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พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ตานานพระพุทธชินราช
การสร้างพระพุทธชินราช ตามตานานที่มีไว้แล้ว แย้งกันเป็น ๒ นัยอยู่ นัยหนึ่งว่าสร้างเมื่อ
ราวจุลศักราช ๓๑๙ (พ.ศ. ๑๕๐๐) แต่อีกนัยหนึ่งกล่าวว่าสร้างเมื่อราวจุลศักราช ๗๑๙ (พ.ศ. ๑๙๐๐) ตานาน
ที่อ้างถึงพระพุทธชินราชหล่อขึ้นในจุลศักราช ๓๑๙ (พ.ศ. ๑๕๐๐) นั้น เป็นตานานที่กล่าวไว้ในพงศาวดาร
เหนือ ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ว่าด้วยเรื่องพระ
พุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา และพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที๕่ ) เรื่องพระพุทธชินราช ความว่า เมื่อพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกผู้ครองนครเชียงแสนได้ยก
กองทัพลงมาตีเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งมีพระเจ้าพสุจราชปกครองอยู่ ทหารทั้งสองฝ่ายรบราฆ่าฟันกันตายลงเป็น
อันมากมิได้แพ้ชนะกัน พระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ มีความเศร้าสลดใจในศึกครั้งนี้ จึงเข้า
ทาการไกล่เกลี่ยให้พระราชาทั้งสองนี้เป็น สัมพันธไมตรีกัน พระราชาทั้งสองก็ยอมปฏิบัติตาม พระเจ้าพสุจราช
ได้ทรงยกพระนางปทุมราชเทวีราชธิดา อภิเษกให้เป็นมเหสีแห่งพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก พระเจ้าศรีธรรมไตร
ปิฎกมีพระราชโอรสด้วยพระนางปทุมราชเทวี ๒ พระองค์ ทรงพระนามว่า เจ้าไกรสรราชกับเจ้าชาติสาคร พระ
เจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมีพระประสงค์จะป้องกันการรุกรานของชาติขอม ซึ่งขณะนั้นมีอานาจอยู่ทางละโว้หรืออีก
นัยหนึ่งเป็น การแผ่ราชอาณาจักรให้ไพศาลออกไป จึงได้สร้างเมืองพิษณุโลก เพื่อให้ราชโอรสขึ้นครองเมือง
ตามพงศาวดารกล่าวว่าได้สร้างเมืองพิษณุโลกเมื่อจุลศักราช ๓๑๕ (พ.ศ. ๑๔๙๖) เมื่อสร้างเสร็จแล้ว พระเจ้า
ศรีธรรมไตรปิฎก ได้เสด็จลงมาอภิเษกเจ้าไกรสรราชขึ้นครองเมือง พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกนี้ทรงพระปรีชา
สามารถรอบรู้แตกฉานพระไตรปิฎกมาก จึงได้รับเฉลิมพระนามาภิไธย ดังนั้น ขณะที่เสด็จประทับอยู่ ณ เมือง
พิษณุโลกที่ได้สร้างขึ้นใหม่ ก็มีพระประสงค์จะบาเพ็ญบุญกุศลทานุบารุงพระพุทธศาสนาและให้พระเกียรติศัพท์
พระนามปรากฏในภายหน้า จึงตรัสสั่งให้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุขึ้นเป็นคู่กับเมือง สร้างพระมหาธาตุเป็น
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รูปปรางค์สูงราว ๘ วา ตั้งกลาง แล้วสร้างพระวิหารรอบปรางค์ทั้งสี่ทิศ มีระเบียง ๒ ชั้น พระองค์ต้องการจะ
สร้างพระพุทธรูปขึ้น ๓ องค์ เพื่อเป็นพระประธานในพระวิหาร
ในเวลานั้นที่เมืองศรีสัชนาลัย ทั้งสวรรคโลกและสุโขทัย เป็นที่เลื่องลือปรากฏในการฝีมือ
ช่างต่างๆ ทั้งการทาพระพุทธรูปว่าฝีมือดียิ่งขึ้น จึงมีพระราชสาส์นไปยังกรุงศรีสัชนาลัย เพื่อขอช่างมาช่วยปั้น
หุ่นพระพุทธรูป สมเด็จพระเจ้ากรุงศรีสัชนาลัยจึงส่งช่างพราหมณ์ที่ฝีมือดี ๕ นาย ชื่อบาอินทร์ บาพราหมณ์
บาพิษณุ บาราชสิงห์ และบาราชกุศล พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก โปรดให้ช่างสวรรคโลกสมทบกับช่างชาวเชียง
แสนและช่างหริภุญชัย ช่วยกันหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทั้ง ๓ องค์ มีทรวดทรงสัณฐานคล้ายกัน แต่ประมาณ
นั้นเป็น ๓ ขนาด คือ
พระองค์ที่ ๑ ตั้งพระนามเริ่มไว้ว่า "พระพุทธชินราช " มีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕นิ้ว สูง ๗ ศอก
พระเกศสูง ๑๕ นิ้ว เป็นปางมารวิชัย
พระองค์ที่ ๒ ตั้งพระนามเริ่มไว้ว่า "พระพุทธชินสีห์" มีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว เป็นปางมารวิชัย
พระองค์ที่ ๓ ตั้งพระนามเริ่มไว้ว่า "พระศรีศาสดา" มีขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว เป็นปางมารวิชัย
พระศรีธรรมไตรปิฎกทรงเลือกลักษณะอาการตามชอบพระทัยให้ชา่ งทาคือ สัณฐานอาการนัน้
อย่างพระพุทธรูปเชียงแสน ไม่เอาอย่างพระพุทธรูปในเมืองศรีสัชนาลัย สวรรคโลก และเมืองสุโขทัยที่ทานิ้วสั้น
ยาวไม่เสมอกันอย่างมือคน ทรงรับสั่ง ให้ทานิ้วให้เสมอกันตามที่พระองค์ทราบว่าเป็นพุทธลักษณะ พระ
ลักษณะอื่นๆ ก็เป็นอย่างเชียงแสนบ้าง อย่าง ศรีสัชนาลัย และสวรรคโลก สุโขทัยบ้าง จวบจนวันพฤหัสบดี ขึ้น
๑๕ ค่า เดือน ๔ ปีเถาะ สัปตศก จุลศักราช ๓๑๗ ได้มงคลฤกษ์ กระทาพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์
และเมื่อเททองหล่อเสร็จแล้ว กระทาการแกะพิมพ์ออกมา ปรากฏว่า พระองค์ที่ ๒ คือพระพุทธชินสีห์ และ
พระองค์ที่ ๓ คือพระศรีศาสดา องค์พระบริบูรณ์ดีมีน้าทองแล่นติดตลอดเสมอกันสวยงาม ๒ องค์เท่านั้น ส่วน
รูปพระพุทธชินราชนั้น ทองแล่นติดไม่เต็มองค์ ไม่บริบูรณ์ นับว่าเป็นอัศจรรย์ของช่างและผู้มาร่วมพิธีเป็นอัน
มาก ช่างได้ช่วยกันทาหุ่น และเททองหล่ออีกถึง ๓ ครั้ง ก็ไม่สาเร็จเป็นองค์พระได้ คือทองแล่นไม่ติดเต็มองค์
พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกทรงรู้สึกประหลาดพระทัยยิ่งนัก พระองค์จึงตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงเอาบุญบารมีของ
พระองค์เป็นที่ตั้ง อีกทั้งขอให้ทวยเทพเทวดาช่วยดลใจให้สร้างพระพุทธรูปสาเร็จตามพระประสงค์เถิด แล้วให้
ช่างปั้นหุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในครั้งหลังนี้ ปรากฏว่ามีตาปะขาวคนหนึ่ง ไม่มีผู้ใดทราบว่าชื่อไรมาจากไหนเข้ามา
ช่วยปั้นหุ่นและช่วยเททอง ทาการงานอย่างแข็งแรงทั้งกลางวันและกลางคืนจนเสร็จโดยไม่พูดจากับผู้ใด
ครั้นได้มหามงคลฤกษ์ ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่า เดือน ๖ ปีมะเส็ง นพศกจุลศักราช ๓๑๙
(พุทธศาสนากาลล่วงแล้ว ๑๕๐๐ หย่อนอยู่ ๗ วัน ) ก็ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช คราวนี้น้าทองที่
เทก็แล่นเต็มบริบูรณ์ตลอดทั่วองค์พระ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกทรงปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง จึงตรัสสั่งให้
ตาปะขาวผู้มาช่วยปั้นหุ่นและช่วยเททองนั้น แต่มิได้พบ ปรากฏว่าเมื่อหล่อพระเสร็จแล้ว ก็เดินทางออกประตู
เมืองด้านทิศเหนือ พอถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็หายไปไม่มีใครพบเห็นอีก จึงพากันเข้าใจว่า ตาปะขาวผู้นั้นคือ
เทพยดาแปลงกายมาหล่อพระพุทธชินราช อันเป็นเหตุทาให้ เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธรูปองค์นี้ยิ่งขึ้น ตาบล
บ้านที่ตาปะขาวหายไปนั้นได้ชื่อว่า “บ้านตาปะขาวหาย” ต่อมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อแกะพิมพ์ออกหรือกะเทาะหุ่นออกมาก็เป็นที่ประหลาดใจ และตื่นเต้นของชาวพุทธบริษัท
เป็นอย่างยิ่ง คือ เมื่อกะเทาะหุ่นออกคราวนี้ ทองแล่นติดเต็มองค์พระงดงามสมบูรณ์ดั่งสวรรค์เนรมิต เนื้อทอง
สาริดสุกสกาวสดใส งามจนหาที่ติไม่ได้ จึงพากันเชื่อว่าพระพุทธชินราชองค์นี้น่าจะเป็นเทวดามาสร้างให้เป็น
แน่แท้ ถึงได้มีพุทธลักษณะสวยงามที่สุดในแดนสยาม พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก โปรดฯ ให้อัญเชิญเข้า
รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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ประดิษฐานไว้ในสถานที่ทั้ง ๓ คือ พระพุทธชินราช อยู่ในพระวิหารใหญ่ผันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก
พระพุทธชินสีห์อยู่ทิศเหนือ และพระศาสดาอยู่ทิศใต้ สาหรับพระวิหารใหญ่ทิศตะวันออกนั้น เป็นที่ฟังธรรม
สักการะที่ถวายนมัสการพระมหาธาตุและเป็นที่ชุมนุมสงฆ์
อนึ่ง เมื่อเวลาหล่อพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาเสร็จแล้วนั้น ทองชลาบและชนวนของ
พระพุทธรูปทั้ง ๒ องค์ที่เหลืออยู่ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก รับสั่งให้รวมลงในทองซึ่งจะหล่อพระพุทธชินราช
หล่อองค์พระใหม่เรียกว่า "พระเหลือ " ส่วนชนวนและชลาบของพระที่เรียกว่าพระเหลือนั้นก็หล่อรูปพระสาวก
๒ องค์ สาหรับพระเหลือนั่นเอง ครั้นเมื่อการหล่อพระเสร็จแล้ว จึงรับสั่งให้เก็บอิฐซึ่งก่อเป็นเตาหลอมและเตา
สุม หุ้มหล่อพระทั้งปวงนั้นมาก่อเป็นชุกชี สูง ๓ ศอก และให้ขุดดินที่อื่นมาผสมกับดินพิมพ์ที่ต่อยจาก
พระพุทธรูปถมในชุกชีนั้น แล้วทรงปลูกต้นมหาโพธิ์ ๓ ต้น หันหน้าต่อทิศอุดรแล้วเชิญพระเหลือกับสาวกอีก ๒
องค์เข้าไว้ในที่นั้น ให้เป็นหลักฐานแสดงที่ซึ่งหล่อพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิษณุโลก

4

แผนที่จังหวัดพิษณุโลก

คาขวัญประจาจังหวัด
พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกาเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่าแท้กล้วยตาก ถ้าและน้าตกหลากตระการตา
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สัญลักษณ์ประจาจังหวัดพิษณุโลก
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก
หลักฐานการสรางเมืองพิษณุโลกมีมาแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๕ สมัยขอมมีอานาจปกครอง แถบนี้
แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองสองแคว ”เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้าน่านและแม่น้าแควน้อย หรือบริเวณ
ที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน
พ.ศ. ๑๙๐๐ สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมือง มา
ตั้งอยู่ณ ตัวเมืองปัจจุบัน โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง
สมัยอยุธยา เมืองพิษณุโลกทวีความสาคัญมากขึ้น เพราะเป็นเมืองกึ่งกลางระหว่างกรุงศรี
อยุธยา และอาณาจักรฝ่ายเหนือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรูปการปกครองและได้เสด็จมา ประทับที่
เมืองนี้ตั้งแต่พ.ศ. ๒๐๐๖ จนสิ้นรัชกาลในปีพ.ศ. ๒๐๓๑ ช่วงนั้นพิษณุโลกเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยาถึง 25
ปีหลังรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เป็น หน้าด่านสาคัญที่จะสกัด
กั้นกองทัพพม่า เมื่อครั้งพระนเรศวรมหาราชดารงฐานะพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก ระยะนั้นไทยตก
เป็นเมืองขึ้นพม่า สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงรวบรวมชายฉกรรจ์ชาวพิษณุโลกกอบกู้อิสรภาพให้ชาติไทยได้
ในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงดาริให้รื้อกาแพง เมือง
พิษณุโลกเพื่อไม่ให้ข้าศึกใช้เป็นที่มั่น ครั้นถึงปีพ .ศ . ๒๔๗๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรด
เกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑล เรียกว่า มณฑลพิษณุโลก ต่อมาเมื่อ ยกเลิกการปกครองแบบ
มณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน
จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๓๗๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๐ ,๘๑๕.๘๕๔ ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๗ ของพื้นที่ภาคเหนือ และร้อยละ ๒.๑ ของพื้นที่ทั้งประเทศ ลักษณะ ภูมิประเทศมีภูเขา
และที่ราบสลับป่าไม้ในเขตตะวันออก เป็นพื้นที่ทาการเกษตร ๓ ,๘๐๔ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๗
ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นพื้นที่ป่าไม้ ๕,๔๒๔ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๕ พื้นที่อื่นๆ (รกรางว่างเปล่า ,ที่
อยู่อาศัย ,แหล่ น้า) ๑,๖๖๒ ตารางกิโลเมตร นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไป และมีแม่ น้าสาคัญไหลผ่าน ๒
สายคือ แม่ น้าน่าน และแม่ น้ายม เนื่องจากตาแหน่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาค
กลาง รัฐบาลจึงกาหนดให้พิษณุโลกเป็นเมืองหลักของ การพัฒนาในเขตภาคเหนือตอนล่างและเป็นหนึ่งในเก้า
จังหวัด ของกลุ่มส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในทุก ด้านเรียกว่า “แผนสี่แยกอินโดจีน ” หมายถึงเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งสี่
ภูมิภาคของประเทศไปสู่อินโดจีน จึงมีการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
ต่าง ๆ ทาให้พิษณุโลก กลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ

ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ ๑๖ องศา ๒๑ ลิปดา
๒๓ ฟิลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ ๑๗ องศา ๔๔ ลิปดา ๓๑ ฟิลิปดาเหนือและระหว่างลองจิจูดที่ ๙๙อง ศา ๕๒
ลิปดา ๒๗ ฟิลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดที่ ๑๐๑ องศา ๔ ลิปดา ๓๔ ฟิลิปดาตะวันออก มีพื้นที่
๑๐,๘๑๕.๘๕๔ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์ และ ประเทศลาว
ทิศใต้
ติดต่อกับ อ.เมือง และ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ด่านซ้าย จ.เลย และ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร
รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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จังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครอง ออกเป็น ๙ อาเภอ ดังนี้ อาเภอเมืองพิษณุโลกอาเภอ
วังทอง อาเภอพรหมพิราม อาเภอบางระกา อาเภอบางกระทุ่ม อาเภอนครไทย อาเภอวัดโบสถ์ อาเภอชาติ
ตระการและอาเภอเนินมะปรางมีตาบล ๙๓ ตาบล ๑,๐๑๘ หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑แห่ง เทศบาลตาบล ๑๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตาบล ๙๐ แห่ง
แสดงการแบ่งเขตการปกครองจังหวัด
อาเภอ

ขนาดพื้นที่ ประชากร
(ตร.กม.)
(คน)

เมืองพิษณุโลก
พรหมพิราม
วัดโบสถ์
วังทอง
บางระกา
บางกระทุ่ม
เนินมะปราง
นครไทย
ชาติตระการ
รวม

๗๕๐.๘๑ ๑๑๑,๘๒๗
๘๓๒.๖๗ ๒๗,๔๔๔
๑,๓๒๖.๒๑ ๑๒,๖๐๙
๑,๖๘๗.๒๑ ๓๗,๔๗๒
๙๓๖.๒๔ ๒๘,๒๖๑
๔๔๔๗.๐๓ ๑๔,๒๖๕
๑,๐๒๙.๕๕ ๑๘,๔๐๑
๒,๒๒๐.๓๗ ๒๒๗,๑๙๓
๑,๕๘๖.๑๒ ๑๒,๖๐๒
๑๐,๘๑๕.๘๕ ๘๔๑,๖๘๓

ความ
การปกครอง
การปกครองส่วนท้องถิ่น
หนาแน่น ส่วนภูมิภาค
(คน/ตร. ตาบล หมู่บ้าน เทศบาล เทศบาล
อบต.
กม.)
นคร
ตาบล
๑๔๘.๙๔ ๒๐
๑๖๘
๑
๑
๑๙
๓๒.๙๖ ๑๒
๑๑๘
๒
๑๒
๙.๕๑
๖
๖๑
๑
๖
๒๒.๒๑ ๑๑
๑๖๓
๑
๑๑
๓๐.๑๙ ๑๑
๑๓๔
๒
๑๑
๓๑.๙๑
๙
๘๗
๒
๗
๑๗.๘๗
๗
๗๕
๑
๗
๑๒.๒๕ ๑๑
๑๔๑
๑
๑๑
๗.๙๕
๖
๗๑
๑
๖
๗๗๘๒
๙๓ ๑,๐๑๘ ๑
๑๒
๙๐

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.๒๕๕๒

แม่น้ามีแม่น้าสาคัญสี่สายคือ
๑.แม่น้าน่าน ไหลผ่าน จังหวัดพิษณุโลกทางตอนเหนือของ อาเภอพรหมพิราม จนสุดเขตจังหวัดที่
อาเภอบางกระทุ่มรวมความยาว ๑๒๗.๕ กิโลเมตร
๒.แม่น้ายม ไหลผ่าน จังหวัดพิษณุโลกที่ อาเภอบางระกา ก่อนเข้าสู่ จังหวัดพิจิตร
๓.แม่น้าแควน้อย ไหลผ่านที่ราบหุบเขาแควน้อยใน อาเภอนครไทย แล้วไหลไปบรรจบกับลาน้าภาค
ผ่าน อาเภอวัดโบสถ์ อาเภอพรหมพิราม และอาเภอเมือง รวมความยาว ๑๘๕ กิโลเมตร
๔.แม่น้าวังทองหรือลาน้าเข็ก ไหลเลียบขนานไปกับทางใต้ของ ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ผ่านทางใต้ของ
บ้านแยง บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ จนถึง อาเภอวังทอง แล้ววกมาทางใต้ ผ่าน อาเภอบางกระทุ่มแล้วเข้าสู่
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรรวมความยาว ๑๓๕ กิโลเมตร

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิษณุโลก

8

สภาพถูมิอากาศ
โดยทัว่ ไป มีลกั ษณะร้อนชืน้ ฤดูร้อนมีอากาศร้อนมาก ส่วนฤดูหนาวอากาศหนาวมาก
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเดือนตุลาคม

การคมนาคม
ทางรถยนต์จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน ) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้า
ทางหลวง หมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาทเข้านครสวรรค์แล้วใช้เส้นทางสาย
๑๑๗ตรงสู่พิษณุโลกรวมระยะทาง ๓๓๗กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดหรือจากสิงห์บุรี ใช้เส้นทางอินทร์
บุรี - ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข ๑๑) จนถึงทางหลวงหมายเลข ๑๒ (พิษณุโลก-หล่มสัก ) ที่เขตอาเภอวัง
ทองเลี้ยวซ้ายไปอีก๑๗กิโลเมตรเข้าสู่พิษณุโลกรวมระยะทางประมาณ ๔๕๐กิโลเมตร หากเดินทางจากจังหวัด
ตากใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๒ผ่านสุโขทัยเข้าพิษณุโลกระยะทาง ๑๓๘กิโลเมตรและทางสายเดียวกัน จาก
ขอนแก่น ๓๙๑กิโลเมตร จากแยกเพชรบูรณ์ -หล่มสักมาพิษณุโลกระยะทางประมาณ ๑๐๐กิโลเมตรเส้นทางนี้
ผ่านแหล่งท่องเที่ยว สองข้างทางหลายแห่ง

สถานที่น่าสนใจ
๑. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ เป็นวัดที่สาคัญที่สุดของจังหวัด ตั้งอยู่ริมแม่น้าน่าน
ฝั่งตะวันออก ริมถนนพุทธบูชา เชิงสะพานนเรศวรฝั่งเดียวกับตัวเมืองสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่
1 (พระยาลิไท) พ.ศ.๑๙๐๐ ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราช หรือที่ชาวพิษณุโลกเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสาฤทธิ์ อันเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดของ
เมืองไทย
๒. วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ริมแม่น้าน่าน ฝั่งตะวันออก ใต้เมืองลงไปตามถนนบรมไตรโลกนารถ ระยะทาง
ประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นโบราณสถานที่มีแต่เดิมตั้งแต่ครั้งขอมมีอานาจ
๓. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่อยู่ใน อาเภอวังทอง อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอาเภอ
เมือง อาเภอชนแดน อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ ๘๐บนทางหลวงหมายเลข
๑๒สายพิษณุโลก-หล่มสัก สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน ซึ่งเป็นต้นน้าของลาธารหลาย
สายที่ไหลลงสู่แม่น้าน่าน สถานที่น่าสนใจในอุทยานได้แก่ น้าตกแก่งโสภา สะพานสลิง ทุ่งแสลงหลวง ทุ่ง
นางพญา ทุ่งโนนสน
๔. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อของ ๓ จังหวัดคือ พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ์ เป็น
เทือกเขาที่มีทิวทัศน์งดงาม มีป่าใหญ่เขียวชอุ่มตลอดปี มีลานหินกว้าง ซึ่งเกิดรอยแตกเป็นร่องยาวลึก
มากมาย บางตอนเป็นหน้าผาตัดชัน มีสถานที่น่าสนใจหลายจุด เช่น น้าตกหมันแดง,น้าตกศรีพัชรินทร์
น้าตกร่มเกล้าภราดร ลานหินแตก ลานหินปุ่มและน้าตกตาดฟ้า นอกจากนี้ยังเคยเป็นสมรภูมิความขัดแย้ง
ทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต
๕. อุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อาเภอชาติตระการและอาเภอนครไทย
มีเนื้อที่ ๓๓๙,๓๗๕ ไร่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน สถานที่ท่องเที่ยวใน
อุทยานฯ ได้แก่ น้าตกชาติตระการ หรือน้าตกปากรอง มีทั้งหมด ๗ ชั้น หน้าผาบริเวณน้าตก มีสีสัน
ต่าง ๆ กัน ตามแต่ชั้นหินที่เกิด ในช่วงเดือนมกราคม -มิถุนายน จะมีฝูงผึ้งมาทารังเป็นจานวนมาก
รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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นอกจากนี้มีอุโมงค์ผาเลข มีร่องรอยศิลปะยุคแรกของมนุษย์ เป็นรอยแกะสลักบนแผ่นหินเป็นสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ลักษณะคล้ายรูปสัตว์
๖. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และอาเภอ
น้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘,๙๖๒ ไร่ เป็นแนวชายแดนไทย -ลาว บริเวณที่สูงที่สุดคือ
ยอดภูสอยดาว สูงถึง ๒,๑๐๒ เมตร จากระดับน้าทะเล ดังนั้นบริเวณนี้จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี
สภาพพื้นที่ยังมีป่าไม้สมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเต็ง รัง ป่าสนเขา ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ ส่วนหนึ่ง
ก็เป็นป่าทุ่งหญ้า สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ น้าตกภูสอยดาว ลานป่าสน น้าตกสายทิพย์
ทุ่งดอกหงอนนาค

ของดีเมืองพิษณุโลก
กล้วยตากบางกระทุ่มเป็นของฝากที่มีชื่อของจังหวัดพิษณุโลก กล้วยตากบางกระทุ่มมีเนื้อนุ่ม รสชาติ
หอมหวาน น่ารับประทาน นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ที่ศาลาขายของที่ระลึกในวัดใหญ่ หรือร้านค้าของที่
ระลึกทั่วไปในตลาด
แหนมและหมูยอสุพัตรา เป็นแหนมสดและหมูยอที่ขึ้นชื่อของพิษณุโลก สะอาดและรสชาติอร่อย เป็น
อุตสาหกรรมภายในครอบครัวของโรงงานสุพัตรา
น้าปลาบางระกาจากอาเภอบางระกา มีชื่อเสียงในการทาน้าปลามานานแล้ว น้าปลาที่นี่ทาจากปลา
สร้อยขาวในลาน้ายมรับรองคุณภาพได้ว่าเป็นน้าปลาแท้
ไม้กวาดบ้านนาจาน อาเภอชาติตระการ ประชากรมีอาชีพเสริมในการทาไม้กวาดจากดอกหญ้าแท้ ๆ
และใช้ด้ามหวายอย่างดี ผีมือละเอียด ราคาไม่แพง
สุนัขพันธุ์บางแก้วเป็นความภูมิใจของชาวพิษณุโลก ราคาซื้อขายค่อนข้างสูง กิตติศัพท์ของสุนัข
บางแก้วคือ ดุ ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อผู้เลี้ยงและค่อนข้างขี้อิจฉา ลักษณะพันธุ์แท้นั้น ปากแหลมคล้ายสุนัขจิ้งจอก
หางเป็นพวง หูชัน ชอบเล่นน้า ทนความร้อนได้ดี

รายการนาเที่ยวยอดนิยม
สามล้อทัวร์
เป็นรายการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อพานักท่องเที่ยว ดูชีวิตยามราตรีของชาวเมืองพิษณุโลก โดยพาหนะ
ราคาถูกคือ รถสามล้อ บนเส้นทางต่าง ๆ ในเขตตัวเมือง เช่น ย่านตลาดอาหาร ผัก ผลไม้ ย่านธุรกิจสาคัญ ๆ
ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอาหารนานาชนิดบริเวณ ริมแม่น้าน่าน ถนนพุทธ
บูชา ซึ่งมีให้เลือกมากมาย

งานประเพณี
ประเพณีการแข่งเรือยาว การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ยึดถือมา
เป็น เวลาช้านานจังหวัดพิษณุโลกจะจัดงานแข่งเรือยาวประเพณี ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีหลังจากนาผ้า
ห่มมาห่มองค์พระพุทธชินราชในงานนี้จะมีการประกวดขบวนเรือการแข่งขันและมีการประดับขบวนเรือต่าง ๆ
สวยงามน่าชมงานนี้จัดขึ้นบริเวณแม่น้าน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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วิสัยทัศน์จังหวัด
“พิษณุโลก ::เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน”
“Phitsanulok :Induchina ’s Service City”

ยุทธศาสตร์จังหวัด
“พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และปลอดภัย (Safety City)”

เป้าประสงค์
๑. เป็นศูนย์กลางการบริการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล
๓. ภาครัฐและเอกชนมีการบริการ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
๔. เกษตรกรและองค์กรเกษตร มีการจัดการ การผลิต และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามความต้องการของตลาด
๕. เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการเงินของภาคเหนือตอนล่าง
๖. เป็นศูนย์กลางจัดการประชุมภาคเหนือตอนล่างและระดับประเทศ ตลอดจนการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
๗. เป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการ เป็นศูนย์กลางการบริการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพให้เป็นศูนย์บริการแก่ประชาชนในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างโดยพัฒนา
มาตรฐานการบริการให้เป็นสากล
๓. ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนมีการปรับปรุงการให้บริการ ให้มีคุณภาพและอยู่ในระดับมาตรฐาน
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนและพนักงานบริการมีหัวใจแห่งการบริการ (Service mind) ในฐานะเจ้าของ
บ้านที่ดี
๕. พัฒนาการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงการตลาดและการแปรรูป
๖. พัฒนาเครือข่ายการค้าส่งและธุรกรรมด้านการเงินให้ครอบคลุมภาคเหนือตอนล่าง
๗. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการประชุมภายในประเทศและเสริมสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว
๘. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้
สะอาดสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมีความปลอดภัย

รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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พันธุ์ปลาไทยที่สาคัญของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพิษณุโลก
ชื่อไทย : ปลาหนวดพราหมณ์
ชื่อสามัญ : Elegant paradise fish, Paradise Threadfin
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Polynemusmultifilis (Fang & Schlegel,1843)

ชื่อไทย : ปลากดแก้ว,กดคัง
ชื่อสามัญ : Asian Redtail Catfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Hemibagruswyckioides(Fang &Chaux, 1949)

ชื่อไทย : ปลาตะโกก,ปลาโจก
ชื่อสามัญ : Soldier river barb
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cyclocheilichtysenoplos

ชื่อไทย : ปลาบึก
ชื่อสามัญ : Mekong Giant Catfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Pangasianodongigas

รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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พันธุ์ปลาไทยที่สาคัญของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพิษณุโลก(ต่อ)
ชื่อไทย : ปลาสายยู
ชื่อสามัญ : Scanner sheathfishอวิทยาศาสตร์
:Pangasiusconchophilus

ชื่อไทย : ปลาเค้าขาว
ชื่อสามัญ : Great white sheatfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Wallagoattu(Schneider, 1801)

ชื่อไทย : ปลาเค้าดา
ชื่อสามัญ : Black sheatfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wallagomicropogon Ng, 2004

ชื่อไทย : เนื้ออ่อน,นาง,นางแดง
ชื่อสามัญ : Whisker sheatfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Micronemableekeri (Bocourt, 1866)

รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพิษณุโลก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพิษณุโลกสร้างขึ้นภายใต้โครงการบูรณะแหล่งน้าธรรมชาติขนาด
เล็กเพื่อการประมง SSFIP ( SMALL SWAMP FISHERIES INLAND PROJECT ) ซึ่งกรมประมงได้รับอนุมัติ
จากรัฐบาล กู้เงินเยน OECF มาดาเนินการ เนื่องจากแหล่งน้าธรรมชาติได้เสื่อมสภาพลงจากสาเหตุต่าง ๆ ทา
ให้ผลผลิตสัตว์น้าจืดลดลงเป็นจานวนมาก จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติเหล่านี้ ทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพ ให้มีสภาพสมบูรณ์ต่อไป

ที่ตั้งที่ทาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพิษณุโลก ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนนเรศวร ตาบล
พรหมพิราม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางจากจังหวัดถึงศูนย์ ฯ ประมาณ
มีเนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ไร่ ซึ่งกรมประมงได้รับมอบจากกรมชลประทาน

๓๕ กิโลเมตร

งบประมาณ การก่อสร้างใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕๙.๓ ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินกู้ ๔๓ %
เป็นเงิน ๒๕.๕ ล้านบาท และเงินสมทบ ๕๗ % เป็นเงิน ๓๓.๘ ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่มดาเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑สิงหาคม ๒๕๒๙แล้วเสร็จการก่อสร้าง
ตามแผนระยะแรก เมื่อวันที่ ๓๐มิถุนายน ๒๕๓๑ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้
๑. อาคารที่ทาการ
TYPE B
๑
หลัง
๒. โรงเพาะฟัก
TYPE C
๑
หลัง
๓. บ้านพักข้าราชการ
TYPE A - D
๒๒
หลัง
๔. บ้านพักคนงาน
TYPE E
๕
หลัง
๕. บ่อซีเมนต์
ขนาด ๕๐ ตารางเมตร
๕ บ่อ
๖. บ่อซีเมนต์
ขนาด
๗๐ ตารางเมตร
๘๔ บ่อ
๗. บ่ออนุบาลลูกปลา
ขนาด ๖๐๐ ตารางเมตร
๖๐ บ่อ
๘. บ่ออนุบาลลูกปลา
ขนาด ๑,๒๐๐ ตารางเมตร
๒๔ บ่อ
๙. บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา
ขนาด ๒,๗๐๐ ตารางเมตร
๒๓ บ่อ
รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพิษณุโลก มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด การฟื้นฟูทรัพยากรประมง การกาหนดมาตรฐานฟาร์ม การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพและ
การให้การบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และการประมง ตลอดจน ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและทรัพยากรประมงน้าจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบัน
ต่าง ๆ ของสานักฯ เพื่อนาเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผล ภายใต้ข้อจากัดของสภาพพื้นที่จริง วิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์ และการวิจัยพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
ชีววิทยาแหล่งน้า ทรัพยากรประมง และสังคม-เศรษฐกิจชาวประมง เพื่อประเมินสถานภาพ แนวโน้มของการ
ประมงในแหล่งน้า และนามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้า ติดตาม เฝ้าระวัง
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้าเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตาม และ
รับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์และพืชน้าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและ
ดารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้า อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้า
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับ
หน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและทาการประมง และการประมงใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียด ดังนี้

๑. งานธุรการ
งานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล ดูแลความ
เรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแลและบารุงรักษายานพาหนะ

๒. กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โดยเน้น
งานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของสานักฯ เพื่อนาเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจากัดของ
สภาพพื้นที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้าหายากหรือใกล้สูญ
พันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ /วิจัยพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจ ดาเนินการ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้าโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้า เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้า ตรวจสอบ
ติดตาม และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า

๓. กลุ่มตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม
งานตรวจสอบและรับรอง คุณภาพสินค้าประมง และตรวจประเมิน ฟาร์ม เกษตรกรตาม
มาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน จีเอพี ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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๔. กลุ่มงานวิจัยแหล่งน้า
ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ชีววิทยาแหล่งน้า ทรัพยากรประมง สภาวะการทาประมง สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของชาวประมง เพื่อประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ผลผลิตประมงในแหล่งน้า และใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้า ติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรประมงในแหล่งน้าเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม
กับแหล่งน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้า อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าและรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้า ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาการประมง และ
ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกากับ ดูแลด้านการทาการประมง

กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิษณุโลก

กลุ่มงาน
ธุรการ

กลุ่มงานวิจัย
แหล่งนา

งานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม

กลุ่มงานวิจัย
การเพาะเลียงสัตว์นาจืด

แผนผังการแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์ฯ

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิษณุโลก

16

รายนามหัวหน้าสถานี ฯ และผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพิษณุโลก
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

รายนาม

ปี พ.ศ.

นายสมศักดิ์ เจนศิริศักดิ์
นายอุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
นายนิตย์
คูเจริญไพศาล
นายมนัส
จันทสูตร
นายพิทยา เพ็ญนภาภรณ์
นายเรวัตย์ ฤทธาภรณ์
นายชัยศิริศิริกุล
นายชาญชัย ภู่รักษ์เกียรติ
นายยงยุทธ อุนากรสวัสดิ์
นายเขมชาติ จิวประสาท
นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร
นายยงยุทธ อุนากรสวัสดิ์
นายกฤษฎา ดีอินทร์
นายอุดมชัย อาภากุลอนุ

๒๕๒๙ – ๒๕๓๑
๒๕๓๑ – ๒๕๓๒
๒๕๓๒ – ๒๕๓๓
๒๕๓๓ – ๒๕๓๖
๒๕๓๖ – ๒๕๓๘
๒๕๓๘ – ๒๕๓๙
๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
๒๕๔๐ – ๒๕๔๕
๒๕๔๖ – ๒๕๔๗
๒๕๔๗ – ๒๕๔๘
๒๕๔๘ – ๒๕๔๙
๒๕๔๙ – ๒๕๕๔
๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
๒๕๕๕ – ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ลาดับที่ ๑-๓ หัวหน้าสถานีประมงน้าจืดจังหวัดพิษณุโลก
๔-๑๔ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพิษณุโลก

รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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อัตรากาลังข้าราชการ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.
๗.

ชื่อ - สกุล
นายอุดมชัย อาภากุลอนุ
งานธุรการ
นายพิเชษฐ์ จั่นตอง
นางสาวนิษาชล นุ่มอ่วม
กลุ่มงานวิจัยแหล่งน้า
นายภาณุเดช สุโกมล

คุณวุฒิ
ป.วท.บ.(ประมง)

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์ฯ

ศศบ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปวส.(การบัญชี), บช.บ.(บัญชี)

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วท.บ. (ประมง) และ วทม.
(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)

นักวิชาการประมงชานาญการ

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม
นางสาวเพ็ญประภา แพวิเศษ
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
นายเมธา คชาภิชาติ
วท.บ. (ประมง) และ วทม.
(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
นางสาวกาญจนา อ่องเภา
ปวส.(ประมง),วท.บ. (ประมง)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงชานาญการ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

อัตรากาลังลูกจ้างประจา
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ชื่อ - สกุล
นายสุมล ตันติกุล
นายแถม บุญชม
นายสุภัทร สุขเกิด
นายวิเชียร รอดทับทิม
นายประพันธ์ สุจะวะนะ
นายบุญรอด พุ่มพวง
นายวิเชียร ตียะวราวุธ
นายสวิทย์ อ่าพูล
นายวิเชียร ศรีภักดี
นายสมชาย คู่ควร
นายอดีต เล็กยิ้ม

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ปวท. (บัญชี)
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.(อิเลคทรอนิคส์)
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ปวช. (เทคนิค)

ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส.๑
พนักงานขับรถยนต์ ส.๑
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.๑
พนักงานการประมง ส.๑
พนักงานพิมพ์ ส.๓
พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2
พนักงานขับรถยนต์ ส.๑
พนักงานการประมง ส.๑
พนักงานการประมง ส.๑
พนักงานประมงพื้นฐาน บ.๑
พนักงานการประมง ส.๑
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิษณุโลก
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อัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว
ลาดับที่
ตาแหน่ง
๑.
พนักงานราชการ
 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า(พนักงานผู้ช่วยประมง)
 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
(เจ้าหน้าที่ประมง)
 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒.
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้า
อื่นๆ(คนงาน)
๓.
คนงานจ้างเหมา
 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า(คนงาน)
 โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ(ชลประทาน)
 กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มี ๒
กิจกรรมดังนี้
- โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย
- โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ(คนงาน)
รวม

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

จานวน (คน)
๑๑
๒
๒
๖
๙
๙
๑
๓
๔๓
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สรุปแผนและผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ผลผลิตที่ ๑สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
แผนการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม จานวน
๒๑๐ ฟาร์ม
ผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
จานวน ๒๒๓ ฟาร์ม
กิจกรรม
๑. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
๒. ฟาร์มเดิมต่ออายุ (safety level )
๓.ฟาร์มเดิมต่ออายุ (จีเอพี ปลานิล )
๔.ฟาร์มเดิมต่ออายุ (จีเอพี ปลาอื่นๆ)
๕.ฟาร์มใหม่(safety level )
๖.ตรวจประเมินฟาร์ม
๗.ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งผลิต

แผนงาน (ฟาร์ม) ผลงาน (ฟาร์ม)
ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕ ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕
๑๙๓
๑๘๔
๑๖๐
๑๔๗
๘
๘
๒
๒
๒๓
๔๙
๑๗
๑๗
๓๑๕
๓๓๙

คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๓๓
๙๑.๘๗
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๒๑๓.๐๔
๑๐๐.๐๐
๑๐๗.๖๑

ผลผลิตที่ ๒ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักย์ภาพ
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๑.๑ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย
แผนการผลิต จานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว
ผลการผลิต จานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชนิดปลา
ปลาตะโกก
ปลากระแห
ปลาตะเพียนทอง
ปลาเค้าขาว
ปลาสวาย
ปลากดแก้ว
รวม

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

แผนงาน (ตัว)
ต.ค. ๕๔ -ก.ย. ๕๕
๕,๐๐๐
๓๓๐,๐๐๐
๖๕๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

ผลงาน (ตัว)
ต.ค. ๕๔ - ก.ย. ๕๕
๕,๐๐๐
๓๓๐,๐๐๐
๖๕๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐.๐๐
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๑.๒ โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
โครงการ 
รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้าภาค จังหวัดพิษณุโลก
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการดาเนินการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อบริโภคและจาหน่ายใน
ชุมชน
กิจกรรม/โครงการ
งานพัฒนาอาชีพประมง เพาะขยายพันธุ์และปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้าคืนสู่ธรรมชาติ
พื้นที่เป้าหมาย 
แหล่งน้าบ้านน้าแจ้งพัฒนาตาบลบ่อภาค อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จานวน
๑๐๐,๐๐๐ ตัว
ผลการปฏิบัติงาน
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)

ปล่อยพันธุ์ปลาจานวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัวลงในแหล่งน้า
เป็นแหล่งโปรตีนแก่ชาวบ้านให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง และ
ลดการรบกวนสัตว์ในธรรมชาติเพื่อความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ ดาเนินการปล่อยพันธุ์ปลา
รายชื่อแหล่งน้า
สระน้าหมู่บ้านน้าแจ้งพัฒนา
รวม

ชนิดปลา(ตัว)
รวม
บ้า
ตะเพียนทอง ตะเพียนขาว นิลแดง
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

กลยุทธ์ที่ ๒ การศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานสนับสนุน
แนวทางการดาเนินการ  การศึกษาและวิจัยโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
กิจกรรม/โครงการ สารวจรวบรวมพันธุ์สัตว์น้า
พื้นที่เป้าหมาย  ลาน้าภาค และลาน้าแควน้องตอนบน อาเภอชาติตระการ
พื้นที่ แผน (ครั้ง) ผล (ครั้ง)
ลาน้าภาค ตาบลบ่อภาค
ลาน้าแควน้อยตอนบน

๔
๔

๔
๔

รวม

๘

๘

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิษณุโลก

21

ผลการปฏิบัติงาน
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)

สารวจได้ ๘ ครั้ง
พบพันธุ์สัตว์น้าที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีคุณค่าทั้งทางด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและทางเศรษฐกิจ ลาน้าภาค ตาบลบ่อภาค สารวจพบปลา ๑๓
ชนิด ปลาที่สารวจพบมากที่สุดคือ ค้อSchisturanicholsi(Smith, ๑๙๓๓)
เดือนที่สารวจพบมากที่สุดคือ มกราคม (๒๕๕๕)
ลาน้าแควน้อยตอนบน สารวจพบปลา ๓๐ ชนิด ปลาที่สารวจพบมากที่สุด
คือ ปลาซิวหนวดยาว (EsomusmetallicusAhl,๑๙๒๓) เดือนที่สารวจพบ
มากที่สุดคือเดือน มกราคม (๒๕๕๕) รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ประเมินปริมาณสัตว์น้า
พื้นที่เป้าหมาย แหล่งน้าบ้านแจ้งพัฒนา ตาบลบ่อภาค อาเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก
ผลการปฏิบัติงาน
ผลผลิต (Output)
ประเมินปริมาณสัตว์น้า ๒ ครั้ง
ผลลัพธ์ (Outcome) จากการประเมินปริมาณสัตว์น้าก่อนปล่อยพันธุ์สัตว์น้า พบว่าแหล่งน้าใน
หมู่บ้านขาดแคลนน้ารวมทั้ง ผลผลิตในแหล่งน้าต่า สารวจพบปลา ๔ชนิด น้าหนักรวมทั้งสิ้น๑๘.๙ กรัม
ชนิด
ปลาดุกด้าน
ปลากินยุง
ปลานิล
ปลาตะเพียนขาว

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

น้าหนัก (กรัม)
๒.๘
๖.๐
๓.๐
๗.๑
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ตารางที่ ๑ ข้อมูลพันธุ์สัตว์น้าในโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
point
ขอนสองสลึง

ชนิดปลา
กดขี้ลิง
กระดี่นาง
กระทิงarmatus
กระทิงfavus
กระสูบขีด
กริมป่า
ก้าง
กาดา
กาแดง
แก้มซ้า
ข้าวเม่า
แขยงหิน
ช่อน
ซ่อนทราย
ซิวหนวดยาว
ดุกด้าน
ตะเพียนขาว
นางอ้าว
น้าหมึก

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก
19

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก
5
90.1

63.7
3
1
2
1
2
16
4

2
11
1

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก

16.4
24.9
12.5

1
8

0.7
6.8

1

267.8

2
รายงานประจาปี ๒๕๕๕

4

159.9

5

22.5

3

2.1

14

29.6

5

57.9

67
1

88.2
7.8

26.4

73.7
11.3
25.5

14.4
2
5.6

2.4

13
3
1
1

48.1
10.4
0.9
0.7

4

9.6

ผลรวมทั้งหมด
จานวน น้าหนัก
5
90.1
19
63.7
3
14.4
1
2.0
2
5.6
3
2.1
4
159.9
1
26.4
5
22.5
16
46.0
16
24.9
17
60.6
10
142.0
2
1.6
87
107.0
2
33.3
1
267.8
4
9.6
2
2.4
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ตารางที่ ๑ ข้อมูลพันธุ์สัตว์น้าในโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕(ต่อ)
point
ขอนสองสลึง

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก

ชนิดปลา
ผีเสื้อมาเลย์
ผีเสื้ออินโด
มูด G-cam
ร่องไม้ตับ O-waan
ลูกผึ้ง
เล็บมือนางmela
เล็บมือนางreti
สร้อยขาว
หนามหลัง
หมุลาย
ไหล
ผลรวม

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก
11
3.4
1
0.1
2
3
2
14

1
34

177.6
351.8

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

12.5
7
12.1
66

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก
4
14
2

16.3
56
19.7

1

4.9
19.9
30
511

1

2.3

10
5

69

461.3

78

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก

90

185.6

ผลรวมทั้งหมด
จานวน น้าหนัก
11
3.4
1
0.1
4
16.3
14
56.0
4
32.2
3
7.0
3
17.0
14
66.0
10
19.9
6
32.3
1
177.6
271 1509.7

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิษณุโลก

24

ตารางที่ ๑ ข้อมูลพันธุ์สัตว์น้าในโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕(ต่อ)
point
นุชเทียน

ชนิดปลา
กระดี่หม้อ
กระทิงArmatus
กระสูบขีด
ก้าง
ค้อNicholsi
แค้ G-lao
จาด
ซิวควาย
ตะเพียนน้้าตก
น้้าหมึก
ผีเสื้อมาเลย์
ผีเสื้ออินโด
หนามหลัง
ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก
1
6.6
2
1
2
5
4
3

49.9
1.3
1.8
82.2
15.3
15.6

2
1.6
3
2.6
1
16.6
24
193.5
58 545.3

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก
1

42.8

2
8
15
3
2
16
1
8
10

9.6
30.8
64.6
30.6
6.7
34.6
2.2
9
8.5

66
239.4
135 700.7

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก

29

18.4

1

1.7

21
9

14.2
5.7

60
138

40
551

ครั้งที่ ๑
จานวน น้าหนัก

ผลรวมทั้งหมด
จานวน น้าหนัก
1
6.6
1
1.4
2
44.2
2
10.2
2
10.2
4
99.8
8
159.3
2
0.7
40
51.2
17
66.4
9
26.1
17
138.9
12
13.8
19
37.5
10
21.2
29
71.4
1
1
2
3.2
1
0.9
32
25.7
1
0.9
23
17.7
9
100.4
10
117.0
52
276.4 202
749.3
142
462
473 2259.0

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิษณุโลก

25

๑.๓ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขพัฒนาสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2555
โครงการ
หน่วยงาน

ติดตามตรวจสอบระบบนิเวศในน้าและการประมงระหว่างการเก็บกักน้าของเขื่อนแควน้อย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดพิษณุโลก
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อสนองตามแนวทางพระราชดาริฯ ในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดารงความหลากหลายชนิดของพันธุ์
สัตว์น้า และพัฒนาอาชีพการประมงน้าจืดแบบบูรณาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพิษณุโลก
สานักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินโครงการฯซึ่ง
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่งานประเมินทรัพยากรประมงและงานประเมินเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาวประมง โดยได้ผลการดาเนินโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้
๑) โครงการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศในน้าและการประมงระหว่างการเก็บกักน้าของเขื่อนแคว
น้อยอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดพิษณุโลก
งานประเมินทรัพยากรประมง ผลจากการสารวจในแม่น้าแควน้อย และระบบแม่น้าข้างเคียงในจังหวัด
พิษณุโลกพบว่า ประชาคมปลาในบริเวณที่เกิดอ่างเก็บน้าฯ สารวจในปี ๒๕๔๖-๒๕๔๙ มีจานวน ๘๙ ชนิด
ลดลงเหลือ ๖๒ ชนิดในปี ๒๕๕๐ เหลือเพียง ๔๕ ชนิดในปี ๒๕๕๑ แต่เมื่อเกิดอ่างเก็บน้าในปี ๒๕๕๒ พบ
ประชา กรปลาเพิ่มขึ้นเป็น ๖๓ ชนิดในปี ๒๕๕๓ พบประชากรปลา เพิ่มขึ้นเป็น๑๑๒ ชนิดในปี ๒๕๕๔ พบ
ประชากรปลาทั้งหมด๑๐๙ชนิด และในปี ๒๕๕๕ พบประชากรปลาลดลงเป็น ๑๐๓ ชนิด (ตารางที่ ๑) โดยใน
จานวนนี้มีปลาต่างถิ่นอยู่ ๑ ชนิด คือ ปลานิลดา Oreochromisniloticus(Linnaeus, ๑๗๕๘) และสามารถ
สารวจพบ กุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นกุ้งเศรษฐกิจอีกด้วย ในการสารวจประชากรปลาในปี๒๕๕๕นี้ พบประชากรปลา
เกล็ดทั้งหมด ๘๔ชนิด ประชากรหลักของปลาเกล็ด ได้แก่ แป้นแก้วสยาม Parambassissiamensis(Fowler,
๑๙๓๗ )และ ประชากรปลาหนัง
๑๙ ชนิด โดยมีประชากรหลัก ได้ แก่ สังกะวาด
เหลือง
PangasiusmacronemaBleeker,๑๘๕๑
๒) โครงการพัฒนาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดบนพื้นที่เขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การประเมินผลจับปลาในเขื่อนแควน้อยบารุงแดน บริเวณเขื่อนแควน้อย
,เขื่อนสันตะเคียน และหาด
เจ็ดแคว สามารถจับปลาได้ทั้งหมด ๓๖ชนิด และน้าหนักรวมทั้งหมด ๑๓๗,๘๘๒.๒๐ กรัม โดยข่ายขนาดช่อง
ตา ๕๕ มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเท่ากับ ๔๒,๒๑๖.๑๐ กรัมต่อพื้นที่ข่าย ๒๖๙ตารางเมตรต่อคืนหรือ ๑๕๖.๙๔
กรัมต่อตารางเมตร ปลาหนังที่รวบรวมได้คิดเป็นน้าหนักมากที่สุดคือ ปลาสังกะวาดแกลบ จานวน ๒๑,๘๒๕.๓
กรัม ปลาเกล็ดที่รวบรวมได้คิดเป็นน้าหนักมากที่สุดคือ ปลาแป บควาย จานวน ๔๕,๘๖๕.๔กรัม โดยบริเวณ
เขื่อนแควน้อย สามารถจับปลาได้ทั้งหมด ๒๖ชนิด ปลาที่รวบรวมได้คิดเป็นน้าหนักมากที่สุดคือ ปลา แปบ
ควาย จานวน๑๗,๔๙๑.๖กรัม โดยข่ายขนาดช่องตา ๕๕ มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเท่ากับ ๑๒,๘๔๓.๔ กรัมต่อ
พื้นที่ข่าย ๒๖๙ตารางเมตรต่อคืนหรือ ๔๗.๗๔กรัมต่อตารางเมตร โดยบริเวณสันตะเคียน สามารถจับปลาได้
ทั้งหมด ๒๑ชนิด ปลาที่รวบรวมได้คิดเป็นน้าหนักมากที่สุดคือ ปลา แปบควาย จานวน ๑๕,๗๕๖.๗กรัม โดย
รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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ข่ายขนาดช่องตา ๔๐ มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเท่ากับ ๑๑,๙๓๒.๕ กรัมต่อพื้นที่ข่าย ๑๙๖ตารางเมตรต่อคืน
หรือ ๖๐.๘๘กรัมต่อตารางเมตร โดยบริเวณหาดเจ็ดแคว สามารถจับปลาได้ทั้งหมด ๓๐ชนิด ปลาที่รวบรวม
ได้คิดเป็นน้าหนักมากที่สุดคือ ปลาแปบควาย จานวน ๑๒,๖๑๗.๑กรัม โดยข่ายขนาดช่องตา ๕๕ มิลลิเมตร มี
ผลจับสูงสุดเท่ากับ ๑๙,๖๘๑.๕ กรัมต่อพื้นที่ข่าย ๒๖๙ตารางเมตรต่อคืนหรือ ๗๓.๑๖กรัมต่อตารางเมตร
ส่วนงานประเมินเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงที่จะได้รับผลกระทบและได้รับผลประโยชน์
หลังจากเขื่อนฯเริ่มกักเก็บน้า พบว่าประชาชนใน ๑๑ หมู่บ้านรอบอ่างเก็บน้าเขื่อนแควน้อยไม่มีประสบการณ์
ในการจับปลาในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ จึงมองภาพการได้ประโยชน์จากอาชีพประมงในอ่างเก็บน้าฯ ไม่ชัดและ
ไม่ได้ให้ความสนใจต่อการเป็นเจ้าของฐานทรัพยากรประมงในอ่าง ฯ ทาให้มีชาวประมงต่างถิ่นเข้ามาทาการ
ประมง จึงได้เพิ่มการกากับดูแลการทาประมงในบริเวณอ่างเก็บน้า ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐ และสร้างจิตสานึกในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม โดยคัดเลือกผู้นาชุมชน
ชาวประมง และเยาวชน ในรอบอ่างเก็บน้า ฯ ที่แสดงความจานงเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
จานวน ๒๔ ราย (ตารางที่ ๒) ได้ร่วมจัดทาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าหน้าบ้าน ในอ่างเก็บน้า ฯ จานวน ๑๐แห่ง
เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อ่างเก็บน้า (ตารางที่ ๓)และได้ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จานวน
๑,๒๕๗,๐๐๐ตัว รวมพันธุ์สัตว์น้าทั้งสิ้น ๑,๒๕๗,๐๐๐ตัว (ตารางที๔่ ) ลงสู่เขตอนุรักษ์

รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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ตารางที่ ๑ รายชื่อปลาที่พบในแม่น้าแควน้อย และระบบแม่น้าข้างเคียงในจังหวัดพิษณุโลกในปี ๒๕๕๕

ชื่อท้องถิ่น
กดแก้ว
กดขี้ลิง
กดเหลือง
กระดี่นาง
กระดี่หม้อ
กระทิง
กระทิง
กระทุงเหว
กระมัง
กระสูบขีด
กระแห
กริมป่า
ก้าง
กาดา
กาแดง
แกง
แก้มช้า
ขาไก่
ข้าวเม่า
เข็ม
แขยงข้างลายสั้น
แขยงใบข้าว
แขยงหิน
ค้อ
ค้อแถบดา

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

ชื่อวิทยาศาสตร์
Hemibagruswyckioides (Fang and Chaux, ๑๙๔๙)
Hemibagrusnemurus (Valenciennes, ๑๘๓๙)
Hemibagrusfilamentus (Fang and chaux, ๑๙๔๙)
Trichogastermicrolepis(Günther, ๑๘๖๑)
Trichogastertrichopterus(pallas, ๑๗๗๐)
Mastacembelusarmatus(Lacepède, ๑๘๐๐)
MastacembelusfavusHora, ๑๙๒๓
Xenentodoncancila(Hamilton, ๑๘๒๒)
Puntioplitesproctozysron(Bleeker, ๑๘๖๕)
Hampalamacrolepidotavan Hasselt, ๑๘๒๓
Barbonymusschwanenfeldii(Bleeker,๑๘๕๓)
Trichopsisvittatus (Cuvier in Cuvier &Valenciennes
( ex Kuhl& van Hasselt), ๑๘๓๑)
Channa cf. gachua(Hamilton, ๑๘๒๒)
Moruliuschrysophekadion (Bleeker, ๑๘๕๐)
Epalzeorhynchosfrenatus(Fowler, ๑๙๓๔)
Cirrhinuschinensis(Günther, ๑๘๖๘)
Systomusorphoides(Valenciennes in Cuvier &Valenciennes ,๑๘๔๒)
Kryptopteruscryptopterus(Bleeker,๑๘๕๑)
Chela caeruleostigmata (Smith,๑๙๓๑)
Dermogenyssiamensis (Fowler,๑๙๓๔)
MystusatrifasciatusFowler,๑๙๓๗
Mystussingaringan(Bleeker, ๑๘๖๔)
Pseudomystussiamensis(Regan, ๑๙๑๓)
Schisturanicholsi(Smith, ๑๙๓๓)
Nemacheilusbinotatus Smith, ๑๙๓๓
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ตารางที่ ๑ รายชื่อปลาที่พบในแม่น้าแควน้อย และระบบแม่น้าข้างเคียงในจังหวัดพิษณุโลกในปี ๒๕๕๕ (ต่อ)

ชื่อท้องถิ่น
ค้อแม่น้าน่าน
ค้อมัสยา
เค้าขาว
แค้ติดหิน
แค้ติดหิน
แค้ติดหิน
แค้ติดหิน
จาด
จิ้มฟันจระเข้ยักษ์
ช่อน
ชะโด

ชื่อวิทยาศาสตร์
Schisturamenanensis(Smith, ๑๙๔๕)
NamacheilusmasyaeSmith, ๑๙๓๔
Wallagoattu (Schneider, ๑๘๐๑)
Glyptopthoraxbuchanani Smith, ๑๙๔๖
Glyptopthoraxlaoensis Fowler, ๑๙๓๔
Glyptopthoraxlampris Fowler, ๑๙๓๔
Glyptopthorax cf. zanaensisWu,He&Chu, ๑๙๘๑
Poropuntiusdeauratus (Valenciennes, ๑๘๔๒)
Dorychthysboaja (Bleeker, ๑๘๕๑)
Channastriata (Bloch, ๑๗๙๓)
Channamicropeltes (Cuvier (ex Kuhl& van Hasselt) in Cuvier
&Valenciennes, ๑๘๓๑)

ชะโอน
ซ่อนทราย
ซ่า
ซิวแก้วพิษณุโลก
ซิวควาย
ซิวเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ซิวใบไผ่แถบขาว

Ompokbimaculatus (Bloch, ๑๗๙๔)

ซิวหนวดยาว
ซิวหางแดง
ซิวหางไหม้
ซิวอ้าว
ดุกด้าน
แดงน้อย
แดงปากเป็ด

EsomusmetallicusAhl, ๑๙๒๓
Rasboraborapetensis Smith, ๑๙๓๔
Rasboraborapetensis Smith, ๑๙๓๔
LuciosomableekeriSteindachner, ๑๘๗๘
Clariasbatrachus (Linnaeus, ๑๗๕๘)
Discherodontushalei (Dunker, ๑๙๐๔)
MicronemableekeriBocourt, ๑๘๖๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

Acantopsis sp.
DangilalineataSauvage, ๑๘๗๘
ClupeichthysgoniognathusBleeker, ๑๘๕๕
Rasborapaviei (Tirant, ๑๘๕๕)
Amblypharyngodonchulabhornae (Vidthayanon&Kottetat, ๑๙๙๐)
Danioalbolineatus (Blyth, ๑๘๖๐)
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ตารางที่ ๑ รายชื่อปลาที่พบในแม่น้าแควน้อย และระบบแม่น้าข้างเคียงในจังหวัดพิษณุโลกในปี ๒๕๕๕ (ต่อ)

ชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตะเพียนขาว
Barbonymusgonionotus (Bleeker, ๑๘๕๐)
ตะเพียนทราย
Puntiusbimaculatus (Bleeker, ๑๘๖๓)
ตะเพียนทอง
Barbonymusaltus (Günther, ๑๘๖๘)
ตะเพียนน้าตก
PuntiusrhombeusKottelat , ๒๐๐๐
เทโพ
PangasiuslarnaudiiBocourt, ๑๘๖๖
Cirrhinuscirrhosus (Bloch, ๑๗๙๕)
นวลจันทร์เทศ
นางอ้าว
Raiamasguttatus (Day, ๑๘๗๐)
น้าหมึก
Opsariuskoratensis (smith, ๑๙๓๑)
นิล
Oreochromisniloticus (Linnaeus, ๑๗๕๘)
บ้า
Leptobarbushoevenii (Bleeker, ๑๘๕๑)
บู่
Eugnathogobiussiamensis (Fowler, ๑๙๓๔)
บู่ทราย
Oxyeleotrismarmorata (Bleeker, ๑๘๕๒)
บู่สยาม
Calamianasiamensis (Fowler, ๑๙๓๔)
ใบไม้
Euryglossaaenea Smith,๑๙๓๑
ปักเป้าจุดดา
Monotretuscambodgiensis (Chabanaud, ๑๙๒๓)
ปากหนวด
Poropuntiusmalcolmi (Smith, ๑๙๔๕)
ปีกแดง
Cirrhinusjullieni (Sauvage, ๑๘๗๘)
แป้นแก้วสยาม
Parambassissiamensis(Fowler, ๑๙๓๗)
แปบ
Paralaubucabarroni (Fowler, ๑๙๘๔)
แปบ
Oxygasteranomarula van Hasselt,๑๘๒๓
แปบ
Paralaubucariveroi (Fowler, ๑๙๓๕)
แปบควาย
Paralaubucaharmandi (Fowler, ๑๙๓๗)
แปบสยาม
Paralaubucasiamensis (Günther, ๑๘๖๘)
แปบหางดอก
Parachelamaculicauda (Smith, ๑๙๓๔)
ผีเสื้อมาเลย์
HomalopteraleonardiHora, ๑๙๕๓
ผีเสื้ออินโด
HomalopteraindochinonsisSilas, ๑๙๕๔
มูด
Garracambodgiensis (Tirant, ๑๘๘๓)
มูด
Garrafuliginosa Fowler, ๑๙๓๔
ร่องไม้ตับ
Osteochilusmicrocephalus (Valenciennes, ๑๘๔๒)
ตารางที่ ๑ รายชื่อปลาที่พบในแม่น้าแควน้อย และระบบแม่น้าข้างเคียงในจังหวัดพิษณุโลกในปี ๒๕๕๕ (ต่อ)
รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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ชื่อท้องถิ่น
ร่องไม้ตับ
ลูกผึ้ง
เล็บมือนาง
เล็บมือนาง
สร้อยเกล็ดถี่
สร้อยขาว
สร้อยดอกงิ้ว
สร้อยนกเขา
สร้อยหลอด
สลาด
สังกะวาดแกลบ
สังกะวาดเหลือง
สายทองยาว
ไส้ตัน
ไส้ตันตาขาว
ไส้ตันตาแดง
หนามหลัง
หมอช้างเหยียบ
หมอไทย
หมูข้างลาย
หลดจุด
หลดลาย
ไหล
อีด
กุ้งก้ามกราม

ชื่อวิทยาศาสตร์
Osteochiluswaandersi (Bleeker,๑๘๕๒)
Gyrinocheilusaymonieri(Tirant, ๑๘๘๓)
Lobocheilosmelanotaenia (Fowler, ๑๙๓๕)
Crossocheilusreticulatus (Fowler,๑๙๓๔)
Thynnichthysthynnoides (Bleeker, ๑๘๕๒)
Henicorhynchussiamensis (Sauvage (ex Bleeker), ๑๘๘๑)
Cirrhinusprosemion (Fowler, ๑๙๓๔)
Osteochilushasselti (Valenciennes in Cuvier&Valenciennes ,๑๘๔๒)
Hemicorhynchuslodatus Smith,๑๙๔๕
Notopterusnotopterus (Pallas, ๑๗๙๖)
Laideshexanema (Bleeker,๑๘๕๒)
PangasiusmacronemaBleeker,๑๘๕๑
Pangioanguillaris(Vaillant, ๑๙๐๒)
Cyclocheilichthysarmatus (Valenciennes in Cuvier&Valenciennes, ๑๘๔๒)
Cyclocheilichthysrepasson (Bleeker, ๑๘๕๓)
Cyclocheilichthysapogon (Valenciennes, ๑๘๔๒)
Mystacoleucusmarginatus (Valenciennes, ๑๘๔๒)
Pristolepisfasciatus (Bleeker, ๑๘๕๑)
Anabas testudineus (Bloch, ๑๗๙๒)
Syncrossushelodes (Sauvage, ๑๘๗๖)
Macrognathussiamensis (Günther, ๑๘๖๑)
MacrognathussemiocellatusRoberts, ๑๙๘๖
Monopterusalbus (Zuiew,๑๗๙๓)
Lepidocephalichthys cf. hasselti (Valenciennes in Cuvier &Valenciennes,
๑๘๔๖)
Macrobrachiumrosenbergii

รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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ตารางที่ ๒ รายชื่อผู้นาชุมชนชาวประมงและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจในปี ๒๕๕๕
ที่

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่บัตรประชาชน

เลขที่

หมู่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นายปรีชา จันโต
นายอารีย์ผาบสละ
นายจิม หวานคา
นายสุวรรณ์ อู่แสนขัน
นายทองใหล ไพสีทา
นายประเสริฐ พันบุตรดี
นายสมนึก รุ่งรัตน์
นายมานะ ศรีสมุทรนาค
นายสมชาย แก้วประเสริฐ
นายวอน จันทะคุณ
นายสุนทร แสงสายออ
นายประวิทย์ จันทร์เขียว
นายณัฐพล รอดแสวง
นายสนอง บุญจิตร
นายวชิระ เรืองวงค์
นายปรารถนา ไชยการ
นางแอ๊ด เขตพิจิตร
นายพนมรุ่ง โพธิราช
นายจาแลง สุขประยูร
นายถาวรณ์หย่าวิลัย
นายบัญชา บุญเอนก
นายสาราญ โอชะ
นายสาเริง จันทะคุณ
นายสมคิด แสงคราม

๓๖๕๐๗๐๐๓๐๐๑๑๑
๓๖๕๐๗๐๐๒๘๕๑๘๐
๓๖๕๐๗๐๐๒๙๐๐๙๔
๓๖๕๐๗๐๐๓๔๕๐๙๓
๕๖๕๐๗๐๐๐๐๔๐๓๙
๓๖๕๐๗๐๐๓๓๙๕๖๕
๓๑๖๐๔๐๐๕๕๗๙๗๙
๓๑๐๒๐๐๐๔๘๔๒๘๓
๓๖๕๐๗๐๐๓๐๗๓๙๖
๓๖๕๐๗๐๐๓๔๙๒๗๗
๓๖๐๐๔๐๐๖๗๒๖๗๖
๓๖๒๐๔๐๐๔๗๐๕๙๓
๓๖๖๐๕๐๐๕๓๑๔๙๗
๓๖๕๐๘๐๐๙๕๑๕๙๙
๓๖๐๐๔๐๐๒๖๘๐๐๐
๓๖๕๐๘๐๐๙๔๔๙๘๓
๓๖๕๐๙๐๐๔๓๒๕๗๗
๓๖๕๐๘๐๐๙๔๑๑๔๓
๓๖๕๐๗๐๐๑๗๙๔๔๔
๓๖๖๐๓๐๐๐๕๐๕๓๓
๓๖๗๐๖๐๐๐๙๖๔๕๘
-

๑๕๖
๑๗๘
๑๒๔
๗๑/๑
๙๙/๑
๘๙/๑
๓๑
๒๔๐
๙/๑
๒๖๘
๒๒๘
๒๘๔
๑๐/๑
๔๓/๑
๗๑/๑
๑๑๔/๑
๑๖๙/๑
๓
๒๙๐
๑๓๓
๒๓๕
-

๑
๑
๑
๔
๔
๔
๗
๗
๙
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๔
๑๔
๑๐
๑๖
๑๖
๑๑
๑๑
๑๑
๗
๗
๑๔

คันโช้ง
คันโช้ง
คันโช้ง
คันโช้ง
คันโช้ง
คันโช้ง
คันโช้ง
คันโช้ง
คันโช้ง
บ้านยาง
บ้านยาง
บ้านยาง
บ้านยาง
บ้านกลาง
บ้านกลาง
บ้านกลาง
บ้านกลาง
บ้านกลาง
บ้านยาง
บ้านกลาง
บ้านยาง
คันโช้ง
คันโช้ง
บ้านกลาง

วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วัดโบสถ์
วังทอง
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วังทอง

พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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ตารางที่ ๓ แนวเขตอนุรักษ์ของแต่ละหมู่บ้านรอบอ่างเก็บน้าเขื่อนแควน้อยบารุงแดน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

สถานที่
บริเวณ หน้าเขื่อนแควน้อยบารุงแดน
บริเวณท่าปลาห้วยสัก
สระมรกต
จากสะพานแก่งคันนาถึงโรงเรียนบ้านแก่งคันนา
จากสะพานแก่งคันนาถึงวัดใหม่โพธิ์งาม
ห้วยหินฝน
หาดแก่งเจ็ดแคว
ปลายสุดสันตะเคียน
ห้วยหินขาว (ซับมะไฟ)
ซามะเพชร

ที่ตั้ง
ที่ทาการโครงการเขื่อนแควน้อยบารุงแดน
หมู่ ๑ และหมู่ ๔ ตาบลคันโช้ง อาเภอวัดโบสถ์
หมู่ ๑ และหมู่ ๔ ตาบลคันโช้ง อาเภอวัดโบสถ์
หมู่ ๗ บ้านแก่งคันนา ตาบลคันโช้ง อาเภอวัดโบสถ์
หมู่ ๑๖บ้านซาต้อง ตาบลบ้านกลาง อาเภอวังทอง
หมู่ ๑๔บ้านป่าขนุน ตาบลบ้านกลาง อาเภอวังทอง
หมู่ ๑๑ บ้านแก่งเจ็ดแคว ตาบลบ้านยาง อาเภอวัดโบสถ์
หมู่ ๑๑ บ้านแก่งเจ็ดแคว ตาบลบ้านยาง อาเภอวัดโบสถ์
หมู่ ๑๑ บ้านแก่งเจ็ดแคว ตาบลบ้านยาง อาเภอวัดโบสถ์
หมู่ ๑๑ บ้านแก่งเจ็ดแคว ตาบลบ้านยาง อาเภอวัดโบสถ์

ตารางที่ ๔ รายชื่อและจานวนพันธุ์สัตว์น้าที่กลุ่มสร้างที่จิตสานึกฯ ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกราม ในปี ๒๕๕๕
ลาดับที่
ชนิดพันธุ์ปลา
๑
กุ้งก้ามกราม
๒
กุง้ ก้ามกราม
รวม

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

ขนาด (ซม.)
๑-๑.๕
๘-๑๐

จานวน(ตัว)
๑,๒๕๐,๐๐๐
๗,๐๐๐
๑,๒๕๗,๐๐๐
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โครงการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศในน้าและการประมง
ระหว่างการเก็บน้าของเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดพิษณุโลก
กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลจากการดาเนินโครงการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศในน้าและการประมงตั้งแต่ปี
๒๕๔๖-๒๕๕๕
นั้นพบว่าประชาคมปลาในบริเวณอ่างเก็บน้าฯยังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สามารถดารงพันธุ์อยู่ใน
อ่างเก็บน้า ฯ ที่ยังคงมีระดับการเก็บกักน้าที่ยังไม่แน่นอนส่งผลให้ประชาคมสัตว์น้ามีชนิดพันธุ์ที่แปรปรวน
แม้ว่าประชาคมปลามีแนวโน้มลดลงในปี ๒๕๕๕เหลือเพียง๑๐๓ ชนิด (ปี๕๐ เหลือ ๖๒ ชนิด ปี ๕๑ เหลือ ๔๕
ชนิด ปี ๕๓ เพิ่มขึ้น ๑๑๒ ชนิด ปี ๕๔ เหลือ ๑๐๙ ชนิด ) แต่ยังไม่เท่าก่อนการสร้างเขื่อนที่มีถึง ๘๙ ชนิดและ
โครงสร้างประชาคมปลาในอ่างเก็บน้าฯก็ยังแปรปรวนเห็นได้จากสัดส่วนของปลาเกล็ดต่อปลาหนังและชนิด
ประชากรปลาหลักเป็นต้นส่วนประชาคมหอยน้าจืดพบเพียงหอยขมและหอยเชอรี่เท่านั้นรวมถึงประชาคมสัตว์
น้าในระบบแม่น้าที่เกี่ยวข้องกับแม่น้าแควน้อย ก็พบการเปลี่ยนแปลง เช่น การพบปลาชนิดใหม่ของโลกอีก ๔
สายพันธุ์ในปี ๒๕๕๒ อาจไม่ได้หมายถึง การสารวจที่ไม่ครอบคลุมเพียงอย่างเดียวแต่อาจหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของระบบแม่น้าที่เกี่ยวข้องกับแม่น้าแควน้อยทาให้ปลาต้นน้าหน้าดิน เช่น ปลาชนิด
ใหม่เกิดการปรับตัวออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมจนถูกสารวจพบ
เนื่องจากงบประมาณให้กรมประมงเบิกจ่ายแทนแบ่งออกเป็น
๒ ส่วนแบ่งเป็น โครงการติดตาม
ตรวจสอบระบบนิเวศในน้าและการประมงและโครงการพัฒนาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดนั้นในส่วนของ
โครงการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศในน้าและการประมงจะสิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แต่จาก
เหตุผลข้างต้นที่แสดงให้เห็นถึงความจาเป็นที่ต้องการดาเนินโครงการฯต่อเนื่องเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนแควน้อยบารุงแดนและในระบบแม่น้าที่เกี่ยวข้องกับแม่น้าแควน้อย
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

รายงานประจาปี ๒๕๕๕
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กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งก้ามกราม
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๑.๔ โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านประมง
กิจกรรม
ปรับปรุงสถานที่(เดิม)
จัดท้าหลักสูตร/ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงานบุคคลภายนอก

หน่วยนับ
แห่ง
หลักสูตร
ราย
ราย

แผน(ราย)
1
1
35
๒๐๐

ผล(ราย)
1
1
35
๒๒๐

ผลผลิตที่ ๓ การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
กิจกรรม : เพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
แผนการผลิต จ้านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ตัว
ผลการผลิต จ้านวน ๓๐,๑๖๕,๐๐๐ ตัว
แผนงาน (ตัว)
ผลงาน (ตัว)
ล้าดับที่
ชนิดสัตว์น้า
ต.ค.๕๔- ก.ย.๕๕ ต.ค.๕๔- ก.ย.๕๕
๑
กบนา
๑๐๐,๐๐๐
๔๙,๐๐๐
๒
กุ้งก้ามกราม
๒๓๐,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๓
ปลากระแห
๔,๙๓๐,๐๐๐
๑,๔๐๐,๐๐๐
๔
ปลากาด้า
๓๐๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๕
ปลาแก้มช้้า
๗๐๐,๐๐๐
๓๕๕,๐๐๐
๖
ปลาตะโกก
๒๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๗
ปลาตะเพียนขาว
๑๔,๘๕๐,๐๐๐
๒๐,๒๙๓,๐๐๐
๘
ปลาตะเพียนทอง
๔,๑๔๐,๐๐๐
๓,๑๓๒,๐๐๐
๙
ปลานวลจันทร์เทศ
๑,๑๑๐,๐๐๐
๑,๘๗๘,๐๐๐
๑๐ ปลานิล gift
๑,๘๒๐,๐๐๐
๑,๒๑๖,๐๐๐
๑๑ ปลาบ้า
๓๕๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑๒ ปลาบึก
๕๐,๐๐๐
๑๓ ปลายี่สกเทศ
๑,๐๔๐,๐๐๐
๑,๑๑๒,๐๐๐
๑๔ ปลาสร้อยขาว
๑๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

รวม

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๑๖๕,๐๐๐

หมายเหตุ

คิดเป็นร้อยละ
๔๙.๐๐
๑๐๐.๐๐
๒๘.๓๙
๔๓.๓๓
๕๐.๗๑
๒๕.๐๐
๑๓๖.๖๕
๗๕.๖๕
๑๖๙.๑๘
๖๖.๘๑
๖๒.๘๕
๑๐๖.๙๒
๕๕.๕๕

๑๐๐.๕๕
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ภาพกิจกรรม : เพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ
แผนการผลิต จานวน
ผลการผลิต จานวน

๒,๙๒๘,๐๐๐ ตัว เป็นเงิน
๓,๗๕๒,๑๘๘ ตัว เป็นเงิน

ชนิด/ขนาด

ราคา

ปลาตะเพียนขาว ขนาด ๒-๓ ซม.
ปลาตะเพียนขาว ขนาด ๓-๕ ซม.
ปลานิลคัดพันธุ์ ขนาด ๒-๓ ซม.
ปลานิลคัดพันธุ์ ขนาด ๓-๕ ซม.
ปลานิลแดง ขนาด ๒-๓ ซม.
ปลานิลแปลงเพศ ขนาด ๒-๓ ซม
ปลานิลแปลงเพศ ขนาด ๓-๕ ซม.
ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด ๒-๓ ซม.
ปลาสวาย ขนาด ๓-๕ ซม.
ปลาไน ขนาด ๒-๓ ซม.
ปลาไน ขนาด ๓-๕ ซม.
ปลายี่สกเทศ ขนาด ๒-๓ ซม.
ปลายี่สกเทศ ขนาด ๓-๕ ซม.
ปลาแรด ขนาด ๒-๓ ซม.
ปลาแรด ขนาด ๕-๗ ซม.
ปลากดแก้ว ขนาด ๒-๓ ซม.
ปลากดแก้ว ขนาด ๓-๕ ซม.
ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด ๒-๓ ซม.
ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด ๓-๕ ซม.
ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด ๕-๗ ซม.
ปลาบึก ขนาด ๒-๓ นิ้ว
ปลาบึก ขนาด ๓-๕ นิ้ว
ปลาบึก ขนาด ๕-๗ นิ้ว
ปลาบึก ขนาด ๗-๑๐ นิ้ว
ปลาบ้า ขนาด ๒-๓ ซม.
กบนา อายุ ๓๐ วัน
กบนา อายุ ๔๕ วัน

๑๐ สต.
๒๐ สต.
๑๕ สต.
๒๕ สต.
๒๐ สต.
๓๐ สต.
๕๐ สต.
๓๕ สต.
๔๐ สต.
๑๐ สต.
๒๐ สต.
๑๐ สต.
๒๐ สต.
๑ บาท
๔ บาท
๑ บาท
๒ บาท
๑๐ สต.
๒๐ สต.
๓๐ สต.
๔๐ บาท
๖๐ บาท
๘๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐ สต.
๑ บาท
๑.๕๐ บาท

รวม

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

๑,๔๘๐,๒๕๐ บาท
๑,๐๓๘,๑๖๐ บาท

หน่วยนับ
ตัว
๓๐๓,๕๐๐
๑๓๓,๗๐๐
๑,๑๑๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๗๒,๕๐๐
๑๕๔,๖๐๐
๕,๒๐๐
๑,๕๖๕,๙๐๐
๕๔,๔๐๐
๗๖,๕๐๐
๑๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๕,๔๐๐
๙,๘๔๐
๖๐๐
๒๕๐
๕,๔๐๐
๔๗,๔๐๐
๕๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๘๐
๑,๔๘๐
๕๕
๑๓
๒,๐๐๐
๕๐๐
๗๗๐

บาท
๓๐,๓๕๐.๐๐
๒๖,๗๔๐.๐๐
๑๖๖,๖๕๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๓๔,๕๐๐.๐๐
๔๖,๓๘๐.๐๐
๒,๖๐๐.๐๐
๕๔๘,๐๖๕.๐๐
๒๑,๗๖๐.๐๐
๗,๖๕๐.๐๐
๒,๒๐๐.๐๐
๓๐๐.๐๐
๕,๐๘๐.๐๐
๙,๘๔๐.๐๐
๒,๔๐๐.๐๐
๒๕๐.๐๐
๑๐,๘๐๐.๐๐
๔,๗๔๐.๐๐
๑๑,๔๐๐.๐๐
๒๔,๐๐.๐๐
๗,๒๐๐.๐๐
๘๘,๘๐๐.๐๐
๔,๔๐๐.๐๐
๑,๓๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๑,๑๕๕.๐๐

หมายเหตุ

๓,๗๕๒,๑๘๘ ๑,๐๓๘,๑๖๐.๐๐
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ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ผลผลิต/กิจกรรม
ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้า
 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 ค่าครองชีพ
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
 ค่าสาธารณูปโภค
โครงการ CPUE
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ
ที่ได้รับทั้งปี

ใช้ไป

เบิกจ่าย
คิดเป็น %

๑,๒๐๔,๑๔๐.๐๐ ๑,๒๐๔,๑๔๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๑๙๘,๗๘๐.๐๐ ๑๙๘,๗๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๒,๙๒๒,๖๖๐.๗๗ ๒,๙๒๒,๖๕๙.๗๔ ๑๐๐.๐๐
๕๓๕,๒๓๐.๒๓ ๕๓๕,๒๓๐.๒๓ ๑๐๐.๐๐
๖๗,๑๗๙.๐๐
๑๔๙,๕๐๐.๐๐

๖๗,๑๗๙.๐๐
๑๔๙,๕๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

รวม
๕,๐๗๗,๔๙๐.๐๐ ๕,๐๗๗,๔๘๘.๙๗ ๑๐๐.๐๐
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
กิจกรรมกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
๒๔๗,๒๖๐.๐๐ ๒๔๗,๒๖๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๓๕,๕๘๐.๐๐
๓๕,๕๐๕.๐๐ ๙๙.๗๙
 ค่าครองชีพ
๓๐๗,๔๕๕.๒๖ ๓๐๗,๔๐๑.๙๑ ๙๙.๙๘
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
๙๕,๖๔๔.๗๔
๙๕,๖๔๔.๗๔ ๑๐๐.๐๐
 ค่าสาธารณูปโภค
โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล เพื่อการส่งออก
๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
 จ้างเหมาบริการ
๑๒,๗๐๐.๐๐
๑๒,๗๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
 ติดตามงาน
รวม
ผลผลิตที่ สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการประมง
 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
รวม
กิจกรรมปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร
การตรวจประเมินGAP รายละ ๒,๕๐๐*๘
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ๑ กลุ่ม ๔๕,๐๐๐ บาท
รวม
รายงานประจาปี ๒๕๕๕

๘๒๓,๖๔๐.๐๐

๘๒๓,๕๑๑.๐๐ ๙๙.๙๘

๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๑๖๘,๐๐๐.๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐
๒๔,๙๒๐.๐๐
๕๐,๕๘๐.๐๐
๑๙,๗๐๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๔๐,๒๐๐.๐๐

๒๔,๘๕๔.๐๐ ๙๙.๗๔
๕๐,๕๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๑๙,๗๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๑๔๐,๑๓๔.๐๐ ๙๙.๙๕
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ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต่อ)
งบประมาณ
ผลผลิต/กิจกรรม
ใช้ไป
ที่ได้รับทั้งปี
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมย่อย : โครงการพระราชดาริ
๒๑๑,๖๘๐.๐๐ ๒๑๑,๖๘๐.๐๐
 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๓๖,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
 ค่าครองชีพ
๘,๕๒๐.๐๐
๘,๕๒๐.๐๐
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
กิจกรรมย่อย : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและ สัตว์น้า
จืดของไทย
๑๗๔,๙๐๐.๐๐ ๑๗๔,๘๙๙.๗๐
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
๒๖,๔๐๐.๐๐
๒๖,๓๙๙.๙๕
 ค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรมย่อยโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
๑๗๕,๗๐๐.๐๐ ๑๗๕,๖๙๙.๐๐
กิจกรรมย่อย : โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
๒๗๘,๓๐๐.๐๐ ๒๗๘,๓๐๐.๐๐
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
รวม
๙๑๑,๔๙๘.๖๕ ๙๑๑,๔๙๘.๖๕
กิจกรรมย่อย : โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
รวม
๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐
เงินนอกงบประมาณ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต พันธุ์ปลา
และพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ
๓๘๔,๔๘๐.๐๐ ๓๘๔,๔๘๐.๐๐
 ค่าจ้างชั่วคราว
๒๔๙,๑๒๐.๐๐ ๒๔๙,๑๒๐.๐๐
 ค่าครองชีพ
๓๓๘,๗๑๐.๐๐ ๓๓๘,๗๐๘.๐๐
 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
๙๗๒,๓๑๐.๐๐ ๙๗๒,๓๐๘.๔๐
โครงการเขื่อนแควน้อย (ชลประทาน)
งบลงทุน
๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๙๙,๙๘๑.๘๑
 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๙๙,๙๘๑.๘๑

รายงานประจาปี ๒๕๕๕

เบิกจ่าย
คิดเป็น %

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
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๘๒.๓๕
๘๒.๓๕

