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จังหวัดอ ุบลราชธานี
อุบลราชธานี ราชธานีแห่งภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองดอกบัวอันมีแม่น้ามูลและ
แม่น้าชี ไหลพาดผ่านดุจเสมือนเส้นชีวิตของชาวเมือง ในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ท้าวคาผง ท้าวทิศ
พรหม และท้าวก่าบุตรพระวอ พระตา หนีภัยสงคราม “พระเจ้าสิริบุญสาร ” เจ้าแห่งนครเวียงจันทร์เข้า
มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในสมัยเมืองอุบลราชธานียังเป็นเพียง
ชุมชนที่ กลุ่มชนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เวียงดอนกอง แขวงจาปาศักดิ์เท่านั้น ยังไม่ได้สถาปนาเป็น
เมืองอุบลราชธานีจนถึงสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรวมพลเมืองเพื่อเป็นกาลังของประเทศ โดย
ทรงมีพระราชกาหนดว่า หากเจ้าเมืองใด หรือบุคคลใดรวมไพร่พลได้มากตั้งเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคง ก็จะ
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าเมืองพระปทุมสุรราช (ท้าวคาผง) จึงอพยพครอบครัวไพร่พลจาก
เวียงดอนกองมาตั้งหลักแหล่งบริเวณห้วยแจระแมจนต่อมา พระปทุมสุรราชสามารถยกทัพปราบกบฏได้
ชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระปทุมสุรราชเป็นพระ
ปทุมวรราชสุริยวงศ์ ครองเมืองอุบลราชธานี และเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอุบลราชธานี ให้ยกฐานะบ้าน
แจระแมขึ้นเป็น “ เมืองอุบลราชธานี ” ในปี พ.ศ. 2335 และภายหลังได้ย้ายไปตั้งเมืองใหม่ที่ “ ดงอู่ผึ้ง ”
อันเป็นที่ตั้งเมืองอุบลราชธานีในปัจจุบันเหตุที่มี “ ราชธานี ” ต่อท้ายนั้นเป็นเพราะว่ามีเจ้าเมืองสืบต่อมาถึง
4 คน และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จังหวัดอุบลราชธานีมีฐานะเป็นเมืองสาคัญเมืองหนึ่ง เป็นที่ตั้ง
กองบัญชาการมณฑลอีสาน มาโดยตลอด จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ .ศ.
2468 ได้มีการยุบเลิกมณฑลอุบลราชธานี จึงนับได้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการปรับปรุงเปลี่ย นแปลง
จนกลายเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมจังหวัดต่างๆ ของไทย หลายจังหวัด

สัญลักษณ์และค้าขวัญประจ้าจังหวัดอุบลราชธานี
ตราประจ้าจังหวัดอุบลราชธานี
รูปดอกบัวตูม และดอกบัวบาน ชูช่อก้า นใบเหนือหนองน้้า เป็น
สัญลักษณ์ ระลึกถึงชาวเมืองหนองบัวลาภู ในเขตจังหวัด อุดรธานี..และเป็น
จังหวัดหนองบัวลาภูในปัจจุบัน ภายใต้การนาของพระวอ และบุตรหลาน
พระตา ที่อพยพหนีภัยสงครามกับ เมืองเวียงจันทน์ ลงมาตั้งรกรากในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อประมาณ พ.ศ.2312 ต่อมาชุมชนได้รับการยก
ฐานะขึ้นเป็น "เมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัย" เมื่อ วันจันทร์ เดือน 8 แรม
1 ค่า ปีชวด พ.ศ.2335 ในรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราชองค์ปฐม บรมราชจักรีวงศ์
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ดอกไม้ประจ้าจังหวัด "ดอกบัว"

ต้นไม้ประจ้าจังหวัด ชื่อพรรณไม้ "ยางนา"

ธงประจ้าจังหวัด
ด้านบนของธง จะมีรูปดอกบัวสีชมพูบาน ปักอยู่บนพื้นสีชมพู
ด้านล่าง จะมีอักษรสีขาว คาว่า "อุบลราชธานี" ปักอยู่บนพื้นสีเขียว

ผ้าประจ้าจังหวัด
"ผ้ากาบบัว"

ค้าขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี
เมืองดอกบัวงาม แม่น้าสองสี
มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝุธรรม
งามล้าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล
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ขนาด / ที่ตั้ง
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย เป็น
จังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาค และเป็นอันดับ 3 ของประเทศมีแนวพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมความยาว 428 กิโลเมตร ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( จาก อ.
เขมราฐ-อ.น้ ายื น ติ ด ต่ อ กั บ แขวงสะหวั น นะเขต และแขวงจ าปาสั ก ระยะทาง 361 กิ โ ลเมตร) และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา (อ.น้ายืน ติดกับตังหวัดเขาพระวิหาร เป็นระยะทาง 67 กิโลเมตร ) อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
630 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,112 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
อาณาเขต

ทิศเหนือ

ติดกับ จ.อานาจเจริญ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และบางส่วนของ จ.

ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดยโสธรและศรีสะเกษ
ทิศใต้
ติดกับพรมแดนราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีพื้นที่บางส่วนมีแม่น้าโขงไหลคั่น
แนวพรมแดน ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว และ
ประเทศกัมพูชา

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราช (Korat basin) โดยสูง จากระดับน้าทะเลเฉลี่ย
ประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่า เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้าโขง
เป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้าชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ามูล
ซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขง ที่อาเภอโขงเจียม และมีลาน้า
ใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ลาเซบก ลาโดมใหญ่ ลาโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่ง ทางบริเวณ
ชายแดน ตอนใต้ที่สาคัญคือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรักซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และกัมพูชา
ลักษณะภูมิสัณฐานของ จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกโดยสังเขป ดังนี้
1. บริเวณ ที่เป็นสันดินริมน้า(River levee) เกิดจากตะกอนลาน้าที่พัดพามาทับถม สภาพพื้นที่เป็นเนิน
สันดินริมฝั่งแม่น้าโขง และบาง บริเวณสัน ดินริมฝั่งลาเซบาย
2. บริเวณที่ เป็นแบบลานตะพักลาน้า (Terrace) ที่เกิดจากการกระทาของขบวนการของน้านานมาแล้ว
ประกอบด้วยบริเวณที่เป็นลานตะพักลาน้าระดับต่า ระดับกลาง และระดับสูง ลักษณะพื้นที่ที่มีทั้งที่เป็นที่ราบแบบ
ลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลูกคลื่นลอนชัน จะอยู่ถัดจากบริเวณที่ราบลุ่ม น้าท่วมถึงขึ้นมาพื้นที่เหล่านี้จะพบในบริเวณ
ทั่วไปของจังหวัด กล่าวคือทางตอนเหนือ ทางตะวันออกและทางใต้บางแห่งใช้สาหรับทานา
3. บริเวณที่เป็นแอ่ง(Depression)หรือที่ราบต่าหลังแม่น้า(Back swamp)เกิดจากการกระทาของขบวน
การของน้า พบบางแห่งใน บริเวณริมแม่น้าโขง แม่น้าชี ลาเซบายและลาโดมใหญ่ จะมีน้าแช่ขังนานในฤดูฝน
4. บริเวณที่ เป็นเนินตะกอนรูปพัด(Coalescing fans) สภาพพื้นที่แบบนี้มีลักษณะเด่น คือรูปร่างจะเป็น
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รูปพัดเกิดจากหินในบริเวณเหล่านั้นถูกทาให้แตกหักสะสมอยู่กับพวกที่มีอนุภาคละเอียดกว่าเมื่อฝนตกลงมาใน
ปริมาณมาก กาลังของน้าจะมีมากจนสามารถพัดพาเอาตะกอน เหล่านั้น ออกมานอกหุบเขาได้ เมื่อมาถึงนอกหุบเขา
หรือเชิงเขา สภาพพื้นที่ก็จะเป็นที่ราบทางน้าไหลกระจายออกไป ทาให้กาลังของน้าลดลงก็จะ ตกตะกอนในบริเวณ
น้าจะพบอยู่ ทางตอนใต้และทางตะวันตกของจังหวัด
5.บริเวณที่ เป็นเนินที่เกิดจากการไหลของธารลาวา (Lava flow hill) เป็นเนินเขา ที่เกิดจากการไหลของ
ธารลาวา ดินบริเวณนี้จะมีศักยภาพทางการเกษตรสูง ซึ่งเป็นผลจากการสลายตัวผุพังของหินบะซอลท์ บริเวณนี้จะ
พบ อยู่ในอาเภอน้ายืน
6. บริเวณที่ ลาดเชิงเขา (Foot hill slope) เป็นที่ลาดเชิงเขาที่ตะกอนบริเวณที่เกิด จากขบวนการของน้า
นานมาแล้วทับถมกัน บริเวณนี้จะพบ อยู่ในอาเภอโขงเจียม อาเภอพิบูลมังสาหาร อาเภอศรีเมืองใหม่ และอาเภอ
ตระการพืชผล
7. บริเวณที่ ลาดเชิงซ้อน (Slope complex) ลักษณะเป็นภูเขาหรือเทือกเขามีความลาดชันมากกว่า 35
เปอร์เซ็นต์ จะพบบริเวณเทือกเขาพนมดงรักในอาเภอน้ายืนอาเภอนาจะหลวยและอาเภอบุณฑริก อีกแห่งหนึ่ง คือ
เทือกเขาภูเขา ซึ่งจะพบมากในอาเภอโขงเจียม และอาเภอ ศรีเมืองใหม่
ภูเขา/เทือกเขาที่ส้าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี
1. ทิวเขาพนมดงรักหรอทิวเขาพนมดงแร็ก ซึ่งแปลว่า ภูเขาไม้คาน ประกอบด้ วย ยอดภูต่าง ๆ ในเขต
อาเภอบุณฑรก สูงสุดประมาณ 784 เมตร และยอดเขาภูโดมใหญ่สูงประมาณ 753 เมตร โดยลักษณะของทิวเขา
จะทอดยาวไปจนจรดปากแม่นามูล
2. ทิวเขาภูพานตะวันออก อยู่ปริเวณทิวเขาทางตอนเหนือของจังหวัดได้แก่ ภูผาขาม ภูโหลน ภูผาขาว ภู
สะมุย ภูดงนาทาม ภูผาชิน ภูโลง และภูจันทร์แดง
3. ภูจองนายอย เป็น ส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก มีลักษณะสัณฐานคล้ ายโดม หรือ ฝาชี ซึ่งเป็น
สัณฐานของภูเขาไฟ ทาให้เกิดกระบวนการไหลของลาธาร แตกกระจายเป็นลักษณะรัศมี ปัจจุปัน เป็นอุทยาน
แห่งชาติภูจองนายอย ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ภูเขาไฟน้ายิน มีลักษณะเป็นเนินเขาธารลาวา (Lava Flow) เป็น,ฟืนที่บริเวณเดียวของ จังหวัดที่เป็น
เนินภูเขาไฟ มียอดเนินเขาสูงประมาณ 258 เมตร ปัจจุปันเป็นเขตกสิกรรมพืชไร่ พืชสวน
ลักษณะภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไป จนถึงปลายเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอว่าฝนทิ้งช่วง
ในเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กรกฏาคม แต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี และในช่วงปลายฤดูฝน
มักจะมีพายุดีเปรสชั่นฝนตกชุกบางปีอาจมีภาวะ น้าท่วมแต่ภาวการณ์ไม่รุนแรงนัก
ฤดูหนาว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ทาให้ได้รับอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอื่นอุณหภูมิจะเริ่มลดต่าลงตั้งแต่เดือนตุลาคมและจะสิ้นสุดปลายเดือนมกราคม
ฤดูร้อน ถึงแม้ว่าเคยปรากฏบ่อยครั้งว่าอากาศยังคงหนาวเย็นยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดส่วน
ใหญ่แล้วอากาศจะเริ่มอบอ้าว ในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะมีฝน เริ่มตกอยู่บ้าง
ในปลายเดือนเมษายน แต่ปริมาณน้าฝนมักจะไม่เพียงพอเพาะปลูก นอกจากนั้นลักษณะภูมิอากาศทั่วไป
คล้ายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ จะมีอากาศร้อนและค่อนข้างหนาวใน ฤดูหนาว ส่วนใน
ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก
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การปกครองและประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น 25 อาเภอ 219 ตาบล 2469 หมู่บ้าน
โดยมีอาเภอ ดังนี้
1. อาเภอเมืองอุบลราชธานี
2. อาเภอโขงเจียม
3. อาเภอสิรินธร
4. อาเภอพิบูลมังสาหาร
5. อาเภอเดชอุดม
6. อาเภอบุณฑริก
7. อาเภอนาจะหลวย
8. อาเภอน้ายืน
9. อาเภอม่วงสามสิบ
10. อาเภอตาลสุม
11. อาเภอกุดข้าวปุูน
12. อาเภอตระการพืชผล
13. อาเภอเขมราฐ
14. อาเภอศรีเมืองใหม่
15. อาเภอดอนมดแดง
16. อาเภอโพธิ์ไทร
17. อาเภอวารินชาราบ
18. อาเภอทุ่งศรีอุดม
19. อาเภอสาโรง
20. อาเภอเขื่องใน
21. อาเภอนาเยีย
22. อาเภอเหล่าเสือโก้ก
23. อาเภอน้าขุ่น
24. อาเภอนาตาล
25. อาเภอสว่างวีระวงศ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้้า
ทรัพยากรปุาไม้
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 1,689,560 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
15 ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะปุาไม้ที่พบได้แก่ ปุาเต็งรัง หรือปุ าแดงที่มีอยู่ทั่วไป ปุาติบแล้งและปุาผสมในเขต
อาเภอน้ายืน ส่วนปุาเบ็ญจพรรณ มีอยู่ในบริเวณอาเภอเขมราฐ อาเภอบุณฑริก และอาเภอพิบูลมังสาหาร ไม้
ส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะแบกไม้แดง ไม้ประดู่ แต่ปุาไม้ที่เหลือไม่มีพอที่จะรักษาสภาพ
ความสมดุลตามธรรมชาติ และการพังทลายของดิน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ปุาไม้ มีทั้งปุาเต็ง รัง หรือปุาแดงที่มีอยู่ทั่วไป
ปุาดิบแล้งและปุาผสมในเขตอาเภอน้ายืน ส่วนปุาเบญจพรรณ มีอยู่ในบริเวณอาเภอเขมราฐ อาเภอบุณฑริก และ
อาเภอพิบูลมังสาหาร ไม้ส่วนใหญ่ เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เคี่ยม ไม้
ตะเคียน ไม้เต็ง ไม้ชุมแพรก ไม้กันเกรา เป็นต้น และปุาไม้ที่เหลือไม่เพียงพอที่จะรักษาสภาพอากาศแหล่งต้นน้า
ลาธาร และการพังทลายของดิน
ทรัพยากรดิน
คุณสมบัติของดินทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น
1. ดินร่วน – ดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า ปริมาณร้อยละ 25.5 ของพื้นที่
ทั้งหมด
2. ดินร่วนทราย- ดินร่วนปนทราย เป็นดินบริเวณที่ราบสูงทั่วไป มีความอุดมสมบูรณ์ต่า มีปริมาณร้อยละ
38.5 ของพื้นที่ทั้งหมด
3. ดินร่วนทราย – ดินร่วนเหนียว จะมีอยู่บริเวณที่ราบลุ่มทั่วไป มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีปริมาณ
ร้อยละ 7.5 ของพื้นที่ทั้งหมด
4. ดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่เป็นดินตามพื้นภูเขาและที่ลาดชัน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ระดับปานกลาง
ต่า มีปริมาณร้อยละ 28.5 ของพื้นที่ทั้งหมด
ทรัพยากรแร่ธาตุ
จากการสารวจของกรมทรัพยากรธรณี ปรากฏว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีแร่อโลหะ เพียงชนิดเดียวได้แก่
เกลือหิน ซึ่งเจาะพบแล้วมีอยู่ 2 แห่ง คือ อาเภอเมืองอุบลราชธานี 1 หลุม ลึก 457 ฟุต มีเกลือหินหนา 179 ฟุต
และที่อาเภอตระการพืชผล อีก 1 หลุม ลึก 361.5 ฟุต มีเกลือหนา 366.5 ฟุต ซึ่งขณะนี้ยังมีการดาเนินการนา
เกลือหินมาใช้เพียง 1 แห่ง ที่อาเภอตระการพืชผล นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรแร่ที่อยู่ในรูปของหินชนิดต่าง ๆ อยู่อีก
มาก อาทิ เช่น หินบะซอลต์ หินทราย และแร่รัตนชาติ เป็นต้น
ทรัพยากรน้้า
แหล่งน้้าธรรมชาติ
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดปลายน้า มีแม่น้าหลายสายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไหลมาบรรจบกัน แม่น้า
และลาธารที่สาคัญมีดังนี้
แม่น้าโขง เป็นแม่น้าที่ไหลผ่านหลายประเทศ ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีในท้องที่อาเภอเขมราฐ
อาเภอนาตาล อาเภอโพธิ์ไทร อาเภอศรีเมืองใหม่ และอาเภอนาตาล ไปบรรจบกับแม่น้ามูลที่อาเภอโขงเจียม
อันเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว
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แม่น้ามูล เฉพาะตอนที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ไหลผ่าน
อาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ อาเภอพิบูลมังสาหาร และอาเภอโขงเจียม
แม่น้าชี เป็นสาขาใหญ่แม่น้ามูล ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ในท้องที่อาเภอเขื่องในและมาบรรจบกับ
แม่น้ ามูล ซึ่งแม่น้าชีมน้าไหลผ่ านตลอดปี แต่ในช่ว งฤดูแล้ งจะมีปริมาณน้าเหลือน้อยไม่เพียงพอที่จะสามารถ
นาไปใช้ในการเกษตรได้
ล้าเซบก เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอาเภอเมืองอุบลราชธานี กับอาเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี
โดยไหลผ่านอาเภอตระการพืชผล อาเภอดอนมดแดง อาเภอเหล่าเสือโก้ก และไหลมาบรรจบกับแม่น้ามูลที่อาเภอ
ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ล้าเซบาย ไหลมาจากจังหวัดยโสธร ผ่านอาเภอเขื่องใน อาเภอม่วงสามสิบและอาเภอเมืองอุบลราชธานี
โดยเป็นเส้นแบ่งเขต ทั้ง 3 อาเภอ แล้วไหลมาสู่แม่น้ามูลที่อาเภอเมืองอุบลราชธานี
แหล่งน้้าเพื่อการชลประทาน
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อเก็บกับน้าไว้ รวมทั้งผลิตกระแสไฟฟูา 2 เขื่อน คือ
1. เขื่อนสิรินธร ตั้งอยู่อาเภอสิรินธร ลักษณะอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ขนาดเขื่อนสูง 42 เมตร ยาว
950 เมตร สัน เขื่อนกว้าง 7.50 เมตร เก็บน้าได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถผลิ ตไฟฟูาได้
36,000 กิโลวัตต์ ส่งน้าช่วยเหลือทางการเกษตร ได้ถึง 150,000 ไร่
2. เขื่อนปากมูล ตั้งอยู่ที่อาเภอโขงเจียม ลักษณะเป็นฝายกั้นน้าขนาดใหญ่ ความสูงเฉลี่ย 17 เมตร
ยาว 300 เมตร ติ ดตั้งประตูค วบคุม การระบายน้าฉุ กเฉิน ขนาดใหญ่ 8 บาน สามารถระบายน้าได้ สู งถึ ง
18,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถระบายน้าหลากได้เท่ากับสภาพลาน้าเดิม ติดตั้งเครื่องกาเนิด ไฟฟูา 4
เครื่อง ผลิตกาลั งไฟฟูาได้ 136 เมกกะวัตต์ หรือปีละ 280 ล้ านกิโลวัตต์/ชั่ว โมง อานวยประโยชน์ด้าน
การเกษตรได้ประมาณ 1.6 แ สนไร่

การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี มีการคมนาคมติดต่อ กับจังหวัดต่างๆ ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ และ ทางอากาศ ดังนี้
-ทางรถไฟ มีรถด่วน รถเร็ว และรถไฟปรับอากาศด่วนพิเศษทุกวัน จากกรุงเทพฯ ผ่านนครราชสีมา
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ไป สิ้นสุดที่อาเภอ วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผ่านสถานีย่อย 2 แห่ง คือ สถานีบุ่ง
หวาย และสถานีห้วยขะยุง
- ทางรถยนต์ประจาทาง มีถนนภายในจังหวัด และเชื่อมต่อจังหวัดใกล้เคียง ทั้งทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงจั ง หวั ด และถนนท้องถิ่น ได้อ ย่ า งสะดวกสบาย โดยมี รถยนต์ป ระจาทาง ของบริษั ทขนส่ ง และ
บริษัทเอกชนให้บริการอย่างสม่าเสมอ
- ทางน้า เส้นทางคมนาคมทางน้า ที่สาคัญ คือ แม่น้ามูล ผ่านอาเภอเมือง อาเภอวารินชาราบ และอาเภอ
พิบูลมังสาหาร และแม่น้าโขง ผ่านอาเภอเขมราฐ อาเภอศรีเมืองใหม่ และอาเภอโขงเจียม โดยมีราษฏรที่อาศัย ใน
เขตอาเภอที่ติดแม่น้าดังกล่าว ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ภายในจังหวัดเท่านั้น และในปัจจุบันไม่เป็นที่ นิยม เนื่องจาก
มีความล่าช้า
- ทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี มีสนามบินนานาชาติ มีสายการบินของบริษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน
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การท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
เทศกาลส้าคัญประจ้าปี
งานเทศกาลการท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย
- เทศกาลท่องเที่ยวแม่น้าโขงรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม (ธ.ค.-ม.ค.)
- เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ อาเภอวารินชาราบ
- เทศกาลมหาสงกรานต์เมืองอุบลฯ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน (13-15 เม.ย.)
- งานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ก.ค.)
- สนามแข่งเรือยาวอีสานใต้ (ก.ย.-ต.ค.)
- งานบุญออกพรรษา ไหลเรือไฟและบั้งไฟพญานาค
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- การกินดอง หมายถึง งานพิธีมงคลสมรส มีความแตกต่างกับที่อื่นอยู่บ้างในส่วนปลีกย่อย โดยมักจะ
เรียกพิธีแต่งงานว่า การกินดอง ซึ่งหมายความในลักษณะผูกพันเกี่ยวดองฝุายหญิงฝายชายจะเป็นดอง
ซึ่งกันและกันเรียกว่า พ่อดอง แม่ดอง
- การท้าบุญบั้งไฟ ประเพณีทาบุญบั้งไฟ คือบุญเดือนหก ทาขึ้นบูชาอารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง ถือเป็น
ประเพณีขอฝนที่ได้ทามาตั้งแต่บรรพกาล คือ บั้งไฟน้อย บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน การแห่บั้งไฟมักจะ
จัดทาขบวนฟูอนรา หรือเซิ้งซึ่งมีลีลาที่งดงามอ่อนช้อยตามประเพณีของหมู่บ้านนั้น ๆ
- การท้าบุญข้าวประดับดิน การทาบุญข้าวประดับดินนิยมทากันในวันแรม 13-14 ค่าเดือนเก้าโดย
การห่ออาหาร หรือของขบเคี้ยวเป็นห่อนาไปถวายทานหรือนาไปห้อยตามต้นไม้บ้าน ด้วยเหตุนี้ จึง
เรียกข้าวประดับดิน
- การท้าบุญข้าวสาก นิยมทากันในวันขึ้นสิบค่า เดือนสิบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า งานบุญเดือนสิบ
ข้าวสากนั้นมาจากคาว่า สลาก เพราะบางเวลาถวายพระสงฆ์ไม่เจาะจงว่ าถวายรูปใด จึงจาทาเป็น
สลากชื่อเจ้าภาพ จับได้ของใครก็นาไปถวายตามนั้น
- การท้าบุญออกพรรษา ชาวพุทธนิยมทาอันดับแรก คือ การถวายปราสาทผึ้ง โดยใช้ไม้ไผ่จักตอก
สานเป็นปราสาท ล้ อมและมุงด้วยกาบกล้วย เอาผึ้งไปต้มให้เปื่อยแล้วจุ่มเป็นดอกแล้วนาไปเสียบ
ประดับหลังคาปราสาท ข้างในมีขนมนมเนย ข้าวต้ม กล้วย อ้อย เสื่อ หมอน ฝูายและอื่น ๆ
เวลาประมาณทุ่มเศษ ๆ จะแห่ไปทอดเพื่อถวายพระ
- ไหลเรือไฟ เป็นประเพณีที่นิยมทากันในวันออกพรรษา คือการปล่อยเรือไฟ ชาวอุบลฯ เรียกว่า
ไหลเฮือไฟ คือการนาเอาท่อนกล้วย หรือท่อนไม้มาทาเป็นรูปเรือ เวลาประมาณทุ่มเศษ ก็จะนามา
จุดไฟ โดยใช้ขี้ไต้หรือน้ามันยางแล้วปล่อยเรือให้ไหลไปตามน้าจะมีการตีฆ้องตีกลองตามวัดต่าง ๆ
พระสงฆ์จะจัดทาเรือไฟขึ้นในวัดตรงหน้าโบสถ์ ตอนกลางคืนจะนาดอกไม้ธูปเทียนมาจุดบูชา เป็น
พุทธบูชา
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวอุบลฯ โดยกาหนดให้จัดขึ้นในวันขึ้น
15 ค่า เดือน 8 และแรม 1 ค่า เดือน 8 ชองทุกปี มีการประกวดต้นเทียน และมีขบวนแห่อัน
วิจิตรตระการ
-
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สถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญของจังหวัด มีดังนี้
หาดคูเดื่อ เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ามูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวเมือง 12 กิโลเมตร ตาม
ถนนเลี่ยงเมืองบริเวณหาดมีแพของชาวบ้านเป็นจานวนมากให้บริการในเรื่องอาหารเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว
หาดวัดใต้ เป็นเกาะหาดทราย ตั้งอยู่กลางลาน้ามูล ใกล้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ในฤดู
แล้งจะมีหาดทรายขาวเนียนสะอาดบนเกาะมีต้นไม้เขียวชอุ่มให้ความร่มเย็น นอกจากนี้ยังมีแพไม้ให้บริการ
วัดหนองบัว ตั้งอยู่ถนนธรรมวิถี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ 3 กิโลเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2498 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
จาลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระธาตุเป็น
กาแพงแก้ว
วัดสุปัฏวนารามวรวิหาร
จังหวัดอุบลราชธานี

ถนนสมเด็จ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดธรรมยุติวัดแรกของ

วัดหนองปุาพง ตั้งอยู่ ตาบลโหนน อาเภอวารินชาราบ ห่างจากตัวจังหวัดไปทางอาเภอกันทรลักษ์ ตาม
ทางหลวงหมายเลข 2178 ประมาณ 8 กิโลเมตร
แก่งสะพือ เป็นแก่งที่อยู่ในแม่น้ามูล ในเขตอ.พิบูลมังสาหาร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร
เป็นแก่งที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุ บลราชธานี มีหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกระแสน้าไหลผ่านกระทบหิน
แล้วเกิดเป็นฟองขาว มีเสียงดังตลอดเวลา
เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ เขื่อนนี้ สร้างกั้นลาโดมน้อยในเขตอาเภอสิรินธร อยู่ห่างตัว
จังหวัด 74 กิโลเมตร สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามว่า “ เขื่อนสิรินธร ” อานวยประโยชน์ด้านชลประทาน การประปา การคมนาคม
และการผลิตกระแสไฟฟูา ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ภายในบริเวณเขื่อนได้มีการจัดสวนที่มีพันธุ์ดอกไม้นานาชนิด
สาหรับให้เที่ยวชมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดน ไทย-ลาว ในเขตอาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียว
ในภาคอีสาน ซึ่งสามารถเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางพื้นดินในขณะที่จุดอื่น
จะต้องข้ามลาน้าโขง ห่างจากจังหวัดประมาณ 90 กิโลเมตร
ผาแต้ม ตั้งอยู่บริ เวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจังหวัด 95
กิโลเมตร เป็นเทือกเขาภูพาน มีลักษณะเด่นที่ภาพเขียนสี ภูมิประเทศโดยรอบสวยงาม ด้านตรงข้ามเป็นประเทศ
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่อื่น
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น้้าตกแสงจันทร์หรือน้้าตกลงรู ธารน้าบนลานหินทรายหลากไหลชั่วนาตาปี มีธรรมชาติเป็น ตัวกาหนดให้
พลังแห่งสายน้า ทางานของมันไปในวัฏจักร แห่งกาลเวลา ความหมายของ สายน้าบนลานหินทรายนี้ อาจไม่มี
เรื่องราวแปลกประหลาด หากไร้ซึ่งก้อน กรวดทราย ที่พลังน้าพัดเหวี่ยงหมุนวน สร้างหลุมกุมภลักษณ์ขึ้น ที่เหนือ
เพิงผา ใครจะเชื่อว่า หลุมกุมภลักษณ์ที่ทะลุ เพดานถ้าจะกลาย เป็นสายน้าที่ลอดทะลุลงมา เรียกขานว่า น้าตกลงรู
คู่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
น้้า ตกสร้ อ ยสวรรค์ อยู่ ใ นเขตอาเภอโขงเจี ย ม ภายในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผ าแต้ ม บนทางหลวงแผ่ น ดิ น

หมายเลข 2112 ห่างจากอาเภอโขงเจียมประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้าตกขนาดใหญ่ที่ไหลจากหน้าผาสูงชันสอง
ด้าน ซึ่งเกิดจากลาห้วยสร้อยและลาแซไผ่ ตกลงมาบรรจบกันคล้ายสายสร้อย ก่อนไหลลงสู่แม่น้าโขง สูงประมาณ
20 เมตร มีน้าไหลตลอดปี เป็นน้าตกที่มีคนนิ ยมไปเที่ยวกันมาก นอกจากนี้ บริเวณน้าตกยังมีต้นไม้และดอกไม้ปุา
ช่วยเสริมบรรยากาศความงามของน้าตกแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทัศน์แม่น้าโขง ผืนปุาและหน้าผาหิน
ฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน ฤดูที่น่าเที่ยวควร
แม่น้าสองสี ที่อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบริเวณที่แม่น้ามูลไหลมาบรรจบกับแม่น้าโขง ทา
ให้เกิดสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ แม่น้าโขงมีสีน้าตาลอ่อน ( สีชา ) ส่วนแม่น้ามูลมีสีชาแกมเขียว นิยมพูด
ติดปากกันว่า “ โขงสีปูน มูลสีคราม ” จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้าสองสีได้อย่างชัดเจนคือ บริเวณลาดริมฝั่ง
แม่น้ามูล และแม่น้าโขงหน้าวัดโขงเจียม และบริเวณบางส่วนของบ้านห้วยหมากใต้ เดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่เห็น
สีชัดเจนที่สุด และบริเวณใกล้เคียงมีบริการเรือพาล่องชม ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้า หรือซื้อของที่ระลึกที่ตลาด
หมู่บ้านในฝั่งประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เขื่อนปากมูลตั้งอยู่บริเวณบ้านหัวเห่ว ตาบลโขงเจียม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัด
ประมาณ70กิโลเมตร เป็นเขื่อนที่มีลักษณะคล้ายฝายน้าล้น ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟูาและใช้
ประโยชน์ในด้านชลประทาน
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อยู่ในตาบลโขงเจียม และตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เดิมชื่อว่าอุทยานแห่งชาติหินกอง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 มีเนื้อที่ 50,000 ไร่
แก่งตะนะมีสายน้าที่เชี่ยวและลึก ทั้งยังมีถ้าใต้น้าหลายแห่ง ทาให้ปลาบริเวณแก่งตะนะมีปลาชุกชุม
แก่งล้าดวน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน ณ ผืนปุาสมบูรณ์ปลายล่างสุดของภาคอีสาน
ในเขตอาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ใกล้รอยต่อเขตแดน 3 ประเทศ คือ ไทย ลาวและกัมพูชาหรือที่รู้จัก
กันดีในนาม “สามเหลี่ยมมรกต” จะปรากฏเหตุการณ์ที่แสนมหัศจรรย์เมื่อบรรดากุ้งน้าจืดนับล้านๆตัวต่างพากัน
พร้ อ มใจเดิ น พาเหรดผ่ าน ลานหิ น เลี ย บแก่ งน้ ามุ่ง หน้ าสู่ ย อดเขาสู ง แห่ ง สามเหลี่ ย มมรกต ปรากฏการณ์ “กุ้ ง
เดินขบวน” เกิดขึ้นที่แก่งลาดวน บริเวณสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ปุาอุบลราชธานี อาเภอน้ายืน โดย
จะเดินขบวนในช่วงกลางคืนหลังฝนตกหนักหรือสายน้าในแก่งลาดวนมีความเชี่ยวกราก อยู่ห่างจากตัวอาเภอน้ายืน
16 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 160 กิโลเมตร สามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่ อมโยงกับน้าตกห้วย
หลวงได้สะดวก
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อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ตั้งอยู่ในท้องที่อาเภอบุณฑริก อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา พื้นที่ปุาอยู่ในส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาพนมดงรัก ประกอบด้วยภูเขาเล็กภูเขาน้อยมากมาย เช่น ภูจองนายอย ภูจองน้าซับ ภูจอง ภูจันทร์แดง ภูพ
ลานสูง ภูพลานยาว เป็นต้น มีสภาพปุาสมบูรณ์ สภาพธรรมชาติที่สวยงามและมีสัตว์ปุาชุกชุม มีเนื้อที่ประมาณ
686 ตร.กม. หรือ 428,750 ไร่
น้้าตกบักเตว หรือน้้าตกห้วยหลวง ตั้งอยู่ในเขต อ. นาจะหลวย อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย เป็นน้าตกที่มี

ขนาดใหญ่พอสมควร มีผาน้ากระโจนตกจากแอ่งสู่เวิ้งเบื้องล่างสูงราว 40 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นกลางจะสวยที่สุด
มีทางขึ้นลงธรรมชาติ เพื่อชมและเล่นน้าบริเวณอ่างน้าด้านล่างได้สะดวก ห่างจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติ 3
กิโลเมตร
แก่งสามพันโบก ก่งสามพันโบก จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กาลังเป็นที่รู้จักและได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง แก่งสามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลาน้าโขงในช่วงฤดูน้าหลากซึ่งเกิดจากแรง
น้าวนกัดเซาะกลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่งหรือ 3,000 โบก โบกหรือแอ่ง หมายถึง บ่อน้าลึกในแก่ง
หินใต้ลาน้าโขง และคาว่า “โบก” เป็นภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้าแห้ง
ขอดแก่งหินดังกล่าว ก็จะโผล่พ้นน้ากลายเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางลาน้าโขงที่สวยงาม
แปลกตาจนชาวบ้านเรียกว่า แกรนแคนยอนน้าโขง ซึ่งจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พฤษภาคม ทางเข้าของแกรนแคนยอนแม่น้าโขง มีหินสวยงามลักษณะคล้ายหัวสุนัข ซึ่งมีตานานเล่าขานกันต่างๆ
นาๆ บ้างก็ว่าแต่ก่อนมีเจ้าเมืองเป็นผู้เรืองอานาจ ประทับใจความงามของสามพันโบก จึงได้ ส่งเสนามาศึกษา
เพิ่มเติม เมื่อมาแล้วพบขุมทรัพย์เป็นทองคา จึงให้สุนัข เฝูาทางเข้าจนกว่าเจ้าเมืองจะออกมา เมื่อเจ้าเมืองได้เห็น
สมบัติเกิดความโลภกลัวเสนาจะได้ส่วนแบ่งจึงได้ออกไปทางอื่น สุนัขผู้ภักดีก็เฝูารออยู่ตรง นั้นจนตายในที่สุดบาง
ตานานก็ว่าลูกพญานาคในลาน้าโขงเป็นผู้ขุดเพื่อให้ เกิดลาน้าอีกสายหนึ่ง และได้มอบหมายให้สุนัขเป็นผู้เฝูาทางเข้า
ระหว่างการขุดกระทั่งสุนัข ได้ตายลงกลายเป็นหินรูปสุนัขในที่สุด
จุดท่องเที่ยวที่ส้าคัญ
1. สามพันโบก แกรนด์เคนยอนด์แห่งเมืองสยาม
2. หาดสลึงเป็นหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวไปตลอดแนวแม่น้าโขง การล่องเรือไปชมแก่งสามพันโบด
ควรเริ่มต้นที่หาดสลึง บ้านสองคอน ตรงนี้มีแหล่งท่องเที่ยวได้แก่
 ปากบ้อง ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้าโขงแคบที่สุดตลอดระยะทางยาวกว่า 700 กิโลเมตร โดยมีความกว้างของ
แม่น้าเพียง56 เมตร เท่านั้น ชาวบ้านในระแวกนั้น มีอาชีพจับปลาซึ่งยังคงใช้วิถีชีวิตและเครื่องมือจับ
ปลาแบบโบราณอยู่ ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ จะมีประเพณีแข่งตักปลาซึ่งนับว่าคงเหลืออยู่ที่
เดียวในประเทศไทยที่ยังจับปลาด้วยวิธีนี้
 หินหัวพะเนียง อยู่ถัดจากบริเวณปากบ้องขึ้นไปทางเหนือ มีแก่งใหญ่ขวางกลางลาน้าโขง ทาให้แม่น้า
โขงแยกออกเป็นสองสาย หรือสองคอนในภาษาท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของชื่อ บ้านสองคอน และใน
บริเวณใกล้เคียงยังมีถา้ ที่มีความสวยงามในลาน้าโขงประกอบด้วย ถ้านางเข็นฝูาย , ถ้านางต่าหูกหาด
หินสี ,แก่งสองคอน , ภูเขาหิน และหาดแห่
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 หลักศิลาเลข อยู่ก่อนถึงหาดหงส์ที่ฝรั่งเศสมาทาเอาไว้ เพื่อบอกระดับน้าในแม่น้าโขงเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินเรือสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองลาว
 หาดหงษ์ เกิดจากการการพัดพาของน้าและนาตะกอนทรายมาทับถมกันจนลักษณะพื้นที่เป็นพื้นทราย
กว้างใหญ่มีลักษณะคล้ายกับทะเลทรายที่กว้างใหญ่ ช่วงเวลาที่นิยมมาเที่ยวหาดหงส์จะเป็นช่วงเวลาใน
ยามบ่ายแก่ๆ ช่วงที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามมาก เพราะแสงทองของดวง
อาทิตย์จะกระทบกับทรายสีขาวระยิบระยับสวยงามยิ่ง
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ประวัติศ ูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้าจืดอ ุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี เดิมใช้ชื่อว่า" สถานีประมงน้าจืดจังหวัดอุบลราชธานี" ก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยอาศัยที่ดินของแผนกศึกษาธิการของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่ตั้งสถานีประมง มีเนื้อที่ 63
ไร่ 1 งาน ทิศเหนือจดอ่างเก็บน้าห้วยม่วง ส่วนทิศตะวันออกและทิศใต้ จดที่ดินในความครอบครองของ ศ.อ.ศ.อ.
ทิศตะวันตกติดต่อศูนย์โทรคมคมสถานีประมงอยู่ในเขตท้องที่ ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2497 กรมประมงได้อนุมัติงบประมาณสร้างที่ทาการและบ้านพักหัวหน้าสถานีฯ 1 หลัง ห้องแถว
คนงานอีก 5 ห้อง จานวน1 หลัง และสร้างบ่อดินขึ้น 9 บ่อ เพื่อเลี้ยงปลา รวมเนื้อที่ทงั้ หมด 6,600 ตารางเมตร
พ.ศ.2505 สร้างบ้านพักสาหรับนักวิชาการประมงตรีขึ้น 1 หลัง เป็นแบบชั้นเดียว ใต้ถุนสูง
พ.ศ.2507 สร้างที่ทาการขึ้นใหม่แทนทีทาการเดิมซึ่งมีสภาพคับแคบที่ทาการใหม่เป็นแบบชั้นเดียวทรงต่า
พ.ศ. 2508 สร้างบ้านพักชั้นตรีแบบชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 3 หลัง และบ้านพักชั้นจัตวาชั้นเดียว
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ เช่นกัน อีก 8 หลัง สร้างบ่อเพาะฟักลูกปลาขึ้น 8 บ่อ พร้อมท่อส่งนาตามบ่อปลา ท่อเอส
เบสตอล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาวทั้งสิ้น 505 เมตร โรงเพาะฟัก 1 โรง
พ.ศ. 2509 สร้างบ้านฟักข้าราชการชั้นจัตวาขึ้น 3 หลัง โรงเพาะฟักพันธุ์ปลา 1 โรง โรงสูบน้า 1 หลัง
บ่อซีเมนต์เพาะลูกปลา บ่อขนาด 50 ตารางเมตร จานวน 5 บ่อ
พ.ศ. 2510 สร้างโรงเก็บรถยนต์ 1 หลัง โรงต้มอาหารปลา 1 หลัง
พ.ศ. 2511 สร้างโรงเก็บน้ามันเชื้อเพลิง 1 หลัง
พ.ศ. 2513 สร้างบ้านพักข้าราชการชั้นโท 1 หลัง
พ.ศ. 2516 สร้างบ้านพักข้าราชการชั้นตรี 1 หลัง
พ.ศ. 2519 สร้างแพเก็บเรือ 1 หลัง และสร้างบ่อเพาะฟักคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 บ่อ
พ.ศ. 2521 สร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ3-4 จานวน1 หลัง บ้านพักคนงานแบบ 6 ครอบครัว จานวน
1 หลัง
พ.ศ. 2533 กรมประมงได้มีคาสั่งที่ 864/2533 ให้ใช้ชื่อใหม่ ว่า "ศูนย์พัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี"
ในปีพ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี" ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
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สถานที่ตั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี สถานที
มีสถานที่ท่ตี่ใช้ั้งในการปฏิบัติงานด้วยกัน 3 แห่ง ดังนี้
สถานที่ตั้ง 1. ซอยแจ้งสนิท 1 ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 4 กิโลเมตร
ปีที่ก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497
พื้นที่
63 ไร่ 2 งาน 67 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ บ่อ 21.2 ไร่ จานวนบ่อ 75 บ่อ แยกเป็น
- บ่อดิน 24 บ่อ พื้นที่ 19.7 ไร่
- บ่อซีเมนต์ 51 บ่อ พื้นที่ 1.5 ไร่
แหล่งน้าที่ใช้ อ่างเก็บน้าห้วยม่วง เนื้อที่ 144 ไร่
สถานที่ตั้ง 2. ถนนสมเด็จ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
ระยะทางห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี 25 กิโลเมตร
ปีที่ก่อตั้ง
ปีงบประมาณ 2538 เริ่มดาเนินก่อสร้างปี 2539 แล้วเสร็จปี 2540
พื้นที่
250 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา
- บ่อดิน 800 ตารางเมตร จานวน 12 บ่อ
- บ่อดิน 1 ไร่
จานวน 2 บ่อ
- บ่อดิน 400 ตรม.
จานวน 10 บ่อ
- บ่อซีเมนต์ 25 ตารางเมตร จานวน 6 บ่อ
- บ่อซีเมนต์ 50 ตารางเมตร จานวน 45 บ่อ
แหล่งน้าที่ใช้ อ่างเก็บน้าภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี (ดอนมดแดง)
สถานที่ตั้ง 3. หน่วยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้าจืดเขื่อนปากมูล บ้านหัวเห่ว หมู่ที่ 4 ต.โขงเจียม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ปีที่ก่อตั้ง
ปีงบประมาณ 2536 เริม่ ดาเนินก่อสร้างปี 2537 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538
พื้นที่
ประมาณ 150 ไร่
- บ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตารางเมตร
จานวน 45 บ่อ
- บ่อซีเมนต์ ขนาด 25 ตารางเมตร
จานวน 6 บ่อ
- โรงเพาะฟัก ขนาด 250 ตารางเมตร
จานวน 1 หลัง
- หอถังเหล็กจ่ายน้า ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง
- บ่อพักน้าดี ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 2 บ่อ
- โรงสูบน้า พร้อมเครื่องสูบน้า
จานวน 2 หลัง
- โรงเก็บน้ามันเชื้อเพลิง ขนาด 20 ตารางเมตร จานวน
1 หลัง
- โรงเครื่องกาเนิดไฟฟูา ขนาด 12 ตารางเมตร จานวน
1 หลัง
- โรงเก็บอาหาร ขนาด 40 ตารางเมตร
จานวน
1 หลัง
- ระบบกรองน้า ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร
- แพสูบน้าในแม่น้ามูล (ใช้ช่วงของการเปิดเขื่อน)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี
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รายนามผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าสถานี / ผูอ้ านวยการศูนย์ ฯ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่ อ -สกุ ล
นายอุ ทั ย พรหมมิ น ทร์
นายปราโมทย์ วานิ ช กร
นายชาญ ตปานนท์
นายวิ นั ส บุ ญ ยรั ต ผลิ น
ร.ต. มนตรี เมื อ งบุ ญ
นายนิ ต ย์ คู เ จริ ญ ไพศาล
นายบุ ญ ช่ ว ย ชาวปากน้า
นายวิ นั ส บุ ญ ยรั ต ผลิ น
นายพิ นิ จ สี ห์ พิ ทั ก ษ์ เ กี ย รติ
นายชาญชั ย แสนศรี ม หาชั ย
นายสมศั ก ดิ์ เจนศิ ริ ศั ก ดิ์
นายสั ณ ห์ ชั ย สุ จ ริ ต วงศานนท์
นายสมเกี ย รติ พงษ์ ศิ ริ จั น ทร์
นายวิ ร ะธรรม ทองพั น ธุ์
นายณรงค์ ศั ก ดิ์ ศิ ริ ชั ย พั น ธุ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี

ปี ที่ ดารงตาแหน่ ง
พ.ศ. 2497 - 2500
พ.ศ. 2500 - 2502
พ.ศ. 2502 - 2507
พ.ศ. 2507 - 2513
พ.ศ. 2513 - 2519
พ.ศ. 2519 - 2526
พ.ศ. 2526 - 2529
มี . ค. 2529 - 2533
พ.ย. 2533 - 2537
ก.พ. 2537 - 2538
พ.ค. 2538 - 2542
ก.พ. 2542 - มิ . ย. 2546
มิ . ย. 2546 - ม.ค.2551
ก.พ. 2551 - ก.ย.2557
ก.พ. 2558 - ถึ ง ปั จ จุ บั น
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อัตรากาลังข้าราชการ
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์

คุณวุฒิ
วทบ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)

ต้าแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์ฯ
(เข้ารับตาแหน่ง วันที่ 6 กุมภาพันธ์
2558)
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ

2

นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล

3

นายวชิระ กว้างขวาง

4

นายธนิศร์ ทิพยมงคลกุล

5
6
7

นางอุทัยรัตน์ ศิริชัยพันธุ์
นางสาวพิน ทรงอาษา
นายประกรณ์ หาทรัพย์

วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.บ. (ประมง)
นักวิชาการประมงชานาญการ
วท.ม. (เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยวิจัยและ
การเกษตรและพัฒนาชนบท)
พัฒนาทรัพยากรประมงน้าจืด
เขื่อนปากมูล)
วท.บ.(ประมง) สาขาชี ว วิ ท ยา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ประมง
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
วท.บ. (ประมง)
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
ปวส.คอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

อัตรากาลังล ูกจ้างประจา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นางจิรา กลีบบัว
นายธวัชชัย ปามุทา
นายสุวัฒน์ บุญยรัตพันธ์
นายประวิทย์ พรธรรม
นายชิตร์ พาทอง
นายนิคม ชมบุญ
นายเอนก พรรณประดิษฐ์
นายบุญธรรม พันธ์ดา
นายพงษ์ศักดิ์ ขุนพรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี

คุณวุฒิ

ต้าแหน่ง

มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6

พนักงานพัสดุ ส 4
ช่างก่อสร้าง ช 1
ช่างปูน ช 1
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
ช่างไม้ ช 2
ช่างก่อสร้าง ช 1
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 1
พนักงานพัสดุ ส 2
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อัตรากาลังพนักงานราชการ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล
นางสาวชนิตา อินทะเสน
นางวารุณี โพธิขา
นายสุชิน มิ่งไชย
นางสาวธิดารัตน์ สุริยงคต
นายกฤษฎา กูดทา
นางสาวปนัดดา บุญแจ่ม
นางสาวปรีดิพัทธ์ วงศ์เจริญ
นายปรีเนี้ยม แสนทวีสุข
นายวีระชัย ศรีแสง
นายธวัชชัย มูลสุวรรณ
นายธนน โกมลเรืองกุล
นายรังสันต์ อาจทวีกุล
นางปริชญา วะสุรีย์
นายธีระ ทวีศักดิ์
นายกิจจา พินโลหิต
นางวนิดา มูลสุวรรณ
นายฉัตรชัย มังคละวงศ์
นายบุญส่ง อุ่นวงศ์
นายสุวรรณ ตรันนา
นายเรืองศักดิ์ ทาระขจัด
นายวลัชพงษ์ จันทร์คา
นายสุทัศน์ ทีฆะ
นายธีระชัย ปามุทา
นายอุบลชัย คงโท
นายไวพจน์ พุฒวงศ์
นางศศิธร คุสิตา
นายวินัย มูลสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ บุญสิงห์
นายวันดี คารือชัย
นายชุมพล พันธ์คา

คุณวุฒิ
ศศ.บ.(การบัญชี)
ทษ.บ. (ประมง)
วท.บ. (ประมง)
วท.บ. (ประมง)
วท.บ. (ประมง)
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส.(ประมง)
ปวส.(ประมง)
อ.วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
วท.บ.(พืชศาสตร์)
ปวช.(เกษตรศาสตร์)
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปวช. (ช่างไฟฟูา)
มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปวส.(ประมง)
มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าหน้าที่ประมง
เจ้าหน้าที่ประมง
เจ้าหน้าที่ประมง
พนักงานห้องทดลอง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
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อัตรากาลังพนักงานราชการ (ต่อ)
ลาดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ - สกุล
นายสมเกียรติ พูลพันธ์
นายอรรถพล คารือชัย
นางอาพร หวังผล
นายบุญมี แสนทวีสุข
นางนฤมล รามอาษา
นายเชิงปราชญ์ ศรีอุไร
นางอรอนงค์ พันธ์คา
นายทมิพัทธ์ คาพูล
นางสาวกรกานต์ ทานะเวช

คุณวุฒิ
ปวช.(ช่างไฟฟูา)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ป.ตรี (วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปวช.(การบัญชี)

ตาแหน่ง
ช่างปูน
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
นักวิชาการประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตรากาลังล ูกจ้างชัว่ คราว
(งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ )

ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายอดิศักดิ์ บุระคา
2
นายถกล
ทวีพงษ์

คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี

ตาแหน่ง
คนงานประมง
คนงานประมง
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อัตรากาลังจ้างเหมาบริการ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล อัตรากาลังจ้างเหมาบริ
คุณวุฒิ การ
นายสมศักดิ์ พินโลหิต
ประถมศึกษาปีที่ 6
นายสารอง คงดี
ประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวอรดี คารือชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 3
นางอรสา บุญยรัตพันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวลาพู ชมบุญ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
นายอดิพงษ์ มูลสุวรรณ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี

ตาแหน่ง
งานผลิตพันธุ์ปลาและอนุบาล
งานเพาะเลี้ยงปลาและอนุบาลในบ่อดิน
งานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม
งานทาความสะอาด
งานเพาะเลี้ ยงปลาและอนุบาลในบ่อ ชี
เมนต์
งานผลิตอาหารพันธุ์สัตว์น้า
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ผลการปฏิบัติงาน
ปี 2558
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งานธ ุรการ/งานการเงินและบัญชี /งานพัสด ุ
1. งานธุรการ
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือต่างๆเก็บรวบรวมหนังสือเอกสารของทาง
ราชการ ประมวลรายงานต่างๆส่งกรมประมง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ควบคุมแฟูมต่างๆค้นและติดตามหนังสือ
งานธ ุรการ/งานการเงิ
นและบั
ญชีา /งานพั
สด ุ และลูกจ้างชั่วคราว ดูแล
ราชการ ตรวจการลงเวลาปฏิ
บัติงานของข้าราชการลู
กจ้างประจ
พนักงานราชการ
ปรับปรุงบารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รายงานประจาปี รายงานผลการปฏิบัติงาน พิมพ์หนังสือราชการ
ออกคาสั่งศูนย์ฯ และการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ดังนี้
1.1 หนังสือราชการ
หนังสือราชการ
- ทะเบียนรับ
- ทะเบียนส่ง

จ้านวน (ฉบับ)
1,682
773

1.2 ค้าสั่งศูนย์ฯ
ค้าสั่งศูนย์ ฯ

131 ฉบับ

2. งานการเงินและบัญชี
ดาเนินการในด้าน การตรวจสอบใบสาคัญ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทาบัญชีและรายงานผล
ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ในระบบ GFMIS ดังนี้
1. วางฎีกาเบิกเงินในงบประมาณ/นอกงบประมาณ
2. รายการบันทึกการจ่ายเงิน
3. ใบจัดเก็บรายได้และนาส่งเงินรายได้
4. ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
3. งานพัสดุ
ดาเนินการในด้านการจัดหาพัสดุ ซึ่งรวมการจัดซื้อ/จัดจ้าง การจัดทาใบเบิก จัดทะเบียน ควบคุมใบ
เบิก จัดหาพัสดุเพื่อให้ได้พัสดุทันใช้งาน ดาเนินการจดทะเบียน ต่อทะเบียน โอนทะเบียนและยกเลิกทะเบียน
ยานพาหนะ ควบคุมครุ ภัณฑ์ จั ดทาทะเบียนความคุมการรับ - จ่ายครุภัณฑ์ ทาบัญชีควบคุมการรับ - จ่าย
พัสดุ บัญชีน้ามันเชื้อเพลิง ให้รหัสครุภัณฑ์ จัดทารายงานประจาปีพัสดุ ตรวจสอบการจาหน่าย รับมอบ
วัสดุ และรวมถึงการจัดทาข้อมูลในระบบ GFMIS ดังนี้
1. การจัดทาข้อมูลผู้ขาย / เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย
2. ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส 01)
3. จัดทาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี
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ผลการเบิกจ่ายเงินในทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปี 2558 มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
-ค่าจ้างพนักงานราชการ
-ค่าจ้างชั่วคราว
-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
-ค่าสาธารณูปโภค
รวม

6,292,864 บาท
216,000 บาท
9,041,233.21 บาท
843,497.01 บาท
16,393,594.22 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558
งาน/โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
การใช้จ่าย
อนุมัติ (บาท)
งบประมาณ(บาท)

1. กิจกรรม:ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง
2. โครงการยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยง
ปลานิลเพื่อการส่งออก
3. กิจกรรม:ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
4. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
สาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ
5. กิจกรรมพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer
6. โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
7. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์
น้าจืดของไทย
8. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ
รวม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี

5,126,230
462,240
9,057,850
642,800

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

5,126,220.36

9.64

462,140.07

99.93

9,048,967.97
642,641.60

8,882.03
158.40

26,000
309,640

25,970
306,954.22

30
2,685.78

232,400

232,400

-

548,300

548,300

-

16,405,460

16,393,594.22

11,865.78
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งาน/โครงการ//กิจกรรม
1.กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุ
ณภาพสินค้าประมง
งาน/โครงการ//กิ
จกรรม

หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายให้ปี พ.ศ. 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทย
สามารถผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปลอดสารตกค้างและได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและมีชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวพันธ์โดยตรงต่อความมั่นคงก้าวหน้าของ
ประเทศ และเพื่อให้ ป ระชาชนชาวไทยได้บ ริโ ภคสิ นค้า เกษตรที่มีคุ ณภาพเท่าเที ยมกับ สิ นค้า ส่ งออกไปยั ง
ต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกลุ่มการผลิตของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงดาเนินการวางแผนและดาเนินการโครงการต่างๆขึ้น เนื่องจากการที่จะให้การผลิต
สินค้าเกษตรมีคุณภาพและมาตรฐานนั้น จาเป็นต้องสร้างมาตรฐานและมาตรการที่เป็นบรรทัดฐานที่ดีนามาใช้เป็น
เครื่องมือ กรมประมงจึงได้วางมาตรฐานต่างๆขึ้นเพื่อใช้สาหรับจัดแยกชั้นคุณภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้าของ
เกษตรกรขึ้น โดยให้มาตรฐานขั้นปลอดภัยฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้า และมาตรฐานขั้นปลอดภัยฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์น้า เป็นมาตรฐานขั้นเริ่มต้นการผลิตสัตว์น้าและเพื่อที่จะได้พัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางประมง
ที่ดี สาหรับสัตว์น้าต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผลผลิตที่บริโภค
ภายในประเทศกับที่ส่งออกมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน
2. ตรวจสอบและควบคุมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือ
ผู้บริโภค
3. เพื่อให้ผู้บริโภคสินค้าประมงมีความปลอดภัยและเชื่อมั่นว่าสินค้าประมงที่ผ่านการรับรองสามารถ
ตรวจสอบที่มาทุกกระบวนการได้

ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1

จานวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน

หน่วยนับ
ฟาร์ม

ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ (safety level 56)
ต่ออายุต่อเนื่องในปี 58
ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ (GAP ปลานิล 56)
ต่ออายุต่อเนื่องในปี 58 (ศรฟ.)

ฟาร์ม

ฟาร์มใหม่ (safety level)

ฟาร์ม

กิจกรรม
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ฟาร์ม

หน่วยนับ

แผน

ผล

605

605

370

364

7

7

70

70
แผน

ผล
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2

3

4

ฟาร์มใหม่ (GAP ปลาอื่นๆ)

ฟาร์ม

1

1

ตรวจติดตามฟาร์มเดิม

ฟาร์ม

157

163

1. ฟาร์ม GAP (รวม)

ฟาร์ม

47

47

ปลานิล (รับรองโดย ศรฟ.)

ฟาร์ม

-

36

ปลาอื่นๆ

ฟาร์ม

-

11

2. ฟาร์ม SL

ฟาร์ม

110

116

รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

ราย

-

434

ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ (safety level 56)
ต่ออายุต่อเนื่องในปี 58

ฟาร์ม

-

364

ฟาร์มใหม่ (safety level)

ฟาร์ม

-

70

ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่ง
เพาะเลี้ยง

ตัวอย่าง

907

-

ผลตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต

ตัวอย่าง

-

909

จานวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่าง

-

909

จานวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่าง

-

-

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้าจาก
แหล่งเพาะเลี้ยง(รายงานเฉพาะหน่วย LAB)

ตัวอย่าง

2,084

ผลตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์นา

ตัวอย่าง

-

2,123

จานวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่าง

-

2,123

จานวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่าง

-

-

2.กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้า
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ปัจจุบันแหล่งน้าธรรมชาติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก ทาให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยและ
แพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้าลดลง การเพิ่มของจานวนประชากรทาให้สัตว์น้าถูกจับมาบริโภคเป็นจานวนมากจนไม่
สามารถแพร่ขยายพันธุ์เองในธรรมชาติได้เพียงพอ เพื่อบรรเทาปัญหาการลดลงของจานวนพันธุ์สัตว์น้าในธรรมชาติ
ลดน้อยลง จึงได้หาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าให้มากขึ้น โดยการสารวจแหล่งน้าและผลิตพัน ธุ์สัตว์น้านาไป
ปล่อยในแหล่งน้าธรรมชาติ แจกจ่ายให้กับส่วนราชการอื่นๆ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ เป็นการเพิ่ม
ผลผลิตการประมงและเพิ่มความสมบูรณ์ทรัพยากรประมงในแหล่งน้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืดชนิดต่างๆนาไปปล่อยในแหล่งน้าธรรมชาติและแหล่งน้าที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันให้
เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนของประชาชน
2. เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืดชนิดต่างๆ แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้า ส่วนราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบอาชีพและเหลือไว้บริโภค
วิธีด้าเนินงาน
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเตรียมปล่อยและแจกจ่ายในพื้นที่เปูาหมาย
2. สารวจและคัดเลือกแหล่งน้าที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการประมง
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดาเนินการ
4. นาพันธุ์ปลาไปปล่อยในพื้นที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สัตว์น้าและการใช้ทรัพยากรประมงอย่างถูกวิธี
6. ให้คาแนะนาส่งเสริมการเลี้ยงปลาแก่ประชาชนและติดตามผล
ผลการปฏิบัติงาน
ชนิดพันธุ์สัตว์น้า

หน่วยนับ

-ปลาตะเพียนขาว
-ปลานิล
-ปลาไน
-ปลายี่สกเทศ
-ปลาสร้อยขาว
-ปลากระแห
-กบ
-กุ้งก้ามกราม

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

รวม
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เปูาหมาย
(ตัว)
11,700,000
500,000
2,700,000
1,290,000
2,340,000
2,250,000
210,000
20,000,000
41,000,000

ผลการผลิต
(ตัว)
11,477,000
822,000
1,780,000
2,035,000
2,870,000
2,429,000
210,000
20,000,000
41,623,000
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แผนภูมิแสดงปริมาณผลผลิตการผลิตสัตว์น้า

ตะเพียนขาว,
11,477,000 ตัว
กุ้งก้ามกราม,
20,000,000 ตัว
นิล, 822,000
ตัว
ไน, 1,780,000
ตัว

สร้อยขาว, 2,870,000
กบ, 210,000 ตัว ตัว
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กระแห,
2,429,000 ตัว

ยี่สกเทศ, 2,035,000
ตัว
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3.โครงการพระราชด้าริ (โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย)
ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่กาลังขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อม
เสื่อมโทรมลง ไม่เอื้ออานวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้าจืด ธรรมชาติประกอบกับการทาประมงเกินกาลังการ
ผลิตของแหล่งน้า ตลอดจนภัยธรรมชาติ กล่าวคือพันธุ์ปลาน้าจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป และอีกหลายชนิดมี
ปริมาณลดลงจนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญพันธุ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพาะพันธุ์ปลาไทยชนิดที่สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงได้
2. เพื่อเพาะพันธุ์ปลาไทยชนิดที่เหมาะสมที่จะปล่อยสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
3. เพื่อรวบรวมพันธุ์ปลาพื้นบ้านของไทยไว้ศึกษาวิจัย ในด้านรูปร่าง นิสัย แหล่งที่อยู่อาศัย การเพาะขยายพันธุ์
และการเลี้ยง
ผลการปฏิบัติงาน
ชนิดพันธุ์สัตว์น้า
-ปลาสร้อยขาว
-ปลากาดา
-ปลากระแห
-ปลากระมัง
-ปลาตะเพียนทอง
-ปลาบ้า
-ปลาสร้อยนกเขา
รวม

หน่วยนับ
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

แผนผลิต (ตัว)
280,000
130,000
230,000
100,000
110,000
50,000
100,000
1,000,000

ผลการผลิต (ตัว)
213,000
150,000
240,000
50,000
100,000
50,000
220,000
1,023,000

แผนภูมิแสดงปริมาณผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืดของไทย
สร้อยนกเขา,

กาดา

220,000 ตัว

150,000 ตัว
บ้า

ตะเพียนทอง,

100,000

กระแห,

ตัว
กระมัง

50,000 ตัว

สร้อยขาว

240,000 ตัว

50,000
ตัว

213,000ตัว
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4.โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลูกปลานิล ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙
ขนาดความยาว ๓-๕ เซนติเมตร จานวน ๑๐,๐๐๐ ตัว จากบ่อดินในบริเวณพระตาหนักสวนจิตรลดาแก่กรมประมง
นาไปขยายพันธุ์ แจกให้แก่ราษฎรเพื่อนาไปเพาะเลี้ยง หลังจากนั้นมาได้มีการศึกษาค้นคว้าต่างๆ เกี่ยวกับปลานิล
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านพันธุกรรม อาหาร โรค และเทคนิคการเพาะเลี้ยงต่างๆ โดยกรมประมง สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายปัจจัยการผลิต ทาให้เพาะเลี้ยงปลานิลมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ
แพร่กระจายไปในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อขาว รสชาติอร่อย
สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด ทั้งลาบ ต้มยา เผาเกลือ เมี่ยงปลา สเต็กปลา ปลาส้ม ปลานิลแดดเดียว
ทาให้ปลานิลได้รับความนิยมในการผลิตและบริโภคมากขึ้นเป็นลาดับ
ในปัจจุบัน การเพาะเลี้ยงปลานิลได้ขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ ทาให้ปลานิลกลายเป็นปลาน้าจืดที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเป็นอันดับ ๑ ของไทย โดยมีปริมาณผลผลิตกว่า ๒๑๐,๐๐๐ ตันในปี ๒๕๕๒ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี การส่งออกมีตลาดหลักสาคัญอยู่ที่สหภาพยุโรป รองลงมาคือ
ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา โดยในปี ๒๕๕๒ มีปริมาณผลผลิตปลานิลส่งออกรวม ๑๔,๑๐๓
ตัน มูลค่าการส่งออกสูงถึง ๑,๑๕๓ ล้านบาท จวบจนถึงปัจจุบันตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศยังมีความ
ต้องการปลานิลในปริมาณสูง จึงส่งผลให้แนวโน้มการเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ยังมีลู่ทางที่แจ่มใส ทั้งนี้ หากได้รับการ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเพาะเลี้ยงจนถึงการแปรรูป โดย
คานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานเป็นสาคัญ
เชื่อว่าจะช่วยยกระดับให้สินค้าปลานิลมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากและสามารถนารายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง
เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กรมประมง
จึงได้จัดทาโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ รวบรวมองค์
ความรู้จากปราชญ์ปลานิลทั่วประเทศ จานวน ๕๐ รายใน ๕๐ จังหวัด เพื่อเผยแพร่เทคนิคการเลี้ยงที่เพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตปลานิลขณะที่ลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล และพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลให้เกิด
ความเข้มแข็ง สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล เพื่อให้เกิดการ
พัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี ( GAP) ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด โดยจัดเทศกาลกินปลา
นิล ประจาปี ๒๕๕๕ ขึ้นในจังหวัดตามภาคต่างๆ ๑๐ จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงกระบวนการ
ผลิตปลานิลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และหันมาบริโภคปลานิลเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงปลานิลผลิตอาหารปลอดภัย ทาให้เกิดรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และยังเป็น
การเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ระหว่างกันได้
อีกด้วย
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สานักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดได้จัดทาโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการ
ส่งออก เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีคุณภาพ มีขนาดตัวตามความต้องการของตลาด และไม่มีกลิ่นโคลนใน
เนื้อปลา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สนับสนุนให้เกษตรกรเชิงพาณิชย์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
จานวน ๑,๒๐๐ รายมีความรู้การเลี้ยงปลานิลแบบมีคุณภาพ และพัฒนาระบบการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP แล้ว จานวน ๔๐๐ ราย ให้มีผลผลิตปลานิลเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่าลง อีกทั้ง
จัดตั้งและพัฒนาให้ เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ ยงปลานิล ๕๐ กลุ่มให้มีความเข้มแข็งสามารถวางแผน
การตลาดสามารถเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรในโครงการไปสู่การส่งออก และประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลที่
ผลิตจากฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ทั้งในและต่างประเทศ สัมมนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปลานิลเพื่อเพิ่ม
โอกาสการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้เลี้ยงกับผู้ซื้อ และผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมปลานิล นอกจากนี้กรมประมง
ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปลานิล เพื่ อหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้ผลิตปลานิลให้มี
คุณภาพตามความต้องการของผู้ค้า และพัฒ นาอุตสาหกรรมปลานิลไทยมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ผลของการดาเนินการตามโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก จะทาให้สินค้าปลานิลของไทยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ซื้อสามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น และเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลรายย่อยเห็นความสาคัญและประโยชน์
ในการจัดเข้ารับการรับรอง GAP ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคไทย และก่อให้เกิดการเพาะเลี้ยงปลานิลที่ยั่งยืน
และเนื่องจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิลเป็นโครงการ Flag Ship ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะมีการ
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
ดังกล่าว ได้กาหนดตัวชี้วัดและผลลัพธ์สาหรับใช้ในการประเมินผลโครงการ ฯ ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งสานักวิจัยและพัฒนา
ประมงน้าจืดได้ปรับปรุงเอกสาร/หลักฐานการรายงานผลโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการ
ส่งออก ให้สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ เพื่อ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานสาหรับการประเมินผลของสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ปลานิลสู่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลและประชาชนทั่วไป
๒) เพื่อเพิ่มจานวนฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลที่ได้มาตรฐาน GAP
๓) เพื่อให้เกิดการจัดตั้งหรือพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
๔) เพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตปลานิลมาตรฐาน GAP ให้เป็นที่แพร่หลาย
๕) เพื่อสนับสนุนการส่งออกปลานิล
ผลการด้าเนินงาน
ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการยกระดับมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก ปี ๒๕๕7 ใน ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) พัฒนาความรู้เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์ม ๒) ลดต้นทุนการผลิตปลา ๓) จัดตั้งและ/หรือพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล ๔) ส่งเสริมตลาดปลานิลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล ปี ๒๕๕๘
ตารางผลการดาเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลปี ๒๕๕๘
กิจกรรม
หน่วยวัด
๑.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่
ครั้ง
๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
- คัดเลือกฟาร์มเลี้ยงปลานิล
ฟาร์ม
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ฟาร์ม
- จัดอบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก (ดูงานฟาร์มเลี้ยง
สัตว์น้าที่ได้มาตรฐาน)
ราย
- คัดเลือกฟาร์มอนุบาลย่อยในพื้นที่การเลี้ยง
ฟาร์ม
- สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลขนาด ๒-๓ เซนติเมตร ให้แก่เกษตรกร
ตัว
๓. ตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน
- เกษตรกรยื่นขอใบรับรองการเลี้ยงปลานิล มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ราย
- ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ฟาร์ม
- ตรวจสารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้า
ตัวอย่างยา
๔. การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง
- ให้คาแนะนาและแจกคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการผลิตเลี้ยง
ปลานิล
กลุ่ม
- ให้คาแนะนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม
กลุ่ม
- อบรมพัฒนาความรู้ การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองแบบกลุ่ม/การ
ควบคุมภายในกลุ่ม สนับสนุนความรู้ พัฒนากลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานการรับรองแบบกลุ่ม
กลุ่ม
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(ต่อ) โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล ปี ๒๕๕๘
ตารางผลการดาเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลปี ๒๕๕๘
๕. การสารวจสถานการณ์การผลผลิตปลานิล
- สารวจปริมาณผลผลิตปลานิลจากฟาร์มเลี้ยง สถานการณ์การเลี้ยง ปริมาณการ
จาหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลของแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลในจังหวัด และราคาปลานิลใน
จังหวัด (ราคาหน้าฟาร์ม ราคาตลาด) รายงานผลตามแบบฟอร์ม
๖.บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
- งานบริหารโครงการและติดตามประเมินผล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี

ครั้ง

๙
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กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยง
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล”
วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ.ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดอุบลราชธานี
และฟาร์มปราชญ์ปลานิล ดอนชีฟาร์ม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน จานวน ๖ ราย
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายชื่อ
นางรัตน์ติกร ทรายทอง
นางดารา คามี
นางประครอง ทัดศรี
นายก้วย นัยลี
นายบุญถัน พรมแพน
นายไสว บุญไทย
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จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
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โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคัญปี ๒๕๕๘
ตารางผลการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญปี ๒๕๕๘
กิจกรรม
๑.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่
๒.จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาศูนย์หลัก ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ
-พัฒนาศักยภาพการผลิตลูกพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
๒.๒ ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร
-แจกจ่ายลูกพันธุ์ให้เกษตรกร (รายละ ๖,๐๐๐ ตัวๆ ๐.๓ บาท)
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยง
-จัดอบรม/ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิล ให้กับฟาร์ม
เลี้ยงปลานิล
๔. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปลานิล
- ให้คาแนะนาและแจกคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการผลิต
เลี้ยงปลานิล

หน่วยวัด

แผน

ผล

ครั้ง

๑

-

แห่ง

๑

๑

ตัว

๓๙๖,๐๐๐ ๓๙๖,๐๐๐

ครั้ง

๑

๑

ราย

๖๖

๖๖

รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน จานวน ๖ ราย
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายชื่อ
นางรัตน์ติกร ทรายทอง
นางดารา คามี
นางประครอง ทัดศรี
นายก้วย นัยลี
นายบุญถัน พรมแพน
นายไสว บุญไทย
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จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
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5.การประเมินผลจับสัตว์น้าต่อหน่วยลงแรงประมง ในแม่น้าและแหล่งน้้าขนาดใหญ่
(CPUE) แม่น้าชี และแม่น้ามูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
เหตุผลความจ้าเป็น
สืบเนื่องจากผลผลิตสัตว์น้าจืดในแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ของประเทศทั่วทุกภาค เช่น หนอง บึง อ่างเก็บน้า
เขื่อนและแม่น้าสายหลัก นับ เป็นแหล่งทรัพยากรประมงอัน มีคุณค่าที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ด้านแหล่งอาหารโปรตีน ของ
ประชาชน ก่อให้เกิดการจ้างงาน และการสร้างรายได้ต่อชุมชน เปรียบได้ว่าแหล่งน้าเหล่านี้เป็นแหล่งพึ่งพิงแก่ประชาชนผู้
มีรายได้น้อยทั้งในพื้นที่เมืองและชนบทของประเทศมายาวนาน แต่เมื่อประเทศได้พัฒนามากขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมขยายตัวขึ้น ได้ส่งผลกระทบให้ทรัพยากรดังกล่าวถูกนามาใช้ประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วยเพื่อตอบสนองต่อปริมาณ
ความต้องการบริโภคทรัพยากรสัตว์น้าที่เพิ่มขึ้น และในทางกลับกันสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อม
โทรมลง ทาให้ทรัพยากรสัตว์น้าในแต่ละแหล่งน้ามีแนวโน้มลดลงอย่างมากตลอดเวลา ปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้กรมประมงโดยสานักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ได้ตระหนัก
และเล็งเห็นความสาคัญจึงได้ดาเนินการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิต ตลอดจนดาเนินการติดตามประเมิน
ความชุกชุมของสัตว์น้าในแต่ละแหล่งน้าเพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และหาวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ที่เหมาะสมแต่ละแหล่งน้าต่อไป
การติดตามประเมินปริมาณสัตว์น้าโดยวิธีประเมินผลจับสัตว์น้าต่อหน่วยการลงแรงประมง(Catch per unit
effort : CPUE) นับเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้บ่งชี้ถึงปริมาณความชุกชุมและการกระจายของสัตว์ น้าที่มีอยู่ในแต่ละแหล่งน้าใน
ช่วงเวลานั้นๆได้ ผลการประเมินดังกล่าวสามารถนามาใช้ในการติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรประมงที่มีอยู่ หรือ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละแหล่งน้า โดยข้อมูลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อ
การวางแผนและกาหนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าของแต่ละแหล่งน้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สืบไป
ในการนี้ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ าจื ด อุ บ ลราชธานี ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ด าเนิ น การส ารวจเพื่ อ ประเมิ น
สถานภาพทรัพยากรสัตว์น้า ในแม่น้าชี 1 จุดและแม่น้ามูลตอนล่างอีก 5 จุด รวม 6 จุด
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สภาพพื้นที่แหล่งน้า
แม่นามูลกับแม่นาชีจะไหลมาบรรจบกันบริเวณบ้านขอนไม้ยูง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี แล้วไหล
ผ่านอาเภอเมืองอุบลราชธานี อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีและไหลลงแม่นาโขงที่อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี สองฝั่งเป็นที่ราบนาท่วมถึง ลุ่มนามูลมีพืนที่ลุ่มนา 69,701 ตร.กม. หรือ 43-56 ล้านไร่หรือ 13.6% ของ
พืนที่ลุ่มนาทังประเทศ ครอบคลุมพืนที่ 10 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและบางส่ว นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปริมาณนาไหลลงสู่แม่นาโขงเฉลี่ยประมาณ 26,655 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ใช้ประโยชน์
เพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ การใช้ประโยชน์จากแม่นามูล ในด้านการใช้ประโยชน์เพื่อการประมง การทาประมงในแม่นา
มูลสามารถพบได้โดยทั่วไปตลอดลานามูล ส่วนใหญ่ทากันมากในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา ส่วนแม่นา
มูลในบริเวณอื่น ๆ นัน มีการทาประมงกันน้อยมาก ฤดูที่มีการทาการประมงมากจะอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูนาลด ลักษณะการทาประมงส่วนใหญ่เป็นแบบเพื่อยังชีพมากกว่าการค้า หรืออาจนาไปขาย
เพื่อเป็นรายได้หากจับได้ปริมาณมากพอ เนื่องจากชาวประมงส่วนมากมีอาชีพหลัก คือ การทาไร่ทานา
การบริหารจัดการแหล่งน้า
มีการห้ามจับสัตว์นาในช่วงฤดูวางไข่ตามพระราชบัญญัติการทาประมง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่
รับผิดชอบดูแลหลายหน่วยงาน เช่น สานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริหารจัดการประมงนาจืดเขื่อนปากมูล
อุบลราชธานี ฯ
วิธีการด้าเนินการ
1.กาหนดพื้นที่แหล่งน้าที่จะติดตามประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้า ซึ่งคณะทางานได้คัดเลือกแล้วรวม 16
แห่ง
2.ดาเนินการขออนุญาตทาการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ช่องตา ในแหล่งน้าที่ได้
คัดเลือกแล้ว และแจ้งขั้นตอนการประเมินให้หน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ
3.ทาการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้าตามจุดสุ่มตัวอย่างที่กาหนดในแต่ละแหล่งน้า โดยใช้ชุดเครื่องมือข่ายที่มีช่องตา
ต่างกัน 6 ขนาด ลงทิ้งไว้ค้างคืน (ประมาณ 12 ชั่วโมง) จุดละ 3 ซ้า และดาเนินการสุ่มตัวอย่ างตามช่วงเวลาที่กาหนด
รวม 4 เที่ยวสารวจ
จุดที่ 1 แม่น้าชี บ้านแดงหม้อ ตาบลแดงหม้อ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
จุดที่ 2 แม่น้ามูล บ้านวังยาง ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จุดที่ 3 แม่น้ามูล บ้านบุ่งมะแลง ตาบลบุ่งมะแลง อาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
จุดที่ 4 แม่น้ามูล บ้านท่าค้อใต้ ตาบลโพธิ์ศรี อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
จุดที่ 5 แม่น้ามูล บ้านตุงลุง ตาบลโขงเจียม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
จุดที่ 6 แม่น้ามูล บ้านหัวเห่ว ตาบลโขงเจียม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
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ผลการด้าเนินงาน
1. ผลการประเมินครั้งที่ 1
จับปลาได้ทั้งหมด 40 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 114.78 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100
ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 223.43 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 20 30 90 55 และ 70 มีผลจับ 213.71, 191.57, 40.69,16.67
และ 2.60 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลาดับ โดยปลาตะเพียนทอง มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 87.81
กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และในการสารวจครั้งนี้พบว่าจุดที่ 6 บริเวณแม่น้ามูล (บ้านหัวเห่ว) มีปริมาณ
ผลจับต่อหน่วยลงแรงประมงมากที่สุด คือ 233.63 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (ตารางที่ 1 และ 2)
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่าง
จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2558)
ขนาดช่องตา
(มิลลิเมตร) แม่น้าชี
20
191.51
30
116.91
40
113.36
55
0.00
70
0.00
90
0.00
เฉลี่ย(รวม) 70.30

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน)
วังยาง บุ่งมะแลง ท่าค้อใต้ ตุงลุง
หัวเห่ว
17.76 173.16 78.44 53.28 768.12
160.43 99.84 185.17 235.52 351.57
491.20 26.40 260.00 272.00 177.60
0.00
0.00
60.13 0.00
39.91
0.00
0.00
15.62 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 179.58 64.58
111.56 49.90 99.89 123.40 233.63
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เฉลี่ย
213.71
191.57
223.43
16.67
2.60
40.69
114.78

จานวน
(ชนิด)
21.00
27.00
16.00
2.00
1.00
2.00
11.50
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ตารางที่ 2 ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา
ต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 1
ชนิดปลา

ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร)
20

กดเหลือง

30

40

37.55

73.60

55

เฉลี่ย
70

90
18.52

กระทุงเหว

20.72

กระมัง

4.44

51.20

37.60

กระสูบขีด

50.32

208.21

68.80

กระแห

16.28

8.53

4.14

กาดา

21.33

3.56

แขยงธง

33.28

5.55

แขยงใบข้าว

17.07

2.84

215.04

41.76

4.27

0.71

ซ่า

35.52

ซิวแก้ว
ซิวควาย

10.36

ตะโกก

26.64

ตะเพียนขาว

3.45
39.91

64.58

32.96
54.56

1.73
35.84

124.00

32.43

195.20

ตะเพียนทราย

165.76

12.80

ตะเพียนทอง

13.32

63.15

น้าฝาย
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31.08
179.58

67.87
29.76

450.40
51.20

87.81
15.62

11.14

หน้า 37

รายงานประจาปี 2558
ตารางที่ 2 (ต่อ) ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา
ต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 1
ชนิดปลา

20

เนื้ออ่อน
เนื้ออ่อนหนวดขาว

30
9.39

13.32

บู่ทราย
ใบไม้

ปักเปูาเขียว
ปักเปูาจุดแดง
ปีกไก่
แปูนแก้ว
แปป
พรมหัวเหม็น
ร่องไม้ตับ
รากกล้วย
เล็บมือนาง
สร้อยขาว
สร้อยนกเขา
สวายหนู
ไส้ตัน
ไส้ตันตาแดง
หนามหลัง
หน้าหมอง
หมอช้างเหยียบ
หมูสัก
หมูหางแดง
หลดนา

ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร)
40
55

10.24

168.72
45.88
116.03
63.64
63.64
42.92
7.40

144.80
18.40
16.80
24.80

17.92
7.68
14.51
11.95
24.75

23.89
52.05 34.40
55.20
34.13
57.72
92.16 20.80
325.60
18.77
27.31 17.60
11.84
6.96
22.20
64.00

60.13

70

90

เฉลี่ย
1.56
2.22
24.13
4.77
2.80
4.13
31.11
8.93
21.76
1.99
14.73
10.61
7.15
5.22
24.43
9.20
5.69
28.45
54.27
3.13
7.48
1.97
1.16
14.37

2. ผลการประเมินครั้งที่ 2
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จับปลาได้ทั้งหมด 47 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 130.32 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100
ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 251.82 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 20 55 40 70และ90 มีผลจับ 228.02, 148.48, 132.99, 15.57
และ 6.07 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลาดับ โดยปลาตะเพียนทอง มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 111.38
กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และในการสารวจครั้งนี้พบว่า จุดที่ 6 บริเวณแม่น้ามูล (บ้านหัวเห่ว) มีปริมาณ
ผลจับต่อหน่วยลงแรงประมงมากที่สุด คือ 189.52 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (ตารางที่ 3 และ 4)
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่าง
จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-10 เมษายน 2558)
ขนาดช่องตา
ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน)
(มิลลิเมตร) แม่น้าชี
เฉลี่ย
วังยาง
บุ่งมะแลง ท่าค้อใต้
ตุงลุง
หัวเห่ว
20
30
40
55
70

134.83
83.56
0.00
0.00
31.51

202.32
139.32
152.49
58.07
0.00

169.90
75.75
97.81
401.96
0.00

128.76
496.51
158.34
211.88
0.00

393.83
277.49
246.48
57.37
0.00

338.48
438.31
142.82
161.59
55.90

90

0.00

0.00

0.00

36.40

0.00

0.00

เฉลี่ย(รวม)

41.65

92.03

จานวน
(ชนิด)

228.02
251.82
132.99
148.48
14.57

22.00
33.00
15.00
7.00
2.00

6.07 1.00

124.24 171.98 162.53 189.52 130.32 13.33

ตารางที่ 4 ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา
ต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร)
ชนิดปลา
20
30
40
55
70
90
กดแก้ว
15.27
กดเหลือง
21.14
78.70
กระทิง
37.59
กระทุงเหว
22.00
กระมัง
11.84 80.63
19.19
57.37 55.90 36.40
กระสูบขีด
56.24 98.69 115.52
กระสูบจุด
15.27

เฉลี่ย
2.54
16.64
6.27
3.67
43.55
45.07
2.54

ตารางที่ 4 (ต่อ) ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา
ต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2
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ชนิดปลา
กระแห
กาดา
แก้มช้า
แขยงข้างลาย
ชะโอน
ซ่า
ซิวแก้ว
ซิวควาย
ดุกมูน
ดุมชี
ตะโกก

20
36.56

ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร)
30
40
55
22.54

40.40
51.80
1.92
82.29
22.79

ตะเพียนขาว
ตะเพียนทราย

90.58

ตะเพียนทอง
น้าฝาย
นิล
ไน
บู่ทราย
ใบไม้
ปักเปูาเขียว
ปีกไก่
แปูนแก้ว
พรมหัวเหม็น
ยอน
ยอนเขียว
ร่องไม้ตับ
รากกล้วย
เล็บมือนาง
สร้อยเกล็ดถี่

18.50
16.28

19.64
3.51
12.40
130.86
4.16

174.47

56.16

9.89
20.35
8.17
12.61

37.41

52.10 131.54
69.30
40.25
509.41 140.40
401.96
8.96
20.28

16.38
5.46

34.69
36.56
100.34
66.60
8.58
178.19
421.50
37.30

7.81
24.73
37.91
11.32
3.94
68.16
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70

90

เฉลี่ย
6.09
32.84
3.27
7.32
2.07
39.80
1.01
13.71
7.88
3.39
5.16
32.71
33.35
111.38
2.71
66.99
4.22
3.38
0.91
5.78
6.09
18.03
15.22
1.43
6.32
31.59
70.25
6.87
11.36
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา
ต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2
ชนิดปลา

20

สร้อยขาว
สร้อยปีกแดง
สลาด
ไส้ตัน
7.40
ไส้ตันตาแดง
35.224
หนามหลัง
9.62
หน้าหมอง
หมอช้างเหยียบ
หมอไทย
หมูหางแดง
หลดนา

ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร)
30
40
55
34.97 148.20
58.07
12.97
17.32
9.53
52.388
14.548
91.518
14.405

28.158
30.053
32.838

34.257
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70

31.512

90

เฉลี่ย
40.21
2.16
2.89
2.82
14.60
1.60
7.12
20.26
2.40
10.73
5.71
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3. ผลการประเมินครั้งที่ 3
จับปลาได้ทั้งหมด 42 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 120.42 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100
ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 238.18 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 30 40 90 55และ70 มีผลจับ 220.23, 169.30, 39.56, 29.68
และ 25.59 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ตามลาดับ โดยปลาซ่า มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 64.98 กรัมต่อ
พื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และในการสารวจครั้งนี้พบว่าจุดที่6 บริเวณแม่น้ามูล (บ้านหัวเห่ว) มีปริมาณผลจับ
ต่อหน่วยลงแรงประมงมากที่สุด คือ 180.30 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (ตารางที่ 5 และ 6)
ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่าง
จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 2-11 มิถุนายน 2558)
ขนาดช่องตา
(มิลลิเมตร)

แม่น้าชี
20
55.80
30
180.60
40
3.82
55
0.00
70
0.00
90
0.00
เฉลี่ย(รวม) 40.04

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน)
วังยาง บุ่งมะแลง ท่าค้อใต้
326.34 64.53 134.98
318.06 55.90 301.36
361.30 172.85 176.20
68.96
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00 237.36
0.00
179.11 88.44 112.09
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ตุงลุง
170.94
218.94
191.96
0.00
153.56
0.00
122.57

หัวเห่ว
676.51
246.53
109.67
49.11
0.00
0.00
180.30

จานวน
เฉลี่ย

(ชนิด)

238.18 20
220.23 31
169.30 14
29.68 3
25.59 1
39.56 1
120.42 11.67
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ตารางที่ 6 ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา
ต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 3
ชนิดปลา

ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร)
20

30

40

55

70

90

เฉลี่ย

กดเหลือง

118.87

19.81

กระดี่นาง

19.50

3.25

กระทิง

30.93

51.17

กระทุงเหว

304.44

19.06

31.43

59.16

4.14

115.67

58.50

29.72

7.24

87.28

15.75

กระมัง
กระสูบขีด
กระสูบจุด

8.88

กระแห

13.68

82.13
29.10

15.17
18.95

กุ้งก้ามกราม
แก้มช้า

8.01
49.11

8.18

11.25

1.87

แขยงข้างลาย

14.62

2.44

แขยงใบข้าว

16.84

2.81

ซ่า

25.46

ซิวควาย

162.50

130.58 233.84

27.08

ดุกด้าน
ดุกมูน

64.98
153.56

22.22
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25.59
3.70
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ตารางที่ 6 (ต่อ) ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา
ต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 3
ชนิดปลา
ดุมชี

20
40.26

30
6.52

ตะโกก

ตะเพียนขาว
ตะเพียนทราย

ตะเพียนทอง
นิล
บู่ทราย
ใบไม้
ปักเปูา
แปูนแก้ว
แปบ
แมว
ยอน
ร่องไม้ตับ
รากกล้วย
เล็บมือนาง
สร้อยเกล็ดถี่
สวายหนู
ไส้ตัน
ไส้ตันตาแดง
หนามหลัง
หน้าหมอง
หมอช้างเหยียบ
หมอไทย
หมูลาย
หลดนา

129.93
8.58

ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร)
40
55
27.69
131.27

70

90

68.96

84.71

70.23

122.77
237.36

11.54
220.22
17.76
20.72
57.42
240.94
48.25

40.85
6.81
146.82

16.84
14.33
14.84
11.83
12.69
23.36

54.91
41.03
17.39

32.61
24.58
120.62
77.40
84.85
12.69
12.40
16.91
30.75
10.03
24.653

21.312
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60.00

60.13

52.34

เฉลี่ย
7.80
4.62
55.03
15.55
32.17
39.56
21.96
11.15
5.37
38.67
2.11
6.85
3.45
15.01
54.28
8.04
20.10
12.90
20.95
3.25
26.54
2.82
13.85
1.67
4.11
3.55
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4. ผลการประเมินครั้งที่ 4
จับปลาได้ทั้งหมด 43 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ 132.01 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100
ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่ องตา 20 มิล ลิเมตร มีผ ลจับสูงสุดเฉลี่ย 239.445 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100
ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 40 30 90 55 และ70 มีผลจับ 229.93, 201.73, 80.63,
32.65 และ 7.67 กรั มต่ อ พื้น ที่ ข่ าย 100 ตารางเมตรต่อ คื น ตามล าดั บ โดยปลากระมัง มี ผ ลจั บ สู ง สุ ดเฉลี่ ย
141.17 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และในการสารวจครั้งนี้พบว่าจุดที่ 3 บริเวณแม่น้ามูล (บ้านบุ่งมะ
แลง) มีปริมาณผลจับต่อหน่วยลงแรงประมงมากที่สุด คือ 211.39 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน (ตารางที่
7 และ 8)
ตารางที่ 7 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่าง
จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2558)
ขนาดช่องตา
(มิลลิเมตร) แม่น้าชี

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน)
วังยาง

บุ่งมะแลง ท่าค้อใต้

จานวน

ตุงลุง

หัวเห่ว

เฉลี่ย

(ชนิด)

20

279.42

59.20

467.53

276.76

178.64

175.08

239.44

23

30

279.64

548.11

153.82

26.52

127.78

74.53

201.73

20

40

461.14

281.50

163.18

192.04

278.54

3.20

229.93

17

55

80.34

87.10

0.00

0.00

0.00

28.44

32.65

4

70

46.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.67

1

90

0.00

0.00

483.78

0.00

0.00

0.00

80.63

2

เฉลี่ย(รวม)

191.09

162.65

211.39

82.55

97.49

46.88

132.01
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11.17
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ตารางที่ 8 ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา
ต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 4
ชนิดปลา
20
กดเหลือง
กระมัง
กระสูบขีด
กระแห
กุ้ง
กุ้งฝอย
แขยงข้างลาย
แขยงหิน
จิ้งจอก
โจก
ชะโอน
ซ่า
ซิวแก้ว
ซิวควาย
ดุกมูน
ตะเพียนขาว
ตะเพียนทราย
ตะเพียนทอง
ตามิน
น้าฝาย
ไน
บู่ทราย
ใบไม้
ปากเปี่ยน
ปีกไก่
แปูนแก้ว
แปป
แปปควาย
ยอนเขียว

63.34

30
36.91
311.47
5.95

ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร)
40
55
141.57
390.39 81.84
60.76
23.95
3.12

เฉลี่ย
70

90
243.21

0.57
85.14
14.33
11.97
13.47
21.31
16.58
1.18
20.72
15.54
6.22
11.54
10.36
10.95

0.50
37.34

72.38
23.87

45.99

6.16

64.90

33.70

243.29
90.30
21.50

24.96
85.41
5.93

12.83
150.52
243.31
128.46
26.79

4.37
28.20
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3.20

153.56

237.36

29.75
141.17
50.66
4.98
0.52
0.10
14.19
2.39
1.99
2.24
3.55
2.76
0.28
3.45
37.66
20.46
1.04
19.38
1.73
46.53
15.05
57.38
0.99
2.14
25.09
41.81
21.41
4.46
4.70
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ตารางที่ 8 (ต่อ) ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน) ขนาดช่องตา
ต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 4
ชนิดปลา

20
92.06
189.00
9.03

ร่องไม้ตับ
รากกล้วย
เล็บมือนาง
สร้อยเกล็ดถี่
สร้อยขาว
84.06
สลาด
สวาย
เสือพ่นน้า
ไส้ตัน
91.76
ไส้ตันตาแดง
32.56
หนามหลัง
141.19
หมอช้างเหยียบ
หมูข้างลาย
หลดนา
56.684

30

75.97
148.35

ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร)
40
55

70

90

133.69
242.89
34.35

46.02
240.57

15.05
60.20
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29.95
31.902
40.716

เฉลี่ย
15.34
31.50
1.50
34.94
79.22
13.39
40.10
2.51
15.29
20.45
23.53
5.32
6.79
9.45
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3. สรุปผลจับสัตว์น้าในแหล่งน้้าเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา
จากการประเมินผลจับสัตว์น้าระหว่างปี 2557 และปี 2558 ในแม่น้าชีและแม่น้ามูลตอนล่างพบว่า ปี 2557
มีผลจับเฉลี่ย 283.27 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนและปี 2558 มีผลจับเฉลี่ย 124.38 กรัมต่อพื้นที่ข่าย
100 ตารางเมตรต่อคืน ซึ่งมีผลจับลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 47.80 โดยปี 2558 ผลจับด้วยเครื่องมือข่ายขนาดช่อง
ตา 20 มิ ล ลิ เ มตร มีผ ลจั บ เฉลี่ ย สู ง สุ ด 229.84 กรั มต่ อพื้ นที่ ข่ าย 100 ตารางเมตรต่ อคืน ข่ ายขนาดช่ องตา 90
มิลลิเมตร มีผลจับลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีผลจับลดลงร้อยละ 67.72 รองลงมาคือ ข่ายขนาดช่องตา
30 20 40 70และ55 มีผลจับลดลงร้อยละ 59.45 ,39.72 ,36.32,29.91 และ19.80 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100
ตารางเมตรต่อคืน ตามลาดับ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูล
ตอนล่างจากการสุ่มตัวอย่างระหว่างปี 2557 กับปี 2558

ขนาดตาข่าย

ครั้งที่ (ปี2558)

มิลลิเมตร

1

20
30
40
55
70
90

213.71
191.57
223.43
16.67
2.60
40.69
114.78

เฉลี่ย(รวม)

2

228.02
251.82
132.99
148.48
14.57
6.07
130.32

3

4

238.18
220.23
169.30
29.68
25.59
39.56
120.42

239.44
201.73
229.93
32.65
7.67
80.63
132.01
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เฉลี่ย
เพิ่มขึ้น/ลดลง
ปี 2558 ปี2557
(ร้อยละ)
229.84 381.28
-39.72
216.34 533.50
-59.45
188.91 296.65
-36.32
56.87 70.91
-19.80
12.61 17.99
-29.91
41.74 129.31
-67.72
-47.80
124.38 238.27
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆ ในแม่น้าชีและแม่น้ามูล
ตอนล่างจากการสุ่มตัวอย่างระหว่างปี 2557 กับปี 2558

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลจั บสัตว์น้าในแม่น้าชีและแม่น้ามูล ตอนล่างพบว่า การลงข่ายประเมิน ผลจับสัตว์น้าที่จุด
สารวจ บ้านวังยาง ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ใกล้ๆบริ เวณลงข่ายมีกระชังผู้
เพาะเลี้ยงปลานิลชารุดและขาดในระหว่างการจับผลผลิตทาให้มีปลานิลขนาดใหญ่ติดข่ายที่ลงสารวจ ซึ่ง อาจทาให้จานวน
และปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ส่ วนที่จุดสารวจบ้านตุงลุงและบ้านหัวเห่ว ตาบลโขงเจียม อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบ ลราชธานี ครั้ งที่ 3 ช่ว งเดือนมิถุน ายน นั้น มีการปิดเขื่อนและมีฝ นตกชุกทาให้ ระดับน้าสู งและไหลเชี่ยว ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการลงข่ายทาให้ประสิทธิภาพในการลงข่ายลดลงและอาจส่งผลต่อจานวนและปริมาณสัตว์น้าที่จับได้
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ภาพกิจกรรม CPUE
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ภาพชนิดปลาที่ลงข่าย CPUE
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ภาพขนาดปลาที่ลงข่าย CPUE
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ภาพขนาดปลาที่ลงข่าย CPUE
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6.งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุส์ ัตว์น้าอื่น ๆ
หลักการและเหตุผล
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้จัดสรร
งบประมาณ เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้าจาหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการประมงหรือการส่งเสริมความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ซึ่งผลผลิตที่ได้รับทาให้เกษตรกร
จานวนมากสนใจที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและเหลื อจาหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้โดยเกษตรกรผู้ที่
สนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสามารถติดต่อขอซื้อพันธุ์ปลาชนิดต่างๆจากศูนย์ฯ ในราคาที่กรมประมงกาหนด
วัตถุประสงค์
1. ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดชนิดต่างๆที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงและเป็นที่นิยมเลี้ยงจาหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ
2. เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและเพิ่มอาหารโปรตีน
จากสัตว์น้าในท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์ปลาที่ดีไปเลี้ยงต่อไป
ชนิดพันธุ์สัตว์น้า
ปลานิล
ปลานิล
ปลานิลแปลงเพศ
ปลาไน
ปลาตะเพียน
ไรแดง
ปลากดแก้ว (กดคัง)
ปลาสวาย
ปลาสวาย
ปลาเทโพ
ปลาดุยอุยเทศ
ปลาไน
รวม

ขนาด

ราคา (บาท)

จ้านวน (ตัว)

2-3 ซม.
3-5 ซม.
2-3 ซม
2-3 ซม
2-3 ซม
กก.
3-5 ซม
2-3 ซม
3-5 ซม
1-2 นิ้ว
2-3 ซม.
3-5 ซม.

0.10
0.20
0.30
0.10
0.10
80
2.00
0.20
0.40
3.00
0.20
0.20
ตัว

5,000
402,350
837,800
75,000
134,000
305.50
37,000
101,000
151,875
30,090
169,000
30,000
1,973,115

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี

จ้านวนเงิน
(บาท)
500
80,470
251,340
7,500
13,400
24,440
74,000
20,200
60,750
90,270
33,800
6,000
662,670

หน้า 54

รายงานประจาปี 2558
บทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการทรัพยากรประมง
ในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ธนดล นวลจันทร์๑* ปวีณา ผิวข้า๒ และเสกสรร ดวงศรี๓
๑
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุบลราชธานี
๒
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดจังหวัดมุกดาหาร
๓
สานักงานประมงจังหวัดอานาจเจริญ
บทคัดย่อ
การศึกษาบทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการทรัพยากรประมงในบึงโขงหลง จังหวัด
หนองคาย ดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน และกลุ่มตัวอย่าง ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรอบๆ บึงโขง
หลง จานวน 400 ราย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงกันยายน 2553 แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์สถิติพรรณนาและ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 400 ราย จาแนกเป็นเพศชายร้อยละ 62.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 27.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 37.3 เป็นผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน
4,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 40.7 และมีอาชีพหลักทานา ร้อยละ 55.0
พบว่ามีการเสนอความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับปัญหาอุป สรรคในการจัดการทรัพ ยากรประมง จานวน 19
ประเด็น โดยมีการเสนอปัญหาอุปสรรค ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรมากที่สุด และมีค วามคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรประมง 25 ประเด็นข้อเสนอแนะในประเด็นให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในบึงโขงหลง
มีมากที่สุดส่วนความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม พบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กับบทบาทชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดทาแผนพัฒนาการประมง คือมีค่าเท่ากับ 0.168 และการศึกษามีความสัมพันธ์ กับด้าน
การนาไปปฏิบัติ โดยมีค่าเท่ากับ 0.132 และรายได้มีความสัมพันธ์กับบทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ โดยมีค่าเท่ากับ 0.169 เป็นความสัมพันธ์ในระดับต่า

ค้าส้าคัญ: บทบาทของชุมชน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดการทรัพยากรประมง
*
ผู้รับผิดชอบ :ถนนแจ้งสนิท 1 อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๔๓๓๒
e-mail : are_you_can@hotmail.com
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Abstract
The study on roles of communities and Local Administrative Organizations on fisheries
resources management in Bueng Kong Long, Nongkhai Provincewas conducted by using a household
survey. The samples of 400 households who live around Bueng Kong Long were interviewed from
October 2007 to September 2008. Descriptive and correlative analyses were used to determine the
relationship between independent and dependent variables.
The result showed that most of respondents were male (62.0%). The majority age of
respondents was 41-50 years old (27.2%). The respondents mostly graduated primary school
(37.3%). About half of respondents had low incomes (40.7%), which was less than 4,000 baht per
month. The main occupation of respondents was rice farming (55.0%).
The results of correlation found that education of the respondents low correlated to
fisheries management planning, education low correlated to fishing using and controlling (P<0.05).
Income low correlated to fisheries management maintenance, announcement and evaluation
(P<0.05) and low correlated to fishing using and controlling (P<0.01). Regarding to problems and
threats of fisheries management in the thiswater body lack of people’s knowledge and cooperation.
For further management, the respondent suggested that restocking of fish should be more
implemented.

Key words: Community roles, Local Administrative Organization, Fisheries resources management
*
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