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 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดขอนแกํน ได๎จัดท้ารายงานประจ้าปงงบประมาณ 

๒๕๖2-2563 วัตถุประสงค๑เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการตํางๆ ที่ได๎รับมอบหมายจากกรมประมงในรอบ
ปงงบประมาณ  ซึ่งผลส้าเร็จจากการปฏิบัติงานทั้งหลายนี้ เกิดจากความมุํงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงความ
รํวมมือ รํวมแรงรํวมใจ รวมทั้งความเสียสละและอุทิศตนในการท้าหน๎าที่ของทั้งข๎าราชการ ลูกจ๎างประจ้า 
พนักงานราชการ ลูกจ๎างชั่วคราว และเจ๎าหน๎าที่จ๎างเหมาบริการทุกทําน อีกทั้งยังได๎รับการสนับสนุนและให๎ความ
รํวมมือ จากทั้งสํวนราชการ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชนในจังหวัดขอนแกํน จึงขอขอบคุณไว๎ ณ 
โอกาสนี้ 
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จังหวัดขอนแก่น 
1. ความเป็นมา 
 จังหวัดขอนแกํน  เป็นดินแดนที่เคยมีชุมชนโบราณอาศัยอยูํในพ้ืนที่แหํงนี้นับย๎อนหลังได๎หลายพันปง 
อาทิมีการขุดพบแหลํงโบราณคดีที่บ๎านนาดี  ต้าบลบ๎านโคก  อ้าเภอภูเวียง  หรือที่บ๎านนาโพธิ์  ต้าบลชุมแพ  
อ้าเภอ  ชุมแพ เป็นต๎น ในชํวงพุทธศตวรรษที่ 12-18 ก็เป็นดินแดนที่อยูํภายใต๎อิทธิพลของขอมหรือเขมรดัง
หลักฐานที่ได๎มีการค๎นพบศิลาจารึก  กลุํมใบเสมาและประสาทหินหรือกํูแบบศิลปะเขมรในหลายพ้ืนที่ 
 เมืองขอนแกํน  ได๎ตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2331 เมื่อเพียเมืองแพนแหํงทุรคม แขวงเวียงจันทน๑ ซึ่งมีบุตรสาว 
คือ นางค้าแวํน  ได๎เป็นเจ๎าจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1  ได๎พาสมัคร
พรรคพวกเดินทางข๎ามแมํน้้าโขงมาอาศัยอยูํในเขตเมืองสุวรรณภูมิ บริเวณบ๎านโนนทอง ข๎างหนองขอนแกํน  
หรือบึงบอน เจ๎าจอมค้าแวํนได๎กราบบังคมทูลพระกรุณา ให๎ เพียเมืองแพนแยกตัวออกมาตั้ งเมือง  
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าให๎ยกบ๎านบึงบอนขึ้นเป็นเมือง
ขอนแกํน  และให๎เพียเมืองแพนเป็นเจ๎าเมืองขอนแกํนขึ้นกับเมืองนครราชสีมา 
 เมื่อเจ๎าเมืองขอนแกํนได๎ทดลองท้าราชการสํงสํวยให๎แกํเมืองนครราชสีมาครบ 9 ปงแล๎ว พระยา -
นครราชสีมามีใบบอกให๎เข๎ากรุงเทพ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  จึงโปรดเกล๎าตั้งเมือง
ขอนแกํนให๎เป็นเมืองอยํางเป็นทางการให๎ขึ้นตรงตํอกรุงเทพ ฯ  เมื่อปง พ.ศ. 2340 และโปรดเกล๎าให๎ตั้ง      
เพียเมืองแพนเป็นพระนครศรีบริรักษ๑เจ๎าเมืองขอนแกํน  จึงถือวําเมืองขอนแกํน  ตั้งอยํางเป็นทางการเมื่อปง  
พ.ศ. 2340 
 หลังจากนั้นมีการย๎ายที่ตั้งเมืองขอนแกํนอีกหลายครั้ง จนกระทั่งปง พ.ศ. 2451 ได๎ย๎ายศาลากลาง
เมืองขอนแกํนมาตัง้ที่เมืองพระลับ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองขอนแกํน จนกระทั่งปง พ.ศ. 2507 ได๎สร๎างศาลา
กลางข้ึนใหมํที่สนามบินเกํา  ซึ่งปัจจุบันเรียกวําศูนย๑ราชการ 

ค้าขวัญของจังหวัด 
 “พระธาตุขามแกํน เสียงแคนดอกคูณ ศูนย๑รวมผ๎าไหม รํวมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแกํนนครใหญํ ไดโนเสาร๑สิริน
ธรเนํ  สุดเทํเหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก” 
 
ตราประจ้าจังหวัด 
 

 

         เป็นรูปเจดีย๑เกําครอบต๎นมะขาม เรียกวํา 
เจดีย๑ขามแกํน ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่ส้าคัญแหํงหนึ่ง
ของจังหวัดมีเรื่องเลําตํอๆกันมาวําครั้งหนึ่งต๎นมะขาม
ใหญํถูกตัดโคํนลงไว๎หลายปงกลับงอกงามมีกิ่งก๎านสาขา
ขึ้นอีก ประชาชนถือวําเป็นสิ่งมหัศจรรย๑จึงพากันสร๎าง
เจดีย๑ครอบต๎นมะขามนั้นไว๎เรียกวํา เจดีย๑ขามแกํน 
และถือเป็นปูชนียสถาน เคารพกราบไหว๎ตั้งแตํนั้นมา
จนถึงปัจจุบัน จึงได๎น้ามาเป็นตราประจ้าจังหวัด ตํอมา
ค้าวํา ขามแกํน ก็เพ้ียนเป็น ขอนแกํน 
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ต๎นไม๎ประจ้าจังหวัด  : ต๎นชัยพฤกษ๑ 
 

 
 

 
ชื่อ :: ชัยพฤกษ๑ 
ชื่ออ่ืนๆ :: กัลปพฤกษ๑ 
ชื่อวิทยาศาสตร๑ :: Cassia bakeriana Craib 

 

ดอกไม๎ประจ้าจังหวัด  : ดอกราชพฤษ๑ 

 
 

 
ชื่อ :: ดอกราชพฤกษ๑ หรือ ดอกคูณ 
ชื่อสามัญ :: Golden Shower Tree,  
Purging Cassia 
ชื่อวิทยาศาสตร๑ :: Cassis fistula Linn. 

 

2. ลักษณะทางกายภาพ 
   2.1 ที่ตั้งและภูมิประเทศ  
 จังหวัดขอนแกํน ตั้งอยูํระหวํางเส๎นรุ๎งที่ 15 - 17 องศาเหนือและเส๎นแวงที่ 101 - 103 องศา
ตะวันออก ซึ่งอยูํบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หํางจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร  มี
พ้ืนที่ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล๎านไรํ  ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ มีลักษณะสูงต่้าสลับ
เป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต๎ มีที่ราบลุํมแถบลุํมน้้าชีและลุํมน้้าพอง พ้ืนที่สูงกวํา
ระดับน้้าทะเลปานกลางเฉลี่ย  100 - 200 เมตร 
   2.2 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ - ติดกับจังหวัดอุดรธานี  เลย  และหนองบัวล้าภู 
 ทิศใต๎  - ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย๑ 
 ทิศตะวันออก - ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ๑และมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก - ติดกับจังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ๑ 
   2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
 จังหวัดขอนแกนํอยูํในเขตมรสุมปงหนึ่งมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแตํเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดู
หนาวเริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ๑ ฤดูร๎อนเริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  ในปง พ.ศ
2562 มีฝนตก 96 วัน ปริมาณน้้าฝนวัดได๎ 1,068.6  มิลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 37.4 องศาเซลเซียส ในเดือน
เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด  18.10 องศาเชลเซียส ในเดือนกุมภาพันธ๑    
(ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดขอนแกํน ประจ้าปง 2563) 
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3. การปกครองและประชากร 
    3.1 การปกครอง 
  ในปง พ.ศ.2563 จังหวัดขอนแกํน แบํงการปกครองสํวนภูมิภาคออกเป็น 26  อ้าเภอ 198 
ต้าบล 2,331 หมูํบ๎าน โดยมีอ้าเภอดังนี้  

1. อ้าเภอเมือง 
2. อ้าเภอบ๎านฝาง 
3. อ้าเภอหนองเรือ 
4. อ้าเภอชุมแพ 
5. อ้าเภอสีชมพู 
6. อ้าเภอพระยืน 
7. อ้าเภอน้้าพอง 
8. อ้าเภออุบลรัตน๑ 
9. อ้าเภอเปือยน๎อย 
10. อ้าเภอกระนวน 
11. อ้าเภอบ๎านไผํ 
12. อ้าเภอพล 
13. อ้าเภอแวงใหญํ 

14. อ้าเภอแวงน๎อย 
15. อ้าเภอหนองสองห๎อง 
16. อ้าเภอภูเวียง 
17. อ้าเภอมัญจาคีรี 
18. อ้าเภอชนบท 
19. อ้าเภอเขาสวนกวาง 
20. อ้าเภอภูผามําน 
21. อ้าเภอซ้าสูง 
22. อ้าเภอโคกโพธิ์ชัย 
23. อ้าเภอหนองนาค้า 
24. อ้าเภอบ๎านแฮด 
25. อ้าเภอโนนศิลา 
26. อ้าเภอเวียงเกํา 

  การปกครองสํวนท๎องถิ่นประกอบด๎วยองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง เทศบาลนคร 1 
แหํง เทศบาลเมือง 6 แหํง  เทศบาลต้าบล 77 แหํง และองค๑การบริหารสํวนต้าบล 140 แหํง หนํวยราชการ
สํวนภูมิภาค 33 แหํง หนํวยราชการสํวนกลางและรัฐวิสาหกิจ 227 แหํง 
 
   3.2 ประชากร 
 จังหวัดขอนแกํนมีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น 1,802,872 คน เป็นชาย 887,501 คน คิดเป็นร๎อยละ 
49.2 ของประชากรทั้งหมด และเป็นหญิง 915,371 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.8 ของประชากรทั้งหมด 
ประชากรที่อาศัยอยูํในเขตเทศบาลมีจ้านวน  507,53 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.2 สํวนประชากรที่อาศัยอยูํ
นอกเขตเทศบาลมีจ้านวน 1,295,342 คน หรือร๎อยละ 71.8 ความหนาแนํนของประชากรทั้งจังหวัดเทํากับ 
166 คนตํอตารางกิโลเมตร จ้านวนประชากรเฉลี่ยตํอครัวเรือนเทํากับ 3.1 คน จ้านวนบ๎าน 597,845 หลัง 
(ข๎อมูลจากรายงานสถิติจังหวัดขอนแกํน ปง 2563) 
  
4. สภาพเศรษฐกิจ 
  จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ในปง พ.ศ.2561 จังหวัด
ขอนแกํนมีมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวม (GPP) ตามราคาประจ้าปง 211,192 ล๎านบาท มูลคําผลิตภัณฑ๑เฉลี่ยตํอ
หัว (PER CAPITA GPP) 122,950 บาท จัดเป็นอันดับที่ 32 ของประเทศ โดยสาขาการผลิตที่ท้ารายได๎ให๎แกํ
จังหวัดมาท่ีสุด คือ สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลคํา 72,932 ล๎านบาท (ร๎อยละ 34.5 ของ GPP) รองลงมา คือ 
สาขาขายสํง การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต๑และจักรยานยนต๑ 27.751 ล๎านบาท (ร๎อยละ 13.1 ของ 
GPP) สาขาการศึกษา มูลคํา 25,151 ล๎านบาท (ร๎อยละ 11.9 ของ GPP) 
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ตาราง : ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปง จ้าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2556-2560 
(หนํวย : ล๎านบาท)                                                                                                

ปง 2556 2557 2558 2559 2560 
        ภาคเกษตร   26,360 22,923 20,527 20,675 21,369 
 ภาคนอกเกษตร 158,847 163,260 169,412 174,782 182,752  
 ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด 185,208 186,183 189,939 195,457 204,122 
ผลิตภัณฑ๑มวลรวมตํอคน(บาท) 106,330 106,896 109,140 112,389 117,560 
   4.2 อุตสาหกรรม 
 ในปงพ.ศ.2562 มีโรงงานอุตสาหกรรมได๎รับอนุญาต และแจ๎งประกอบกิจการ จ้านวนทั้งสิ้น 4,198 
โรงงาน แยกตามจ้าพวกโรงงานได๎ดังนี้  
 อุตสาหกรรมการเกษตร   จ้านวน  2,767 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมอาหาร   จ้านวน    183 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม   จ้านวน     25 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ   จ้านวน      42 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมเครื่องแตํงกาย  จ้านวน      18 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง   จ้านวน        5 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมไม๎และผลิตภัณฑ๑จากไม๎ จ้านวน      66 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมเฟอร๑นิเจอร๑และเครื่องเรือน จ้านวน      44 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมกระดาษและผลติภณัฑ๑จากกระดาษ จ้านวน      20 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ๑   จ้านวน      23 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมเคมี    จ้านวน      28 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมปริโตรเคมีและผลิตภัณฑ๑ จ้านวน      20 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมยาง    จ้านวน      25 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมพลาสติก   จ้านวน      48 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมอโลหะ   จ้านวน    247 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมโลหะ   จ้านวน        2 โรงงาน  
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ๑โลหะ  จ้านวน    219 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมขนสํง   จ้านวน    176 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  จ้านวน    101 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมไฟฟูา   จ้านวน      15 โรงงาน 
 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ   จ้านวน    124 โรงงาน  
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได๎รับใบอนุญาต และแจ๎งประกอบกิจการที่ใช๎แรงงานตั้งแตํ 100 คนขึ้นไป แยกได๎ดังนี้ 

- โรงงานที่ใช๎คนงานตั้งแตํ 100 - 299 คน  จ้านวน     119 โรงงาน 
- โรงงานที่ใช๎คนงานตั้งแตํ 300 - 499 คน  จ้านวน      22 โรงงาน 
- โรงงานที่ใช๎คนงานตั้งแตํ 500 - 999 คน  จ้านวน     14 โรงงาน 
- โรงงานที่ใช๎คนงานตั้งแตํ >1,000 คนข้ึนไป  จ้านวน     11 โรงงาน 

 ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดขอนแกํน ประจ้าปง 2562 
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   4.3 เกษตรกรรม 
 จังหวัดขอนแกํนมีพ้ืนที่ใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตร 4,217,938 ไรํ (ร๎อยละ 62.03 ของพื้นที)่ โดย
พืชทีส่้าคัญ คือ ข๎าว พืชไรํ (มันส้าปะหลัง อ๎อยโรงงานและข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑) พืชสวน 
    4.3.1 พืชเศรษฐกจิ  
เนื้อท่ีเพาะปลูกข๎าว 
 1. ข๎าวนาปง  มีเนื้อที่ปลูก 2,553,818.25 ไรํ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 1,269062.87 ไรํ ผลผลิตรวม 
470,356.55 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 734.32 กิโลกรัมตํอไรํ  
 2. ข๎าวนาปรัง มีเนื้อที่ปลูก 17,703 ไรํ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 35 ไรํ ผลผลิตรวม 470,356.53 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 342.86 กิโลกรัมตํอไรํ 
เนื้อท่ีเพาะปลูกพืชไรํ  
 1. อ๎อยโรงงาน    มีเนื้อที่ปลูก 683,223.25 ไรํ เก็บเก่ียว 477,063.25 ไรํ  
                                ผลผลิตรวม 4,732,744.75 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 9,820 กิโลกรัมตํอไรํ 
 2. มันส้าปะหลัง  มีเนื้อที่ปลูก 375ม154.50 ไรํ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 153,027.25 ไรํ  
                                ผลผลิตรวม 499,619.30 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,265 กิโลกรัมตํอไรํ 
 3. ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑.  มีเนื้อที่ปลูก 7,158.75 ไรํ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 1,903.25 ไรํ  
                                ผลผลิตรวม 1,131.31 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 595 กิโลกรัมตํอไรํ 
เนื้อท่ีเพาะปลูกพืชผัก 
 

ชนิดของพืชผัก เนื้อท่ีเพาะปลูก 
(ไรํ) 

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว
(ไรํ) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลิตเฉลี่ยตํอไรํ
(กก.) 

1.ข๎าโพดรับประทานผักสด 
2.คะน๎า 
3.ผักกวางตุ๎ง 
4.ผักกาดหอม 
5.ผักกาดหัว 
6.ผักค่ืนฉําย 
7.ผักช ี
8.ผักบุ๎งจีน 
9.พริกข้ีหนู 

2,638.00 
2,620.25 
2,414.25 
1,079.75 

386.00 
3,657.00 
1,635.00 
6,909.00 
3,491.00 

 

1,852.00 
2,117.50 
1,833.00 

780.00 
278.00 

2,433.00 
1,252.00 
5,183.00 
3,010.00 

2,149.00 
2,220.70 
2,066.36 

639.43 
1,452.50 
3,036.20 
1,492.66 
3,914.07 

4,96.17 
 
 

1,160.00 
1,048.00 
1,127.00 

813.50 
5,224.82 
1,248.00 
1,192.00 

754.00 
1,494.00 

 
    4.3.2 ปศุสัตว๑ และสัตว๑เศรษฐกิจส้าคัญ คือ โคเนื้อ สุกร ไกํเนื้อ และ โคนม ดังนี้ 

- โค    176,174 ตัว 
- กระบือ    28,810 ตัว 
- สุกร  198,410 ตัว 
- ไกํ        4,222,367 ตัว 
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4.3.3 ประมง 
 จังหวัดขอนแกํนมีฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด จ้านวน  23,184 ฟาร๑ม  ในเนื้อท่ี 20,538 ไรํ  
ผลผลิตรวม  2,347.07 ตัน โดยสัตว๑น้้าจืดที่จับได๎ จ้าแนกตามชนิดสัตว๑น้้าจืดจังหวัดขอนแกํน ปง พ.ศ.2562 
ดังนี้  
  ปลานิล   630.81  ตัน 
  ปลาตะเพียน   605.36 ตัน 
  ปลาซํอน 212.09 ตัน 
  ปลาสร๎อยขาว 196.02 ตัน 
  ปลาดุก  103.83 ตัน 
  ปลาหมอไทย   92.84 ตัน 
  ปลาไน    47.28 ตัน 
  ปลานวลจันทร๑   37.43 ตัน 
  ปลายี่เสก   17.99 ตัน 
  ปลาอ่ืนๆ 403.43 ตัน 
จ้านวนฟาร๑มและเนื้อท่ีของฟาร๑มเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด จ้าแนกตามประเภทการเลี้ยงของจังหวัดขอนแกํน 

- ฟาร๑มเลี้ยงในบํอดินจ้านวน 23,170 ฟาร๑ม เนื้อที่ 20,529 ไรํ   
- ฟาร๑มเลี้ยงในกระชัง  13 ฟาร๑ม เนื้อที่ 8  ไรํ   
- ฟาร๑มเลี้ยงในรํองสวน 1 ฟาร๑ม เนื้อท่ี 1 ไรํ 

ที่มา : สถิติการประมงแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2562 
 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 ทรัพยากรดิน 
 พ้ืนที่ในจังหวัดขอนแกํน จ้านวน 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล๎านไรํ จะแบํงเป็น
พ้ืนที่ปุาไม ๎พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่รกร๎างวํางเปลํา พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่แหลํงน้้า 
 
ตาราง : การใช๎พื้นท่ีและการถือครองที่ดิน พ.ศ. 2551-2561 (หนํวย : ไรํ) 
 

ปง 
 

เนื้อท่ี 
ทั้งหมด1 

 
เนื้อท่ี 
ปุาไม๎ 2 

เนื้อท่ีทางการเกษตร เนื้อท่ีใช๎
ประโยชน๑

นอก
การเกษตร 

นา พืชไรํ ไม๎ผลและ
ไม๎ยืนต๎น 

สวนผัก
และไม๎
ดอกไม๎
ประดับ 

การเกษตร
อ่ืนๆ 

2557 6,803,744 730,582 2,798,377 948,181 91,013 15,505 366,498 1,853,588 
2558 6,803,744 734,792 2,798,095 948,744 90,912 15,495 366,607 1,849,099 
2559 6,803,744 737,846 2,797,398 948,339 91,080 15,510 366,477 1,847,094 
2560 6,803,744 742,018 2,797,084 948,178 91,041 15,437 366,400 1,843,586 
2561 6,803,744 760,769 2,797,045 947,953 91,062 15,425 366,453 1,825,037 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดขอนแกํนฉบับ พ.ศ.2563 และ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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   5.2 แหลํงน้้า 
      5.2.1 น้้าผิวดิน 
 จังหวัดขอนแกํนอยูํในเขตของลุํมน้้าหลัก 2 ลุํมน้้า คือ ลุํมน้้ามูลและลุํมน้้าชี  พ้ืนที่ลุํมน้้ามูล ได๎แกํ 
กลุํมลุํมน้้าสาขาที่ไหลลงล้าห๎วยแอก ล้าห๎วยสะแทด และล้าพังชู ในสํวนพื้นที่ลุํมน้้าชี ได๎แกํ กลุํมลุํมน้้าที่ไหลลง
อํางเก็บน้้าอุบลรัตน๑ กลุํมลุํมน้้าที่ไหลลงล้าน้้าพองตอนลําง กลุํมลุํมน้้าที่ไหลลงแมํน้้าชี และกลุํม ลุํมน้้าสาขาล้า
ปาวตอนบน โดยมีล้าน้้าสายหลักที่ไหลผํานจังหวัดขอนแกํน ได๎แกํ ล้าน้้าพอง ล้าน้้าเชิญ และล้าน้้าชี  ซึ่ง
สามารถแบํงพ้ืนที่จังหวัดขอนแกํนทั้งหมดออกเป็น 11 ลุํมน้้า และปริมาณน้้าทําเฉลี่ยรายเดือนที่เกิดจากพ้ืนที่ 
รับน้้าของจังหวัดขอนแกํนทั้ง 11 ลุํมน้้ายํอยสรุปได๎ ดังนี้ 
ตาราง : ข๎อมูลลุํมน้้าจังหวัดขอนแกํน 

ล้าดับที่ ลุํมน้้ายํอย 
ขนาดพ้ืนที่ ปริมาณน้้ารายปง

เฉลี่ย (ล๎าน ลบ.ม.) 
ปริมาณน้้าทํารายปง
เฉลี่ย (ล๎าน ลบ.ม.) (ตร.กม.) ร๎อยละ 

1 ลุํมน้้าห๎วยแอก 859.39 7.89 248.64 120.93 
2 ลุํมน้้าล้าสะแทด 77.86 0.72 33.19 11.83 
3 ลุํมน้้าพังชู 189.89 1.74 70.10 26.86 
4 ลุํมน้้าชีสํวนที่ 2 350.49 3.22 578.10 37.29 
5 ลุํมน้้าชีสํวนที่ 3 3,244.00 29.80 5,331.65 362.23 
6 ลุํมน้้าล้าห๎วยสามหมอ 98.29 0.90 40.35 15.58 
7 ลุํมน้้าพองตอนบน 2,150.49 19.76 536.56 411.78 
8 ลุํมน้้าพองตอนลําง 2,194.42 20.16 545.74 359.69 
9 ลุํมน้้าล้าปาวตอนบน 95.52 0.88 39.40 26.38 

10 ลุํมน้้าเชิญ 1,168.57 10.73 321.73 174.53 
11 ลุํมน้้าห๎วยสายบาตร 457.06 4.20 146.42 87.82 

รวม 10,885.98 100.00 7,891.87 1,634.92 
ที่มา : โครงการชลประทานขอนแกํน 2556 

 จากการรวบรวมข๎อมูลปริมาณน้้าทําจากสถานีวัดน้้าทําที่อยูํใน ลุํมน้้าชีทั้งหมด 32 สถานี พบวํา 
ปริมาณน้้าทําของแมํน้้าชีสํวนใหญํจะมีมากในชํวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน และมีปริมาณน๎อยในชํวง
ฤดูแล๎งโดยเดือนที่มีปริมาณน้้าทําสูงสุดได๎แกํชํวงเดือนกันยายนและตุลาคม สํวนลุํมน้้ายํอยที่อยูํในลุํมน้้ามูล
พ้ืนที่จังหวัดขอนแกํน จะมีปัญหาการขาดแคลนน้้ามากพอสมควร โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวงฤดูแล๎ง เนื่องจาก
ปริมาณน้้าทําที่เกิดจากลุํมน้้ามีน๎อย และยังไมํมีแหลํงเก็บกักน้้าขนาดกลาง จังหวัดขอนแกํนมีล้าน้้าที่ส้าคัญไหล
ผําน 3 สาย ดังนี้ 
 1) ล้าน้้าพอง มีต๎นก้าเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขาสันปันน้้าของลุํมน้้าปุาสักกับลุํมน้้าชี ไหลผําน   อ.
ภูกระดึง จ.เลย และ อ.อุบลรัตน๑ อ.เมือง จ.ขอนแกํน และไหลบรรจบแมํน้้าชีที่ อ.เมือง จ.ขอนแกํน มีการ
กํอสร๎างเข่ือนอุบลรัตน๑กั้นล้าน้้าพอง ที่ อ.อุบลรัตน๑ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูาและการชลประทาน มีพ้ืนที่ 
ชลประทานประมาณ 258,000 ไรํ โดยการกํอสร๎างฝายหนองหวายเพ่ือทดน้้า ที่ อ.น้้าพอง ซึ่งอยูํในความ
รับผิดชอบของโครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาหนองหวาย ล้าน้้าพองสามารถแบํงออกเป็น 2 ตอน คือ 
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    1.1) ล้าน้้าพองตอนบน ซึ่งอยูํเหนือเขื่อนอุบลรัตน๑ ล้าน้้าสาขาประกอบด๎วย หนองโก ล้าน้้าพวย 
ห๎วยทรายขาว ล้าน้้ามอ ห๎วยแกน และห๎วยซ้าจาน ซึ่งไหลลงเขื่อนอุบลรัตน๑ 
    1.2) ล้าน้้าพองตอนลําง ซึ่งอยูํท๎ายเขื่อนอุบลรัตน๑ ล้าน้้าสาขาประกอบด๎วย ห๎วยทราย ห๎วยคุมมุม
ห๎วยยาง ห๎วยโจด ห๎วยเสือเต๎น ห๎วยเสียว ห๎วยเก๎าคต ห๎วยใหญํ ห๎วยสายบาตร และห๎วยพระคือ 
 2) ล้าน้้าเชิญ มีต๎นก้าเนิดจากสันปันน้้าของลุํมน้้าปุาสักและลุํมน้้าชี ใน จ .ชัยภูมิ และ อ.ชุมแพ         
จ.ขอนแกํน และไหลลงเขื่อนอุบลรัตน๑ที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกํน 
 3) ล้าน้้าชี มีต๎นก้าเนิดจากสันปันน้้าของลุํมน้้าปุาสักและลุํมน้้าชี ใน จ .ชัยภูมิ ไหลเข๎าสูํจังหวัด
ขอนแกํนบริเวณ อ้าเภอแวงน๎อย ไหลผํานอ้าเภอแวงใหญํ อ้าเภอชนบท อ้าเภอมัญจาคีรี อ้าเภอบ๎านไผํ และ
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไหลผําน จังหวัดร๎อยเอ็ด จังหวัดยโสธร 
และบรรจบแมํน้้ามูล ที่จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 900 กม. ในสภาพปัจจุบันน้้าทําจากแมํน้้าชีไหลผําน
แมํน้้ามูลประมาณ  8.752 ล๎าน ลบ.ม. ตํอปง 
 
      5.2.2 น้้าบาดาล  
 น้้าบาดาลในลุํมน้้าชี สํวนใหญํอยูํในชั้นหินแข็ง (Consolidated  rock) ของหินชุดโคราชและหินภู
ทอก ในพ้ืนที่น้้าใต๎ดินแทรกตัวอยูํในหินเหลํานี้ตามรอยแตกและรอยตํอของหิน อีกทั้งหนํวยหินมหาสารคามมี
ลักษณะพิเศษ คือ มีชั้นหินเกลือแทรกอยูํหลายชั้นจึงท้าให๎น้้าบาดาลในลุํมน้้าชีมีความแปรผันไมํแนํนอนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ แม๎ในบริเวณท่ีใกล๎เคียง เชํน กรณีบาดาล 2บํอ ที่อยูํใกล๎กันบํอหนึ่งอาจเจาะผํานรอยแตก
ของหินท้าให๎น้้ามาก แตํอีกบํอหนึ่งแห๎งเพราะบังเอิญไมํพบรอยแตกของหินเลย เป็นต๎น  เมื่อเป็นเชํนนี้การแปล
ความจากหลุมเจาะหรือจากแผนที่น้้าใต๎ดินจึงมีโอกาสผิดพลาดได๎มาก ทั้งด๎านอัตราการให๎น้้าและคุณภาพของ
น้้าบาดาล 
5.3 ปุาไม๎ พ้ืนที่ปุาไม๎ของจังหวัดขอนแกํน ประกอบด๎วย 
 (1) พ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติ จ้านวน 22 ปุา เนื้อที่ 1,697,520  ไรํ 
 (2) พ้ืนที่อุทยานแหํงชาติ และวนอุทยานแหํงชาติ  6 แหํง 565,843.31 ไรํ 
 (3) พ้ืนที่ปุาชุมชน จ้านวน 234 แหํง 53,817 ไรํ 2 งาน 96 ตาราง 
 สภาพปุาประกอบด๎วยปุาดิบเขา ปุาดิบแล๎ง ปุาเบญจพรรณ และปุาเต็งรัง พรรณไม๎ส้าคัญ ได๎แกํ 
ประดูํ มะคําโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง พรรณไม๎พ้ืนลํางที่ข้ึนอยูํหนาแนํน ได๎แกํ หวํานไพร ชัน     
ขําปุา เพ็ก หวาย กล๎วยไม๎ปุา หญ๎าคา แฝกฯลฯ   



~ 12 ~ 
ตาราง : พ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติในจังหวัดขอนแกํน(หนํวย : ไรํ) 
 

ล้าดับ ช่ือปุา เนื้อท่ีตามกฎกระทรวง เนื้อท่ีอุทยานทับซ๎อน มอบให๎ สปก. พื้นที่กันคืน พื้นที่กันออก คงเหลือปุาสงวน 

1 ปุาโคกหลวง 129,619 38,446 31,444 18,747 11,432 67,044 
2 ปุาดงลาน 340,500 174,087 138,161 13,921 2,086 40,087 
3 ปุาเขาสวนกวาง 38,750 - 9,467 166 256 29,193 
4 ปุาภูเวียง 218,162 192,757 24,146 13,740 - 14,999 
5 ปุาดงมูล 109,375 - - - 5,390 103,985 
6 ปุาหนองอําง 11,718 - 11,718 2,046 - 2,046 
7 ปุากุดน้้าใส 6,093 - 6,093 20 - 20 
8 ปุาห๎วยเสยีว 41,600 - 41,600 800 - 800 
9 ปุาภูระง้า 158,050 - 158,050 13,189 - 13,189 

10 ปุาสาวถี 17,656 - 17,656 6,958 - 6,958 
11 ปุาหนองนกเขียน 22,006 - 22,006 898 - 898 
12 ปุาหนองเม็กและปุาลมุพุก 128,250 - 128,250 12,819 - 12,819 
13 ปุาโสกแต ๎ 51,194 46,890 10,031 6,412 - 685 
14 ปุาโคกหลวงแปลงสาม 97,656 22,980 78,941 9,467 - 5,202 
15 ปุาส้าราญ 29,275 - 29,275 - - - 
16 ปุาหัวฝาย 14,843 - 14,843 4,526 - 4,526 
17 ปุาโนนน้้าแบํง 152,343 - 152,343 1,303 - 1,303 
18 ปุาโตกตลาดใหญ ํ 37,775 - 37,775 5,646 - 5,646 
19 ปุาอุบลและปุาหัวลิง 5,543 - 5,543 - - - 
20 ปุาดงซ้า 69,018 - 69,018 20,623 - 20,623 
21 ปุาบ.นายม และบ.กุดดุก 4,219 - 4,219 160 - 160 
22 ปุาภูเม็ง 13,875 13,875 - - - - 

รวม 1,697,520 489,035 990,579 131,441 19,164 330,183 
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ตาราง : ปุาอนุรักษ๑ของจังหวัดขอนแกํน 
 

อุทยาน /วนอุทยาน  เนื้อท่ี )ไรํ(  คลอบคลุมพ้ืนที่ 
1. อุทยานแหํงชาติภูผามําน 215,892.52 ต.นาหนองทุํม อ.ชุมแพ ต.ห๎วยมํวง ต.วังสวาบ ต.นาฝาย  

ต.ภูผามําน อ.ภูผามําน 
2.อุทยานแหํงชาติน้้าพอง 108,750.79 อ.อุบลรัตน๑  อ.บ๎านฝาง อ.หนองเรือ อ.มัญจาคีรี และ  

ต.ดอนโมง อ.โคกโพธิ์ชัย 
3. อุทยานแหํงชาติภูเวียง 203,125 ต. ในเมือง อ.ภูเวียง อ.ชุมแพ อ.สีชมพู และ อ.หนองนา

ค้า   
4. อุทยานแหํงชาติภูเก๎า ภู
พานค้า 

31,875 ต.บ๎านดง อ.อุบลรัตน๑ ต.ศรีสุขส้าราญ ต.นางิ้ว อ.เขาสวน
กวาง 

5. วนอุทยานน้้าตกบ๐าหลวง 1,200 ต.ห๎วยยาง  อ.กระนวน 
6. วนอุทยานภูระง้า 5,000 ต.วังแสง   ต.ห๎วยแก  อ.ชนบท 
รวม 565,843.31  
ที่มา : ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ๑ที่ 8 (ขอนแกํน) 2558 
 
   5.4 ทรัพยากรธรณี 
 แหลํงทรัพยากรธรณีท่ีส้าคัญในจังหวัดขอนแกํน คือ  
 5.4.1 แรํหินปูน มีในเขตอ้าเภอภูผามําน อ้าเภอสีชมพู และอ้าเภอชุมแพ มีพ้ืนที่รวม 160 ไรํ 
ปริมาณแรํส้ารอง 61.43 ล๎านตัน มีการประกอบกิจการเหมืองแรํหินปูนเพ่ือการอุตสาหกรรมกํอสร๎าง 12 
แปลง 
 5.4.2 ก๏าซธรรมชาติ พบที่อ้าเภอน้้าพอง เขาสวนกวาง และอ้าเภอชนบท มีเพียงแหลํงที่อ้าเภอน้้า
พองและอ้าเภอเขาสวนกวางที่ได๎ขุดขึ้นมาใช๎เป็นแหลํงพลังงานความร๎อนรํวมในการผลิตกระแสไฟฟูาของการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย โดยมีหลุมขุดเจาะก๏าซ จ้านวน 2 แหํง คือ 
 - หลุมขุดเจาะก๏าซ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ้ากัด ตั้งอยูํที่ต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอน้้าพองมีปริมาณก๏าซ
ส้ารองประมาณ 1.5 ล๎านล๎านลูกบาศก๑ฟุต ในปง พ.ศ.2533 มีปริมาณการใช๎วันละ 40 ล๎านลูกบาศก๑ฟุต ปง 
พ.ศ. 2537 มีปริมาณการใช๎วันละ 200 ล๎านลูกบาศก๑ฟุต 
 - แหลํงก๏าซธรรมชาติสินภูฮํอม บริษัทเฮสส๑ (ไทยแลนด๑) จ้ากัด โดยมีหลุมขุดเจาะอยูํที่อ้าเภอหนอง
แสง จังหวัดอุดรธานี และต้าบลโนนสมบูรณ๑ อ้าเภอเขาสวนกวาง มีปริมาณก๏าซส้ารอง 500,000-700,000 
ล๎านลูกบาศก๑ฟุต และมีการตํอทํอระยะทาง 63 กม. เพ่ือน้ามาผลิตก๏าซที่ต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอน้้าพอง     มี
ก้าลังการผลิต 70 ล๎านลูกบาศก๑ฟุตตํอวัน 
 5.4.3 แหลํงแรํที่ส้าคัญของจังหวัดขอนแกํน คือ แรํโพแทช สํวนใหญํจะเป็นแรํคาร๑นัลไลต๑ มีความ
หนาเฉลี่ย 25.88 เมตร  ที่ระดับความลึกประมาณ 200 -300 เมตร พบได๎ในบริเวณพ้ืนที่อ้าเภอเมือง
ขอนแกํน อ้าเภอบ๎านฝาง และอ้าเภอทางตอนไต๎ของจังหวัด แรํคาร๑นัลไลต๑ของจังหวัดขอนแกํน มีปริมาณที่มี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย๑ประมาณ 27,800 ล๎านเมตริกตัน และแรํซิลไวต๑มีปริมาณที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย๑
ประมาณ 580 ล๎านเมตริกตัน 
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วิสัยทัศน์กรมประมง 
 

“เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าสู่การประมงท่ียั่งยืน” 
 
พันธกิจกรมประมง 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลคําของสัตว๑น้้าและผลิตภัณฑ๑ และความสามารถในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร 

2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย๎อนกลับ 
3. บริหารจัดการประมงเพ่ือให๎มีทรัพยากรประมงใช๎ยํางยั่งยืน 
4. พัฒนาการวิจัยเพ่ือน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมถํายทอดสูํเกษตรกร 
5. ปรับบทบาทขององค๑กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให๎มีความรู๎ สมรรถนะ ทักษะ ที่พร๎อมปฏิบัติงาน

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร๎างความเข๎มแข็งให๎เกษตรกร 
2. การพัฒนาและตรวจสอบสินค๎าประมงให๎มีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลคําและความสามารถในการแขํงขัน 
3. การบริหารจัดการด๎านการประมงและทรัพยากรสัตว๑น้้าให๎มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย 
4. การบริหารจัดการองค๑การสูํความเป็นเลิศ 

 
ค่านิยมร่วมขององค์กร     “We are FISHERIES” 
F  =  Friend  หมายถึง  เต็มไปด๎วยความเป็นมิตร 
I   =  INTEGRITY  หมายถึง  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
S  =  Smart   หมายถึง  มีความสงํางามและภาคภูมิใจในตนเอง 
H  =  Happiness หมายถึง  มีความสุข 
E  =  Enthusiasm หมายถึง  มีความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 
R  =  Responsibility หมายถึง  มีความรับผิดชอบตํอภารกิจที่ท้า 
I   =  Intelligence หมายถึง  มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม 
E  =  Energy  หมายถึง  มีก้าลังและพลังทุํมเท 
S  =  Simplicity หมายถึง  มีความเป็นอยูํและวิถีชีวิตที่เรียบงําย 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 
 

1. ประวัติความเป็นมา 
 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดขอนแกํน ตั้งอยูํเลขที่ 222 หมูํที่ 13 ถ.กสิกรทุํงสร๎าง ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกํน หํางจากศาลากลางจังหวัดขอนแกํน ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร 
โดยมีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับ จวนผู๎วําราชการจังหวัดขอนแกํน และท่ีดินของเอกชน 
  ทิศใต๎  ติดกับ การไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกํน และที่ดินเอกชน 
  ทิศตะวันออก ติดกับ บึงทุํงสร๎าง 
  ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนกสิกรทุํงสร๎าง 

 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดขอนแกํน เดิมใช๎ชื่อวําสถานีประมงน้้าจืดจังหวัดขอนแกํน 
กํอตั้งขึ้นเมื่อปง พ.ศ. 2496 โดยกรมประมงมีนโยบายในการเพ่ิมผลผลิตปลาน้้าจืด ซึ่งกองบ้ารุงพันธุ๑สัตว๑น้้า กรม
ประมง (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดในปัจจุบัน) ได๎รับอนุมัติงบประมาณในการกํอสร๎างสถานี
ประมง  โดยการขออนุมัติใช๎ที่ดินราชพัสดุของกระทรวงศึกษาธิการ แรกเริ่มมีเนื้อที่เพียง 15 ไรํ ตํอมาในปง 2505 
สถานีประมงได๎รับงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือขยายพื้นที่โดยจัดซื้อจากเอกชนเพ่ิมอีกประมาณ 95 ไรํ รวมเนื้อที่ใน
ขณะนั้น 110 ไร ํ
 ตํอมาในปง พ.ศ. 2526  สถานีประมงน้้าจืดจังหวัดขอนแกํน  ได๎รับบริจาคที่ดิน จ้านวน 5 ไรํ จาก
นายสมชาย ยิ้มศิริ และในปงเดียวกันนี้ยังได๎รับพ้ืนที่เพ่ิมเติมจากจังหวัดขอนแกํน อีก 35 ไรํ หลังจากนั้นได๎รับ
เพ่ิมเติมจากจังหวัดขอนแกํนอีกครั้งจ้านวน 60 ไรํ ในปง พ.ศ. 2527 รวมเนื้อที่ของสถานีฯ ทั้งหมดประมาณ 
210 ไรํ  
 ปัจจุบัน  ศูนย๑ฯ ได๎ด้าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยที่ดินโดยแบํงออกเป็น  2 สํวน  ดังนี้ 
สํวนที่ 1  ที่ราชพัสดุ หมายเขที่  ขก 1832  รวมเนื้อที่  117-1-68.4  ไรํ แบํงให๎ 
  ส้านักงานประมงจังหวัด 4.-0-20.00 ไรํ  
  ส้านักงานอัยการจังหวัดขอนแกํน 5  ไรํ  
  คงเหลือ 108-1-48.40 ไรํ 
สํวนที่ 2  ที่สาธารณประโยชน๑  เลขที่ 5115 เนื้อที่  78-1-77  ไรํ 
รวมเนื้อที่คงเหลือทั้งสิ้น  186 – 3 -25.4  ไรํ 
 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดขอนแกํน มีการเปลี่ยนชื่อและปรับภารกิจตามการปรับโครงสร๎าง
แบํงงานภายในของกรมประมง ดังนี้  
 - ปง พ.ศ. 2530 สถานีประมงน้้าจืดจังหวัดขอนแกํน เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย๑พัฒนาประมงน้้าจืดขอนแกํน 
 - ปง พ.ศ. 2545 ศนูย๑พัฒนาประมงน้้าจืดขอนแกํน เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด
ขอนแกํน 
 - ปง พ.ศ.2559 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดขอนแกํน เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดเขต 6 (ขอนแกํน) 
 - ปง พ.ศ.2563 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดเขต 6 (ขอนแกํน) เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย๑วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดขอนแกํน 
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2. สิ่งปลูกสร้างและอาคารต่างๆ 
รายการ จ้านวน หนํวย 

- อาคารที่ท้าการ   
- อาคารห๎องประชุม  
- โรงเก็บรถยนต๑    
- โรงเก็บน้้ามัน    
- โรงเก็บพัสดุ    
- ถังสํงน้้า    
- โรงสูบน้้า    
- โรงเก็บอาหารปลา  
- อาคารปฏิบัติการ  
- โรงเพาะฟัก   
- บํอคอนกรีตขนาด 50 ตารางเมตร 
- บํอคอนกรีตขนาด 15 ตารางเมตร 
- บํอดินขนาด 200 ตารางเมตร  
- บํอดินขนาด 400 ตารางเมตร   
- บํอดินขนาด 800 ตารางเมตร  
- บํอดินขนาด 1,600 ตารางเมตร   
- บํอดินขนาด 3,200 ตารางเมตร   
- บํอพักน้้าขนาด 3-15 ไรํ   
- บ๎านพักผู๎อ้านวยการศูนย๑   
- บ๎านพักข๎าราชการ (เดี่ยว)   
- บ๎านพักข๎าราชการ (แฝด 2 ครอบครัว) 
- บ๎านพักคนงาน 6 ครอบครัว   
- บ๎านพักคนงาน 4 ครอบครัว   
- ปูอมยาม     
- เสาธง       
- โรงจอดเครื่องจักรกล    

1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
1 

58  
40  
12 
29 
18 
42 
1 
5 
1 

16 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

หลัง 
หลัง 
หลัง 
หลัง 
หลัง 
ถัง 
หลัง 
หลัง 
หลัง 
หลัง 
บํอ 
บํอ 
บํอ 
บํอ 
บํอ 
บํอ 
บํอ 
บํอ 
หลัง 
หลัง 
หลัง 
หลัง 
หลัง 
หลัง 
ต๎น 

 หลัง 
 

3. ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ตามโครงสร้างกรมประมง ปี 2563 
3.1 ศึกษา ค๎นคว๎า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด สัตว๑น้้าสวยงาม

และพันธุ๑ไม๎น้้าจืดเพ่ือทดสอบและถํายทอดเทคโนโลยีที่เหมาสมแกํเกษตรกรตามสภาพพ้ืนที่
รับผิดชอบโดยเกษตรมีสํวนรํวม 

3.2 วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด สัตว๑น้้าสวยงาม พันธุ๑ไม๎น้้าจืดที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจและพันธุ๑สัตว๑น้้าหายากหรือใกล๎สูญพันธุ๑ของแตํละท๎องถิ่นเพ่ือพัฒนาให๎เป็นสัตว๑น้้า
เศรษฐกิจ 

3.3 ผลิต และขยายพันธุ๑สัตว๑น้้าจืด สัตว๑น้้าสวยงาม และพันธุ๑ไม๎น้้าจืดที่ได๎รับการปรับปรุง
พันธุกรรมพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดที่หายากและใกล๎สูญพันธุ๑ 
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3.4 ผลิต และปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้้าจืด และพันธุ๑ไม๎น้้าจืดโดยเน๎นชนิดพันธุ๑ที่เหมาะสมกับแหลํงน้้าปิด 
หรือแหลํงน้้าของชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความอุดมสมบูรณ๑ของสัตว๑น้้าจืดในแหลํงน้้า 

3.5 ให๎บริการทางวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด สัตว๑น้้าสวยงาม และ
พันธุ๑ไม๎น้้าจืด และให๎การสนับสนุนทางวิชาการกับหนํวยงานสํวนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับ
ดูแลด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า และพันธุ๑ไม๎น้้าจืด 

3.6 ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด และมาตรฐานการ
ผลิตสัตว๑น้้าสวยงาม ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

3.7 เฝูาระวังและปูองกันกรเกิดโรคระบาดในสัตว๑น้้าจืด สัตว๑น้้าสวยงาม ทั้งจากการเพาะเลี้ยงและ
จากธรรมชาติ 

3.8 ก้ากับ ควบคุม ดูแล การด้าเนินการของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุมให๎ปฏิบัติได๎ตามที่
กฎหมายก้าหนด 

3.9 ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข๎องหรือ ที่ได๎รับ
มอบหมาย 

3.10 ด้าเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ๑สัตว๑น้้า 
3.11 ให๎บริการตรวจวิเคราะห๑คุณภาพดิน น้้า สัตว๑น้้า โรคสัตว๑น้้า และปัจจัยการผลิต 
3.12 รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ประกอบด๎วย จังหวัดขอนแกํน  นครราชสีมา  

 

4. ที่ตั้งหน่วยงาน 
 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดขอนแกํน ตั้งอยูํเลขที่ 222 หมูทํี่ 13 ถนนกสิกรทุํงสร๎าง 
ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน โทรศัพท๑ 0-4324-6654 แฟกซ๑ 0-4324-2232  
 e-mail address : ifkhonkaen@gmail.com 
 website : http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/rfa-khonkaen_aqradc 
 
5. ปลาประจ าหน่วยงาน 
 ปลาพรม หรือ ปลาพรมหัวเหม็น (Osteochilus melanopleura) 
 

 

mailto:ifkhonkaen@gmail.com
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/rfa-khonkaen_aqradc
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ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดขอนแกํน 222 ถนนกสิกรทุํงสร๎าง ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน 
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6. รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีฯ/ผู้อานวยการศูนย์ฯ 

รายนามผู๎ด้ารงต้าแหนํงหัวหน๎าสถานีฯ 
  1. นายทรงศิลป์  สุจริตกุล   ปง   2496 - 2504 
 2. นายวิสุทธิ์  วัชรากุล   ปง 2504 - 2507 
 3. นายบุญลือ  ลักษณะบุตร  ปง  2507 - 2508 
 4. นายประถม  ทวีศักดิ์   ปง  2508 - 2525 
 5. นายวินัส  บุณยรัตผลิน  ปง 2525 – 2529 
 
รายนามผู๎ด้ารงต้าแหนํงผู๎อ้านวยการศูนย๑พัฒนาประมงน้้าจืดขอนแกํน 
 1. นายบุญชํวย  ชาวปากน้้า  ปง   2529 - 2531 
 2. นายพิทยา  เพ็ญนภาภรณ๑  ปง 2531 - 2536 
 3. นายเทียนทอง  อยูํเวชวัฒนา  ปง 2536 - 2539 
 4. นายวัฒนะ  ลีลาภัทร  ปง 2539 - 2542 
 5. นายสุชิน  ทองมี   ปง 2542 - 2545 
 
รายนามผู๎ด้ารงต้าแหนํงผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดขอนแกํน 
 1. นายสุชิน  ทองมี   ปง 2545 - 2547 
 2. นายไชยวัฒน๑  รัตนดาดาษ  ปง 2547 - 2550 
 3. นายเดชา    รอดระรัง  ปง 2550 - 2558 
 4. นายไชยวัฒน๑  รัตนดาดาษ  ปง 2558 – 2559 
 
รายนามผู๎ด้ารงต้าแหนํงผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดเขต 6 (ขอนแกํน) 
 1. นายสุริยา  จงโยธา   ปง 2559 – 2561 
 2. นางสาวสาวิตรี         ศิลาเกษ   ปง  2561 -  2563 
 
รายนามผู๎ด้ารงต้าแหนํงผู๎อ้านวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดขอนแกํน (1 ตุลาคม 2563) 

1. นางสาวสาวิตรี    ศิลาเกษ   ปง  2563 -  ปัจจุบัน 
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7. อัตราก าลัง 

   ในปงงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น๎าจืดขอนแกํน มี
บุคลากรโดยมีรายละเอียดของบุคลากร ดังนี้ 

ข้าราชการ 
ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหนํง หมายเหตุ 

1 นางสาวสาวิตรี  ศิลาเกษ ผู๎อ้านวยการศูนย๑ฯ  
2 น.ส.นพนันท๑ อยูํรอง นักวิชาการประมงช้านาญการ  
3 น.ส.วภิารัตน๑  แสงจันทร๑ นักวิชาการประมงช้านาญการ  
4 น.ส.ปราถนา กล๎าหาญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
5 นายเมธัส    เครือชาลี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
6 นายศักดิ์สิทธิ์  ชนะกฤษ นายชํางเครื่องกลปฏิบัติงาน  
7 นางสุลีลักษณ๑ หนูจิตร เจ๎าพนักงานงานธุรการช้านาญงาน  
8 น.ส.อมรลักษณ๑  อาษาสนา เจ๎าพนักงานงานธุรการปฏิบัติงาน  

   
  ลูกจ้างประจ า 

ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหนํง หมายเหตุ 
1 นางปรียา วัฒนาดิลกกุล พนักงานพิมพ๑  ส ๔ เกษียณ 1 ตุลาคม 2563 
2 นางประเสริฐ จิตร๑ภิรมย๑ศรี พนักงานธุรการ ส 4  
3 นายอาวุธ ช้านาญกุล พนักงานขับรถยนต๑ ส ๒  
4 นายบุญยรัตน๑ สายสถิตย๑ พนักงานขับรถยนต๑ ส ๒ เกษียณ 1 ตุลาคม 2562 
5 นายประเสริฐ โมํงปราณีต พนักงานขับรถยนต๑ ส ๒  
6 นายอิสรา ขําขันมะลี พนักงานขับรถยนต๑ ส ๒  
7 นายวิไล   มะลาศรี พนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๒  
8 นายประสาท  โสมอุบล พนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๒  
9 นายมานิตย๑  ค้าประภัศร๑ พนักงานรักษาความปลอดภัยบ ๒  

10 นายจักรพงค๑ เวียงวิเศษ ชํางเครื่องยนต๑ ช 4  
11 นายกฤษณะ ชํางเหล็ก ชํางไม๎ ช 4  
12 นายสุดใจ มะลาศรี ชํางไม๎ ช 3 เกษียณ 1 ตุลาคม 2563 
13 นายส้าฤทธิ์ เพ็งหลอย พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ ๒  
14 นายจารุวัฒน๑  กัสนุกา พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ ๒ เกษียณ 1 ตุลาคม 2563 
15 นายวิเชียร   ไกยสวน พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ ๒  
16 นายช้านาญ   รังษีสม พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ ๒  
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 พนักงานราชการ 
 

ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหนํง หมายเหตุ 
1 นายภูชนะ ชัยฤาชา นักวิชาการประมง  
2 นายสุทธิพล ตาสาโรจน๑ นักวิชาการประมง  
3 นางสาวชไมพร ขุนจันทึก นักวิทยาศาสตร๑  
4 นายวัฒนา มุลตรี เจ๎าหน๎าที่ประมง ลาออก  1 ตุลาคม 2562 
5 นายกรกต เรืองเจริญ เจ๎าหน๎าที่ประมง  
6 นางสาวสุชาดา วังคะฮาต เจ๎าหน๎าที่ประมง  
7 นางภัททิยา สัสดีไกรสร พนักงานห๎องทดลอง  
8 นายพลวัต  เอ๎เคน เจ๎าหน๎าที่ประมง เริ่มงาน 15  มกราคม 2562 
9 นายสุวัฒน๑  หมื่นชนะ พนักงานผู๎ชํวยประมง  

10 นายสุนทอง เย็นเหลือ พนักงานผู๎ชํวยประมง  
11 นายยุทธนา ลุนจันทา พนักงานผู๎ชํวยประมง ลาออก 1 ตุลาคม 2563 
12 นายสงวน ขานวงค๑ พนักงานผู๎ชํวยประมง  
13 นางสาวฟูารุํง เพลงกระโทก พนักงานผู๎ชํวยประมง  
14 นางชลธิชา นาชัยเพิ่ม พนักงานผู๎ชํวยประมง  
15 นางสุพัก บึงไสย๑ พนักงานผู๎ชํวยประมง  
16 นายสุเมธ  ยางสนธ ิ เจ๎าหน๎าที่ประมง เริ่มงาน 23  มีนาคม 2563 
17 นายนรินทร๑   สืบวงษา พนักงานผู๎ชํวยประมง เริ่มงาน 2 พฤศจิกายน 2563 
18 นายสุนทร  เพ็งหลอย พนักงานผู๎ชํวยประมง โครงการอันเนื่องมาจากพระราด้าริ 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหนํง หมายเหตุ 
1 นางสาวศศิวิมล  ลีปา เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ลาออก 1 พฤศจิกายน 2563 
2 นางสาวภัทรา  กองหาโคตร เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี เริ่มงาน 2 พฤศจิกายน 2563 
3 นายพูนสวัสดิ์  มาตรราช คนงานประมง  
4 นางล้ายง  โมํงปราณีต คนงานประมง  
5 นายนิคม  เศษสุวรรณ๑ คนงานประมง  
6 นายอรรคเดช   ภักดี คนงานประมง  

จ้างเหมาบริการ 
1 นางสาวสมฤทัย  โมํงปราณีต   
2 นางสาวไพรัตน๑  แถมนา   
3 นายผอง  อบมา   
4 นางสมพร เก๎าบุญ   
5 นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ   
6 นายพงษ๑พิทักษ๑  แววแสง   
7 นายเอกสิทธิ์  เสียงใส   
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ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2562 
 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น๎าจืดขอนแกํน มีการใช๎จํายงบประมาณประจ้าปง 2562 ดังนี้ 
 

งาน/โครงการ 
งบประมาณท่ี 
ได๎รับ (บาท) 

งบประมาณท่ี 
จํายจริง (บาท) 

ใช๎จําย 
ร๎อยละ 

1.แผนงาน ยุทธศาสตร๑สร๎างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้้าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการ สํงเสริมการด้าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 
- พนักงานราชการ 
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
- คําสาธารณูปโภค 

 
 
- 

206,000.00 
- 

 
 
- 

205,958.79 
- 

 
 
- 

99.98 
- 

2. แผนงานบูรณาการศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร 
2.1 โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค๎า
เกษตร 
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค๎าประมงสูํ
มาตรฐาน 
-  คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
2.2 โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
2.3 โครงการ ธนาคารสินค๎าเกษตร 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบ
มีสํวนรํวม 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
2.4 โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค๎าเกษตร 
กิจกรรมหลัก สํงเสริมการบริหารจัดการผลิตสินค๎า
ประมง (ควบคุมการท้าประมงฯ) 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

3,246,500.00 
 
 

433,000.00 
 
 
 

135,000.00 
 
 
 
 

132,140.00 

 
 
 
 
 
 

3,246,485.37 
 
 

432,922.38 
 
 
 

134,851.31 
 
 
 
 

131,958.90 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 

99.98 
 
 
 

99.89 
 
 
 
 

99.88 
2.5 โครงการ ระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ  
กิจกรรมหลัก ระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
 
 

 
 

718,980.00 
 

 
 
718,632.84 

 

 
 

99.95 
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งาน/โครงการ 
งบประมาณท่ี 
ได๎รับ (บาท) 

งบประมาณท่ี 
จํายจริง (บาท) 

ใช๎จําย 
ร๎อยละ 

2.6 โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค๎าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri 
Map)  
กิจกรรมหลัก สํงเสริมเกษตรเชิงรุกด๎านประมง 
(Zoning by Agri map) 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
2.7 โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรอินทรีย๑ 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ
ด๎านการประมง 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
 

 
 
 
 
 

1,703,700.00 
 
 

270,000.00 
 
 

730,660.00 

 
 
 
 
 

1,703,465.10 
 
 

269,953.65 
 
 

730,658.01 

 
 
 
 
 

99.99 
 
 

99.98 
 
 

100.00 

3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ     
รายการคําใช๎จํายบุคลากรภาครัฐ 
- พนักงานราชการ 
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
 

 
2,937,622.58 
141,154.00 

 

 
2,937,622.58 
141,099.00 

 
100.00 
99.96 

 
4. แผนงานพื้นฐานด๎านการสร๎างความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด๎านการประมง 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
-คําสาธารณูปโภค 
 

 
 
 

528,000.00 
903,900.00 

 
 
 

527,970.25 
898,998.56 

 
 
 

99.99 
99.46 
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ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2563 
 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น๎าจืดขอนแกํน มีการใช๎จํายงบประมาณประจ้าปง 2563 ดังนี้ 

งาน/โครงการ 
งบประมาณท่ี 
ได๎รับ (บาท) 

งบประมาณท่ี 
จํายจริง (บาท) 

ใช๎จําย 
ร๎อยละ 

1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 
ผลผลิต รายการคําใช๎จํายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเกษตรกร
อยํางเป็นระบบ 
กิจกรรมหลัก บุคลากรภาครัฐด๎านประมง 
- พนักงานราชการ 
- คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 

 
2,99,995.49 
127,739.00 

 
2,992,995.49 

127,793.00 

 
100.00 
100.00 

2. แผนงาน ยุทธศาสตร๑เกษตรสร๎างมูลคํา 
2.1 โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค๎า
เกษตร 
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค๎าประมงสูํ
มาตรฐาน 
-  คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
2.2  โครงการ ธนาคารสินค๎าเกษตร 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบ
มีสํวนรํวม 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
2.3 โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและ
การแปรรูปสัตว๑น้้า 
กิจกรรมหลัก สํงเสริมการบริหารจัดการการผลิตและ
การแปรรูป (ปลาสวยงาม) 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
กิจกรรม แปรรูป พันธุ๑หลัก-พันธุ๑ขยาย 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
กิจกรรม จัดระเบียบการท้าประมง 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
2.4 โครงการ ระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ  
กิจกรรมหลัก ระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 

 
 
 
 
 

2,139,045.00 
 
 
 

142,850.00 
 
 
 
 

58,000.00 
 

8,000.00 
 

30,600 
 
 

693,400.00 

 
 
 
 
 

2,138,583.94 
 
 
 

142,849.88 
 
 
 
 

57,999.12 
 

8,000.00 
 

30,500.49 
 
 

693,301.80 

 
 
 
 
 

99.98 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 

100.00 
 

100.00 
 

99.51 
 
 

99.99 
2.5 โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค๎าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri 
Map)  
กิจกรรมหลัก สํงเสริมเกษตรเชิงรุกด๎านประมง 
(Zoning by Agri map) 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 

 
 
 
 
 

1,359,700.00 

 
 
 
 
 

1,359,655.57 

 
 
 
 
 

100.00 
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งาน/โครงการ 
งบประมาณท่ี 
ได๎รับ (บาท) 

งบประมาณท่ี 
จํายจริง (บาท) 

ใช๎จําย 
ร๎อยละ 

2.6 โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรอินทรีย๑ 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
2.7 โครงการจัดระเบียบการท้าประมง 
กิจกรรมหลัก จัดระเบียบการท้าประมง 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
 

 
 

129,600.00 
 
 

30,600.00 

 
 

129,599.11 
 
 

30,500.49 

 
 

100.00 
 
 

99.67 

3. แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการสร๎างความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด๎านการประมง 
กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว๑น้้า 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
-คําสาธารณูปโภค 
-คําครุภัณฑ๑ 
 

 
 
 
 

537,600.00 
707,100.00 

37,800.00 

 
 
 
 

537,457.71 
707,065.38 

37,800.00 

 
 
 
 

99.97 
100.00 
100.00 

4. แผนงาน ยุทธศาสตร๑เสริมสร๎างพลังทางสังคม 
โครงการ สํงเสริมการด้าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
5. แผนงาน บูรณาการพัฒนาและสํงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก 
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
โครงการ สํงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก๎ไขปัญหา
ที่ดินท้ากินของเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก สํงเสริมและพัฒนาอาชีพประมง 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
โครงการ สํงเสริมและสร๎างทักษะในการประกอบ
อาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรมหลัก สํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํด๎านการ
ประมง 
-คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
 

 
 
 

194,000.00 
 
 
 
 

377,100.00 
 
 
 

104,000.00 
 
 
 
 

601,750.00 

 
 
 

193,913.47 
 
 
 
 

377,095.01 
 
 
 

103,987.25 
 
 
 
 

601,728.92 

 
 
 

99.96 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 

99.99 
 
 
 
 

100.00 
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ผลการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการและกิจกรรมต่างๆ ปีงบประมาณ 2562 
 

1.แผนงาน: บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
1.1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
       กิจกรรมหลัก :  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 
หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ มีนโยบายเพ่ือ
พัฒนาแหลํงผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด๎านการเกษตรให๎มีความสมบูรณ๑และครบวงจรเพ่ือแก๎ปัญหา
ผลผลิตล๎นตลาด ราคาตกต่้า และให๎ผลผลิตที่ได๎มาตรฐาน โดยสํงเสริมให๎เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญํ
จัดการการเลี้ยงตามมาตรฐาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต๎นทุนการผลิตให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม การ
จัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลคําการผลิต และการเชื่อมโยงสินค๎าสูํตลาด โดยมีผู๎จัดการโครงการ (Project 
manager) เป็นผู๎ให๎ค้าแนะนะ ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการ
ด้าเนินการในด๎านตํางๆ ดังกลําว 
  ในปง พ.ศ.255๙ ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว๑น้้าจืด 381,600 ตัน มูลคําประมาณ 33,993 
ล๎านบาท (กองนโยบายและยุทธศาสตร๑พัฒนาการประมง กรมประมง, 25๖๑) ชนิดสัตว๑ที่ส้าคัญ คือ ปลานิล 
ปลาดุก กุ๎งก๎ามกราม ปลาตะเพียน ปลาชํอน ปลาสลิด ปลาสวาย และปลาหมอ เป็นต๎น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกร
ประสบปัญหาด๎านต๎นทุนการผลิตสูง ระบบการเลี้ยงไมํได๎มาตรฐาน และราคาตกต่้า ดังนั้นเพ่ือพัฒนาเกษตรกร
ผู๎พะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ๑ กรมประมงจึงด้าเนินการโครงการระบบสํงเสริมแบบแปลง
ใหญํ (สัตว๑น้้าจืด) ภายใต๎แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตให๎มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นและลดต๎นทุนเพ่ือตอบสนองความต๎องการของตลาด ด๎วยการเลี้ยงตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าที่ดี โดยมีการรวมกลุํมกันของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ้านาจตํอรองในการซื้อ
ปัจจัยการผลิตและจ้าหนํายผลผลิต ซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชํวยให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอยํางยั่งยืน 
  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าของเกษตรกร 
2. ลดต๎นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าของเกษตรกร 
3. ยกระดับมาตรฐานฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าเข๎าสูํมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง                                                   

สัตว๑น้้าทีดี่ (GAP) 
4. พัฒนากลุํม วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ๑ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าเพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการ

ผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสูํตลาดให๎แกํสมาชิก 
5. มีตลาดจ้าหนํายผลผลิตสัตว๑น้้า 
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แผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการระบบสํงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญํ 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
แปลงปี 62  ปลาดุก อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น      
1.พัฒนาองค๑ความรู๎     
-สํงเสริม/ให๎ความรู๎/ด๎านระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการใช๎เชื้อจุลินทรีย๑ ปม.1 (3ครั้ง/ปง) 

ครั้ง 3 3 100 

2. สนับสนุนสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิต     
-สนับสนุนสัตว๑น้้าพันธุ๑ดี (ลูกพันธุ๑ปลาดุกบิ๊กอุย) 
ให๎แกํเกษตรกร  จ้านวน 30 รายๆละ 6,000 ตัว 
รวม 180,000 ตัว 

ราย 30 30 100 

-ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร๑ม (GAP กรมประมง) ราย 30 30 100 
-ให๎การรับรองมาตรฐานฟาร๑ม (GAP กรมประมง) ราย 30 30 100 
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3. บริหารโครงการ/ติดตามและประเมินผล     
-ติดตามประเมินผลสํวนภูมิภาค ครั้ง 12 12 100 
     
แปลงปี 61  ปลานิล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา     
1.พัฒนาองค๑ความรู๎     
-สํงเสริม/ให๎ความรู๎/ด๎านระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการใช๎เชื้อจุลินทรีย๑ ปม.1 (3ครั้ง/ปง) 

ครั้ง 3 3 100 

2. ยกระดับมาตรฐานสินค๎นค๎าและสร๎างมูลคําเพ่ิม     
-ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร๑ม (GAP กรมประมง) ราย 49 49 100 
-ให๎การรับรองมาตรฐานฟาร๑ม (GAP กรมประมง) ราย 49 49 100 
3. บริหารโครงการ/ติดตามและประเมินผล     
-ติดตามประเมินผลสํวนภูมิภาค ครั้ง 12 12 100 
     
แปลงปี 60  ปลานิล อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น     
1.พัฒนาองค๑ความรู๎     
-สํงเสริม/ให๎ความรู๎/ด๎านระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการใช๎เชื้อจุลินทรีย๑ ปม.1 (3ครั้ง/ปง) 

ราย 30 30 100 

2. ยกระดับมาตรฐานสินค๎าและสร๎างมูลค๎าเพ่ิม     
-ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร๑ม (GAP กรมประมง) ราย 30 26 86.67 
-ให๎การรบัรองมาตรฐานฟาร๑ม (GAP กรมประมง) ราย 30 12 40 
3. บริหารโครงการ/ติดตามและประเมินผล     
-ติดตามประเมินผลสํวนภูมิภาค ครั้ง 12 12 100 
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1.2.  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
        กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
 
หลักการและเหตุผล 
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรไทยให๎เป็น  Smart Farmer  โดยมี 
Smart Officer  เป็นเพื่อนคูํคิด Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรมีความรู๎ในเรื่องที่ท้าอยูํ มีข๎อมูลประกอบ 
การตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค๎าและความปลอดภัยของผู๎บริโภค มีความรับผิดชอบตํอสังคมและ 
สิ่งแวดล๎อม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร แตํจากสถานการณ๑ปัจจุบันเกษตรกรยังไมํประสบความส้าเร็จ
เทําท่ีควร ส้าหรับเกษตรกรสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าก็เชํนกันตํางประสบปัญหาต๎นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า
สูง การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล๎อมโดยทั่วไป รวมถึงการลดลงของทรัพยากรสัตว๑น้้าธรรมชาติ 
          กรมประมง ได๎รับนโยบายในการด้าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) 
โดยสนับสนุน สํงเสริม และให๎ความรู๎เกษตรกรเพ่ือให๎มีความรู๎ มีทักษะ และมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพด๎านการประมงตลอดหํวงโซํคุณคําการผลิตที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพของแตํ
ละบุคคล เน๎นการน้าประยุกต๑ใช๎องค๑ความรู๎และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องประกอบกับการตัดสินใจ มีการน้าเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีและเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให๎เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกรและสามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดทั้งด๎านการผลิต 

การแปรรูป และการตลาด 
2. เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับการพัฒนาให๎สามารถเป็นเกษตรด๎านต๎นแบบและเป็นแหลํงเรียนรู๎ในการประกอบ

อาชีพด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อให๎เกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง Smart Farmer 
4. เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าสูํ Smart Farmer 
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แผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
พ้ืนที่ด้าเนินการ จังหวัดขอนแกํน     

1. เสริมสร๎างความรู๎เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer      
1.1 อบรม/ถํายทอดความรู๎ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart 
Farmer 

ราย 250 250 100 

1.2 เพ่ิมพูนองค๑ความรู๎ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart 
Farmer 

 
ราย 

 
0 

 
0 

 
100 

2.ติดตามและประเมินผล (สํวนภูมิภาค)     
2.1 ติดตามและประเมินผล (สํวนภูมิภาค) ราย 125 125 100 
 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
พ้ืนที่ด้าเนินการ จังหวัดนครราชสีมา     

1. เสริมสร๎างความรู๎เพื่อพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer      
1.1 อบรม/ถํายทอดความรู๎ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart 
Farmer 

ราย 250 250 100 

1.2 เพ่ิมพูนองค๑ความรู๎ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart 
Farmer 

 
ราย 

 
21 

 
21 

 
100 

2.ติดตามและประเมินผล (สํวนภูมิภาค)     
2.1 ติดตามและประเมินผล (สํวนภูมิภาค) ราย 125 125 100 
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1.3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning 
by Agri-Map)  
       กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri- map) 
 
หลักการและเหตุผล 
          สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข๎าว เข๎าสูํกิจกรรมด๎านอ่ืนๆ ให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
และเพ่ือเป็นการสนับสนุนข๎อมูลให๎เกษตรกรใช๎ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่ ด๎วยเหตุนี้ กรมประมงซึ่ง
เป็นหนํวยงานที่สํงเสริมให๎มีการเลี้ยงสัตว๑น้้าในพื้นท่ีๆเหมาะสมและสร๎างอาชีพสร๎างรายได๎จากการเลี้ยงสัตว๑น้้า 
ตามนโนบาย โซนนิ่ง (Zoning by Agri-Map) กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะถํายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว๑น้้า
ในพ้ืนที่ไมํเหมาะสมกับการท้านาข๎าวเพื่อทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการเลี้ยงสัตว๑และสามารถพัฒนาเป็น
จุดด๎านสาธิตการเลี้ยงสัตว๑น้้าให๎แกํเกษตรกรได๎อยํางตํอเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํงเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไมํเหมาะสมในการปลูกข๎าว ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสูํการเลี้ยงสัตว๑น้้า 
2. เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว๑น้้าให๎เป็นทางเลือกแกํเกษตรกรให๎มีสัตว๑น้้าบริโภค ลดคําใช๎จําย สร๎าง

รายได๎ให๎ครัวเรือน 
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แผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค๎าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) พ้ืนที่ด้าเนินการ จ.ขอนแกํน 429 ราย และ จ.นครราชสีมา 202 ราย รวม  631 
ราย 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
พ้ืนทีด่ าเนินการ จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา  ราย 631 631 100 
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม ราย 631 631 100 
2. ติดตามและประเมินผล 
2.1 ให๎ค้าแนะน้า ถํายทอดให๎ความรู๎ ด๎านการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า (2ครั้ง/ราย) 
2.2 ติดตามและประเมินผล 1 ครั้ง/ราย 

 
ครั้ง 

 
ราย 

 
1,262 

 
631 

 
1,262 

 
631 

 
100 

 
100 
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1.4. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
       กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
 
หลักการและเหตุผล 
 อาหารมีความส้าคัญอยํางยิ่งตํอสุขภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให๎ชีวิตด้ารงอยูํได๎ แตํหากอาหารนั้นมีสาร
ที่เป็นอันตรายปนเปื้อน หรือแม๎แตํมีสารที่อนุญาตให๎ใช๎ในอาหารได๎แตํมีปริมาณที่มากกวําที่ก้าหนดก็ยํอมให๎
เกิดพิษภัยกับผู๎บริโภค สํงผลตํอคุณภาพชีวิต การสํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพดีไมํเจ็บปุวย เป็นสิ่งที่รัฐหรือ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องให๎การสนับสนุน ควบคุม ดูแล เฝูาระวัง และปูองกัน ให๎กับประชาชน เน๎นให๎
ประชาชนได๎บริโภคอาหาร ปลอดภัย มีคุณคําอยํางทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ปัจจุบันปัญหาส้าคัญที่พบใน
อาหารมักจะมีสารปนเปื้อนอยูํเป็นจ้านวนมาก ซึ่งเมื่อรับประทานเข๎าไปแล๎ว กํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพ อาจ
เกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรืออาจถึงกับชีวิตได๎ สํวนใหญํร๎านค๎าจะเห็นประโยชน๑สํวนตัวมากกวํา
ผู๎บริโภค ท้าให๎ได๎รับสารปนเปื้อนเข๎าไปสะสมในรํางกาย กรมประมงได๎ตระหนักถึงความส้าคัญดังกลําวจึงได๎
จัดท้าโครงการ Food safety ขึ้น เพื่อเป็นการเฝูาระวังและประกันคุณภาพของอาหาร และเป็นการพัฒนาและ
สร๎างความรู๎แกํเกษตรกรให๎ตระหนักถึงความส้าคัญของอาหารที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคตํอไป  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให๎เกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้ามีความรู๎ด๎านการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าที่ดี 
2. เพื่อให๎เกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าได๎ตระหนักถึงความส้าคัญของอาหารที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค 
3. เพื่อให๎ประชาชนได๎บริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
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แผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค๎าเกษตร 

กิจกรรม หนํวยนับ 
แผนการ

ด้าเนินงาน 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
1. จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 551 558 
1.1 ตรวจประเมินฟาร๑มเดิมที่ตํออายุตํอเนื่องในปง 2562 

- Safety level 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
- GAP ปลาดุก 
- GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

210 
204 

- 
- 
6 

206 
201 

- 
- 
5 

1.2 ตรวจประเมินฟาร๑มใหมํ ปง 2562  
         - Safety level 
         - GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
         - GAP ปลาสวยงาม 
          - GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

120 
120 

- 
- 
- 

126 
120 

3 
1 
2 

1.3 ตรวจติดตามฟาร๑มเดิมที่ได๎รับรองในปง 2560 และ 2561 
              - Safety level 
              - GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
              - GAP ปลาสวยงาม 
              - GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

220 
206 

- 
2 

12 

225 
215 

- 
2 
8 

2. จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

ฟาร์ม  329 

2.1 ผลการรับรองมาตรฐานฟาร๑มเดิมที่ตํออายุตํอเนื่องในปง 
2562 

- Safety level 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
- GAP ปลาสวยงาม 
- GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

 

206 
201 

5 
- 
- 

2.2 ผลการรับรองมาตรฐานฟาร๑มใหมํ ปง 2562 
          - Safety level 
          - GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
          - GAP ปลาสวยงาม 
          - GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

 

123 
120 

- 
1 
2 

2.3 การรับรองฟาร๑ม/คงสภาพการรับรองของฟาร๑มตรวจติดตาม 
(ฟาร๑มเดิมที่ได๎รับรองในปง 2560 และ 2561) 
          - Safety level 
          - GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
          - GAP ปลาสวยงาม 
          - GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

 

- 
 
- 
- 
- 
- 
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3. จ้านวนฟาร๑มปง 2561,2562 ที่ยกเลิก 
          - Safety level 
          - GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
          - GAP ปลาสวยงาม 
          - GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

 

- 
- 
- 
- 
- 

4. ตรวจวิเคราะห๑ปัจจัยการผลิตจากแหลํงเพาะเลี้ยง 
- ผลตรวจวิเคราะห๑ปัจจัยการผลิต 
- จ้านวนตัวอยํางที่ผํานเกณฑ๑ 

ตัวอยําง 
ตัวอยําง
ตัวอยําง 

826 
 
 

828 
828 

- 
5. ตรวจวิเคราะห๑คุณภาพวัตถุดิบสัตว๑น้้าจากแหลํงเพาะเลี้ยง 
(หนํวยงานห๎องปฏิบัติการ) 
- ตรวจวิเคราะห๑คุณภาพวัตถุดิบสัตว๑น้้าจากแหลํงเพาะเลี้ยง 
(กิจกรรมตรวจประเมินฟาร๑ม,กิจกรรมตรวจโรงเพาะฟัก) 
-ตรวจวิเคราะห๑คุณภาพวัตถุดิบสัตว๑น้้าจากการเฝูาระวังสาร
ตกค๎าง(RMP) 

ตัวอยําง 
 
ตัวอยําง 
 
ตัวอยําง 

2,082 
 

1,679 
 

403 

2,096 
 

1,690 
 

406 

6. ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลของหนํวยงานกรมประมง แหํง 1 1 
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1.5. โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 
1.5.1. กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรอินทรีย์  
 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได๎วางเปูาหมายส้าคัญในการพัฒนาประเทศไว๎ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในการพัฒนาได๎เน๎นหลักการให๎คน
เป็นศูนย๑กลางในการพัฒนา เพ่ือน้าให๎ประเทศไทยพ๎นจาก “กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง”และความไมํ
สมดุลในการพัฒนาและความเหลื่อมล้้าของความมั่นคง สูํประเทศไทย 4.0 โดยภาคการเกษตรเป็นภาคสํวน
หนึ่งที่มีความส้าคัญในการผลักดันให๎ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
จึงได๎มีการก้าหนดยุทธศาสตร๑พัฒนาการเกษตรในชํวง 5 ปงและ 20 ปง ที่สอดรับกับยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปง 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุํงการแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอการ
พัฒนาภาคเกษตรระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน๑ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตร
ยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสูํเปูาหมายด๎วย 5 ยุทธหลักศาสตร๑ คือ 1) สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 2)เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค๎า 3)เพ่ิมความสามารถในการแขํงขัน
ภาคเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4)การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล
และยั่งยืน 5)พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ได๎ให๎ความส้าคัญกับการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานสินค๎าเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของภาคการเกษตร อีกท้ังมุํงเน๎นการ
สํงเสริมการท้าเกษตรกรรมแบยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย๑ เกษตรทฤษฎีใหมํ เพ่ือมุํงไปสูํวิสัยทัศน๑ “เกษตรกร
มั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” 
 การสํงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค๎าสัตว๑น้้าให๎เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ เป็นสํวนส้าคัญใน
การสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าสัตว๑น้้าของไทย และเพ่ิมชํองทางในการแขํงขันทางการค๎า ซึ่งเป็นการผลักดันให๎
ไปสูํเปูาหมาย “ประเทศไทยเป็นผู๎น้าในระดับภูมิภาค ด๎านการผลิต การบริโภค การค๎าสินค๎าและการบริการ 
เกษตรอินทรีย๑ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” อีกทั้งในปัจจุบันผู๎บริโภคได๎ให๎ความส้าคัญกับ
การบริโภคอาหารแบบคลีน มีความปลอดภัยและสินค๎าที่ผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ ซึ่งผลผลิตสัตว๑น้้าที่
ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ยังมีอยูํคํอนข๎างน๎อยและอยูํในวงจ้ากัด ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่ต๎อง
ขยายและสร๎างแหลํงผลิตสัตว๑น้้าที่ด้าเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ ให๎มีเพ่ิมมากขึ้น อีกท้ังการ
สํงเสริมและพัฒนาเกษตรกรให๎มีการด้าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าที่สอดคล๎องเป็นไปตามมาตรฐานสินค๎าเกษตร
อินทรีย๑ นับวําเป็นแกนหลักหนึ่งที่ท้าให๎เกษตรกรมีความยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล๎อมได๎อีกทาง
หนึ่งด๎วย 

วัตถุประสงค ์
1. เกษตรกรมีความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑เพ่ิมมากข้ึน 
2. เพิ่มแหลํงผลิตผลผลิตสัตว๑น้้าจืดอินทรีย๑ 
3. เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให๎แกํเกษตรกร 

 



~ ๓๗ ~ 

 

    
 
 

 
 
 

 
แผนและผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา 
 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 60 60 100 
2. สร๎างเสริมองค๑ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยง 
สัตว๑น้้าอินทรีย๑แกํเกษตรกร 

ราย 60 60 100 

3. เกษตรกรยื่นค้าขอรับการรับรอง ราย 0 11 - 
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1.5. โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 
1.5.2. กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  
 
หลักการและเหตุผล 
 เกษตรทฤษฎีใหมํ คือ ระบบเกษตรที่เน๎นการจัดสรรทรัพยากรน้้าในไรํนาให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
จัดสรรพื้นที่ส้าหรับใช๎ในการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มีการสร๎างผลผลิต
อาหารที่เพียงพอและสร๎างการผลิตที่หลากหลายส้าหรับเป็นแหลํงรายได๎ม่ันคงของครัวเรือน สร๎างความม่ันคง
ด๎านอาหาร เกิดการพ่ึงพาตนเองและลดการพ่ึงพาจากภายนอก 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได๎ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีตํอปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑จึงได๎จัดท้า โครงการทฤษฎีใหมํ ( 5 
ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหมํถวายในหลวง) ขึ้นในปงงบประมาณ พ.ศ. 2560 และด้าเนินงานอยําง
ตํอเนื่องในปงงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให๎สอดคล๎องกับแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามวาระ
ของประเทศโดยสํงเสริมให๎เกษตรกรที่มีความสมัครใจและ ระเบิดจากข๎างใน ซึ่งต๎องการสมัครเข๎ารํวม
โครงการฯ จากทุกต้าบลของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นในปง 2562 อีกจ้านวน 70000 ราย รวมกับกลุํมเปูาหมาย
ในปง  2560-2561  จ้านวน 140206 ราย รวมทั้งสิ้น 210206 ราย (ปง2560-ปง2562) ได๎น๎อมน้าหลัก
เกษตรทฤษฎีใหมํไปปรับใช๎ในพ้ืนที่ของตนเองอยํางเหมาะสม ให๎สอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร ตาม
ภูมิสังคมของแตํละพ้ืนที่ โดยมุํงหวังจะชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ในการลดรายจําย เพิ่มรายได๎ อันเกิด
จาการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบคัว และชุมชน โดยการสร๎างอาชีพอยํางเหมาะสมกับทรัพยากรและ
ปัจจัยการผลิตที่มีอยูํอยํางคุ๎มคํา 
 
 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได๎ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. เพ่ือสนับสนุนให๎เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรกรทฤษฎี

ใหมํและสามารถน้าไปปรับใช๎เพ่ือการประกอบอาชีพได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน 
3. เพ่ือสนับสนุนให๎เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯมีศักยภาพในการด้าเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนว

ทฤษฎีใหมํขั้นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสูํขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ได๎ตํอไป 
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แผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน  
กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฏีใหมํด๎านการประมง 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
สนับสนุนพันธุ๑สัตว๑น้้า     

- เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
ปง 2562 สนับสนุนพันธุ๑สัตว๑
น้้า รวม 1,864,800 ตัว 

ราย 2,307 2,307 100 

- เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
ปง 2561 สนับสนุนพันธุ๑สัตว๑
น้้า รวม 1,087,000  ตัว 

ราย 2,261 2,261 100 
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1.6. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  
       กิจกรรมหลัก : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 

หลักการและเหตุผล 
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑มีนโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพื่อให๎ชุมชนเกษตรกร
ในแตํละพ้ืนที่มีความเข๎มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตํอ
ความมั่นคงด๎านอาหารและสร๎างรายได๎ในครัวเรือน จึงมีนโยบายให๎ด้าเนินโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการบริหารผลผลิตด๎านการเกษตร ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงฯ กรมประมงจึงได๎
ด้าเนินงานโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม) โดยการ
สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการผํานระบบธนาคารสินค๎าเกษตร เพ่ือให๎ชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการ
ผลผลิตสัตว๑น้้า  แลก  ยืมคืน  ผลผลิตจากสัตว๑น้้าหรือรายได๎ที่เกิดจากโครงการฯ ให๎เกิดประมสิทธิภาพสูงสุด 
โดยอาศัยแหลํงน้้าชุมชนเป็นศูนย๑กลางในการบริหารจัดการ  โดยความรํวมมือของชุมชนเปูาหมาย เน๎นให๎
ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า และการปลํอยเลี้ยงในแหลํงน้้าชุมชนเปูาหมาย เพ่ือเป็นแหลํงผลิตอาหารสัตว๑
น้้าของชุมชน ให๎มีเพียงพอตํอการบริโภค สร๎างรายได๎เพ่ือความม่ันคงทางอาหารให๎กับชุมชนและการด้ารงชีวิต
ของราษฎรให๎อยูํดีกินดี ชุมชนมีความม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎ราษฎร มีผลผลิตสัตว๑น้้าเพียงพอตํอการบริโภค สามารถสร๎างรายได๎และลดรายจํายในครัวเรือน 
2. เพื่อให๎ชุมชนมีความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด และสามารถบริหารจัดการแหลํงน้้าการเพ่ิมผลผลิตสัตว๑

น้้าจืด และเป็นธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม         
3. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด๎านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด และการบริหารแหลํงน้้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว๑น้้าจืด 

และการท้างานรํวมกับชุมชนเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดอยํางมีประสิทธิภาพและมี
ความยั่งยืน 
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แผนและผลการด้าเนินงานโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
พ้ืนที่ด้าเนินการ หนองปิง จังหวัดขอนแกํน     

กิจกรรมหลักที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารสินค๎าเกษตร 
(สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม) 
ในแหลํงน้้าใหมํ 
ผลผลิตที่ 1.4 ชุมชนด้าเนินกิจกรรมเพ่ิมผลผลิต
สัตว๑น้้าในแหลํงน้้าชุมชนเปูาหมายได๎ตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่วางไว๎ 

    

กิจกรรมที่ 1.4.3 สุํมชั่งวัดลูกปลากํอนปลํอย
อนุบาลหรือเลี้ยงเพ่ือจ้าหนํายเป็นรายได๎เข๎าธนาคารฯ 

ครั้ง 1 1  

กิจกรรมที่ 1.4.4 สุํมชั่งวัดขนาดลูกปลาหลัง
อนุบาลปลาหรือเลี้ยงเพ่ือจ้าหนํายเป็นรายได๎เข๎า
ธนาคารฯ 

ครั้ง 1 1  

กิจกรรมที่ 1.4.5 ผลิตและปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้้าเพื่อ
เพ่ิมผลผลิตสัตว๑น้้าในแหลํงน้้าชุมชนเปูาหมาย 

หมื่นตัว 8 11.5  

กิจกรรมที่ 1.4.6 ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว๑
น้้าที่ปลํอยในแหลํงน้้าชุมชนเปูาหมาย   

ครั้ง 2 2  

กิจกรรมที่ 1.4.7 ประเมินผลผลิตสัตว๑น้้าและมูลคํา
สัตว๑น้้าที่จับใช๎ประโยชน๑จากแหลํงน้้าชุมชน
เปูาหมาย 

ครั้ง 1 1  

ผลผลิตที่ 1.6 มีการรายงานและเผยแพรํผลการ
ด้าเนินโครงการและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑เพ่ือเป็น
ประโยชน๑ในการพัฒนาการด้าเนินงานโครงการในปง
ตํอไป และสามารถน้าไปปรับใช๎ในแหลํงน้้าอ่ืนได๎ 

    

กิจกรรมที่ 1.6.1 จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน
โครงการฯ ประจ้าปงของแหลํงน้้าชุมชนเปูาหมาย 

ฉบับ 1 1  
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กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
พ้ืนที่ด้าเนินการ หนองโง๎ง จังหวัดขอนแกํน     

กิจกรรมหลักที่ 2 : ติดตามการด้าเนินงานโครงการ
ธนาคารสินค๎าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิต
สัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม) ในแหลํงน้้าเกําปง 2560 

    

ผลผลิตที่ 2.1 มีการติดตามการด้าเนินงานโครงการ
ธนาคารสินค๎าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิต
สัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม) ในแหลํงน้้าเกําปง 2560 
อยํางตํอเนื่อง 

    

กิจกรรมที่ 2.1.3 ประเมินผลจับและมูลคําสัตว๑น้้าที่
จับใช๎ประโยชน๑ที่ปลํอยในแหลํงน้้า 
ชุมชนเปูาหมาย 

 
ครั้ง 

 
1 

 
1 

 
100 

 
กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 

พ้ืนที่ด้าเนินการ หนองคู จังหวัดนครราชสีมา     
กิจกรรมหลักที่ 2 : ติดตามการด้าเนินงานโครงการ
ธนาคารสินค๎าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิต
สัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม) ในแหลํงน้้าเกําปง 2560 

    

ผลผลิตที่ 2.1 มีการติดตามการด้าเนินงานโครงการ
ธนาคารสินค๎าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิต
สัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม) ในแหลํงน้้าเกําปง 2560 
อยํางตํอเนื่อง 

    

กิจกรรมที่ 2.1.3 ประเมินผลจับและมูลคําสัตว๑น้้าที่
จับใช๎ประโยชน๑ที่ปลํอยในแหลํงน้้า 
ชุมชนเปูาหมาย 

 
ครั้ง 

 
1 

 
1 

 
100 
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1.7. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  
กิจกรรมหลัก : สง่เสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 
กิจกรรมย่อย : การก ากับดูแลและควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
 
หลักการและเหตุผล 

การเพาะเลี้ยงก๎ุงก๎ามแดง หรือ กุ๎งเครฟิช Procambarus charkii หรือ cherax spp.กรมประมงได๎มี
ประกาศ เรื่อง ก้าหนดให๎ผู๎ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม (ก๎ุงก๎ามแดง หรือ กุ๎งเครฟิช 
Procambarus charkii หรือ cherax spp.) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต๎องปฏิบัติ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ก้าหนดให๎ผู๎ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม (กุ๎งก๎ามแดง หรือ กุ๎งเครฟิชProcambarus charkii 
หรือ cherax spp.) ต๎องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๓ วันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีการจดแจ๎งประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุมกับกรมประมง จ้านวนกวํา ๗๖,๐๐๐ ราย ในพ้ืนที่ ๗๕ จังหวัด 
  
วัตถุประสงค์ 
1. การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุมพรก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 
2. เพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ๑สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม ด๎าน

กฎหมายที่เกี่ยวข๎องตามพรก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓. เพ่ือติดตาม เฝูาระวัง การด้าเนินกิจการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม 
๔. เพ่ือก้ากับ ดูแล การด้าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม 
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แผนและผลโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค๎าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : สํงเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค๎าประมง 
กิจกรรมยํอย : การก้ากับดูแลและควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม 
 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
1. การเผยแพรํประชาสัมพันธ๑สร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจแกํผู๎ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า
ควบคุม (ราย) 

ราย 30 33 110 

2. ติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม 
ให๎ด้าเนินการได๎ตามประกาศก้าหนด (ราย) 

ราย 10 10 100 
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2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.1. กิจกรรมหลัก : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  
 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันแหลํงน้้าธรรมชาติสํวนใหญํเสื่อมโทรมลงมาก ท้าให๎ความเหมาะสมตํอการเป็นแหลํงอาศัยแพรํ
ขยายพันธุ๑ของสัตว๑น้้าลดลง รวมถึงการเพ่ิมจ้านวนของประชากร ท้าให๎สัตว๑น้้าถูกจับมาบริโภคเป็นจ้านวนมาก
จนไมํสามารถแพรํขยายพันธุ๑เองในธรรมชาติได๎อยํางเพียงพอ เพ่ือบรรเทาปัญหาการลดลงของจ้านวนพันธุ๑สัตว๑
น้้าในธรรมชาติ จึงมีแนวทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว๑น้้าให๎มากขึ้นโดยการส้ารวจแหลํงน้้าและผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าเพ่ือ
น้าไปปลํอยในแหลํงน้้าธรรมชาติ แจกจํายให๎สํวนราชการอ่ืนๆ แจกจํายให๎กับเกษตรกรในโครงการตํางๆ เป็น
การเพ่ิมผลผลิตการประมงและเพ่ิมความสมบูรณ๑ทรัพยากรประมงในแหลํงน้้า 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดชนิดตํางๆน้าไปปลํอยในแหลํงน้้าธรรมชาติและแหลํงน้้าที่มีการใช๎ประโยชน๑รํวมกัน 

ให๎เป็นแหลํงโปรตีนของประชาชน 
2. เพ่ือผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดชนิดตํางๆ แจกจํายให๎เกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว๑น้้า และสํวนราชการตํางๆ เพ่ือสํงเสริม

และสนับสนุนการประกอบอาชีพและเหลือไว๎บริโภค 
วิธีการด าเนินงาน 
1. ผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าเพื่อเตรียมปลํอยและแจกในพ้ืนที่เปูาหมาย 
2. ส้ารวจและคัดเลือกแหลํงน้้าที่มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต 
3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎องในพ้ืนที่ด้าเนินงาน 
4. น้าพันธุ๑สัตว๑น้้าไปปลํอยในพ้ืนที่ด้าเนินงานตามแผนงาน 
5. ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนเกิดความรู๎ สํงเสริม แนะน้าการเลี้ยงปลา รวมถึงการอนุรักษ๑ สัตว๑น้้าและการใช๎

ทรัพยากรประมงที่ถูกต๎อง 
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แผนงานผลการปฏิบัติงาน 

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด๎านการประมง 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว๑น้้า 

 
 

ชนิดพันธุ๑ 
สัตว๑น้้า 

แผน 
การผลิต 
(พันตัว) 

ผลการผลิต 
จ้านวน  
(พันตัว) 

ชํวงเดือนที่ท้าการผลิต 
ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.61 ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

ปลานิล 950 1,565  307   35   190   268   325   150   30   125   55   -     -     80  
ปลาไน 100  180  -     -     -     -     50  130   -     -     -     -     -     -    
ปลาตะเพียนขาว 2,000  1,465    -     -     -     -     -     390   -     280   445   300   50  
ปลานวลจันทร๑เทศ 200  40  -     -     -     -     -     -     -     15   25   -     -     -    
ปลายี่สกเทศ 2,800  3,058   373   345   140   -     -     -     -     -     570   1,050   530   50  
ปลากินหญ๎า -  80  -     -     -     -     -     -     -     80   -     -     -     -    
ปลาเกล็ดเงิน 50  100  -     -     -     -     -     -     -     100   -     -     -     -    
ปลาสวาย 300  100  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     100  
ปลากาด้า 100  227   102   -     -     -     -     -     -     -     -     75   -     50  
ปลาสร๎อยขาว 100  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

รวม 6,600  6,815   782   380   330   268   375   280   420   320   930   1,570   830   330  
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3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3.1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

หลักการและเหตุผล  
  ลุํมน้้าที่ส้าคัญของไทยในอดีตเคยเป็นแหลํงที่มีพันธุ๑สัตว๑น้้าตํางๆ ชุกชุมตามลุํมน้้าที่ส้าคัญจึงมีแหลํงชุมชน
เกิดข้ึน เพราะลุํมน้้าเหลํานี้เป็นแหลํงอาหารที่อุดมสมบูรณ๑และเป็นเส๎นทางคมนาคมที่ส้าคัญ ลุํมน้้าแมํกลองเป็นแหลํง
ที่มีพันธุ๑ปลายี่สก ลุํมน้้าชีมีพันธุ๑ปลากา ปลาบ๎า และปลาสวาย สํวนลุํมน้้าตาปง ก็เคยเป็นแหลํงพันธุ๑ปลาในตระกูล
ปลากด ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน สํงผลให๎สภาพแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงไมํ
เอ้ืออ้านวยตํอการแพรํขยายของพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการท้าการประมงเกินก้าลังผลิตของแหลํง
น๎า ตลอดจนภัยธรรมชาติ สํงผลกระทบเสียหายอยํางรุนแรงตํอชนิด และปริมาณสัตว๑น้้าจืดในแหลํงน้้าธรรมชาติ 
กลําวคือ พันธุ๑ปลาน้้าจืดของไทยบางชนิดได๎สูญพันธุ๑ไป 
 นอกจากนี้พันธุ๑ปลาน้้าจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระท่ังอยูํในสภาวะนําวิตกตํอการสูญพันธุ๑ 
โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ๑ปลาและสัตว๑น้้าจืดของไทย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริโครงการหนึ่ง ซึ่ง
มุํงเน๎นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลา และสัตว๑น้้าจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ๑แล๎วน้าไปปลํอยใน
แหลํงน้้าธรรมชาติ เพ่ือทดแทนปริมาณสัตว๑น้้าที่ถูกท้าลาย ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตของปลาในแหลํงน้้ายังเป็นการเพ่ิม
รายได๎ และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแกํราษฎรผู๎ยากไร๎ในชนบท นอกจากนี้ยังสํงเสริมให๎เกิดการเพาะเลี้ยงในเชิง
การค๎า ซึ่งจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา ซึ่งจะ
รักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหลํงน้้าอันจะน้ามาซึ่งการใช๎ทรัพยากรสัตว๑น้้าอยํางยั่งยืนตลอดไป 

วัตถุประสงค์                         
1. เพ่ือเพาะพันธุ๑ปลาและสัตว๑น้้าจืดของไทย 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว๑น้้าจืดของไทยที่หายากใกล๎สูญพันธุ๑ 
3. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ๑ปลาและสัตว๑น้้าจืดของไทยในแหลํงน้้าธรรมชาติ 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพส้าหรับพันธุ๑ปลาที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่ต๎องการของตลาด  

เป้าหมายของโครงการ 

1. ผลิตพันธุ๑ปลาและสัตว๑น้้าจืดของไทย จ้านวน 1,000,000 ตัว 
2. ปลํอยและแจกพันธุ๑ปลาในแหลํงน้้า จ๎านวน 1,000,000 ตัว 
3. รวบรวมพํอแมํพันธุ๑เพ่ือแจกให๎แกํเกษตร 
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แผนผลการปฏิบัติงานโครงการสํงเสริมการด้าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
ผลิต/ปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดของไทย พันตัว 1,000 1,010 101 

- ปลากาด้า พันตัว 350 610  
- ปลาสร๎อยขาว พันตัว 350 0  
- ปลาสวาย พันตัว 200 340  
- ปลากระโห๎ไทย พันตัว 50 60  
- ปลาพรมหัวเหม็น พันตัว 50 0  
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4. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  
 
หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ๑ปลา พันธุ๑กุ๎ง และพันธุ๑สัตว๑น้้าอ่ืนๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได๎รับ
จัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าจ้าหนํายแกํเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนโครงการ
ตํางๆ ที่ได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมในการพัฒนาทางด๎านการประมง แนะน้าสํงเสริมให๎เกษตรกรมีความรู๎ในการเพาะเลี้ยงสัตว๑
น้้า เชํน งานประมงหมูํบ๎าน ซึ่งผลผลิตที่ได๎รับท้าให๎เกษตรกรเป็นจ้านวนมากสนใจที่จะเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าเพ่ือใช๎บริโภค
ในครัวเรือนและจ้าหนํายเป็นการเพ่ิมรายได๎ โดยเกษตรกรผู๎ที่สนใจการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า สามารถติดตํอขอซื้อพันธุ๑
ปลาจากศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น๎าจืดขอนแกํน ในราคาที่กรมประมงก้าหนด 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดชนิดตํางๆ ที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมตํอการเลี้ยง เพ่ือจ้าหนํายให๎เกษตรกรผู๎สนใจ 
2. เป็นการสํงเสริมอาชีพด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น๎า เป็นการเพ่ิมรายได๎ให๎เกษตรกรและเพ่ิมอาหารโปรตีนประเภท

สัตว๑น๎าแกํท๎องถิ่น 
3. สํงเสริมให๎เกษตรกรได๎พันธุ๑สัตว๑น้้าที่ดีเพ่ือน้าไปเลี้ยงตํอไป 

วิธีด าเนินงาน 
1. ผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าชนิดตํางๆ 
2. จ้าหนํายพันธุ๑สัตว๑น้้าดังกลําวในราคาที่กรมประมงก้าหนด 
3. ให๎ค้าแนะน้าและแจกเอกสารด๎านการเพาะเลี้ยงแกํเกษตรกรที่มาติดตํอขอซื้อพันธุ๑สัตว๑น้้า 
4. น้าเงินที่ได๎จากการจ้าหนํายพันธุ๑สัตว๑น้้าสํงคลัง 
5. จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ๑ปลา พันธุ๑กุ๎งและพันธุ๑สัตว๑น้้าอ่ืน ๆ สํง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น๎าจืดเป็นประจ้าทุกเดือน 
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ผลการด าเนินงานการจ าหนา่ยพันธุ์สัตว์น้ าประจ าปี 2562 
 

ชนิด ขนาด ราคา จ้านวน (ตัว) จ้านวนเงิน (บาท) 

ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซม. ราคาตัวละ 20 สตางค๑  101,500   20,300.00  
ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซม. ราคาตัวละ 25 สตางค๑  8,000   2,000.00  
ปลาตะเพียนขาว 5-7 ซม. ราคาตัวละ 35 สตางค๑  17,600   6,160.00  
ปลานิล อายุ 7 วัน ราคาตัวละ 0.05 สตางค๑  1,965,000   98,250.00  
ปลานิล 2-3 ซม. ราคาตัวละ 15 สตางค๑  143,300   21,495.00  
ปลานิล 3-5 ซม. ราคาตัวละ 20 สตางค๑  113,100   22,620.00  
ปลานิล 5-7 ซม. ราคาตัวละ 30 สตางค๑  53,500   16,050.00  
ปลานิลแปลงเพศ  2-3 ซม. ราคาตัวละ 30 สตางค๑  1,401,400   420,420.00  
ปลานิลแปลงเพศ  3-5 ซม. ราคาตัวละ 50 สตางค๑  67,000   33,500.00  
ปลาไน 2-3 ซม. ราคาตัวละ 10 สตางค๑  3,000   300.00  
ปลายี่สกเทศ 2-3 ซม. ราคาตัวละ 20 สตางค๑  183,000   36,600.00  
ปลายี่สกเทศ 3-5 ซม. ราคาตัวละ 25 สตางค๑  70,900   17,725.00  
ปลากะโห๎ 2 วัน ราคาตัวละ 0.50 บาท  198,000   99,000.00  
ปลาเกล็ดเงิน 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท  19,000   3,800.00  
ปลากาด้า 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท  99,100   24,775  
ปลาสวาย 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.40  บาท  30,000   12,000  
ปลาสวาย 5-7 ซม. ราคาตัวละ 1.00  บาท  10,800   10,800.00  
ปลาดุกอุยเทศ 1-2 ซม.  ราคาตัวละ 0.10 บาท  1,000   100.00  
ปลาดุกอุยเทศ 2-3 ซม.  ราคาตัวละ 0.20 บาท  3,900   780.00  

รวมปลา ตัว   4,489,100   846,675  
รวมเงินทั้งสิ้น บาท  4,489,100.00 846,675.00 
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ผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ปีงบประมาณ 2563 
 

1.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
1.1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด)  
 
หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ มีนโยบายเพ่ือพัฒนา
แหลํงผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด๎านการเกษตรให๎มีความสมบูรณ๑และครบวงจรเพ่ือแก๎ปัญหาผลผลิตล๎น
ตลาด ราคาตกต่้า และให๎ผลผลิตที่ได๎มาตรฐาน โดยสํงเสริมให๎เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญํจัดการการเลี้ยง
ตามมาตรฐาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต๎นทุนการผลิตให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพ่ิม
มูลคําการผลิต และการเชื่อมโยงสินค๎าสูํตลาด โดยมีผู๎จัดการโครงการ (Project manager) เป็นผู๎ให๎ค้าแนะนะ 
ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการด้าเนินการในด๎านตํางๆ ดังกลําว 
  ในปง พ.ศ.255๙ ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว๑น้้าจืด 381,600 ตัน มูลคําประมาณ 33,993 ล๎าน
บาท (กองนโยบายและยุทธศาสตร๑พัฒนาการประมง กรมประมง, 25๖๑) ชนิดสัตว๑ที่ส้าคัญ คือ ปลานิล ปลาดุก กุ๎ง
ก๎ามกราม ปลาตะเพียน ปลาชํอน ปลาสลิด ปลาสวาย และปลาหมอ เป็นต๎น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาด๎าน
ต๎นทุนการผลิตสูง ระบบการเลี้ยงไมํได๎มาตรฐาน และราคาตกต่้า ดังนั้นเพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู๎พะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดให๎
เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ๑ กรมประมงจึงด้าเนินการโครงการระบบสํงเสริมแบบแปลงใหญํ (สัตว๑น้้าจืด) ภายใต๎
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให๎มีผลผลิตเพ่ิมขึ้ นและ
ลดต๎นทุนเพ่ือตอบสนองความต๎องการของตลาด ด๎วยการเลี้ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าที่ดี 
โดยมีการรวมกลุํมกันของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ้านาจตํอรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและจ้าหนํายผลผลิต ซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตชํวยให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอยํางยั่งยืน 
  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าของเกษตรกร 
2. ลดต๎นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าของเกษตรกร 
3. ยกระดับมาตรฐานฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าเข๎าสูํมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง                                                   

สัตว๑น้้าที่ดี (GAP) 
4. พัฒนากลุํม วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ๑ผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าเพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและ

การเชื่อมโยงผลผลิตสูํตลาดให๎แกํสมาชิก 
5. มีตลาดจ้าหนํายผลผลิตสัตว๑น้้า 
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แผนและผลการด้าเนินงานโครงการระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ 
กิจกรรมหลัก :  ระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญํ 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
แปลงปง 62  ปลาดุก อ.ชุมแพ จ.ขอนแกํน      
1.พัฒนาองค๑ความรู๎     
-ศพจ.ในพ้ืนที่เข๎าไปแนะน้า สํงเสริมให๎ความรู๎ ด๎านจุลินทรีย๑ ปม.1 ราย 30 30 100 
2. สนับสนุนสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิต     
-สนับสนุนจุลินทรีย๑ ปม.1 ราย 30 30 100 
3. ติดตามและประเมินผล     
-ติดตามและประเมินผล(สํวนภูมิภาค) ครั้ง 12 12 100 
แปลงปง 61  ปลานิล อ.โนนสงู จ.นครราชสีมา     
1.พัฒนาองค๑ความรู๎     
ศพจ.ในพ้ืนที่เข๎าไปแนะน้า สํงเสริมให๎ความรู๎ ด๎านจุลินทรีย๑ ปม.1 ราย 49 49 100 
2. สนับสนุนสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิต     
-สนับสนุนจุลินทรีย๑ ปม.1 ราย 30 30 100 
3. ติดตามและประเมินผล     
-ติดตามและประเมินผล(สํวนภูมิภาค) ครั้ง 12 12 100 
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1.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
      กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

หลักการและเหตุผล 
อาหารมีความส้าคัญอยํางยิ่งตํอสุขภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให๎ชีวิตด้ารงอยูํได๎ แตํหากอาหารนั้นมีสารที่เป็น

อันตรายปนเปื้อน หรือแม๎แตํมีสารที่อนุญาตให๎ใช๎ในอาหารได๎แตํมีปริมาณที่มากกวําที่ก้าหนดก็ยํอมให๎เกิดพิษภัยกับ
ผู๎บริโภค สํงผลตํอคุณภาพชีวิต การสํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพดีไมํเจ็บปุวย เป็นสิ่งที่รัฐหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ต๎องให๎การสนับสนุน ควบคุม ดูแล เฝูาระวัง และปูองกัน ให๎กับประชาชน เน๎นให๎ประชาชนได๎บริโภคอาหาร 
ปลอดภัย มีคุณคําอยํางทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ปัจจุบันปัญหาส้าคัญที่พบในอาหารมักจะมีสารปนเปื้อนอยูํเป็น
จ้านวนมาก ซึ่งเมื่อรับประทานเข๎าไปแล๎ว กํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพ อาจเกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือ
อาจถึงกับชีวิตได๎ สํวนใหญํร๎านค๎าจะเห็นประโยชน๑สํวนตัวมากกวําผู๎บริโภค ท้าให๎ได๎รับสารปน เปื้อนเข๎าไปสะสมใน
รํางกาย กรมประมงได๎ตระหนักถึงความส้าคัญดังกลําวจึงได๎จัดท้าโครงการ Food safety ขึ้น เพ่ือเป็นการเฝูาระวัง
และประกันคุณภาพของอาหาร และเป็นการพัฒนาและสร๎างความรู๎แกํเกษตรกรให๎ตระหนักถึงความส้าคัญของอาหาร
ที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคตํอไป 

  
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให๎เกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้ามีความรู๎ด๎านการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าที่ดี 
2. เพ่ือให๎เกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าได๎ตระหนักถึงความส้าคัญของอาหารที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค 
3. เพ่ือให๎ประชาชนได๎บริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
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แผนและผลการด้าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค๎าเกษตร 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค๎าประมงสูํมาตรฐาน 

กิจกรรม หนํวยนับ 
แผนการ

ด้าเนินงาน 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
1. จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 554 609 
1.4 ตรวจประเมินฟาร๑มเดิมที่ตํออายุตํอเนื่องในปง 2563 

- Safety level 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
- GAP ปลาดุก 
- GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

307 
295 

- 
- 

12 

253 
245 

- 
- 
8 

1.5 ตรวจประเมินฟาร๑มใหมํ ปง 2563  
         - Safety level 
         - GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
         - GAP ปลาดุก 
          - GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

55 
55 
- 
- 
- 

57 
55 
- 
1 
1 

1.6 ตรวจติดตามฟาร๑มเดิมที่ได๎รับรองในปง 2561 และ 2562 
              - Safety level 
              - GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
              - GAP ปลาดุก 
              - GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

191 
125 
14 
3 

49 

298 
270 
13 
3 

12 
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2. จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

ฟาร์ม  611 

2.1 ผลการรับรองมาตรฐานฟาร๑มเดิมที่ตํออายุตํอเนื่องในปง 
2563 

- Safety level 
- GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
- GAP ปลาดุก 
- GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

 

259 
251 

- 
- 
8 

2.2 ผลการรับรองมาตรฐานฟาร๑มใหมํ ปง 2563 
          - Safety level 
          - GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
          - GAP ปลาดุก 
          - GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

 

57 
55 
- 
1 
1 

2.3 การรับรองฟาร๑ม/คงสภาพการรับรองของฟาร๑มตรวจติดตาม 
(ฟาร๑มเดิมที่ได๎รับรองในปง 2561 และ 2562) 
          - Safety level 
          - GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
          - GAP ปลาดุก 
          - GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

 

294 
 

270 
8 
3 

13 
3. จ้านวนฟาร๑มปง 2561,2562 ที่ยกเลิก 
          - Safety level 
          - GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) 
          - GAP ปลาดุก 
          - GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ 

ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 
ฟาร๑ม 

 

5 
- 
1 
- 
4 

4. ตรวจวิเคราะห๑ปัจจัยการผลิตจากแหลํงเพาะเลี้ยง 
- ผลตรวจวิเคราะห๑ปัจจัยการผลิต 
- จ้านวนตัวอยํางที่ผํานเกณฑ๑ 

ตัวอยําง 
ตัวอยําง
ตัวอยําง 

828 
 
 

918 
917 

1 
5.การสุํมเก็บตัวอยํางสัตว๑น้้าจากแหลํงเพาะเลี้ยง 
- การสุํมเก็บตัวอยํางสัตว๑น้้าจากแหลํงเพาะเลี้ยง(กิจกรรมตรวจ
ประเมินฟาร๑ม,กิจกรรมตรวจโรงเพาะฟัก) 
- การสุํมเก็บตัวอยํางสัตว๑น้้าเพื่อการเฝูาระวังสารตกค๎าง(RMP) 

ตัวอยําง 
 

ตัวอยําง 
ตัวอยําง 

280 
 

243 
37 

282 
 

245 
37 

6. ตรวจวิเคราะห๑คุณภาพวัตถุดิบสัตว๑น้้าจากแหลํงเพาะเลี้ยง 
(หนํวยงานห๎องปฏิบัติการ) 
- ตรวจวิเคราะห๑คุณภาพวัตถุดิบสัตว๑น้้าจากแหลํงเพาะเลี้ยง 
(กิจกรรมตรวจประเมินฟาร๑ม,กิจกรรมตรวจโรงเพาะฟัก) 
-ตรวจวิเคราะห๑คุณภาพวัตถุดิบสัตว๑น้้าจากการเฝูาระวังสาร
ตกค๎าง(RMP) 

ตัวอยําง 
 
ตัวอยําง 
 
ตัวอยําง 

1,762 
 

1,625 
 

137 

1,763 
 

1,626 
 

137 

7. ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลของหนํวยงานกรมประมง แหํง 1 1 
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1.3 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม  

หลักการและเหตุผล 
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑มีนโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือให๎ชุมชนเกษตรกรในแตํ
ละพ้ืนที่มีความเข๎มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองตํอความมั่นคงด๎าน
อาหารและสร๎างรายได๎ในครัวเรือน จึงมีนโยบายให๎ด้าเนินโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหารผลผลิตด๎านการเกษตร ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงฯ กรมประมงจึงได๎ด้าเนินงานโครงการธนาคาร
สินค๎าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม) โดยการสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการผําน
ระบบธนาคารสินค๎าเกษตร เพ่ือให๎ชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตว๑น้้า  แลก  ยืมคืน  ผลผลิตจาก
สัตว๑น้้าหรือรายได๎ที่เกิดจากโครงการฯ ให๎เกิดประมสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยแหลํงน้้าชุมชนเป็นศูนย๑กลางในการ
บริหารจัดการ  โดยความรํวมมือของชุมชนเปูาหมาย เน๎นให๎ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า และการปลํอยเลี้ยงใน
แหลํงน้้าชุมชนเปูาหมาย เพ่ือเป็นแหลํงผลิตอาหารสัตว๑น้้าของชุมชน ให๎มีเพียงพอตํอการบริโภค สร๎างรายได๎เพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหารให๎กับชุมชนและการด้ารงชีวิตของราษฎรให๎อยูํดีกินดี ชุมชนมีความม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎ราษฎร มีผลผลิตสัตว๑น้้าเพียงพอตํอการบริโภค สามารถสร๎างรายได๎และลดรายจํายในครัวเรือน 
2. เพื่อให๎ชุมชนมีความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด และสามารถบริหารจัดการแหลํงน้้าการเพ่ิมผลผลิตสัตว๑          
    น้้าจืด และเป็นธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม         
3. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด๎านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด และการบริหารแหลํงน้้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว๑น้้าจืด   
    และการท้างานรํวมกับชุมชนเพื่อให๎เกิดการพัฒนาด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดอยํางมีประสิทธิภาพและมี    
    ความยั่งยืน 
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แผนและผลการด้าเนินงานโครงการธนาคารสินค๎าเกษตร   
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
พื้นที่ด าเนินการ หนองอีหอ จังหวัดขอนแก่น     

กิจกรรมย่อยจัดตั้งธนาคารสนิค้าเกษตร (กิจกรรม
สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม)
ในแหล่งน้ าแห่งใหม่ 

    

1.4.3 อนุบาลหรือเลี้ยงปลาเพ่ือจ้าหนํายเป็นรายได๎
เข๎าธนาคารฯ 

ครั้ง 1 1  

1.4.4 ปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้้าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว๑น้้าใน
แหลํงน้้าชุมชนเปูาหมายโครงการฯ ปลาหรือเลี้ยง
เพ่ือจ้าหนํายเป็นรายได๎เข๎าธนาคารฯ 

พันตัว 80 81  

1.4.5 ประเมินผลผลิตสัตว๑น้า้กํอนปลํอย และ
ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว๑น้้าหลังปลํอย ทุก 2 
เดือน หมายเหตุ การประเมินครั้งที่ 1 คือ ประเมิน
กํอนปลํอย    

ครั้ง 3 2  

1.4.6 จับสัตว๑น้้าขึ้นใช๎ประโยชน๑ โดยมีการ
ประเมินผลผลิตสัตว๑น้้า และมูลคําสัตว๑น้้าที่จับใช๎
ประโยชน๑จากแหลํงน้้าชุมชนเปูาหมาย 

ครั้ง 1 0  

     
กิจกรรมที่ 1.6: การรายงานและเผยแพรํผลการ
ด้าเนินโครงการเพ่ือเป็นประโยชน๑ในการพัฒนาการ
ด้าเนินงานโครงการในปงตํอไป และสามารถน้าไป
ปรับใช๎ในแหลํงน้้าอื่นได๎ 

    

1.6.1จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการฯ
ประจ้าปงของแหลํงน้้าชุมชนเปูาหมายประจ้าปง
งบประมาณ 2563 

ฉบับ 1 1  
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กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
พื้นที่ด าเนินการ หนองปิง จังหวัดขอนแก่น     

กิจกรรม:ติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคาร
สินค๎าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิต
สัตว๑น้้าแบบมีสํวนรํวม) ในแหลํงน้้าแหํงเกําปง 
2562 

    

3. จับสัตว๑น้้าขึ้นใช๎ประโยชน๑ โดยมีการประเมินผล
จับและมูลคําสัตว๑น้้าที่จับใช๎ประโยชน๑จากแหลํงน้้า
ชุมชนเปูาหมายโครงการฯ 

ครั้ง 1 0  

5. ปลํอยพันธุ๑สัตว๑น้้าเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว๑น้้าใน
แหลํงน้้าชุมชนเปูาหมายโครงการฯ 

 
พันตัว 

 
20 

 
20 

 
100 

8. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการฯ ใน
แหลํงน้้าเกําปง 2562 ประจ้าปงงบประมาณ 2563 

ครั้ง 1 1 100 

 
กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 

พื้นที่ด าเนินการ หนองโง้ง จังหวัดขอนแก่น     
กิจกรรม: ติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคาร
สินค๎าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบ
มีสํวนรํวม) ในแหลํงน้้าแหํงเกํา ปง 2560 
3. จับสัตว๑น้้าขึ้นใช๎ประโยชน๑ โดยมีการประเมินผล
จับและมูลคําสัตว๑น้้าที่จับใช๎ประโยชน๑ที่ปลํอยใน
แหลํงน้้าชุมชนเปูาหมาย และรายงานผลจับและ
มูลคําสัตว๑น้้า 
 

 
 
 

ครั้ง 

 
 
 

1 

 
 
 

0 
 

 

พื้นที่ด าเนินการ หนองคู จังหวัดนครราชสีมา     
กิจกรรม: ติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคาร
สินค๎าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว๑น้้าแบบ
มีสํวนรํวม) ในแหลํงน้้าแหํงเกํา ปง 2560 

    

3. จับสัตว๑น้้าขึ้นใช๎ประโยชน๑ โดยมีการประเมินผล
จับและมูลคําสัตว๑น้้าที่จับใช๎ประโยชน๑ที่ปลํอยใน
แหลํงน้้าชุมชนเปูาหมาย และรายงานผลจับและ
มูลคําสัตว๑น้้า 
 

ครั้ง 1 0  
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1.4  โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
       กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by agri map )  
 
หลักการและเหตุผล 
          สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข๎าว เข๎าสูํกิจกรรมด๎านอ่ืนๆ ให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเพ่ือ
เป็นการสนับสนุนข๎อมูลให๎เกษตรกรใช๎ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่ ด๎วยเหตุนี้ กรมประมงซึ่งเป็นหนํวยงาน
ที่สํงเสริมให๎มีการเลี้ยงสัตว๑น้้าในพื้นท่ีๆเหมาะสมและสร๎างอาชีพสร๎างรายได๎จากการเลี้ยงสัตว๑น้้า ตามนโนบาย โซนนิ่ง 
(Zoning by Agri-Map) กรมประมงจึงมีแนวคิดที่จะถํายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว๑น้้าในพื้นท่ีไมํเหมาะสมกับการ
ท้านาข๎าวเพ่ือทดลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการเลี้ยงสัตว๑และสามารถพัฒนาเป็นจุดด๎านสาธิตการเลี้ยงสัตว๑น้้าให๎แกํ
เกษตรกรได๎อยํางตํอเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือสํงเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไมํเหมาะสมในการปลูกข๎าว ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสูํการเลี้ยงสัตว๑น้้า 
2.เพ่ือสํงเสริมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว๑น้้าให๎เป็นทางเลือกแกํเกษตรกรให๎มีสัตว๑น้้าบริโภค ลดคําใช๎จําย สร๎างรายได๎ให๎

ครัวเรือน 

   
 
แผนและผลการด้าเนินงาน โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค๎าเกษตรตามแผนที่เกษตร 
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
กิจกรรม : สํงเสริมเกษตรเชิงรุกด๎านการประมง (Zoning by Agri map) 
พ้ืนที่ด้าเนินการ จ.ขอนแกํน 360 ราย และ จ.นครราชสีมา 274 ราย รวม  634 ราย 
 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
1.ให๎ค้าแนะน้า ถํายทอดให๎ความรู๎ด๎านการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า 
-  ให๎ค้าแนะน้า ถํายทอดให๎ความรู๎ด๎านการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า ครั้งที่ 1 
-ให๎ค้าแนะน้า ถํายทอดให๎ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้า ครั้งที่ 2 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 

634 
 

634 
 

634 

634 
 

634 
 

634 

100 
 

100 
 

100 

2.สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม ราย 634 634 100 
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1.5 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์  

หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได๎วางเปูาหมายส้าคัญในการพัฒนาประเทศไว๎ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในการพัฒนาได๎เน๎นหลักการให๎คนเป็นศูนย๑กลางใน
การพัฒนา เพ่ือน้าให๎ประเทศไทยพ๎นจาก “กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง”และความไมํสมดุลในการพัฒนาและ
ความเหลื่อมล้้าของความมั่นคง สูํประเทศไทย 4.0 โดยภาคการเกษตรเป็นภาคสํวนหนึ่งที่มีความส้าคัญในการ
ผลักดันให๎ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑จึงได๎มีการก้าหนดยุทธศาสตร๑
พัฒนาการเกษตรในชํวง 5 ปงและ 20 ปง ที่สอดรับกับยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุํงการแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอการพัฒนาภาคเกษตรระยะยาว เพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน๑ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสูํเปูาหมายด๎วย 5 
ยุทธหลักศาสตร๑ คือ 

1) สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค๎า  
3) เพิ่มความสามารถในการแขํงขันภาคเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน  
5) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ได๎ให๎ความส้าคัญกับการพัฒนาและ 
    ยกระดับมาตรฐานสินค๎าเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของภาคการเกษตร อีกท้ังมุํงเน๎น 
    การสํงเสริมการท้าเกษตรกรรมแบยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย๑ เกษตรทฤษฎีใหมํ เพ่ือมุํงไปสูํวิสัยทัศน๑  
   “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” 

 การสํงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค๎าสัตว๑น้้าให๎เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ เป็นสํวนส้าคัญในการ
สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าสัตว๑น้้าของไทย และเพ่ิมชํองทางในการแขํงขันทางการค๎า ซึ่งเป็นการผลักดันให๎ไปสูํ
เปูาหมาย “ประเทศไทยเป็นผู๎น้าในระดับภูมิภาค ด๎านการผลิต การบริโภค การค๎าสินค๎าและการบริการ เกษตร
อินทรีย๑ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” อีกทั้งในปัจจุบันผู๎บริโภคได๎ให๎ความส้าคัญกับการบริโภค
อาหารแบบคลีน มีความปลอดภัยและสินค๎าที่ผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ ซึ่งผลผลิตสัตว๑น้้าที่ได๎รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ยังมีอยูํคํอนข๎างน๎อยและอยูํในวงจ้ากัด ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่ต๎องขยายและสร๎างแหลํงผลิต
สัตว๑น้้าที่ด้าเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ ให๎มีเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งการสํงเสริมและพัฒนาเกษตรกรให๎มีการ
ด้าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าที่สอดคล๎องเป็นไปตามมาตรฐานสินค๎าเกษตรอินทรีย๑ นับวําเป็นแกนหลักหนึ่งที่ท้าให๎
เกษตรกรมีความยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล๎อมได๎อีกทางหนึ่งด๎วย 

วัตถุประสงค ์
1. เกษตรกรมีความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑เพิ่มมากข้ึน 
2. เพ่ิมแหลํงผลิตผลผลิตสัตว๑น้้าจืดอินทรีย๑ 
3. เพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให๎แกํเกษตรกร 
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แผนและผลการด้าเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรอินทรีย๑ 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
พ้ืนที่ด้าเนินการ จังหวัดขอนแกํน     

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 15 15 100 
2. สร๎างเสริมองค๑ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยง 
สัตว๑น้้าอินทรีย๑แกํเกษตรกร 
-   เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการปง 2562 

 
 

ราย 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

100 
3. เกษตรกรยื่นค้าขอรับการรับรอง ราย 6 7 - 

 
กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 

พ้ืนที่ด้าเนินการ จังหวัดนครราชสีมา     
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 20 20 100 
2. สร๎างเสริมองค๑ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยง 
สัตว๑น้้าอินทรีย๑แกํเกษตรกร 
-   เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการปง 2562 

 
 

ราย 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

100 
3. เกษตรกรยื่นค้าขอรับการรับรอง ราย 6 3 - 
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1.6 โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ า 
กิจกรรม : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 
กิจกรรมย่อย : จัดระบบการเพาะลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม  

หลักการและเหตุผล 
การเพาะเลี้ยงก๎ุงก๎ามแดง หรือ กุ๎งเครฟิช Procambarus charkii หรือ cherax spp.กรมประมงได๎มี

ประกาศ เรื่อง ก้าหนดให๎ผู๎ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม (ก๎ุงก๎ามแดง หรือ กุ๎งเครฟิช Procambarus 
charkii หรือ cherax spp.) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต๎องปฏิบัติ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องก้าหนดให๎ผู๎ประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม (ก๎ุงก๎ามแดง หรือ กุ๎งเครฟิช Procambarus charkii หรือ cherax spp.) ต๎องปฏิบัติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๔ วันที่ 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยตัวเลขเกษตรกรที่มีการจดแจ๎งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุมกับกรมประมง 
จ้านวนกวํา ๗๖,๐๐๐ ราย ในพ้ืนที่ ๗๕ จังหวัด 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจแก๎เจ๎าหน๎าที่กรมประมง เรื่องระเบียบและวิธีการด้าเนินงานกิจการการ   
    เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุมพรก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒. เพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ๑สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม  
    ด๎านกฎหมายที่เก่ียวข๎องตามพรก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓. เพ่ือติดตาม เฝูาระวัง การด้าเนินกิจการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม 
๔. เพ่ือก้ากับ ดูแล การด้าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม 

       
 
แผนและผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว๑น้้า 
กิจกรรม : สํงเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค๎าประมง กิจกรรมยํอย : จัดระบบการเพาะลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
1. การเผยแพรํประชาสัมพันธ๑สร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจแกํผู๎ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า
ควบคุม (ราย) 

ราย 45 46 102 

2. ติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าควบคุม 
ให๎ด้าเนินการได๎ตามประกาศก้าหนด (ราย) 

ราย 8 8 100 

3. เฝูาระวัง คุณภาพน้้าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้้าควบคุม (ครั้ง) 

 
ครั้ง 

 
6 

 
6 

 
100 
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2.แผนงาน : บูรณการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
2.1 โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
แผนงาน : พัฒนาเกษตรสู่ Smart Famer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  

หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ได๎ก้าหนดนโยบาย“การพัฒนาเกษตรกรให๎เป็น Smart Farmer โดยมี  
Smart Officer เป็นเพ่ือนคูํคิด โดยที่ Smart Farmer หมายถึง บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความ 
รอบรู๎ในระบบการผลิต มีความสามารถในการวิเคราะห๑ เชื่ อมโยง และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช๎
ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจ ค้านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู๎บริโภค สังคมและสิ่งแวดล๎อม มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นเกษตรกร โดยคณะท้างานระดับจังหวัดได๎มีการด้าเนินการส้ารวจและคัดกรองเกษตรกรในพ้ืนที่  
เพ่ือคัดกรองและจัดกลุํมเกษตรกรเป็น ๓ กลุํม ประกอบด๎วย เกษตรกรเปูาหมายที่จะพัฒนาให๎เป็น Smart Farmer 
โดยสมบูรณ๑ (Existing Smart Farmer) เกษตรกรเปูาหมายที่จะพัฒนาให๎เป็น Smart Farmer (Developing Smart 
Farmer) และเกษตรกรที่มีความโดดเดํนในแตํละสาขาเพ่ือเป็นต๎นแบบให๎มีการเรียนรู๎ จากเกษตรกรด๎วยตนเอง  
(Smart Farmer ต๎นแบบ) รวมทั้งสามารถทราบได๎วํา เกษตรกรประสบปัญหาหรือมีความต๎องการ การพัฒนาในด๎านใด
เพ่ือให๎สามารถก้าหนดแนวทางการพัฒนาได๎อยํางสอดคล๎องกับความต๎องการมากท่ีสุด 
 นอกจากนี้ การขับเคลื่อนภาคเกษตรในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยังให๎ความส้าคัญกับการสร๎างและพัฒนาเกษตรกรรุํนใหมํ (Young Smart Farmer) ให๎สามารถ
ปรับตัวได๎เทําทันสถานการณ๑ สามารถเป็นผู๎น้าการเปลี่ยนแปลงในการปรับโครงสร๎างฐานความรู๎ของเกษตรกร  
สํวนใหญํ เชื่อมโยงข๎อมูลและความรู๎ทางวิชาการเพื่อการตัดสินใจ น้าไปสูํการวิเคราะห๑และชํวยกันสร๎างทางเลือกใหมํ
ให๎กับท๎องถิ่น ที่ส้าคัญต๎องเชื่อมโยงเกษตรกรในกลุํมที่ยากตํอการปรับตัวด๎วยตนเองให๎สามารถปรับตัวได๎ Young 
Smart Farmer จึงเป็นกลุํมเกษตรกรกลุํมใหมํที่มีบทบาทส้าคัญที่จะชํวยให๎ภาคเกษตรของไทยก๎าวข๎ ามปัญหา
อุปสรรคตํางๆ ที่ เกษตรกรสํวนใหญํต๎องเผชิญเพ่ือให๎เกิดความชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น ศูนย๑วิจัยและพัฒนา  
การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด เขต ๖ (ขอนแกํน) จึงจัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด ประจ้าปงงบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer 
จังหวัดขอนแกํน”เพ่ือให๎บรรลุสูํความส้าเร็จสูงสุดในการพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแกํนให๎มีความรู๎ ทักษะ  
และความสามารถในการประกอบอาชีพด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าตลอดหํวงโซํคุณคํา และให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและ
ลักษณะการประกอบอาชีพของแตํละบุคคล เน๎นการน้าและการประยุกต๑ใช๎องค๑ความรู๎และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง
ประกอบการตัดสินใจ มีการน้าเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีเป็นไปตามหลักสากล เกษตรกร  
มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและสามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
๑ เพ่ือให๎เกษตรกรจังหวัดขอนแกํนได๎รับการพัฒนาศักยภาพให๎บรรลุตามเกณฑ๑ก้าหนดเพ่ือให๎เป็นเกษตรกร 

ปราดเปรื่องในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดตลอดหํวงโซํคุณคํา 
๒ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแกํนได๎รับการพัฒนาให๎สามารถเป็นเกษตรกรต๎นแบบและเป็นแหลํงเรียนรู๎ในการ

ประกอบอาชีพด๎านการผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนและผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรสูํ Smart Farmer 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
พ้ืนที่ด้าเนินการ จังหวัดขอนแกํน     

1. เสริมสร๎างความรู๎เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart 
Farmer 

    

1.1 อบรม/ถํายทอดความรู๎ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสูํ 
Smart Farmer 

ราย 140 140 100 

1.2 อบรม/ถํายทอดความรู๎ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสูํ 
Young Smart Farmer 

 
ราย 

 
0 

 
0 

 
100 

2.ติดตามและประเมินผล (สํวนภูมิภาค)     
2.1 ติดตามและประเมินผล Young Smart 
Farmer (สํวนภูมิภาค) 

ราย 0 0 0 

 
กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 

พ้ืนที่ด้าเนินการ จังหวัดนครราชสีมา     
1. เสริมสร๎างความรู๎เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสูํ Smart 
Farmer 

    

1.1 อบรม/ถํายทอดความรู๎ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสูํ 
Smart Farmer 

ราย 250 250 100 

1.2 อบรม/ถํายทอดความรู๎ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสูํ 
Young Smart Farmer 

 
ราย 

 
9 

 
9 

 
100 

2.ติดตามและประเมินผล (สํวนภูมิภาค)     
2.1 ติดตามและประเมินผล Young Smart 
Farmer (สํวนภูมิภาค) 

ราย 9 9 100 
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2.2 โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง  

หลักการและความเป็นมา 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ได๎ก้าหนดให๎จัดทาโครงการสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํ  เพ่ือถวายแดํ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได๎ ที่ทรงมีตํอ
ปวงชนชาวไทย ตั้งแตํปงงบประมาณ 2560 ด๎วยการสนับสนุนให๎เกษตรกรในฐานะที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากของระบบ
เศรษฐกิจไทย โดยยึดหลักโครงการประชารัฐแบบบูรณาการ กรมประมงจึงได๎รํวมบูรณาการจัดท้าโครงการสํงเสริม
และสร๎างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมสํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํด๎านการประมงขึ้น 
โดยมีการสํงเสริมและพัฒนาให๎เกษตรกรรายเดิม (ปง 2560 - 2562) รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย ได๎น๎อมนาหลัก
ทฤษฎีใหมํไปปรับใช๎ในพ้ืนที่ของตนเองอยํางเหมาะสมและมีความสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพภูมิสังคม ภายใต๎
กรอบแนวคิดท่ีเน๎นและให๎ความส้าคัญกับการน๎อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตอยูํ
ด๎วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุํงหวังเพ่ือชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร๎างความเข๎มแข็งและสํงเสริมให๎
เกษตรกรปรับใช๎หลักเกษตรทฤษฎีใหมํในแปลงเกษตรของตน เพ่ือให๎เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้้าให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด เป็นการลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ให๎เพียงพอตํอการดารงชีพ และชํวยให๎เกิดความสมดุลกับ
สภาพแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือถวายแดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
    อันหาที่สุดมิได๎ที่ทรงมีตํอปวงชนชาวไทย 
2. เพ่ือสนับสนุนให๎เกษตรกรนาแนวทางทฤษฎีใหมํมาปรับใช๎กับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของ 
    ตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร 
3. เพ่ือให๎เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจํายในครัวเรือน มีรายได๎เสริม และสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 
4. เพ่ือให๎เกษตรกรมีการผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สร๎างสมดุล และเกิดความยั่งยืน 
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แผนและผลการด้าเนินงานโครงการสํงเสริมและสร๎างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
กิจกรรมหลัก : สํงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมํด๎านการประมง 
 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 
สนับสนุนพันธุ๑สัตว๑น้้า     

- เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ปง2563 
สนับสนุนพันธุ๑สัตว๑น้้า รวม 2,315,000  
ตัว 

ราย 2,315 2,315 100 
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2.3 โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร 
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตสัตว๑น้้าเพ่ือทดแทนการลดลงของสัตว๑
น้้าในแหลํงน้้าธรรมชาติ โดยเฉพาะแหลํงน้้าชุมชนขนาดเล็กให๎มีผลผลิตสัตว๑น้้าจืดเพียงพอตํอความต๎องการบริโภค
สัตว๑น้้า สร๎างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของประชากรไทยเป็นแหลํงอาหารโปรตีนราคาถูกและมีคุณคํา
ทางโภชนาการและสร๎างรายได๎ในครัวเรือน 

กรมประมง โดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด เป็นหนํวยงานหลักที่ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การศึกษา วิจัยและพัฒนาด๎านเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด  
และให๎บริการด๎านความรู๎และสํงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด เพ่ือฟ้ืนฟู เพ่ิมทรัพยากรสัตว๑น้้า ตลอดจนพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้้าให๎มีเพียงพอตํอการบริโภคในประเทศและสามารถสํงออกแขํงขันในตลาดโลกได๎ โดยได๎มุํงเน๎นให๎มี
การบริหารจัดการให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ด๎านผลผลิตสัตว๑น้้า ความมั่นคงของอาหารสัตว๑น้้าจืดผํานการด้าเนินโครงการ
พัฒนาตํางๆ เชํน การผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าเพ่ือสนับสนุนให๎เกษตรกรน้าไปเลี้ยงและปลํอยเพ่ิมผลิ ตสัตว๑น้้าที่มีเพียงพอ 
ตํอการบริโภค และสร๎างรายได๎ของประชากรในท๎องถิ่นตลอดจนการถํายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า  
แกํเกษตรกร ซึ่งเป็นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคมให๎เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศให๎เกิด  
การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและสังคมให๎สมดุลและยั่งยืน 

ในปงงบประมาณ 2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑จืด ด้าเนินโครงการสํงเสริมและสร๎างทักษะใน
การประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาอาชีพด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด  
เพ่ือถํายทอดองค๑ความรู๎ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดให๎ผู๎สนใจได๎มี โอกาสฝึกทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจริง 
และสามารถน้าองค๑ความรู๎และทักษะที่ได๎รับจากการถํายทอดเทคโนโลยีด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดและสํงเสริม  
การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด ไปพัฒนาด๎านการเพาะเลี้ยงได๎จริง การด้าเนินโครงการมีการวางแผนการถํายทอดเทคโนโลยี
ด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑จืดให๎ตรงกับความต๎องการเหมาะสมและสอดคล๎องกับพ้ืนฐานและวิถีชีวิตของผู๎เข๎ารํวม
โครงการในแตํละพ้ืนที่มีการติดตามประเมินผลการน้าองค๑ความรู๎ไปใช๎หลังจากการเข๎ารํวมโครงการฯ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ด๎านการเพาะเลี้ยงระหวํางเครือขํายผู๎เพาะเลี้ ยงสัตว๑เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาด๎านการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑จืดอยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อถํายทอดเทคโนโลยีด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดให๎แกํประชาชน 
2. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการได๎น้าองค๑ความรู๎ไปประกอบอาชีพได๎ 
3. เพือ่สํงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าให๎คนในชุมชนพ้ืนที่เปูาหมาย(จังหวัดขอนแกํน)ให๎มีสัตว๑น้้าจืดเพียงพอ       

ตํอการบริโภค 
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แผนและผลการด้าเนินงานโครงการ สํงเสริมและสร๎างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร 
กิจกรรม : สํงเสริมและพัฒนาอาชีพด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด  

 
กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล ร๎อยละ 

กิจกรรม 3 สมัครและคัดเลือกผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ราย 60 60 100 
กิจกรรม 4 ถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีด๎านการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด 

ราย 60 60 100 

กิจกรรม 5 ผลิตและแจกพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดเพื่อ
สนับสนุนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

พันตัว 180  180 100 

กิจกรรม6ติดตามการน้าองค๑ความรู๎และ
ประสบการณ๑ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน๑ 

 ครั้ง 4 4 100 
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3. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.1  ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันแหลํงน้้าธรรมชาติสํวนใหญํเสื่อมโทรมลงมาก ท้าให๎ความเหมาะสมตํอการเป็นแหลํงอาศัยแพรํ
ขยายพันธุ๑ของสัตว๑น้้าลดลง รวมถึงการเพ่ิมจ้านวนของประชากร ท้าให๎สัตว๑น้้าถูกจับมาบริโภคเป็นจ้านวนมากจนไมํ
สามารถแพรํขยายพันธุ๑เองในธรรมชาติได๎อยํางเพียงพอ เพ่ือบรรเทาปัญหาการลดลงของจ้านวนพันธุ๑สัตว๑น้้าใน
ธรรมชาติ จึงมีแนวทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว๑น้้าให๎มากขึ้นโดยการส้ารวจแหลํงน้้าและผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าเพ่ือน้าไปปลํอย
ในแหลํงน้้าธรรมชาติ แจกจํายให๎สํวนราชการอ่ืนๆ แจกจํายให๎กับเกษตรกรในโครงการตํางๆ เป็นการเพ่ิมผลผลิตการ
ประมงและเพ่ิมความสมบูรณ๑ทรัพยากรประมงในแหลํงน้้า 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดชนิดตํางๆน้าไปปลํอยในแหลํงน้้าธรรมชาติและแหลํงน้้าที่มีการใช๎ประโยชน๑รํวมกัน ให๎เป็น

แหลํงโปรตีนของประชาชน 
2. เพ่ือผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดชนิดตํางๆ แจกจํายให๎เกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว๑น้้า และสํวนราชการตํางๆ เพ่ือสํงเสริมและ

สนับสนุนการประกอบอาชีพและเหลือไว๎บริโภค 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าเพื่อเตรียมปลํอยและแจกในพ้ืนที่เปูาหมาย 
2. ส้ารวจและคัดเลือกแหลํงน้้าที่มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต 
3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎องในพ้ืนที่ด้าเนินงาน 
4. น้าพันธุ๑สัตว๑น้้าไปปลํอยในพ้ืนที่ด้าเนินงานตามแผนงาน 
5. ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนเกิดความรู๎ สํงเสริม แนะน้าการเลี้ยงปลา รวมถึงการอนุรักษ๑ สัตว๑น้้าและการใช๎

ทรัพยากรประมงที่ถูกต๎อง 
 

  

   



~ 71 ~ 

 

      แผนและผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด๎านการประมง 
      กิจกรรมหลัก : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว๑น้้า 
      กิจกรรมยํอย : ผลิตลูกพันธุ๑สัตว๑น้้า 
 

 
ชนิดพันธุ๑ 
สัตว๑น้้า 

แผน 
การผลิต 
(พันตัว) 

ผลการผลิต 
จ้านวน  
(พันตัว) 

ชํวงเดือนที่ท้าการผลิต 
ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

ปลานิล 1,000  880   -     70   50   100   40   265   80   130   90  15   -     40  
ปลาไน 250  559  -     -     160   150   110     30   109   -     -     -      
ปลาตะเพียนขาว 2,100  1,107  -     30   -     -     -     -     150   400   255   137   50   85  
ปลานวลจันทร๑เทศ 300  1,627  -     -     -     -     -     -     30   230   803   564   -      
ปลายี่สกเทศ 1,800  1,610   -     -     -     -     -     -     -     -     102   723  670   115  
ปลากินหญ๎า 100  -  -     -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -    
ปลาเกล็ดเงิน 250  487  -     -     40   -     -     -     30   221   -     -    150   46  
ปลาสวาย 400  140   90   50   -     -     -     -     -     -     -     -     -      
ปลากาด้า 400  190   110   80   -     -     -     -     -     -     -     -     -      

รวม 6,600  6,600   200   230   250   250   150   265   320  1,090   1,250  1,439  870   286  
 
 
 
 
 



~ ๗๒ ~ 

4.แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.1โครงการ : ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

หลักการและเหตุผล          
 ลุํมน้้าที่ส้าคัญของไทยในอดีตเคยเป็นแหลํงที่มีพันธุ๑สัตว๑น้้าตํางๆ ชุกชุมตามลุํมน้้าที่ส้าคัญจึงมีแหลํง
ชุมชนเกิดข้ึน เพราะลุํมน้้าเหลํานี้เป็นแหลํงอาหารที่อุดมสมบูรณ๑และเป็นเส๎นทางคมนาคมที่ส้าคัญ ลุํมน้้าแมํ
กลองเป็นแหลํงที่มีพันธุ๑ปลายี่สก ลุํมน้้าชีมีพันธุ๑ปลากา ปลาบ๎า และปลาสวาย สํวนลุํมน้้าตาปง ก็เคยเป็นแหลํง
พันธุ๑ปลาในตระกูลปลากด ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน สํงผลให๎
สภาพแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงไมํเอ้ืออ้านวยตํอการแพรํขยายของพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการ
ท้าการประมงเกินก้าลังผลิตของแหลํงน๎า ตลอดจนภัยธรรมชาติ สํงผลกระทบเสียหายอยํางรุนแรงตํอชนิด และ
ปริมาณสัตว๑น้้าจืดในแหลํงน้้าธรรมชาติ กลําวคือ พันธุ๑ปลาน้้าจืดของไทยบางชนิดได๎สูญพันธุ๑ไป 
 นอกจากนี้พันธุ๑ปลาน้้าจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลง จนกระทั่งอยูํในสภาวะนําวิตกตํอการ
สูญพันธุ๑ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ๑ปลาและสัตว๑น้้าจืดของไทย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
โครงการหนึ่ง ซึ่งมุํงเน๎นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลา และสัตว๑น้้าจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ๑
แล๎วน้าไปปลํอยในแหลํงน้้าธรรมชาติ เพ่ือทดแทนปริมาณสัตว๑น้้าที่ถูกท้าลาย ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตของปลาใน
แหลํงน้้ายังเป็นการเพ่ิมรายได ๎และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแกํราษฎรผู๎ยากไร๎ในชนบท นอกจากนี้ยังสํงเสริม
ให๎เกิดการเพาะเลี้ยงในเชิงการค๎า ซึ่งจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง ตลอดจนสามารถคืนความ
หลากหลายของชนิดปลา ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหลํงน้้าอันจะน้ามาซึ่งการใช๎
ทรัพยากรสัตว๑น้้าอยํางยั่งยืนตลอดไป 

วัตถุประสงค์                         
1. เพื่อเพาะพันธุ๑ปลาและสัตว๑น้้าจืดของไทย 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว๑น้้าจืดของไทยที่หายากใกล๎สูญพันธุ๑ 
3. เพื่อเพ่ิมผลผลิตพันธุ๑ปลาและสัตว๑น้้าจืดของไทยในแหลํงน้้าธรรมชาติ 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพส้าหรับพันธุ๑ปลาที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่ต๎องการของตลาด 
 
เป้าหมาย 
1. ผลิตพันธุ๑ปลาและสัตว๑น๎าจืดของไทย จ้านวน 1,000,000 ตัว 
2. ปลํอยและแจกพันธุ๑ปลาในแหลํงน๎า  จ้านวน 1,000,000 ตัว 
3. รวบรวมพํอแมํพันธุ๑เพ่ือแจกให๎แกํเกษตร 

 



~ ๗๓ ~ 

 

  
แผนและผลการด้าเนินงานโครงการสํงเสริมการด้าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
 

กิจกรรม หนํวยวัด แผน ผล 
ผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดของไทย พันตัว 1,000 1,000 

- ปลากาด้า พันตัว 500 350 
- ปลาสร๎อยขาว พันตัว - 150 
- ปลาสวาย พันตัว 480 450 
- ปลากระโห๎ไทย พันตัว 20 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๔ ~ 

 

5. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ๑ปลา พันธุ๑กุ๎ง และพันธุ๑สัตว๑น้้าอื่นๆ  

หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ๑ปลา พันธุ๑กุ๎ง และพันธุ๑สัตว๑น้้าอ่ืนๆ เป็นโครงการที่กรม
ประมงได๎รับจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าจ้าหนํายแกํเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า ทั้งนี้ เพ่ื อ
สนับสนุนโครงการตํางๆ ที่ได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมในการพัฒนาทางด๎านการประมง แนะน้าสํงเสริมให๎เกษตรกรมี
ความรู๎ในการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า เชํน งานประมงหมูํบ๎าน ซึ่งผลผลิตที่ได๎รับท้าให๎เกษตรกรเป็นจ้านวนมากสนใจ
ที่จะเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าเพ่ือใช๎บริโภคในครัวเรือนและจ้าหนํายเป็นการเพ่ิมรายได๎ โดยเกษตรกรผู๎ที่สนใจการ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้้า สามารถติดตํอขอซื้อพันธุ๑ปลาจากศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น๎าจืดเขต 6 
(ขอนแกํน) ในราคาที่กรมประมงก้าหนด 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าจืดชนิดตํางๆ ที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมตํอการเลี้ยง เพ่ือจ้าหนํายให๎เกษตรกรผู๎สนใจ 
2. เป็นการสํงเสริมอาชีพด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น๎า เป็นการเพ่ิมรายได๎ให๎เกษตรกรและเพ่ิมอาหารโปรตีน

ประเภทสัตว๑น๎าแกํท๎องถิ่น 
3. สํงเสริมให๎เกษตรกรได๎พันธุ๑สัตว๑น้้าที่ดีเพ่ือน้าไปเลี้ยงตํอไป 

วิธีด าเนินงาน 
1. ผลิตพันธุ๑สัตว๑น้้าชนิดตํางๆ 
2. จ้าหนํายพนัธุ๑สัตว๑น้้าดังกลําวในราคาที่กรมประมงก้าหนด 
3. ให๎ค้าแนะน้าและแจกเอกสารด๎านการเพาะเลี้ยงแกํเกษตรกรที่มาติดตํอขอซื้อพันธุ๑สัตว๑น้้า 
4. น้้าเงินที่ได๎จากการจ้าหนํายพันธุ๑สัตว๑น้้าสํงคลัง 
5. จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ๑ปลา พันธุ๑กุ๎งและพันธุ๑สัตว๑น้้าอ่ืน ๆ 

สํงกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดเป็นประจ้าทุกเดือน 
 

   
 
 
 



~ ๗๕ ~ 

 

ผลการด้าเนินงานการจ้าหนํายพันธุ๑สัตว๑น้้าประจ้าปง 2563 
ชนิด ขนาด ราคา จ้านวน (ตัว) จ้านวนเงิน (บาท) 

ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซม. ราคาตัวละ 20 สตางค๑  191,000   38,200.00  
ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซม. ราคาตัวละ 25 สตางค๑  49,600   12,400.00  
ปลาตะเพียนขาว 5-7 ซม. ราคาตัวละ 35 สตางค๑  5,500   1,925.00  
ปลานิล อายุ 7 วัน ราคาตัวละ 0.05 สตางค๑  1,644,000   82,200.00  
ปลานิล 2-3 ซม. ราคาตัวละ 15 สตางค๑  62,000   9,300.00  
ปลานิล 3-5 ซม. ราคาตัวละ 20 สตางค๑  242,995   48,599.00  
ปลานิล 5-7 ซม. ราคาตัวละ 30 สตางค๑  66,880   20,064.00  
ปลานิลแปลงเพศ  2-3 ซม. ราคาตัวละ 30 สตางค๑  3,661,250   1,098,375.00  
ปลานิลแปลงเพศ  3-5 ซม. ราคาตัวละ 50 สตางค๑  45,500   22,750.00  
ปลาไน 2-3 ซม. ราคาตัวละ 10 สตางค๑  6,300   630.00  
ปลาไน 3-5 ซม. ราคาตัวละ 20 สตางค๑  6,000   1,200.00  
ปลายี่สกเทศ 2-3 ซม. ราคาตัวละ 20 สตางค๑  106,000   21,200.00  
ปลายี่สกเทศ 3-5 ซม. ราคาตัวละ 25 สตางค๑  31,100   7,775.00  
ปลายี่สกเทศ 5-7 ซม. ราคาตัวละ 50 สตางค๑  19,980   9,990.00  
ปลายี่สกเทศ 7-10 ซม. ราคาตัวละ 1 บาท  670   670.00  
ปลานวลจันทร๑เทศ  2-3 ชม. ราคาตัวละ 0.10 บาท  114,500   11,450.00  
ปลานวลจันทร๑เทศ  3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท  33,500   6,700.00  
ปลากะโห๎ 2 วัน ราคาตัวละ 0.50 บาท  54,000   27,000.00  
ปลากะโห๎  2-3 ซม. ราคาตัวละ 2.50 บาท  11,700   29,250.00  
ปลากะโห๎ 3-5 ซม. ราคาตัวละ 4.00 บาท  3,430   13,720.00  
ปลากะโห๎ 5-7 ซม. ราคาตัวละ 7.00 บาท  575   4,025.00  
ปลาเกล็ดเงิน   2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.10 บาท  73,000   7,300.00  
ปลาเกล็ดเงิน   3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท  16,500   3,300.00  
ปลาเฉา(กินหญ๎า) 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.60 บาท  31,900   19,140  
ปลากาด้า  2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท  6,000   1,500  
ปลากาด้า  3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท  22,800   11,400  
ปลาสวาย   2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20  บาท  29,000   5,800  
ปลาสวาย  3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.40  บาท  45,700   18,280  
ปลาสวาย  5-7 ซม. ราคาตัวละ 1.00  บาท  200   200.00  
ปลาดุกอุยเทศ   1-2 ซม.  ราคาตัวละ 0.10 บาท  14,750   1,475.00  
ปลาดุกอุยเทศ   2-3 ซม.  ราคาตัวละ 0.20 บาท  25,000   5,000.00  
ปลาดุกอุยเทศ  3-5 ซม.  ราคาตัวละ 0.40 บาท  11,875   4,750  
รวมปลา ตัว   6,633,205   1,545,568  
รวมเงินทั้งสิ้น บาท  6,633,205.00   1,545,568.00  
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ระดับโปรตีนและพลังงานท่ีเหมาะสมในการเลีย้งปลาหลด 

 
วิภารัตน์ แสงจันทร์1* อัญชลี นงค์นวล2  มนตรี สุดวิลัย3 ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์4  

สมพงษ์ การเพิ่ม5 และ นงนุช สุวรรณเพ็ง6                                                     
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดขอนแก่น 

2กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 

3ส้านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด 

4ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้้าชลบุรี 
5ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ 

6ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดร้อยเอ็ด 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาหลด อายุ 60 วัน ที่ศึกษาปัจจัยร่วม
ระหว่างระดับโปรตีน 40, 45 และ 50 เปอร์เซ็นต์ และมีระดับพลังงาน 400, 450 และ 500 กิโลแคลอรีต่อ
อาหาร 100 กรัม รวมอาหารทดลอง 9 สูตร และชุดการทดลองควบคุม ให้ไรแดงตลอดการทดลองที่อัตรา 100 
ตัวต่อบ่อ ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า ในบ่อซีเมนต์ขนาดกว้าง ขนาด 1.0x1.0x1.0 เมตร ระดับน้้าสูง 30 เซนติเมตร เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน จากการศึกษา พบว่า ลูกปลาหลดมีน้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 0.3396±0.1479, 0.2998±0.0289, 
0.3287±0.0255, 0.3797±0.1587, 0.3240±0.0424, 0.3100±0.0202, 0.3411±0.0621, 0.4974±0.1304, 0.3306±0.0217 
และ 0.4370±0.0623 กรัม ตามล้าดับ ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 46.31±9.18, 40.37±3.51, 44.86±2.73, 
46.14±11.01, 45.30±9.56, 39.93±1.39, 44.61±6.51, 52.16±5.01, 45.41±0.44 และ 53.63±1.33 มิลลิเมตร 
ตามล้าดับ ซึ่งความยาวสุดท้ายและน้้าหนักสุดท้ายของปลาในแต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) โดยมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 18.50±6.36, 10.00±1.41, 8.50±2.12, 9.00±2.83, 12.00±1.41, 9.00±1.41, 
11.00±2.83, 15.00±7.07, 10.00±1.41 และ 94.00±1.41 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า 
อัตรารอดตายของปลาที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 9 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  นอกจากนี้ยังพบว่าชุด
ควบคุมที่ได้รับไรแดงเป็นอาหารมีอัตรารอดตายมากกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) จึงสรุปได้ว่าใน
การศึกษาในครั้งนี้ระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาหลด 

 
ค าส าคัญ: ปลาหลด, อาหาร, โปรตีน, พลังงาน 
*ผู้รับผิดชอบ: 222 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6654 
E-mail: ifkhonkaen@gmail.com 
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Optimum Protein and Energy Levels in Diet for Peacock Eel,  
Macrognathus siamensis (Gunther, 1861) 

 

Wiparat Saengchan1* Aunchalee Nongnoul2 Montree Sodvilai3 Latdawan Klongpong4 
Somphong Karnphoem5 and Nongnuch Suwannapeng6 

1Khon Kaen Inland Aquaculture Research and Development Center 
2Inland Aquaculture Research and Development Division 

3Roiet Fisheries Provincial Office 

4Chon Buri Aquatic Animal Feed Research and Development Center 
5Chaiyaphum Inland Fisheries Research and Development  

6Roiet Inland Aquaculture Research and Development  
 

Abstract 
The optimum protein and energy levels in feed for 60 days old rearing peacock eel fry 

were studied. Nine treatments combination of three protein levels (40, 45 and 50%) and two 
energy levels (400, 450 and 500 kcal/100 g feed) were formulated with three replications. Fish 
fed with Moina sp. was a control group. Fish were stocked in twenty-seven cement tanks (1.0 x 
1.0 x 1.0 m) with 30 cm water depth and densities of 100 fish/m2. Fish were fed twice daily for 2 
months. The results showed that the average final weight were 0.3396±0.1479, 0.2998±0.0289, 
0.3287±0.0255, 0.3797±0.1587, 0.3240±0.0424, 0.3100±0.0202, 0.3411±0.0621, 0.4974±0.1304, 
0.3306±0.0217 and 0.4370±0.0623 g, respectively. Average final length were of 46.31±9.18, 
40.37±3.51, 44.86±2.73, 46.14±11.01, 45.30±9.56, 39.93±1.39, 44.61±6.51, 52.16±5.01, 45.41±0.44  
and 53.63±1.33 mm, respectively. There were no significant difference in average final length and 
average final weight among all 10 treatments (p>0.05). The average survival rate of experimental 
fish were 18.50±6.36, 10.00±1.41, 8.50±2.12, 9.00±2.83, 12.00±1.41, 9.00±1.41, 11.00±2.83, 
15.00±7.07, 10.00±1.41 and 94.00±1.41 percentages, respectively. There were no significant 
difference (p>0.05) among 9 treatment groups but the average survival rate of control group 
were significantly higher (p>0.05) than those 9 treatment groups. In conclusion, Different protein 
and energy level in feed in this study has no effect on growth of 60 days old rearing peacock eel.  
 

Key words: Peacock Eel, feed, protein, energy 
*Corresponding author: Kasikon Thung Sang Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang 
 Khon Kaen District, Khon Kaen. 40000. Tel. 0 4324 6654 
 E-mail: ifkhonkaen@gmail.com 



~ ๗๙ ~ 

 

ค าน า 
 

ปลาหลด มีชื่อวิทยาศาสตร์ Macrognathus siamensis (Gunther, 1861) จัดอยู่ในวงศ์ 
Mastacembelidae เป็นปลาน้้าจืดพ้ืนเมืองของไทย อยู่ในวงศ์เดียวกับปลากระทิง แต่ขนาดเล็กกว่าปลากระทิง 
ปลาหลดมีรูปร่างคล้ายปลาไหล ปลายปากยื่นยาวและสามารถเคลื่อนไหวยืดหดได้ ปากเล็กฟันเล็กและคม  
มีร่องเหงือกขนาดเล็กเปิดอยู่ใต้หัว บริเวณส่วนหัวไม่มีหนาม ล้าตัวมีเกล็ดขนาดเล็กและมีเมือกลื่น ล้าตัวกลมรี 
ส่วนค่อนไปทางหางแบน ครีบหลังมีหนามแหลม ความยาวที่พบในประเทศไทย พบยาวถึง 30 เซนติเมตร  
ว่ายน้้าพริ้วสวยงาม มีสีเทาและด้า ปลาหลดเป็นปลาน้้าจืดที่อาศัยอยู่ตามแม่น้้า ล้าคลอง หนอง และบึง 
สามารถอยู่ได้ในน้้ากร่อย แต่ส่วนใหญ่พบในแหล่งน้้าจืดที่เป็นแหล่งน้้าไหล ชอบนอนฝังทรายหรือพ้ืนโคลน  
ชอบอาศัยอยู่ตามที่หลบซ่อนตัว มีถิ่นก้าเนิดในประเทศไทย อินเดีย พม่า และเวียดนาม (กฤติมาและส้าเนาว์ , 
2557 อ้างตาม หทัยรัตน์, 2545) จัดเป็นปลากินเนื้อ (carnivorous fish) ชอบกินอาหารจ้าพวกตัวอ่อนแมลง 
ตัวหนอน ไส้เดือน สัตว์เล็กๆ และเศษซากเน่าเปื่อย หากินทั้งกลางวันและกลางคืน แต่นิสัยตามธรรมชาติแล้ว
ปลาหลดชอบหากินเวลากลางคืน (nocturnal fish) ปลาหลดจัดเป็นปลาที่มีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
จ้านวนมาก สามารถประกอบอาหารได้ทั้งในลักษณะปลาสดและปลาตากแห้ง ปลาหลดแห้งมีราคากิโลกรัมละ 
350-450 บาท ปลาหลดสดราคากิโลกรัมละ 200-300 บาท (จากการส้ารวจราคาขายในจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 
พ.ศ. 2561)  

จากการศึกษาชีววิทยาเบื้องต้นของปลาหลดพบว่า อัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมียเฉลี่ยตลอด
ทั้งปีมีค่าเท่ากับ 1.6:1 โดยปลาหลดที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป สามารถน้ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ได้ (กฤติมา 
และส้าเนาว์, 2557 อ้างตาม จินดา, 2516; ไพบูลย์, 2517; หทัยรัตน์, 2541; William, 1966) การเพาะพันธุ์ปลา
หลดควรใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate ในอัตราความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม 
ต่อกิโลกรัมร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพราะเป็นอัตราที่ต่้าที่สุดที่กระตุ้นให้
ปลาหลดจุดวางไข่ได้ (เฉลิมพล และวรวิทย์, 2550) แม่พันธุ์ปลาหลดวางไข่ประมาณ 1,500-1,800 ฟองต่อตัว 
ในปลาหลดขนาดใหญ่ ส่วนปลาหลดที่มีขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 14 เซนติเมตร หากมีอายุครบ 1 ปี  
และมีความสมบูรณ์เพศ สังเกตจากติ่งเพศมีสีชมพูเรื่อๆ วางไข่ครั้งละประมาณ 500-800 ฟองต่อตัว ไข่ปลา
หลดเป็นไข่จมติดวัตถุในน้้า (กฤติมา และส้าเนาว์ , 2557) ไรแดงเป็นอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาหลด 
อายุ 1-14 วัน มีอัตราการรอดตายสูงสุดเท่ากับ 95.33 เปอร์เซ็นต์ (หทัยรัตน์ และส้าเนาว์, 2551) สอดคล้องกับ 
Saowakoon and Saowakoon (2007) การเลี้ยงปลาหลดในระยะเริ่มต้นยังต้องใช้อาหารมีชีวิต ได้แก่ ไรแดง
และหลังจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนอาหารเป็นการเลี้ยงด้วยหนอนแดงและไส้เดือน Person-Le Ruyet et al. 
(1993) รายงานว่า การใช้อาหารมีชีวิตในการเลี้ยงปลาหลดจึงมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และยังให้ผลผลิตไม่คงที่ 
ในการน้ามาการเลี้ยงปลาหลด ธีระชัย และคณะ (2561) รายงานว่า การปรับเปลี่ยนอาหารลูกปลาหลดที่อายุ
หลังฟัก 30 วัน ใช้เวลาในการปรับสัดส่วนไรแดงและอาหารส้าเร็จรูป 30 วัน เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการ
เลี้ยงปลาหลดด้วยอาหารส้าเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง เนื่องจากโปรตีนช่วยในกระบวนการเสริมสร้างการเติบโต 
การท้างานในระดับเซลล์ การซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งเป็นแหล่งพลังงานส้ารองแก่ร่างกาย  
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ซึ่งสารอาหารหลักที่ให้พลังงานคือไขมัน โดยปกติสิ่งมีชีวิตใช้พลังงานจากไขมัน ในกิจกรรมต่างๆ เช่น  
การเจริญเติบโต การซ่อมแซมส่วนต่างๆ การสืบพันธุ์ เป็นต้น (ชิดชนก รอดเรือง, 2551 อ้างตาม เวียง เชื้อโพธิ์หัก, 
2542; วุฒิพร พรหมขุนทอง, 2541; Raymond et al., 2007) ความต้องการโปรตีนของสัตว์น้้าขึ้นอยู่กับชนิด
ของสัตว์น้้า ขนาด และอายุ โดยในสัตว์น้้าวัยอ่อนมีความต้องการโปรตีนในระดับที่สูงกว่าในตัวเต็มวัย และใน
อาหารที่มีระดับพลังงานมากท้าให้สัตว์น้้ากินอาหารลดลง เนื่องจากเมื่อได้รับพลังงานเพียงพอต่อความต้องการแล้ว 
สัตว์น้้าจะหยุดกินอาหาร (วุฒิพร พรหมขุนทอง, 2541) ตัวอย่างการศึกษา Wang et al. (2006) สัดส่วน
โปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาจวด พบว่า ระดับพลังงานที่ถูกย่อยได้ เพ่ิมขึ้นเมื่อระดับโปรตีนที่
ถูกย่อยได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งสัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาจวด คือ 40% DP  
ต่อ 16 MJ kg-1 และจากการศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาแรด พบว่า สูตรอาหาร
ทดลองระดับโปรตีนที่ 35% และระดับไขมันที่ 7% เหมาะสมที่สุดในการใช้เลี้ยงปลาแรด (สุฤทธิ์ และคณะ, 
2548) 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาหลดอายุ 
60 วัน ที่ท้าให้ปลาหลดเติบโตดีที่สุด โดยพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอด เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาปลาหลดให้สามารถเลี้ยงได้ด้วยอาหารส้าเร็จรูปต่อไป และเป็นแนวทางในการผลิตพันธุ์ปลาหลดให้ได้
ปริมาณมากและเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ให้ความสนใจในการเพาะเลี้ยง
ปลาหลดจ้านวนมาก อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหลดไม่ให้สูญพันธุ์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
  เพ่ือทราบระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่เหมาะสมส้าหรับการเลี้ยงปลาหลด โดยพิจารณาจาก
อัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตราการรอด   
 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการศึกษา 
 

 1.1 วางแผนการทดลองแบบ 3x3 แฟคทอเรียล แบบสุ่มบริบูรณ์ (3x3 factorial in 
completely randomized design) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 

  ปัจจัยที่ 1 ระดับโปรตีนมี 3 ระดับได้แก่ 
  โปรตีนระดับ 40 เปอร์เซ็นต์ 
  โปรตีนระดับ 45 เปอร์เซ็นต์ 
  โปรตีนระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ 

  ปัจจัยที่ 2 ระดับพลังงานมี 3 ระดับได้แก่ 
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  พลังงานระดับ 400 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม 
  พลังงานระดับ 450 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม 
  พลังงานระดับ 500 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม 
 ชุดการทดลองควบคุม ให้ไรแดงตลอดการทดลอง โดยแต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้้า 

1.2  สถานที่และระยะเวลาด้าเนินการ  
ด้าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดร้อยเอ็ดระหว่างเดือน

ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

 2.1 ภาชนะทดลอง  
ใช้บ่อซีเมนต์ขนาดกว้าง ขนาด 1.0x1.0x1.0 เมตร จ้านวน 30 บ่อ เติมน้้าให้ได้ระดับสูง 30 

เซนติเมตร ทุกถังมีหัวทรายให้อากาศ 2 จุด และถ่ายเทน้้าแบบไหลผ่าน (Flow through system) ดูดตะกอน 
และเปลี่ยนถ่ายน้้าก่อนให้อาหารในช่วงเช้าทุกวันครั้งละ 20 เซนติเมตร ใส่วัสดุหลบซ่อนท่อพีวีซีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 15 เซนติเมตร จ้านวน 3 อัน ในปริมาณที่เท่ากัน ทุกบ่อทดลองได้รับผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมกัน 

2.2 ปลาทดลอง   
  ลูกปลาหลดที่ใช้ในการทดลองได้จากการเพาะพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดร้อยเอ็ด เป็นลูกปลาที่เพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์รุ่นเดียวกันและอนุบาลด้วยวิธีเดียวกัน 
โดยให้อาหารไรแดง ในถังพลาสติกขนาด 1.0x1.5x0.5 เมตร เมื่อลูกปลาอายุ 60 วัน คัดขนาดลูกปลาหลดที่มี
ขนาดเดียวกัน จ้านวน 4,500 ตัว แล้วสุ่มลูกปลาหลด จ้านวน 10 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือวัดความยาวเริ่มต้นด้วย
เครื่องมือวัด Vernier Caliper มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร และชั่งน้้าหนักด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต้าแหน่ง  
มีหน่วยเป็นกรัม เพื่อหาความยาวเฉลี่ยและน้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น จากนั้นสุ่มนับจ้านวนลูกปลาหลดแล้วจับฉลาก
ลงบ่อทดลองละ 100 ตัว จากนั้นค่อยๆ ลดปริมาณไรแดงและเพ่ิมอาหารส้าเร็จรูป เป็นระยะเวลา 20 วัน แล้ว
จึงให้อาหารทดลองในเวลาต่อมา  

2.3 อาหาร 
   อาหารที่ใช้ในการทดลองจัดท้าโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้้าชลบุรี โดยน้าส่วนผสม
วัตถุดิบอาหาร แต่ละสูตรที่มีระดับโปรตีน 40, 45 และ 50 เปอร์เซ็นต์ และมีระดับพลังงาน 400, 450 และ 
500 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม มาผสมให้เข้ากันเก็บที่อุณหภูมิ -17 องศาเซลเซียส  
สุ่มอาหารจ้านวน 200 กรัม น้าไปวิเคราะห์คุณค่าทางเคมีของอาหาร (proximate analysis) ที่ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้้าชลบุรี ได้แก่ ปริมาณโปรตีน (AOAC Official Method 990.03, 2016) 
ไขมัน (AOAC Official Method 2003.05, 2016) กาก (In-house Method : Based on ISO, 6865:2000) 
เถ้า (AOAC Official Method  942.05, 2016) และความชื้น (AOAC Official Method 930.15, 2016) 
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พลังงาน ด้วยเครื่องมือยี่ห้อ Bomb Calorimeter AC350 model (ตารางที่ 1) และคาร์โบไฮเดรต (nitrogen 
free extract, NFE) ใช้วิธีการค้านวณตาม Olvera-Novoa et al. (1994) ดังนี้ 
  คาร์โบไฮเดรต (NFE) = 100 - (%โปรตีน + %ไขมัน + %เยื่อใย + %เถ้า + %ความชื้น) 
ตารางท่ี 1 องค์ประกอบ (เปอร์เซ็นต์) ของอาหารทดลองสูตรต่างๆ และผลการวิเคราะห์ 

วัตถุดิบ 
โปรตีน (เปอร์เซ็นต)์ 

พลังงานรวม  
(กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม) 

ชุดการทดลอง 

อาหารทดลอง 
40 
350 

 

(T1) 

40 
400 

 

(T2) 

40  
450 

 

(T3) 

45 
350 

 

(T4) 

45 
400 

 

(T5) 

45 
450 

 

(T6) 

50 
350 

 

(T7) 

50 
400 

 

(T8) 

50 
450 

 

(T9) 

ปลาป่น 30 30 30 38 38 38 47 47 47 

ปลาหมึกป่น 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

วีทกลูเต้น 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

ร้าละเอียด 20 20 20 10 10 10 0 0 0 

สารเหนียว 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

น้้ามันพืช 0.00 4.00 9.00 0.00 4.00 9.00 0.00 4.00 9.00 

วิตามินรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

แร่ธาตุรวม 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

โคลีน คลอไรด์ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

วิตามินซี 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

ซีเอ็มซี 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 

สื่อ 15.5 11.5 6.5 17.5 13.5 8.5 18.5 14.5 9.5 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ผลการวิเคราะห์คุณค่าของอาหารทดลองสูตรต่างๆ (เปอร์เซ็นต์น้้าหนักแห้ง) 

โปรตีน 41.81 41.65 41.13 45.93 46.41 45.51 50.97 50.23 50.78 

ไขมัน 7.86 11.76 17.34 7.39 10.07 16.77 6.41 11.70 15.82 

กาก 3.29 3.08 3.23 1.71 1.65 1.81 0.26 0.30 0.24 

เถ้า 9.04 9.03 8.98 9.23 9.36 9.13 9.52 9.55 9.47 

ความชื้น 11.02 10.27 10.33 10.60 10.85 10.41 10.80 10.40 9.62 

พลังงาน 430.02 450.19 482.72 430.27 444.53 480.17 430.77 459.46 484.44 

ผลจากการค้านวณ          

NFE (กิโลแคลอรีตอ่อาหาร 100 กรมั) 26.98 23.26 18.99 25.14 21.66 16.47 22.04 17.82 14.07 
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2.4 การให้อาหาร 
     ให้อาหารในปริมาณที่มากเกินพอ วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 09.00 น. และ 14.00 น. บันทึก

ปริมาณอาหารที่ให้ หากมีอาหารเหลือหลังจากเริ่มให้อาหารแล้ว 30 นาที ท้าการเก็บอาหารที่เหลือน้ามาอบให้
แห้งที่อุณหภูมิ 137 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง หรือจนอาหารมีความชื้นไม่เกิน 10% น้าไปชั่งน้้าหนักเพ่ือ
น้าน้้าหนักอาหารที่เหลือลบออกจากปริมาณอาหารที่ให้  

2.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้้า 
    วิเคราะห์คุณสมบัติของน้้าในถังทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้้า ดังนี้  

- อุณหภูมิน้้าวัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วหน่วยเป็น องศาเซลเซียส 
- ออกซิเจนที่ละลายน้้าโดยใช้เครื่องมือวัดออกซิเจน ยี่ห้อ Spectroquant Move 100 

หน่วยเป็น mg/l 
- ความเป็นกรดเป็นด่างโดยใช้เครื่องมือวัดความเป็นกรดเป็นด่าง ยี่ห้อ Eutech pH 700 
- ความเป็นด่างโดยวิธี titration ตามวิธีของ APHA (1981) หน่วยเป็น mg/l as CaCO3 

- ความกระด้างโดยใช้เครื่องมือวัดความกระด้าง ยี่ห้อ Spectroquant Move 100 
หน่วยเป็น mg/l 

- ไนไตรท์โดยใช้เครื่องมือ Spectrophotometer ยี่ห้อ HACH รุ่น DR 4000 หน่วย
เป็น mg-N/l 

- ไนเตรทโดยใช้เครื่องมือ Spectrophotometer ยี่ห้อ HACH รุ่น DR 4000 หน่วย
เป็น mg-N/l 

- แอมโมเนียรวมโดยใช้เครื่องมือ Spectrophotometer ยี่ห้อ HACH รุ่น DR 4000 
หน่วยเป็น mg-N/l 

2.6 การเก็บข้อมูล 
     ท้าการสุ่มชั่งน้้าหนัก (กรัม) ด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต้าแหน่ง และวัดความยาวด้วย

เครื่องมือวัด Vernier Caliper มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร จ้านวน 10 เปอร์เซ็นต์ ของจ้านวนปลาเริ่มต้น ทุก 2 สัปดาห์ 
และนับจ้านวนปลาที่เหลือรอดทุกชุดการทดลอง เมื่อทดลองครบ 2 เดือน  

 

  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สิ้นสุดการทดลองน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 3.1 น้้าหนักเฉลี่ย (average weight, กรัม) 

3.2 ความยาวเฉลี่ย (average length, มิลลิเมตร) 
3.3 น้้าหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัม/วัน) 

 
 

      น้้าหนักปลาสิ้นสุดการทดลอง-น้้าหนักปลาเริ่มต้น 
              ระยะเวลาทดลอง 
 

= 
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3.4 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์/วัน) 
 
 

 

3.5 อัตรารอดตาย (survival rate, เปอร์เซ็นต์) 
 
 
 
น้าข้อมูลที่ได้จากการทดลองวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี one way analysis of variance  

กรณีท่ีข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ท้าการแปลงข้อมูลด้วยวิธี angular transformation ในรูปของ arcsine
เพ่ือให้ข้อมูลมีการกระจายเป็นแบบปกติ (normal distribution) แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของชุดการทดลอง โดยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ  

 
ผลการศึกษา 

 
1. การเจริญเติบโต 
 

1.1 น้้าหนักเฉลี่ย 

 การเลี้ยงปลาหลดที่ระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่แตกต่างกัน 9 ชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 2 
เดือน ทุกชุดการทดลองมีน้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.1278±0.0011 กรัม พบว่า มีน้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย
เท่ากับ 0.3396±0.1479, 0.2998±0.0289, 0.3287±0.0255, 0.3797±0.1587, 0.3240±0.0424, 0.3100±0.0202, 
0.3411±0.0621, 0.4974±0.1304, 0.3306±0.0217 และ 0.4370±0.0623 กรัม ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ 
พบว่า น้้าหนักเฉลี่ยทุกชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) 

 

1.2 ความยาวเฉลี่ย 
  การเลี้ยงปลาหลดที่ระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่แตกต่างกัน 9 ชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  

2 เดือน ทุกชุดการทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 38.30±3.05 มิลลิเมตร พบว่า มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
เท่ากับ 46.31±9.18, 40.37±3.51, 44.86±2.73, 46.14±11.01, 45.30±9.56, 39.93±1.39, 44.61±6.51, 
52.16±5.01, 45.41±0.44 และ 53.63±1.33 มิลลิเมตร ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ความยาวเฉลี่ย 
ทุกชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) 

 

1.3 น้้าหนักเพ่ิมต่อวัน 
    การเลี้ยงปลาหลดที่ระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่แตกต่างกัน 9 ชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

พบว่า มีน้้าหนักเพ่ิมต่อวัน เท่ากับ 0.0035±0.0025, 0.0029± 0.0005, 0.0033±0.0004, 0.0042±0.0026, 

     (lnน้้าหนักปลาสิ้นสุดการทดลอง - lnน้้าหนักปลาเริ่มต้น)  
          ระยะเวลาทดลอง 
 

x 100 

     จ้านวนปลาสิ้นสุดการทดลอง 
 

     จ้านวนปลาเริ่มต้นการทดลอง 
 

x 100 = 

= 
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0.0033±0.0007, 0.0030±0.0003, 0.0036±0.0010, 0.0062±0.0022, 0.0034±0.0004 และ 0.0052±0.0010 กรัม 
ต่อวัน ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า น้้าหนักเพ่ิมต่อวันทุกชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 2) 

1.4 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ 
   การเลี้ยงปลาหลดที่ระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่แตกต่างกัน 9 ชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

พบว่า มีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ 1.55±0.75, 1.42±0.16, 1.57±0.13, 1.74±0.72, 1.54±0.22 ,1.48±0.11, 
1.62±0.31, 2.24±0.44, 1.58±0.11 และ 2.04±0.24 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า อัตรา
การเจริญเติบโตจ้าเพาะทุกชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) 

 

1.5 อัตรารอดตาย 
 การเลี้ยงปลาหลดที่ระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่แตกต่างกัน 9 ชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  

2 เดือน พบว่า มีอัตรารอดตาย 18.50±6.36, 10.00±1.41, 8.50±2.12, 9.00±2.83, 12.00±1.41, 9.00±1.41, 
11.00±2.83, 15.00±7.07, 10.00±1.41 และ 94.00±1.41 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า 
อัตรารอดตายทั้ง 9 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และพบว่าชุดควบคุมมีอัตรารอดตาย
มากกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของน้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) ความยาวสุดท้ายเฉลีย่ (มิลลิเมตร) น้้าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน) 
 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ลูกปลาหลดที่ระดับโปรตีน
 และระดับพลังงานที่แตกต่างกัน 9 ระดับ เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
 

ดัชนี/ 
ชุดการ
ทดลอง 

น้ าหนักสุดท้าย
เฉลี่ย 

       (กรัม) 

  ความยาวสุดท้าย
เฉลี่ย 

       (มิลลิเมตร) 

น้ าหนักเพิ่มต่อ
วัน 

    (กรัมต่อวัน) 

  อัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะ 

     (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

  อัตรารอด
ตาย 

  (เปอร์เซ็นต์) 
T1 0.3396±0.1479 46.31±9.18 0.0035±0.0025 1.55±0.75 18.50±6.36a 

T2 0.2998±0.0289 40.37±3.51 0.0029±0.0005 1.42±0.16 10.00±1.41a 

T3 0.3287±0.0255 44.86±2.73 0.0033±0.0004 1.57±0.13   8.50±2.12a 

T4 0.3797±0.1587   46.14±11.01 0.0042±0.0026 1.74±0.72   9.00±2.83a 

T5 0.3240±0.0424  45.30±9.56 0.0033±0.0007 1.54±0.22 12.00±1.41a 

T6 0.3100±0.0202  39.93±1.39 0.0030±0.0003 1.48±0.11   9.00±1.41a 

T7 0.3411±0.0621  44.61±6.51 0.0036±0.0010 1.62±0.31 11.00±2.83a 

T8 0.4974±0.1304  52.16±5.01 0.0062±0.0022 2.24±0.44 15.00±7.07a 

T9 0.3306±0.0217  45.41±0.44 0.0034±0.0004 1.58±0.11 10.00±1.41a 

ชุดควบคุม 0.4370±0.0623  53.63±1.33 0.0052±0.0010 2.04±0.24 94.00±1.41b 

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น      
    95 เปอร์เซ็นต์ 
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2. คุณสมบัติของน้ า 
การทดลองเลี้ยงปลาหลดที่ระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่แตกต่างกัน  9 ชุดการทดลอง  

เป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่า มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า 4.0-6.0 mg/l, ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.3-8.3, 
ความเป็นด่าง 80-150 mg/l as CaCO3, ความกระด้าง 100-150 mg/l, แอมโมเนียรวม 0.13-0.50 mg-N/l,  
ไนไตรท ์0.01-0.04 mg-N/l, ไนเตรท 0.01-0.03 mg-N/l และอุณหภูมิ 24.2-28.0 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ  
 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่แตกต่างกัน 9 ชุดการทดลอง ในการเลี้ยงปลาหลดอายุ 60 วัน 

เป็นระยะเวลา 2 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า การเจริญเติบโตของลูกปลาหลดด้านความยาวเฉลี่ย น้้าหนักเฉลี่ย 
น้้าหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า 
ในการศึกษาในครั้งนี้ระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาหลด  

อัตรารอดตายของลูกปลาหลดพบว่า การเลี้ยงปลาหลดที่ระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่แตกต่างกัน
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และพบว่าชุดควบคุมมีอัตรารอดตายมากกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05) โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้อาหารส้าเร็จรูปร่วมกับไรแดงในการปรับเปลี่ยนอาหาร ในระยะเวลา 
20 วัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับธีระชัย (2561) รายงานว่า การใช้อาหารส้าเร็จรูปที่มีขนาดเล็ก (500 ไมครอน) มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของลูกปลาหลดเมื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนอาหารร่วมกับอาหารมีชีวิต โดยมีขนาดเริ่มต้น 34.46 
มิลลิเมตร และน้้าหนัก 130.31 มิลลิกรัม และลูกปลาหลดสามารถยอมรับอาหารส้าเร็จรูปได้ที่ระยะเวลาการ
ปรับเปลี่ยนอาหารเริ่มต้น 20 วัน และการเพ่ิมระยะเวลาการปรับเปลี่ยนท้าให้ลูกปลาหลดมีอัตราการรอดตายสูงสุด 
ในการศึกษาการเลี้ยงปลาหลดที่ระดับโปรตีนและระดับพลังงานที่แตกต่างกันในครั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการบกพร่อง 
ที่ไม่ได้ตรวจวัดขนาดปากของลูกปลาหลด ให้เหมาะสมกับขนาดอาหารส้าเร็จรูป สอดคล้องกับ Cahu and Zambonino 
Infante (2001) กล่าวว่า ขนาดของอาหารส้าเร็จรูปต้องมีขนาดเหมาะสมกับขนาดปากของลูกปลาตามระยะของ 
การพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน ทั้งนี้ ขนาดของอาหารจะต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดปากของลูกปลา โดยอาหารควรมี
ขนาดเล็กกว่าความกว้างของปากลูกปลาอยู่ในช่วงร้อยละ 25-60 (Shirota, 1970; Fernandez-Diaz et al., 1994; Cunha 
and Planas, 1999) และอาหารมีขนาดใหญ่จะเป็นสาเหตุท้าให้ปิดระบบท่อทางเดินอาหาร (Walford et al., 1991) หรือ
ท้าให้ลูกปลาย่อยได้ยาก Cahu and Zambonino Infante (2001) กล่าวว่า ในระยะเริ่มต้นลูกปลายังไม่สามารถย่อย
อาหารส้าเร็จรูปที่ใช้ในการอนุบาลได้ เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาน้้าย่อยหรือเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหารได้สมบูรณ์ 
โดยลูกปลาแต่ละชนิดจะมีช่วงเวลาของพัฒนาการในการสร้างน้้าย่อยอาหารแตกต่างกันไป นอกจากนี้ ความถี่ในการ 
ให้อาหารทดลองในครั้งนี้อาจน้อยเกินไปจึงส่งผลให้การเจริญเติบโตและอัตรารอดต่้ากว่าชุดการทดลองควบคุม 
สอดคล้องกับ Wilson and Moreau (1996) รายงานว่า ระดับความต้องการโปรตีนของปลามีค่าอยู่ในช่วงกว้าง 
และมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของปลาแล้ว ยังขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น รูปแบบการเลี้ยง ปริมาณ
อาหารที่กิน ปริมาณวัตถุดิบอาหารพลังงานอ่ืนๆ ในอาหาร นอกจากนี้ยังขึ้นกับความสามารถในการใช้ประโยชน์ 
จากคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งอาหารในอาหารของสัตว์น้้า เมื่อในอาหารมีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์น้้า  
จะท้าให้สามารถน้าโปรตีนไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ คุณสมบัติของน้้าในระหว่างการทดลอง มีปริมาณ
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ออกซิเจนที่ละลายน้้า, ความเป็นกรดเป็นด่าง, ความเป็นด่าง, ความกระด้าง, แอมโมเนียรวม, ไนไตรท์, ไนเตรท 
และอุณหภูมิ อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า (Tuntoolavst and Pornprapa, 2001) 
 

เอกสารอ้างอิง 
กฤติมา เสาวกูล และ ส้าเนาว์  เสาวกูล. 2557. การเพาะเลี้ยงปลาหลด. คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, วิทยาเขตสุรินทร์. สุรินทร์. 24 หน้า. 
จินดา เทียมเมฆ. 2516. ปลาหลด หมกโคลนฝัง. วารสารการประมง. 26(1): 35-38. 
ไพบูลย์ วัฒนกิจ. 2517. ชีววิทยาปลาหลด. ใน: รายงานประจ้าปี สถานีประมงน้้าจืดจังหวัดสุรินทร์. สุรินทร์. 

 35-41.  
เฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ และ วรวิทย์ พรหมปากดี. 2550. การเพาะพันธุ์ปลาหลดจุด. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

29/2550. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดร้อยเอ็ด, ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด, กรม
ประมง. 23 หน้า.  

ชิดชนก รอดเรือง. 2551. สัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมต่อการเติบโตของหอยหวาน Babylonia 
areolate ระยะวัยรุ่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 62 หน้า.  

ธีระชัย พงศ์จรรยากุล, ปราณีต งามเสน่ห์ และ กาญจนา พยุหะ. 2561. รูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูก
ปลาหลดด้วยอาหารส้าเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง. วารสารวจิัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  
36 (1): 33-43.   

วุฒิพร พรหมขุนทอง. 2541. โภชนาศาสตร์สัตว์น้้า (Aquatic Animal Nutrition). ภาควาริชศาสตร์, คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

เวียง เชื้อโพธิ์หัก. 2542. โภชนศาสตร์สัตว์น้้าและการให้อาหารสัตว์น้้า. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 155 หน้า. 

สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย, นิวุฒิ หวังชัย, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ และ บัญชา ทองมี. 2548. การศึกษาระดับโปรตีน  
  และไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาแรด. ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง, คณะผลิตกรรมการ  

 เกษตร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 28 หน้า. 
หทัยรัตน์ เสาวกูล. 2541. การศึกษาพัฒนาการของกระเพาะอาหารและการอนุบาลของลูกปลากดเหลือง. 

 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 67 หน้า. 
หทัยรัตน์ เสาวกูล. 2545. ปลาหลด. วารสารเพื่อนเกษตร. 5 (51): 9-15. 
หทัยรัตน์ เสาวกูล และ ส้าเนาว์ เสาวกูล. 2551. การเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาหลด. วารสารวิจัย

 เทคโนโลยีการประมง. 2(1): 28-36. 
APHA. 1981. Standard Method for the Examination of water and wastewater. 17th edition. 
  APHA, Washington DC. 777 pp. 



~ ๘๘ ~ 

 

Cahu, C. and J. Zambonino Infante. 2001. Substitution of live food by formulated diets in 
marine fish larvae. Aquaculture 200 (1-2): 161-180. 

Cunha, I. and M. Planas. 1999. Optimal prey size for early turbot larvae (Scopthalmus maximus 
L.) base on mouth and ingested prey size. Aquaculture 175 (1-2):  103-110. 

Olvera-Novoa, M. A., C. A. Martinez Palacios and E. Real de Leon. 1994. Nutrition of fish and 
  crustaceans: a laboratory manual. Food and Agriculture Organization of the 
  United Nations, Maxico city. 63 pp. 
Person-Le Ruyet, J., J.C. Alexandre, L. Thébaud and C. Mugnier. 1993. Marine fish larvae  
  feeding: formulated diets or prey. Journal of the World Aquaculture Society 
  24 (2): 211-224. 
Raymond, J., Himmelman J.H. and Guderley, H.E. 2007. Biochemical content, energy 

composition and reproductive effort in the broadcasting sea star Asterias 
vulgaris over the spawning period. Journal of experimental marine biology and 
ecology 341: 32-44. 

Saowakoon, H. and S. Saowakoon. 2007. Breeding and Nursing of Spotted Spiny Eel 
(Macrognathus siamensi, Günther,1861). pp. 1-9. In Proceedings of 45th Kasetsart 
University, Annual Conference: Fisheries. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai] 

Shirota, A. 1970. Studies on the mouth size of fish larvae. Bulletin of Japanese Society of 
  Scientific Fisheries 36 : 353-368. 
T.Innes, William. 1966. Exotic Aquarium Fishes. Aquarium in corporation Maywood, Newjersy, 
  Mountion View, Califarnia United States of America. p, 592. 
Tuntoolavst, M. and P. Pornprapa. 2001. Water Quality Management and Wastewater 
  Treatment in Fish Nursery Ponds and Other Aquatic Animals. Vol 1; Water 
  Quality Management. Bangkok: Chulalongkorn Univerity Press. 391 p.[in Thai] 
Wang, Y., Guo, J., Li, K. and Bureau, D.P. 2006. Effects of dietary protein level for juvenile 

southern rock lobster, Jasus edwardsii, at two lipid levels. Aquaculture  
  217 : 483-500. 
Walford, J., T.M. Lim and T.J. Lam 1991. Replacing live foods with microencapsulated diets in 
  rearing of sea bass (Lates calcarifer) Larvae: do they ingest and digest protein-
  membrane microcapsules?. Aquaculture 92 : 225-235. 
Wilson R. P. and Y. Moreau. 1996. Nutrient requirements of catfishes (Siluroidei). Aquat. Living 

Resour. 9 : 103-111. 
 



~ ๘๙ ~ 

 

การศึกษาระบบการตลาดสินค้าสตัว์น้ าในบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์
จังหวัดขอนแก่นและหนองบัวล าภู 

 
นพนันท์ อยู่รอง1* และ เดชา รอดระรัง2 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดขอนแก่น 
2ส้านักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีการตลาดสินค้าสัตว์น้้าจากอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ใน

จังหวัดขอนแก่นและหนองบัวล้าภู โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวประมง และผู้ค้าในระดับต่างๆ โดยวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จ้านวน 120 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเชิง
โครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้มาซึ่งวิถี
การตลาดสินค้าสัตว์น้้า  

ผลจากการศึกษาพบว่าผู้มีส่วนร่วมในวิถีการตลาดปลาจากอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้แก่ ชาวประมง 
พ่อค้าส่งที่ท่าขึ้นปลา พ่อค้าปลีก และผู้บริโภค โดยมีวิถีการตลาดมี 3 รูปแบบ คือ 1) ชาวประมง –  ผู้บริโภค 
(รวมผู้แปรรูปและร้านอาหาร) 2) ชาวประมง – พ่อค้าปลีก – ผู้บริโภค 3) ชาวประมง – พ่อค้าส่งที่ท่าขึ้นปลา 
– พ่อค้าปลีก – ผู้บริโภค จากวิถีการตลาดทั้ง 3 รูปแบบ วิถีการตลาดที่มีปริมาณปลาผ่านมากที่สุดคือ วิถี
การตลาดที่สาม (89.33%) 
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Abstract 

This  study was  aimed  at analysis of fish market channels in Ubonratana reservoir, 
Khon Kaen and Nongboulumphu province. A two stage sampling procedure which includes 
purposive and nonprobability sampling were used to select sample respondents. Primary 
data were collected from 120 randomly selected individuals’ interview using structured 
questionnaire via enumerators and secondary data were acquired from published and 
unpublished sources. Descriptive statistics and econometric analysis were used to analyze 
the data. The results showed that there were three kinds of fish marketing channels i.e 
fishers to consumers, fishers to retailers then consumers and fishers to wholesalers, retailers 
then consumers. About eighty nine percent fish production was found to be distributed by 
channel three. 
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ค าน า 
 

อ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้ประโยชน์ใน
ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน การเกษตร การปศุสัตว์ รวมไปถึงการบรรเทาอุทกภัย อ่างเก็บน้้า
เขื่อนอุบลรัตน์มีพ้ืนที่ผิวน้้าประมาณ 356,000 ไร่ มีความลาดชันน้อย มีพรรณไม้น้้าสลับเกาะแก่งกระจายอยู่
ทั่วไป ท้าให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยของปลาและเลี้ยงดูตัวอ่อน อ่างเก็บน้้าเข่ือนอุบลรัตน์จึงเป็นแหล่งทรัพยากร
ประมงที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย (สวัสดิ์, 2524)  

กรมประมงให้ความส้าคัญในการก้ากับดูแล  คุ้มครอง และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในอ่างเก็บ
น้้าเขื่อนอุบลรัตน์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงได้ท้าการส้ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลทางนิเวศวิทยา และเก็บสถิติผลจับ
สัตว์น้้าจากท่าขึ้นปลาต่างๆ รอบอ่างเก็บน้้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เพ่ือก้าหนดมาตรการและแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างเหมาะสม จากการส้ารวจทรัพยากรสัตว์น้้าในช่วงปี 2512 ถึง 2549 โดย
ใช้วิธีการลงข่าย การใช้กระแสไฟฟ้า อวนทับตลิ่ง และส้ารวจจากท่าขึ้นปลา พบปลารวมทั้งสิ้น 108 ชนิด ส่วน
ผลผลตสัตว์น้้ามีความผันผวนไม่แน่นอน ทั้งในด้านผลจับและชนดสัตว์น้้าที่จับได้ โดยในปี พ.ศ.2519 เคยจับ
สัตว์น้้าได้มากที่สุด 2,521 ตัน และลดต่้าสุดในปี พ.ศ. 2549 เหลือเพียง 619 ตัน ความผันผวนดังกล่าวอาจ
เกดจากการจับสัตว์น้้ามากเกินศักยภาพการผลิตจากธรรมชาติ และการใช้เครื่องมือในการจับสัตว์น้้าที่ไม่
เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงของชุมชน ในปัจจุบันหน่วยงานของกรมประมงได้ด้าเนินการกวดขัน จับกุม 
รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมจ้านวนชนิด และปริมาณสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์เรื่อยมา แต่ก็ยังไม่
เห็นผลที่ชัดเจนนัก ซึ่งผลผลิตสัตว์น้้าที่จับได้ ชาวประมงส่วนมากจะจ้าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางที่ท่าขึ้นปลา 
คิดเป็นร้อยละ 92.5 ขายให้กลุ่มแปรรูปสัตว์น้้าร้อยละ 5.2 และขายปลีก ร้อยละ 2.3 (เบญจมาศ มุสิกแก้ว, 
2551) แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจการแปรรูปสินค้าสัตว์น้้ามีการขยายตัวมากขึ้น เกิดกลุ่มแปรรูปสัตว์น้้า
เกิดขึ้นหลายกลุ่ม ความต้องการใช้สัตว์น้้าเพ่ือการแปรรูปมีมากขึ้น ระบบการตลาดสินค้าสัตว์น้้าจึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไป 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทั่วไปทางการตลาด โครงสร้างการตลาด วิถี
การตลาดส่วนเหลื่อมการตลาดของผู้ค้าในระดับต่างๆ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการในทุก
ระดับ ได้แก่ชาวประมง พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก และกลุ่มแปรรูปสัตว์น้้า  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้านอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรตน์ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์น้้าจากอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ในจังหวัดขอนแก่น

และหนองบัวล้าภู 
2. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปทางด้านการตลาด โครงสร้างตลาด และวิถีการตลาดสัตว์น้้าจากเขื่อนอุบลรัตน์

ในจังหวัดขอนแก่นและหนองบัวล้าภู 
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3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ เพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งข้อมูลเป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูล

ทุติยภูมิ ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 ประเภท มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการส้ารวจโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ชาวประมงผู้ท้าประมง

ในเขตพ้ืนที่อ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าสัตว์น้้า ระดับพ่อค้าส่ง 
พ่อค้าปลีก ในปี พ.ศ. 2555 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling)  
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานการ
ตัดสินใจหรือความคิดเห็นของผู้ศึกษา อันเนื่องจากข้อจ้ากัดของเวลาและงบประมาณ โดยเลือกตัวอย่างจากผู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปลาระดับต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นและหนองบัวล้าภู โดยสามารถจ้าแนกจ้านวน
ตัวอย่างที่ส้ารวจแต่ละประเภทได้คือ ชาวประมงจ้านวน 100 ราย  พ่อค้าส่ง 8 ราย พ่อค้าปลีก 2 ราย ผู้แปร
รูป 10 ราย 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร บทความ
งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับการท้าประมง ธุรกิจการท้าประมง สถิติปริมาณปลาและสถิติราคาปลา จากหน่วยงาน
ของทางราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ ที่ก้าหนดค้าถามเกี่ยวข้องกับลักษณะทั่วไปของ
ชาวประมง ผู้รวบรวม พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก  และผู้แปรรูป ได้ศึกษาครอบคลุมในเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา 
การประกอบอาชีพของหัวหน้าครอบครัว ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ปัญหาและอุปสรรคของ
การตลาดสนค้าสัตว์น้้า ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงต้นทุนการตลาด 

 
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์วิถีการตลาด (Marketing channels) โดยการหาส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าสัตว์น้้าที่
กระจายไปตามคนกลางประเภทต่างๆ ได้แก่ชาวประมง ผู้รวบรวม พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก  และผู้แปรรูป เป็นต้น 
แสดงวิถีตลาดในรูปแผนภาพ 

ปริมาณสินค้าสัตว์น้้าที่ที่เริ่มไหลจากผู้ผลิตคนแรกไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย (ปริมาณสินค้าสัตว์น้้าที่เริ่ม
ไหลจากผู้ผลิตคนแรกจะมีปริมาณเท่ากับร้อยละ 100 และปริมาณสินค้าสัตว์น้้าที่ปลายทางผู้บริโภคคนสุดท้าย 
หรือผู้บริโภคกลุ่มสุดท้ายทุกคนรวมกันมีค่าเท่ากับร้อยละ 100 โดยปริมาณสินค้าสัตว์น้้าที่ไหลภายในตลาดที่
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ศึกษาต้องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกัน วันเดียวกัน หรืออาทิตย์เดียวกัน ใช้สูตรการหาร้อยละการไหลเวียน
ของปริมาณสินค้าสัตว์น้้าในการตลาด ณ จุดขายโดยใช้สูตรตามส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548) ดังนี้ 

%Vis = 
Vis 

x 100 
Vi 

เมื่อ %Vis คือ ร้อยละของปริมาณการไหลของสินค้าที่ออกจากจุดขายสินค้าที่ศึกษา จุดที่ i ไปจุดขายที่ s  
Vis คือ ปริมาณสินค้าที่ไหลออกจากจุดขายที่ศึกษาจุดที่ i ไปจุดขายสินค้าที่ s  
Vi คือ ปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ไหลเข้ามารวมกันที่จุดขายสินค้าท่ีศึกษา i 
ผลการศึกษา 
 

1. สภาพโดยท่ัวไปของการท าการประมง 
1. อาชีพของชาวประมง พบว่าร้อยละ 81.43 ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก รองลงไปได้แก่

ท้านาเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 8.57 ชาวประมงที่ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก ร้อย
ละ 52.63 ท้านาเป็นอาชีพรอง และร้อยละ 24.56 รับจ้างเป็นอาชีพรอง 

2. เรือที่ใช้ท้าการประมง พบว่าชาวประมงร้อยละ 98.57 มีเรือเป็นของตนเองโดยเป็นเรือที่มี
เครื่องยนต์ ขนาดเรือที่ใช้มีตั้งแต่  6 - 8 เมตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 ใช้เรือขนาด 7 เมตร 
รองลงมาร้อยละ 25.00 ใช้เรือขนาด 8 เมตร โดยมีชาวประมงร้อยละ 69.49 ขึ้นทะเบียนเรือกับ
กรมประมง 

3. เครื่องมือประมงที่ชาวประมงใช้ในการจับปลาได้แก่ ข่าย ร้อยละ 95.71 รองลงมาได้แก่เบ็ดราว 
ร้อยละ 22.86 ส่วนเครื่องมืออ่ืนๆที่ใช้ได้แก่ยอขันช่อ แห และอีหลง 

4. ชาวประมงร้อยละ 47.06 จับปลาสร้อยขาวได้มากที่สุด ร้อยละ 15.69 จับปลากระมังได้มากที่สุด 
และชาวประมงร้อยละ 13.73 จับปลาตะเพียนได้มากท่ีสุด 

5. ชาวประมงร้อยละ 51.92 จับกุ้งก้ามกรามได้ โดยจับได้ตั้งแต่ 1 – 50 กิโลกรัม  
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการท้าการประมงวันละ 2 รอบ คือรอบที่ไปติดตั้งเครื่องมือประมงในช่วงบ่าย 

เวลาประมาณ 14.00 – 18.00 น. ใช้เวลาเฉลี่ย 3.64 ชั่วโมง และไปเก็บปลาที่จับได้ในช่วงเช้าวัน
ถัดไป ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. ใช้เวลาเฉลี่ย 4.10 ชั่วโมง 

7. ฤดูที่จับปลาได้มากคือฤดูฝนเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ฤดูที่จับปลาได้น้อยคือฤดูหนาว เดือน
ธันวาคม - มกราคม 

8. ปัญหาหลักในการท้าการประมงคือเรื่องสภาพอากาศ คลื่นลมแรง อากาศหนาว ฝนตก  
 

2. รูปแบบการท าประมง 
           เครื่องมือท้าการประมงหลักที่ชาวประมงใช้ในการจับปลา ได้แก่ 

1) ข่าย  
ลักษณะเครื่องมือ  
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มีการใช้ใน 2 รูปแบบ คือ ตาข่ายด้ายและตาข่ายไนลอน ซึ่งตาข่ายด้ายจะมีความแข็งแรงและ
ราคาแพงกวาตาข่ายไนลอน ตาข่ายด้าย 1 ก้า มีความยาวประมาณ 100 เมตร อายุใช้งานประมาณ 1 ปี ส่วน
ตาข่ายไนล่อนมีอายุใช้งานเพียง 1 - 2 เดือน ขนาดตาของข่ายที่ใช้ มีตั้งแต่ 2.5 – 18 เซนติเมตร ใช้ประมาณ 5 
– 120 ผืนต่อคน ตาขนาด 2.5 – 6 เซนติเมตร ชนิดปลาที่จับได้คือ ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาไส้ตัน ปลา
ซ่า ปลาสร้อยนกเขา เป็นต้น ข่ายขนาดตา 6.5 เซนติเมตร ขึ้นไป ชนิดปลาที่จับได้คือปลาตะเพียน ปลานิล 
และปลาสวาย เป็นต้น ส่วนข่ายช่องตาขนาดใหญ่เกิน 10 เซนติเมตรขึ้นไปใช้จับปลาจีน ปลาบึก ปลาสวาย
ขนาดใหญ่ เป็นต้น 

วิธีการท้าประมง ชาวประมงจะออกวางข่ายช่วง 14.00 น. หรือ 15.00 น. ใช้เวลาวางข่าย
ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง วางทิ้งไว้ข้ามคืน และออกไปกู้เวลา 05.00 น. เวลากู้จะใช้เรือวิ่งสาวข่ายขึ้นและปลด
ปลา ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง กลับเข้าฝั่งเวลาประมาณ 08.00 น. 

ฤดูกาลท้าประมงและผลผลิตสัตว์น้้า  สามารถใช้ข่ายท้าการประมงได้ตลอดทั้งปี เนื่องจาก
ชาวประมงส่วนใหญ่มีข่ายหลายขนาดช่องตาหมุนเวียนใช้ได้ตลอดทั้งปี ช่วงเดือนที่จับปลาได้มากคือ เดือน
สิงหาคม ถึงกันยายน และจับได้น้อยในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ชนิดปลาหลักที่จับได้คือ
ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาตะเพียน ปลากระสูบ ปลาไส้ตัน เป็นต้น 

2) เบ็ดราวหรือเบ็ดเผือก  
ลักษณะของเครื่องมือประมง เป็นเบ็ดที่ผูกติดกับเชือกไนล่อนอ่อนความยาวประมาณ 50 – 100 

เซนติเมตร ขนาดของเบ็ดจะใช้เบอร์ 10 -18 น้ามาผูกติดกับเชือกไนล่อนเรียกว่าคร่าวเบ็ด โดยผูกเป็นระยะ
ทุกๆ 50- 60 เซนติเมตร ความยาวของเชือกคร่าวเบ็ดประมาณ 100 – 200 เมตร เบ็ด 1 ราว มีเบ็ดประมาณ 
200 - 800 ตัว เบ็ดเบอร์ 14,18 ใช้ช่วงปลายเดือนมกราคมถึง เดือนเมษายน เบอร์ 15,16 จะใช้ในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และเบอร์ 10,11 จะใช้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม  

วิธีการท้าประมง เทคนิคการวางเบ็ดราวคือใส่ขวางล้าน้้า ใช้ก้อนหินถ่วงให้เบ็ดจมลงห่างจากพ้ืน
ท้องน้้าประมาณ 1 ศอก  โดยเหยื่อที่ใช้ คือ ไส้เดือน หอยเชอรี่ น้ามาตัดเป็นท่อนๆ ลูกปลา ฯลฯ โดยวางเบ็ด
ในช่วงบ่ายถึงเย็น ทิ้งไว้ข้ามคืน และออกไปกู้ตอนเช้า 

ฤดูกาลท้าประมงและผลผลิตสัตว์น้้า สามารถท้าประมงได้ตลอดทั้งปี ในฤดูน้้าแดงใช้จับปลาเค้า 
ปลายฤดูฝนใช้จับปลาสร้อย สัตว์น้้าหลักท่ีจับได้ ได้แก่ ปลากด ปลาชะโอน ปลากระทิง ปลาสลาด เป็นต้น 

3) ยอยกหรือยอขันช่อ (สะดุ้ง) 
ลักษณะเครื่องมือ ยอขันช่อมีสวนประกอบ  3  สวน คือแพไม้ไผ่ คันยอ และเนื้ออวน  แพไม้ไผ่ใช้

เป็นที่ติดตั้งยอและเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวของชาวประมงในขณะที่ท้าการประมง คันยอท้าจากล้าไม้ไผ่ และคัน
ยอจะยึดอยู่กับขายอที่ท้าจากล้าไม้ไผ่ขนาดเล็กมัดไขว้กันเป็นสี่มุม สามารถควบคุมการยกยอหรือวางยอโดย
การดึงเชือกที่ขายอเนื้ออวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด  10x10  เมตรตรงกลางจะติดตั้งข้องเพ่ือใหปลาเขาไป
เมื่อยกยอ เนื้ออวนยอจะท้าด้วยใยสังเคราะห์ หากตองการยายสถานที่ท้าการประมง จะใชเรือเครื่องหางยาวเป
นตัวดันแพใหเคลื่อนที ่
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วิธีท้าการประมง ท้าการกดคันยอให้เนื้ออวนจมลงไปในน้้าทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที หรือถ้ามี
ปลาชุกชมก็ จะยกขึ้นบ่อย โดยไม่มีก้าหนดเวลาในการยก เวลาในการท้าประมงสามารถท้าได้ทั้งในช่วงกลางวัน
และกลางคืน ซึ่งส่วนมากชาวประมงจะท้าช่วงกลางคืน จะเริ่มยกเวลา 18.00 น. และกลับเข้าฝั่งเวลา 06.00 
น. 

ฤดูกาลท้าประมงและผลผลิตสัตว์น้้า ช่วงที่นิยมท้าประมง คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงต้น
เดือน มิถุนายน เป็น สัตว์น้้าหลักที่จับได้ ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลากระสูบ ปลากระมัง ปลาตะเพียน ปลา
สวาย ปลากด เป็นต้น ช่วงเวลาที่จับสัตว์น้้าได้มาก คือ เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม และช่วงเวลาที่จับสัตว์
น้้าได้น้อย คือ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม  

4) แห  
ลักษณะเครื่องมือประมง แหที่พบโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ แหขนาดเล็กมีรูปร่างเหมือนแหทั่วไป

แต่จะมีตาถ่ีขนาด 1 - 2 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 250 - 300 เซนติเมตร ใช้ส้าหรับจับปลาขนาดเล็กตาม
ชายฝั่งล้าน้้า ปลาที่จับได้เป็นปลาขนาดเล็กเชน ปลาซิว ปลาสร้อย อีกประเภทหนึ่งคือแหขนาดใหญ่มี ขนาด
ช่องตา 3 - 4 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 400 - 600 เซนติเมตร ใชส้าหรับจับปลาขนาดใหญ่ เชน ปลา
สวาย ปลาเค้า ปลาชอน ฯลฯ  

วิธีการท้าประมง แหขนาดเล็กชาวประมงจะรวมกลุ่มประมาณ 5 - 10 คนเดินไปตามริมฝั่งน้้าใชวิธี
สังเกตการด้าผุดด้าว่ายของปลา (ปลาบอน) เมื่อเห็นวามีปลาชาวประมงจะใชไม้ไผ่ปกหลักลอมเป็นวงกลม แล้ว
ใชตาข่ายที่มีลูกแหติดอยู่อีกด้านหนึ่งลอมปลาเอาไวแลว กวาดพืชน้้าบริเวณผิวน้้าออกแลวจึงทอดแหในบริเวณ
นั้น หรืออาจใช้วิธีเดินเรียงหนากระดานทอดแหไปตามริมฝงที่มีน้้าลึก 70-100 เซนติเมตร แหขนาดใหญ่วิธีการ
ทอดแห ชาวประมงจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ประมาณ 10 - 20 คนใชเรือเป็นพาหนะทอดแหในน้้าลึก โดยพาย
เรือเรียงแถวหนากระดาน หรือลอมวงเมื่อเห็นกลุ่มปลา  

ฤดูกาลท้าประมงและผลผลิตสัตว์น้้า สามารถท้าประมงได้ตลอดทั้งปี สัตว์น้้าหลักที่จับได้มาก 
ได้แก่ ปลาสร้อยขาว  

 
3. รูปแบบการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ า 

3.1 พบว่าชาวประมงส่วนใหญ่ร้อยละ 61.33 ขายปลาให้พ่อค้าคนกลางที่เป็นเจ้าของท่าขึ้นปลา  
รองลงมาร้อยละ 28.00 ขายให้รถรับซื้อทั่วไปที่ท่าขึ้นปลาไม่ได้ผูกขาด ร้อยละ 8.00 ขายให้ผู้แปรรูปสัตว์น้้า
และผู้บริโภคในชุมชน และร้อยละ 2.67 ขายให้ร้านอาหาร (ส่วนมากเป็นกุ้งก้ามกราม และปลาที่ราคาสูง) 

3.2 ส่วนมากชาวประมงจะขายสัตว์น้้าในราคาเดียวกันกับที่ขายให้พ่อค้าคนกลางเจ้าของท่า ซึ่งพ่อค้า
คนกลางที่ท่าขึ้นปลา จะขายปลาให้พ่อค้าล้าดับถัดไปอีกต่อหนึ่ง โดยพ่อค้าล้าดับถัดไปไม่สามารถซื้อปลา
โดยตรงกับชาวประมงได้ เนื่องจากพ่อค้าคนกลางที่ทาขึ้นปลาเป็นเจาของทา ได้จับจองพ้ืนที่ไว้แล้วและ
ส่วนมากด้าเนินธุรกิจนี้มานานจนเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกับชาวประมง ซึ่งเป็นหลักประกันวาถึงแม้ชาวประมง
จะมีปลามากน้อยเพียงใด พ่อค้าคนกลางที่ทาขึ้นปลาก็จะรับซื้อท้ังหมด  
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89.33% 

2.67% 

3.3 ราคาขายส่งปลาที่พ่อค้าส่งที่ท่าขึ้นปลาขายใหกับพ่อค้าล้าดับถัดมา แต่ละรายแตกต่างกัน พ่อค้า
ล้าดับถัดมามาท่ีเป็นขาประจ้าจะได้เปรียบพ่อค้าหนาใหม่คือจะได้ราคาขายสงที่ถูกกวาเล็กน้อย ประมาณ 1-2 
บาทตอกิโลกรัม เนื่องจากไดรับความไวเนื้อเชื่อใจกันในการซื้อขาย หลังจากสัตว์น้้าเปลี่ยนมาอยู่กับพ่อค้า
ล้าดับถัดมาแล้ว จะมีการขนสงโดยบรรจุปลาใส่ถังน้้าแข็งขนาดใหญ่ เพ่ือรักษาปลาไม่ให้เน่าเสียง่าย  

3.4 ชาวประมงร้อยละ 58.46 มีการแปรรูปสัตว์น้้าโดยใช้ปลาที่จับได้เองและซื้อเพ่ิมเติมจาก
ชาวประมงรายอื่น โดยร้อยละ 41.54 แปรรูปสัตว์น้้าเพื่อจ้าหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปมากที่สุดคือปลาร้า คิดเป็น
ร้อยละ 71.05 รองลงไปได้แก่ปลาแห้ง คิดเป็นร้อยละ 21.54 และปลาส้ม ร้อยละ 18.46 โดยชาวประมงที่ท้า
การแปรรูปสัตว์น้้าเพื่อบริโภคและจ้าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 73.68 ของผู้ที่ท้าการแปรรูป และท้าไว้บริโภคเองไม่
จ้าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 26.32  

3.5 การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าแปรรูป ร้อยละ 61.54 ขายให้พ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 12.82 ขาย
เอง โดยน้าไปเร่ขายตามหมู่บ้านอ่ืน หรือตามตลาดนัด ส้าหรับปลาร้ายังมีการแลกเปลี่ยนโดยปลาร้า 1 ถัง แลก
ข้าว 1 ถัง 

 
4. วิถีการตลาดสินค้าสัตว์น้ า 

จากการศึกษาวิถีการตลาดสินค้าสัตว์น้้าจากชาวประมงบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่าผู้มีส่วน
ร่วมในวิถีการตลาดได้แก่ ชาวประมง พ่อค้าส่งที่ท่าปลา พ่อค้าปลีก ผู้แปรรูป ร้านอาหาร และผู้บริโภค วิถี
การตลาดที่มีปริมาณสัตว์น้้าผ่านมากที่สุดคือ ชาวประมง พ่อค้าส่งที่ท่าขึ้นปลา พ่อค้าปลีก ผู้บริโภค ดังแสดงใน
ภาพ 

             
ชาวประมง (100%) 

 
              

 
 
  พ่อค้าส่งที่ท่าขึ้นปลา  

(61.33%)         
 

      61.33%                                
 

พ่อค้าปลีก 
                                   89.33%                                                                          

      
 

ผู้บริโภคนอกชุมชน 
(89.33%) 

ร้านอาหาร 
(2.67%) 

 

ผู้บริโภคในชุมชน ผู้แปรรูป 
(8.00%) 

28.00% 8.00% 
61.33% 
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สรุป 
ในปี พ.ศ 2555 ชาวประมงรอบอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ มีช่องทางการจ้าหน่ายสัตว์น้้าที่จับได้

แตกต่างจากในปี พ.ศ.2548 ซึ่งชาวประมงร้อยละ 92.5 ขายปลาให้กับพ่อค้าส่งที่ท่าขึ้นปลา มีเพียงส่วนน้อย 
ร้อยละ 5.2 ที่ขายให้กับกลุ่มแปรรูป และร้อยละ 2.3 ขายปลีก รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า นอกจาก
ชาวประมงจะขายในลักษณะปลาสดแล้ว ยังมีการน้ามาแปรรูปในรูปแบบอ่ืนนอกจากปลาร้า ได้แก่แปรรูปเป็น
ปลาสม ทั้งส้มปลาตัว ส้มปลาตอง และส้มไข่ปลา ปลาแดดเดียว  แหนมปลา ฯลฯ เป็นการเพ่ิมมูลค่ าผลผลิต 
ท้าให้ครอบครัวมีรายได้สูงข้ึน โดยคิดเป็นชาวประมงร้อยละ 41.54 ที่แปรรูปสัตว์น้้าเพ่ือจ้าหน่าย เพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ.2548 มีชาวประมงที่แปรรูปสัตว์น้้าเพื่อจ้าหน่ายเพียงร้อยละ 33.9 (เบญจมาศ, 2551) 

ผู้มีส่วนร่วมในวิถีการตลาดปลาจากอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้แก่ ชาวประมง พ่อค้าส่งที่ท่าขึ้นปลา 
พ่อค้าปลีก และผู้บริโภค โดยมีวิถีการตลาดมี 3 รูปแบบ คือ 1) ชาวประมง –  ผู้บริโภค (รวมผู้แปรรูปและ
ร้านอาหาร) 2) ชาวประมง – พ่อค้าปลีก – ผู้บริโภค 3) ชาวประมง – พ่อค้าส่งที่ท่าขึ้นปลา – พ่อค้าปลีก – 
ผู้บริโภค จากวิถีการตลาดทั้ง 3 รูปแบบ วิถีการตลาดที่มีปริมาณปลาผ่านมากที่สุดคือ วิถีการตลาดที่สาม 
(89.33%) 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

เบญจมาศ มุสิแก้ว. 2551.  การจับปลาและปัญหาในการจับปลา ของชาวประมงรอบเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์. 2524. การศึกษาอุปนิสัยการกินอาหารของปลาน้้าจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจบางชนิดใน
อ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การศึกษาการบริโภคสัตว์น้ าของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

ทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา๑*   อนุพงษ์ สนิทชน๒  และอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์๓  
๑ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด   

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดหนองคาย  
๓ส้านักงานประมงจังหวัดนครปฐม  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการบริโภคสัตว์น้้าของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 

ปริมาณการบริโภคสัตว์น้้าของครัวเรือนในบริเวณหนองหาร และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยศึกษาระหว่างเดือนมกราคม-

ธันวาคม 2552 ซึ่งใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) และศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษา

หนองหาร และการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง จ้านวนทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน 112 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนที่มี

กิจกรรมด้านประมงจะมีการบริโภคสัตว์น้้ามากกว่าครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ โดยครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้าน

ประมงมีการบริโภคสัตว์น้้าเฉลี่ย  38.93 กก./ครัวเรือน/ปี (0.11 กก./ครัวเรือน/วัน) ส่วนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอ่ืน มี

การบริโภคสัตว์น้้าเฉลี่ย 24.95   กก./ครัวเรือน/ปี (0.07 กก./ครัวเรือน/วัน) ครัวเรือนที่ท้าประมงเป็นอาชีพให้สัตว์น้้าเป็น

แหล่งโปรตีนที่ส้าคัญล้าดับที่ 1 ร้อยละ 84 ให้ความส้าคัญเป็นอันดับ 2 ร้อยละ 14 และอันดับ 3 ร้อยละ 2  ส่วนครัวเรือน

ที่ประกอบอาชีพอ่ืน ให้ความส้าคัญให้สัตว์น้้าเป็นอาหารโปรตีน อันดับ 1 ร้อยละ 80 และอันดับ 2 ร้อยละ 20 เมื่อ

เปรียบเทียบพ้ืนที่การตั้งบ้านเรือนที่อยู่ติดและมีระยะห่างจากหนองหาร 1-2 กิโลเมตร พบว่าการบริโภคสัตว์น้้าของชุมชน

ที่อยู่ติดกับหนองหารมีปริมาณสูงกว่าชุมชนที่อยู่ห่างหนองหาร คิดเป็นร้อยละ 64.38  และการบริโภคสัตว์น้้าของชุมชนที่

อยู่ห่างหนองหาร คิดเป็นร้อยละ 35.62  ชนิดสัตว์น้้าที่น้าขึ้นมาบริโภคมากที่สุด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ร้อยละ 39.11 

รองลงมาได้แก่กลุ่มปลาตะเพียน ร้อยละ 13.97 จากผลการศึกษาพบว่า หนองหารเป็นแหล่งน้้าที่มีศักยภาพทางการประมง

สูง สัตว์น้้าเป็นแหล่งโปรตีนที่ส้าคัญของชุมชนโดยรอบบริเวณหนองหาร  และการศึกษาการบริโภคสัตว์น้้าสามารถน้ามาใช้

ประเมินสถานภาพสัตว์น้้าร่วมกับวิธีอ่ืน  ๆได้ซึ่งจะท้าให้ทราบแนวโน้มปริมาณผลผลิตของสัตว์น้้าในหนองหาร จึงควรมีการ

เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าในหนองหาร ต่อไป 

 
ค าส าคัญ:  การบริโภคสัตว์น้า้ หนองหาร 
*ผู้รับผิดชอบ: กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด กรมประมง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900. 
E-mail: tiwaratt@gmail.com 
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Study on Fish Consumption of the Communities  
around Nong Han Swamp, Sakon Nakhon Province 

Tiwarat Thalerngkietleela1*  Anupong Sanitchon2  and Ubolratana Sunthornrattana3 
1 Inland Fisheries Research and Development Division 

2 Nong Khai Inland Aquaculture Research and Development Center 
3 Nakhon Pathom Fisheries Provincial Office 

 
Abstract 

 
Study on fish consumption of the communities around Nong Han Swamp was intended to study 

household consumption of aquatic animals around Nong Han Swamp. This study was carried out during 

January-December 2009. The methodology was collected secondary data about Nong Han Swamp and 

interviewed 112 households in 12 villages. The study found that fishing households were higher fish 

consumption than other households that the average consumption of fishing households  were  38.93 kg./ 

household /year (0.11 kg./HH/day) while the others households  were  24.95 kg./ household /year (0.07 

kg./HH/day). There were 84% of fishing households thought  that aquatic animals were the first priority of 

protein food, second priority were 14 % and third were 2 % while there were 80% of others households 

thought  that aquatic animals were the first priority of protein food and second priority were 20 %.  The 

comparative of households location nearby Nong Han Swamp and far from Nong Han Swamp 1-2 kilometer, 

found that fish consumption of households location nearby Nong Han Swamp were higher than the 

households far from Nong Han, they were 64.38 % while the fish consumption of others household were 

35.62 %.  The most consumption specie was Nilem carp (Osteochilus vittatus) 39.11% and Cyprinids 13.97 %.  

The results of the study showed that Nong Han Swamp was high fisheries productivity and aquatic animals 

were an important source of protein food for communities around Nong Han Swamp. The study on fish 

consumption could be used to assess the status of fisheries in combination with other methods which should 

assesse the trend of the fish yield in Nong Han Swamp. Therefore, the data should be collected continuously 

for further use in the fisheries management in Nong Han Swamp. 

Keywords:  Fish consumption, Nong Han Swamp 

Corresponding author*: Inland Fisheries Research and Development Division, Department of 
Fisheries, Chatuchak, Bangkok, 10900, E-mail: tiwaratt@gmail.com 
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ชนิด ปริมาณและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน ในอ่างเก็บน้ าแก่งเลิงจาน 
จังหวัดมหาสารคาม หลังการปรับปรุง 

 
เสกสรร ดวงศรี๑* นงนุช สุวรรณเพ็ง๒ ธงชัย  เย็นเปิง๓และจุฑามาศ ชัยนนท์๓ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดขอนแก่น 
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดร้อยเอ็ด 

๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดมหาสารคาม 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาชนิด ปริมาณและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดินในอ่างเก็บน้้าแก่งเลิง
จาน จังหวัดมหาสารคาม หลังการปรับปรุง ได้ด้าเนินการในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 
2551 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างน้้า แพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน จาก 4 จุดส้ารวจ รวม 4 เที่ยวส้ารวจ โดยสุ่ม
ตัวอย่างตามลักษณะของพ้ืนที่อ่างเก็บน้้า  

ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้้าในอ่างเก็บน้้าแก่งเลิงจานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมต่อ
การด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า มีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงตามช่วงระยะเวลาที่ส้ารวจมากกว่าจุดส้ารวจชนิด 
ปริมาณและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอน พบแพลงก์ตอน รวม 64 สกุล เป็นแพลงก์ตอนพืช 44 สกุล 
ปริมาณเฉลี่ย 14.526x106 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีแพลงก์ตอนพืชดิวิชั่น Chlorophyta พบมากที่สุดทุก
จุดส้ารวจ แพลงก์ตอนสัตว์พบ 20 สกุล ปริมาณเฉลี่ย 0.216x106 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีแพลงก์ตอน
สัตว์ไฟลั่ม Rolifera พบมากที่สุดทุกจุดส้ารวจ และสัตว์หน้าดินพบ 18 วงศ์ มีปริมาณเฉลี่ย 385 ตัวต่อตาราง
เมตร เป็นกลุ่มตัวอ่อนแมลงคลาส Insecta มากที่สุดและมีการแพร่กระจายทุกจุดส้ารวจ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน อ่างเก็บน้้าแก่งเลิงจาน  
*ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดขอนแก่น ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทร 043 246 654 E-mail : seksanfish@yahoo.com 
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Species Composition and Distribution of Plankton and Benthic Fauna in 
Khaeng Loeng Chan Reservoir after Improvement, Mahasarakham Province. 

 
Seksan Duangsri1* Nongnuch Suwannapeng2 Thongchai  Yenpoeng3 

and Juthamas Chainont3 
1Khonkaen Inland Fisheries Research and Development Center 

2Roi-et Inland Fisheries Research and Development Center 
3Mahasarakham Inland Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

Species Composition and Distribution of Plankton and Benthic Fauna in Khaeng Loeng 
Chan Reservoir after Improvement were conducted in January, April ,July and October 2008. 
The case study 4 stations were collected on water quality ,plankton and benthic fauna of 4 
study times.  

The results showed that the water qualities are suitable for living of aquatic animals 
and significant difference in water quality among the time which had more effect than the 
station. There were 64 genera of plankton , comprising 44 genera of phytoplankton and 20 
genera of zooplankton. The average number of phytoplankton and zooplankton was 
14.526x106 and 0.216x106 unit/m3. A high population of Division Chlorophyta and Phylum 
Rolifera were observed in all stations. Benthic fauna were 18 Family observed with an 
estimated amount 385 pcs./sqm. Class Insecta was a high population.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: Plankton , Benthic Fauna , Khaeng Loeng Chan Reservoir   
*Corresponding author: Khonkaen Inland Fisheries Research and Development Center, 
Tambon Naimuang, Amphoe Muang, Khonkaen 40000. Tel. 0 4324 6654 
E-mail : seksanfish@yahoo.com 

mailto:seksanfish@yahoo.com


~ ๑๐๒ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๓ ~ 

 

สรุปโครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสม 
ของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัดขอนแก่น 

 
หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดได๎จัดท้าโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของ
การเลี้ยงปลาในพ้ืนที่นาข๎าวเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับเกษตรกร สภาพพ้ืนที่ และภูมิสังคม 
เพ่ือบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาให๎เกษตรกรของประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํที่ดีขึ้น  และ
มอบหมายศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด เขต 6 (ขอนแกํน) ด้าเนินโครงการดังกลําวในกิจกรรม
ยํอย คือ กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข๎าว (โครงการประมงอินทรีย๑) จ้านวน 5 ราย โดยด้าเนินการระหวํางเดื อน 
เมษายน 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 ส้าเร็จตามขั้นตอนตามคูํมือปฏิบัติงานของกองฯ ที่ได๎มอบหมาย มี
รายละเอียดผลการด้าเนินงานตามที่สรุปไว๎ในรายงานผลการด้าเนินการฉบับนี้ และหวังวําจะเป็นประโยชน๑
ส้าหรับผู๎สนใจตํอไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อทราบผลผลิตและรายได๎ของการเลี้ยงปลาในนาข๎าว 
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของการเลี้ยงปลาในนาข๎าว 
3. เพื่อจัดท้าแนวทางการสํงเสริมการเลี้ยงปลาในนาข๎าวส้าหรับเกษตรกร 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่นาข๎าวจังหวัดขอนแกํน ด้าเนินการ
ระหวํางเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 โดยรวบรวมข๎อมูลจากเกษตรกรจ้านวน 6 ราย มี
รายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 

1.ข๎อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ 
เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการจ้านวน 5 ราย มีพ้ืนที่นาเฉลี่ย 2.8 ไรํ ขนาดบํอหรือรํองในนาข๎าวมี

พ้ืนที่เฉลี่ย1,265 ตารางเมตร คิดเป็นร๎อยละเฉลี่ย 37.5 ของแปลงนาทั้งหมด ระดับคันนาสูงเฉลี่ย 1 เมตร 
ระยะทางจากบ๎านถึงสถานที่เลี้ยงปลาในนาข๎าวมีระยะทางเฉลี่ย 0.85 กิโลเมตร แหลํงน้้าที่ใช๎ส้าหรับเลี้ยงปลา 
ได๎แกํ น้้าฝน น้้าเขื่อน และน้้าบาดาล อาหารที่ใช๎เลี้ยงปลา ได๎แกํ ผักบุ๎ง หญ๎าขน หยวกกล๎วยสับ ฟักทอง ปลวก 
ฟางหมักปุ๋ยคอก  

2. การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว๑น้้าที่ปลํอย 
ชนิดสัตว๑น้้าที่ปลํอยจ้านวน 1 ชนิด ได๎แกํ ปลานิล ปลํอยในอัตราเฉลี่ย 3 ,000 ตัวตํอไรํ มี

น้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย  3.27 กรัม ความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย 5.83 เซนติเมตร มีน้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ย 287.05 
กรัม ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย 23.35 เซนติเมตร ตามล้าดับ ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 285 วัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1  

 
 
 



~ ๑๐๔ ~ 

 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว๑น้้าที่ปลํอย 
 

ที ่ รายการ ชนิดที่ 1 
ปลานิล 

1 น้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย (กรัม) 3.27 
2 น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ย (กรัม) 287.05 

3 ความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย (เซนติเมตร) 5.83 

4 ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย (เซนติเมตร) 23.35 

5 ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย (วัน) 285 

6 น้้าหนักเพ่ิมตํอวันเฉลี่ย (กรัม/วัน) 0.96 

7 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยด๎านน้้าหนัก 
(เปอร๑เซ็นต๑/วัน) 

1.57 

8 อัตราการรอดเฉลี่ย (เปอร๑เซ็นต๑) 57.21 

9 อัตราการปลํอยเฉลี่ย (ตัว/ไรํ) 3,000 

 
3. ผลผลิต ต๎นทุน และรายได๎ ของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ 
ผลผลิต ต๎นทุน และรายได๎ ของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการ

เลี้ยงปลาในพื้นที่นาข๎าวจังหวัดขอนแกํน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 2 ผลผลิต ต๎นทุน และรายได๎ ของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ 
 

ที ่ รายการ 
กํอนรํวมโครงการ หลังรํวมโครงการ 

ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย 
1 ผลผลติข๎าวเปลือกเฉลี่ย (กิโลกรมั) 1,000 2,000 1,800 1,000 2,000 1,800 

2 ราคาข๎าวเปลือกเฉลีย่ (บาท/กิโลกรัม) 10 10 10 10 10 10 

3 ต๎นทุนการปลูกข๎าวเฉลี่ย (บาท) 12,000 50,000 22,800 12,000 50,000 22,800 

4 รายได๎จากการปลูกข๎าว (บาท) 20,000 100,000 54,000 20,000 100,000 54,000 

5 ก้าไรจากการปลูกข๎าว  (บาท) 10,000 50,000 150,000 10,000 50,000 15,0000 

6 ระยะเวลาการปลูกข๎าวเฉลี่ย (วัน) 120 160 150 120 160 150 

7 ผลผลติปลาเฉลี่ย (กิโลกรมั) 96.6 800 461.42 96.6 800 461.42 

  7.1 ปลาที่ปลํอย (กิโลกรมั) 20 250 180 50 500 350 

  7.2 ปลาธรรมชาติ (กิโลกรัม) 30 100 80 30 100 80 

8 ราคาปลาเฉลีย่ (บาท/กิโลกรัม) 55 60 58 62 65 64.4 

9 ต๎นทุนการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (บาท) 5,000 10,000 6,,000 6,000 10,000 8,000 



~ ๑๐๕ ~ 

 

ที ่ รายการ 
กํอนรํวมโครงการ หลังรํวมโครงการ 

ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย 
10 รายได๎จากการเลีย้งปลา  (บาท) 3,000 10,000 6,000 6,000 10,000 8,000 

11 ก้าไรจากการเลี้ยงปลา  (บาท) 1,000 10,000 8,000 1,000 56,000 20,000 

12 ระยะเวลาการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (วัน) 300 360 330 270 300 285 

 
4. คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกร 
คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาใน

พ้ืนที่นาข๎าวจังหวัดขอนแกํน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 3 คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกร 
ที ่ รายการ หนํวย คําต่้าสุด คําสูงสุด คําเฉลี่ย 

1 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (DO)  มิลลิกรัมตํอลิตร  6.12 6.70  6.43  

2 ความเป็นกรดเป็นดําง (pH)     7.42  8.17  7.63 

3 แอมโมเนียรวม (Total ammonia)  มิลลิกรัมตํอลิตร  0  0 0 

4 ความเป็นดําง (Alkalinity)   มิลลิกรัมตอํลิตร 90  143.33  116.00  

5 ความกระด๎าง (Hardness)  มิลลิกรัมตํอลิตร  100.83  125  117.67 

6 อุณหภูมิน้้า (Water temperature) องศาเซลเซียส  28 30  28.70  

7 อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) องศาเซลเซียส  29.33 30.67  29.93  

8 ความลึกของน้้า (Water depth) เซนติเมตร  33.33 38.33  37.17  
 
 

    
 
 
 
 
 



~ ๑๐๖ ~ 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลา 
ในพื้นที่นาข้าวจังหวัดนครราชสีมา 

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดได๎จัดท้าโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของ

การเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข๎าวเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับเกษตรกร สภาพพ้ืนที่ และภูมิสังคม 
เพ่ือบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาให๎เกษตรกรของประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํที่ดีขึ้น  และ
มอบหมายศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด เขต 6 (ขอนแกํน) ด้าเนินโครงการดังกลําวในกิจกรรม
ยํอย คือ กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข๎าว (โครงการประมงอินทรีย๑) จ้านวน 5 ราย โดยด้าเนินการระหวํางเดือน 
เมษายน 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 ส้าเร็จตามขั้นตอนตามคูํมือปฏิบัติงานของกองฯ ที่ได๎มอบหมาย มี
รายละเอียดผลการด้าเนินงานตามที่สรุปไว๎ในรายงานผลการด้าเนินการฉบับนี้ และหวังวําจะเป็นประโยชน๑
ส้าหรับผู๎สนใจตํอไป 

 
โครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อทราบผลผลิตและรายได๎ของการเลี้ยงปลาในนาข๎าว 
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของการเลี้ยงปลาในนาข๎าว 
3. เพื่อจัดท้าแนวทางการสํงเสริมการเลี้ยงปลาในนาข๎าวส้าหรับเกษตรกร 

ผลการด าเนินงาน 
โครงการศึกษารูปแบบที่ เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่นาข๎าวจังหวัดนครราชสีมา 

ด้าเนินการระหวํางเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 โดยรวบรวมข๎อมูลจากเกษตรกรจ้านวน 5 
ราย มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 

1.ข๎อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ 
เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการจ้านวน 5 ราย มีพ้ืนที่นาเฉลี่ย 9.8 ไรํ ขนาดบํอหรือรํองในนาข๎าวมี

พ้ืนที่เฉลี่ย 5.2 ไรํ คิดเป็นร๎อยละเฉลี่ย 53.06 ของแปลงนาทั้งหมด ระดับคันนาสูงเฉลี่ย 1 เมตร ระยะทาง
จากบ๎านถึงสถานทีเ่ลี้ยงปลาในนาข๎าวมีระยะทางเฉลี่ย 1 กิโลเมตร แหลํงน้้าที่ใช๎ส้าหรับเลี้ยงปลา ได๎แกํ น้้าฝน 
และน้้าบาดาล อาหารที่ใช๎เลี้ยงปลา ได๎แกํ ผักบุ๎ง หญ๎าขน หยวกกล๎วยสับ ฟักทอง ปลวก ฟางหมักปุ๋ยคอก  

2. การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว๑น้้าที่ปลํอย 
ชนิดสัตว๑น้้าที่ปลํอยจ้านวน 1 ชนิด ได๎แกํ ปลานิล ปลํอยในอัตราเฉลี่ย 3 ,000 ตัวตํอไรํ มี

น้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย  3.48 กรัม ความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย 5.93 เซนติเมตร มีน้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ย 1363 กรัม 
ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย 38.20 เซนติเมตร ตามล้าดับ ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 330 วัน ดังแสดงในตารางที่ 
1  
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว๑น้้าที่ปลํอย 
 

ที ่ รายการ ชนิดที่ 1 
ปลานิล 

1 น้้าหนักเริ่มต๎นเฉลี่ย (กรัม)  3.48 
2 น้้าหนักสุดท๎ายเฉลี่ย (กรัม)  1363 



~ ๑๐๗ ~ 

 

ที ่ รายการ ชนิดที่ 1 
ปลานิล 

3 ความยาวเริ่มต๎นเฉลี่ย (เซนติเมตร)  5.93 
4 ความยาวสุดท๎ายเฉลี่ย (เซนติเมตร)  38.20 
5 ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย (วัน)  330 
6 น้้าหนักเพ่ิมตํอวันเฉลี่ย (กรัม/วัน)  4.66 
7 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยด๎านน้้าหนัก 

(เปอร๑เซ็นต๑/วัน) 
 1.81 

8 อัตราการรอดเฉลี่ย (เปอร๑เซ็นต๑) 70 
9 อัตราการปลํอยเฉลี่ย (ตัว/ไรํ) 3,000 

 
3. ผลผลิต ต๎นทุน และรายได๎ ของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ 
ผลผลิต ต๎นทุน และรายได๎ ของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการ

เลี้ยงปลาในพื้นที่นาข๎าวจังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 2 ผลผลิต ต๎นทุน และรายได๎ ของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ 
 
ที ่ รายการ กํอนรํวมโครงการ หลังรํวมโครงการ 

ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย 

1 ผลผลติข๎าวเปลือกเฉลี่ย (กิโลกรมั) 300 1200 500 400 1500 690 

2 ราคาข๎าวเปลือกเฉลีย่ (บาท/กิโลกรัม) 13 20 17.4 13 20 17.4 

3 ต๎นทุนการปลูกข๎าวเฉลี่ย (บาท) 15000 100000 60000 14300 100000 50924 

4 รายได๎จากการปลูกข๎าว (บาท) 20000 500000 200000 19000 600000 197400 

5 ก้าไรจากการปลูกข๎าว  (บาท) 40000 600000 150000 47000 50000 146476 

6 ระยะเวลาการปลูกข๎าวเฉลี่ย (วัน) 120 160 150 120 160 150 

7 ผลผลติปลาเฉลี่ย (กิโลกรมั) 200 3000 1500 400 7000 3520 

 7.1 ปลาที่ปลํอย (กิโลกรมั) 150 2000 1800 300 6000 2800 

 7.2 ปลาธรรมชาติ (กิโลกรัม) 50 800 600 100 1000 800 

8 ราคาปลาเฉลีย่ (บาท/กิโลกรัม) 60 70 62 60 70 62 

9 ต๎นทุนการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (บาท) 20000 150000 80000 14300 100000 50924 

10 รายได๎จากการเลีย้งปลา  (บาท) 10000 300000 150000 12000 450000 183600 

11 ก้าไรจากการเลี้ยงปลา  (บาท) 15000 250000 180000 25700 509500 222476 

12 ระยะเวลาการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (วัน) 330 360 360 300 330 330 



~ ๑๐๘ ~ 

 

4. คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกร 
คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาใน

พ้ืนที่นาข๎าวจังหวัดนครราชสีมา  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกร 
 

ที ่ รายการ หนํวย คําต่้าสุด คําสูงสุด คําเฉลี่ย 

1 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (DO) มิลลิกรัมตํอลิตร 5.1 7.2 6.46 

2 ความเป็นกรดเป็นดําง (pH)  7. 2 7.9 7.56 

3 แอมโมเนียรวม (Total ammonia) มิลลิกรัมตํอลิตร 0 0 0 

4 ความเป็นดําง (Alkalinity) มิลลิกรัมตํอลิตร 84 286 190.08 

5 ความกระด๎าง (Hardness) มิลลิกรัมตํอลิตร 85 166 130.4 

6 อุณหภูมิน้้า (Water temperature) องศาเซลเซียส 27.4 29.2 28.2 

7 อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) องศาเซลเซียส 28.6 30.2 29.28 

8 ความลึกของน้้า (Water depth) เซนติเมตร 80 133 98 

 
 

  
 

   
 
 



~ ๑๐๙ ~ 

 

สรุปโครงการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มาโคร 1 (พันธุ์ขยายและพันธุ์จ าหน่าย) 

ความเป็นมา 
กุ๎งก๎ามกรามพันธุ๑พ้ืนเมืองที่เพาะเลี้ยงอยูํทั่วไปในประเทศไทยนั้นมีประวัติการเพาะเลี้ยงที่ยาวนานกวํา 

40 ปง โดยเริ่มต๎นจากปง พ.ศ. 2513 เป็นต๎นมา ที่สามารถอนุบาลลูกกุ๎งก๎ามกรามในสภาพกักขังและตํอมา 
กรมประมงได๎ด้าเนินการวิจัยค๎นคว๎าด๎านเพาะและอนุบาลจนได๎ลูกกุ๎งเป็นจ้านวนมากแล๎วจึงจ้าหนํา ยให๎ 
เกษตรกรน้าไปเลี้ยงในบํอดิน นอกจากนี้กรมประมงยังได๎ถํายทอดเทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลลูกกุ๎ง 
ตลอดจนการเลี้ยงให๎เกษตรกรจึงสํงผลให๎มีการเพาะเลี้ยงก๎ุงก๎ามกรามแพรํหลายทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน ซึ่งใน
ด๎านพันธุศาสตร๑อาจกลําวได๎วํา วงจรชีวิตกุ๎งก๎ามกรามที่เพาะเลี้ยงของประเทศไทยนั้นเป็น“สัตว๑เลี้ยง” 
(domesticated) อยํางสมบูรณ๑ โดยที่ประชากรของกุ๎งก๎ามกรามได๎เติบโตอยูํในบํอเลี้ยงมีการถํายทอด 
พันธุกรรมของจากรุํน (generation) หนึ่งไปสูํอีกรุํนหนึ่งสืบเนื่องติดตํอกันเป็นระยะเวลานานหลายๆ รุํน 

จากการที่กุ๎งก๎ามกรามเป็น “สัตว๑เลี้ยง” นั้นท้าให๎สามารถปรับปรุงและพัฒนาพันธุ๑กุ๎งก๎ามกรามให๎มี 
ลักษณะที่ดีตามที่ต๎องการ (รูปรํางดี แข็งแรง โตเร็ว ฯลฯ) ได๎ด๎วยเทคนิคการคัดเลือก (selection) กรมประมง 
โดยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว๑น้้า จึงได๎ด้าเนินการพัฒนาสายพันธุ๑กุ๎งก๎ามกรามคุณภาพดี โดยการ 
ปรับปรุงพันธุ๑ด๎วยเทคนิคการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว (within family selection) จ้านวน 3 รุํน และ 
ได๎ตั้งชื่อสายพันธุ๑ที่ปรับปรุงนี้วํา “สายพันธุ๑สพก.” ซึ่งตํอมาน้าสายพันธุ๑ สพก. มาคัดเลือกแบบหมูํ (mass 
selection) จ้านวน 6 รุํนโดยด้าเนินการภายใต๎ระบบ Biosecurity โรคไวรัส Macrobrachium 
rosenbergii nodavirus (MrNV) และExtra small virus (XSV) เพ่ือให๎มีขนาดและการเจริญเติบโตที่
ดีกวําพันธุ๑ดั้งเดิม และน้าข๎อมูลการคัดเลือกและทดสอบพันธุ๑เสนอกรมประมงได๎ให๎ความเห็นชอบในการตั้งชื่อ
พันธุ๑สัตว๑น้้าและ ไม๎น้้าที่ผํานการพัฒนาปรับปรุงพันธุ๑ด๎วยวิธีการตํางๆ จนมีลักษณะปรากฏและคุณภาพพันธุ๑ที่ดี
ตามต๎องการ จ้านวน 13 ชนิด เมื่อปง พ.ศ. 2560 โดยได๎ชื่อวํากุ๎งก๎ามกราม “มาโคร 1” พร๎อมทั้งได๎จัดท้า
คูํมือการผลิต กุ๎งก๎ามกราม “มาโคร 1” เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด้ารงพันธุ๑รักษาความบริสุทธิ์และ
ลักษณะประจ้าพันธุ๑ กุ๎งก๎ามกราม “มาโคร 1” พํอแมํพันธุ๑กุ๎งก๎ามกราม“มาโคร 1” 
 
 

   
 
 
 



~ ๑๑๐ ~ 

 

สรุปต๎นทุนคงที่การอนุบาลและเลี้ยงก๎ุงกรามมาโคร 1 
หนํวยงาน ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืดขอนแกํน 

    เดือนที่ ความยาวเฉลี่ย น้้าหนักเฉลี่ย SD 
เริ่มต๎น 2.02 0.07 1.38 

1 5.34 1.22 0.37 
2 9.06 7.27 2.02 
3 11.36 10.61 2.78 
4 11.45 16.39 4.5 
5 12.89 24.82 6.81 
6 14.38 39.78 10.8 
7 14.49 32.13 10.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑๑ ~ 

 

 

 
 

รายงาน 
การติดตามประเมินผลการปล่อยกุ้งกา้มกราม 

ในโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหลง่น้ าชุมชน 1,436 แห่ง 

ณ อ่างเก็บน้ าหนองแปน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

 

ผู้ด าเนินการ 
 

ดร.สาวติรี ศลิาเกษ 
นายเมธัส ศรีชาล ี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจดื 

กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง 

ในอ่างเก็บน้ าหนองแปน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 



~ ๑๑๒ ~ 

 

1. ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
ผู้ประสบภัยในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีด้าริว่าการบริหารจัดการแหล่งน้้าหลังเกิดอุทกภัยควรมีการ
ปรับปรุงและจัดการแหล่งน้้าในพ้ืนที่ให้เหมาะกับการป้องกันน้้าท่วม และช่วยเก็บกักน้้าเพ่ือท้าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง เช่น การจัดท้าโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด้าริในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้น และเมื่อมีแหล่งน้้า
แล้วควรมีการใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่ต้องฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่
ผู้ประสบภัย ซึ่งจากแนวคิดการสร้างประโยชน์จากแหล่งน้้าของชุมชนนี้สอดคล้องกับภารกิจของกรมประมง 
คือการส่งเสริมอาชีพชาวประมง ทั้งในด้านการเพาะเลี้ยงและการจับสัตว์น้้า โดยเฉพาะการจับสัตว์น้้าเป็นสิ่งที่
ควรให้ความส้าคัญและบริหารจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเพ่ิมโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมทั้งการจับสัตว์น้้ายังเป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ลงไป และสิ่งที่
ไดร้ับควบคู่ไปกับรายได้คือความสามัคคีในชุมชนและการเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีกติกา 
 จากการด้าเนินงานที่ผ่านมาของกรมประมงพบว่าสัตว์น้้าเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงจะให้ผลตอบแทน
ต่อการลงทุนค่อนข้างสูงเช่นกัน ดังเช่น กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลายี่สกไทย เป็นต้น โดยเฉพาะ“กุ้งก้ามกราม” 
สามารถให้ผลตอบดีกว่าสัตว์น้้าอ่ืน และกุ้งก้ามกรามสามารถอยู่อาศัยในธรรมชาติตามแม่น้้าล้าคลองของแทบ
ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ในอดีตสามารถพบกุ้งชนิดนี้ได้อย่างชุกชุม ท้าให้จับได้ปริมาณมากโดยเฉพาะในช่วง
ฤดูหนาว แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปท้าให้กุ้งก้ามกรามที่เคยมีอยู่ตามแหล่งน้้าธรรมชาติมีจ้านวน
ลดน้อยลง ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงมีความต้องการในการน้ากุ้งก้ามกรามมาประกอบอาหารอย่างต่อเนื่อง จาก
ความต้องการที่มีมากแต่ปริมาณกลับมีน้อยลงในธรรมชาติจึงมีความเหมาะสมที่จะมีการด้าเนินโครงการปล่อย
พันธุ์กุง้ก้ามกรามเพ่ือเพ่ิมรายได้และผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้า 

ดังนั้นจากหลักการเหตุผลที่กล่าวมาดังกล่าว กรมประมงจึงได้เสนอและได้รับการอนุมัติให้ด้าเนิน
โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าชุมชนซ่ึงเป็นทางเลือกที่ส้าคัญที่สามารถด้าเนินการได้ในพ้ืนที่
ที่ต้องการฟื้นฟูอาชีพ เพราะมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว ง่ายต่อการจัดการ เป็นอาชีพเสริมที่ดีที่
ให้ผลตอบแทนสูง และเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน โดย
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชนในพ้ืนที่ของอ้าเภอที่ได้รับการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยในปี 2562 จ้านวน 1,436 แห่ง สร้างอาชีพและให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้้าให้มีผลผลิตสัตว์น้้าเพ่ิมขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้าน
ผลผลิตสัตว์น้้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง ซึ่งขั้นตอนหลักในการปฏิบัติคือการจัดตั้งกรรมการชุมชนเพ่ือดูแลบริหาร
จัดการทรัพยากรก้าหนดกฎระเบียบและดูแลผลประโยชน์และรับผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป โดยด้าเนินกิจกรรม
ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามซึ่งได้ก้าหนดให้มีการปล่อยที่ขนาดตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตร เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาใน
การเจริญเติบโต เพ่ิมอัตราการรอดตาย และสอดคล้องกับสภาวะของฤดูกาล 

 
 



~ ๑๑๓ ~ 

 

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือสร้างรายได้และผลผลิตกุ้งก้ามกรามให้กับชุมชนในพ้ืนที่รอบแหล่งน้้าเป้าหมายของเขตอ้าเภอ

ที่ได้รับการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยปี 2562 
2) สร้างอาชีพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้้าให้มีผลผลิตสัตว์น้้าเพ่ิมขึ้น 
3) พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการสร้างผลผลิตสัตว์น้้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง 

 

1.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) แหล่งน้้ามีผลผลิตกุ้งก้ามกรามรวม3,000 กิโลกรัม หรือมีอัตรารอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

และมีน้้าหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม 
2) ชุมชนมีอาชีพและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้้าให้มีผลผลิตสัตว์น้้าเพิ่มขึ้น 
3) ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง  

2. ข้อมูลแหล่งน้ า 
 

2.1 ที่ตั้งของแหล่งน้ า 
แหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองน้้าใส อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

มีขนาดเนื้อทีแ่หล่งน้้า 30 ไร่  ความลึก 3 เมตร มีพิกัดที่ตั้งที่ 1772442 เหนือ 257575 ตะวันออก  
 

                                            
ภาพที่ 1 แผนที่สังเขปของแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปน ซึ่งมีชุมชนบ้านเหมือดแอ และบ้านแอนใต้ เป็นผู้ดูแล         

ใช้ประโยชน์ 

อ่างเก็บน ้าหนองแปน 



~ ๑๑๔ ~ 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2 สภาพพ้ืนที่ของแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปน ซึ่งมีชุมชนบ้านเหมือดแอ และบ้านแอนใต้ เป็นผู้ดูแล            

ใช้ประโยชน์ 
 



~ ๑๑๕ ~ 

 

2.2 ข้อมูลทั่วไปของแหล่งน้ าและการใช้ประโยชน์ 
2.1.1  ปริมาณการเก็บกักน้้าเฉลี่ยในรอบปี 144,000 ลูกบาศก์เมตร 
2.1.2  ช่วงระยะเวลาในการเก็บกักน้้า 12 เดือน 
2.1.3  รายชื่อคณะกรรมการบริหารจัดการประจ้าแหล่งน้้า  

ประธานกรรมการ นายสาคร อุทกัง                           โทร  085-4672322 
กรรมการ นายอ้านาจ มาสภา                                  โทร  085-5698429 
กรรมการ นายทองล้วน เกือกค้า                               โทร  063-8905897 
กรรมการ นายสงบ อักษรเสือ                                  โทร  084-6027601 
กรรมการและเลขาฯนายสุนทร หวานจริง                    โทร  087-0040292 
ที่ปรึกษา นายชูพงษ์ โยธาวงค์ ประมงอ้าเภอบ้านไผ่ 

2.2.4 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า     
                               การท้าประมง                             การเกษตร 
                               ปศสุัตว์                                     อุปโภคบริโภค 
                               อ่ืนๆ (ระบุ).................... 
 
3. การจัดเตรียมแหล่งน้ า 

3.1การก าจัดศัตรูและผู้ล่า 
                 มีการด้าเนินการ                ไม่มีการด้าเนินการ 

กิจกรรมที่ด้าเนินการประกอบด้วย ลากอวนเอาปลาผู้ล่าขึ้น โดยด้าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 
 



~ ๑๑๖ ~ 

 

3.2 การจัดเตรียมอาหารธรรมชาติและให้อาหารสมทบ 
       มีการด้าเนินการทั้ง 2 ด้าน           ด้าเนินการเพียง 1 ด้าน คือ................................. 
       จัดเตรียมเฉพาะก่อนปล่อย           จัดเตรียมระหว่างด้าเนินการด้วย 
ไดด้้าเนินการจ้านวน 2 จุดในแหล่งน้้า โดยมีขนาดพ้ืนที่รวมประมาณ 24 ตารางเมตร   

วัสดุทีใ่ช้ด้าเนินการสร้างอาหารธรรมชาติประกอบด้วย 
      ปุ๋ยคอก         กองฟาง          อ่ืนๆ ......................................................................... 
ความถี่ท่ีด้าเนินการจัดเตรียมอาหารธรรมชาติ 1 ครั้ง  
 

 
 
 

 



~ ๑๑๗ ~ 

 

3.3  การสร้างแหล่งหลบซ่อน 
             มีการด้าเนินการ                ไม่มีการด้าเนินการ 

ไดด้้าเนินการจ้านวน 2 จุด ในแหล่งน้้า โดยมีขนาดพ้ืนที่รวมประมาณ 120 ตารางเมตร 
ปริมาณวัสดุที่ใช้ประกอบด้วยไม้มะขามเทศ 
 

 
 

 
3.4  การจัดตั้งคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ 

          มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการประจ้าแหล่งน้้า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 
          ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการประจ้าแหล่งน้้า   

          
3.4.1  บทบาทหน้าที่ท่ีด าเนินการ 

         ร่วมส้ารวจข้อมูลพื้นฐานของแหล่งน้้า 
         ร่วมจัดท้าแผนปฏิบัติงานโครงการกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ประสานงานและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ เช่น การเตรียมแหล่งน้้า ฯลฯ 
 ร่วมด้าเนินงานและให้ความคิดเห็นในการปล่อยกุ้งฯ การติดตามการเติบโต ฯลฯ 
  จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ติดตามควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบของชุมชน 
  อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................................  
 

3.4.2 ข้อตกลงเกี่ยวกับแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้งก้ามกราม 
ได้มกีารก้าหนดกฎระเบียบในการด้าเนินงานและการบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ ดังนี้            

- ห้ามจับสัตว์น้้า (กุ้งก้ามกราม) ในแหล่งน้้าระหว่างที่ด้าเนินโครงการ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ  
 ตัวละ 1,000 บาท 



~ ๑๑๘ ~ 

 

4. การปล่อยกุ้งและการตรวจนับจ านวน 
 

4.1 การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงแหล่งน้้าจ้านวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 229,437 ตัว 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 จ้านวน 190,437 ตัว น้้าหนัก 488.3กก. 
 

 
 
 

 
 
 



~ ๑๑๙ ~ 

 

 
 
 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 จ้านวน 39,000 ตัวน้้าหนัก 100 กก. 
  

 

 
 
 
       



~ ๑๒๐ ~ 

 

        
 

 
 

 
 

 
 
 

 



~ ๑๒๑ ~ 

 

                  
 

 
ภาพที่ 3 กิจกรรมตรวจสอบเพ่ือนับจ้านวนและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปน 
 
 

 
 

 
 



~ ๑๒๒ ~ 

 

 
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมตรวจสอบเพ่ือนับจ้านวนและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปน 
 

4.2 ขนาดกุ้งแรกปล่อย  
มีความยาวแรกปล่อยเฉลี่ย 6.53 เซนติเมตร  น้้าหนักเฉลี่ย 2.56 กรัม 

4.3 ปริมาณน้ าหนักกุ้งท่ีปล่อย 
น้้าหนักรวมของกุ้งปล่อยลงในแหล่งน้้าจ้านวน 588.3 กิโลกรัม 

 

5. การด าเนินกิจกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
5.1 ด าเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามรายเดือน โดยมีรายละเอียดที่ด้าเนินการดังนี้ 

 

คร้ังที่ 
สุ่ม 

วันที่สุ่ม 
ตัวอย่าง 

จ้านวนเครื่องมือ 
ที่ใช้สุ่มตัวอย่าง 

จ้านวน
ตัวรวม
ที่ได ้

จ้านวนกุ้งเฉลี่ย 
(ตัว/เคร่ืองมือ) 

ความยาว
เฉลี่ย(ซม.) 

น้้าหนัก
เฉลี่ย 
(กรัม) 

1 13/5/2563  ลอบ 10 หลัง 105 20 106 14 

2 11/6/2563 ลอบ 10 หลัง 50 5 115 18 

3 14/7/2563 ลอบ 10 หลัง 50 5 129 27 

4 14/8/2563 ลอบ 10 หลัง 8 1 137 29 

 



~ ๑๒๓ ~ 

 

  

  
ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวเฉลี่ยและน้้าหนักเฉลี่ยของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยลงในแหล่งน้้าอ่าง

เก็บน้้าหนองแปน จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2563 
 

5.2 ข้อมูลความลึกและค่าความโปร่งแสง ในช่วงวันที่สุ่มตัวอย่าง 
 

การสุ่มตัวอย่าง ระดับความลึก (ม.) ความโปร่งแสง (ซม.) 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563  2.27 55 

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 2.37 37.5 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 2.47 40 
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 3 15 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒๔ ~ 

 

5.3 สภาพแหล่งน้ าและคุณภาพน้ า ที่ด้าเนินการประเมินและตรวจวัดมีดังนี้ 
 

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) มีค่า = 7.4  
ความเป็นด่าง (Alkalinity) มีค่า = 55 mg/L. 
ความกระด้าง (Hardness) มีค่า = 77 mg/L. 
การน้าไฟฟ้า (Conductivity) มีค่า = 414.8 µs/cm. 
ออร์โธฟอสเฟต มีค่า = 0.1329 mg/L. 
คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A) มีค่า = 59.5 mg/L. 
ลักษณะพ้ืนท้องน้้า เป็นดินประเภทดินทรายละเอียด  
ปริมาณพรรณไม้น้้า   ประเภทลอยน้้า ได้แก่ ผักตบชวา 

จอก 
ประเภทใต้น้้า ได้แก่สาหร่ายหาง
กระรอก 
ประเภทโผล่พ้นน้้า ได้แก่ บัว 
กระจับ 
 

(ร้อยละ 5.12
ของแหล่งน้้า) 

 
6. ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน  

 

6.1 การประเมินระดับศักยภาพแหล่งน้ าที่มีความเหมาะสมต่อการเติบโตของกุ้งก้ามกราม 

จากการติดตามตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และตรวจวัดคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปน 
ดังมีรายละเอียดดังในข้อ 5.3 พบว่าเมื่อน้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์ที่ก้าหนดระดับความเหมาะสม
ต่อการอยู่อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าดังแสดงในตารางผนวกที่ 1 และ 2 พบว่าแหล่งน้้า
อ่างเก็บน้้าหนองแปน  มีระดับค่าเกณฑ์ที่ถูกจัดกลุ่มไว้ซึ่งมีค่าเบี่ยงเบนไปจากระดับเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการอยู่
อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าโดยรวมทั้ง 8 พารามิเตอร์ เฉลี่ย 1.61 โดยระดับค่าเบี่ยงเบน
ดังกล่าวระบุว่าแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปนมีระดับศักยภาพต่อการอยู่อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกราม
ในระดับท่ีเหมาะสมน้อยมาก โดยมีค่าแสดงผลการเปรียบเทียบกับระดับเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและ
การเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าดังใน ตารางที ่1 และภาพที่ 4 

 
 
 
 

 



~ ๑๒๕ ~ 

 

ตารางที่ 1 ระดับค่าเกณฑ์ความเหมาะสมของแหล่งน้้าต่อการอยู่อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า 
และระดับค่าเกณฑ์ของแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปนที่ได้รับการประเมินและจัดกลุ่มตามเกณฑ์  
ที่ก้าหนด 

 

การ
ประเมิน 

พารามิเตอร์ของสภาพแหลง่น้้าและคุณภาพน้้าที่น้ามาใช้ประกอบการพิจารณาความ
เหมาะสม 

ความ
ลึก 

สัดส่วน 

พันธุ์ไม้น้้า 

สภาพ 

เนื้อดิน 

ความ 

เป็นด่าง 

ความ
กระด้าง 

การน้า
ไฟฟ้า 

ความ 

โปร่งแสง 
คลอโรฟิลล ์

เอ 

ระดับ
เกณฑ์ที่

เหมาะสม 
3 3 2 3 3 3 2 2 

ระดับ
เกณฑ์ที่

ประเมินได้ 
5 1 1 1 1 4 2 5 

ค่า
เบี่ยงเบน
เฉลี่ยตาม
กลุ่มของ
ปัจจัย 

1.67 1.67 1.50 

ค่า
เบี่ยงเบน

เฉลี่ย
โดยรวม 

1.61  

 
 
 



~ ๑๒๖ ~ 

 

 
 

ภาพที่ 5  แผนภาพแสดงผลการเปรียบเทียบระดับศักยภาพของแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปนกับค่าระดับ
เกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า 

6.1.1 กลุ่มปัจจัยท่ีมีผลต่อการอยู่อาศัยของกุ้งก้ามกราม 

เมื่อพิจารณาค่าระดับเกณฑ์ของแหล่งน้้าที่ถูกจัดกลุ่มเปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ที่
เหมาะสมของพารามิเตอร์ด้านกลุ่มปัจจัยการอยู่อาศัยของกุ้งก้ามกรามซึ่งประกอบด้วยค่าความลึก สัดส่วนพันธุ์
ไม้น้้า และลักษณะเนื้อดินพบว่าแหล่งน้้ามีระดับค่าที่ถูกจัดกลุ่มเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์ที่เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ
1.67 ซึ่งแสดงว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อสภาพความเหมาะสมการอยู่อาศัยของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าที่
ระดับความความเหมาะสมน้อยมาก 
 

6.1.2 กลุ่มปัจจัยท่ีมีผลต่ออาหารและความสมบูรณ์ของแหล่งน้ า 

เมื่อพิจารณาค่าระดับเกณฑ์ของแหล่งน้้าที่ได้ถูกจัดกลุ่มเปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ที่
เหมาะสมของพารามิเตอร์ด้านกลุ่มปัจจัยอาหารและความสมบูรณ์ของแหล่งน้้าซึ่งประกอบด้วยค่าคลอโรฟิลล์-เอ 
ความโปร่งแสง และการน้าไฟฟ้า พบว่าแหล่งน้้าแห่งนี้มีระดับค่าที่ถูกจัดกลุ่มเบี่ยงเบนไปจากระดับเกณฑ์ที่
เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 1.67 ซึ่งแสดงว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อสภาพความเหมาะสมในการอยู่อาศัยของกุ้ง
ก้ามกรามในแหล่งน้้าที่ระดับความความเหมาะสมน้อยมาก 

 

6.1.3 กลุ่มปัจจัยท่ีมีผลต่อการลอกคราบเพื่อการเติบโตของกุ้ง 

เมื่อพิจารณาค่าระดับเกณฑ์ของแหล่งน้้าที่ได้ถูกจัดกลุ่มเปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ที่
เหมาะสมของพารามิเตอร์ด้านกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการลอกคราบเพ่ือการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าซึ่ง
ประกอบด้วยความเป็นด่าง ความกระด้าง และการน้าไฟฟ้า พบว่าแหล่งน้้าแห่งนี้มีระดับค่าที่ถูกจัดกลุ่ม
เบี่ยงเบนไปจากระดับเกณฑ์ที่เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 ซึ่งแสดงว่ากลุ่มปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อสภาพความ
เหมาะสมในการอยู่อาศัยของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าที่ระดับความความเหมาะสมน้อยมาก 

 



~ ๑๒๗ ~ 

 

6.2 การประเมินระดับการเติบโตของกุ้งก้ามกราม 
 

6.2.1 การประเมนิอัตราการเติบโต 
ผลการประมาณค่าอัตราการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าจากการสุ่มตัวอย่างในช่วงเวลาที่

ได้ด้าเนินการติดตามประเมินผลจากการปล่อยกุ้งก้ามกรามไปแล้วรวม 4 ครั้ง ดังรายละเอียดที่แสดงในข้อ 5.1 
พบว่ากุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปนมีอัตราการเติบโตโดยค่าความยาวเพ่ิมต่อเดือนและอัตรา
การเติบโตโดยค่าน้้าหนักเพ่ิมต่อเดือนดังนี้ 

 

อัตราการเติบโตโดยค่า 
ความยาวเพ่ิมต่อวัน 

= 
 ความยาวสุดท้าย - ความยาวเริ่มปล่อย 
          ระยะเวลาที่ปล่อย (วัน) 

 = 0.39 มิลลิเมตร/วัน 
 

อัตราการเติบโตโดยค่า 
น้้าหนักเพ่ิมต่อวัน 

= 
 น้้าหนักสุดท้าย – น้้าหนักเริ่มปล่อย 

          ระยะเวลาที่ปล่อย (วัน) 
 = 0.14 กรัม/วัน 

 
 

6.2.2 การประมาณพารามิเตอร์การเติบโตและการตายของกุ้งก้ามกราม 
ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าจากการสุ่มตัวอย่างและ

วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของ Gulland & Holt plot ในช่วงเวลาที่ได้ด้าเนินการติดตามประเมินผลจากการ
ปล่อยกุ้งก้ามกรามไปแล้วนานประมาณ 5 เดือน ดังใน ภาพที่ 6 และ 7 พบว่ากุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าอ่างเก็บ
น้้าหนองแปน มีค่าพารามิเตอร์การเติบโตที่ประมาณได้ดังนี้ 

 

เส้นโค้งการเติบโต (K) = 2.73 ต่อปี 
ค่าความยาวสูงสุด (Loo) = 18.22 เซนติเมตร 
ค่าน้้าหนักสูงสุด (Woo) = 67.59 กรัม 

Growth performance index (ɸ’) = 2.96 

ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) = -10.46 ต่อปี 
ความสัมพันธ์น้้าหนัก-ความยาวกุ้ง = W = 0.003 * L3.453 
ค่าสัดส่วนกุ้งเพศเมียมีไข่ในตัวอย่างสุ่ม = 0.00 % 

 
 

 



~ ๑๒๘ ~ 

 

 
 
 

ภาพที่ 7 การประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปนตามวิธีการ
ของ Gulland & Holt plot  
 
 

 
 

 

ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ของน้้าหนักและความยาวกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปน 

 



~ ๑๒๙ ~ 

 

 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 8  ความสัมพันธ์ของน้้าหนักและความยาวกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปน 

 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 8  การประมาณค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าหนองแปน 

 



~ ๑๓๐ ~ 

 

จากผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมาณการการเติบโตและการตายดังกล่าวในข้างต้นเมื่อน้าไป
ท้าการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรกุ้งก้ามกรามที่ได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าตามช่วงเวลาที่ผ่านไปพบมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังใน ภาพที่ 8 ซึ่งจากผลการประเมินและ
พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตพบว่า 

1) ระดับศักยภาพของแหล่งน้้าหนองแปนโดยรวมมีผลต่อการสนับสนุนการอยู่อาศัยและการ
เติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าในระดับน้อยมาก 

2) โอกาสและแนวโน้มความเป็นไปได้ของการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองแปนที่จะ
สามารถเพ่ิมข้ึนในอนาคตมีน้อยมาก  

3) ระดับการเติบโตมากที่สุดสุดของความยาวกุ้งในแหล่งน้้าหนองแปนคือเมื่อกุ้งอายุ 9 เดือน (7 
เดือนหลังการปล่อยกุ้ง) และขนาดน้้าหนักของกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ในอนาคตคือ 16 กรัม
ประมาณค่าปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามท่ีมีแนวโน้มเป็นไปได้ในอนาคตคือ 750 กิโลกรัม 

4) ประมาณช่วงระยะเวลาที่ควรต้องท้าการจับหรือเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกรามออกไปใช้ประโยชน์คือ
เดือนที่ 4 หลังการปล่อยกุ้ง 

 

7. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานในพื้นที่ 
1) ระยะเวลาในการปล่อยกุ้งใช้เวลานาน ท้าให้กุ้งค่อนข้างบอบช้้า 
2) ความพร้อมของแหล่งน้้าที่ปล่อยกุ้ง การสร้างอาหารธรรมชาติ และท่ีหลบซ่อนยังไม่เพียงพอ   
 3) การจัดการดูแลของกรรมการชุมชน ผู้น้าชุมชนมีภารกิจค่อนข้างมาก การติดต่อประสานงาน

ค่อนข้างติดขัด ไม่ราบรื่น 
4) พบกุ้งเพศเมียมีปริมาณมากกว่ากุ้งเพศผู้ในแต่ละครั้งของการสุ่ม 
5)พบปลากินเนื้อหรือศัตรูผู้ล่า เช่น ปลาบู่ และปลากระสูบ เป็นต้น  

4) ปัญหาการลักขโมยกุ้งก้ามกราม ลอบในการสุ่มตัวอย่างถูกลักขโมยโดยคนในพ้ืนที่ 
5) อาหารธรรมชาติของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้ามีน้อย ไม่เพียงพอ 
6) พ้ืนที่ประสพปัญหาภัยแล้ง ท้าให้ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้ามีไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓๑ ~ 

 

ตารางผนวกท่ี 1เกณฑ์การแบ่งกลุ่มระดับเหมาะสมของศักยภาพแหล่งน้้าต่อการอยู่อาศัยและการเติบโตของ
กุ้งก้ามกราม 

  

ระดับเกณฑ์ 

ความ 
เป็นด่าง 

ความกระด้าง การน าไฟฟ้า คลอโรฟิลล์เอ ความลึก 
ความโปร่ง

แสง 

สัดส่วน
พื้นที่พันธุ์

ไม้น้ า 

เนื้อดินพื้น
ท้องน้ า 

 (มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 

 (มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) 

(ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร) 

(ไมโครกรัมต่อ
ลิตร) 

(เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (ร้อยละ) (มิลลิเมตร) 

1 < 61 < 81 < 121 < 4.1 < 41 < 31 0-20 > 2.0 

2 61-120 81-160 121-240  4.1-8.0 41-80 31-60 21-40 0.2 - 2.0  

3 121-180 161-240 241-360  8.1-12.0 81-120 61-90 41-60 0.02 - 0.2  

4 181-240 241-320 361-480  12.1-16.0 121-160 91-120 51-75 0.002-0.02  

5 >240 >320 > 480 >16.0 >160 > 120 76-100 < 0.002  

ค่าที่
ตรวจวัดได ้

55.0 77.0 415.0 59.5 253.0 36.0 5.00 3 

ระดับเกณฑ์ 1 1 4 5 5 2 1 1  

 
ตารางผนวกท่ี 2  

1) ระดับท่ีมีความเหมาะสมดีมาก มีค่า SD=0.01 - 0.33 

2) ระดับท่ีมีความเหมาะสมดี มีค่า SD=0.34 - 0.67 

3) ระดับท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง มีค่า SD=0.68 - 1.00 

4) ระดับท่ีมีความเหมาะสมน้อย มีค่า SD=1.01 - 1.33 

5) ระดับที่มีความเหมาะสมน้อยมาก มีค่า SD>1.33 

 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓๒ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมรูปภาพกิจกรรมโครงการสร้างรายได้จาก
อาชีพประมงในแหล่งน้ าชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓๓ ~ 

 

ภาพกิจกรรมการชั่งวัดการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามหลังการปล่อย เดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
 
 

 
 
 

 
ภาพกิจกรรมการชั่งวัดการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามหลังการปล่อย เดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 4 เดือน 



~ ๑๓๔ ~ 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรมการชั่งวัดการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามหลังการปล่อย เดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
 



~ ๑๓๕ ~ 

 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการชั่งวัดการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามหลังการปล่อย เดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 4 เดือน 
 
 
 



~ ๑๓๖ ~ 

 

สรุปภาพกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

 

   
 

 
 
 

 



~ ๑๓๗ ~ 

 

กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



~ ๑๓๘ ~ 

 

กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
 

 

  
 
 
 



~ ๑๓๙ ~ 

 

กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔๐ ~ 

 

กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔๑ ~ 

 

กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
 

 
 

 
 

 
 



~ ๑๔๒ ~ 

 

สรุปภาพกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในอ่างเก็บน้ าของกรม
ชลประทาน ณ อ่างเก็บน้ าหนองกุดจับ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

 

 
 
 

 
 



~ ๑๔๓ ~ 

 

สรุปภาพกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในอ่างเก็บน้ าของ 
กรมชลประทาน ณ อ่างเก็บน้ าหนองกุดจับ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

 

 
 

 
 

 



~ ๑๔๔ ~ 

 

สรุปภาพกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในอ่างเก็บน้ าของ 
กรมชลประทาน ณ ณ อ่างเก็บน้ าหนองกองแก้ว ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

 

 
 

 
 
 



~ ๑๔๕ ~ 

 

สรุปภาพกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในอ่างเก็บน้ าของ 
กรมชลประทาน ณ ณ อ่างเก็บน้ าหนองกองแก้ว ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

 

 
 

 
 
 
 



~ ๑๔๖ ~ 

 

สรุปภาพกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในอ่างเก็บน้ าของ 
กรมชลประทาน ณ ณ อ่างเก็บน้ าหนองกองแก้ว ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

 

 
 

 


