.1.2  อุณหภูมิน้้า 
จากการศึกษาค่าอุณหภูมิน้้าบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว ช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคม 

ถึง เดือนกรกฎาคม 2561 พบมีค่าอยู่ระหว่าง 29.00–37.20 องศาเซลเซียส  โดยมีค่าต่้าสุดที่บ้านนาสีนวลช่วง
ส้ารวจเดือนกรกฎาคม สูงที่สุดที่บ้านโคกใหญ่ ช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคม โดยพบว่า เดือนพฤษภาคม มิถุนายน
และกรกฎาคม มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้้าเท่ากับ 35.74±2.06,  31.33±0.94 และ 30.60±2.01 องศาเซลเซียส 
ตามล้าดับ ซึ่งพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันมากกว่าค่าอุณหภูมิอากาศ 

1.1.3 ความลึก 
จากการศึกษาค่าความลึกของน้้าบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จากการศึกษาค่าความลึก

บริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว ช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม 2561 พบมีค่าอยู่ระหว่าง 1.80-6.50 
เมตร โดยมีค่าน้อยสุดที ่บ้านโคกใหญ่ช่วงส้ารวจเดือนมิถุนายน ลึกที่สุดที่บ้านดงสมบูรณ์ ช่วงส้ารวจเดือน
กรกฎาคม โดยพบว่า เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม มีค่าเฉลี่ยความลึกน้้าเท่ากับ 3.52±0.83, 
3.96±1.70 และ 3.84±1.83 เมตร ตามล้าดับ ซึ่งพบว่าช่วงส้ารวจเดือนมิถุนายนมีความลึกของน้้าน้อยที่สุด
เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูฝน ส่วนช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมมีความลึกของน้้าค่อนข้างสูงแต่ไม่
แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณฝนในช่วงดังกล่าวค่อนข้างน้อย 

1.1.4 ความโปร่งแสง 
จากการศึกษาค่าความโปร่งแสงบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จากการศึกษาค่าความโปร่ง

แสง บริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว ช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2561 พบมีค่าอยู่ระหว่าง 12.60-
100.00 เซนติเมตร โดยมีค่าน้อยสุดที่บ้านดงสมบูรณ์ช่วงส้ารวจเดือนกรกฎาคม มากท่ีสุดที่บ้านสะอาดนาทมช่วง
ส้ารวจเดือนพฤษภาคม โดยพบว่า เดือนพฤษภาคม  มิถุนายนและกรกฎาคม ค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงเท่ากับ 
70.60±17.98, 41.98±16.71 และ 39.91±35.52  เมตร ตามล้าดับ ซึ่งพบว่าช่วงส้ารวจเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
มีค่าความโปร่งแสงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อพิจารณาตามจุดส้ารวจพบว่า จุดส้ารวจบ้านสะอาดนาทมมีค่าความ
โปร่งแสงมากกว่าจุดส้ารวจอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่บริเวณตอนกลางและตอนล่างของอ่างเก็บน้้า
ซึ่งมีการตกตะกอนของดินตะกอนที่พัดมา ท้าให้บริเวณตอนล่างมีความโปร่งแสงมากกว่าตอนบนของอ่างเก็บน้้า ซึ่งค่า
ความโปร่งแสงของอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 39.91-70.60 เซนติเมตร นับว่ามีความเหมาะสมแก่
การเจริญเติบโตของสัตว์น้้า หากมีค่าต่้ากว่า 30  เซนติเมตร  แสดงว่าน้้ามีความขุ่นมากเกินไปหรือมีปริมาณแพลงก์
ตอนมากเกินไปซึ่งอาจท้าให้เกิดภาวะขาดแคลนออกซิเจนขึ้นได้ แต่ถ้ามีความโปร่งแสงสูงกว่า 60 เซนติเมตรขึ้นไป 
แสดงว่าแหล่งน้้านั้นไม่ค่อยสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 1 คุณภาพน้้าด้านกายภาพที่พบจากการส้ารวจอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2561 
 

คุณภาพน้้า 
เที่ยวส้ารวจ 

จุดส้ารวจ 
ค่าเฉลี่ย±SD 

ด้านกายภาพ ดงสมบูรณ์ ค้าเข่ือนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ่ สะอาดนาทม 

อุณหภูมิอากาศ 
(องศาเซลเซียส) 

พฤษภาคม 37.70 32.80 36.90 38.40 31.10 35.78±2.64 
มิถุนายน 35.30 37.60 35.50 37.50 35.80 36.34±1.12 
กรกฎาคม 35.00 33.60 28.10 28.80 30.30 31.16±3.02 

    อุณหภูมิน้้า 
     (องศาเซลเซียส) 

พฤษภาคม 34.00 32.30 33.0 37.2 32.30 35.74±2.06 
มิถุนายน 30.80 31.10 31.00 32.70 31.10 31.33±0.94 
กรกฎาคม 30.00 33.80 29.00 29.90 30.80 30.60±2.01 

 พฤษภาคม 4.40 4.30 3.20 3.30 2.40 3.52±0.83 
ความลึก (เมตร)         มิถุนายน 3.80 4.80 3.10 1.80 6.30 3.96±1.70 

        กรกฎาคม 6.50 4.90 2.80 2.00 3.00 3.84±1.83 

ความโปร่งแสง 
(เซนตเิมตร) 

พฤษภาคม 61.00 53.00 73.00 66.00 100.00 70.60±17.98 
มิถุนายน 25.00 25.00 46.60 50.00 63.30 41.98±16.71 
กรกฎาคม 12.60 18.00 15.00 62.00 92.00 39.91±35.52 
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1.2 คุณภาพน้า้ด้านเคมี 
จากการส้ารวจคุณภาพน้้าด้านเคมีของอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ระหว่างเดือนพฤษภาคม 

ถึงกรกฎาคม 2561 พบมีคุณสมบัติน้้าด้านเคมี ดังแสดงในตารางที ่2 รายละเอียด ดังนี้ 
1.2.1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

จากการศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่าง บริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบมีค่าอยู่ระหว่าง 
6.50–8.00 โดยมีค่าน้อยที่สุดที่บ้านดงสมบูรณ์และบ้านนาสีนวลช่วงส้ารวจเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม มาก
ที่สุดที่บ้านสะอาดนาทมและบ้านโคกใหญ่ช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคม โดยพบว่าเดือนพฤษภาคม มิถุนายนและ
กรกฎาคม มีค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.70±0.27, 7.20±0.59 และ 7.05±1.21 ตามล้าดับ  โดยค่าความเป็น
กรด-ด่าง ที่พบในการศึกษามีความเหมาะสม ต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า 

1.2.2 ออกซิเจนละลายน้้า 
จากการศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบมีค่าอยู่ระหว่าง 

4.50–8.50 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าน้อยที่สุดที่บ้านดงสมบูรณ์ช่วงส้ารวจเดือนกรกฎาคม และมากที่สุดที่บ้าน
โคกใหญ่ช่วงส้ารวจเดือนมิถุนายนโดยพบว่าเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม  มีค่าเฉลี่ยออกซิเจน
ละลายน้้าเท่ากับ 7.18±1.03, 6.20±1.59 และ 6.14±1.21 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ปริมาณออกซิเจน
ละลายในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวทุกจุดส้ารวจมีค่าสูงกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมต่อการ
อยู่อาศัยของสัตว์น้้า 

1.2.3 ความเป็นด่าง 
จากการศึกษาค่าความเป็นด่างบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวพบมีค่าอยู่ระหว่าง 22.30–

65.30 มิลลิกรัมต่อลิตร   โดยมีค่าน้อยที่สุดที่บ้านนาสีนวลช่วงส้ารวจเดือนกรกฎาคมเท่ากับ 22.30 มิลลิกรัมต่อลิตร   
และมากท่ีสุดที่บ้านนาสีนวลช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 65.30  โดยพบว่าเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และ
กรกฎาคม มีค่าเฉลี่ยความเป็นด่างเท่ากับ 62.36±4.67, 52.68±8.38 และ 36.61±11.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
โดยค่าความเป็นด่างที่พบในการศึกษามีความเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า 

1.2.4 ความกระด้าง 
จากการศึกษาค่าความกระด้างบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวพบมีค่าอยู่ระหว่าง 33.30–

56.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าน้อยที่สุดที่บ้านนาสีนวลช่วงส้ารวจเดือนกรกฎาคมและมากที่สุดที่บ้านดงสมบูรณ์
ช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคมและบ้านโคกใหญ่ช่วงส้ารวจเดือนกรกฎาคมโดยพบว่าเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และ
กรกฎาคม มีค่าเฉลี่ยความกระด้างเท่ากับ 48.10±8.01, 44.27±5.93 และ 43.84±8.69 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
โดยคุณภาพน้้าในเขื่อนล้าปาวจัดว่าเป็นประเภทน้้ากระด้างอ่อน  

1.2.5 คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ 
จากการศึกษาค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบมีค่าอยู่

ระหว ่าง  0.00–0.30 ม ิลล ิกร ัมต ่อล ิตร โดยพบว่า เด ือนพฤษภาคม  มิถุนายน และกรกฎาคม มีค่าเฉลี่ย
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระเท่ากับ 0.08±0.13, 0.12±0.09 และ 0.12±0.11มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ พบว่า
ในช่วงส้ารวจเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเฉลี่ยสูงกว่าในเดือนพฤษภาคม  

1.2.6  แอมโมเนียไนโตรเจน 
จากการศึกษาค่าแอมโมเนียไนโตรเจนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบมีค่าอยู่

ระหว่าง 0.00–0.43 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยพบว่าเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม มีค่าเฉลี่ยแอมโมเนีย
ไนโตรเจนเท่ากับ 0.09±0.07, 0.09±0.13 และ 0.17±0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนที่
พบทั้ง 3 ช่วงเดือนส้ารวจมีค่าเฉลี่ยเกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยพบในจุดส้ารวจบ้านดงสมบูรณ์ บ้านค้าเขื่อน
แก้ว ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม มีค่าแอมโมเนียไนโตรเจนสูงกว่า บ้านนาสีนวล บ้านโคกใหญ่ และบ้าน
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สะอาดนาทม ระดับความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมรับได้ในแหล่งน้้าคือ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ
สัตวืน้้าและความเป็นพิษของแอมโมเนียจะขึ้นกับอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างของน้้า  

1.2.7 ไนไตรท์ 
จากการศึกษาค่าไนไตรท์บริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00–0.80 

มิลลิกรัมต่อลิตร โดยพบว่าเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และ กรกฎาคม มีค่าเฉลี่ยไนไตรท์เท่ากับ 0.05±0.04, 
0.00±0.00 และ 0.00±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ พบว่าในช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคม ค่าไนไตรท์สูงกว่า
ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 

1.2.8 ไนเตรท 
จากการศึกษาค่าไนเตรทบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00–1.75 

มิลลิกรัมต่อลิตร โดยพบว่าเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และ กรกฎาคม มีค่าเฉลี่ยไนเตรทเท่ากับ 0.00±0.00, 
0.21±0.17 และ 0.75±0.58 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ พบว่าในช่วงส้ารวจเดือนกรกฎาคมและเดือนมิถุนายนมี
ค่าไนเตรทสูงกว่าในเดือนพฤษภาคม  

1.2.9  ฟอสฟอรัสรวม 
จากการศึกษาค่าฟอสฟอรัสรวมบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบมีค่าอยู่ 0.00–0.90 

มิลลิกรัมต่อลิตร โดยพบว่าเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ฟอสฟอรัสรวมมีค่าเฉลี่ย 0.15±0.27, 
0.33±0.33 และ 0.45±0.40 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ พบว่าในเที่ยวส้ารวจเดือนกรกฎาคมมีค่าฟอสฟอรัส
เฉลี่ยสูงกว่าในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ซึ่งจัดได้ว่าเขื่อนล้าปาวเป็นแหล่งน้้าที่มีผลผลิตเบื้องต้นสูง
เนื่องจากแหล่งน้้าที่มีผลผลิตต่้าจะมีฟอสฟอรัสละลายอยู่ต่้า 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 

1.2.10 ความน้าไฟฟ้า 
จากการศึกษาค่าความน้าไฟฟ้าบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบมีค่า 149.70-258.00  

ไมโครซีเมนต์ต่อลิตร โดยพบว่าเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม มีค่าเฉลี่ยความน้าไฟฟ้า เท่ากับ 
205.00±31.46, 187.53±15.69 และ 181.59±27.36 ไมโครซีเมนต์ต่อลิตร ตามล้าดับ พบว่าในช่วงส้ารวจเดือน
พฤษภาคม มีค่าความน้าไฟฟ้าเฉลี่ยสูงกว่าในเดือนกรกฎาคมและเดือนมิถุนายน  

1.2.11 คลอโรฟิลล์เอ 
จากการศึกษาค่าคลอโรฟิลล์เอบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบมีค่าอยู่  3.19–

34.03 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบว่าเดือนพฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม มีค่าคลอโรฟิลล์เอเฉลี่ย
เท่ากับ 15.91±7.98, 17.71±11.11 และ 18.20±9.10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ พบว่าในเที่ยว
ส้ารวจเดือนกรกฎาคมมีค่าคลอโรฟิลล์เอเฉลี่ยสูงกว่าในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ซึ่งจัดได้ว่าเขื่อนล้า
ปาวเป็นแหล่งน้้าที่มีผลผลิตเบื้องต้นสูงเนื่องจากแหล่งน้้าที่มีผลผลิตต่้าจะมีคลอโรฟิลล์เออยู่ต่้า 1.00 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 
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ตารางท่ี 2 คุณภาพน้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์  จากการส้ารวจระหว่างเดอืนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 
2561 

คุณภาพน้้า 
ด้านเคมี 

เท่ียวส้ารวจ  
จุดส้ารวจ 

ค่าเฉลี่ย±SD 
ดงสมบูรณ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนา

ทม 

ความเป็นกรดด่าง
(pH) 

พฤษภาคม 7.50 7.50 7.50 8.00 8.00 7.70±0.27 

มิถุนายน 6.50 6.80 7.50 7.90 7.50 7.20±0.59 

กรกฎาคม 6.50 7.00 6.50 7.50 7.80 7.05±1.21 

ออกซิเจนละลาย 
(mg/L) 

พฤษภาคม 7.80 6.30 7.60 8.30 5.90 7.18±1.03 

มิถุนายน 5.00 5.50 6.40 8.50 5.30 6.20±1.59 

กรกฎาคม 4.50 6.50 5.20 7.40 7.10 6.14±1.21 

ความเป็นด่าง 
(mg/L as CaCO3 ) 

พฤษภาคม 64.60 65.30 65.30 62.30 54.30 62.36±4.67 

มิถุนายน 38.20 58.80 55.70 57.30 54.30 52.68±8.38 

กรกฎาคม 50.30 49.20 22.30 30.00 31.30 36.61±11.78 

ความกระด้าง 
(mg/L as CaCO3 ) 

พฤษภาคม 56.00 52.60 42.00 52.60 37.30 48.10±8.01 

มิถุนายน 40.30 40.80 40.80 52.30 50.00 44.27±5.93 
กรกฎาคม 44.30 38.30 33.30 56.00 47.30 43.84±8.69 

คาร์บอนไดออกไซด์
อิสระ 
(mg/L) 

พฤษภาคม 0.00 0.30 0.00 0.00 0.10 0.08±0.13 

มิถุนายน 0.20 0.17 0.16 0.00 0.03 0.12±0.09 

กรกฎาคม 0.25 0.13 0.23 0.00 0.01 0.12±0.11 

แอมโมเนียไนโตรเจน 
(mg/L) 

พฤษภาคม 0.00 0.01 0.16 0.18 0.01 0.09±0.07 

มิถุนายน 0.33 0.43 0.01 0.00 0.00 0.09±0.13 

กรกฎาคม 0.33 0.17 0.29 0.19 0.10 0.17±0.10 

ไนไตรท์ 
(mg/L) 

พฤษภาคม 0.02 0.00 0.00 0.11 0.80 0.05±0.04 

มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00±0.00 

กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00±0.00 

ไนเตรท 
(mg/L) 

พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00±0.00 

มิถุนายน 0.27 0.44 0.09 0.00 0.23 0.21±0.17 

กรกฎาคม 0.52 0.52 0.70 0.25 1.75 0.75±0.58 

ฟอสฟอรัส 
(mg/L) 

พฤษภาคม 0.01 0.12 0.00 0.00 0.63 0.15±0.27 

มิถุนายน 0.83 0.30 0.09 0.15 0.25 0.33±0.33 

กรกฎาคม 0.33 0.90 0.07 0.11 0.87 0.45±0.40 

ความน้าไฟฟ้า 
(ไมโครซีเมนต์ต่อลิตร) 

พฤษภาคม 258.0 198.6 200.5 200.2 172.3 205±31.46 

มิถุนายน 179.9 176.5 188.5 213.9 188.5 187.53±15.69 

กรกฎาคม 196.5 151.1 149.7 208.1 202.6 181.59±27.36 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  คุณภาพน้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวดักาฬสินธุ์  จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
กรกฎาคม 2561 

คุณภาพน้้า 

ด้านเคมี 
เท่ียวส้ารวจ 

จุดส้ารวจ 
ค่าเฉลี่ย±SD 

ดงสมบูรณ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนา
ทม 

คลอโรฟิลล์เอ 
(mg/m3) 

พฤษภาคม 29.41 13.65 13.80 15.21 7.48 15.91±7.98 

มิถุนายน 3.19 34.03 14.56 19.16 17.61 17.71±11.11 

กรกฎาคม 8.12 30.57 8.94 18.39 24.55 18.20±9.10 

 2. ความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ 
  2.1 ความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนพืช 

จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนพืชที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว 5 จุดส้ารวจ 
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด จ้านวน 3 ดิวิชั่น 72 สกุล ได้แก่ ดิวิชั่น 
Cyanophyta จ้านวน 12 สกุล ดิวิชั่น Chlorophyta จ้านวน 46 สกุล และดิวิชั่น Chromophyta จ้านวน 14 สกุล 
เมื่อพิจารณาจ้านวนสกุลของแพลงก์ตอนพืชตามจุดส้ารวจ พบว่า จุดส้ารวจบ้านค้าเขื่อนแก้วมีความหลากหลายของ
สกุลแพลงก์ตอนพืช มากที่สุดเท่ากันจ้านวน 57 สกุล โดยพบจ้านวนแพลงก์ตอนพืชในจุดส้ารวจบ้านสะอาดนาทม 
บ้านดงสมบูรณ์ บ้านนาสีนวล และโคกใหญ่เท่ากับ 55, 54, 53 และ 51 สกุลตามล้าดับ โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย 
31,481,078 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร จุดส้ารวจบ้านโคกใหญ่มีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชสูงสุด และบ้านดง
สมบูรณ์มีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชต่้าสุด เมื่อพิจารณาตามช่วงเวลาส้ารวจ พบว่า ช่วงส้ารวจเดือนมิถุนายน 
พบจ้านวนแพลงก์ตอนพืชมากที่สุดจ้านวน 63 สกุล รองลงมาได้แก่ ช่วงส้ารวจเดือนกรกฎาคม และเดือนพฤษภาคม 
จ้านวน 59 และ 56 สกุล ตามล้าดับ โดยในช่วงส้ารวจเดือนกรกฎาคมมีความหนาแน่นสูงสุด 35,033,421 เซลล์ต่อ
ลูกบาศก์เมตร และช่วงส้ารวจเดือนพฤษภาคมมีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชต่้าสุดจ้านวน 24,805,526 เซลล์
ต่อลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 
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ตารางท่ี  3 ชนิดแพลงก์ตอนพืชที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 

ชนิด 
จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล  โคกใหญ ่ สะอาดนาทม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
1. Division Cyanophyta       

      1) Class  Cyanophyceae         
 (1) Anabaena sp. + + +  + + + + + 

(2) Anabaena sp. + + +  + + + - + 
(3) Aphanocapsa sp. + + +  - + - + + 

  (4) Chroococcus sp. - - -  - + + - - 
(5) Cylindrospermopsi sraciborskii 

(Woloszynska) Seenayya&SubbaRaju in 
Desikachary 1972 + + +  + + + + + 

     (6) Lyngbya sp. + - -  - - - + - 
     (7) Merismopedia sp. + - +  - + + + + 
     (8) Microcystis aeruginosa.Kutzing,1846 + + +  + + + + + 
     (9) Oscillatoria sp. + + +  + + + + + 
     (10) Plaktolynngbya sp. - + -  - - - + + 
     (11) Spirulina sp. + - -  - - - + + 
     (12) unidentified blue  green algae. - + +  + + + + + 
2. Division Chlorophyta          
   2) Class Chlorophyceae          
     (13) Actinastrum sp. + + -  + + + + + 
     (14) Ankistrodesmus sp. + + -  - - + + - 
     (15) Botryococcus sp. - + -  + + + + + 
     (16) Closterium sp. + + +  + + + + + 
     (17) Coelastrum spp. + + +  + + + + + 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  ชนิดแพลงก์ตอนพืชที่พบในอ่างเก็บน้้าเข่ือนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 

ชนิด 
จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนาทม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
     (18) Cosmarium spp. + + +  + + + +  
     (19) Crucigenia sp. + + + + + + + +  
     (20) Dictyosphaerium sp. + + + + + + + + 
     (21) Elakatothrix sp. + + + - + + + - 
     (22) Euastrum sp. - + - + + + - + 
     (23) Eudorina elegans Ehrenberg 1832 + + + + + + + + 
     (24) Golenkinia sp. + - + - - - + + 
     (25) Kirchneriella sp. - + 

+ 
+  

+ + + + + + 
     (26) Micractinium sp. 
     (27) Monoraphidium sp. 

+ 
+ 

+ - - + + + 
+ + + + + + 

     (28) Mougeotia sp. + + + + + + + + 
     (29) Pandorina morum + - 

+ 
- + - + - - 

     (30) Pediastrum duplex Meyen, 1829 + + + + + + + 
     (31) Pediastrum simples (Meyen) Lemmermann 1829 + + + + + + + + 
     (32) Pediastrum biradiatum Meyen, 1829 - + - - - - + + 
     (33) Pleurotaenium sp. - + - + + + + + 
     (34) Scenedesmus  sp. 
     (35) Staurastrum spp. 

+ 
+ 

+ 
+ 

 + + + + + + 
 + + + + + + 

     (36) Tetraedron gracile (Reinsch) Hansgirg, 1889 + + + + + + + + 
     (37) Tetraedron trigonum (Nageli) Hansgirg 1888 + + + + + + + + 
     (38)  Tetraedron sp. - + - - - - + + 
       

   



 
 

 

64 

ตารางท่ี 3 (ต่อ)  ชนิดแพลงก์ตอนพืชที่พบในอ่างเก็บน้้าเข่ือนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 

ชนิด 
จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนาทม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
        (39)  Treubria sp.        +     +    -    -   -    -   +    + 

    (40) Treubaria quadrispina (G.M.Smith) Fott&Kovácik 1975 - - + - - + - - 
    (41) Volvox sp. + + - + + + - - 
    (42) unidentified green algae + - - - - + - - 
3) Class Euglenophyceae         
    (43) Euglena acus (O.F. Muller) Ehrenberg 1830 + + + + + - + + 
    (44) Euglena ehrenbergii G.A.Klebs 1883 + + - - - - + + 
    (45) Euglena oxyuris var. charkowiensis (Swirenko) 
Chu 1946 + + + + + - + + 
     (46) Euglena sp. + + + + + + + + 
     (47) Lepocinclis sp. + + + + + + + + 
     (48) Phacusranula Pochmann 1942 + + + + + + + + 
     (49) Phacushelikoides Pochmann 1942 - - - + + + - - 
     (50) Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin 1841 + + + + + + + + 
     (51) Phacus tortus (Lemmermann) Skvortzov 1928 + + + + - - + + 
     (52) Phacus sp. + + + - + + + + 
     (53) Strombomonas sp. + + + + + + + + 
     (54) Trachelomonas armata (Ehrenberg) F.Stein 
1878 + + + + - - + + 
     (55) Trachelomonas volvocina Ehrenberg var. 
minuta Fritsch, 1919. + + + + + + + + 
     (56) Trachelomonas sp. + + + + + + + + 
     (57) unidentified euglenoid - - + - + + - - 
     (58) Trachelomonas Volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg + + + + + + - - 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) ชนิดแพลงก์ตอนพืชที่พบในอ่างเก็บน้้าเข่ือนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 

ชนิด 
จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนาทม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
3. Division Chromophyta         
     4) Class Bacillariophyceae         
      (59) Acanthoceras sp. + +   +    +     +     +     +  + 
      (60) Cymbellasp  - +   +    +     +     -    +  + 
      (61) Eunotia sp. + -   -    -      -     -    +   - 
    (62) Gomphonema sp. - + - - + + + - 
    (63) Gyrosigma sp. - - + + - - + + 
    (64) Navicula spp. - - + + + + - + 
    (65) Surirella spp. - + + + + + + + 
    (66) Synedra sp. + + + + + + + + 
   5) Class Chrysophyceae.         
     (67) Dinobryon sp. - - - - + + - - 
   6) Class Coscinodiscophyceae         
     (68) Aulacoseira granulata  
       (Ehrenberg) Simonsen 1979 + + + + + + + + 
  7) Class Dinophyceae         
     (69) Ceratium spp. + + + + + + + + 
     (70) Peridinium  sp. + + + + + + + + 
   8) Class Synurophyceae         
     (71) Mallomonas sp. + - + + + + + + 
     (72) Centritractus belonophorus (Schmidle) 
Lemmermann 1900 + + + + + + + + 
No of Division 3 3 3 3             3             3             3             3 
No of Class 7 7 7 7           8            8            7   7 
No of Species 54 57 53 51          55           56           60  58 
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ตารางท่ี 4   ชนิดและปริมาณแพลงตอนพืช (เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร) ที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง 
                 กรกฎาคม 2561 

เดือน/จุดส้ารวจ ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนาทม 
 พฤษภาคม ชนิดเด่น 

1 
 
Euglena sp. (60.11%) 

 
Euglena sp. (43.94%) 

 
Oscillatoria sp. 
(28.62%) 

 
Staurastrum spp. 
(29.15%) 

 
Peridinium sp. 
(27.19%) 

  

2 Oscillatoria sp. 
(15.08%) 

Oscillatoria sp. 
(16.31%) 

Staurastrum spp. 
(17.16%) 

Mougeotia sp. 
(16.95%) 

Oscillatoria sp. 
(24.46%) 

  

 
3 Trachelomonas sp. 

(10.73%) 
Staurastrum spp. 
(11.86%) 

Mougeotia sp. 
(13.37%) 

Peridinium  sp. 
(16.69%) 

Staurastrum spp. 
(20.99%) 

  

 
4     Trachelomonas sp. 

(15.69%) 
 

  

 จ้านวนชนิด 31 31 37 39 47 56 

ปริมาณ 11,802,612 16,312,800 15,866,260 32,759,505 47,286,452 24,805,526 

มิถุนายน 
ชนิดเด่น 

1 
Phacusranula (18.1
2%) 

Oscillatoria sp. 
(22.81%) 

Staurastrumspp. 
(29.83%) 

Staurastrumspp. 
(28.37%) 

Oscillatoria sp. 
(27.43%) 

  

  
2 

Trachelomonas sp. 
(14.74%) 

Staurastrum spp. 
(18.68%) 

Oscillatoria sp. 
(22.47%) 

Oscillatoria sp. 
(26.08%) 

Staurastrum spp. 
(21.73%) 

  

  
3 

- 
Aulacoseira 
ranulate  (12.56%) 

Mougeotia sp. 
(18.60%) 

Aulacoseira 
granulate  (11.61%) 

Synedra sp. 
(15.37%) 

  

  
    4 

 
Cylindrospermopsis
raciborskii (12.12%) 

Aulacoseira 
ranulate 
(18.42%) 

Cylindrospermopsis
raciborskii (11.23%) 

Cylindrospermops
israciborskii 
(14.62%) 

  

  จจ้านวนชนิด 41 51 40 40 40 63 
 ปริมาณ 5,095,716 33,294,373 50,571,397 60,862,818 23,197,126 34,604,286 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช (เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร) ที่พบในอ่างเก็บน้้าเข่ือนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
กรกฎาคม 2561 

 
เดือน/จดุส้ารวจ ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนาทม  
กรกฎาคม 
 

ชนิดเด่น 
 

1 
 
Mallomonas sp. 
(26.20%) 

 
Ceratium spp. 
(21.64%) 

 
Aulacoseira 
granulate (28.54%) 

 
Staurastrum spp. 
(20.11%) 

 
Oscillatoria sp. 
(24.00%) 

 

  

2 Lepocinclis sp. 
(21.88%) 

Aulacoseira granulate                
(15.61%) 

Oscillatoria sp. 
(24.38%) 

Aulacoseira 
granulate (18.18%) 

Mougeotia sp.  
(22.09%) 

 

  

3 Trachelomonas sp. 
(11.34%) 

Oscillatoria sp. 
(11.06% 

Mougeotia sp. 
(23.69%) 

Oscillatoria sp. (17.54%) Staurastrum spp.  
(20.57%) 

 

  

4 - Peridinium  sp.  
(11.06%) 

- Mougeotia sp. (12.54%) -  

 

5 - Microcystis aeruginosa 
(10.15%) 

-    

จ้านวนชนิด 39 49 40 40 42 59 

ปริมาณ 11,498,596 31,433,750 24,481,204 68,349,973 39,403,584 35,033,421 

ชนิดที่พบรวม 54 57 53 51 55 72 

ปริมาณเฉลี่ย 
(หน่วยต่อลกูบาศก์เมตร) 

9,465,641 27,013,641 30,306,287 53,990,765 36,629,054 31,481,078 
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2.2 ความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ 
 จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนสัตว์โดยการจัดจ้าแนกถึงระดับสกุลที่พบในอ่าง
เก็บน้้าเขื่อนล้าปาว 5 จุดส้ารวจ  ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม  2561 พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด
จ้านวน 6 ไฟลัม 50 ชนิด เมื่อพิจารณาจ้านวนชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ตามจุดส้ารวจพบว่าจุดส้ารวจบ้านสะอาดนา
ทมมีความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนสัตว์มากที่สุด เท่ากับจ้านวน 44 ชนิด โดยพบจ้านวน ชนิดแพลงก์ตอน
สัตว์ในจุดส้ารวจบ้านนาสีนวล บ้านค้าเขื่อนแก้ว บ้านดงสมบูรณ์ และบ้านโคกใหญ่ เท่ากับ 38 37 37 และ 33 ชนิด 
ตามล้าดับ โดยมีความหนาแน่น เฉลี่ย 101,774 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร จุดส้ารวจบ้านค้าเขื่อนแก้วมีความหนาแน่น
เฉลี่ยของแพลงก์ตอนสัตว์สูงสุดและบ้านดงสมบูรณ์มีความหนาแน่นเฉลี่ยของแพลงก์ตอนสัตว์ต่้าสุด  เมื่อพิจารณา
ตามช่วงเวลาส้ารวจพบว่า ช่วงส้ารวจเดือนกรกฎาคม จ้านวนแพลงก์ตอนสัตว์มากที่สุดจ้านวน 47 ชนิด รองลงมา
ได้แก่ เดือนพฤกษาคมและเดือนมิถุนายน จ้านวน  42 และ 39 ชนิด โดยในเดือนพฤษภาคมมีความหนาแน่นสูงสุด 
255,069  เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร และเดือนมิถุนายนมีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ที่ต่้าสุดจ้านวน 10,187 
เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร ดังตารางที่ 5 และ 6 
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ตารางท่ี 5  ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2561 

ชนิด 
จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนาทม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

1. Phylum Protozoa   
 

 
        1) Arcella spp. + - + + + + + + 

    2) Centropyxis spp. - - - - + + - - 
    3) Difflugia spp. + + + + + + + + 
    4) Dileptus sp. + + + + + + - + 
    5) Paradileptus sp. - - + - + - + + 
    6) Tintinnopsis spp. + + + + + - + + 
    7) Vorticella sp. - - - + - + + - 
2. Phylum Rotifera         
    8) Anuraeopsis coelata de Beauchamp, 1932 + + + + + + + + 
    9) Anuraeopsis fissa Gosse, 1851 - + + + + - + + 
    10) Ascomorpha spp. + + - + + - + + 

 11) Asplanchna spp. + + + + + + + + 
    12) Brachionus angularis Gosse, 1851 + + + + + + + + 
    13) Brachionus calyciflorus Pallas, 1766 - - - - + - + - 
    14) Brachionus caudatus Barrois and Daday, 1894 + + + + - + - - 
    15) Brachionus diversicornis (Daday, 1883) + + + + + + + + 
    16) Brachionus donneri Brehm, 1951 + + + + + + - - 
    17) Brachionus falcatus Zacharias, 1898 + + + + + + + + 
    18) Brachionus forficula Wierzejski, 1891 + + + + + + + + 
    19) Brachionus quadridentatus Hermann, 1783 - + - - - + - - 
    20) Collotheca sp. + + + + + + + + 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)  ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2561 

ชนิด 
จุดส้ารวจ   เที่ยวส้ารวจ 

ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนาทม 
 

พฤษภาคม มิถุนายน  กรกฎาคม 

21) Colurella sp. - - - + -  - + - 

   22) Conochilus spp. + + + + +  + + + 

   23) Euchlanis spp. - - - - +  + - - 

24) Filinia camasecla Myers, 1938. + + + - +  + + + 

   25) Filinia opoliensis (Zacharias, 1898) + + + - +  + + + 

   26) Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) + + + + +  + + +  
   27) Hexarthra sp. - + + + +  + + +  
   28) Keratella cochlearis (Gosse, 1851) + + + + +  + + +  
   29) Keratella tropica (Apstein, 1907) + + + + +  + + +  

30) Lecane bulla (Gosse, 1851) - - - + -  + - -  
   31) Lecane leontina (Turner, 1892) - - - - +  + - -  
   32) Lecane spp. 1951 + + + + +  + + +  
   33) Polyarthra spp. + + + + +  + + +  
   34) Pompholyx complanata Gosse, 1851 + + + - +  - + +  
   35) Trichocerca spp. + + + + +  + + +  
   36) Unidentified bdelloidea + + + + +  + - +  
3. Phylum Arthropoda           
   37) Bosmina spp. + + + + +  + + +  
   38) Bosminopsis deitersi Richard, 1895 + + + + +  + + +  
   39) Ceriodaphnia spp. + + + + +  + + +  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 

ชนดิ 
จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนาทม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
 

   40) Chydorus sp. - - - - +   +     -           -  

   41) Diaphanosoma sp. + + + - +   +      +          +  
   42) Macrothrix sp. - - - - +   +     -           -  
   43) Moina sp. + + + - +   +       +             +  
   44) Copepod nauplius + + + + +   +       +             +  
   45) Unidentified calanoid copepods. + + + - +   +       +             +  
   46) Unidentified cyclopoid copepods + + + + +   +       +             +  
  47) Unidentified ostracods + - + - +   +       +             +  
4 Phylum Ectoprocta            
 48) Cyphonautes larva + + + + +         +   + +  
5 Phylum Mollusca           
   49) Bivalvea veliger + + + - +        +   +  +  
6 Phylum Chordata           
   50) Fish larvae + - - - -       + - +  
No. Phylum    6                    5       5 4  5     6          5                  6  
No. of Species  37                  37       38 33  44    44        38                 38  
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ตารางที่  6 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร) ที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์  จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
กรกฎาคม 2561 

เดือน/จดุส้ารวจ ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนาทม  

 
       

พฤษภาคม 
 

ชนิดเด่น 
1 

 
Difflugia spp.  
(34.30%) 

 
Brachionus falcatus  
(56.22%) 

 
Unidentified cyclopoid 
copepods  (28.81%) 

 
Copepod nauplius  
(37.90%) 

 
Copepod nauplius  
(32.15%) 

  

2 Lecane spp.   
(17.44%) 

Lecane spp.   
(23.90%) 

Copepod nauplius  
(26.81%) 

Brachionus falcatus  
(10.88%) 

Brachionus falcatus  
(20.77%) 

  

3 Brachionus falcatus 
(13.09%) 

- - Lecane spp.   
(10.20%) 

-   

 จ้านวนชนิด 29 22 26 26 17 42 

 ปริมาณ 133,081 218,468 454,805 214,102 254,890 255,069 
มิถุนายน ชนิดเด่น 

1 
 
Lecane  spp. (47.88%) 

 
Polyarthra spp. 
(21.33%) 

 
Tintinnopsis spp. (29.14%) 

 
Lecane spp. 
(25.31%) 

 
Unidentified calanoid 
copepods (40.07%) 

  

2 Asplanchna spp. 
(20.18%) 

Trichocerca spp. 
(18.77%) 

Bosminopsisdeitersi           
(15.62%) 

Unidentified 
cyclopoid 
copepods (12%) 

Cyphonautes larva 
(16.08%) 

 

 
3   Copepod nauplius 

(13.66%) 
Bosmina spp. (11.45%) Polyarthra spp. 

(10.66%) 
   

 จ้านวนชนิด 26 25 27 27 26 39 

 ปริมาณ 17,700 4,342 7,120 11,121 10,650 10,187 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร) ที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง 
กรกฎาคม  2561 

เดือน/จดุส้ารวจ ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนาทม 
 

กรกฎาคม ชนิด
เด่น 
1 

 
 
Unidentified calanoid 
copepods (37.68%) 

 
 
Unidentified 
cyclopoid copepods 
(37.86%) 

 
 
Unidentified cyclopoid 
copepods (18.12%) 

 
 
Conochilus spp. 
(50.92%) 
 

 
 
Copepod nauplius 
(20.46%) 

 
 

2 Unidentified 
cyclopoid copepods 
(25.28%) 

Unidentified calanoid 
copepods (22.09%) 

Bosmina spp. (15.82%) 
 

Difflugia spp. (12.19%) 
 

Conochilus spp. 
(20.07%) 
 

 

3 - Bosminopsisdeitersi   
   (10.67%) 

Tintinnopsis spp. 
(14.37%) 

- Trichocerca spp. 
(11.72%) 

 

4 - Cyphonautes larva 
(10.15%) 

Bosminopsis 
deitersi (11.04%) 

- -  

จ้านวนชนิด 30 33 33 25 26 47 

ปริมาณ 51,404 90,633 41,865 14,649 1,774 40,065  

ชนิดที่พบรวม 36 37 38 34 46 49 

ปริมาณเฉลี่ย 
(หน่วยต่อลกูบาศก์เมตร) 

67,395 104,481 167,930 79,957 89,105 101,774 
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3.ความหลากหลายของชนิดสัตว์หน้าดิน 
3.1 จ้านวนชนิดสัตว์หน้าดิน 

การศึกษาสัตว์หน้าดินในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกรกฎาคม 2561 จาก 5 จุดส้ารวจ และ 3 เที่ยวส้ารวจ พบมีความหลากหลายของชนิดสัตว์หน้าดิน
ประกอบด้วยสัตว์หน้าดิน 13 ครอบครัว 20 ชนิด โดยจุดส้ารวจบ้านสะอาดนาทมพบจ้านวนชนิดสัตว์หน้าดิน 
มากที่สุด มจี้านวน 13 ชนิด รองลงมาได้แก่ จุดส้ารวจบ้านโคกใหญ่ บ้านค้าเขื่อนแก้ว บ้านนาสีนวล  และบ้าน
ดงสมบูรณ์ จ้านวน 12, 8, 7 และ 6 ชนิด ตามล้าดับ เที่ยวส้ารวจเดือนพฤษภาคมพบชนิดสัตว์หน้าดินมากที่สุด
จ้านวน 15 ชนิด รองลงมาได้แก่เที่ยวส้ารวจเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม จ้านวน 9 ชนิด และ 7 ชนิด 
ตามล้าดับ ตารางที ่7 และ 8   

ตารางท่ี 7  จ้านวนชนิดสัตวห์น้าดินที่พบตามจุดส้ารวจในเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 

เที่ยวส้ารวจ 
จุดส้ารวจ รวม

ชนิด 
ร้อยละ
ที่พบ ดงสมบูรณ์ ค้าเข่ือนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ่ สะอาดนาทม 

พฤษภาคม 3 3 3 5 8 15 75.00 
มิถุนายน 2 3 4 5 4 9 45.00 
กรกฎาคม 3 5 4 3 6 7 35.00 
รวมชนิด 6 8 7 12 13 20 100.00 

ร้อยละท่ีพบ 30.00 40.00 35.00 60.00 65.00 100.00  
 

3.2 ปริมาณสัตว์หน้าดิน 
ผลการศึกษาปริมาณสัตว์หน้าดินในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวจากการเก็บข้อมูลในเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 จาก 5 จุดส้ารวจและ 3 เที่ยวส้ารวจพบว่าปริมาณเฉลี่ยของสัตว์หน้าดิน
ในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวเท่ากับ 5,252 ตัวต่อตารางเมตร  โดยจุดส้ารวจบ้านดงสมบูรณ์พบปริมาณสัตว์หน้า
ดินมากที่สุดมีจ้านวน 16,226 ตัวต่อตารางเมตร  รองลงมาได้แก่ บ้านค้าเขื่อนแก้ว  บ้านนาสีนวล  บ้านสะอาดนา
ทมและบ้านโคกใหญ่   มีจ้านวน  4,671, 2,494, 2,406  และ 463 ตัวต่อตารางเมตร  ตามล้าดับ เที่ยวส้ารวจเดือน
พฤษภาคมพบปริมาณสัตว์หน้าดินมากที่สุดจ้านวน  2,564  ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาได้แก่  เดือนมิถุนายน  และ
เดือนกรกฎาคม  จ้านวน 2,152 ตัวต่อตารางเมตร และ 535 ตัวต่อตารางเมตร  ตามล้าดับ  ตารางที่ 8 และ 9 

ตารางท่ี 8  ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัวต่อตารางเมตร) ที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว ระหว่างเดือนพฤษภาคม 
ถึงเกรกฎาคม 2561 

เที่ยวส้ารวจ 
จุดส้ารวจ 

เฉลี่ย 
ดงสมบูรณ ์ ค้าเขื่อนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ ่ สะอาดนาทม 

พฤษภาคม 9,379   742   950 283 1,469 2,564 

มิถุนายน 6,490 3,112   431 120   609 2,152 

กรกฎาคม 357   817 1,113  60   328    535 

เฉลี่ย 16,226 4,671 2,494 463 2,406 5,252 
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ตารางท่ี 9 ชนิดสัตว์หน้าดินที่พบในอ่างเก็บน้้าเข่ือนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2561 

ชนิด 
จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ดงสมบูรณ์ ค้าเข่ือนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ่ สะอาดนาทม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
         

1. Class Oligochaeta         
1.1 Order haplotaxida         

            1) Family Naididae         
(1) วงศ์ Naididae + + + + - + + + 

2) Family Turbificidae         
(2) วงศ ์Turbificidae + + + + + + +  + 
(3) วงศ ์Lumbriculidae - - + - + + -      + 

2. Class Insecta         
2.1 OrderDiptera         

3) Family Chaoboridae         
(4) วงศ ์Ceratopogoniidae - - - - + + - - 
(5) Chaoborus sp. + + + - + + + + 

2.2 Order Lubricutida         
4) Family Chironomidae         

(6) วงศ์ Chironomidae + + + + + - + + 
(7) Chironomus sp. - + - + + + + - 

5) Family Lubricutidae 
(8) วงศ์ Lubricutidae 

- - - - - - - - 

6) Family Ceratopogonidae         
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) ชนิดสัตว์หน้าดินที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2561 

ชนิด 
จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ดงสมบูรณ์ ค้าเข่ือนแก้ว นาสีนวล โคกใหญ่ สะอาดนาทม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
         

                (9) วงศ์ Ceratopogonidae - - - - - - - - 
 (10) Bezzia sp. - + - - - + - - 

7) Family Chaoboridae         
      (11) Chaoborus sp. + + + + + + - - 

8) Family Chironomidae         
      (12) Chironomus sp. + + + + + + - - 
2.3 Order Ephemeroptera.         

 9) Family Caenidae         
(13) วงศ์ Caenidae. - - - + - + - - 

3 Class Bivatvia         
3.1 Order Veneroida         
  10) Family Corbuculidae         

       (14) Corbicula sp. - - - + + + + + 
3.2 Order Unionida         

 11) Family Ambiemidae.         
                  (15) Scabies sp. - - - + - + - - 
                  (16) Scabies phaselus - - - + + + + - 
                  (17) Trochotaia 

trochoides 
- - - + + - + + 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) ชนิดสัตว์หน้าดินที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์จากการส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 

ชนิด 
จุดส้ารวจ เที่ยวส้ารวจ 

ดงสมบูรณ์ ค้าเข่ือนแก้ว นาสีนวล      โคกใหญ่ สะอาดนาทม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
         

   12) Family Unionidae         
                      (18) Ensidens 

ingallsianus  
- - - + - - + - 

                  13) Family Viviparidae         
                      (19) Filopaludina 

Siarnopaludina 
Martensimarteni 

- - - - + + - - 

(20) Filopaludina sp. - - - - + + - - 
No.of.Family 6 6 6 9 8 11 8 6 
No.of.spceies 6 8 7 12 13 15 9 7 
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4. ชนิดและปริมาณของพรรณไม้น้้า 

  จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพรรณไม้น้้าชายฝั่งที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว
จ้านวน 5 จุดส้ารวจ  ที่ส้ารวจระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561  พบพรรณไม้น้้าจ้านวน 17 
ชนิด มีปริมาณเฉลี่ย 718.72 กรัมต่อตารางเมตร  โดยพบหญ้าแพรกเป็นชนิดที่มีปริมาณการแพร่กระจายสูงสุด  
เมื่อพิจารณาตามจุดส้ารวจ  พบว่า บ้านดงสมบูรณ์ส้ารวจพบพรรณไม้น้้ามีชนิดและปริมาณมากที่สุด  12 ชนิด 
จุดส้ารวจบ้านนาสีนวล พบพรรณไม้น้้าน้อยที่สุด  ดังแสดงในตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 ชนิดและปริมาณพรรณไม้น้้า (กรัมต่อตารางเมตร) ที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จากการส้ารวจเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561  

ชนิด ดงสมบูรณ์ 
ค้าเข่ือน

แก้ว 
นาสีนวล โคกใหญ่ 

สะอาด
นาทม 

ปริมาณเฉลี่ย 
(กรัมต่อตารางเมตร) 

กกกระดุม - 284.8 - - - 56.96 
เทปยักษ์ - - - - 1.31 0.26 
บัวบก 3.93 2.86 - - - 1.36 
ผักพาย 2.63 - - - - 0.52 
ผักตบชวา 62.67 13.6 - 56 - 26.45 
ผักกะเฉดน้้า 4.5 - - - - 0.90 
ผักบุ้ง 2.3 20.03 - - 12.53 6.97 
ผักแว่น 15.73 - - 9.5 - 1.16 
ผักกูดเขากวาง 41.69 - - - - 8.33 
แพงพวยน้้า 38.63 - - 6.76  7.73 
สันตะวาขนไก่ - - - - 1.93 0.39 
สาหร่ายไก - - - - 241.63 48.33 
สาหร่ายหางกระรอก 57.6 - - 56.9 812.0 185.2 
สาหร่ายไฟ - - - 15.4 51.3 13.34 
หญ้า 45.33 66.8 39.5 56.33 - 41.59 
หญ้าไซ 20.6 - - -  4.12 
หญ้าแพรก 29.7 35.65 54.44 512.14 1,203.8 367.15 

รวม 325.31 42.91 93.94 806.97 2324.5 718.72 

จ้านวนชนิด 12 6 2 7 7 17 

 
 
 
 
 
 



79 
   

 

79 
79 

5. ชนิดและปริมาณปลา 
 

5.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้้า 
การศึกษาองค์ประกอบของโครงสร้างประชาคมปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลใน 3 มิติ คือ ข้อมูลโครงสร้างความชุกชุมของจ้านวนปลา โครงสร้างของจ้านวน และ
ความถี่ในการพบชนิดปลาแล้วน้าข้อมูลดังกล่าวมาค้านวณร่วมกันตามวิธีการค้านวณค่าดัชนีความส้าคัญ
สัมพัทธ์ เพ่ือให้ได้ค่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในค่าเดียวกัน พบว่าค่าโครงสร้างของดัชนีความส้าคัญสัมพัทธ์ที่
ร้อยละสะสมร้อยละ 82 พบประกอบด้วยชนิดพันธุ์ปลาจ้านวน 10 ชนิด ประกอบด้วยปลากระมัง (16.90%)  ปลา
สร้อยลูกกล้วย (16.13%) ปลาไส้ตันตาแดง (11.63%) ปลาตะเพียนขาว (9.63%) ปลาหนามหลัง (8.14%) ปลา
สร้อยขาว (6.71%) ปลาสวาย (4.04%) ปลาบู่ทราย (2.98%)  ปลาไส้ตันตาขาว (2.86%)  และปลาแป้นแก้ว  
(2.39%)  ดังรายละเอียดตารางที่ 11 ภาพที่ 2 และ 3  

องค์ประกอบของโครงสร้างของจ้านวน (%N) ประชาคมปลาที่พบรวม 45 ชนิด  พบว่าร้อยละ 
82 ประกอบด้วยปลาจ้านวน 10 ชนิดได้แก่ ปลากระมัง  (16.90%) ปลาสร้อยลูกกล้วย  (16.13%)  ปลาไส้ตัน
ตาแดง (11.63%)  ปลาตะเพียนขาว (9.63%)  ปลาหนามหลัง  (8.14%) ปลาสร้อยขาว  (6.71%) ปลาสวาย 
(4.04%) ปลาบู่ทราย (2.98%) และปลาไส้ตันตาขาว (2.86%)   

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของโครงสร้างของน้้าหนัก (%W) ประชาคมปลา ที่มีค่าร้อยละสะสม
ประมาณ 82 ประกอบด้วยพันธุ์ปลาจ้านวน 5 ชนิด  ได้แก่ ปลาหนามหลัง (32.29%) ปลาแป้นแก้ว (15.55%)  
ปลาไส้ตันตาแดง (14.11%) ปลากระมัง (10.31%)  และปลาสร้อยลูกกล้วย (9.44%)  

กลุ่มชนิดพันธุ์ปลาที่มีโอกาสพบมากที่สุด (%F) มีค่ามากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป พบจ้านวน 5 
ชนิดได้แก่ ปลากระมัง (100%) ปลาไส้ตันตาแดง (100%) ปลาสร้อยลูกกล้วย (100%) ปลาแป้นแก้ว 
(93.34%) และปลาหมอช้างเหยียบ (80%) 

ดัชนีความสัมพันธ์ของชนิดปลาที่มีความส้าคัญ (IRI) ผลการใช้เครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ 
ในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบปลากระมังมีค่า ดัชนีความสัมพันธ์ สูงสุด รองลงมาคือ ปลาหนามหลัง ปลา
ไส้ตันตาแดง ปลาสร้อยลูกกล้วย และปลาแป้นแก้ว มีค่าดัชนีความสัมพันธ์ 2,721.04 2,695.43 2,574.53 
2,557.10  และ 1,674.35 ตามล้าดับ และพบว่า ปลา ทั้ง 5 ชนิด เป็น สัตว์น้้าที่มีความส้าคัญเป็นสัดส่วนร้อย
ละสะสม 82.00 ของค่าดัชนีความสัมพันธ์ทั้งหมด แสดงว่าปลาทั้ง 5 ชนิด พบในสัดส่วนของร้อยละความถี่ 
จ้านวนและน้้าหนัก ที่เป็นองค์ประกอบหลักของ อ่างเก็บเขื่อนล้าปาว (ภาพที่ 3 และตารางที่ 11)  
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ภาพที่ 2  โครงสร้างประชาคมปลาโดยจ้านวนในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการสุ่ม

ตัวอย่างระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561  

 

 
 

ภาพที่ 3  โครงสร้างประชาคมปลาโดยน้้าหนักในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการสุ่มตัวอย่าง
ระหว่างเดอืนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561  
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ตารางท่ี 11 โครงสร้างของชนิดพันธุ์ปลา (ร้อยละ) โดยจ้านวน น้้าหนัก โอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลา และ   
ค่าดัชนีระดับความส้าคัญสัมพัทธ์ (IRI) ในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์  จากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2561 

ชนิดปลา % N %W % F IRI 
กระมัง 16.90 10.31 100.00 2,721.04 
หนามหลัง 8.14 32.29 66.67 2,695.43 
ไส้ตันตาแดง 11.63 14.11 100.00 2,574.53 
สร้อยลูกกล้วย 16.13 9.44 100.00 2,557.10 
แป้นแก้ว 2.39 15.55 93.34 1,674.35 
สร้อยขาว 6.71 2.06 66.67 584.74 
ตะเพียนขาว 9.63 0.46 40.00 403.90 
ไส้ตันตาขาว 2.86 4.31 46.67 334.28 
ตะเพียนทราย 1.15 2.53 60.00 220.72 
บู่ทราย 2.98 0.56 60.00 211.94 
หมอช้างเหยียบ 2.00 0.47 80.00 197.47 
สร้อยนกเขา 1.86 0.42 60.00 136.92 
หลดหลังจุด 0.86 0.69 73.34 113.71 
สร้อยหลอด 1.74 1.01 40.00 110.18 
แปบ1 0.96 1.47 40.00 97.30 
ตะเพียนทอง 
สวาย 

1.28 
4.04 

0.26 
0.22 

46.67 
13.33 

71.93 
56.89 

หลดลาย 0.40 0.41 66.67 53.71 
สร้อยลูกกล้วยลาย 1.05 0.69 26.67 46.38 
หน้าหมอง 0.53 0.29 40.00 32.80 
นิล 1.34 0.09 20.00 28.68 

พรม 0.69 0.08 33.34 25.98 
ปีกไก่ 1.04 0.74 13.33 23.75 
ซิวควาย 0.29 0.51 26.67 21.28 
สลาด 0.89 0.10 20.00 19.84 
แขยงข้างลาย 0.28 0.15 20.00 8.59 
กระสูบจุด 0.42 0.14 13.33 7.33 
ซิวแก้ว1 0.02 0.15 33.34 5.62 
สร้อยเกล็ดถี่ 0.57 0.03 6.67 4.05 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) โครงสร้างของชนิดพันธุ์ปลา (ร้อยละ) โดยจ้านวน น้้าหนัก โอกาสในการพบชนิดพันธุ์ปลา 
และ   ค่าดัชนีระดับความส้าคัญสัมพัทธ์ (IRI) ในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์  
จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
กรกฎาคม 2561 

ชนิดปลา % N %W % F %IRI 
แปบควาย1 0.03 0.05 40.00 3.20 
น้้าเงิน 0.31 0.05 6.67 2.40 
ช่อน 0.29 0.02 6.67 2.04 
กดข้ีลิง 0.11 0.03 6.67 0.95 
ปักเป้าจุดแดง 0.10 0.02 6.67 0.80 
กดเหลือง 0.09 0.03 6.67 0.79 
ซิวควาย4 0.05 0.07 6.67 0.76 
แขยงแถบขาว 0.07 0.03 6.67 0.68 
กระทิง 0.07 0.02 6.67 0.59 
กาด้า 0.05 0.02 6.67 0.47 
กราย 0.02 0.05 6.67 0.46 
แขยงใบข้าว 0.03 0.02 6.67 0.33 
หมูขาว 0.01 0.02 6.67 0.20 
ดุมชี 0.01 0.02 6.67 0.18 
กระดี่หม้อ 0.01 0.02 6.67 0.17 
แปบขาว 0.01 0.02 6.67 0.17 
 100.03 100.03 1,546.76 15,054.62 
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5.2 จ้านวนชนิดพันธุ์ปลา 
จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัด

กาฬสินธุ์ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 โดยสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา 
จาก 5 จุดส้ารวจ และ 3 เที่ยวส้ารวจ พบว่าอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความหลากหลายของ
พันธุ์ปลารวม 45 ชนิด โดยจุดส้ารวจบ้านดงสมบูรณ์ พบชนิดพันธุ์ปลามากที่สุด มีจ้านวน 35 ชนิด รองลงมา
ได้แก่ จุดส้ารวจบ้านค้าเขื่อนแก้ว บ้านโคกใหญ่ บ้านนาสีนวล และบ้านสะอาดนาทม จ้านวน 29, 24, 23 
และ 20 ชนิด ตามล้าดับ เที่ยวส้ารวจเดือนกรกฎาคมพบชนิดพันธุ์ปลามากที่สุด จ้านวน 37 ชนิด รองลงมา 
ได้แก่ เที่ยวส้ารวจเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน จ้านวน 33 และ 27 ชนิด ตามล้าดับ (ตารางท่ี 12) 
 
ตารางท่ี 12  จ้านวนชนิดพันธุ์ปลาที่พบตามจุดส้ารวจในเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการสุ่มตัวอย่างด้วย

ชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2561 

เที่ยวส้ารวจ 
จุดส้ารวจ 

รวมชนิด  
ร้อยละ 

ดงสมบูรณ์ 
ค้าเข่ือน

แก้ว 
นาสีนวล โคกใหญ่ 

สะอาด
นาทม 

ที่พบ 

พฤษภาคม 23 12 14 19 16 33 73.33 

มิถุนายน 12 17 15 10 12 27 60.00 

กรกฎาคม 24 20 15 19 16 37 82.22 

รวมชนิด 35 29 23 24 20 45 100.00 

ร้อยละที่พบ 77.78 62.22 51.11 53.33 44.44 100.00 - 
 

5.3 ความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลา  
จากการศึกษาความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาในเขื่อนล้าปาวด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่อง

ตา ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่าปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาใน
เขื่อนล้าปาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.62+41.43 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน พิจารณาปริมาณความชุกชุม
สัมพัทธ์ของประชาคมปลาเฉลี่ยตามจุดส้ารวจพบว่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลาที่จุดส้ารวจบ้านค้าเขื่อน
แก้วมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 76.58+73.72  กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย  100  ตารางเมตรต่อคืน และต่้าสุดที่บ้านนาสีนวล  ค่าเฉลี่ย 
30.83+15.79    โดยข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร  มีผลจับสูงสุด รองลงมาได้แก่ข่ายขนาดช่องตา 20 และ 40 
มิลลิเมตร ตามล้าดับ ตารางที่ 13  
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ตารางท่ี  13 ปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลา  (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน)  ตามจุด
ส้ารวจในเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา 
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2561 

จุดส้ารวจ 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

ค่าเฉลี่ย±SD 
20 30 40 55 70 90 

ดงสมบูรณ์        

พฤษภาคม 12.96 30.89 19.32 15.26 2.39 0 80.81 

มิถุนายน 8.25 18.77 8.44 4.02 0 3.65 43.13 

กรกฎาคม 19.15 21.07 12.94 5.96 7.68 14.57 81.36 

ค่าเฉลี่ย 13.70+7.71 19.92+1.63 10.69+ 3.18 4.99+1.37 3.36+ 3.74 9.11+ 7.72 62.25+27.03 

ค้าเขื่อนแก้ว        

พฤษภาคม 2.45 5.89 6.38 4.28 6.53 2.40 27.91 

มิถุนายน 4.44 35.87 26.68 26.50 44.83 23.10 161.39 

กรกฎาคม 10.74 7.54 6.93 7.81 4.09 3.32 40.43 

ค่าเฉลี่ย 5.88 +4.44 16.85+16.43 13.33+11.56 12.86+11.94 18.48+22.85 9.61+11.69 76.58+73.72 

นาสีนวล        

พฤษภาคม 2.16 7.28 0 4.85 2.67 0 16.95 

มิถุนายน 25.01 9.93 4.85 1.00 0.45 6.76 48.01 

กรกฎาคม 2.60 8.29 9.41 4.88 1.24 1.22 27.53 

ค่าเฉลี่ย 9.92+13.07 8.50+1.34 7.13+3.22 2.93+2.23 1.56+1.13 3.99+4.96 30.83+15.79 

โคกใหญ่        

พฤษภาคม 18.40 58.19 19.77 7.75 5.73 4.96 114.81 

มิถุนายน 4.48 1.48 0.46 3.34 0 0 9.76 

กรกฎาคม 11.70 24.80 17.55 2.70 3.61 3.61 65.09 

ค่าเฉลี่ย 11.53+6.46 28.16+28.50 12.59+10.57 4.60+2.75 4.67+1.50 4.29+0.95 60.78+56.36 

สะอาดนาทม        

พฤษภาคม 13.13 8.13 4.44 9.97 2.73 2.41 40.99 

มิถุนายน 18.78 5.40 6.99 6.03 0 0 37.19 

กรกฎาคม 11.13 14.05 7.67 16.05 8.50 0 57.40 

ค่าเฉลี่ย 14.35+3.95 9.19+ 4.42 6.37+1.70 10.68+1.70 5.62+4.08 2.41+1.39 45.19+10.74 

ค่าเฉลี่ยรวม 10.89+7.33 16.19+15.24 9.47+7.46 7.51+ 6.59 6.96+11.09 6.00+6.54 54.62+41.43 
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5.4 ค่าดัชนีบ่งช้ีสภาพนิเวศวิทยาของประชาคมปลา 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ค่าดัชนีบ่งชี้สภาพทางนิเวศวิทยาของประชาคมปลาในอ่างเก็บน้้า

เขื่อนล้าปาว  ซึ่งประกอบด้วย ค่าดัชนีความมากชนิด  ค่าดัชนีความเท่าเทียม  และค่าดัชนีความหลากหลาย ตาม
รายละเอียดตารางที่ 14 

5.4.1 ค่าดัชนีความมากชนิด 
ในภาพรวมของผลการศึกษาประชาคมปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว  พบค่าเฉลี่ยของ

ดัชนีความมากชนิดเท่ากับ 2.64+0.46 เมื่อจ้าแนกค่าเฉลี่ยตามเดือนส้ารวจพบค่าดัชนีความมากชนิดมีค่าสูงสุด
ในเดือนกรกฎาคม  2561 เฉลี่ยเท่ากับ 2.99+0.50 มีค่าต่้าสุดในเดือนมิถุนายน 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 2.13+0.41  
ส่วนค่าเฉลี่ยของผลการศึกษาตามจุดส้ารวจพบค่าดัชนีความมากชนิดมีค่าสูงสุดที่จุดบ้านดงสมบูรณ์ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.03+0.95 และมีค่าต่้าสุดในจุดส้ารวจบ้านสะอาดนาทม เฉลี่ยเท่ากับ 2.22+0.42 

ส่วนผลการศึกษาในรายละเอียดของเที่ยวส้ารวจและจุดส้ารวจพบว่าในเที่ยวส้ารวจเดือน
กรกฎาคม ที่จุดส้ารวจบ้านดงสมบูรณ์มีค่าดัชนีความมากชนิดสูงสุดเท่ากับ 3.66 และเที่ยวส้ารวจเดือนมิถุนายน 
2561 ที่จุดส้ารวจบ้านสะอาดนาทม มีค่าดัชนีความมากชนิดต่้าสุดเท่ากับ 1.78 

5.4.2  ค่าดัชนีความเท่าเทียม 
ในภาพรวมของการศึกษาประชาคมปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวพบว่ามีค่าเฉลี่ยของ

ดัชนีความเท่าเทียมกับ 0.62+0.06 เมื่อจ้าแนกค่าเฉลี่ยตามเดือนส้ารวจพบค่าดัชนีความเท่าเทียมมีค่าสูงสุด ใน
เดือนพฤษภาคม 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 0.68+0.11 และมีค่าต่้าสุดในเดือนมิถุนายน 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 
0.56+0.16 ส่วนค่าเฉลี่ยของผลการศึกษาตามจุดส้ารวจพบค่าดัชนีความเท่าเทียม มีค่าสูงสุดที่จุดส้ารวจบ้าน
ค้าเข่ือนแก้วเฉลี่ยเท่ากับ 0.70+0.12 และมีค่าต่้าสุดในจุดส้ารวจบ้านสะอาดนาทม 0.46+0.06 

ส่วนผลการศึกษาในรายละเอียดของเที่ยวส้ารวจและจุดส้ารวจพบว่าในเที่ยวส้ารวจเดือน
มิถุนายน 2561 จุดส้ารวจบ้านสะอาดนาทมและบ้านนาสีนวลมีค่าดัชนีความเท่าเทียม เท่ากันคือ 0.41 

5.4.3  ค่าดัชนีความหลากหลาย 
ในภาพรวมของผลการศึกษาประชาคมปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวครั้งนี้พบมีค่าเฉลี่ย 

1.71+0.23 เมื่อจ้าแนกค่าเฉลี่ยตามเดือนส้ารวจพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม
2561  เฉลี่ยเท่ากับ 1.89+0.29 และมีค่าต่้าสุดในเดือนมิถุนายน 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 1.45+0.45 ส่วนค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาจุดส้ารวจพบค่าดัชนีความหลากหลายมีค่าสูงสุดที่จุดส้ารวจบ้านค้าเขื่อนแก้วเฉลี่ยเท่ากับ 
1.93+0.23 และมีค่าต่้าสุดในจุดส้ารวจบ้านสะอาดนาทม  เฉลี่ยเท่ากับ 1.24+0.21 ส่วนในผลการศึกษาใน
รายละเอียดของเที่ยวส้ารวจและจุดส้ารวจพบว่าในเที่ยวส้ารวจเดือนพฤษภาคม 2561 จุดส้ารวจบ้านดง
สมบูรณ์ มีค่าดัชนีความหลากหลายสูงสุดเท่ากับ 2.22 และเที่ยวส้ารวจเดือนมิถุนายน 2561 จุดส้ารวจบ้าน
สะอาดนาทม มีค่าดัชนีความหลากหลายต่้าสุดเท่ากับ 1.01  

จากภาพรวมของผลการศึกษาค่าดัชนีบ่งชี้สภาพนิเวศวิทยาของประชาคมปลาพบว่าแนวโน้มทั้ง
ค่าดัชนีทั้งสามเป็นไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกันหรือมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งเชิงเที่ยวส้ารวจและ
จุดส้ารวจแต่บางจุดส้ารวจก็อาจมีค่าแตกต่างไปบ้างแต่ก็ไม่มากนัก ยังแสดงภาพแนวโน้มที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยที่บริเวณจุดส้ารวจบ้านค้าเขื่อนแก้วมีค่าเฉลี่ยเกือบทุกค่าดัชนีบ่งชี้ไประดับสูงกว่าจุดส้ารวจอ่ืน ๆ 
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพของจุดส้ารวจบ้านเขื่อนค้าแก้วเป็นชุมชนโดยรอบมีการชะล้างธาตุอาหารลงสู่แหล่งน้้าซึ่ง
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ซึ่งเป็นอาหารของปลา 
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ตารางท่ี 14  โครงสร้างประชาคมปลาโดยค่าดัชนีทางนิเวศตามเดือนส้ารวจและจุดส้ารวจ ในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้า
ปาวจากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือน
กรกฎาคม 2561 

จุดส้ารวจ พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ค่าเฉลี่ย 
ดัชนีความมากชนิด     
บ้านดงสมบูรณ์ 3.50 1.94 3.66 3.03+0.95 
บ้านค้าเขื่อนแก้ว 2.42 2.84 3.12 2.80+0.35 
บ้านนาสีนวล 2.85 2.14 2.96 2.62+0.45 
บ้านโคกใหญ่ 2.75 1.93 2.94 2.54+0.54 
บ้านสะอาดนาทม 2.63 1.78 2.26 2.22+0.42 
เฉลี่ย 2.83+0.41 2.13+0.41 2.99+0.50 2.64+0.46 
ดัชนีความเท่าเทียม     
บ้านดงสมบูรณ์ 0.71 0.56 0.65 0.64+0.08 
บ้านค้าเขื่อนแก้ว 0.80 0.73 0.57 0.70+0.12 
บ้านนาสีนวล 0.74 0.41 0.70 0.62+0.18 
บ้านโคกใหญ่ 0.63 0.71 0.66 0.67+0.04 
บ้านสะอาดนาทม 0.52 0.41 0.46 0.46+0.06 
เฉลี่ย 0.68+0.11 0.56+0.16 0.61+0.10 0.62+0.06 
ดัชนีความ
หลากหลาย 

    

บ้านดงสมบูรณ์ 2.22 1.39 2.07 1.89+0.45 
บ้านค้าเขื่อนแก้ว 1.99 2.12 1.67 1.93+0.23 
บ้านนาสีนวล 1.96 1.10 1.95 1.67+0.49 
บ้านโคกใหญ่ 1.85 1.63 1.95 1.81+0.16 
บ้านสะอาดนาทม 1.43 1.01 1.26 1.24+0.21 
เฉลี่ย 1.89+0.29 1.45+0.45 1.78+0.32 1.71+0.23 
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อ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว  จังหวัดกาฬสินธุ ์
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จุดส้ารวจที ่1  บ้านดงสมบูรณ์  ต้าบลดงสมบูรณ์ อ้าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดส้ารวจที่ 2  บ้านค้าเขื่อนแก้ว ต้าบลส้าราญใต้ อ้าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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จุดส้ารวจที่ 3  บ้านนาสีนวล ต้าบลสหัสขันธ์ อ้าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

 
 
 

จุดส้ารวจที่ 4  บ้านโคกใหญ่ ต้าบลหนองบัว อ้าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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จุดส้ารวจที่ 5  บ้านสะอาดนาทม ต้าบลล้าคลอง อ้าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ภาพกิจกรรมการส้ารวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้า 
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การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน 
 
 

 
 

 
การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน 
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การเก็บตัวอย่างปลาโดยใช้เครื่องมือข่าย    

 
 

 
 

การชั่งน้้าหนักและวัดความยาวปลาที่ส้ารวจพบ 
 
 
 
 
 



94 
   

 

94 
94 

ชนิดปลาที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว 
 
 
   

 
 

  

         ปลากระมัง 
 

     ปลาสร้อยลูกกล้วย        ปลาไส้ตันตาแดง 

 

  
ปลาหนามหลัง 

 
ปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบจุด 

   

ปลาบู่ทราย ปลาหมอช้างเหยียบ 
 

ปลาสร้อยเกล็ดถี่ 

   
 

ปลาขี้ยอกหางเหลือง 
 

ปลาแป้นแก้ว ปลาสร้อยหลอด 
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พรรณไม้น้้าที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผักกูดเขากวาง  Ceratopteris thalictroides Brongniart                                  หญ้าแห้วหม ู Cyperus rotundus (L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       บัวบก Centella asiatica (L) Urb.               ผักแว่น Hydrocotyle Umbellata (L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตาลปตัรยายชี (Limnocharis fiava (L) Buch. 
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ภาพแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์หน้าดินที่พบในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว 
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13.  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ 

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ   เปนกิจกรรมท่ีกรมประมงไดจัดสรรเงินนอกงบประมาณใหกับหนวยงานยอย
ท่ีมีหนาท่ีในการผลิตพันธุสัตวนํ้าของกรมฯ  ใหทําการผลิตพันธุสัตวนํ้าจําหนายใหกับเกษตรกรโดยท่ัวไป  ท้ังน้ี 
เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงซ้ือพันธุสัตวนํ้าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม  และยังเปนการควบคุมราคาลูกพันธุสัตวนํ้า
ของฟารมเอกชน รวมถึงเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรประกอบอาชีพในการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
หรือจําหนายเปนรายไดซ่ึงในป  2561 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา ไดทําการผลิตพันธุสัตวนํ้าจืด
ชนิดตาง  ๆ จําหนายใหกับเกษตรกรท่ัวไปในราคาท่ีกรมประมงกําหนด  โดยมีผลการดําเนินการ  ดังน้ี 

 

การจําหนายพันธุสัตวน้ํา หนวยนับ แผน ผล ผล (รอยละ) 

 

จํานวนพันธุสัตวนํ้า 
รายไดจากการจําหนายพันธุสัตวนํ้า 

 

ตัว 
บาท 

 

4,090,000 
1,050,000 

 

4,158,500 
1,252,165 

 

105.84 
125.99 

 

  ปงบประมาณ 2561  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา ไดรับแผนการผลิตพันธุ
สัตวนํ้า จํานวน 4,090,000 ตัว แผนการจําหนายพันธุปลา จํานวน 1,050,000 บาท และสามารถผลิตพันธุ
ปลา ชนิดตางๆ จําหนายใหกับเกษตรกร จํานวนท้ังส้ิน 4,158,500 ตัว และมีรายไดจากการจําหนายสัตวนํ้า 
เปนเงิน 1,252,165 บาท 

ตารางแสดงการจําหนายพันธุสัตวน้ํา (ต้ังแต 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 
 

ชนิดสัตวน้ํา 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคาตัวละ 
(บาท) 

จํานวนปลา  
(ตัว) 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ปรับราคา) 

ปลาตะเพียนขาว 2-3 
3-5 
2-3 
3-5 

0.1 
0.2 
0.2 
0.25 

1,000 
14,500 
64,000 
1,000 

100.- 
2,900.- 

12,800.- 
250.- 

 
 
ต้ังแต 1 พ.ค.61 
ต้ังแต 1 พ.ค.61 

ปลานิล 2-3 
2-3 
3-5 

0.1 
0.15 
0.2 

337,000 
223,900 
84,500 

33,700.- 
33,585.- 
16,900.- 

 
ต้ังแต 1 พ.ค.61 
ต้ังแต 1 พ.ค.61 

ปลานิลแดง 2-3 
3-5 

0.2 
0.4 

13,500 
7,500 

2,700.- 
3,000.- 

 

ปลานิลแปลงเพศ 2-3 
3-5 

0.3 
0.5 

2,457,900 
157,600 

737,370.- 
78,800.- 

 

ปลานิลแดงแปลงเพศ 2-3 
3-5 
5-7 

0.4 
0.6 
1 

733,200 
60,800 

100 

293,280.- 
36,480.- 

100.- 

 

ปลาย่ีสกเทศ 2-3 0.1 2,000 200.-  

รวมทั้งสิ้น 4,158,500 1,252,165.-  
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14.  งานบริการทางดานวิชาการและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา                                                      

การรับบุคคลภายนอกเขาฝกงาน 

  ในปงบประมาณ  2561  มีบุคคลภายนอกติดตอขอเขารับการฝกงานท่ีศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงนํ้าจืดนครราชสีมา จํานวนหลายคณะซ่ึงสวนใหญจะเปนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ีเขามา
รับการฝกงาน เพ่ือเปนการฝกปฏิบัติจริง และเสริมสรางประสบการณท่ีนอกเหนือจากทฤษฎีในหลักสูตร 
ในชวงเวลาตาง  ๆกัน จํานวน 4 สถาบัน รวมท้ังส้ิน 14 คน ดังน้ี 

 

ลําดับ สถาบัน ระดับการศึกษา ระยะเวลา จํานวน (คน) 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย ปริญญาตรี 5 มี.ค.- 27 เม.ย.61 5 

2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

ปริญญาตรี 3 เม.ย. – 31 พ.ค.61 2 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปริญญาตรี 4 – 27 มิ.ย.61 3 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปริญญาตรี 4 – 27 ก.ค.61 3 

5 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา 

ปวช. 28 พ.ค. – 7 ก.ย.61 1 

รวม 14 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารสํานักงาน 
 

ภาพผนวกที่ 1  บริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

      ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานประมง                           บริเวณโรงเพาะฟก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             หองจําหนายพันธุสัตวน้ํา                                         หองปฏิบัติการ 
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ภาพผนวกที่ 2   กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 
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ภาพผนวกที่ 3   กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
 

 

 
ภาพผนวกที่ 4  โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
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ภาพผนวกที่ 5  โครงการอนุรักษ ชนิดพันธุสัตวนํ้าประจําถ่ิน และสัตวนํ้าหายากใกลสูญพันธุ 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 6 โครงการฝายหัวนาจังหวัดศรีสะเกษ 
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ภาพผนวกที่ 7 โครงการการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอางเก็บนํ้าลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ 
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ภาพผนวกที่ 8 โครงการจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน (msy) 
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ภาพผนวกที่ 9 ประเมินผลผลิตสัตวนํ้า (CPUE) 
 

 


