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บันทึกผู้อานวยการ
ศูนย์ วจิ ยั และพัฒนาประมงนา้ จืดสุ รินทร์
รายงานประจาปี 2558-2559 ฉบับนี้ ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ รินทร์ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ ผลการดาเนิ นงานโครงการต่างๆ ของหน่ วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง และเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไว้เป็ นหลักฐานในการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป สาหรับหน่วยงานอื่นๆ และผูส้ นใจ
ทัว่ ไป ซึ่งความสาเร็ จของงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ บรรลุ วตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่วาง
ไว้ได้น้ นั ได้รับความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ รวมถึงความเสี ยสละ และความตั้งใจจากคณะข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานทุกฝ่ าย ที่ได้ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังได้รับ
ค าแนะน า และการสนั บ สนุ น จากผู้บ ั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ท าให้ ง า นโครงการต่ า งๆ ของศู น ย์ ฯ
ประสบความสาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(นางสาวชญาภา จันทร์ศรี )
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ ปฏิบตั ิหน้าที่
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ รินทร์
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จังหวัดสุ รินทร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ เกษตรอินทรีย์เป็ นเลิศ เปิ ดประตูส่ ู สากล ”
คาขวัญประจาจังหวัด
“ สุ รินทร์ ถิ่นช้ างใหญ่ ผ้ าไหมงาม ประคาสวย ร่ารวยปราสาท
ผักกาดหวาน ข้ าวสารหอม งามพร้ อมวัฒนธรรม ”
ทีต่ ้งั และขนาด
จังหวัดสุ รินทร์ ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อยูห่ ่างจากกรุ งเทพฯประมาณ
454 กิโลเมตร มีเนื้ อที่ท้ งั สิ้ น 8,124.056 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดศรี สะเกษ
ทิศใต้
ติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิ ปไตย
ทิศตะวันตก
ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์
ประวัติความเป็ นมา
จังหวัดสุ รินทร์ มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนานจังหวัดหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอน
ว่า มีประวัติความเป็ นมาอย่างไร อาศัยเพียงข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ตลอดจนคา
บอกเล่าของผูส้ ู งอายุที่เล่าต่อๆกันมา เชื่อกันว่าเมืองสุ รินทร์ ถูกสร้างขึ้น เมื่อประมาณ 2000 ปี ล่วงมาแล้วใน
สมัย ที่ขอมมีอานาจอยูใ่ นบริ เวณนี้ เมื่อขอมเสื่ อมอานาจลง เมืองสุ รินทร์ ได้ถูกทิ้งร้าง จนกลายเป็ นป่ าดงอยู่
นานจนกระทัง่ เมื่อพ.ศ.2306 จึงปรากฏหลักฐานว่า หลวงสุ รินทรภักดี (เชียงปุม) ซึ่ งเดิมเป็ นหัวหน้าหมู่
บ้านเมืองที ได้ขอให้ เจ้าเมืองกราบบังคมทูลขอพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยูห่ วั พระที่นงั่ สุ ริยามริ
นทร์ ให้ยา้ ยหมู่บา้ นจากบ้านเมืองที มาตั้งอยูบ่ ริ เวณบ้านคูประทาย ซึ่งเป็ นบริ เวณที่ต้ งั เมืองสุ รินทร์ ใน
ปั จจุบนั เนื่ องด้วยเห็นว่าเป็ นบริ เวณที่มีชยั ภูมิเหมาะสม มีกาแพงค่ายคูลอ้ มรอบ 2 ชั้น มีน้ าอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยูอ่ าศัย ต่อมา หลวงสุ รินทรภักดีได้กระทาความดีความชอบเป็ นที่โปรด
ปราน จึงได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านคูประทายเป็ น “เมืองประทายสมันต์” และเลื่อน
บรรดาศักดิ์จากหลวงสุ รินทรภักดี เป็ นพระสุ รินทรภักดี ศรี ณรงค์จางวาง เป็ นเจ้าเมืองปกครอง ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2329) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
ให้เปลี่ยนชื่อ ”เมืองประทายสมันต์” เป็ น “เมืองสุ รินทร์ ”ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองเมืองสุ รินทร์ มี
เจ้าเมืองปกครองสื บเชื้อสายกันมารวม 11 คน จนถึง พ.ศ. 2451 ได้มีการปรับปรุ งระบบบริ หารราชการ
แผ่นดินเป็ นแบบเทศาภิบาลส่ วนกลาง จึงได้แต่งตั้งพระกรุ งศรี บุรีรักษ์ (สุ ม สุ มนานนท์) มาดารงตาแหน่ง
ข้าหลวงประจาจังหวัด หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็ นคนแรกของเมืองสุ รินทร์
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ภูมิประเทศ
จังหวัดสุ รินทร์ มีพ้นื ที่ประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 5,077,535 ไร่ เท่ากับ
10.5% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีพ้นื ที่ทาการเกษตรกรรมประมาณ 3,631,421 ไร่ ส่ วนพื้นที่
แนวชายแดนด้านที่ติดกับประเทศกัมพูชาเป็ นแนวป่ าและภูเขายาวประมาณ 90 กิโลเมตร และมีช่องทาง
เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา จานวน 35 ช่องทาง พื้นที่ตอนกลางของจังหวัดลักษณะเป็ นที่
ราบลุ่มขนาดใหญ่สลับกับที่ราบสู งบางตอน บริ เวณด้านเหนือเป็ นที่ราบลุ่มมีแม่น้ า และลาน้ าธรรมชาติไหล
ผ่าน 8 สาย ครอบคลุมส่ วนที่เป็ นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เนื้ อที่ประมาณ 576,000 ไร่ ซึ่ งคิดเป็ น 29.45 % ของ
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ท้ งั หมด
ภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศโดยทัว่ ไปของจังหวัดสุ รินทร์ คล้ายคลึงกับทุกจังหวัดในภาตะวันออกเฉี ยงเหนือ
โดยในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ช่วงเดือน มิถุนายน จากข้อมูลสถิติปริ มาณน้ าฝน ใน ปี 2553 ที่เก็บ โดย
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุ รินทร์ รายงานว่า มีจานวนวันที่ฝนตกระหว่าง 115 วัน มีปริ มาณน้ าฝนรวมตลอดทั้งปี
วัดได้ที่1,321.9 มิลลิเมตร และพบว่ามีอุณหภูมิต่าสุ ด - สู งสุ ดวัดได้ 23.55- 33.49 องศาเซลเซียส
ประชากรและการปกครอง
ประชากรของจังหวัดสุ รินทร์ จากการสารวจ ณ ปี 2553 มีท้ งั สิ้ น 1,381,761 คน เป็ นชาย
691,425 คน เป็ นหญิง 690,336 คน จังหวัดสุ รินทร์ ได้แบ่งการปกครองออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ รินทร์ แบ่งออกเป็ น 17 อาเภอ 159 ตาบล 2,120
หมู่บา้ น และ 323,615 หลังคาเรื อน
2. การปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดสุ รินทร์ มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 171 แห่ง
ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเทศบาล 24 แห่ง และองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน 147 แห่ง
สภาพทางเศรษฐกิจ
จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัด
สุ รินทร์ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จงั หวัด (GPP) ตามราคาประจาปี 55,529 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อ
หัว (Per capita GPP) 38,681 บาท จัดเป็ นอันดับที่ 73 ของประเทศ และเป็ นอันดับที่ 16 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การคมนาคมและขนส่ ง
ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัดสุ รินทร์ มีเส้นทางติดต่อทั้งภายในจังหวัด และระหว่าง
จังหวัด สามารถเดินทางและขนส่ งผลิตผลต่างๆ ได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางรถไฟผ่านจังหวัด
สุ รินทร์ อาเภอศีขรภูมิ และอาเภอสาโรงทาบ รวมระยะทาง 65 กิโลเมตร
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การสาธารณูปโภค
การประปาของจังหวัดสุ รินทร์ มีจานวน 10 แห่ง กาลังผลิตสู งถึง 22,732,200 ลูกบาศก์เมตร
สาหรับการไฟฟ้ า ภายในจังหวัดสุ รินทร์ พบว่า มีการใช้กระแสไฟฟ้ าเฉลี่ย 603.93 ล้านยูนิต ให้แก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ า
จานวน 297,115 ราย
การศึกษา
ข้อมูลด้านการศึกษาปี 2553 ของจังหวัดสุ รินทร์ พบว่ามีสถานศึกษา จานวน 861 แห่ง มีครู
จานวน 11,242 คน และนักเรี ยน จานวน 241,181 คน มีหอ้ งเรี ยน จานวน 10,271 ห้อง อัตราส่ วนนักเรี ยน
ต่อห้องเรี ยน 24 คน และอัตราส่ วนนักเรี ยนต่อครู 22 คน
การสาธารณสุ ข
จากข้อมูลด้านสาธารณสุ ข ในปี งบประมาณ 2553 จังหวัดสุ รินทร์ มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้ น 17 แห่ง คลินิก ทุกประเภทรวม 104 แห่ง สถานีอนามัย จานวน 210 แห่ง โดยมี
แพทย์ จานวน 163 คน ทันตแพทย์ จานวน 57 คน พยาบาล จานวน 1,491 คน จานวนเตียงผูป้ ่ วย 2,047
เตียง โดยมีอตั ราส่ วนประชากรต่อเตียงผูป้ ่ วย 1 เตียง เท่ากับ 675
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรป่ าไม้ที่มีค่าของจังหวัดสุ รินทร์ มีอยูห่ ลายชนิด เช่น ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้
ตะเคียน ไม้ยาง และไม้พลวง เป็ นต้น
แหล่งน้ าธรรมชาติที่สาคัญ คือ แม่น้ ามูล ห้วยเสนง ลาน้ าชี ลาห้วยพลับเพลา ลาห้วยระวี ลา
ห้วย ทับทัน ลาห้วยระหาร และลาห้วยแก้ว ซึ่ งแหล่งน้ าทัว่ ไปจะมีปริ มาณน้ าน้อยในฤดูแล้ง มีเพียงลาน้ า
มูลเท่านั้น
ที่มีน้ าตลอดทั้งปี ซึ่ งก็สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั มี
โครงการชลประทาน
และอ่างเก็บน้ าต่าง ๆ หลายแห่ง ที่สามารถใช้ประโยชน์ท้ งั ในด้านการเกษตร
อุปโภคและบริ โภคได้ แม้วา่ สภาพของอากาศ น้ า และดินโดยทัว่ ไปของจังหวัดสุ รินทร์ จะไม่เหมาะสม
ต่อการเพาะปลูกมากนักแต่ประชากรส่ วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็ นหลัก อาทิ การ
ทานา ทาสวน และปลูกพืชไร่ ชนิดต่าง ๆ เช่น ปอแก้ว ข้าวเจ้า อ้อย และมันสาปะหลัง เป็ นต้น สาหรับอาชีพ
ที่มีความสาคัญรองลงมาคือ การเลี้ยงไหม และการบริ การ
การเกษตรกรรม
สภาพพื้นที่ของจังหวัดสุ รินทร์ ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ราบลุ่ม สลับกับพื้นที่ดอนติดกับตามแนว
ชายเขาเป็ นบางส่ วน พื้นที่ราบลุ่มเหมาะสาหรับการปลูกข้าว ซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักอันดับหนึ่งของ
จังหวัด ส่ วนพื้นที่ดอนเหมาะสาหรับเพาะปลูกปอแก้ว และมันสาปะหลัง ซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิจรองจากข้าว
สาหรับพื้นที่ทาการเกษตรของจังหวัดทั้งหมด 3,557,109 ไร่ (2552) แบ่งเป็ น
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- พื้นที่ทานา
3,135,734
- พื้นที่ทาไร่
177,344
- พืชสวน
186,511
- พืชผัก,ไม้ดอก ไม้ประดับ
17,964
- ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
22,006
- อื่น ๆ
17,550
การชลประทาน
จังหวัดสุ รินทร์ มีอ่างเก็บน้ าชลประทานขนาดต่างๆ ดังนี้
-ชลประทานขนาดกลาง
20
มีความจุ
146.44
-ชลประทานขนาดเล็ก
307
มีพ้นื ที่ใช้ประโยชน์
8,610
-โครงการขุดลอกหนองน้ าและคลองธรรมชาติ จานวน
324
มีพ้นื ที่ใช้ประโยชน์
3,060
-ศูนย์บริ การเคลื่อนที่ขดุ ลอกหนองน้ า จานวน
367
มีพ้นื ที่ใช้ประโยชน์
7,080

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ตัว
ไร่

แห่ง
ล้าน ลบ.ม.
แห่ง
ไร่
แห่ง
ไร่
แห่ง
ไร่

การประมง
การประมงในจังหวัดสุ รินทร์ มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3,207,434 ตัน/ปี โดยสามารถแยกการ
ดาเนินกิจกรรมออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. การเลี้ยงสัตว์น้ า กิจกรรมการเลี้ยงปลาของจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตชลประทาน
ชนิดปลาที่เลี้ยง ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก และกุง้ ก้ามกราม เป็ นต้น ซึ่ งถ้าเป็ นการเลี้ยงในเชิงพาณิ ชย์ จะมี
ผลผลิตค่อนข้างสู ง ประมาณ 1,000 กิโลกรัม/ไร่ แต่หากเป็ นการเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพหรื อบริ โภคในครัวเรื อน
จะมีผลผลิต ไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณน้ าและระยะเวลาที่ฝนตกในรอบปี ทัว่ ไปมีผลผลิตประมาณ 50200 กิโลกรัม/บ่อ จานวนผูเ้ ลี้ยงปลาในจังหวัดสุ รินทร์ ประมาณ 21,250 ครัวเรื อน จานวน 27,277 บ่อ โดย
คิดเป็ นพื้นที่ในการเลี้ยงปลา ประมาณ 14,884.15 ไร่ จากข้อมูลในปี 2552 ผลผลิตสัตว์น้ ารวม ประมาณ
3,744,721 กก. คิดเป็ นมูลค่า 218.88 ล้านบาท
2. การทาการประมงในแหล่งน้ า สามารถแบ่งตามลักษณะการจับสัตว์น้ า ดังนี้ การจับในแม่น้ า
ลาคลอง การจับในแหล่งน้ าขนาดใหญ่กลางและเล็ก และการจับสัตว์น้ าในทานบปลาซึ่งผลผลิตที่ได้มี
ประมาณ 7,500 ตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท

10
แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ
จังหวัดสุ รินทร์ ได้รับการส่ งเสริ มให้เป็ นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญระดับชาติ โดยมีงาน
ประจาปี ที่ยงิ่ ใหญ่คืองานแสดงของช้าง
ที่นาชื่ อเสี ยงมาสู่ จงั หวัดสุ รินทร์ และประเทศไทยมาเนิ่นนาน
นอกจากนี้ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถานประวัติศาสตร์ หัตถกรรม ประเพณี และ
วัฒนธรรมอีกมากมาย ที่จูงใจ ให้นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางมาเยีย่ มชมจังหวัด
สุ รินทร์ อย่างต่อเนื่ อง ดังนี้
1. หมู่บ้านช้ างตากลาง ตั้งอยูท่ ี่ บ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม ทางทิศตะวันตกเฉี ยง
เหนื อของบ้านกระโพ มีการคมนาคมเป็ นถนนลาดยางสะดวกในการเดินทาง ทางแยกเข้าหมู่บา้ นที่ประมาณ
กิโลเมตร ที่ 35 ตามเส้นทางสายสุ รินทร์ - ร้อยเอ็ด ห่างจากตัวเมืองสุ รินทร์ 58 กิโลเมตร ชาวบ้านส่ วนใหญ่
มีอาชีพทานา ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกปอ และทอผ้าไหม รวมถึงอาชีพการเลี้ยงช้างด้วย ชาวบ้านตากลาง
มีความรักใคร่ ผกู พันธ์กบั ช้างมาเป็ นเวลายาวนาน ลักษณะการเลี้ยงช้างไว้เสมือนเพื่อน ซึ่ งหมู่บา้ นช้างบ้าน
ตากลาง ปัจจุบนั ใช้เป็ นสถานที่ฝึกช้างเพื่อแสดงในงานแสดงของช้างของจังหวัดสุ รินทร์เป็ นประจาทุกปี
2. วนอุทยานเขาสวาย ตั้งอยูท่ ี่ตาบลนาบัว อาเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ อยูห่ ่างจากศาลากลาง
จังหวัดสุ รินทร์ไปประมาณ 20 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสุ รินทร์ – ปราสาท(ทางหลวงหมายเลข 214)
ลักษณะเป็ นภูเขาเตี้ยๆ มียอดเขาอยู่ 3 ยอด ยอดที่ 1 มีชื่อว่า ยอดเขาหญิง (พนมสรัย) ทางวัดได้จดั สร้าง
พระพุทธรู ปองค์ขนาดกลางประดิษฐานไว้ ยอดที่ 2 ชื่อว่า ยอดเขาชาย (พนมเปราะ) เป็ นที่ประดิษฐานพระ
พุทธสุ รินทรมงคล ส่ วนยอดที่ 3 มีชื่อว่า เขาคอก (พนมกรอล) ทางพุทธสมาคมจังหวัดสุ รินทร์ได้จดั สร้าง
ศาลา
อัฏมุข ไว้เป็ นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ 200 ปี แห่งการสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์ เพื่อเป็ นที่
ประดิษฐาน พระพุทธบาทจาลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากยอดเขาชาย ปั จจุบนั หมู่บา้ นเขาพนมสวายได้รับการ
ปรับปรุ งเป็ น วนอุทยานเขาสวายแล้ว
3. หมู่บ้านทอผ้ าไหม หมู่บา้ นทอผ้าไหมที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดสุ รินทร์ 3 แห่ง คือ หมู่บา้ นเขวา
สิ นริ นทร์ ตั้งอยูท่ ี่ตาบลเขวาสิ นริ นทร์ อาเภอเขวาสิ นริ นทร์ หมู่บา้ นจันรมย์ อยูท่ ี่ ตาบลตาอ็องและบ้านท่า
สว่าง อาเภอเมืองสุ รินทร์ ทั้งสามหมู่บา้ นมีชื่อเสี ยงในด้านการทอผ้าไหมไทยพื้นเมือง ที่มีลวดลาย เป็ น
เอกลักษณ์ การคมนาคมเข้าถึงหมู่บา้ นสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมการทอผ้าไหม การสาวไหม
และเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองในราคาถูก โดยทางแยกเข้าหมู่บา้ นเขวาสิ นริ นทร์ อยูป่ ระมาณกิโลเมตรที่ 14
บนถนนเส้นทางสายสุ รินทร์ – ร้อยเอ็ด ส่ วนทางแยกเข้าหมู่บา้ นหมู่บา้ นจันรมย์ อยูป่ ระมาณกิโลเมตรที่ 9
บนถนนเส้นทางสายสุ รินทร์ –สังขะ ทางทิศตะวันออกของอาเภอเมืองสุ รินทร์ และทางแยกเข้าบ้านท่าสว่าง
อยูห่ ่างจากตัวเมืองประมาณ10 กิโลเมตร สายเกาะลอย-เมืองลิง ได้รับการสนับสนุ นและส่ งเสริ ม จากสานัก
พระราชวังและมูลนิธิในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตติ์พระบรมราชิ นีนาถ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็ น ผูท้ อผ้า
ไหมเพื่อมอบให้กบั ผูน้ า APEC เมื่อปี พ.ศ. 2546
4. ปราสาทโบราณ จังหวัดสุ รินทร์ มีปราสาทโบราณตั้งอยูใ่ นอาเภอต่างๆ หลายแห่ง ซึ่ งมี
คุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างมาก โดยสันนิษฐานว่าในสมัยขอมเรื องอานาจ จังหวัดสุ รินทร์เป็ น
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ดินแดนแห่งหนึ่ง ที่อยูใ่ นเส้นทางการเดินทางของชนชาติขอมระหว่างเขาพระวิหาร และเขาพนมรุ ้งกับ
นครวัด และนครธม จึงมีการจัดสร้างปราสาทขึ้นเป็ นจานวนมาก ได้แก่ ปราสาทหิ นบ้านพลวง ปราสาท
ศีขรภูมิ ปราสาทภูมิโปน ปราสาทตาเมือนโต๊ด ปราสาทตาเมือนธม เป็ นต้น
5. อ่างเก็บนา้ ห้ วยเสนง เป็ นอ่างเก็บน้ าชลประทานขนาดใหญ่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม ถือเป็ น
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวสุ รินทร์ และนักท่องเที่ยว
ประเพณีประจาปี
จังหวัดสุ รินทร์ เป็ นดินแดนที่มีชา้ งเป็ นสัตว์คู่บา้ นคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยชาวพื้นเมือง
ที่เรี ยกว่า “ส่ วย” จะจับช้างป่ ามาฝึ กเพื่อใช้เป็ นพาหนะและขนส่ ง การควบคุมบังคับขี่ชา้ งของชาวสุ รินทร์ได้
เคยทาชื่อเสี ยงให้แก่ประเทศไทยมาแล้ว สาหรับงานประเพณี “การแสดงของช้าง” ได้ถือกาเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2503 ทาให้นามของจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นที่รู้จกั กันดีในหมู่นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
1. งานแสดงของช้ างและงานกาชาดสุ รินทร์ กาหนดการจัดงานประมาณสัปดาห์ที่สองของ
เดือน พฤศจิกายนของทุกปี เป็ นงานประจาปี ระดับชาติ โดยแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมาร่ วม
ชมงานนี้ นับเป็ นงานแสดงที่ยงิ่ ใหญ่ เช่น ช้างแข่งฟุตบอลขบวนช้างศึก รวมทั้งการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เช่น
ราเรื อมอันเร เซิ้งบั้งไฟ เป็ นต้น สามารถนาชื่อเสี ยงมาสู่ จงั หวัดและประเทศไทยสื บมา โดยได้รับความ
ร่ วมมือจากการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ในด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนอานวยความสะดวก ในการ
ให้ขอ้ มูลการเดินทางมีการออกร้านแสดงนิทรรศการของส่ วนราชการองค์กรต่างๆ การแสดง
ศิลปหัตถกรรมของนักเรี ยน นักศึกษา จากโรงเรี ยนและวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงศิลปหัตถกรรม
พื้นเมืองที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวสุ รินทร์
2. พิธีแต่ งงานบนหลังช้ างที่ยิ่งใหญ่ ของชาวกุยโบราณ ณ ศูนย์คชศึกษาหมู่บา้ นช้างสุ รินทร์
บ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี
3. งานมหกรรมแห่ เทียนเข้ าพรรษา ณ เทศบาลเมืองสุ รินทร์ ช่วงเทศการเข้าพรรษา ชมขบวน
แห่เทียนเข้าพรรษายิง่ ใหญ่
4. งานเทศกาลปลาไหล ข้ าวหอมมะลิ จัดขึ้นช่วงปลายเดื อนธันวาคม ณ สนามที่ว่าการอาเภอ
ชุ ม พลบุ รี มี พ้ื นที่ อยู่ใ นเขต ทุ่ งกุ ล าร้ องให้ เป็ นแหล่ ง ผลิ ตข้าวหอมมะลิ ที่ มีคุ ณภาพและมี ชื่ อเสี ย งของ
จังหวัดสุ รินทร์
ดนตรีและการละเล่นพืน้ เมือง
1. เรือมหรือลูดอันเร (ราหรือเต้ นสาก) ผูร้ าจะประกอบด้วยชายหญิงเป็ นคู่ ไม่จากัดจานวนคู่ มี
อุปกรณ์ประกอบการรา คือ สากตาข้าว และไม้รอง สาหรับกระทบเป็ นจังหวะ เครื่ องดนตรี ใช้ในการรา
ประกอบด้วย กลองโทน ปี่ การเต้นสากนี้นิยมเล่นกันในช่วงเดือนห้า หรื อระหว่างวันหยุดสงกรานต์ซ่ ึงถือ
เป็ นวันหยุดงาน ตามประเพณี
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2. รากรับหรือจะกรับ กรับเป็ นเครื่ องดนตรี พ้นื เมือง มีลกั ษณะเป็ นคูท่ าจากไม้เนื้อแข็ง การ
แสดง รากรับ จะประกอบไปด้วย ผูร้ ้องเพลง และผูแ้ สดงรากรับซึ่ งมักจะเป็ นคู่ชายและหญิง และมีเครื่ อง
ดนตรี ได้แก่ ซอด้วง กลองโทน ประกอบด้วย ลักษณะการแสดงคล้ายกับลิเก หรื อหมอลา
3. เจรียงหรือจาเรียง เป็ นการขับร้องกลอนสด หรื อออกเสี ยงเป็ นทานองแบบอ่านทานอง
เสนาะ ส่ วนใหญ่ขบั ขานเป็ นเรื่ องในนิทานชาดก ตามความเชื่อในพุทธศาสนา หรื อเล่าบรรยายเหตุการณ์ใน
อดีต
และปัจจุบนั ถ้ามีเครื่ องดนตรี ประกอบก็จะมีชื่อเจรี ยงตามประเภทเครื่ องดนตรี ที่ใช้เล่นประกอบ
.......................................................................................................................................................
ทีม่ า: สานักงานสถิติจงั หวัดสุรินทร์ (2556)
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ศูนย์ วจิ ยั และพัฒนาประมงนา้ จืดสุ รินทร์
สื บเนื่องจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในของกรมประมง ในปี พ.ศ. 2546 เป็ นต้นมา
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ รินทร์ ซ่ ึ งสังกัดราชการบริ หารส่ วนกลางสานักวิจยั และพัฒนาประมงน้ า
จืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทและภารกิจในการดาเนิ นงานตามกรอบหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและทรัพยากรประมง
น้ าจืด โดยเน้นงานวิจยั ที่เชื่ อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของสานักฯ เพื่อนาเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผล
ภายใต้ขอ้ จากัดของสภาพพื้นที่จริ ง วิจยั การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์
น้ าหายากหรื อใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการอนุ รักษ์ และการวิจยั พื้นฐานที่จาเป็ นเพื่อพัฒนาให้เป็ น
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ วิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลชีววิทยาแหล่งน้ า ทรัพยากรประมง และสังคม-เศรษฐกิจ
ชาวประมง เพื่อประเมินสถานภาพ แนวโน้มของการประมงในแหล่งน้ า และนามาเป็ นแนวทางในการ
บริ หารจัดการทรัพยากรประมง ในแหล่งน้ า ติดตาม เฝ้ าระวัง การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงใน
แหล่งน้ าเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผลิตและ
ขยายพันธุ์สัตว์และพืชน้ าจืดที่ได้รับการปรับปรุ งพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ า
อนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์น้ าและรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ า ให้บริ การทางวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้การสนับสนุ นทางวิชาการ กับหน่วยงานส่ วนภูมิภาคในเรื่ อง
การกากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและทาการประมง
แผนงานและโครงการ
แผนงานและโครงการรับผิดชอบ ของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ รินทร์
ประจาปี งบประมาณ 2558 ดังนี้
1. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด
2. กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
3. โครงการพื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย
4. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กงุ้ และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ
5.งานวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2558
6.โครงการเพิม่ ผลผลิตกบนา
7.โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่ งออก
8.โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง
9.โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก/โครงการเกษตรแปลงใหญ่
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ขนาดและทีต่ ้งั ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ รินทร์ มีพ้ืนที่ 94 ไร่ 3 งาน 69 ตารางเมตรตั้งอยู่เลขที่
50 หมู่ 13 ถนนสุ รินทร์ – ปราสาท ตาบลเฉนียง อาเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์
อาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง
1. บ้านพักระดับ 7-8
จานวน 1
2. บ้านพักระดับ 5-6
จานวน 2
3. บ้านพักระดับ 3-4
จานวน 4
4. บ้านพักระดับ 1-2 (บ้านแฝด)
จานวน 2
5. บ้านพักคนงาน ขนาด 6 ครอบครัว
จานวน 1
6. โรงเก็บพัสดุ ขนาด 84 ตร.ม.
จานวน 1
7. โรงผลิตและเก็บอาหารปลา ขนาด 40 ตร.ม.
จานวน 1
8. โรงเก็บรถยนต์ ขนาด 90 ตร.ม.
จานวน 1
9. โรงเพาะฟัก ขนาด 250 ต.ร.ม.พร้อมระบบน้ า
จานวน 1
10. บ่อซี เมนต์ ขนาด 50 ตร.ม.พร้อมรางส่ งน้ าและหลังคา
จานวน 20
11. โรงสู บน้ าพร้อมอุปกรณ์และเครื่ องสู บน้ า ขนาดท่อ 6 นิ้ว
จานวน 1
12. โรงเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ขนาด 20 ตร.ม.
จานวน 1
13. บ่อดินขนาด 1 ไร่ พร้อมรางระบายน้ า
จานวน 10
14. บ่อดินผนัง คส.ล. ขนาด 800 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ า
จานวน 18
15. บ่อดินผนัง คส.ล. ขนาด 400 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ า
จานวน 20
16. บ่อดินผนัง คส.ล. ขนาด 200 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ า
จานวน 30
17. รางส่ งน้ า คส.ล. สายหลัก ยาวประมาณ 1,270 เมตร
18. ฝายน้ าล้น 1 แห่ง
19. ระบบประปา และบาดาล
20. ถนนลาดยางภายในศูนย์ฯ (กว้าง 4.00 เมตร) ยาวประมาณ 1,440 เมตร
21. รั้วลวดหนามยาวประมาณ 1,727 เมตร พร้อมประตูป้อมยาม ป้ ายชื่อศูนย์ฯ
22. โรงเพาะฟักปลานิล ขนาด 115 ตารางเมตร พร้อมระบบกรองน้ า จานวน 1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
บ่อ
หลัง
หลัง
บ่อ
บ่อ
บ่อ
บ่อ

หลัง
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แผนงานและโครงการ
แผนงานและโครงการรับผิดชอบ ของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ รินทร์
ประจาปี งบประมาณ 2559 ดังนี้
1. งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด
2. กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
3. โครงการพื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย
4. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กงุ้ และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ
5.โครงการเพิ่มผลผลิตกบนา
6.โครงการศูนย์เรี ยนรู้ดา้ นการประมง
ขนาดและทีต่ ้งั ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ รินทร์ มีพ้ืนที่ 94 ไร่ 3 งาน 69 ตารางเมตรตั้งอยู่เลขที่
50 หมู่ 13 ถนนสุ รินทร์ – ปราสาท ตาบลเฉนียง อาเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์
อาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง
1. บ้านพักระดับ 7-8
2. บ้านพักระดับ 5-6
3. บ้านพักระดับ 3-4
4. บ้านพักระดับ 1-2 (บ้านแฝด)
5. บ้านพักคนงาน ขนาด 6 ครอบครัว
6. โรงเก็บพัสดุ ขนาด 84 ตร.ม.
7. โรงผลิตและเก็บอาหารปลา ขนาด 40 ตร.ม.
8. โรงเก็บรถยนต์ ขนาด 90 ตร.ม.
9. โรงเพาะฟัก ขนาด 250 ต.ร.ม.พร้อมระบบน้ า
10. บ่อซี เมนต์ ขนาด 50 ตร.ม.พร้อมรางส่ งน้ าและหลังคา
11. โรงสู บน้ าพร้อมอุปกรณ์และเครื่ องสู บน้ า ขนาดท่อ 6 นิ้ว
12. โรงเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ขนาด 20 ตร.ม.
13. บ่อดินขนาด 1 ไร่ พร้อมรางระบายน้ า
14. บ่อดินผนัง คส.ล. ขนาด 800 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ า
15. บ่อดินผนัง คส.ล. ขนาด 400 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ า
16. บ่อดินผนัง คส.ล. ขนาด 200 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ า
17. รางส่ งน้ า คส.ล. สายหลัก ยาวประมาณ 1,270 เมตร
18. ฝายน้ าล้น 1 แห่ง
19. ระบบประปา และบาดาล

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
2
4
2
1
1
1
1
1
20
1
1
10
18
20
30

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
บ่อ
หลัง
หลัง
บ่อ
บ่อ
บ่อ
บ่อ
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20. ถนนลาดยางภายในศูนย์ฯ (กว้าง 4.00 เมตร) ยาวประมาณ 1,440 เมตร
21. รั้วลวดหนามยาวประมาณ 1,727 เมตร พร้อมประตูป้อมยาม ป้ ายชื่อศูนย์ฯ
22. โรงเพาะฟักปลานิล ขนาด 115 ตารางเมตร พร้อมระบบกรองน้ า จานวน 1 หลัง
23.บ่อดินผนัง คสล.ขนาด 50 ลบ.ม. และระบบบาบัด 2 บ่อ
1 รายการ
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ชื่อ - สกุล
1. นายบุญให้ ทองสมุย
2. นายอุทยั พรหมินทร์
3. นายสวัสดิ์ บุญไทย
4. นายชัยวัฒน์ ปานพรหมมินทร์
5. นายวินสั บุณยรัตผลิน
6. นายปรี ชา เธียรเจริ ญ
7. นายพิทยา เพ็ญนภาภรณ์
8. นายโอภาส เดชารักษ์
9. นายสุ ชิน ทองมี
10.นายนฤพล สุ ขมุ าสวิน

ชื่อ – สกุล
1. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ เขตสมุทร
2. นายเกียรติคุณ เจริ ญสวรรค์
3.นางสุ วรรณี สกุลทอง

ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
1 มกราคม 2506 – 1 กรกฎาคม 2512
1 กรกฎาคม 2512 – 1 พฤษภาคม 2515
1 พฤษภาคม 2515 – 5 มกราคม 2522
5 มกราคม 2522 – 8 กุมภาพันธ์ 2523
8 กุมภาพันธ์ 2523 – 6 กุมภาพันธ์ 2525
6 กุมภาพันธ์ 2525 – 1 มิถุนายน 2530
1 มิถุนายน 2530 – 1 สิ งหาคม 2531
1 สิ งหาคม 2531 – 2 ธันวาคม 2536
2 ธันวาคม 2536 – 9 กุมภาพันธ์ 2539
9 กุมภาพันธ์ 2539 – 17 ธันวาคม 2545

ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
18 ธันวาคม 2545 - 30 กันยายน 2550
1 ตุลาคม 2550 - 28 มกราคม 2553
9 กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบนั
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อัตรากาลัง
ศูนย์ วจิ ยั และพัฒนาประมงนา้ จืดสุ รินทร์ 2558
1. ข้ าราชการ
ชื่อ-สกุล
1. นางสุ วรรณี สกุลทอง

วุฒิการศึกษา
วท.บ.(ประมง)

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ

2. นางสาวผ่องใส จันทร์ศรี

M.Sc. (Natural Resources
Management)
3. นางพัทธ์ธีรา ฐานุไชยโรจน์ ศศ.บ.(การจัดการทัว่ ไป)

นักวิชาการประมง
ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน
4.นางสาวโสภิต แก้วชนะ
วท.บ(เทคโนโลยีการประมง) นักวิชาการประมง
ปฏิบตั ิการ
5. นางสาวสุ พรรณ ขันน้ าเที่ยง วท.บ. (สัตวบาล)
เจ้าพนักงานประมง
วท.บ.(การประมง)
ชานาญงาน

2. ลูกจ้ างประจา
ชื่อ-สกุล
1. นายวิวฒั น์ นิยทุ ตรานนท์
2. นายวิชชา นิยทุ ตรานนท์
3. นายบุญมี ประยงค์หอม
4. นายศิลป์ ไชยดี
5.นายเอื้อง เสาประโคน
6. นางผุสดี วารี ดา
7.นายคืน เครื อวัลย์
8.นายวุฒิพงษ์ เสถียรรัมย์
9.นายหาญ จัรดุลย์
10.นายจันทร์ ภูแก้ว
11.นายวิชยั วันดี
12.นายเดชา จันทร์ พมุ่

วุฒิ
ปวช.การเกษตร
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ปวส.การตลาด
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ประถมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

ตาแหน่ ง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2/หัวหน้า
ช่างปูน ช.3
พนักงานการเงินและบัญชี ส.4
พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2
พนักงานพัสดุ ส.1
พนักงานการประมง ส.2
ช่างไม้ ช.1
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2
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3. ลูกจ้ างชั่ วคราว
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1. นางอุดม ดุมนิล

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)

2. นางสาววราพร หม้อทอง
3. นายประจวบ ศรดอก
4.นายอมรเทพ รุ จิยาปนนท์
5.นายตะวัน สุบงกช

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)

6. นายสมหมาย ยืดยาว
7. นายวิชยั ล้ าเลิศ
8. นายขวัญชัย จาบจินดา
9. นายจานงค์ ลับโกษา
10. นางสาวโสภิศ จิตไธสง
11. นางสัยญาติ จัรดุลย์
12. นายอรรถชัย นาดี
13. นายศิริชาติ ยอดรัก
14. นายจิณณวัฒน์ ไชยดี
15. นางอานวย จันทร์พมุ่
16.นายชัยณรงค์ ดุมนิล
17.นายปริ น ปลายงาม
18.นายคม เครื อวัลย์
19.นายสมยง บุญรอด
20.นางจรรยา ประยงค์หอม
21.นายประเสริ ฐ เสาประโคน
22.นางสาวสุชาดา กุลสุวรรณ์
23.นางตุก๊ ตา เครื อวัลย์
24.นายประกอบ บุญรอด

พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง
นักวิชาการประมง(จ้างเหมา)
จ้างเหมาบริ การ
จ้างเหมาบริ การ

กิจกรรม
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
(เสี ยชีวติ 24 ก.ค. 58)
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
(ลาออก 6 ก.ค. 58)
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ
โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลฯ
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า(จ้างเหมาฯ)
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า(จ้างเหมาฯ)
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อัตรากาลัง
ศูนย์ วจิ ยั และพัฒนาประมงนา้ จืดสุ รินทร์ 2559
1. ข้ าราชการ
ชื่อ-สกุล
1. นางสุ วรรณี สกุลทอง

วุฒิการศึกษา
วท.บ.(ประมง)

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ

2. นางสาวผ่องใส จันทร์ศรี

M.Sc. (Natural Resources
Management)
3. นางพัทธ์ธีรา ฐานุไชยโรจน์ ศศ.บ.(การจัดการทัว่ ไป)

นักวิชาการประมง
ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน
4.นางสาวโสภิต แก้วชนะ
วท.บ(เทคโนโลยีการประมง) นักวิชาการประมง
ปฏิบตั ิการ
5. นางสาวสุ พรรณ ขันน้ าเที่ยง วท.บ. (สัตวบาล)
เจ้าพนักงานประมง
วท.บ.(การประมง)
ชานาญงาน

2. ลูกจ้ างประจา
ชื่อ-สกุล
1. นายวิวฒั น์ นิยทุ ตรานนท์
2. นายวิชชา นิยทุ ตรานนท์
3. นายบุญมี ประยงค์หอม
4. นายศิลป์ ไชยดี
5. นางผุสดี วารี ดา
6.นายคืน เครื อวัลย์
7.นายวุฒิพงษ์ เสถียรรัมย์
8.นายหาญ จัรดุลย์
9.นายจันทร์ ภูแก้ว
10.นายเดชา จันทร์ พมุ่

วุฒิ
ปวช.การเกษตร
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปวส.การตลาด
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

ตาแหน่ ง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2/หัวหน้า
พนักงานการเงินและบัญชี ส.4
พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2
พนักงานพัสดุ ส.1
พนักงานการประมง ส.2
ช่างไม้ ช.1
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2
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3. ลูกจ้ างชั่ วคราว
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายอมรเทพ รุ จิยาปนนท์
2.นางสาววราพร หม้อทอง
3. นายประจวบ ศรดอก
4.นายวัชรกร นิยมรส

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)

5.นางสาวหัทยา จัรดุลย์
6. นายสมหมาย ยืดยาว
7. นายวิชยั ล้ าเลิศ
8. นายขวัญชัย จาบจินดา
9. นายจานงค์ ลับโกษา
10. นางสาวโสภิศ จิตไธสง
11. นางสัยญาติ จัรดุลย์
12. นายอรรถชัย นาดี
13. นายศิริชาติ ยอดรัก
14. นายจิณณวัฒน์ ไชยดี
15. นางอานวย จันทร์พมุ่
16.นายชัยณรงค์ ดุมนิล
17.นายปริ น ปลายงาม
18.นายคม เครื อวัลย์
19.นายสมยง บุญรอด

เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
พนักงานผูช้ ่วยประมง
คนงานประมง

20.นางจรรยา ประยงค์หอม
21.นายประเสริ ฐ เสาประโคน
22.นางสาวสุชาดา กุลสุวรรณ์
23.นางตุก๊ ตา เครื อวัลย์
24.นายถิระพงศ์ ประยงค์หอม

คนงานประมง
คนงานประมง
นักวิชาการประมง(จ้างเหมา)
จ้างเหมาบริ การ
จ้างเหมาบริ การ

กิจกรรม
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประมง
(บรรจุ 20 ม.ค. 59)
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า (บรรจุ 2 ก.ย. 59)
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ (บรรจุพนักงานราชการเมื่อ
4 ก.ค. 59งานตรวจสอบฯ)
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า(จ้างเหมาฯ)
ผลิตพันธุ์สตั ว์น้ า(จ้างเหมาฯ)
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สรุปแผน/ผลการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ 2558-2559
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งานธุรการ

งานธุรการ

ด าเนิ น การด้า นงานธุ ร การ งานสารบรรณ งานร่ า งและโต้ต อบหนัง สื อ งานงบประมาณ
งานการเงิ น บัญชี และพัสดุ งานบุคคล งานจัดเก็บและค้นหาเอกสาร ดูแลความเรี ยบร้ อยสถานที่ราชการ
และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้การดูแลบารุ งรักษายานพาหนะ และปฏิ บตั ิงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ผลการดาเนินงาน: ประจาปี งบประมาณ 2558 ดังนี้
1. งานสารบรรณ
กิจกรรม
หนังสื อรับ
หนังสื อส่ ง
คาสั่งศูนย์ฯ
หนังสื อภายใน

หน่ วยวัด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ผลการดาเนินงาน
3,324
603
94
689

2. งานพัสดุ
ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้าง เบิ กจ่ายวัสดุ สิ่งของเครื่ องใช้ พร้ อมทั้งดูแลรั กษาพัสดุ ที่ใช้ และมี อยู่
ภายในศูนย์ฯ ให้พร้อมที่จะใช้งานอยูเ่ สมอ
- ครุ ภัณฑ์ สานักงาน จานวน 8 รายการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ยีห่ ้ อ/ชนิด/แบบ/ขนาด/ลักษณะ
ตูบ้ านเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ยีห่ อ้ Elephant
เครื่ องคานาณ Cassio DP- 120TM
ชั้นสติกกี้(เหล็ก)4ชั้น
ชั้นเหล็ก 4 ชั้น 60 ซม.
ชั้นเหล็ก 4 ชั้น 75ซม.
ชั้นเอส-วิว(เหล็ก)4ชั้น
ชั้นเอส-วิว(เหล็ก)4ชั้น
พัดลมข้างฝา22นิ้วยีห่ อ้ ฮาตาริ

จานวน
4 หลัง
1 เครื่ อง
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 ตัว

หมายเหตุ
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- ครุ ภัณฑ์ การเกษตร จานวน 8 รายการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ยีห่ ้ อ/ชนิด/แบบ/ขนาด/ลักษณะ
ปั๊ มหอยโข่ง Inter HF/5AM 2HP 2นิ้ว
ปั๊ มแช่ SSP-405S ½ HP-2 นิ้ว 220 V
ปั๊ มแช่ WSP-1055 1/8 HP- 220 V
ปั๊ มแช่1นิ้ว WSP-1055
ไดโว่ SUMOTO
อ่างพลาสติกกลม 200 ลิตร
หัวกะโหลก 4นิ้ว
ตูป้ ลา ขนาด 24นิ้ว พร้อมขาไม้

จานวน
2 เครื่ อง
3 เครื่ อง
1 เครื่ อง
3 เครื่ อง
1 เครื่ อง
4 ใบ
3 ตัว
12 ตู้

หมายเหตุ

จานวน
1 ตู้
2 เครื่ อง

หมายเหตุ

จานวน
1 ตัว

หมายเหตุ

- ครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว จานวน 2 รายการ
ลาดับ
ยีห่ ้ อ/ชนิด/แบบ/ขนาด/ลักษณะ
1 ตูแ้ ช่น้ าเย็น
2 เครื่ องตัดหญ้า CG-328 MITSUSHI
- ครุ ภัณฑ์ ก่อสร้ าง จานวน 1 รายการ
ลาดับ
ยีห่ ้ อ/ชนิด/แบบ/ขนาด/ลักษณะ
1 กุญแจแหวน-ปากตาย
3. การเงินและบัญชี
กิจกรรม
งบประมาณที่ได้รับ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายได้จากการจาหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า

หน่ วยวัด
กิจกรรม/งบ/บาท
กิจกรรม/งบ/บาท
บาท

ผลการดาเนินงาน
9,493,740
9,388,487.20
1,138,755
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4. ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ 2558
กิจกรรม/โครงการ

ได้ รับอนุมตั ิ

งบประมาณ
ใช้ จ่าย

คงเหลือ

แผนงานอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต การจัดการให้ เกิดผลผลิตสั ตว์ นา้ ในแหล่ งนา้ ธรรมชาติ
กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์ น้า
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม
แผนงานส่ งเสริมสิ นค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสิ นค้ าเกษตรสู่ มาตรฐาน
1.กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้ าประมง
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม
2.กิจกรรมปรับโครงสร้ างสิ นค้ าประมงเพือ่ สร้ างมูลค่ า(ส่ งเสริมการเพาะเลีย้ งปลานิลให้ ได้
มาตรฐาน)
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวม
3.กิจกรรม ปรับโครงสร้ างสิ นค้ าประมงเพือ่ สร้ างมูลค่ า(พัฒนาศักยภาพการผลิต และ
การตลาดปลาสวยงาม)
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม

2,070,900
2,545,400
235,500
4,851,800

1,905,420
2,617,430.92
358,355
4,851,121.66

594.95
83.39
678.34

932,400
791,742

932,319
791,597.72

81.00
144.28

139,358
-

139,357.43
-

0.57
-

1,863,500

1,863,274.15

225.85

365,440

364,233

1207

365,440

364,233

1207

160,000
102,000
262,000

158,583
101,998.19
260,581.19

1,417
1.81
1,418.81
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แผนงานส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการผลิตและสร้ างมูลค่ าภาคการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1.กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม
2.กิจกรรม คลีนิคเกษตรเคลือ่ นที่
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
กิจกรรม โครงการพัฒนาและรณรงค์ การใช้ หญ้ าแฝก
1.กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม
งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์ก้ งุ และพันธุ์สัตว์ นา้ อืน่ ๆ
- ค่าจ้างชัว่ คราว
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม
งบเงินอุดหนุนองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิน่
- ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
รวม
งบกลาง โครงการรณณรงค์ การใช้ หญ้ าแฝก
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
รวม

250,000
250,000

245,384.32
245,384.32

4,615.68
4,615.68

3,500
3,500

3,360
3,360

140
140

324,000
571,.264
73,236
968,500

324,000
569,878.74
73,235.90
967,114.64

-

200,000
200,000

200,000
200,000

-

520,000
520,000

426,980
426,980

93,020
93,020

1385.36
0.10
1,385.36
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งานธุรการ

งานธุรการ

ด าเนิ น การด้า นงานธุ ร การ งานสารบรรณ งานร่ า งและโต้ต อบหนัง สื อ งานงบประมาณ
งานการเงิ น บัญชี และพัสดุ งานบุคคล งานจัดเก็บและค้นหาเอกสาร ดูแลความเรี ยบร้ อยสถานที่ราชการ
และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้การดูแลบารุ งรักษายานพาหนะ และปฏิ บตั ิงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ผลการดาเนินงาน: ประจาปี งบประมาณ 2559 ดังนี้
1. งานสารบรรณ
กิจกรรม
หนังสื อรับ
หนังสื อส่ ง
คาสั่งศูนย์ฯ
หนังสื อภายใน

หน่ วยวัด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ผลการดาเนินงาน
3,230
642
116
759

2. งานพัสดุ
ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้าง เบิ กจ่ายวัสดุ สิ่งของเครื่ องใช้ พร้ อมทั้งดูแลรั กษาพัสดุ ที่ใช้ และมี อยู่
ภายในศูนย์ฯ ให้พร้อมที่จะใช้งานอยูเ่ สมอ
3. การเงินและบัญชี
กิจกรรม
งบประมาณที่ได้รับ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายได้จากการจาหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า

หน่ วยวัด
กิจกรรม/งบ/บาท
กิจกรรม/งบ/บาท
บาท

ผลการดาเนินงาน
8,552,420
8,467,134.58
1,038,878
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4.ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ 2559
กิจกรรม/โครงการ

ได้ รับอนุมตั ิ

งบประมาณ
ใช้ จ่าย

คงเหลือ

แผนงานอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต การจัดการให้ เกิดผลผลิตสั ตว์ นา้ ในแหล่ งนา้ ธรรมชาติ
กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์ น้า
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม
แผนงานส่ งเสริมสิ นค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสิ นค้ าเกษตรสู่ มาตรฐาน
1.กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้ าประมง
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม
แผนงาน ส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลผลิตวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการประมง
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวม
แผนงานส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการผลิตและสร้ างมูลค่ าภาคการเกษตร ผลผลิต
เกษตรกรได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1.กิจกรรม ถ่ ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม

2,088,680
2,465,274
167,826
4,721,780

2,088,237.3
2,428,152.82
167,8255.19
4,851,121.66

442.7
37,121.18
0.81
37,564.66

939,680
695,800

921,603.45
695,229.05

18,076.55
570.95

275,500
-

275,446.04
-

53.96
-

1,910,980

1,892,278.54

18,701.46

561,440
561,440

561,050
561,050

389.00
389.00

205,000
205,000

204,448
204,448

552.00
552.00
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2.กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค

194,000
60,000

193,923
59,846.29

77.00
153.71

รวม

254,000

253,769.29

230.71

330,840
484,050
84,330
899,220

305,345.84
482,168.69
83,585.56
871,372.41

งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์ก้ งุ และพันธุ์สัตว์ นา้ อืน่ ๆ
- ค่าจ้างชัว่ คราว
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม

25,494.84
1,881.31
471.44
27,847.59
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งานผลิตพันธุ์สัตว์นา้ จืด
ปี งบประมาณ 2558
-----------------------ดาเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อปล่อยลงสู่ แหล่งน้ า และสนับสนุนงาน/
โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง
เป้าหมาย
ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด จานวน 23,000,000 ตัว ในแหล่งน้ าสาธารณะจานวน 320
แห่ง ดังนี้
1. ผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืด จานวน 19,000,000 ตัว
2. ผลิตพันธุ์กงุ้ ก้ามกราม จานวน 4,000,000 ตัว
ผลการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าได้ท้ งั สิ้ น 23,819,580 ตัว 307 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการดาเนินงานแยกเป็ นรายเดือน
เดือน
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
สิ งหาคม 2558
กันยายน 2558

รวม

ผลิตสั ตว์นา้ (ตัว)
0
2,155,000
2,165,000
1,010,000
750,000
1,085,060
2,760,010
5,880,000
2,015,000
2,679,000
2,720,500
600,000

ปล่อยแหล่งนา้ (แห่ ง)
0
47
29
8
9
12
37
40
32
42
46
5

23,819,580

307
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2. ผลการดาเนินงานแยกตามกิจกรรมและชนิดพันธุ์สัตว์ นา้
กิจกรรม

หน่ วยวัด

แผนการปฏิบัตงิ าน

ผลการปฏิบัตงิ าน

1. ผลิตพันธุ์สัตว์นา้ จืด

ตัว

350/23,000,000

307/23,819,580

- ปลาตะเพียนขาว
- กุง้ ก้ามกราม
- ปลายีส่ กเทศ
- ปลาสร้อยขาว
- ปลากระแห
- ปลานิล
- ปลาไน
- ปลาตะเพียนทอง
- ปลาสวาย
- ปลานวลจันทร์เทศ
- ปลาบ้า
- กบนา
- ปลาเกล็ดเงิน
- ปลาบึก
- ปลาจาด
- ปลานวลจันทร์น้ าจืด

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

3,500,000
4,000,000
4,000,000
2,500,000
1,500,000
1,000,000
1,407,000
1,000,000
100,000
2,500,000
100,000
190,000
200,000
3,000
2,000,000
100,000

4,442,000
4,185,000
6,003,000
1,170,000
660,000
845,000
210,000
80,000
35,000
7,187,000
0
84,500
0
80
1,665,000
135,000
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3. ตารางแสดงข้ อมูลการใช้ พ่อแม่ พนั ธุ์ปลา อัตราผสม และอัตราฟัก (%)
ลาดับ

ชนิดปลา

การเพาะพันธุ์
จานวน (ตัว)
นา้ หนักรวม (kg)

อัตราผสม
%

อัตราฟัก
%

1
2
3
4
5

ตะเพียน
ยีส่ กเทศ
สร้อยขาว
กระแห
ไน

548
18
880
38
440

274
275
126
19
220

85
85
70
65
75

80
80
65
60
70

6
7
8
9
10

ตะเพียนทอง
สวาย
นวลจันทร์เทศ
กาดา
จีน

60
55
295
6
27

12
210.9
335
18
30.8

65
75
85
65
65

60
70
80
60
60

11

จาด

320

160

75

70

12

บึก

-

-

-

-

13

นวลจันทร์น้ าจืด

31

31.1

40

35

14

กุง้ ก้ามกราม

4,000,000

20

-

-
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4. ตารางแสดงผลผลิตปลานิลแปลงเพศปี 2558

ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557

ผลผลิตลูกปลา
แปลงเพศ (ตัว)
8,9650

ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มีนาคม 2558
เมษายน 2558

4,000
61,500
5,000
31,500
41,300

พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558

114,750
125,625

กรกฎาคม 2558

-

สิ งหาคม 2558
กันยายน 2558
เฉลีย่

29,700
503,025

เดือน-ปี

ผลผลิตลูกปลา
ธรรมดา (ตัว)
104,950
71,000
9,200
39,500
253,500
171,000
78,000
35,300
130,400
108,000
1,000,850

หมายเหตุ - สัดส่ วนพ่อพันธุ์ปลานิล : แม่พนั ธุ์ปลานิล คือ 1 : 2
โดยมีจานวนพ่อพันธุ์ 1,900 ตัว และจานวนแม่พนั ธุ์ 3,800 ตัว
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนเป็ นเพศผูข้ องลูกปลา 99.00 %
- ช่วงเดือน ตุลาคม –เดือน มกราคม และ ช่วงเดือน พฤษภาคม –เดือน มิถุนายน
- เปอร์ เซ็นต์การมีไข่ของแม่ปลา อัตราฟัก อัตรารอด ในกระชัง และผลผลิตของลูก
ปลา ไม่ได้แสดงผลผลิต สาเหตุเกิดจากในช่วงนี้ได้ทาการย้ายพ่อ-แม่พนั ธุ์ออกจากบ่อ
ผนังคอนกรี ต เพื่อทาการขุนในบ่อดินขนาด 1 ไร่ หลังจากนั้นได้ทาการเคาะปากเพื่อ
ผลิตเป็ นปลานิลธรรมดาทั้งหมดเสี ยส่ วนใหญ่
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กิจกรรมต่ างๆของศูนย์ ฯ
กิจกรรมรับเสด็จฯ

35
โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นทีใ่ นพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
และโครงการสร้ างสุ ข-สร้ างรอยยิม้

36
การบรรจุพนั ธุ์ก้ งุ ก้ ามกรามเพือ่ ปล่ อยแหล่ งนา้

37
กิจกรรมการมาศึกษาดูงานจากหน่ วยงานต่ างๆ
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งานผลิตพันธุ์สัตว์นา้ จืด
ปี งบประมาณ 2559
-----------------------ดาเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อปล่อยลงสู่ แหล่งน้ า และสนับสนุนงาน/
โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง
เป้าหมาย
ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด จานวน 23,000,000 ตัว ในแหล่งน้ าสาธารณะจานวน 320
แห่ง ดังนี้
1. ผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืด จานวน 19,000,000 ตัว
2. ผลิตพันธุ์กงุ้ ก้ามกราม จานวน 4,000,000 ตัว
ผลการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ 2559
ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าได้ท้ งั สิ้ น 23,993,984 ตัว 379 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2. ผลการดาเนินงานแยกเป็ นรายเดือน
เดือน
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 25598
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิ งหาคม 2559
กันยายน 2559
รวม

ผลิตสั ตว์นา้ (ตัว)
546,000
1,400,000
1,483,100
1,390,000
1,060,000
1,050,000
1,462,000
5,940,000
3,792,000
2,829,500
2,661,384
380,000

ปล่อยแหล่งนา้ (แห่ ง)
9
34
23
28
15
14
31
39
78
49
56
3

23,993,984

379
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2. ผลการดาเนินงานแยกตามกิจกรรมและชนิดพันธุ์สัตว์ นา้
กิจกรรม

หน่ วยวัด

แผนการปฏิบัตงิ าน

ผลการปฏิบัตงิ าน

1. ผลิตพันธุ์สัตว์นา้ จืด

ตัว

23,000,000/350

23,993,984/379

- ปลาตะเพียนขาว
- กุง้ ก้ามกราม
- ปลายีส่ กเทศ
- ปลาสร้อยขาว
- ปลากระแห
- ปลานิล
- ปลาไน
- ปลาตะเพียนทอง
- ปลาสวาย
- ปลานวลจันทร์เทศ
- ปลาบ้า
- กบนา
- ปลาเกล็ดเงิน
- ปลาบึก
- ปลาจาด
- ปลานวลจันทร์น้ าจืด
- ปลาหมอไทย
- ปลานิลแดง
- ปลาดุกอุยเทศ
- ปลากาดา

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

4,000,000
4,000,000
4,000,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
545,000
3,000,000
50,0000
95,000
200,000
500
2,000,000
100,000
0
0
0
0

3,211,000
4,200,000
5,418,000
1,545,000
0
1,233,000
215,000
0
101,000
4,737,000
0
110,300
0
184
2,490,000
10,000
1,000
100,000
5,500
617,000
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3. ตารางแสดงข้ อมูลการใช้ พ่อแม่ พนั ธุ์ปลา อัตราผสม และอัตราฟัก (%)
ลาดับ

ชนิดปลา

การเพาะพันธุ์
จานวน (ตัว)
นา้ หนักรวม (kg)

อัตราผสม
%

อัตราฟัก
%

1
2
3
4
5

ตะเพียน
ยีส่ กเทศ
สร้อยขาว
กระแห
ไน

570
156
360
40
410

300.5
230
31
8
235

85
85
70
65
75

80
80
65
60
70

6
7
8
9
10

ตะเพียนทอง
สวาย
นวลจันทร์เทศ
กาดา
จีน

60
25
284
37
70

6
119.2
359
43
43

65
75
85
65
65

60
70
80
60
60

11

จาด

430

215

75

70

12

บึก

-

-

-

-

13

นวลจันทร์น้ าจืด

34

33.30

40

35

14

กุง้ ก้ามกราม

4,000,000

17

-

-
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4. ตารางแสดงผลผลิตปลานิลแปลงเพศปี 2559

ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558

ผลผลิตลูกปลา
แปลงเพศ (ตัว)
-

ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559

36,350
17,100
63,800
76,525

พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559

500
-

กรกฎาคม 2559

-

สิ งหาคม 2559
กันยายน 2559
เฉลีย่

194,275

เดือน-ปี

ผลผลิตลูกปลา
ธรรมดา (ตัว)
110,550
50,000
415,250
250,000
161,600
143,600
357,100
115,700
44,800
194,250
156,500
1,859,400

หมายเหตุ - สัดส่ วนพ่อพันธุ์ปลานิล : แม่พนั ธุ์ปลานิล คือ 1 : 2
โดยมีจานวนพ่อพันธุ์ 1,900 ตัว และจานวนแม่พนั ธุ์ 3,800 ตัว
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนเป็ นเพศผูข้ องลูกปลา 99.00 %
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โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
แผนและผลการปฏิบตั ิงาน ประจาปี งบประมาณ 2558
กิจกรรม

หน่ วยวัด

แผนการ
ปฏิบัติงาน

ผลการ เปอร์ เซ็นต์ หมายเหตุ
ปฏิบัติงาน ผลงาน

- เข้าตรวจประเมินฟาร์ม

ราย

22

17

77.27

- ต่ออายุจากปี 56

ราย

7

5

71.43

- ตรวจสอบสารตกค้างในปัจจัยการผลิต

ตัวอย่าง

33

30

90.91

- ตรวจติดตามฟาร์มปี 57

ตัวอย่าง

15

15

100.00

ราย

7

5

71.43

- ตรวจประเมินฟาร์ม

ราย

560

587

104.82

- ต่ออายุจากปี 56

ราย

350

325

92.86

- Safety lavel รายใหม่

ราย

100

104

104.00

- ตรวจสอบสารตกค้างในปัจจัยการผลิต

ตัวอย่าง

840

851

101.31

- ตรวจติดตามฟาร์ม ปี 57

ตัวอย่าง

110

138

125.45

ราย

450

429

95.33

โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สิ นค้ าประมง(GAP)

- ออกใบรับรองฟาร์ม จี เอ พี
โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สิ นค้ าประมง(Safety lavel)

- ออกใบรับรองฟาร์ม
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ภาพกิจกรรม

ออกต่ ออายุและตรวจประเมินฟาร์ ม / ตรวจสารตกค้ างในปัจจัยการผลิต / เก็บรวบรวมตัวอย่างสั ตว์นา้ เพือ่
ส่ งตรวจสารตกค้ างในเนือ้ สั ตว์นา้
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โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
แผนและผลการปฏิบตั ิงาน ประจาปี งบประมาณ 2559
กิจกรรม

หน่ วยวัด

แผนการ
ปฏิบัติงาน

ผลการ เปอร์ เซ็นต์ หมายเหตุ
ปฏิบัติงาน ผลงาน

- เข้าตรวจประเมินฟาร์ม

ราย

36

37

102.78

- ต่ออายุจากปี 56

ราย

11

11

100.00

- ฟาร์ มใหม่ GAP

ราย

20

21

105.00

- ตรวจสอบสารตกค้างในปัจจัยการผลิต

ตัวอย่าง

54

55

101.85

- ตรวจติดตามฟาร์มปี 57

ตัวอย่าง

5

5

100.00

ราย

0

1

0.00

- ตรวจประเมินฟาร์ม

ราย

453

460

101.55

- ต่ออายุจากปี 56

ราย

171

134

78.36

- Safety lavel รายใหม่

ราย

100

101

101.00

- ตรวจสอบสารตกค้างในปัจจัยการผลิต

ตัวอย่าง

679

692

101.91

- ตรวจติดตามฟาร์ม ปี 57

ตัวอย่าง

182

225

123.63

ราย

271

235

86.72

โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สิ นค้ าประมง(GAP)

- ออกใบรับรองฟาร์ม จี เอ พี
โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สิ นค้ าประมง(Safety lavel)

- ออกใบรับรองฟาร์ม
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โครงการฟื้ นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์นา้ จืดไทย
ประจาปี งบประมาณ 2558
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ รินทร์ ได้ดาเนิ นการผลิ ตพันธุ์สัตว์น้ าจืดไทย ชนิ ดที่ใกล้
สู ญพันธุ์ และพันธุ์ปลาไทยเศรษฐกิจ ปล่อยลงสู่ แหล่งน้ าอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี เพื่อทดแทนและ
ฟื้ นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ าจืดไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ และคงอยูต่ ่อไป
เป้าหมาย: ผลิตพันธุ์ปลาไทย จานวน 1,000,000 ตัว รวม 5 ชนิ ด ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลา
กระแห ปลาจาด ปลาสร้อยขาว และปลาดุกอุย
สรุ ปผลการดาเนินงาน: ผลิตพันธุ์ปลาไทย รวม 5 ชนิด จานวน 1,015,000 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม

หน่ วยวัด

แผน

ผล

1. ผลิตพันธุ์สัตว์ นา้ จืดไทย
- ปลาตะเพียนทอง

ตัว
ตัว

1,000,000
200,000

180,000

- ปลากระแห

ตัว

300,000

320,000

- ปลาจาด

ตัว

300,000

300,000

- ปลาสร้อยขาว

ตัว

100,000

100,000

ตัว
แห่ ง/ ตัว
ตัว

100,000
6/1,000,000
200,000

115,000
10/1,015,000
180,000

- ปลากระแห

ตัว

300,000

320,000

- ปลาจาด

ตัว

200,000

300,000

- ปลาสร้อยขาว

ตัว

100,000

100,000

- ปลาดุกอุย

ตัว

100,000

115,000

-ปลาดุกอุย
2. การปล่ อยพันธุ์สัตว์ นา้ จืด
- ปลาตะเพียนทอง
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โครงการฟื้ นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสั ตว์นา้ จืดไทย
กิจกรรมปล่ อยพันธุ์สัตว์ นา้ จานวน 1,015,000 ตัว
ศูนย์ วจิ ัยและพัฒนาประมงนา้ จืดสุ รินทร์
ว/ด/ป
ที่ปล่อย

ชื่อแหล่งน้า

อ่างเก็บนา้ ห้ วย
เสนง
4ธ.ค.57 ลาห้ วยแก้ว
28ม.ค.58 อ่างเก็บนา้ อาปึ ล
หนองนา้ บ้ าน
27ก.พ.58
น้ อย-ขาคีม
25มี.ค.58 ลานา้ มูล
อ่างเก็บนา้
27มี.ค.58
สุ วรรณาภา
24เม.ย.58 หนองเฉนียง
27พ.ค.58 ลานา้ มูล
19มิ.ย.58 ห้ วยตาอุ่น
23ก.ค.58 ลานา้ ห้ วยอารีย์
4ธ.ค.57

ที่อยู่

เนือ้ ที่
(ไร่ )

ชนิดพันธุ์สัตว์ นา้
ตพ.
ทอง

จาด

สร้ อย
ขาว

หมู่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

8,760

1

เฉนียง

เมือง

สุ รินทร์ 100,000

ลานา้
7,600

1
2

รัตนบุรี
เทนมีย์

รัตนบุรี
เมือง

สุ รินทร์
สุ รินทร์

200,000

100,000
200,000

56

ตรวจ

ศรีณรงค์

สุ รินทร์

100,000

100,000

ลานา้

ศรีณรงค์

ชุ มพลบุรี สุ รินทร์

100,000

100,000

1,000

กังแอน

ปราสาท

สุ รินทร์

100,000

100,000

142
ลานา้
35
30

บะ
ศรีณรงค์
พรมเทพ
โพนครก

ท่ าตูม
ชุ มพลบุรี
ท่ าตูม
ท่ าตูม

สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์

70,000
50,000

150,000
50,000
50,000
65,000

รวม

กระแห

ดุกอุย

รวม
จานวน
(ตัว)
100,000

100,000

80,000

50,000
65,000

180,000 320,000 300,000 100,000 115,000 1,015,000
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ชนิดพันธุ์ปลาไทยที่นาปล่อย

ปลาตะเพียนทอง

ปลาจาด

ปลากระแห

ปลาสร้ อยขาว

ปลาดุกอุย

48

ภาพกิจกรรม
การปล่ อยพันธุ์ปลา ในโครงการฟื้ นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์นา้ ไทย
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โครงการฟื้ นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์นา้ จืดไทย
ประจาปี งบประมาณ 2559
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ รินทร์ ได้ดาเนิ นการผลิ ตพันธุ์สัตว์น้ าจืดไทย ชนิ ดที่ใกล้
สู ญพันธุ์ และพันธุ์ปลาไทยเศรษฐกิจ ปล่อยลงสู่ แหล่งน้ าอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี เพื่อทดแทนและ
ฟื้ นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ าจืดไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ และคงอยูต่ ่อไป
เป้าหมาย: ผลิตพันธุ์ปลาไทย จานวน 1,000,000 ตัว รวม 5 ชนิ ด ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลา
กระแห ปลาจาด ปลาสร้อยขาว และปลาดุกอุย
สรุ ปผลการดาเนินงาน: ผลิตพันธุ์ปลาไทย รวม 5 ชนิด จานวน 1,020,000 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม

หน่ วยวัด

แผน

ผล

1. ผลิตพันธุ์สัตว์ นา้ จืดไทย
- ปลาตะเพียนทอง

ตัว
ตัว

1,000,000
100,000

1,020,000
-

- ปลากระแห

ตัว

200,000

200,000

- ปลาจาด

ตัว

300,000

400,000

- ปลาสร้อยขาว

ตัว

300,000

320,000

ตัว
แห่ ง/ ตัว
ตัว

100,000
6/1,000,000
100,000

100,000
18/1,020,000
-

- ปลากระแห

ตัว

200,000

200,000

- ปลาจาด

ตัว

300,000

400,000

- ปลาสร้อยขาว

ตัว

300,000

320,000

- ปลาดุกอุย

ตัว

100,000

100,000

-ปลาดุกอุย
2. การปล่ อยพันธุ์สัตว์ นา้ จืด
- ปลาตะเพียนทอง
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โครงการฟื้ นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสั ตว์นา้ จืดไทย
กิจกรรมปล่ อยพันธุ์สัตว์ นา้ จานวน 1,020,000 ตัว
ศูนย์ วจิ ัยและพัฒนาประมงนา้ จืดสุ รินทร์
ที่อยู่

ชนิดพันธุ์สัตว์ นา้

หมู่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

ตพ.
ทอง

กระแห

จาด

สร้ อย
ขาว

ดุกอุย

รวม
จานวน
(ตัว)

1,000

1

กังแอน

ปราสาท

สุ รินทร์

-

100,000

-

-

-

100,000

26ม.ค.59 อ่างเก็บนา้ เกาะก้ว

800

1

เกาะแก้ว

สุ รินทร์

-

100,000

-

-

-

100,000

3ก.พ.59
25ก.พ.59
25ก.พ.59
26ก.พ.59
26ก.พ.59
26ก.พ.59

198
3,520
30
50
60
8

8
2
2
11
1
1

สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์

-

-

30,000
60,000
30,000
80,000
70,000
30,000

-

-

30,000
60,000
30,000
80,000
70,000
30,000

29เม.ย.59 หนองใหญ่

60

2

สุ รินทร์

-

-

100,000

-

-

100,000

4ก.ค.59

อ่างฯห้ วยเสนทับทิมสยาม04

500

1

สุ รินทร์

-

-

-

-

100,000

100,000

9ส.ค.59

หนองนา้ อบต.หนองแวง

15

4

ศรีณรงค์

สุ รินทร์

-

-

-

40,000

-

40,000

9ส.ค.59
10ส.ค.59
12ส.ค.59
17ส.ค.59
30ส.ค.59
30ส.ค.59

หนองนา้ อบต.ประทัดบุ
หนองนา้ อบต.คอโค
หนองนา้ อบต.เทพรักษา
หนองนา้ อบต.โชคเหนือ
หนองนา้ อบต.ตรึม
หนองนา้ อบต.ดม

7
32
12
29
24
31

1
9
8
7
1
1

ปราสาท
เมือง
สังขะ
ลาดวน
ศีขรภูมิ
สังขะ

สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์

-

-

-

40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000

-

40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000

30ส.ค.59

หนองนา้ อบต.หนองเหล็ก

28

1

พรมเทพ
ยาง
สนม
เฉนียง
ระแงง
ระแงง
หนอง
หลวง
เทพรักษา
หนอง
แวง
ประทัดบุ
คอโค
เทพรักษา
ลาดวน
ตรึม
ดม
หนอง
เหล็ก

-

-

-

40,000

-

40,000

ว/ด/ป
ที่ปล่อย

ชื่อแหล่งน้า

3ธ.ค.58

อ่างเก็บนา้ สุ วรรณาภา

แก้งลิงหนองบ่ อ
อ่างเก็บนา้ ลาพอก
หนองตาด
หนองละเบิก
ลาห้ วยกุดไผท
หนองหาร

เนือ้ ที่
(ไร่ )

รวม

สาโรง
ทาบ
ท่ าตูม
ศีขรภูมิ
สนม
เมือง
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
โนน
นารายณ์
สังขะ

ศีขรภูมิ

-

200,000 400,000 320,000 100,000 1,020,000
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์ก้งุ และพันธุ์สัตว์นา้ อืน่ ๆ
ประจาปี งบประมาณ 2558
เป็ นโครงการที่กรมประมงจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจาหน่ายแก่เกษตรกร
ผูเ้ พาะเลี้ ย งสั ตว์น้ า เพื่ อ การพัฒนาด้า นการประมง และส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรมี ค วามรู ้ ที่ ถู ก ต้อ งในการ
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า ซึ่ งเกษตรกรสามารถติดต่อขอซื้ อพันธุ์ปลาจากหน่ วยงานของกรมประมงที่ต้ งั อยู่ในเขต
พื้นที่ได้ตามราคาที่กรมประมงกาหนด
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจาหน่าย จานวน 4,502,100 ตัว
ประจาปี งบประมาณ 2558
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจาหน่าย จานวน 4,881,819 ตัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลดาเนินงานแยกรายเดือน
เป้าหมาย:
ผลการดาเนินงาน:

เดือน
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558
สิ งหาคม 2558
กันยายน 2558
รวม
หมายเหตุ

ไรแดง จานวน 39 กิโลกรัม

จานวนสั ตว์นา้ (ตัว)

จานวนเงิน (บาท)

0
799,779.50
220,352
82,289.50
27,601
163,270
528,431
586,400
800,446
484,400
592,800
596,050

0
372,595
58,000
41,280
20,320
50,530
80,570
144,440
160,650
56,300
68,000
86,070

4,881,819

1,138,755
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2. ผลการดาเนินงานแยกตามชนิดพันธุ์สัตว์ นา้
ชนิดปลา
ปลานิล
กบ
ปลานิลแปลงเพศ
ปลาตะเพียนขาว
ปลาไน
ปลายีส่ กเทศ
ปลานวลจันทร์เทศ
ปลาสวาย
ปลาดุกอุยเทศ
ปลากดเหลือง
ปลาบึก
ปลาหมอไทย
ปลาเกล็ดเงิน
ปลาสร้อยขาว
ไรแดง
รวม

จานวน (ตัว)

จานวนเงิน (บาท)

1,000,850
600
503,025
936,800
360,950
826,650
590,250
278,300
162,250
16,700
3,505
174,900
1,000
26,000
39

116,980
600
237,290
96,890
37,750
84,465
63,575
84,060
40,390
8,350
314,380
48,105
200
2,600
3,120

4,881,819

1,138,755
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์ก้งุ และพันธุ์สัตว์นา้ อืน่ ๆ
ประจาปี งบประมาณ 2559
เป็ นโครงการที่กรมประมงจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจาหน่ายแก่เกษตรกร
ผูเ้ พาะเลี้ ย งสั ตว์น้ า เพื่ อ การพัฒนาด้า นการประมง และส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรมี ค วามรู ้ ที่ ถู ก ต้อ งในการ
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า ซึ่ งเกษตรกรสามารถติดต่อขอซื้ อพันธุ์ปลาจากหน่ วยงานของกรมประมงที่ต้ งั อยู่ในเขต
พื้นที่ได้ตามราคาที่กรมประมงกาหนด
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจาหน่าย จานวน 4,792,542 ตัว
ประจาปี งบประมาณ 2559
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจาหน่าย จานวน 6,069,625 ตัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลดาเนินงานแยกรายเดือน
เป้าหมาย:
ผลการดาเนินงาน:

เดือน
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิ งหาคม 2559
กันยายน 2559
รวม
หมายเหตุ

ไรแดง จานวน 15.50 กิโลกรัม

จานวนสั ตว์นา้ (ตัว)

จานวนเงิน (บาท)

0
215,150
349,950
503,807
314,798
257,497
308,623
726,342.50
1,140,554
847,252
626,851
742,816

0
43,525
66,020
71,760
45,980
59,840
64,190
98,620
164,290
120,920
136,545
167,188

6,069,640.50

1,038,878
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2. ผลการดาเนินงานแยกตามชนิดพันธุ์สัตว์ นา้
ชนิดปลา
ปลานิล
กบ
ปลานิลแปลงเพศ
ปลาตะเพียนขาว
ปลาไน
ปลายีส่ กเทศ
ปลานวลจันทร์เทศ
ปลาสวาย
ปลาดุกอุยเทศ
ปลากดเหลือง
ปลาบึก
ปลาหมอไทย
ปลาเกล็ดเงิน
ปลาสร้อยขาว
ไรแดง
ปลานิลแดง
ปลาเทโพ
ปลากาดา
รวม

จานวน (ตัว)

จานวนเงิน (บาท)

2,000,250
12,150
194,275
641,400
292,100
736,800
654,500
399,325
318,875
54,800
984
100,050
571,600
35,000
15.50
3,750
1,766
52,000

222,355
12,150
88,520
67,090
31,340
73,800
65,450
153,580
75,730
46,950
97,560
30,555
57,360
3,500
1,240
1,200
5,298
5,200

6,069,640.50

1,038,878
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งานวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2558

มูลค่าและการใช้ประโยชน์สัตว์น้าของชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้า
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
Value and Utilization of Aquatic Resources to Society
in Chulabhorn Reservoir, Chaiyaphum Province
ผ่องใส จันทร์ศรี
พงศ์เทพ จันทรชิต
แสงอรุณ เนื่องสิทธิ์
เรณู สิริมงคลถาวร

Pongsai Chansri
Pongthep Jantharachit
Sangaroon Nuangsit
Renu Sirimongkonthaworn

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุรินทร์ Surin Inland Fisheries Research and Development
center
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด
Inland Fisheries Research and Development Division
กรมประมง
Department of Fisheries
๒๕๕๙
2015

รหัสทะเบียนวิจัยเลขที่ 55-0544-55035-009
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มูลค่าและการใช้ประโยชน์สัตว์น้าของชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้า
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ผ่องใส จันทร์ศรี๑* พงศ์เทพ จันทรชิต๒ แสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ๓ และ เรณู ศิริมงคลถาวร๔
๑
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุรินทร์
๒
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสระแก้ว
๓
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครราชสีมา
๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้้าจืด
บทคัดย่อ
จากการศึกษา มูลค่าและการใช้ประโยชน์สัตว์น้าของชุมชนบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เพื่อศึกษาปริมาณ มูลค่า และมูลค่าเพิ่มผลผลิต
การประมง การประเมินผลจับและแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้า การศึกษาสถานะทรัพยากรหลังการจับ
สัตว์น้า การกระจายผลผลิตการประมงในเขื่อนจุฬาภรณ์ไปสู่ผู้บริโภค ปริมาณและรูปแบบการบริโภคสัตว์น้า
ของ
ชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ โดยใช้แบบสอบถามจากชุมชนจ้านวน 14 หมู่บ้าน รวม
จ้านวน 320 รายโดยแบ่งเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์เป็น 2 เขต คือ พื้นที่ใกล้เขื่อนจุฬา
ภรณ์เขตต้าบล
ทุ่งลุยลาย และพื้นที่ไกลเขื่อนจุฬาภรณ์เขตต้าบลห้วยยาง
ผลการศึกษาชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่าประชากรมีอาชีพหลักด้านประมงร้อยละ
2.2 อาชีพรองร้อยละ 9.1 และประกอบอาชีพอื่นร้อยละ 90.6 มีปริมาณผลจับสัตว์น้าเฉลี่ย 58.81 กิโลกรัม/
คน/ปี โดยพื้นที่ต้าบลทุ่งลุยลายมีกิจกรรมด้า นประมงมากกว่าพื้นที่ต้าบลห้วยยาง ซึ่งมีครอบครัวที่ประกอบ
อาชีพหลักด้านประมงร้อยละ 2.5 อาชีพรองร้อยละ 17.5 มีปริมาณผลจับสัตว์น้าเฉลี่ย 98.43 กิโลกรัม/คน/ปี
ขณะที่ต้าบลห้วยยางมีปริมาณผลจับสัตว์น้าเฉลี่ย 19.19 กิโลกรัม/คน/ปี ส้าหรับการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้า
ของชุมชนที่อยู่รอบอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่ามีปริมาณการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้าหลัก 5 ชนิด ได้แก่
ปลาสร้อยนกเขา ปลานิล ปลากระสูบ ปลาสร้อยขาว และปลาช่อน โดยเครื่องมือประมงที่ใช้ ได้แก่ ข่าย และ
เบ็ด รองลงมา ปริมาณปลาสร้อยนกเขาที่จับได้รวม 6.40 ตันต่อปี การใช้ประโยชน์สัตว์น้าของชุมชนบริเวณ
อ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่ามีการใช้ประโยชน์ เพื่อการจ้าหน่ายและการบริโภคเฉลี่ย 29.07 และ 20.62
กก./ คน/ปี และพื้นที่ต้าบลทุ่งลุยลายมีปริมาณการจ้าหน่ายและบริโภคมากกว่าพื้นที่ต้าบลห้วยยาง ขณะที่
ต้าบลห้วยยางมีปริมาณการบริโภคมากกว่าการจ้าหน่ายเฉลี่ย 12.25 และ 4.62 กก./คน/ปี ตามล้าดับ ส่วน
การใช้ประโยชน์สัตว์น้าเพื่อการแปรรูป พบมีปริมาณการแปรรูปสัตว์น้าในต้าบลทุ่งลุยลายมากกว่าต้าบลห้วย
ยางเฉลี่ย 15.91 และ 2.31 กก./คน/ปี ตามล้าดับ

ค้าส้าคัญ: เขื่อนจุฬาภรณ์ มูลค่า การใช้ประโยชน์ สัตว์น้า
หมู่ ๑๓ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โทร. ๐ ๔๔๕๒ ๑๓๙๔ e-mail: pongsaic55@gmail.com
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Value and Utilization of Aquatic Resources to Society
in Chuladhorn Reservoir, Chaiyaphum Province
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Abstract
Study on value and utilization of aquatic animals resources to society of communities located in Chuladhorn Reservoir, Chaiyaphum Province was carried out from October 2011
to September 2012. The study was conducted for assessment of size and value of capture fisheries in Chuladhorn reservoir. The study focuses on assessment of catch, its utilization, fish landing
and marketing channel for distribution of fish catch from fish landing at Chuladhorn reservoir to
the customers. The primary data were collected from 14 sampled villages located in the reservoir. Of these sampled villages were divided in two parts: First, villages are located near by the
reservoir, in Tungluilai Sub-district. Second, villages are located far distance from reservoir, in Haui
Yang Sub-district. A total of 320 sampled fishers of 14 sampled villages were interviewed for
household survey for every 3 months.
The results of study showed that about 9.1 percent of respondents were engaging in
fishing as the second occupation, only 2.2 % of them do fishing as a main occupation, which the
main occupation of respondents were mostly other activities (90.6%). The average total fish
catch was 58.81 kg/fisher/year, which the highest proportion was found in Tungluilai Sub-district
whereas fishers in nearby the reservoir. In Tungluilai Sub-district, about 2.5% of respondents were
engaging fishing as a main occupation, and 17.5% were practiced as the secondary occupation.
The highest average total fish catch was found in Tungluilai Sub-district with 98.43 kg/fisher/year
and lowest catch was about 19.19 kg/fisher/year in Haui Yang Sub-district. The five fish catch
composition in Chuladhorn Reservoir were Osteochilus hasseltii, Oreochromis niloticus, Hampala macrolepidota, Henicorhynchus siamensis and Channa striata, respectively. The common
fishing gear used in reservoir were gill nets and long lines. The highest caught was Osteochilus
hasseltii with about 6.40 ton/year. Fish catch are used for both sale and home consumption. In
Tungluilai Sub-district, fish catch were sold at an average of 29.07 and about 20.62
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kg/person/year were consumed in the household. In Haui Yang Sub-district, majority of fish catch
were used for home consumption (4.62 kg/person/year) and sold about 12.25 kg/person/year. In
term of fish processing, fish catch were processed at an average of 15.91 and 2.31 kg/person/year
in the Tungluilai and Haui Yang Sub-district, respectively.
Key words: Chuladhorn Reservoir, Valuation, Utilization, Catch, Aquatic animals
*50 Moo 13 Tambol Cha-neang Amphoe Mueang Surin 32000 Tel. 0 4452 1394
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ค้าน้า
อ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นอ่างเก็บน้้าเอนกประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการ
ผลิตผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้้า ตัวเขื่อนได้สร้างปิดกั้นล้าน้้าพรมบนเทือกเขาขุนพายบริเวณภูหยวกที่
บริเวณต้าบลทุ่งพระ อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และได้เริ่มท้าการเก็บกักน้้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2515
เป็นต้นมา ลักษณะเขื่อนเป็นแบบหินถม แกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยกรวดและหิน เป็นอ่าง
เก็บน้้าขนาดเล็กอยู่ภายในหุบเขาสูงชัน ปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่หนาแน่นมาก ส่วนที่กว้างที่สุด 4
กิโลเมตร และความยาวสุด 8 กิโลเมตร มีระดับเก็บกักปกติที่ 759.00 ม. ร.ท.ก. ความจุที่ระดับใช้งาน
126.53 ล้านลูกบาศก์เมตร และความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 163.75 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกเฉลี่ย
15.67 เมตร มีพื้นที่รองรับน้้าฝน 545 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ผิวน้้า 12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
7,500 ไร่ สามารถสนับสนุนพื้นที่เพื่อการชลประทานได้ประมาณ 52,000-83,000 ไร่ (กฟผ., 2553)
จากการส้ารวจประชากรปลาอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี พ.ศ. 2515 ถึงปี พ.ศ. 2517 พบว่า อ่าง
เก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์มีชนิดพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่น้อยมาก (ส้ารวย และ อุปถัมถ์, 2515) ต่อมา ส้ารวย (2516)
ได้ส้ารวจประชากรปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์พบปลาทั้งสิ้น 5 ครอบครัว และการส้ารวจของ ส้ารวย
และ อาจิตร (2517) พบปลาทั้งสิ้น 5 ครอบครัว 11 ชนิด ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับอ่างเก็บน้้าแห่ง
อื่นๆ และปลาที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ปลาดุก รองลงมา คือ ปลาจาด และเครื่องมือข่ายเป็นเครื่องมือที่
ชาวประมงนิยมใช้ในท้าการประมงมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เบ็ดราว และฉมวก (ถวัลย์, 2518) ผลการ
ส้ารวจอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (2523) พบปลา 6 ครอบครัว 14 ชนิด ผลจับ
ประชากรปลามีค่าระหว่าง 14.7-18.8 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนระหว่างปลากินพืชต่อปลากินเนื้อ หรือ F : C
ratio มีค่า 2.7 : 1 และต่อมาในปี พ.ศ. 2532 กรมประมงได้ท้าการส้ารวจประชากรปลาในอ่างเก็บน้้าเขื่อน
จุฬาภรณ์ เพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสัตว์ น้า ตามสภาวะการเปลี่ยนไปของระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยการใช้อวนล้อมและยาเบื่อ พบปลาทั้งสิ้น 9 ครอบครัว 21 ชนิด ปริมาณ
ประชากรปลาเฉลี่ย 16.99 กิโลกรัมต่อไร่ ความสมดุลของประชากรปลาระหว่างปลากินพืชต่อปลากินเนื้อ
เท่ากับ 7.4 ส่วนผลการจับปลาโดยใช้กระแสไฟฟ้า พบปลาทั้งสิ้น 6 ครอบครัว 13 ชนิด อัตราการจับ
ปลาด้วยกระแสไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ย 1.64 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และดัชนีความหลากหลายมีค่าเฉลี่ย 2.2693 (บุญ
รัตน์ และคณะ, 2534)
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จะเห็นได้ว่าอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์นับเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส้าคั ญอีกแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสืบเนื่องจากกรมประมงมีนโยบายในการเพิ่มผลผลิตด้านประมงในแหล่งน้้าขนาด
ใหญ่เช่นอ่างเก็บน้้าต่างๆ ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเพื่อการชลประทานหรือการไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ในด้าน
การประมงเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยใช้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเป็นแนวทางหลัก ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้
ข้อมูลพื้นฐานด้านนิเวศน์ สถานะภาพทรัพยากรสัตว์น้า ลักษณะการท้าการประมงในแหล่งน้้า จากผลการ
ส้ารวจในทางวิชาการมาพิจารณาประกอบในการก้าหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ อ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์เป็นอ่างเก็บน้้าที่เก็บกักน้้ามาเป็น
เวลานานเกือบ 40 ปี และขาดการศึกษาข้อมูลพื้นด้านทรัพยากรประมงมาเป็นเวลานาน
การศึกษาครั้งนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าทรัพยากรสัตว์น้าที่จับได้น้ามาใช้ ประโยชน์อะไร ก่อให้เกิด
กิจกรรมอื่นตามมาอย่างไร มีอาชีพใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ รวมถึง
โครงสร้างตลาดที่แสดงถึงระบบการกระจายผลผลิต, เส้นทางการตลาด ราคาสัตว์น้า มูลค่า และมูลค่าเพิ่ม
ของสัตว์น้ารอบพื้นที่อ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ การศึกษาครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงการใช้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรประมง ทั้งด้านปริมาณ และมูลค่า รวมถึงการเชื่อมโยงผลผลิตประมงภายใต้ระบบ
การตลาดจากชาวประมงซึ่งเป็นผู้ผลิต ผ่านผู้ค้าระดับต่าง ๆ สู่ผู้บริโภค ในพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้้าเขื่อน
จุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อ มูลฐานแสดงสถานภาพการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬา
ภรณ์ ได้เป็นอย่างดี สามารถน้าใช้ประกอบการกับการศึกษาด้านการประเมินทรัพยากรประมงอื่น ๆ เพื่อ
ก้าหนด
แนวทางการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากการจับให้อยู่ในระดับที่ที่เหมาะสม
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
6.1 เพื่อศึกษาสถานะทรัพยากรหลังการจับสัตว์น้า เพื่อประเมินผลจับและแนวทางในการ
เพิ่มมูลค่าสัตว์น้า
6.2 เพื่อศึกษาโครงสร้างเชิงพื้นที่ และระบบเครือข่ายตลาด ผู้มีส่วนในระบบตลาดสัตว์น้า
รวมถึงการกระจายผลผลิตการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ไปสู่ผู้บริโภค
6.3 เพื่อทราบถึงปริมาณและรูปแบบการบริโภคสัตว์น้าของชุมชนบริเวณรอบอ่างเก็บน้้า
เขื่อนจุฬาภรณ์
6.4 เพื่อทราบถึงปริมาณ มูลค่า และมูลค่าเพิ่มผลผลิตการประมง และการใช้ข้อมูลการตลาด
การบริโภค การแปรรูป และการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ แสดงสถานภาพการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬา
ภรณ์
6.5 เพื่อเป็นข้อมูลน้าใช้ร่วมกับข้อมูลการศึกษาด้านการประเมินทรัพยากรประมงอื่นในการ
วางแผนการจัดการประมงในแหล่งน้้า รวมถึงการก้าหนดมาตรการเพื่อการใช้ทรัพยากรประมงที่เหมาะสม
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วิธีด้าเนินการ
1.การส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
การออกแบบส้ารวจ (Survey design) ท้าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการส้ารวจเบื้องต้นเพื่อ
คัดเลือกพื้นที่ศึกษา โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ในเขตอ้าเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
1. พื้นที่ใกล้อ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ในเขตต้าบลทุ่งลุยลาย
2. พื้นที่ไกลอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ในเขตต้าบลห้วยยาง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บข้อมูลระดับชุมชนและครัวเรือนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรประมงหลังการจับโดย
วิธีสัมมนากลุ่มย่อยและแบบสัมภาษณ์
2. การส้ารวจข้อมูลระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal) โดยการประชุม
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้แปรรูป ชาวประมง และผู้ค้าสินค้าสัตว์น้าเพื่อรวบรวมข้อมูล
3. สัมภาษณ์ชาวประมง และผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้า ในพื้นที่คัดเลือก เพื่อเก็บข้อมูล
การใช้ประโยชน์ การบริโภค และระบบการตลาดสัตว์น้า โดยสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการค้านวณทาง
สถิติแบบทราบจ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน (Finite Population) และใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125) ดังนี้

n

N
1  Ne

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างโดยในที่นี้ใช้ค่าความคลาด
เคลื่อนที่ 0.05 คือมีค่าความเชื่อมั่นที่ 95 %
4. ส้ารวจตลาดบริเวณรอบเขื่อนจุฬาภรณ์ในเขตต้าบลทุ่งลุยลาย และตลาดอ้าเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ เก็บข้อมูล จ้านวน 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสัตว์น้า การบริโภค และสภาพตลาดสัตว์น้าบริเวณอ่าง
เก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสัตว์น้า การบริโภค และข้อมูลตลาดสัตว์น้า โดยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป
2.3 การประเมินสถานภาพการประมง (Fisheries situation) ในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการวิจัยเรื่อง มูลค่าและการใช้ประโยชน์
สัตว์น้าของชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 เพื่อศึกษาปริมาณ มูลค่า และมูลค่าเพิ่มผลผลิตการประมง การประเมินผลจับและ
แนวทางในการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้า การศึกษาสถานะทรัพยากรหลังการจับสัตว์น้า การกระจายผลผลิตการประมง
ในเขื่อนจุฬาภรณ์
ไปสู่ผู้บริโภค ปริมาณและรูปแบบการบริโภคสัตว์น้าของชุมชนบริเวณรอบอ่างเก็บน้้า
เขื่อนจุฬาภรณ์ โดยใช้ข้อมูลการตลาด การบริโภค การแปรรูป และการใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ แสดงสถานภาพ
การประมงในอ่างเก็บ น้้า เขื่อนจุฬาภรณ์ สามารถน้าข้อมูลใช้ร่ว มกับการศึกษาด้านการประเมินทรัพยากร
ประมงอื่นในการวางแผนการจัดการประมงในแหล่งน้้า รวมถึงการก้าหนดมาตรการเพื่อการใช้ทรัพยากรประมง
ที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลที่ได้น้ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ปรากฏผลดังนี
ตารางที่ 1 จ้านวนหมู่บ้านและครัวเรือนที่ท้าการส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬา
ภรณ์
อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประจ้าปี 2555
ล้าดับ

หมู่บ้าน

ต้าบล

เขตพื้นที่

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

ทุ่งลุยลาย
ร่องแว่
น้้าทิพย์
หนองหญ้าโก้ง
หนองเชียงรอดเหนือ
หนองเชียงรอดใต้
โนนศิลา
ห้วยยาง
ท้ายทุ่ง
โนนสวรรค์
ปากช่อง
เสลืองทอง
หนองหล่มใต้
ห้วยจันทร์หล้า

ทุ่งลุยลาย
ทุ่งลุยลาย
ทุ่งลุยลาย
ทุ่งลุยลาย
ทุ่งลุยลาย
ทุ่งลุยลาย
ทุ่งลุยลาย
ห้วยยาง
ห้วยยาง
ห้วยยาง
ห้วยยาง
ห้วยยาง
ห้วยยาง
ห้วยยาง
รวม

ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ
ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ
ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ
ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ
ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ
ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ
ใกล้อ่างเก็บน้้าฯ
ไกลอ่างเก็บน้้าฯ
ไกลอ่างเก็บน้้าฯ
ไกลอ่างเก็บน้้าฯ
ไกลอ่างเก็บน้้าฯ
ไกลอ่างเก็บน้้าฯ
ไกลอ่างเก็บน้้าฯ
ไกลอ่างเก็บน้้าฯ

จ้านวนครัวเรือน จ้านวนครัวเรือน
ทั้งหมด
ที่เก็บข้อมูล
530
30
284
12
311
18
150
15
180
32
264
30
379
23
221
50
236
11
405
18
171
20
135
13
198
21
214
27
320
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โดยแบ่งเขตพื้นที่ของหมู่บ้านทีท่ ้าการส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 เขต ดังนี้
เขตที่ 1 บริเวณพื้นที่ใกล้อ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์เขตต้าบลทุ่งลุยลาย ได้แก่ บ้านทุ่งลุยลาย
ร่องแว่ น้้าทิพย์ หนองหญ้าโก้ง หนองเชียงรอดเหนือ หนองเชียงรอดใต้ และ บ้านโนนศิลา
เขตที่ 2 บริเวณพื้นที่ไกลอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์เขตต้าบลห้วยยาง ได้แก่ บ้านห้วยยาง ท้ายทุ่ง
โนนสวรรค์ ปากช่อง เสลืองทอง หนองหล่มใต้ และ บ้านห้วยจันทร์หล้า (ตามตารางที่ 2, ภาพที่ 1 และ 2)

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเขตพื้นที่รอบอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ที่ส้ารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประจ้าปี 2
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงหมู่บ้านที่ส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตต้าบลทุ่งลุยลาย และต้าบลห้วยยาง อ้าเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประจ้าปี 2555
1. ข้อมูลด้านสังคม ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเพศหญิงมี 206 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.4 เป็นเพศชาย 114 คน หรือร้อยละ 35.6 โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.4 นับถือศาสนาพุทธ
และนั บ ถื อ ศาสนาอิส ลาม ร้อ ยละ 0.6 ในด้ า นการศึก ษากลุ่ ม ประชากรส่ ว นใหญ่ จบการศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 74.7 ระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.6 และร้อยละ 2.8
ตามล้า ดั บ ส่ วนประชากรที่ จ บการศึก ษาต่้ า กว่า ระดั บ ประถมศึก ษา มีร้อยละ 1.6 และไม่ไ ด้ รับการศึก ษา
ร้อยละ 0.3
ด้านการประกอบอาชีพของประชากร พบว่ามีอาชีพหลักด้านประมง ร้อยละ 2.2 และ
อาชีพรอง ร้อยละ 9.1 ประกอบอาชีพอื่นร้อยละ 90.6 ได้แก่ ท้านา ท้าไร่ และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 34.4 ,
40.6 และ 41.6 ตามล้าดับ และประชากรที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์เขตต้าบลทุ่งลุยลาย พบว่า
มีกิจกรรมด้านประมงมากกว่าหมู่บ้านในเขตต้า บลห้วยยาง ซึ่งอยู่ไกลจากเขื่อนจุฬาภรณ์มากกว่า โดยประชากร
ในเขตต้าบลทุ่งลุยลาย พบว่า ประกอบอาชีพหลักและอาชีพรองด้านประมง ร้อยละ 2.5 และ 17.5 ตามล้าดับ
ส่วนประชากรต้าบลห้วยยาง ประกอบอาชีพหลักด้านประมงร้อยละ 1.9 อาชีพรองร้อยละ 0.6 สมาชิกใน
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ครอบครัวมีจ้านวนเฉลี่ยครอบครัวละ 2 คน และแรงงานเฉลี่ยครอบครัวละ 2 คน ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้
มากกว่า 200,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 54.1) และรองลงมา พบว่า ประชากรมีรายได้ อยู่ระหว่าง 100,001150,000 บาท (ร้อยละ19.1) และ 150,001- 200,000 บาทต่อปี ตามล้าดับ (ร้อยละ 15.3) โดยส่วนใหญ่มี
หนี้สินอยู่ระหว่าง 10,000 – 50,000 บาทต่อราย (ร้อยละ 35.9)
ในเขตหมู่ บ้ า นที่ ศึก ษาส่ วนใหญ่ ภู มิป ระเทศมีลั ก ษณะเป็ น ที่ ราบลุ่ ม และเป็ น ที่ ด อน ประชากร
ประกอบอาชี พ หลั ก และอาชี พ เสริ ม ต่ า งๆ ซึ่ ง พบว่ า พื้ น ที่ ซี่ ง อยู่ ไ กลจากเขื่ อ นจุ ฬ าภรณ์ เ ขตต้ า บลห้ ว ยยาง
ส่ ว นใหญ่ มี กิ จ กรรมด้ า นการเกษตรมากกว่ า พื้น ที่ เ ขตต้ า บลทุ่ ง ลุ ย ลาย โดยประชากรประกอบอาชี พ ท้ า นา
ท้าไร่ ร้อยละ 48.8 และ 45.6 ตามล้าดับ ขณะที่ต้าบลทุ่งลุยลาย มีประชากรประกอบอาชีพท้านา ร้อยละ 20.0
และท้าไร่ ร้อยละ 40.7 ประชากรมีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยรายละ 15.23 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ท้านาเฉลี่ย 2.4 ไร่ พื้นที่
ปลูกยางพาราเฉลี่ย 5.5 ไร่ และเป็นพื้นที่ท้าการเกษตรอื่นๆ เฉลี่ย 8.6 ไร่ ต่อราย

2 .ประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
การประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้าในเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่ามีปริมาณผลจับสัตว์ น้าเฉลี่ย 58.81
กิโ ลกรั ม/คน/ปี โดยพื้น ที่ ใกล้ เขื่อนจุ ฬาภรณ์ในเขตต้าบลทุ่งลุ ยลายซึ่งอยู่ตอนบน มีปริมาณผลจับสัตว์น้า
มากกว่าพื้นที่ไกลเขื่อนฯ ซึ่งอยู่ตอนล่างในเขตต้าบลห้วยยาง โดยต้าบลทุ่งลุยลาย มีผลจับเฉลี่ยเท่ากับ 98.43
กิโลกรัม/คน/ปี ขณะที่ต้าบลห้วยยาง มีผลจับเฉลี่ยเท่ากับ 19.19 กิโลกรัม/คน/ปี
เครื่องมือประมงที่ชาวประมงใช้ในการจับปลา ได้แก่ แห, ข่าย, เบ็ด, ลอบ และปืน โดยพบว่า
เครื่องมือที่ผู้จับปลานิยมใช้ ได้แก่ แห ร้อยละ 10.3 รองลงมาได้แก่ ข่าย เบ็ด ลอบ และปืน ร้อยละ 8.1 ,
5.6 , 0.6 , และร้อยละ 0.3 ตามล้าดับ และชาวประมงส่วนใหญ่ร้อยละ 17.8 จะท้าการประมงอยู่ใน
ระหว่าง 1-10 วันต่อเดือน และชาวประมงร้อยละ 3.1 ท้าการประมงอยู่ในระหว่าง 11-20 วัน และมากกว่า
20 วัน ร้อยละ 0.9 ตามล้าดับ โดยจะออกหาปลาในช่วงกลางวัน เวลาประมาณ 09.00 -16.00 น. ส่วน
ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือข่ายจะออกไปวางข่ายในช่วงเวลาประมาณ 15.00 -16.00 น. และจะกู้ข่ายเพื่อ
รวบรวมปลาในช่วงเช้า ประมาณ 06.00 – 07.00 น.
ชนิดปลาที่ชาวประมงส่วนใหญ่จับได้ ได้แก่ ปลาช่อน ร้อยละ 11.2, ปลานิล ร้อยละ 10.0, ปลา
สร้อยนกเขา ร้อยละ 9.1, ปลาสร้อยขาว ร้อยละ 5.0, ปลากระสูบ ร้อยละ 5.0 และปลาอื่น ๆ ร้อยละ 8.4 ส่วน
ปริมาณการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้าหลัก 5 ชนิด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปลานิล ปลากระสูบ ปลาสร้อยขาว
และ ปลาช่อน
ในการศึ ก ษาได้ จ้ า แนกชนิ ด ปลาที่ จั บ ได้ โ ดยจากการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประมงและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่
ชาวประมงใช้จับสัตว์น้าในบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่า ชนิดปลาที่จับได้ปริมาณน้้าหนักรวมสูงสุดได้แก่ ปลา
สร้อยนกเขา
มีปริมาณน้้าหนักรวมเท่ากับ 6.40 ตันต่อปี รองลงมาได้แก่ ปลานิล ปลากระสูบ ปลา
สร้อยขาว ปลาช่อน และปลาดุก ซึ่งปริมาณการจับมีน้าหนักรวม 3.24, 2.28, 1.06, 0.97 และ 0.69 ตัน ต่อปี
ตามล้าดับ ส่วนชนิดปลารวมอื่นๆ ที่จับได้มีปริมาณน้้าหนักรวม 4.87 ตันต่อปี
เครื่ องมือที่ช าวประมงส่ วนใหญ่ ใช้จับปลาสร้อยนกเขา ปลานิล และปลากระสู บ ได้แก่ ข่าย
รองลงมา คือ เบ็ด ปริม าณปลาสร้อยนกเขาที่จับได้เฉลี่ย 22.87 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ส่วนปลานิลและปลา
กระสูบ ปริมาณที่จับได้เฉลี่ย 11.5 และ 8.22 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ตามล้าดับ ปลาสร้อยขาว ปลาช่อน ปริมาณ
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ที่จับได้เฉลี่ย 3.84, 3.5 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ตามล้าดับ ส่วนปลาดุก ปริมาณที่จับได้เฉลี่ย 2.53 กิโลกรัมต่อ
ครัวเรือน และปลารวมอื่นๆ ที่จับได้มีปริมาณเฉลี่ย 16.96 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ส่วนเครื่องมือเบ็ดชาวประมง
ส่วนใหญ่จะใช้ในการจับปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ปลาสร้อยนกเขา และปลากระสูบ ร้อยละ 0.9 ส่วนปลาสร้อย
ขาว พบใช้เครื่องมือเบ็ดในการจับร้อยละ 0.3 ตามล้าดับ
3. การใช้ทรัพยากรประมงหลังการจับสัตว์น้า
การใช้ทรัพยากรสัตว์น้าภายหลังการจับของชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ พบ
มีก ารใช้ ป ระโยชน์ สั ต ว์น้ า 3 รู ป แบบ และพื้ นที่ ใ กล้ เ ขื่อ นจุฬ าภรณ์ เขตต้า บลทุ่ ง ลุ ย ลาย มีป ริ มาณการใช้
ประโยชน์สัตว์น้าเพื่อการจ้าหน่ายสูงสุดเฉลี่ย 53.52 กก./คน/ปี เพื่อการบริโภคและแปรรูปปริมาณเฉลี่ย
28.99 และ 15.91 กก./คน/ปี ตามล้าดับ มากกว่าพื้นที่ไกลเขื่อนในเขตต้าบลห้วยยาง ซึ่งพบว่ามีปริมาณการ
บริโภคเฉลี่ย 12.25 กก./คน/ปี เพื่อการจ้าหน่ายและการแปรรูปปริมาณเฉลี่ย 4.62 และ 2.31 กก./คน/ปี
ตามล้าดับ ตามรายละเอียดแสดงตารางที่ 2
การจับสัตว์น้ามาใช้ประโยชน์พบ 3 รูปแบบ ได้แก่
1. การน้ามาบริโภค พบว่า เป็นการใช้ประโยชน์ที่มากเป็นอันดับสอง โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย
20.62 กก./ คน/ปี ชนิดสัตว์น้าที่น้าขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคมากที่สุด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปริมาณ
การบริโภคเฉลี่ย 6.49 กก./ คน/ปี รองลงมาได้แก่ ปลารวม ปลานิล และปลาช่อน มีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย
4.93, 3.26 และ 2.53 /กก./ คน/ปี ตามล้าดับ
2. การน้าไปจ้ าหน่ ายสร้างรายได้ เป็นการใช้ประโยชน์ที่มากที่สุด โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ ย
29.07 กก./ คน/ปี ชนิดสัตว์น้าที่น้าไปจ้าหน่ายมากที่สุด ได้ แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 10.58
กก./คน/ปี รองลงมาได้แก่ ปลารวม ปลานิล และปลากระสูบ ปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 8.60, 6.37 และ 2.25
กก./ คน/ปี ตามล้าดับ
3. การน้าไปแปรรูป เพื่อยืดเวลาการเก็บรักษาผลผลิตสัตว์น้า และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เป็นการ
ใช้ประโยชน์ที่มากเป็นอันดับสาม โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 9.11 กก./ คน/ปี ชนิดสัตว์น้าที่นิยมน้ามาแปร
รูป ได้มากที่สุด ได้แก่ ปลากระสูบ ปลาสร้อยนกเขา และปลารวม โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 3.19, 2.94 และ
1.78 กก./คน/ปี ตามล้าดับ การแปรรูปที่พบ ได้แก่ ปลาร้า ปลาส้ม ปลานิลหมัก เป็นต้น
ตารางที่ 2 ปริมาณการใช้ประโยชน์สัตว์น้าของชุมชนในต้าบลทุ่งลุยลายและต้าบลห้วยยาง อ้าเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ ประจ้าปี 2555
เขตพื้นที่
ต.ทุ่งลุยลาย
ต.ห้วยยาง
รวมเฉลี่ย

ปริมาณการบริโภค ปริมาณการจ้าหน่าย
เฉลี่ย (ต่อคน/ปี)
เฉลีย่ (ต่อคน/ปี)
กก. ร้อยละ
28.99 70.3
12.25 29.7
20.62 100

กก.
53.52
4.62
29.07

ร้อยละ
92.0
8.0
100

ปริมาณการแจกจ่าย
เฉลี่ย (ต่อคน/ปี)
กก.
0
0
0

ร้อยละ
0
0
0

ปริมาณการแปรรูป
เฉลี่ย (ต่อคน/ปี)
กก.
15.91
2.31
9.11

ร้อยละ
87.3
12.7
100
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4. การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้า
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ในตลาดมีก ารน้ าสิ น ค้ า สั ตว์ น้ า จากบริ เ วณอ่ า งเก็ บ น้้ า เขื่ อ นจุ ฬาภรณ์ ไ ป
จ้าหน่ายในตลาดหลัก 2 แห่ง คือ ตลาดเย็นและตลาดนัดบริเวณเทศบาลต้าบลทุ่งลุยลาย และตลาดอ้าเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ พบว่าสัตว์น้าที่มีขนาดเล็ก เช่น ปลาสร้อยนกเขา ปลาสร้อยขาว ปลากระสูบ และปลารวมต่าง
ๆ จะมีราคาค่อนข้างต่้าอยู่ในช่วงประมาณ 20-30 บาทต่อกิโลกรัม จึงน้าไปแปรรูปซึ่งท้าให้มีราคาสูงขึ้น และใน
พื้นที่ต้าบล ทุ่งลายมีการแปรรูปสัตว์น้าโดยการท้าปลาส้มจากปลาตะเพียนไปจ้าหน่าย เป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับสัตว์น้าสามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มในลักษณะกลุ่มแม่บ้าน และ
พบว่าชุมชนบางครัวเรือนที่มีสมาชิกท้าการประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์มีการท้าปลาร้าหรือผลิตปลาแปร
รูปไว้ใช้ประโยชน์บริโภคในครัวเรือน เพื่อยืดเวลาการเก็บรักษาสัตว์น้าให้มีบริโภคได้ตลอดปี หรือยาวนานมากขึ้น
และสามารถน้าไปจ้าหน่ายเพิ่มรายได้ของครอบครัวอีกทางหนึ่ง
ตารางที่ 3 ราคาสัตว์น้าชนิดต่างๆ ในตลาดทุ่งลุยลาย อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประจ้าปี 2555
ชนิดสัตว์น้า

ราคาต่้าสุด
(บาท/กก.)

ราคาสูงสุด
(บาท/กก.)

ราคาจ้าหน่ายประจ้า
(บาท/กก.)

ปลาดุก
ปลาช่อน
ปลานิล
ปลากดเหลือง
ปลาสลาด
ปลาสร้อยนกเขา
ปลาไน
ปลาสร้อยขาว
ปลากระสูบ
ปลาแขยงข้างลาย
ปลาตะเพียน
ปลาเค้าด้า
ปลารวม

60
70
60
70
40
30
60
20
30
40
50
50
30

70
120
80
100
60
50
80
30
50
50
60
60
50

60
80
60
100
80
40
60
30
50
50
50
60
50

หมายเหตุ

ขายกองละ 20 บาท
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ตารางที่ 4 ราคาผลผลิตปลาแปรรูปในตลาดอ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประจ้าปี 2555
ผลผลิตปลาแปรรูป
ปลาร้า
ปลาส้ม
ปลาตะเพียนแดด
เดียว
ปลาช่อนแดดเดียว
ปลานิลหมักเครื่อง
ปลาสร้อยขาวรมควัน

ราคาต่้าสุด
(บาท/กก.)

ราคาสูงสุด
(บาท/กก.)

ราคาจ้าหน่ายประจ้า
(บาท/กก.)

35
80
70

40
100
80

35
80
70

100
80
200

150
100
250

100
80
200

หมายเหตุ
ปลากระดี่
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สรุปผลการศึกษา
การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้าของชุมชนที่อยู่รอบอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่า ปริมาณการใช้
ประโยชน์จากสัตว์น้าหลัก 5 ชนิด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปลานิล ปลากระสูบ ปลาสร้อยขาว และ ปลาช่อน
ซึง่ การประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้าในเขื่อนจุฬาภรณ์ พบว่ามีปริมาณผลจับสัตว์น้า เฉลี่ย 58.81 กิโลกรัม/คน/
ปี โดยชุมชนที่มีพื้นที่ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์ ในเขตต้าบลทุ่งลุยลาย มีปริมาณผลจับสัตว์น้า มากกว่าชุมชนที่อยู่ไกล
เขื่อนจุฬาภรณ์ ในเขตต้าบลห้วยยางซึ่งมีปริมาณผลจับสัตว์น้าเฉลี่ย/คน/ปี เท่ากับ 98.43 กิโลกรัม ส่วนพื้นที่
ไกลเขื่อน ฯ เขตต้าบลห้วยยาง มีผลจับสัตว์น้าเฉลี่ยเท่ากับ 19.19 กิโลกรัม/คน/ปี ด้านการใช้ประโยชน์สัตว์น้า
มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้าเพื่อการจ้าหน่ายและการบริโภคสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 29.07 และ 20.62 กก./คน/ปี
ตามล้าดับ
ส่วนปริมาณการใช้ประโยชน์สัตว์น้าเพื่อการแปรรูปเฉลี่ย เท่ากับ 9.11 กก./คน/ปี โดยพื้นที่
ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์ เขตต้าบลทุ่งลุยลายมี ปริมาณการจ้าหน่าย การบริโภค และการแปรรูปมากกว่าพื้นที่ไกล
เขื่อนฯ เขตต้าบลห้วยยาง มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 53.52, 28.99 และ 15.91 กก./คน/ปี ตามล้าดับ ขณะที่พื้นที่
ไกลเขื่อนฯ พบว่าการใช้ประโยชน์สัตว์น้าเพื่อการบริโภคมีปริมาณสูงสุด และมากกว่าเพื่อการจ้าหน่ายและการ
แปรรูป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.25, 4.62 และ 2.31 กก.คน/ปี ตามล้าดับ
ส้าหรับการจับสัตว์น้าชนิดอื่นๆ เช่น กุ้ง และหอยชนิดต่างๆ นั้น พบว่ามีชาวประมงจับกุ้งจ้านวน
2 ราย และมีการใช้ประโยชน์เพื่อบริโภคเท่านั้น โดยใช้เครื่องมือโป๊ะ ส่วนหอยไม่มีการน้ามาใช้ประโยชน์
การใช้ทรัพยากรสัตว์น้าภายหลังการจับของชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ พบ
มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้า 3 รูปแบบ ได้แก่
1. การน้ า มาบริ โ ภค พบมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ม ากเป็ น อั น ดั บ สอง รองจากการน้ า สั ต ว์ น้ า ไปใช้
ประโยชน์เพื่อจ้าหน่าย โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 20.62 กก./ คน/ปี ชนิดสัตว์น้าที่น้าขึ้นมาใช้ประโยชน์ใน
การบริโภคมากที่สุด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 6.49 กก./ คน/ปี รองลงมาได้แก่ ปลา
รวม ปลานิล และปลาช่อน มีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 4.93, 3.26 และ 2.53 /กก./ คน/ปี ตามล้าดับ
2. การน้าไปจ้าหน่ายสร้างรายได้ พบมีการใช้ประโยชน์มากที่สุด โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 29.07
กก./ คน/ปี ชนิดสัตว์น้าที่น้าไปจ้าหน่ายมากที่สุด ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 10.58 กก./
คน/ปี รองลงมาได้แก่ ปลารวม ปลานิล และปลากระสูบ ปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 8.60, 6.37 และ 2.25 กก./
คน/ปี ตามล้าดับ
3. การน้าไปแปรรูป เพื่อยืดเวลาการเก็บรักษาผลผลิตสัตว์น้า และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า พบมีการ
ใช้ประโยชน์เป็นอันดับสาม โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 9.11 กก./ คน/ปี ชนิดสัตว์น้าที่นิยมน้ามาแปรรูป ได้
มากที่สุด ได้แก่ ปลากระสูบ ปลาสร้อยนกเขา และปลารวม โดยมีปริมาณน้้าหนักเฉลี่ย 3.19, 2.94 และ 1.78
กก./คน/ปี ตามล้าดับ การแปรรูปที่พบ ได้แก่ ปลาร้า ปลาส้ม ปลานิลหมัก เป็น
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
โสภิต แก้วชนะ๑* นพมาศ เจียวตั้ง๒ นงนุช สุวรรณเพ็ง๓ และ เบญจมาศ มุสิแก้ว๔
๑

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้า้ จืดยโสธร

๒

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้า้ จืดหนองคาย

๓

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้า้ จืดร้อยเอ็ด

๔

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้า้ จืดขอนแก่น

บทคัดย่อ

การศึกษาคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ทั้งทางด้านกายภาพและเคมีของน้้าด้าเนินการ
เก็บตัวอย่างน้้า รวม 4 ครั้ง คือในเดือนธันวาคม 2552 (ระดับน้้าก้าลังลง) เดือนมีนาคม (ระดับน้้าน้อย) เดือน
มิถุนายน (ระดับน้้าก้าลังขึ้น) และเดือนกันยายน 2553 (ระดับน้้ามาก) จ้านวน 8 จุดส้ารวจ น้าข้อมูลคุณภาพน้้าที่
ได้มาวิเคราะห์ระดับเกณฑ์คุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในรอบปี
ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิน้าในบึงโขงหลงมีค่าอยู่ในช่วง 24.30-30.95 องศาเซลเซียส ความโปร่ง
แสงอยู่ในช่วง 30-275 เซนติเมตร ความน้าไฟฟ้าอยู่ในช่วง 13.10-27.85 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ความขุ่นของ
น้้าอยู่ในช่วง 0-32.50 FTU ออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง 1.60-10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่
ในช่วง 5.95-7.60 ความเป็นด่างและความกระด้างอยู่ในช่วง 7.5-16.0 และ 9.0-55.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ คาร์บอนไดออกไซด์อิสระอยู่ในช่วง 2.0-21.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ออร์โธฟอสเฟต
อยู่ในช่วง 0.016-0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด อยู่ในช่วง 0.012-0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย
ไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.008-0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.051-1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร
และคลอโรฟิลล์ เอ อยู่ในช่วง 2.89-53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จากผลการศึกษาบ่งบอกว่าคุณภาพน้้าโดยรวมในบึงโขงหลงยังมีคุณภาพดี เนื่องจากคุณภาพน้้า
โดยทั่วไปยั งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สัตว์น้าสามารถอยู่อาศัยได้ดี แต่ก็พบว่ามีค่าดัชนีคุณภาพน้้าบางประการ
ได้แก่ ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต ที่มีค่าสูง กว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย และค่าความ
เป็นด่าง ความกระด้าง และความน้าไฟฟ้า มีค่าค่อนข้างต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในบางช่วงเวลาและบางจุด
ส้ารวจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการความสมบูรณ์ของแหล่งน้้า การด้ารงชีวิตของสัตว์น้าและอาจเกิดมลภาวะได้ใน
อนาคต ส้าหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง พบมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ค่อนข้าง
ชัดเจน ได้แก่ อุณหภูมิน้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัสทั้งหมด
และคลอโรฟิลล์เอ
ค้าส้าคัญ : คุณภาพน้า้ บึงโขงหลง
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Abstract
Study on physical and chemical characteristic of water quality in Bueng Kong
Long was conducted in December 2009, March, June and September 2010 by collecting water samples from 8 stations and 4 periods in Bueng Kong Long. Water quality data was analyzed to determined its condition and variation in the reservoir on one year round.
The results showed that in the range values of general water quality condition in the
reservoir were water temperature about 24.30 to 30.90 o C, transparency 30.0 to 275.0 cm, turbidity 0 to 32.50 FTU, Conductivity 13.10 to 27.85 µS/cm, pH 5.95 to 7.60, dissolved oxygen
1.60 to 10.20 mg/l, and free carbon dioxide 2.0 to 21.0 mg/l. For the soluble condition, alkalinity and hardness were ranging from 7.5 to 16.0 and 9.0 to 55.0 mg/l as CaCO3, respectively.
On the nutrient condition, ammonia nitrogen was found about 0.008 to 0.126 mg/l, total nitrogen 0.051 to 1.205 mg/l, orthophosphate 0.01 to 0.19 mg/l, total phosphorus 0.021 to
0.089 mg/l and chlorophyll-a 2.89 to 53.42 mg/m3.
The result of the study showed that almost all of those water quality parameters
were determined in normal level of natural water quality standard. Except for ammonia nitrogen and orthophosphate which had been found above the standard values and parameter of alkalinity, hardness and conductivity below the standard values in some station and
period. Water quality variation among seasons were also obviously observed in parameters
of water temperature, pH, alkalinity, hardness, orthophosphate, total phosphorus and chlorophyll-a.
Key words : water quality, Bueng Kong Long
*Corresponding author: Yasothon Inland Fisheries Research and Development Center,
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ค้าน้า

บึงโขงหลง เป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site อันดับที่ 1098 ) เป็น
พื้น ที่ชุ่มน้้ าเพียงแห่ งเดีย วในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญระดับนานาชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ Ramsar Site ล้าดับที่ 2 รองจากพื้นที่ชุ่มน้้าพรุ
ควนขี้เสี้ยนในเขตห้ามล่าสั ตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เนื่องจากเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ ให้ความเกื้อหนุนต่อชนิดพันธุ์ที่ตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ของทั้งนกและปลา เป็น
แหล่งท้าประมง แหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งน้้าของชุมชนทั้งด้านการเกษตร อุปโภค และบริโภค
บึงโขงหลงเป็นแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มาก โดยจะเห็นได้จากการส้ารวจ
พบพืชน้้ากว่า 80 ชนิด พันธุ์ปลากว่า 80 ชนิด นอกจากนี้ยังพบสัตว์น้าอื่นๆ เช่น กุ้งฝอย ปู และกบเขียด
มากกว่า 15 ชนิด พบนกอพยพกว่า 70 และนกประจ้าถิ่นอีก 66 ชนิด รวมประมาณ 136 ชนิด (ชวลิต,
2549) นอกจากนี้ บึงโขงหลงเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส้าคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งสืบพันธุ์วางไข่ และเลี้ยง
ตัวอ่อนของปลาน้้าจืดหลายชนิดโดยเฉพาะปลาที่มีถิ่นอาศัยในแม่น้าโขง เป็นแหล่งโปรตีนที่ส้าคัญของชุมชน
โดยรอบ จาการศึกษาของโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้า อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย และลุ่มน้้าโขง,
2550 พบว่า คุณภาพน้้าโดยรวมในพื้นที่ชุ่มน้้าบึงโขงหลงอยู่ในเกณฑ์ดี หรือจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้้าผิว
ดินประเภทที่ 2 คือเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน
ปั จ จุ บั น บึ ง โขงหลงมี การเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้ อมของแหล่ ง น้้าเนื่องจากการเพิ่มขึ้ นของ
ประชากรที่ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าเพิ่มขึ้น ปัญหาจากมลภาวะของชุมชน อุตสาหกรรมหรือ
แม้แต่การท้าการเกษตร และการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ เช่น การตื้นเขินของแหล่งน้้าเนื่องจากมีวัชพืชน้้า
มากเกินไป เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้้าและผลผลิตทางการประมงของแหล่งน้้า
หรืออาจรุนแรงถึงขั้นที่สัตว์น้าไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ และไม่สามารถน้าน้้า นั้นมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ดังนั้น
การศึกษาด้านนิเวศน์โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อติดตามเฝ้าระวัง
และควบคุมคุณภาพของน้้าในแหล่งน้้า ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมส้าหรับการด้ารงชีวิตของสัตว์น้า
และทรัพยากรทางการประมงอื่นๆ และสามารถน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบเป็นข้อมูลส้าหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท้าให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรประมงในบึง
โขงหลงอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1.
2.

เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและอุกทกวิทยาของบึงโขงหลง
เพื่อศึกษาดัชนีคุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในบึงโขงหลง
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วิธีด้าเนินการ
1. การวางแผนการส้ารวจ
ด้าเนินการศึกษาโดยการวางแผนและก้าหนดจุดส้ารวจในบึงโขงหลง โดยแบ่งออกเป็น 8 จุด
ส้ารวจ ตามลักษณะพื้นที่และสภาพนิเวศน์ของแหล่ งน้้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของบึงโขงหลง คือทั้ง
บริเวณต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ครอบคลุมพื้นที่ 3 ต้าบล 2 อ้าเภอ ได้แก่ ต้าบลโสกก่าม ต้าบลบ้าน
ต้อง อ้าเภอเซกา และต้าบลบึงโขงหลง อ้าเภอบึงโขงหลง ดังนี้
จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย หลังวัดดอนหม้อทอง บ้านโคกกระแซ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM
48Q 0392659N,1996222Eเป็นท่าเรือของชาวประมง และในบริเวณนั้นมีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่น และมีการ
ท้านาข้าวนาปี และเนื่องจากในบริเวณนั้นมีป่าชุมชนดอนหม้อทอง ของบ้านโคกกระแซ จึงท้าให้มีสภาพเป็นป่า
ธรรมชาติ
จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา บ้านโสกก่าม พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0394255 N,
19955009E เป็นจุดที่อยู่หลังโรงเรียนมัธยมโสกก่าม โดยบริเวณนั้นจะเป็นกอสนุ่น และบัวเป็นจ้านวนมาก
และบริเวณใกล้เคียงมีป่าธรรมชาติ และมีการท้านา
จุดส้ารวจที่ 3เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงพิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0395755N,1993374E
เป็นป่าธรรมชาติเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณโดยรอบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
การปลูกสวนยางพารา
จุดส้ารวจที่ 4 จุดสูบน้้าประปาบ้านโสกโพธิ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 997068N,1992325E
บริเวณบ้านโสกโพธิ์ ส่วนมากมีการท้านา และเลี้ยงสัตว์บริเวณที่อยู่ติดบึงโขงหลง
จุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 03966773N,1990538E
บริเวณกลางบึง เป็นจุดที่อยู่ใกล้ดอนแก้ว ซึ่งเป็นเกาะกลางน้้า มีสภาพเป็นธรรมชาติ มีไผ่กะซะ เล็กน้อย มีกอ
สนุ่นลอยจ้านวนไม่มาก โดยบนฝั่งบ้านโสกพอก บ้านโสกโพธิ์ มีการใช้ประโยชน์คือท้านาข้าว และมีการเลี้ยง
สัตว์บริเวณที่ติดกับกุดทิง
จุดส้ารวจที่ 6 แพอาหารค้าสมบูรณ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0397166N,1989159E เป็น
บริเวณที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมาก และมีกิจกรรมทางน้้าต่างๆ รวมไปถึงมีร้านอาหารจ้านวนมาก
ที่อยู่ติดกับบึงโขงหลง
จุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q 0397447N,1988525E
บริเวณบ้านค้าสมบูรณ์เป็นแหล่งที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยบริเวณใกล้เคียงนั้นมีป่าธรรมชาติ และมีการ
ปลูกสวนผลไม้ สวนมะม่วง และสวนยาง
จุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 48Q
0398112N,1986714E มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ และมีการท้าสวนยางพารา โดยในบริเวณนี้จะอยู่หลัง
โรงเรียนบึงโขงหลง และสถานีต้ารวจบึงโขงหลง และมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยแต่ไม่มากนัก
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ภาพที่ 1 จุดส้ารวจดัชนีคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง อ้าเภอบึงโขงหลงและอ้าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ครั้งที่ 1 ตัวแทนของระดับน้้าก้าลังลง คือเดือนธันวาคม2552
ครั้งที่ 2 ตัวแทนของระดับน้้าน้อย คือ เดือนมีนาคม 2553
ครั้งที่ 3 ตัวแทนของระดับน้้าก้าลังขึ้น คือ เดือนมิถุนายน 2553
ครั้งที่ 4 ตัวแทนของระดับน้้ามาก คือ เดือนกันยายน 2553
2. การรวบรวมข้อมูล
1.ลักษณะทางกายภาพและอุทกวิทยาของบึงโขงหลง โดยการส้ารวจภาคสนาม และรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิของลักษณะพื้นที่

75
2.คุณภาพน้้าและการเปลี่ยนแปลงในบึงโขงหลง
ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้าเพื่อศึกษาคุณภาพของน้้าทางกายภาพและทางเคมี โดยด้าเนินการ
เก็บตัวอย่างน้้าจากจุดส้ารวจ 8 จุดส้ารวจ จ้านวน 4 เที่ยวส้ารวจในรอบปี เก็บตัวอย่างน้้าแต่ละจุดส้ารวจที่
ระดับต่้าจากผิวน้้า 0.5 เมตร และเหนือผิวท้องน้้า 0.5 เมตร โดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่างน้้า (Kemmerer water sampler) เพื่อน้าไปวิเคราะห์คุณภาพน้้า ตามการวิเคราะห์คุณภาพน้้าวิธีมาตรฐานส้าหรับการตรวจสอบ
น้้าเสียและน้้าทั่วไป APHA AWWA and WPCF,1992 และตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ (2528) ดังนี้
ดัชนีคุณภาพน้้า
อุณหภูมิของน้้า (องศาเซลเซียส)*
ความโปร่งแสง (เซนติเมตร)*
ความน้าไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร)*
ความขุ่นใส (เอฟ ที ยู)*
ออกซิเจนที่ละลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)*
ความเป็นกรดเป็นด่าง *
ความเป็นด่าง(มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป CaCO3)*
ความกระด้าง(มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป CaCO3)*
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (มิลลิกรัมต่อลิตร)*
ออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)*
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)*
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)*
ไนโตรเจนทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)*
คลอโรฟิลล์ เอ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)**

วิธีวิเคราะห์
Thermometer probe เครื่อง SOLOMAT 520c
Secchi disc plate
Conductivity meter เครื่อง SOLOMAT 520c
Absorbtometic method เครื่อง HACH DR/2000
Azide modification ของ Winkler Method
pH meter เครื่อง SOLOMAT 520c
Titrimetric method
Titrimetric method
Titrimetric method
Phos ver method เครื่อง HACH DR/2000
Digestion ascorbic acid method
Nessler method เครื่อง HACH DR/2000
FerrousSulfate method เครื่อง HACH DR/2000
Trichromatic method

หมายเหตุ * วิเคราะห์ ณ จุดส้ารวจในอ่างเก็บน้้า ** วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้้าในแต่ละจุดส้ารวจและในแต่ละ
เดือนที่ส้ารวจ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจและระหว่างเดือน (ฤดูกาล) ในบึงโขงหลง
3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
จากการศึกษาทัง้ 4 เที่ยวส้ารวจ ด้วยวิธี one-way ANOVA ที่ระดับนัยส้าคัญ P<0.05 และแสดงผลเป็นตาราง
ตัวเลข
3.3 ศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคุณภาพน้้าระหว่างเดือน (ฤดูกาล) โดยใช้ค่าเฉลี่ยจาก 8 จุดส้ารวจ ด้วยวิธี one-way ANOVA ที่
ระดับนัยส้าคัญ P<0.05 และแสดงผลเป็นตารางตัวเลข
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ผลการศึกษา
1. ลักษณะทางกายภาพและอุทกวิทยาของบึงโขงหลง
ลักษณะภูมิประเทศของน้้าบึงโขงหลง บึงโขงหลงเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่วางตัวเป็นแนวยาว จากทิศ
เหนือลงใต้ มีความกว้างโดยเฉลี่ย 2 กิโลเมตร และ ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 13,877 ไร่ มี
ความสูงจากระดับน้้าทะเลเฉลี่ย 160 เมตร น้้าในบึงมีความลึกโดยเฉลี่ย 50 – 100 เซนติเมตร โดยมีส่วนที่ลึก
ที่สุดประมาณ 6 เมตร จากการการส้ารวจความลึกของน้้าจ้านวน 56 จุด ที่ระดับความสูง 159 เมตร จาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง พบว่า น้้ามีความลึกมากสุด 4.98 เมตร จะมีปริมาตรเก็บกักน้้า 42.14 ลูกบาศก์เมตร
โดยพื้นที่ที่มีความลึกของน้้ามากจะอยู่บริเวณตอนกลางค่อนมาทางทิศใต้ของบึง ส่วนบริเวณอื่นๆจะมีความลึก
ไม่มากนัก โดยจะมีความลึกเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 เมตร หากมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าในบึ งโขงหลงทุกระยะ 50
เซนติเมตร ปริมาตรน้้าจะเปลี่ยนไป ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาตรน้้าในบึงโขงหลง ตามระดับความลึกต่างๆ
ระดับความสูงจากระดับน้้าทะเล
ปริมาตรน้้า
ความลึก
(เมตร)
(ลูกบาศก์เมตร)
(เมตร)
159.00
42.14
4.98
158.50
34.59
4.50
158.00
26.93
4.00
157.50
19.79
3.50
ที่มา : โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยและลุ่มน้้าโขง WWF
2. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า
2.1 ความแตกต่างคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจ
การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าในเชิงพื้นที่ โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย
ของดัชนีคุณภาพน้้าตามจุดส้ารวจตลอดทั้งปี และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจภายใน
เดือนเดียวกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าต่างๆ พบว่าพื้นที่จุดส้ารวจค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณภาพน้้าบางประการ
ได้แก่ค่าเฉลี่ ย ความโปร่ งแสง ความน้ าไฟฟ้า ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้้า คาร์บอนไดออกไซด์อิส ระ
แอมโมเนียไนโตรเจน และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงตามจุดส้ารวจและมีความแตกต่างกัน
อย่ างมีนัย ส้ าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่ วนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความ
กระด้าง ออร์ โธฟอสฟอรัส ปริมาณฟอสฟอรัสทั้ง หมด และคลอโรฟิลล์ เอ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3
อุณหภูมิน้า (water temperature) ค่าพิสัยของอุณหภูมิน้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่า
ใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 24.30-30.90 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ย 27.79 ± 1.89 องศาเซลเซียส และเมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิน้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทาง
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สถิติ (p>0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (26.91±2.15 องศาเซลเซียส) และจุด
ส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (28.34 ± 2.88 องศาเซลเซียส)
ความโปร่งแสง (transparency) ค่าพิสัยความโปร่งแสงตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง
30.00-275.00 เซนติเมตร และมีค่าเฉลี่ย 157.47 ± 73.57 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างมากซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความโปร่งแสงในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (46.25±17.97 เซนติเมตร) ขณะที่จุด
ส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (223.50±20.55 เซนติเมตร)
ความน้าไฟฟ้า (conductivity) ค่าพิสัยของความน้าไฟฟ้าตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง
13.10-27.85 ไมครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และมีค่าเฉลี่ย 17.77 ± 3.60 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ซึ่งมีความ
แตกต่างค่อนข้างมาก และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความโปร่งแสงในบึงโขงหลงตามจุด
ส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุด(15.25±0.54 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) ขณะที่จุดส้ ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้ อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
(24.71±4.28 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร
ความขุ่น (turbidity) ค่าพิสัยความขุ่นใสตามจุดส้ารวจบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.00-32.50 เอฟ
ที ยู และมีค่าเฉลี่ย 9.86 ± 9.74 เอฟ ที ยู และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความค่าความ
ขุ่นในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้า
สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (2.13±3.61 เอฟ ที ยู) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
(27.40±5.16 เอฟ ที ยู)
ออกซิเจนที่ละลายในน้้า (dissolved oxygen) ค่าพิสัยปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้าตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 1.60-10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 6.98 ± 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร
และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความค่าออกซิเจนที่ละลายในน้้าในบึงโขงหลงตามจุด
ส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (3.55±1.04
มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (8.78±0.99 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร)
ความเป็ น กรดเป็ น ด่าง (pH) ค่ าพิ สั ยความเป็ นกรดเป็น ด่างตามจุด ส้ า รวจในบึงโขงหลงมีค่ า
ระหว่าง 5.95-7.60 และมีค่าเฉลี่ย 6.84 ± 0.48 ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิน้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดย
จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (6.49±0.47) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลบึง
โขงหลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (7.03±0.56)
ความเป็นด่าง (alkalinity) ค่าพิสัยความเป็นด่างตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 7.5016.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยง 10.55 ± 1.88 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและ
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณ หภูมิน้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 6 แพอาหารค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (9.50±1.29 มิลลิกรัมต่อลิตร)
ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (12.75±2.36 มิลลิกรัมต่อลิตร)
ความกระด้าง (hardness) ค่าพิสัยความกระด้างตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 9.0055.00 และมีค่าเฉลี่ย 22.58 ± 12.42 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความกระด้างตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยจุด
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ส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (17.50±3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1
ท่า เรื อโคกคล้ อ ย และจุ ด ส้ า รวจที่ 4 จุ ด สู บ น้้ าประปาบ้ า นโสกโพธิ์ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด (26.13±18.79 และ
26.13±16.69 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ)
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (free carbon dioxide) ค่าพิสัยของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ
ตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่า 2.00-21.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.09 ± 4.62 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในบึงโขงหลง
ตามจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุด (3.63±1.11 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(15.38±3.90
มิลลิกรัมต่อลิตร)
ออร์โธฟอสเฟต (Orthophosphate) ค่าพิสัยของปริมาณออร์โธฟอสฟอรัสตามจุดส้ารวจในบึงโขง
หลงมีค่าระหว่าง 0.016-0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.034 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุด
ส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออร์โธฟอสฟอรัสตามจุด
ส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
(0.029±0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( 0.034±0.01 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร)

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) ค่าพิสัยของปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.012-0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.043 ± 0.02
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาด
ค้าสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (0.037 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (0.042 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร)
แอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia-nitrogen) ค่าพิสัยของปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนตามจุด
ส้ารวจในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.008-0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.052 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร
และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในบึงโขงหลงตามจุด
ส้ารวจมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
(0.025±0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (0.081±0.04 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร)
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ค่าพิสัยของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดตามจุดส้ารวจ
ในบึงโขงหลงมีค่าระหว่าง 0.051-1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าเฉลี่ย 0.639 ± 0.32 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
(0.178±0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (1.059±0.15 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร)
คลอโรฟิลล์ เอ (chlorophyl a) ค่าพิสัยของปริมาณคลอโรฟิลด์ เอตามจุดส้ารวจในบึงโขงหลงมี
ค่าระหว่าง 2.89-53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ซึ่งทุกจุดส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกันและเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคลอโรฟิลด์ เอ
ตามจุดส้ารวจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 8 จุดสูบน้้าประปาเทศบาลต้าบลบึงโขง
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หลง มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด (13.01±9.71 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ขณะที่จุดส้ารวจที่ 3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขง
หลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (29.03±15.62 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ตารางที่ 2 ค่าพิสัย และค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จ้านวน 8 จุดส้ารวจ
ค่าพิสัย
ดัชนีคุณภาพน้้า
ต่้าสุด
สูงสุด
อุณหภูมิน้า (องศาเซลเซียส)
24.30
30.95
ความโปร่งแสง (เซนติเมตร)
30.00
275.00
ความน้าไฟฟ้า(ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร)
13.10
27.85
ความขุ่น (เอฟ ที ยู)
0.00
32.50
ออกซิเจนละลายน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)
1.60
10.20
ความเป็นกรดเป็นด่าง
5.95
7.60
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของCaCO3)
7.50
16.00
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของCaCO3)
9.00
55.00
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
2.00
21.00
ออร์โธฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)
0.016
0.058
ฟอสฟอรัสทั้งหมด(มิลลิกรัมต่อลิตร)
0.012
0.089
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)
0.008
0.126
ไนโตรเจนทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
0.051
1.205
คลอโรฟิลล์ เอ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
2.89
53.42

ค่าเฉลี่ย
27.79 ± 1.89
157.47 ± 73.57
17.77 ± 3.60
9.86 ± 9.74
6.98 ± 2.21
6.84 ± 0.48
10.55 ± 1.80
22.58 ± 12.42
7.09 ± 4.62
0.034 ± 0.01
0.043 ± 0.02
0.052 ± 0.03
0.639 ± 0.32
18.97 ± 11.86

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าในบึงโขงหลง จ้านวน 8 จุดส้ารวจ

ดัชนีคุณภาพน้้า
อุณหภูมิน้า (ºC)
ความโปร่งแสง (cm)*
ความน้าไฟฟ้า (µcm/)*
ความขุ่น (FTU) *
ออกซิเจนละลายในน้้า*
ความเป็นกรดเป็นด่าง
ความเป็นด่าง(mg/l CaCO3)
ความกระด้าง(mg/l CaCO3)
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ(mg/l) *
ออร์โธฟอสเฟต (mg/l)
ฟอสฟอรัสทั้งหมด(mg/l)
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l) *
ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/l) *
3

คลอโรฟิลล์ เอ (mg/m )

หมายเหตุ

1

2

3

26.91±2.15
46.25±17.97a
24.71±4.28a
27.40±5.16a
3.55±1.04a

27.28±1.91
88.25±26.44ab
19.73±2.57b
18.63±6.41b
4.75±2.70 ab

27.46±1.58
106.25±38.16bc
17.55±2.88bc
16.25±4.09b
6.30±0.60bc

6.49±0.47
11.50±2.08

6.67±0.44
12.75±2.36

26.13±18.79
15.38±3.90a
0.036±0.01
0.039 ± 0.03
0.081±0.04a
1.059±0.15a
19.16±4.06

25.00±16.15
10.25±5.33b
0.034±0.01
0.042 ± 0.02
0.071±0.03ab
1.007±0.02 a b
22.73±7.83

จุดส้ารวจ
4

5

6

7

8

27.75±2.33
148.00±36.58 c
16.23±2.42bc
4.88±0.48c
6.90±1.24cd

28.34±2.88
223.50±20.55d
15.98±0.64c
3.13±1.75c
8.28±0.43d

28.16±2.58
212.25±30.23d

28.16±1.23
219.00±43.09d

28.26±1.34
216.25±54.37d

6.72±0.54
10.50±1.91

6.98±0.51
10.25±2.33

6.90±0.48
10.25±0.55

25.00±14.83
7.25±2.18bc
0.038±0.01
0.058 ± 0.02
0.071±0.02a b
0.792±0..06bc
29.03±15.62

26.13±16.69
7.50±3.08bc
0.044±0.02
0.061 ± 0.03
0.062±0.01 ab
0.646±0.18cd
25.29±21.36

17.50±3.00
4.50±1.00c
0.029±0.01
0.038 ± 0.02
0.025±0.02d
0.555±0.22 de
15.02±9.19

* แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกต่างกันแสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ P<0.05)

bc

15.76±0.42

c

15.25±0.54

3.00±1.73c

2.13±3.61c

3.50±4.36c

16.99±1.53

d

d

c

d

8.57±0.82
7.02±0.48
9.50±1.29

8.78±0.99
6.92±0.52
9.75±0.96

8.75±1.04
7.03±0.56
9.88±1.03

17.75±8.81

21.25±9.84

21.88±8.45

4.75±2.36

c

0.025±0.01
0.034 ± 0.02
0.036±0.02 cd
0.400±0.12e
12.59±11.02

3.50±0.71

c

0.033±0.01
0.033 ± 0.02
0.026±0.01d
0.479±0.20de
14.97±5.07

3.63±1.11

c

0.032±0.01
0.037 ± 0.02
0.040±0.02cd
0.178±0.11f
13.01±9.71

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ าตามจุดสารวจในบึงโขงหลง
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ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ าตามจุดสารวจในบึงโขงหลง (ต่อ)
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ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ าตามจุดสารวจในบึงโขงหลง (ต่อ)
2.2 ความแตกต่างคุณภาพน้้าตามฤดูกาล
ฤดูกาลค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณภาพน้้า ในด้านค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิน้า ความเป็นกรดเป็นด่าง
ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธฟอสฟอรัส ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด และคลอโรฟิลด์เอ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยของความ
โปร่งแสง ความขุ่น ความน้าไฟฟ้า ออกซิเจนละลายน้้า คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และ
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงในตารางที่ 4
อุณหภูมิน้า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 25.53 ± 1.26 ถึง 29.81 ± 0.88 องศาเซลเซียส โดยในเดือน
ธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
ความโปร่งแสง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 136.25 ± 0.68 ถึง 212.88 ± 1.18 เซนติเมตร โดยในเดือน
มีนาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ความขุ่น มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.19 ± 8.39 ถึง 12.00 ± 10.18 FTU โดยในเดือนธันวาคมมี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ความน้าไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 16.86 ± 2.30 ถึง 18.78 ±4.43 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร
โดยในเดือนกันยายนมีค่ าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมิถุนายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05)
ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 6.25 ± 0.15 ถึง 7.33 ± 0.17 โดยในเดือนกันยายนมี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าที่แตกต่างกันอย่างชัด เจน และมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p<0.05)
ออกซิเจนละลายน้้า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 6.83 ± 1.35 ถึง 7.31± 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใน
เดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.06 ± 4.25 ถึง 9.93 ± 6.41 มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยในเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05)
ความเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 9.25 ± 1.69 ถึง 11.88 ± 2.53 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต โดยในเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p<0.05)
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ความกระด้าง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 12.63 ± 2.92 ถึง 38.25 ± 11.63 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต โดยในเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
ออร์โธฟอสเฟต มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.022± 0.01 ถึง 0.044 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยในเดือน
ธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมิถุนายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
ฟอสฟอรัสทั้งหมด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.019± 0.01 ถึง 0.052 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใน
เดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมิถุนายนค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
แอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.118 ± 0.03 ถึง 0.135 ± 0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
ในเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.072 ± 0.52 ถึง 1.244 ± 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใน
โดเดือนธันวาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต(p>0.05)
คลอโรฟิลล์เอ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 9.99 ± 5.54 ถึง 30.26 ± 12.21 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดย
ในเดือนมิถุนายนมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าในบึงโขงหลงตามฤดูกาล จ้านวน 8 จุดส้ารวจ
ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้า
ดัชนีคุณภาพน้้า
ธันวาคม
มีนาคม
มิถุนายน
กันยายน
อุณหภูมิน้า (ºC)*
25.53±1.26a
29.81±0.88 b
28.66±0.97c
27.15±0.83d
ความโปร่งแสง (cm)
175.38±78.75 122.50±70.46 177.50±82.25 154.50±61.72
ความน้าไฟฟ้า (µcm/cm)
17.11±3.58
18.35±4.08
18.78±4.43
16.86±2.30
ความขุ่น (FTU)
7.19±8.39
10.31±10.96
9.95±10.58
12.00±10.18
ออกซิเจนละลายน้้า (mg/l)
7.31±2.21
6.8±1.35
6.89±2.78
6.90±2.63
a
b
a
ความเป็นกรดเป็นด่าง *
6.82±0.25
7.33±0.17
6.96± 0.47
6.25±0.14c
ความเป็นด่าง (mg/l CaCO3)*
10.88±0.64ab
11.88±2.53a
10.19±0.75ab
9.25±1.69b
ความกระด้าง (mg/l CaCO3)*
14.43±3.21a
38.25±11.63b
25.00±7.25c
12.63±2.92a
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (mg/l)
5.06±4.25
6.31±3.15
7.00±0.35
9.94±6.41
a
b
b
ออร์โธฟอสเฟต(mg/l)*
0.022±0.01
0.036±0.01
0.035±0.01
0.044±0.01 c
ฟอสฟอรัสทั้งหมด(mg/l)*
0.018±0.01a
0.051±0.01b
0.049±0.02b
0.052±0.02b
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/l)
0.047±0.03
0.065±0.04
0.048±0.02
0.047±0.02
ไนโตรเจนทั้งหมด(mg/l)
0.546±0.39
0.744±0.25
0.619±0.34
0.648±0.29
3
a
b
a
คลอโรฟิลล์ เอ (mg/m )*
18.97±12.76
30.26±12.21
16.68±6.07
9.99±5.54a
หมายเหตุ * แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษแตกต่างกันแสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ P<0.05)
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ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ าตามช่วงเวลาที่สารวจในบึงโขงหลง (ต่อ)

ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ าตามช่วงเวลาที่สารวจในบึงโขงหลง (ต่อ)
วิจารณ์ผลการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า
ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าระหว่างจุดส้ารวจมีความแตกต่างกันในหลายดัชนีแต่เมื่อทดสอบความแตก
ต่างทางสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ยความโปร่งแสง ความน้าไฟฟ้า ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้้าคาร์บอนไดออกไซด์
อิสระ แอมโมเนียไนโตรเจน และไนโตรเจนทั้งหมดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยที่
พบส่วนใหญ่มีแนวโน้มมีค่าสูงในบริเวณต้นน้้า คือจุดส้ารวจที่ 1 จุดส้ารวจที่ 2 และจุดส้ารวจที่ 3 และมี
ค่าเฉลี่ยต่้าลงในจุดส้ารวจที่ 4 ถึง จุดส้ารวจที่ 8 ยกเว้นค่าเฉลี่ยของความโปร่งแสงและออกซิเจนละลายน้้า จะ
แปรผกผันกับค่าเฉลี่ยข้างต้น คือจะมีค่าสูงในบริเวณปลายน้้าและจะมีค่าต่้าสุดที่ต้นน้้า ขณะที่ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
น้้าระหว่างฤดูกาลที่ส้ารวจมีความแตกต่างกันในหลายดัชนีเช่นกัน
และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
พบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด และคลอโรฟิลด์ เอ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยพบว่าทุกค่าเฉลี่ยมีค่าสูงสุดใน
เดือนมีนาคม และในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มน้อยที่สุด ยกเว้นค่าเฉลี่ยออร์โธฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสทั้งหมด ซึง่
ในเดือนกันยายนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในเดือนธันวาคม มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาหรือระดับน้้ามี
อิทธิพลต่อคุณภาพน้้าอย่างชัดเจน
อุณหภูมิน้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 24.30-30.95 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ยตาม
จุดส้ารวจ 27.79 ± 1.89 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 2) ความแตกต่างอุณหภูมิน้าระหว่างจุดส้ารวจไม่เด่นชัด
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่อุณหภูมิน้าเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับ
น้้า คือ ระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้า น้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น(มิถุนายน) และระดับ
น้้ามาก(กันยายน) พบว่าอุณหภูมิน้าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 25.53 ±1.26, 29.81 ± 0.88, 28.66 ± 0.97 และ
27.51 ± 0.83 องศาเซลเซียสตามล้าดับ โดยระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม)มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และระดับน้้า
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น้อย(เดือนมีนาคม)มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p<0.05) แสดงว่าอุณหภูมิน้ามีความแตกต่างกันระหว่างช่วงเวลาที่ส้ารวจมากกว่าจุดส้ารวจ เมื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้า ในแต่ละจุดส้ารวจพบว่าเดือนมีนาคม อุณหภูมิน้ามีแนวโน้มสูงในทุกจุดส้ารวจ
(ภาพที่ 1) เนื่องจากในช่วงเดือนดังกล่าวเป็นช่วงของฤดูร้อนมีความเข้มของแสงมาก ซึ่งอุณหภูมิของอากาศมีค่า
สูงจึงส่งผลโดยตรงกับอุณหภูมิของน้้า อุณหภูมิของน้้าตามธรรมชาติจะผันแปรตามอุณหภูมิอากาศ ฤดูกาล ความ
เข้มของแสงจากดวงอาทิตย์ กระแสลม ความลึก ปริมาณสารแขวนลอย และสภาพทั่วไปของแหล่งน้้า (ไมตรี
และจารุวรรณ, 2528 ) ซึ่งจากผลการส้ารวจ อุณหภูมิน้าในบึงโขงหลง พบว่าอุณหภูมิน้ามีค่าเฉลี่ยทั้งปียังอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมส้าหรับการอยู่อาศัยของสัตว์น้า มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 23.0-32.0 องศาเซลเซียส
(ไมตรี, 2530)
ความโปร่งแสง (transparency) ค่าพิสัยความโปร่งแสงของน้้าในบึงโขงหลงตามจุดส้ารวจมีค่า
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 30-275 เซนติเมตร ค่าความโปร่งแสงเฉลี่ย 157.47 ±
73.57 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) และมีค่าความโปร่งแสงเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 36.7 ± 25.2 ถึง 110.0
± 26.5 เซนติเมตร (ตารางที่ 3 ) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดย
ค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงจะมีค่าต่้าในบริเวณตอนบนของบึงโขงหลง (จุดส้ารวจที่ 1 และ 2) และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในบริเวณตอนกลางของบึงโขงหลง (จุดส้ารวจที่ 3, 4 และ 5) ทั้งนี้เนื่องจากจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคก
คล้อย เป็นบริเวณต้นน้้ามีปริมาณน้้าน้อยและเป็นบริเวณที่มีพืชน้้าค่อนข้างหนาแน่น และบริเวณรอบๆเป็น
พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์มาก เช่นเป็นท่าเรือของชาวประมง และมีการเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น ท้าให้เกิดการ
ชะล้างตะกอนหรือสารอินทรีย์ลงในน้้ามาก และจุดส้ารวจที่ 5 บริเวณกลางบึงโขงหลง เป็นพื้นที่น้าบริเวณ
กว้าง มีความลึกมาก น้้าค่อนข้างนิ่งสารแขวนลอยที่มากับน้้ามีการตกตะกอนสูงจึงท้าให้บริเวณนี้มีค่าความ
โปร่งแสงสูง ส่วนค่าความโปร่งแสงเฉลี่ยตามเดือนที่ ส้ารวจมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 36.7 ±
24.2 ถึง 86.7 ± 24.2 เซนติเมตร และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
โดยความโปร่งแสงของน้้ามีค่าต่้าในช่วงระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) มีค่าเฉลี่ย 122.50 ±70.46 เซนติเมตร
ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณน้้าน้อยท้าให้ตะกอนแขวนลอยในน้้าสะสมในบริเวณนี้มาก จึงส่งผลต่อค่าความโปร่ง
แสงของน้้าให้มีค่าต่้า ส่วนในช่วงระดับน้้ามาก(เดือนมิถุนายน) มีค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงสูงสุด คือ 177.50 ±
82.25 เซนติเมตร เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้าค่อนข้างมาก และน้าฝนเกิดการชะล้างตะกอนดินจาก
บริเวณชายฝั่งลงสู่บึง ซึ่งความโปร่งใสเฉลี่ยตามเดือนที่ส้ารวจมีค่าที่สูงกว่าช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้า โดยความโปร่งแสงของน้้าที่เหมาะสมมีค่าในช่วง 30 - 60 เซนติเมตร (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)
ความขุ่นของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0 – 32.5 FTU ค่าเฉลี่ย 9’86 ± 9.47 FTU
(ตารางที่ 2) และมีค่าความขุ่นเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 2.13 ± 3.61 ถึง 27.40 ± 5.16 FTU (ตารางที่
3 และภาพที่ 1) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้าง จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p<0.05) ซึ่งค่าความขุ่นของน้้าจะมีความผกผันกันกับค่าความโปร่งแสง โดยค่าเฉลี่ยความโปร่งแสงจะมีค่าสูง
ในบริเวณตอนบนของบึงโขงหลง (จุดส้ารวจที่ 1 และ 2) และมีแนวโน้มลดลงขึ้นในบริเวณตอนกลางของบึงโขง
หลง (จุดส้ารวจที่ 4 ถึง 6) โดยจุดส้ารวจที่ 1 ท่าเรือโคกคล้อยมีค่าเฉลี่ยความขุ่นมากที่สุด เนื่องจากเป็น
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บริเวณต้นน้้ ามีปริ มาณน้้าน้อยบริ เวณรอบๆมีการท้านาและเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น ท้าให้เกิดการชะล้าง
ตะกอนหรือสารอินทรีย์ลงในน้้ามาก และจุดส้ารวจที่ 7 อาคารชมวิวหาดค้าสมบูรณ์ มีค่าความขุ่นน้อยที่สุดแต่
ใกล้เคียงกับจุดส้ารวจอื่นๆ เมื่อพิจารณาค่าความขุ่นเฉลี่ยตามระดับน้้าที่ส้ารวจ พบว่าค่าเฉลี่ยความขุ่นมีค่า
ใกล้เคียงกัน คือมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.19 ± 8.39 ถึง 12.00 ± 10.18 (ตารางที่ 4) จากวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยค่าความขุ่นเฉลี่ยของน้้า ในช่วงระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม)
มีค่าน้อยที่สุด และค่าความขุ่นเฉลี่ยของน้้าในช่วงและระดับน้้ามาก(กันยายน)มีค่าสูงสุด เนื่องจากในช่วงน้้า
มากมีฝนตกหนัก น้้าที่ไหลบ่ามาตามหน้าดินจะพัดพาเอาตะกอนและแร่ธาตุต่าง ๆ ลงสู่อ่างเก็บน้้าท้าให้น้ามี
ความขุ่นมากขึ้น เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของความขุ่นของน้้าต่อสัตว์น้าในอ่างเก็บน้้าทั้ง 8 จุดส้ารวจ
พบว่าความขุ่นของน้้าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้า ซึ่งก้าหนดค่าไว้ไม่ควรมีค่าความขุ่นเกิน
50 FTU (สถาบันประมงน้้าจืดแห่งชาติ, 2519)
ความน้าไฟฟ้า ของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 13.10– 27.85 ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ย 17.77 ± 3.60 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (ตารางที่ 2) และมีค่าความน้าไฟฟ้าเฉลี่ยตาม
จุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 15.25 ± 0.54 ถึง 24.71 ± 4.28 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (ตารางที่ 3) จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาณความน้า
ไฟฟ้าแต่ละจุดส้ารวจ พบว่าแนวโน้มความน้าไฟฟ้ามีค่าสูงในจุดส้ารวจต้นน้้าหรือทางน้้าเข้าแล้วค่อย ๆ ลดลง
ไปยังท้ายน้้าหรือทางน้้าออก การเปลี่ยนแปลงปริมาณความน้าไฟฟ้าตามตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือ ระดับ
น้้ าก้าลั งลง(เดือนธั น วาคม) ระดับ น้้ า น้ อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้า ก้าลั งขึ้ น(มิถุ นายน) และระดับ น้้ามาก
(กันยายน) พบว่าความน้าไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ย 17.11±3.58, 18.35±4.08, 18.78±4.43 และ 16.86±2.30 ไมโคร
ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05) ซึ่งค่าความน้าไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อสัตว์น้ามีค่าอยู่ในช่วง 150 – 300 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร
(ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) จากการศึกษาพบว่าความน้าไฟฟ้าของน้้าในบึงโขงหลงโดยรวมต่้ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานของแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วไป
ความเป็นกรดเป็นด่าง ของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 5.95-7.60 มีค่าเฉลี่ย 6.84 ±
0.48 และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยตามจุดส้ารวจมีค่าอยู่ระหว่าง 6.49 ± 0.47 ถึง 7.03 ± 0.56
(ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อพิจารณาค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือ ระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือน
มีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น(เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
เฉลี่ยในบึงโขงหลง มีค่าเท่ากับ 6.82 ± 0.25, 7.33 ± 0.17, 6.96 ± 0.47 และ 6.25 ± 0.44 ตามล้าดับ
(ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างเฉลี่ยของน้้าในช่วงระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแล้วลดลงต่้าสุดในช่วงระดับน้้ามาก(เดื อน
กันยายน) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของบุญสม(2523) ที่กล่าวว่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าต่้าในช่วงที่มีฝนตก
หนัก เนื่องจากน้้าฝนได้ท้าปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อิสระในชั้นบรรยากาศท้าให้เกิดเป็นกรดคาร์บอ
นิก ลงสู่แหล่งน้้า เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของความเป็นกรดเป็ นด่างในบึงโขงหลง ค่าความเป็นกรดเป็น
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ด่างของน้้าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้า ซึ่งสัตว์น้าจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อความเป็นกรด
เป็นด่างอยู่ในช่วง 6.5 – 8.5 (ยนต์, 2530)
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าในบึงโขงหลงมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 1.60-10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ค่าเฉลี่ย 6.98 ± 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) และมีค่าออกซิเจนละลายน้้าเฉลี่ยตามจุดส้ารวจมีค่าอยู่
ระหว่าง 3.55 ± 1.04 ถึง 8.78 ± 0.99 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p<0.05) โดยจุดส้ารวจที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) จะมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นใน
บริเวณตอนกลางและตอนปลายบึงโขงหลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บริเวณจุดที่ 1 เป็นบริเวณต้นน้้า น้้าค่อนข้าง
ตื้น ปริมาณน้้าน้อย และบริเวณพื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น เป็นท่าเรือของ
ชาวประมง และมีการท้าการประมง ท้าให้มีการชะล้างสารอินทรีย์ลงในบึงโขงหลงมากส่งผลให้อัตราการ่อย
สลายสารอิ น ทรี ย์ สู ง จนท้ า ให้ ป ริ ม าณออกซิ เ จนละลายในน้้ า ต่้ าลง และกระแสน้้ า จะพัด พาตะกอนและ
สารอินทรีย์เหล่านี้ไปยังกลางน้้าและต้นน้้าต่อไป ส่งผลให้จุดส้ารวจที่ 8 (จุดสูบน้้าเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง) ซึ่ง
เป็นจุดส้ารวจที่อยู่ปลายน้้ามีค่าเฉลี่ยต่้าสุด ส่วนค่าปริมาณออกซิเจนละลายของน้้าเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือ
ระดับน้้า เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ยนต์(2530) รายงานว่าระดับที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้าควรมีค่ามากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง
1-5 มิลลิกรัมต่อลิตรจะท้าให้การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของปลาลดลง ซึ่งปริมาณออกซิเจนละลายน้้า
เฉลี่ยในบึงโขงหลงในบางจุดส้ารวจ (จุดส้ารวจที่ 1 และ 2) มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้า อาจท้าให้ มี
ผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสัตว์น้าช้าลง
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระที่ละลายน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 7.09 – 4.62 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 7.09 ± 4.62 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) และมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเฉลี่ยตามจุด
ส้ารวจอยู่ระหว่าง 3.50 ± 0.71 ถึง 6.0 ± 2.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 3 ) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งจะมีค่าแปรผกผันกับค่าออกซิเจนที่ละลายในน้้า กล่าวคือจุดส้ารวจที่
1 (ท่าเรือโคกคล้อย) จะมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีแนวโน้มลดลงในบริเวณตอนกลางและตอนปลายบึงโขงหลง เมื่อ
พิจารณาค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเฉลี่ยตามระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม)
ระดับน้้าก้าลังขึ้น(เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.06 ± 4.25,
6.31 ± 3.15, 7.00 ± 0.35 และ 9.94 ± 6.41 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) หากพิจารณาค่าคาร์บอนไดออกไซด์อิสระเปรียบเทียบกับ
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า และความเป็นกรดเป็นด่างของน้้าตามจุดส้ารวจ พบว่าความสัมพันธ์มีแนวโน้ มใน
ลักษณะแบบผกผั น กัน คือ หากปริ มาณออกซิเจนละลายน้้ามีค่าต่้า ความเป็นกรดเป็นด่างจะมีค่าต่้า แต่
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระจะสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากหากมีปริมาณอินทรีย์สารต่าง ๆ จ้านวนมาก จะท้า
ให้เกิดขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์และขบวนการหายใจของแบคทีเรียมาก มีผลท้า ให้ปริมาณออกซิเจนใน
น้้าลดลง และให้คาร์บอนไดออกไซด์อิสระออกมาละลายน้้ามากขึ้น ส่งผลให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างลดต่้าลง
(มั่นสินและไพพรรณ, 2538) ไมตรี และจารุวรณ (2528) กล่าวว่า คาร์บอนไดออกไซด์อิสระในน้้าผิวดิน (surface water) ระดับปกติอยู่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่ อลิตร ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์อิสระของน้้าในบึงโขงหลง
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โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วไปแต่ในจุดส้ารวจที่ 1 และ จุดส้ารวจที่ 2 มีค่าต่้า
กว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสัตว์น้า (ตารางที่ 3) อาจท้าให้มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสัตว์น้าช้า
ลง
ความเป็นด่างของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 7.50 – 16.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.55 ± 1.08 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (ตารางที่ 2)
และความเป็นด่างเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 6.49 ± 0.47 ถึง 7.03 ± 0.56 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต (ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อพิจารณา
ตามระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น(เดือนมิถุนายน) และระดับ
น้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่าความเป็นด่างมีค่าเฉลี่ย 6.82 ± 0.25, 7.33 ± 0.17, 6.96 ± 0.47 และ 6.25 ±
0.14 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยในช่วงระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) จะมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และในช่วงระดับน้้า
น้อย(เดือนมีนาคม) จะมีค่าเฉลี่สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้้าจะช่วยเจือจางความเข้มข้นของปริมาณแร่ธาตุใน
แหลงน้้าให้น้อยลง จากการศึกษาความเป็นด่างในบึงโขงหลง พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความเป็นด่างของน้้า
มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสั ตว์ น้า โดยระดับปกติค่าความเป็นด่างของแหล่ งน้้า
ธรรมชาติมีพิสัยอยู่ระหว่าง 25 – 500 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)
ความกระด้างของน้้าในบึงโขงหลง มีพิสัย 9.0 – 55.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.58 ± 12.42 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (ตารางที่ 2) และความกระด้าง
เฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 17.50 ± 3.00 ถึง 26.63 ± 16.69 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต
(ตารางที่ 3) จากการวิเ คราะห์ ทางสถิติพบว่ าไม่มี ความแตกต่า งกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อ พิจารณาตาม
ช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น
(เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่าความกระด้างของน้้ามีค่าเฉลี่ย 14.43 ± 3.21, 38.25
± 11.63, 25.00 ± 7.25 และ 12.63 ± 2.92 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ตามล้าดับ (ตารางที่
4) จากการวิเคราะห์ ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยในช่ว งระดับน้้ามาก(เดือ น
กันยายน) จะมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด และในช่วงระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) จะมีค่าเฉลี่สูงสุด จากการศึกษาความ
กระด้างในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาว พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความกระด้างมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของสัตว์น้าโดยระดับปกติค่าความกระด้างของน้้าอยู่ระหว่าง 75 - 300 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) จากความกระด้างของน้้าที่พบในในบึงโขงหลงมีค่าไม่เกิน
75 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต สามารถจัดได้ว่าเป็นแหล่งน้้าที่เป็นน้้าอ่อน จะท้าให้มีก้าลังผลิต
ของน้้าต่้า
ออร์โธฟอสเฟต เป็นฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายน้้า ซึ่งแพลงก์ตอนพืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ใน
การเจริญเติบโตได้และเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้า จากการศึกษาพบค่าออร์โธฟอสเฟตในบึงโขง
หลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.016 - 0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.034 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตาราง
ที่ 2) และมีค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยในแต่ละจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.025 ± 0.01 ถึง 0.044 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อ
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ลิตร เมื่อน้าค่าเฉลี่ ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อ
พิจารณาค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม) ระดับน้้าน้อย
(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.022 ± 0.01, 0.036 ± 0.01, 0.035 ± 0.01 และ 0.044 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ในช่วงระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่า
มีค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยค่อนข้างสูง เนื่องจากน้้าฝนชะล้างเอาฟอสเฟตที่อยู่ในดินละลายลงสู่แหล่งน้้า จึงท้าให้
ปริมาณออร์โธฟอสเฟตสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นกรดเป็นด่างในฤดูฝนที่ต่้า กล่าวคือเมื่อความเป็นกรด
เป็นด่างต่้าแนวโน้มของฟอสเฟตจะสูงขึ้น และเมื่อความเป็นกรดเป็นด่างสูงขึ้นแนวโน้มของฟอสเฟตจะลดลง
เนื่ องจากน้้า ที่มีความเป็น กรดเป็ น ด่างสู งฟอสเฟตจะตกตะกอนกับแคลเซียมในรูปของแคลเซียมฟอสเฟต
(Boyd, 1982) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณออร์โธฟอสเฟตในแง่อาหารธรรมชาติในบึงโขงหลงจาก
การศึกษาครั้ งนั้ พบว่า ปริ มาณออร์ โ ธฟอสเฟตที่พบมีค่าสู งกว่ าเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่ง แหล่ งน้้าที่มีความอุด ม
สมบูรณ์ในแง่อาหารธรรมชาติที่เหมาะสมควรมีปริมาณฟอสเฟตอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ไมตรี และจารุวรรณ, 2528 ) ปริมาณออร์โธฟอสเฟตที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไม่ได้ส่งผลต่อสัตว์น้าโดยตรง แต่
สามารถก่อให้เกิดมลภาวะทางอ้อมได้ เนื่องจากฟอสเฟตเป็นธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อพืชน้้า ดังนั้นในแหล่งน้้าที่มี
ปริมาณฟอสเฟตสูงสามารถท้าให้พืชน้้าและแพลงก์ตอนบางชนิด เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน เจริญเติบโต
และเพิ่มจ้านวนอย่างรวดเร็ว ท้าให้ความต้องการใช้ออกซิเจนเพื่อย่อยสลายแพลงก์ตอนส่วนที่ตายแล้วสูงขึ้น
ส่งผลให้ออกซิเจนละลายน้้าลดลงในที่สุดเกิดสภาพการขาดออกซิเจนในแหล่งน้้านั้นได้
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) จากการศึกษาพบปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในบึงโขง
หลง มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.12 0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.043 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2)
และมีค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยในแต่ละจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.033 ± 0.02 ถึง 0.037 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อ
พิจารณาค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือนธันวาคม)
ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.018 ± 0.01, 0.051 ± 0.01, 0.049 ± 0.02 และ 0.052 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ
และทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่ างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยในช่วงระดับน้้ามาก(เดือน
กันยายน) พบว่ามีค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดเฉลี่ยค่อนข้างสูงกว่าช่วงระยะเวลาอื่นๆ เนื่องจากน้้าฝนชะล้างเอา
ฟอสฟอรั ส หรื อแร่ ธ าตุต่างๆจากพื้น ที่ท้าการเกษตรบริเวณรอบๆบึงโขงหลงละลายลงสู่ แหล่ งน้้า จึงท้าให้
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ปริมาณออร์โธฟอสเฟต เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในแง่อาหารธรรมชาติในบึงโขงหลงจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมดที่พบมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด จารุวรรณ (2550) กล่าวว่าหากแหล่งน้้าธรรมชาติมีฟอสฟอรัสสูงเกิน
กว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดว่าแหล่งน้้านั้นมีอาหารธรรมชาติมากเกินไป และในการควบคุมและป้องกันการ
เสื่อมโทรมของแหล่งน้้าจึงได้ก้าหนดมาตรฐานไว้โดยไม่ควรมีปริมาณฟอสฟอรัสเกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร
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แอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia nitrogen) ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนของน้้าในบึงโขงหลง
มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.08 – 0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.052 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2)
และมีค่าแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.025 ± 0.02 ถึง 0.081 ± 0.04 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (ตารางที่ 3) เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
โดยค่าเฉลี่ยแอมโมเนียไนโตรเจนจุดส้ารวจที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) มีค่าสูงสุด และจุดส้ารวจที่ 5 (กลางบึงโขง
หลง) มีค่าต่้าสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีแนวโน้มแปรผันกับค่าความขุ่นของน้้าและผกผันกับค่าออกซิเจนที่
ละลายในน้้า เนื่องจากหากบริเวณที่มีการสะสมของตะกอนหรือสารอินทรีย์มาก จะใช้ออกซิเจนในการย่อย
สลายมาก ท้าให้ ปริ มาณออกซิเจนในน้้ าลดลง ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสู งกว่าบริเวณอื่นๆ และเมื่อ
พิจารณาค่าแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง(เดือนธันวาคม) ระดับน้้า
น้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้าก้าลังขึ้น(เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.047 ± 0.03, 0.065 ± 0.4, 0.048 ± 0.02 และ 0.047 ± 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4)
และทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในบึงโขงหลงจาการศึกษาครั้งนี้ พบว่าค่าปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนของน้้า
อยู่ในช่ว งที่สู งกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดเล็ กน้อย ไมตรีและจารุว รรณ (2528) รายงานว่าระดับความเข้มข้นของ
แอมโมเนียที่ไม่เป็นอันตรายต่อปลาไม่ควรเกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และโดยทั่วไปในแหล่งน้้าธรรมชาติจะมี
แอมโมเนีย 0.01- 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (เวียง, 2525)
ไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่
ระหว่าง 0.051 – 1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.639 ± 0.32 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) และมีค่า
แอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 0.400 ± 0.12 ถึง 1.059 ± 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ตารางที่ 3) เมื่อน้าค่าเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดย
ค่าเฉลี่ยไนโตรเจนทั้งหมดจุดส้ารวจที่ 1 (ท่าเรือโคกคล้อย) มีค่าสูงสุด และจุดส้ารวจที่ 6 (แพอาหารค้า
สมบูรณ์) มีค่าต่้าสุด และเมื่อพิจารณาค่าไนโตรเจนทั้งหมดเฉลี่ยตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง
(เดือนธัน วาคม) ระดับ น้้าน้ อย(เดือนมีนาคม) ระดับ น้้าก้าลั งขึ้น(เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือน
กันยายน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.546 ± 0.39, 0.744 ± 0.25, 0.619 ± 0.34 และ 0.648 ± 0.29 มิลลิกรัม
ต่อลิ ตร ตามล้ า ดับ (ตารางที่ 4) และทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ
(p>0.05)
ค่าคลอโรฟิลล์ เอ (chlorophyll a) ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยของน้้าในบึงโขงหลง มีค่าพิสัยอยู่
ระหว่าง 2.89 - 53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(ตารางที่ 2) และมีค่าคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยตามจุดส้ารวจอยู่ระหว่าง 12.59 ± 11.02 ถึง 29.03 ± 15.62
มิล ลิ กรั มต่อลู ก บาศก์ เมตร (ตารางที่ 3) จากการวิ เคราะห์ ทางสถิติพบว่าไม่ มีความแตกต่ างกันทางสถิ ติ
(p>0.05) เมื่อพิจารณาค่าคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยตามตามช่วงเวลาหรือระดับน้้า คือระดับน้้าก้าลังลง (เดือน
ธันวาคม) ระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) ระดับน้้า ก้าลังขึ้น (เดือนมิถุนายน) และระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน)
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.97 ± 12.76, 30.26 ± 12.21, 16.68 ± 6.07 และ 9.99 ± 5.54 มิลลิกรัมต่อ
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ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
โดยพบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สูงในช่วงระดับน้้าน้อย(เดือนมีนาคม) และพบปริมาณคลอโรฟิลด์ เอ ต่้า ในช่วง
ระดับน้้ามาก(เดือนกันยายน) เนื่องจากกาเจือจางของปริมาณน้้าท้าให้ความเข้มข้นของคลอโรฟิลด์ เอ ลดลง
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ เป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่นิยมใช้ในการประเมินความอุดมสมบู รณ์และจ้าแนกประเภท
แหล่งน้้าตามระดับคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่ง Niles และคณะ (1996) ได้จ้าแนกไว้ดังนี้ Oligotrophic Waters
หมายถึงแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อย พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ น้อยกว่า 4.7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร Mesotrophic Waters หมายถึงแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มี
ค่าอยู่ระหว่าง 4.7 - 14.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ Eutrophic Waters หมายถึงแหล่งน้้าที่มีความ
อุดมสมบูรณ์มาก พบปริมาณคลอโรฟิล ล์ เอ มากกว่า 14.3 มิลลิกรัมต่อลู กบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาค่า
คลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยของน้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวมีค่าเฉลี่ย 18.97 ± 11.86 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึง
จัดอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวอยู่ในระดับแหล่งน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาคุณภาพน้้าโดยทั่วไปในอ่างบึงโขงหลง ระหว่างเดือน ธันวาคม 2552 ถึงเดือน
กันยายน 2553 พบว่า คุณภาพน้้าในบึงโขงหลง ยังมีคุณภาพดี มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากแหล่งน้้า
ธรรมชาติโดยทั่วไปไม่มากนัก จากการน้าคุณภาพน้้าเฉลี่ยทุกดัชนี เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้้าที่เหมาะสม
ในด้ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์น้า พบว่าคุณภาพน้้าโดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ที่เ หมาะสมไม่เป็น
อันตรายต่อสัตว์น้า อย่างไรก็ตามยังมีคุณภาพน้้าบางประการ เช่น ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และออร์โธ
ฟอสเฟต ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย และค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง และความน้าไฟฟ้า มีค่า
ค่อนข้างต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในบางช่วงเวลาและบางจุดส้ารวจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์
น้้าได้ น้้ าในบึ งโขงหลงสามารถน้ าไปใช้ในกิจกรรมทางด้านการประมงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าบางดัชนี เช่น ความกระด้าง ความเป็นด่าง ความน้าไฟฟ้าที่มีค่าค่อนข้างต่้า
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โครงการเพิม่ ผลผลิตกบนา
ประจาปี 2558
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิม่ ผลผลิตกบนาในแหล่งธรรมชาติ
2. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากธรรมชาติ สร้างแหล่งอาหารประจาหมู่บา้ น
3. ลดการใช้ยา และสารเคมีในการทาการเกษตร ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
4. ปลูกจิตสานึกในด้านการอนุ รักษ์พนั ธุ์กบนา และช่วยสร้างความสมดุลให้กบั สิ่ งแวดล้อม

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยวัด

แผนการ

ผลการ

%

ปฏิบตั ิงาน

ปฏิบตั ิงาน

ผลงาน

-เพาะพันธุ์กบนา

ตัว

190,000

84,500

44.40

-ปล่อยลูกกบนา

แห่ง/ไร่

5/100

5/485

100.00

-ติดตามผล

แห่ง/ไร่

5/100

5/485

100.00

หมาย
เหตุ
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โครงการเพิม่ ผลผลิตกบนา
ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตกบนาในแหล่งธรรมชาติ
2. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากธรรมชาติ สร้างแหล่งอาหารประจาหมู่บา้ น
3. ลดการใช้ยา และสารเคมีในการทาการเกษตร ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
4. ปลูกจิตสานึกในด้านการอนุ รักษ์พนั ธุ์กบนา และช่วยสร้างความสมดุลให้กบั สิ่ งแวดล้อม

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยวัด

แผนการ

ผลการ

%

ปฏิบตั ิงาน

ปฏิบตั ิงาน

ผลงาน

-เพาะพันธุ์กบนา

ตัว

95,000

125,300

131.89

-ปล่อยลูกกบนา

แห่ง/ไร่

7/100

14/1,200

168.00

-ติดตามผล

แห่ง/ไร่

7/100

13/1,185

154.05

หมาย
เหตุ
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โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้ านการประมง
ประจาปี 2558
งาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนการ

ผลการ

%

ปฏิบตั ิงาน

ปฏิบตั ิงาน

ผลงาน

ราย

7

7

100

-การให้ความรู ้เกษตรกรเป็ น
รายบุคคล(coaching)

ราย

7

7

100

-ติดตามประเมินผลเกษตรกรหลังจาก
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ราย

7

7

100

-พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายเดิม

หน่วยวัด

การฝึ กอบรมให้ความรู ้เกษตรกร

หมาย
เหตุ
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ภาพกิจกรรรมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 2558

ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ การใช้ หญ้ าแฝก 2558
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โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ประจาปี 2559
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยกรมประมงมีสถานที่สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง เพื่อขยายโอกาสให้แก่
เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการประมงอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบแก่
เกษตรกรในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า พร้อมทั้งด้าเนินการปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด/ชายฝั่ง ให้รับรองเกษตรกรในการฝึกปฏิบัติ
และเรียนรู้ ดังนั้น กรมประมงจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ด้านการประมงให้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบการน้าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ มาใช้ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรมีความยั่งยืนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
วัตถุประสงค์
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง
2. เป็นศูนย์เครือข่ายให้บริการความรู้เทคโนโลยีด้านการประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
3. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ทั้งบุคลากรภาครัฐ
และปราชญ์ชาวบ้าน
เป้าหมาย
1. จั ด ฝึ ก อบรมเกษตรกรด้า นการเพาะเลี้ ย งสั ตว์ น้า ในพื้ นที่ จัง หวั ดสุ ริ นทร์ และจั งหวั ด
บุรีรัมย์ รวมจ้านวน ๗0 ราย
2. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง ๑ แห่ง
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559
1. เกษตรกรหรือผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ทัศนศึกษา ดูงาน แล้วน้าความรู้ไปปรับปรุง
กิจกรรมของตัวเองปีละไม่ต่้ากว่า 70 ราย
2. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรม
ประมงก้าหนดเพิ่มขึ้น ทดสอบโดยใช้แบบประเมินก่อนหลังการให้ความรู้
3. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้พอเพียงชุมชนด้านการประมง ๑ แห่ง
กิจกรรม/แผนงาน
1. จัดฝึกอบรมเกษตรกร ทัศนศึกษา ดูงาน และฝึกปฏิบัติในศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
2. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ๑ แห่ง
งบประมาณปี 2559
งบประมาณในการด้าเนินงานรวม ๒0๕,๐00 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง กันยายน ๒๕๕๙
หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุรินทร์
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ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามหลักปรัชญา และเกิดความมั่นใจใน
การประกอบอาชีพ
๒. ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง จะเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง
๓. ศูนย์เรียนรู้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีแผนการท้างานต่อเนื่องชัดเจน ผู้สนใจสามารถเตรียม
ตัวเข้ารับการศึกษาหาแหล่งความรู้ได้ล่วงหน้าตามเรื่องที่ตนเองสนใจ
๔. เกษตรกรได้รับการฝึกปฏิบัติในภาคสนามไม่เกิดความเบื่อหน่ายเหมือนการฝึกอบรมใน
ห้องเรียนที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยชิน
๕. เกษตรกรสามารถฝึกปฏิบัติภาคสนามได้อย่างมั่นใจ และหากต้องการความรู้เพิ่มเติมก็
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยวัด

แผนการ

ผลการ

%

ปฏิบตั ิงาน

ปฏิบตั ิงาน

ผลงาน

-จัดฝึ กอบรมเกษตรกร

ราย

70

70

100

-บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน

ราย

200

406

203

-ปรับปรุ งศูนย์เรี ยนรู ้

แห่ง

1

1

100

หมาย
เหตุ
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แบบประเมินเกษตรกรผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมจังหวัด.......... ( ) ก่อน ( ) หลัง
โครงการศูนย์ เรียนรู้ ด้านการประมง ประจาปี 2559
เลขที.่ ...........
ศูนย์ วจิ ัยและพัฒนาประมงน้าจืดสุ รินทร์
___________________________________________________________
ตอนที่ 1 ให้ ทาเครื่องหมายกากบาท (x) หน้ าข้ อทีถ่ ูกต้ องที่สุด (10 คะแนน)
1. ปลาดุกบิ๊กอุย คือ ชื่อเรี ยกปลาชนิดใด?
ก
ปลาดุกอุยเทศ
ข
ปลาดุกอุย
ค
ปลาดุกรัสเซีย
ง
ปลาดุกยักษ์
2. ลักษณะไข่ปลาปลาตะเพียนขาว คล้ายคลึงกับไข่ปลาชนิดใด?
ก
ปลานิล
ข
ปลาไน
ค
ปลาดุก
ง
ปลายีส่ กเทศ
3. ปลาดุก กินอาหารประเภทใดเป็ นอาหาร?
ก
กินพืช
ข
กินเนื้อ
ค
กินผักบุง้
ง
กินตะไคร่ น้ า
4. การเลี้ยงกบ สามารถเลี้ยงได้ในวัสดุใดต่อไปนี้ ?
ก
บ่อพลาสติก
ข
บ่อซี เมนต์
ค
ถังส้วม
ง
ถูกทุกข้อ
5. ไรแดง เป็ นอาหารที่ใช้สาหรับอนุบาลสัตว์น้ าใดต่อไปนี้?
ก
อนุบาลลูกปลาดุก
ข
อนุบาลลูกปลาสวาย
ค
อนุบาลลูกกบ
ง
ถูกทุกข้อ
6. การเลี้ยงปลาทัว่ ไป สามารถเลี้ยงได้ในวัสดุใด ต่อไปนี้ ?
ก
บ่อดิน
ข
บ่อซี เมนต์
ค
กระชัง
ง
ถูกทุกข้อ
7. การขุดบ่อเลี้ยงปลา ควรคานึงถึงเรื่ องใด ต่อไปนี้ ?
ก
อยูใ่ กล้แหล่งน้ า มีน้ าตลอดปี
ข
ดินควรเป็ นดินทราย
ค
ดินควรเป็ นดินเหนี ยว ปนทราย
ง
ข้อ ก. และ ข้อ ค.
8. ข้อใดต่อไปนี้ มีความเหมาะสมสาหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าว?
ก
การขุดคู เป็ นร่ องรอบๆ แปลงนา
ข
ในนาควรมีน้ าอย่างน้อย 3 เดือน
ค
ลูกปลาควรมีขนาดตั้งแต่ 5- 7 ซม.ขึ้นไป ง
ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดต่อไปนี้ เป็ นวิธีป้องกันการเกิดโรคในบ่อปลา?
ก
การเปลี่ยนถ่ายน้ าในบ่อปลา
ข
ให้อาหารปลาที่พอเหมาะ
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ค
ไม่เลี้ยงปลาหนาแน่นจนเกินไป
ง
ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดต่อไปนี้ มีประโยชน์ในการรักษาคุณสมบัติน้ าในบ่อปลา?
ก
กากชา
ข
น้ าหมักชีวภาพ
ค
น้ ามันเบนซิ น
ง
ถูกทุกข้อ
___________________________________________________________
ตอนที่ 2 ให้ทาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่เห็นว่าถูก และทาเครื่ องหมาย (x) หน้าข้อที่เห็นว่าผิด (10 คะแนน)
11 ...........ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กันที่ดี
12............การมีภูมิคุม้ กันที่ดี หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะเผชิ ญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
13............การมีคุณธรรม คือการมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีความขยันอดทน และใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
14............การจัดทาบัญชีครัวเรื อน ช่วยทาให้ทราบข้อมูลรายรับ และรายจ่าย ภายในครอบครัว
15............การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ไม่ถือว่าเป็ นการสร้างอาชีพเสริ มเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
16............เงินกาไร คือ เงินรายได้ - ต้นทุน
17............ปกติในเวลาช่วงเช้ามืด ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ าจะมีมากกว่า ในช่วงที่มีแสงแดดออก
18............ปลาจะกินอาหารในปริ มาณที่นอ้ ยลงกว่าปกติ เมื่อสภาพอากาศเย็น มืดครึ้ ม หรื อมีฝนตก
19............ปลาที่มีลกั ษณะครี บเปื่ อย ตกเลือด ว่ายน้ าช้าๆ หรื อควงสว่าน เป็ นอาการของปลาป่ วยเป็ นโรค
20............เกลือแกง สามารถช่วยรักษาอาการเครี ยดของปลาในบ่อได้
ตอนที่ 3 แบบทดสอบความรู ้ทวั่ ไป เรื่ อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนกับภาคการประมง
ให้ทาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่เห็นว่าถูก และทาเครื่ องหมาย (x) หน้าข้อที่เห็นว่าผิด (5 คะแนน)
21………ประเทศสมาชิกอาเซียน มี 10 ประเทศ คือ บรู ไน กัมพูชา อินโดนี เซี ย ลาว มาเลเซี ย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์ ไทย และเวียดนาม
22………ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ประชาคมความมัน่ คง
อาเซี ยน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
23………ผูน้ าอาเซียนได้เห็นพ้องกันว่าประชาคมอาเซี ยนจะเสร็ จสมบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม 2558
24………ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของไทยส่ วนใหญ่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสมาชิกอาเซี ยน
25………หนึ่งในนโนบายของกรมประมงในการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน คือ การผลักดันให้
ไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารทะเลของอาเซียน
.....ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือ.....
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ภาพกิจกรรม

