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คานา
รายงานประจ าปีฉ บับ นี ้ ได้จัด ทาขึ้น เพื่อ สรุป ผลการปฏิบัติง านของ ศูน ย์ว ิจ ัย และพัฒ นาการ
เพาะเลี้ย งสัต ว์น้าจืด ศรีส ะเกษ ประจาปีง บประมาณ 2563 ตามแผนงาน โครงการ และกิจ กรรมที่ไ ด้รับ
มอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานและศึกษาอ้างอิงต่อไป
ผลงานและความสาเร็จในการปฏิบัติงานซึ่งบรรลุเป้าหมายของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ
ที่ปรากฏนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ และความวิริยะอุตสาหะของข้าราชการพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าจืดศรีสะเกษทุกส่วนตลอดจนกาลังใจและการสนับ สนุน
จากผู้บัง คับ บัญ ชาระดับ สูง ทุก ท่า น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าจืดศรีสะเกษขอขอบคุณ ไว้ ณ
โอกาสนี้

(นางสาวนงค์เยาว์ มณี)
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ

สารบัญ
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สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
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โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว)
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สัญลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ตราประจาจังหวัดศรีสะเกษ
รูปปรางค์กู่ ดอกลาดวนและใบ 6 ใบ
รูปปรางค์กู่ หมายถึง ศรีสะเกษเป็นดินแดนแห่งปราสาท
ดอกลาดวน หมายถึง จังหวัดที่ตั้งอยู่ในดงลาดวน
ใบ 6 ใบ หมายถึง เมื่อตั้งจังหวัดศรีสะเกษครั้งแรก มี 6 อาเภอ ได้แก่
กันทรลักษ์ อุทุมพรพิสัย กันทรารมย์ ราษีไศล ขุนหาญ และปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ ใช้อักษรย่อว่า"ศก"
คาขวัญของจังหวัดศรีสะเกษ
“หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ
เขตดงลาดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้าสามัคคี”
ธงประจาจังหวัดศรีสะเกษ

ดอกไม้ประจาจังหวัด
ชื่อดอกไม้ ดอกลาดวน

ต้นไม้ประจาจังหวัด
ชื่อพรรณไม้ ลาดวน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melodorum fruticosum
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จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติความเป็นมา
จัง หวัด ศรีส ะเกษ เป็น เมือ งโบราณตั้ง แต่ส มัย ขอม จะเห็น ได้จ ากโบราณสถานสมัย ขอมที่ ยัง
ปรากฏอยู่ แต่ต่อมาได้ร้างไปจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวไทยพื้นเมืองที่เรียกตัวเองว่า “ส่วย” หรือ
“กวย” หรือ “กูย” ได้อพยพข้ามล้าน้้าโขงมาสู่ฝั่งขวาในปี พ.ศ. 2260 และได้แยกย้ายกันออกเป็น 6 กลุ่ม
กลุ่มที่มี “เชียงขัน” หรือ “ตากะจะ” ได้มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านโคกล้าดวน ต่อมาสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 หรือ
พระเจ้าอยู่หัวสุริยามรินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ยกบ้านโคกล้าดวนหรือบ้านปราสาทสี่เหลี่ยม ดงล้าดวนขึ้นเป็นเมือง
ชื่อ “เมืองขุขันธ์” ซึ่งหมายความว่า เมืองปุาดง และโปรดเกล้าฯ ให้ตากะจะ หรือหลวงแก้วสุวรรณเป็นพระไกรภักดี
ศรีนครล้าดวน เจ้าเมืองขุขันธ์ ต่อมาใน พ.ศ. 2321 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เจ้าเมืองขุขันธ์ถึงแก่อนิจ กรรม
ได้โปรดเกล้าฯ ให้หลวงปราบ (เชียงขัน) เป็นพระยาไกรภักดีศรีนครล้าดวน เจ้าเมืองขุขันธ์ ต่อมาเมืองขุขันธ์
กัน ดารน้้า จึง อพยพย้า ยไปอยู่บ้า นแตระ ต้า บลห้ว ยเหนือ อ้า เภอขุขัน ธ์ปัจ จุบัน ต่อ มาในปี พ.ศ.2329
พระภักดีภูธรสงคราม (ท้าวอุ่น) ปลัดเมืองขุขันธ์ ขอตั้งบ้านโนนสามขาสระก้าแพงใหญ่ขึ้นเป็น“เมืองศรีสะเกษ”
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระภักดีภูธรสงครามเป็นพระยารัตนวงศา
เจ้าเมืองศรีสะเกษ ขึ้นกับเมืองขุขันธ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ย้าย
ที่ท้าการเมืองขุขันธ์ มาตั้งอยู่ที่เมืองศรีสะเกษ (ที่บ้านเมืองเก่าต้าบลเมืองเหนือ) แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์
และยุบเมืองขุขันธ์เดิม เป็นอ้าเภอห้วยเหนือ (อ้าเภอขุขันธ์ปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2447 ครั้นถึงปี พ.ศ. 2455
ได้เปลี่ยนชื่อมณฑลอีสานเป็นมณฑลอุบล มีเมืองขึ้นตรงต่ อมณฑลนี้ 3 เมือง คือ อุบลราชธานี ขุขันธ์ และ
สุรินทร์ ซึ่งเข้าใจว่าเมืองศรีสะเกษ คงถูกยุบเป็นอ้าเภอขึ้นกับเมืองขุขันธ์ในปี พ.ศ. 2476 เมื่อยกเลิกมณฑล
เทศาภิบ าล ได้แยกออกมาเป็นจังหวัดขุขันธ์ และในปี พ.ศ. 2481 ได้เปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์ เป็นจังหวัด
ศรีสะเกษ มาจนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้ง (ละติจูด) ที่ 14 - 15
องศาเหนือ และเส้นแวง (ลองติจูด) ที่ 104 – 105 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้้าทะเล 120 เมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมด 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,985 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 515 กิโลเมตร
ทางรถยนต์ 600 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
เขตอ้าเภอราษีไศล อ้าเภอยางชุมน้อย และอ้าเภอศิลาลาด
ติดต่อกับจังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้
เขตอ้าเภอภูสิงห์ อ้าเภอขุนหาญ และอ้าเภอกันทรลักษ์
ติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก เขตอ้าเภอกันทรารมย์ อ้าเภอกันทราลักษ์ อ้าเภอเบญจลักษ์ และอ้าเภอโนนคูณ
ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก
เขตอ้าเภอขุขันธ์ อ้าเภอปรางค์กู่ อ้าเภอห้วยทับทัน อ้าเภอเมืองจันทร์
อ้าเภอบึงบูรพ์ และอ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ติดกับจังหวัดสุรินทร์
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ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือ และตอนกลางของจังหวัด ส่วนทาง
ตอนใต้เ ป็ น ที่ ล าดชัน พื้น ที่ทั้ งหมดของจั งหวั ดจะมีค วามลาดชัน จากทางตอนใต้ล งสู่ แม่ น้า มูล ตอนเหนื อ
ของจังหวัด สภาพดินร้อยละ 60 เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเพียง
ร้อยละ 5.5 ของพื้นที่จังหวัดเท่านั้น ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนที่เหลืออีก
ประมาณร้อยละ 35.5 เป็นดินภูเขา และเทือกเขาซึ่งการท้าการกสิกรรมได้เพียงบางส่วน มียอดเขาสูงที่สุดของ
จังหวัดคือ ยอดเขาพนมตาเมือน ในเขตอ้าเภอขุนหาญ 673 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตย รวม 127 กม. (อ้าเภอกันทรลักษ์ 76 กม. อ้าเภอขุนหาญ 18 กม. และอ้าเภอภูสิงห์ 33 กม.)
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนมักมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัด
เท่านั้น ส่วนพื้นที่ตอนบนจะมีปริมาณฝนตกน้อย และไม่ค่อยสม่้าเสมอ
ลักษณะการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ มีการปกครอง 2 รูปแบบคือ การปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น
1. การปกครองส่วนภูมิภาค
จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อ้าเภอ 204 ต้าบล 2,633 หมู่บ้าน
1.1 อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ 16 ต้าบล 163 หมู่บ้าน
1.2 อ้าเภอยางชุมน้อย 7 ต้าบล 80 หมู่บ้าน
1.3 อ้าเภอกันทรารมย์ 16 ต้าบล 175 หมู่บ้าน
1.4 อ้าเภอกันทรลักษ์ 20 ต้าบล 279 หมู่บ้าน
1.5 อ้าเภอขุขันธ์ 22 ต้าบล 276 หมู่บ้าน
1.6 อ้าเภอไพรบึง 6 ต้าบล 80 หมู่บ้าน
1.7 อ้าเภอปรางค์กู่ 10 ต้าบล 141 หมู่บ้าน
1.8 อ้าเภอขุนหาญ 12 ต้าบล 145 หมู่บ้าน
1.9 อ้าเภอราษีไศล 13 ต้าบล 190 หมู่บ้าน
1.10 อ้าเภออุทุมพรพิสัย 19 ต้าบล 232 หมู่บ้าน
1.11 อ้าเภอบึงบูรพ์ 2 ต้าบล 25 หมู่บ้าน
1.12 อ้าเภอห้วยทับทัน 6 ต้าบล 81 หมู่บ้าน
1.13 อ้าเภอโนนคูณ 5 ต้าบล 80 หมู่บ้าน
1.14 อ้าเภอศรีรัตนะ 7 ต้าบล 90 หมู่บ้าน
1.15 อ้าเภอน้้าเกลี้ยง 6 ต้าบล 75 หมู่บ้าน
1.16 อ้าเภอวังหิน 8 ต้าบล 126 หมู่บ้าน
1.17 อ้าเภอภูสิงห์ 7 ต้าบล 86 หมู่บ้าน
1.18 อ้าเภอเมืองจันทร์ 3 ต้าบล 52 หมู่บ้าน
1.19 อ้าเภอเบญจลักษ์ 5 ต้าบล 67 หมู่บ้าน
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1.20 อ้าเภอพยุห์ 5 ต้าบล 66 หมู่บ้าน
1.21 อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 5 ต้าบล 80 หมู่บ้าน
1.22 อ้าเภอศิลาลาด 4 ต้าบล 44 หมู่บ้าน
2. การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
- องค์การบริหารส่วนต้าบล 179 แห่ง
- เทศบาลเมือง 2 แห่ง
- เทศบาลต้าบล 35 แห่ง
ภาษา
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ชาวพื้นเมืองที่พูดภาษาไทยอีสาน
ได้แก่ ประชากรที่อยู่ในท้องที่อ้าเภอเมืองฯ อ้าเภออุทุมพรพิสัย อ้าเภอราษีไศล อ้าเภอกันทรารมย์ อ้าเภอ
กันทรลักษ์ และชาวพื้นเมืองที่พูดภาษาเขมร ได้แก่ อ้าเภอขุนหาญ อ้าเภอขุขันธ์ อ้าเภอภูสิงห์ อ้าเภอปรางค์ กู่
และอ้าเภอกันทรลักษ์ นอกจากนี้ยังมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่พูดภาษาส่วย ภาษาเยอ อยู่ในบางท้องที่ไม่มากนัก
ศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นดินแดนที่มี ปราสาทหิน และวัตถุโบราณมากมายหลายแห่ง แสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมของยุคก่อนๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณแถบนี้ ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ
เป็น ผู้รักความสงบ มีความเอื้อเฟื้อ จริงใจกับคนทั่วไป และรักอิสระ เนื่องจากส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท
ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม จึงอยู่กันแบบเครือญาติ นับถือผู้อาวุโส อาศัยจารีตประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิม
เป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต
ประเพณีท้องถิ่น ปัจจุบันประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษยังยึดมั่นประเพณีเก่า ที่สืบทอดกันมาช้านาน
มีการจัดงานประเพณีในโอกาสต่างๆ เป็นประจ้า เช่น งานลอยกระทง งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานบุญบั้งไฟ
งานบุญข้าวสารท (งานเดือนสิบสอง) งานวันดอกล้าดวนบาน งานประเพณีสี่เผ่าไทย (เดิมเรียกว่างานเทศกาล
ดอกล้าดวนบาน) งานบุญเทศน์มหาชาติ งานบุญข้าวจี่ เนื่องจากงานประเพณีเหล่านี้คนอีสานจะใช้ค้าน้าหน้า
ว่า "บุญ" เพื่อมุ่งท้านุบ้ารุงศาสนา หรือประกอบคุณความดี ซึ่งลักษณะเด่นของชาวชนบท คือ ความสามัคคี
ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี เมื่อยามมีเทศกาลต่างๆ ชาวชนบทจึงพูดเสมอว่า " ไปเอาบุญ "
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้้า
แหล่งน้้าธรรมชาติ
จังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญคือ แม่น้ามูล ห้วยส้าราญ ห้วยขยุง มีแม่น้า ห้วย ล้าธาร
และคลอง จ้านวน 687 สาย
แหล่งน้้าชลประทาน
แหล่งน้้าชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัด ประกอบด้วย โครงการขนาดกลางโครงการขนาดเล็ก โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ฯ โครงการหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดน ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่ ขุ ดลอก
หนองน้้า คลองธรรมชาติ แหล่งน้้าในไร่นา และ ค.ปร. (ขุดสระ)
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สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟูา
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ได้ด้าเนินการจัดตั้งสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟูาในจังหวัดศรีสะเกษแล้ว
จ้านวน 40 สถานี พื้นที่โครงการ 90,300 ไร่ เพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรม และขจัดปัญหาความแห้งแล้ง
ของพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน
ปุาไม้
จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ 8,839.926 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,953.85 ไร่ มีพื้นที่ปุาทั้งจังหวัด
2,136.24 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,366,444 ไร่ แบ่งเป็นปุาสงวนแห่งชาติ 25 ปุา เนื้อที่ 1,274,312 ไร่ หรือ
2,038.83 ตารางกิโลเมตร และปุาไม้ถาวร เตรียมการสงวน 4 ปุา 147.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,132 ไร่
มีพื้นที่ปุาที่ยังคงสภาพปุาที่สมบูรณ์ 1,032 ตารางกิโลเมตร หรือ 645,000 ไร่ คิดเป็น 11.67 % ของเนื้อที่
จังหวัดศรีสะเกษ และยังสามารถจ้าแนกพื้นที่ปุาออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. ปุาอนุรักษ์ 755 ตารางกิโลเมตร หรือ 471,875 ไร่
1.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาพนมดงรัก ท้องที่อ้าเภอกันทรลักษ์ และอ้าเภอขุนหาญ มีเนื้อที่
197,500 ไร่ หรือ 316 ตารางกิโลเมตร
1.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยศาลา ท้องที่อ้าเภอขุนหาญ อ้าเภอขุขัน ธ์ และอ้าเภอภูสิงห์
มีเนื้อที่ 237,500 ไร่
1.3 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีเนื้อที่ 59 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,875 ไร่
2. ปุาชุมชน (ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติและปุาเตรียมการ) 39.3 ตารางกิโลเมตร หรือ
24,548 ไร่
3. ปุาเศรษฐกิจ (Zone E) จ้านวน 1,092,775 ไร่
3.1 พื้นที่ปุามีภาระผูกพัน (สวนปุา, สทก. ใช้ประโยชน์) จ้านวน 111,206 ไร่
3.2 พื้นที่ที่มอบให้ ส.ป.ก. จ้านวน 105,031 แปลง หรือ 981,569 ไร่
ภูเขา
ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ มีเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวชายแดนจากทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก มีความยาวประมาณ 127
กิโลเมตร มีช่องทางติดต่อเข้าออก 26 ช่อง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ในเขตอ้าเภอขุขันธ์
อ้าเภอขุนหาญ อ้าเภอภูสิงห์ อ้าเภอกันทรลักษ์
แร่ธาตุ
สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดศรีสะเกษ จัดอยู่ในหินยุคโคราช ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของน้้า
ทะเล เป็นเวลานานมาแล้ว มีบางบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่ม คือ พวกดินตะกอนล้าน้้า ซึ่งคาดว่าอยู่ในยุคควอเตอร์
นารี (QUATERNARY) ถึง ยุค ปัจ จุบัน เป็นชั้นที่บ นสุด จึ ง คาดว่า มีแ หล่ง แร่ที่มีคุณ ค่าทางเศรษฐกิจ อยู่บ้า ง
แต่ขณะนี้ยังไม่มีการส้ารวจอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่เป็นการขุดโดยราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งใช้เครื่องมือ
ง่ายๆ เท่านั้น แร่ส้าคัญที่ขุดพบ คือ แร่พลอย และแร่เงิน พลอยที่ขุดพบมีชนิดต่างๆ เช่น สตาร์ เพทาย มรกต
ทับทิม เขียวส่อง และบุษราคัม เป็นต้น จังหวัดศรีสะเกษมีหลายหมู่บ้านที่ด้าเนินการเจียระไนพลอย และเพชรเทียม
เช่น บ้านตูม (อ้าเภอปรางค์กู่) บ้านโสน (อ้าเภอขุขันธ์) บ้านเจียรวงษ์ (อ้าเภออุทุมพรพิสัย) แต่ที่เป็นล่้าเป็นสัน
มาเป็นเวลาช้านาน และมีชื่อเสียง คือ บ้านตูม (อ้าเภอปรางค์กู่)
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สภาพดิน
ดินในจังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งก้าเนิดและลักษณะดิน จากผลการส้ารวจโดยกองส้ารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน
สามารถแบ่งประเภทวัตถุก้าเนิดและลักษณะดิน โดยสังเขปได้ 3 ประการ คือ
1. ดินเกิดจากการย่อยสลายและทับถม โดยน้้าที่ใหม่และค่อนข้างใหม่บริเวณนี้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้าท่วมถึง
ริมแม่น้า ล้าห้ว ยต่างๆ จะประกอบด้ว ยดินหลายชนิดอยู่ปะปนกัน ลักษณะดินเป็นลักษณะไม่แ น่นอน
มีตั้ง แต่ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนซิลท์ ถึงดินเหนียวปนกรวด การระบายน้้าดีถึงเลว ส่วนใหญ่มีความ
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ปลูกพืชให้ผลผลิตค่อนข้ างมาก ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผัก พืชไร่ เช่น ยาสูบ
ข้าวโพด หรือไม้ผล แต่มักมีปัญหาน้้าท่วมอยู่เสมอ ดินที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ ดินชุดเชียงใหม่ เป็นต้น มีเนื้อที่
ประมาณ 185,031 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 3.35 ของเนื้อที่ทั้งหมด
2. ดินเกิดจากตะกอนที่ถูกพัดมาทับถมโดยล้าน้้ามานานแล้ว ได้แก่ บริเวณที่ราบต่้า และเป็นลูกคลื่น
ลอนตื้น ถึงลอนชัน (ลานตะพัดล้าน้้าชั้นสูง) ลักษณะดินบริเวณที่มีทั้งที่นา และดินในที่ดอน ส้าหรับดินนา
จะอยู่ในระดับลานตะพัดล้าน้้าชั้นต่้าถึงบางส่วนของลานตะพัดล้าน้้าชั้นกลาง ลักษณะมีเนื้อดิน ตั้งแต่ดินร่วน
ปนทราย ดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว ส่วนใหญ่เป็นดินลึก ระบายน้้าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า
บางแหล่งมีลักษณะดินลู กรังปนอยู่ เช่น ดินยุคเพ็ญ บางแห่งมีชั้นแข็งของลูกรังอยู่ในดินบน ในช่วงความลึก
20 - 80 ซม. เช่น ดินชั้นอุ้ม บางแห่งมีการอัดติดแน่น และมีปริมาณเกลือค่อนข้างสูง เช่น ดินกุลาร้องไห้ ท้าให้
ผลผลิตค่อนข้างต่้า ในที่ราบพบดินชุดร้อยเอ็ด ดินชุดอุบลมาก ส้าหรับดินในที่ดอนเป็นดินลึก และเนื้อดิน
ปนทราย ดินร่วนปนทรายเป็นส่วนใหญ่ การระบายน้้าดี การอุดมสมบูรณ์ของดิน ค่อนข้างต่้า บางแห่งเป็น
ดินตื้น มีกรวดตลอดหน้าดิน เช่น ดินโซ่พิสัย
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น มันส้าปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น ดินที่พบ ได้แก่
ดินชุดโคราช ดินชุดน้้าพอง ดินชุดยโสธร ดินชุดวาริน เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 80.2 % ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
3. ดินเกิดจากการสลายตัวของหินอยู่กับที่ และเกิดตามที่ราบเขาจากวัตถุก้าเนิดพวกหินบาซอลท์
หินแอนดีไซด์ พบบริเวณที่ราบเชิงเขา บริเวณที่ถูกกัดเซาะดิน ส่วนนี้จะแพร่กระจายอยู่ด้านตะวันออก และ
ด้านใต้ของจังหวัด ตามแนวเขาพนมดงรัก ลักษณะดินเป็นดินพื้นที่ส่วนมากมักมีหินและกรวดปน บางแห่งเป็น
ดินลึกปานกลางถึงลึกมาก มีความลาดเทของพื้นที่ตั้งแต่ 1 - 20 % ส้าหรับเชิงเขาเนื้อดินตั้งแต่ร่วนปนทราย
ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายมีกรวดปนถึงดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้าถึงค่อนข้าง
สูง ดินนาที่พบ เช่น ดินบุรีรัมย์ ลักษณะดินเป็นดินตื้น เนื้อดินเหนียวเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวด การระบายน้้าไม่ดี
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า ส่วนดินในที่ดิน เช่น ดินชุดสุรินทร์ ดินชุดโชคชัย หรือ ดินชุดลาดหญ้า - ท่ายาง เป็นต้น
ดินบริเวณนี้ส่วนมาก (เว้นดินชุดโชคชัย) เป็นดินตื้นมีกรวดปนถึงค่อนข้างมีกรวดปน
สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการประกาศเป็นจังหวัดท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งทางโบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจ้านวนมาก เช่น ปราสาทสระก้าแพงใหญ่ ปราสาท
สระก้าแพงน้อย ที่อ้าเภออุทุมพรพิสัย ปราสาททามจาน ปราสาทปรางค์กู่ ที่อ้าเภอปรางค์กู่ ปราสาทห้วยทับทัน
ที่อ้าเภอห้วยทับทัน ปราสาทโดนตวล ที่อ้าเภอกันทรลักษ์ น้้าตกส้าโรงเกียรติ น้้าตกห้วยจันทร์ ที่อ้าเภอขุนหาญ
น้้าตกภูละออ ที่อ้าเภอกันทรลักษ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
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เพื่อส่งเสริมโครงการท่องเที่ยวของรัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมนโยบายเพิ่มรายได้ให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัด
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ให้ส้าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ จังหวัดศรีสะเกษจึงได้จัดสรรและจัดหางบประมาณ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสวยงามแต่กลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้เกิดการจ้ างงาน
และรายได้ให้กับราษฎรมาก จากประวั ติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปีที่ผ่ านมา เชื่อว่าที่ตั้งของจังหวัดศรีสะเกษ
ในปัจจุบัน เคยเป็นดินแดนในการปกครองของขอมสมัยเรืองอ้านาจมาก่อน และเป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่ขอมใช้เป็น
เส้นทางเดินทางระหว่างเมืองประเทศราช เพราะปรากฏหลักฐานทางโบราณสถาน โบราณวัตถุของขอม ซึ่งกรมศิลปากร
ส้ารวจในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2512 จ้านวน 15 แห่ง นอกจากนี้ยังมีศาสนสถาน ซึ่งสันนิษฐานว่าขอมสร้างขึ้น
เพื่อเป็นที่พัก และประกอบพิธีทางศาสนาระหว่างเดินทางจากนครวัด นครธม ข้ามเทือกเขาพนมดงรักมาสู่ศูนย์กลาง
การปกครอง ที่เมืองละโว้ (ลพบุรี) เมืองพิมาย (นครราชสีมา) และสกลนคร ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อ
การปกครองของนครวัด ซึ่งมรดกทางสถาปัตยกรรมของเหล่านี้อยู่ตามที่ต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษมากมาย
- ผามออีแดง เป็นหน้าผาสูงชันกั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตลอดแนวผามออีแดง
มีระยะประมาณ 300 เมตร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็น ทั ศนียภาพของแผ่นดินประเทศกัมพูช า ที่อยู่ต่้าลงไป
อย่ า งเป็ น มุ ม กว้ า ง มี ฝู ง ค้ า งคาวในยามพระอาทิ ต ย์ ต กดิ น บริ เ วณใกล้ เ คี ย งมี เ ส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ
ชมโบราณสถานสถูปคู่รูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ส่วนบนกลม ข้างในเป็นโพรง ส้าหรับบรรจุสิ่งของ สร้างด้วยหิน
ทรายแดง ขนาดกว้าง 1.93 เมตร ยาว 4.2 เมตร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ชมภาพแกะสลัก
นูนต่้า เป็นภาพคน 3 คน ในเครื่องแต่งกายแบบชาวกัมพูชา สร้างขึ้นก่อนปราสาทเขาพระวิหาร ราวกลางศตวรรษที่
11 อายุประมาณ 1,500 ปี ชมโบราณวัตถุ (พระพุทธรูปนาคปรก) บริเวณจุดสูงสุดของผามออีแ ดงสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของปราสาทเขาพระวิหารได้อย่างชัดเจน ผามออีแดงตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลเสาธงชัย อ้าเภอ
กันทรลักษ์ อยู่บริเวณใกล้เคียงทางเดินขึ้นปราสาทเขาพระวิหารของประเทศกัมพูชา
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- สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ช่องสะง้า พื้นที่ปุาบริเวณช่องสะง้า ต้าบลไพรพัฒนา อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ อันเกิดจากสภาพปุาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นจุดก้าเนิดของต้นน้้า
ล้าห้วย ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อน และที่ภูเขาบางส่วนเป็นพื้นที่ราบบนภูเขา บางจุดเป็นช่องเขามี
น้้าตก มีหนองน้้าธรรมชาติขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่อยู่ใกล้เคียงท้าให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่บางส่วน
ของบริเวณนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้ท้าการพัฒนาเพื่อเปิดจุดผ่านแดนเพื่อการค้ากับประเทศกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยวจ้านวนมากใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปชมปราสาทนครวัด นครธมของประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไปเพียง 135 กิโลเมตร และเป็นเส้นทางเดินที่สะดวกที่สุด จึงด้าเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสู่ระดับสากล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะมีความส้าคัญต่อ
การท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่ง

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุในจังหวัดศรีสะเกษ
- ปราสาทหินสระก้าแพงน้อย ตั้งอยู่บริเวณวัดเทพปราสาทสระก้าแพงน้อย ต้าบลขะยูง อ้าเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางไปตามถนนสายศรีสะเกษ – อุทุมพรพิสัย ระยะทาง 8 กิโลเมตร
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- ปราสาทหินสระก้าแพงใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณวัดสระก้าแพงใหญ่ บ้านสระก้าแพงใหญ่ ต้าบลสระก้าแพง
ใหญ่ อ้าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากสี่แยกส้มปุอย อ้าเภออุทุมพรพิสัย ประมาณ 6 กิโลเมตร
และห่างจากอ้าเภอเมืองศรีสะเกษ ประมาณ 26 กิโลเมตร

- ปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่บ้านกู่ ต้าบลกู่ อ้าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ออกจากอ้าเภอปรางค์กู่
ประมาณ 5 กิโลเมตร

- ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน) ตั้งอยู่ที่วัดปราสาทพนาราม บ้านปราสาทจากตัวเมือง
ศรีสะเกษ เดินทางไปตามทางหลวง สาย 226 ประมาณ 39 กิโลเมตร ถึงอ้าเภอห้วยทับทัน แล้วเลี้ยวขวาตาม
ทางลูกรังไปอีก 8 กิโลเมตร

- ปราสาทต้าหนักไทร ตั้งอยู่บ้านต้าหนักไทร ต้าบลบักดอง อ้าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจาก
อ้าเภอขุนหาญ ประมาณ 14 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสายขุนหาญ น้้าตกส้าโรงเกียรติ
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- ปราสาทโดนตวล ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิซรอล ต้าบลบึงมะลู อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัว
หมู่บ้าน 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวอ้าเภอ ประมาณ 38 กิโลเมตร ตามเส้นทางอ้าเภอกันทรลักษ์ – ผามออีแดง

- ปราสาททามจาน (สมอ) ที่ตั้ง หมูท่ ี่ 2 บ้านทามจาน ต้าบลสมอ อ้าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจาก
ตัวจังหวัดไปตามทางหลวง หมายเลข 220 และ 2167 ประมาณ 52 กิโลเมตร ก่อนถึงตัวอ้าเภอประมาณ
8 กิโลเมตร
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แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม
- วัดพระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างเรือง ต้าบลหญ้าปล้อง อ้าเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7.5
กิโลเมตร

- วัดปุามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) ที่ตั้ง เทศบาลต้าบลขุนหาญ อ้าเภอขุนหาญ ห่างจากเมือง
ศรีสะเกษ ประมาณ 61 กิโลเมตร

- วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) ที่ตั้ง วัดมหาพุทธาราม ถนนขุขันธ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ห่างจากตลาดสดประมาณ 200 เมตร
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แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- สวนสมเด็จศรีนครินทร์ ที่ตั้ง อยู่ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 237 ไร่
ต้นล้าดวน จ้านวน 40,000 ต้น

- น้้าตกห้วยจันทร์ ตั้งอยู่ ต้าบลกันทรอม อ้าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัวเมือง 85 กิโลเมตร
ทางหลวงหมายเลข 2236 กันทรอม – ส้าโรงเกียรติ

- น้้าตกส้าโรงเกียรติ ตั้งอยู่ ต้าบลส้าโรงเกียรติ อ้าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีส ะเกษ ห่างจากตัว เมือ ง 81
กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 2111
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- น้้า ตกภูละออ ที่ตั้ง อยู่ ในเขตรักษาพันธุ์สั ตว์ปุาพนมดงรัก ต้าบลเสาธงชัย อ้าเภอกันทรลั กษ์
ใช้ทาง หลวงหมายเลข 23221 (กันทรลักษ์ – ผามออีแดง) ถึงบ้านภูมิซรอล เลี้ยวขวาเข้าถนนสายภูมิซรอล –
น้้าตกส้าโรงเกียรติ ประมาณ 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายสู่น้าตกภูละออ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น น้้าตกวังใหญ่ น้้าตกขุนศรี น้้าตกสามหลั่น
น้้าตกห้วยสวาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยศาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาพนมดงรัก สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุ า
จุฬาภรณ์ ศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
เทศกาลงานประจ้าปีที่ส้าคัญ
- เทศกาลงานดอกล้า ดวน สืบสานประเพณี ศ รีสะเกษ มีขึ้นในห้ ว งเดือนมีนาคมของทุกปี เป็น ช่ว งที่
ดอกล้า ดวนในสวนสมเด็จ ศรีนครินทร์ก้าลังบาน ภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
4 เผ่า (เขมร กูย ลาว เยอ) และมีการแสดงละครประกอบแสง สี เสียง ต้านานการสร้างเมืองศรีสะเกษ

- งานเทศกาลเงาะ – ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ จัดขึ้นเป็นประจ้าในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ณ สนาม
หน้าศาลากลางจังหวัด ศรีสะเกษ ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น การออกร้านจ้าหน่ายพืชผักผลไม้
การจัดขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้ การจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมคาราวานชมสวนชิมผลไม้

นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีแซนโฎนตาอ้าเภอขุขันธ์ งานปลาดุกเผาสะเดาหวาน อ้าเภอ
ปรางค์ กู่ งานหอมแดงยางชุ ม น้ อ ย งานเทศกาลหอมแดงวั ง หิ น งานพริ ก ของดี กั น ทรารมย์
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แผนผังการบริหารงานและการจัดองค์กร
ปีงบประมาณ 2563
กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานในส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตั้ งอยู่ที่ 148 หมู่ 9 ต้าบลโพธิ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ห่ างจากศาลากลางไปทางทิศเหนื อ
1 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 168 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2531 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2533 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,800,000 บาท เดิม เรีย กชื่อ เป็น สถานีป ระมงน้้า จืด จังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ 2554 เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดศรีสะเกษ และในปีงบประมาณ 2560 ได้ปรับ
ภารกิจเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษเป็นต้นมา ปัจจุบันมีอาคาร สิ่งก่อสร้างและ
อัตราก้าลัง ดังนี้
1. อาคารและสิ่งก่อสร้าง
1.1 อาคารที่ท้าการ ขนาด 250 ตารางเมตร
1.2 บ้านพักอาศัย
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 จ้านวน 1 หลัง
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 จ้านวน 4 หลัง
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 - 2 จ้านวน 3 หลัง (6 ห้องชุด)
- บ้านพักคนงาน
จ้านวน 3 หลัง (18 ห้องชุด)
1.3 อาคารอื่น ๆ
จ้านวน 1 หลัง
- โรงผลิตและเก็บอาหารปลา ขนาด 40 ตารางเมตร
จ้านวน 1 หลัง
- โรงพัสดุ
ขนาด 84 ตารางเมตร
จ้านวน 1 หลัง
- โรงเก็บรถยนต์
ขนาด 90 ตารางเมตร
จ้านวน 1 หลัง
- โรงเก็บน้้ามันเชื้อเพลิง
ขนาด 20 ตารางเมตร
จ้านวน 1 หลัง
- อาคารฝึกอบรม
ขนาด 120 ตารางเมตร
จ้านวน 1 หลัง
- โรงสูบน้้า
ขนาด 30 ตารางเมตร
1.4 ระบบเพาะฟักและอนุบาลลูกปลา
- โรงเพาะฟัก
ขนาด 250 ตารางเมตร จ้านวน 1 หลัง
- บ่อซีเมนต์
ขนาด 50 ตารางเมตร จ้านวน 40 บ่อ
- บ่อซีเมนต์
ขนาด 15 ตารางเมตร จ้านวน 10 บ่อ
ระบบน้้าที่ใช้ในการเพาะฟัก ได้จากน้้าบาดาลและน้้าจากบ่อพักน้้า ผ่านถังกรอง
สูบน้้าขึ้นหอพักน้้า ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 2 ถัง
1.5 ระบบบ่อดิน ประกอบด้วยบ่อดิน 62 บ่อ รวมพื้นที่ 79 ไร่
- บ่อดิน
ขนาด 2 ไร่
จ้านวน 6 บ่อ
ขนาด 1 ไร่
จ้านวน 21 บ่อ
ขนาด 0.5 ไร่
จ้านวน 14 บ่อ
- บ่อดิน ผนัง คสล.
ขนาด 800 ตารางเมตร จ้านวน 16 บ่อ
- บ่อเก็บน้้า
ขนาด 19 ไร่
จ้านวน 1 บ่อ
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ขนาด 6 ไร่
จ้านวน 1 บ่อ
- บ่อบ้าบัดน้้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ขนาด 2 ไร่ จ้านวน 3 บ่อ
1.6 อาคารสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในหน่วยย่อยภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ
มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่
- โรงเพาะฟักพร้อมระบบน้้า ขนาด 125 ตารางเมตร จ้านวน 1 หลัง
- บ่อดิน
ขนาด 2 ไร่
จ้านวน 1 บ่อ
ขนาด 0.5 ไร่
จ้านวน 32 บ่อ
- บ่อซีเมนต์
ขนาด 50 ตารางเมตร จ้านวน 11 บ่อ
- แปลงนาสาธิต
ขนาด 5 ไร่
จ้านวน 1 แปลง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ
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รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่ง หัวหน้าสถานีประมงน้้าจืดจังหวัดศรีสะเกษ
ล้าดับที่
1
2
3
4

รายนาม
นายโชคชัย ศุภศันสนีย์
นายสมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์
นางสุวรรณี สกุลทอง
นางทิพย์สุดา ต่างประโคน

ปีที่ด้ารงต้าแหน่ง
2533 - 2535
2535 - 2546
2546 - 2553
2553 - 2554

รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดศรีสะเกษ
ล้าดับที่
รายนาม
1
นางทิพย์สุดา ต่างประโคน

ช่วงเวลาที่ด้ารงต้าแหน่ง
5 มกราคม 2554 - 2559

รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ
ล้าดับที่
รายนาม
1
นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี
2
นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง
3
นางสาวนงค์เยาว์ มณี

ช่วงเวลาที่ด้ารงต้าแหน่ง
2 ตุลาคม 2559 - 2561
20 สิงหาคม 2561 – 2562
ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน

2. อัตราก้าลังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
2.1 ข้าราชการ จ้านวน 4 อัตรา
ล้าดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ต้าแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ

1

นางสาวนงค์เยาว์ มณี

2

นางสมพร โกศล

วท.บ. (การประมง)
วท.ม. (การประมง)
ทษ.บ. (สัตวศาสตร์) ประมงน้้าจืด

3
4

นายเฉลิมชัย โมกศิริ
นางสาวสายใจ สุพรม

วท.บ. (ประมง)
วท.บ. (บริหารธุรกิจ)

นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการประมงปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2.2 ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 6 อัตรา
ล้าดับที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นางโสภา จันทรสุขา

คุณวุฒิ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
นายกณวรรธน์ชน เรืองมณีวงษ์ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
นางพรนิภา อุดทา
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

ต้าแหน่ง
พนักงานธุรการ ส 4
พนักงานพัสดุ ส 4
พนักงานการประมง ส 2
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ล้าดับที่
ชื่อ – สกุล
4
นายทัศนัย ทัศนศึกษา
5
นายสมชาย อุดทา
6
นายไวพัฒน์ แสนโคก

คุณวุฒิ
ม.3
ม.6
ม.6

ต้าแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

2.3 พนักงานราชการ จ้านวน 28 อัตรา แยกตามงานโครงการต่างๆ ดังนี้
2.3.1 งานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จ้านวน 7 อัตรา
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ- สกุล
นายทรงศิลป์ พงษ์ศิริจันทร์
นายชัยมงคล สมศิริ
นายอ้านวย ตะเคียนเกลี้ยง
นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง
นายสุภาพ หนองข่า
นายจันทร์เพ็ญ สืบโคตร
นางอัมพันธ์ เหล็กดีเศษ

คุณวุฒิ
สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์)
ม.6
ม.6
ม.6

ต้าแหน่ง
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง

2.3.2 งานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้า จ้านวน 21 อัตรา
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ- สกุล
คุณวุฒิ
นายวานิช ศรีวิชัย
วท.บ. ประมง
นายสิทธิพงษ์ เย็นศิริ
วท.บ. ประมง
นางสาวติญากรณ์ กาแก้ว
วท.บ. ประมง
นางนัฐภาภรณ์ ดวงสมร
ค.บ. (เกษตรกรรม)
ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
นายไพรัตน์ วงษ์วิลา
วท.บ. (ประมง)
นายสมคิด มโนการ
ปวส. (เกษตรศาสตร์)
นายบันดล เหล็กดีเศษ
ปวส. (เกษตรศาสตร์)
นายค้าใหล หล้าธรรม
ปวส. (เกษตรศาสตร์)
นายสิทธิศักดิ์ ศรีนอก
ปวส. ( การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า )
นางสุรัตยา วรรณวงษ์
ม.6
นายสันทนงค์ นามเหลา
ม.6
นายสุรพงษ์ ปราบภัย
ม.6
นายวิชิน กลางประพันธ์
ม.6
นายประดิษฐ ส่งสุข
ม.6
นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์อักษร
ม.6
นายภานุพงษ์ ลายทอง
ม.6
นายค้ารณ ดวงมาลา
ม.6
นายบุรินทร์ ดวงบุปผา

ต้าแหน่ง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง

18

ล้าดับที่
ชื่อ – สกุล
19
นายวิรุณ ทิพย์อักษร
20
นางบุญมี ส่งสุข
21
นางสาวปวีณา ศรีเมือง

คุณวุฒิ
ม.3
ม.6
ปวส. (บัญชี)

ต้าแหน่ง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง
พนักงานผู้ช่วยประมง

2.4 ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 2 อัตรา
ล้าดับ
1
2

ชื่อ- สกุล
นางสาววรรณกร คันศร
นางนิภาวรรณ กลางประพันธ์

คุณวุฒิ
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
ปวส. (บัญชี )

ต้าแหน่ง
คนงานประมง
คนงานประมง

คุณวุฒิ
ม.6
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.6
ม.6

ต้าแหน่ง
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง
จ้างเหมาคนพิการ

2.5 ลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา
ล้าดับ
1
2
3
4

ชื่อ- สกุล
นางคูณ หล้าธรรม
นางน้้าหยก ทัศนศึกษา
นายกรวิทย์ นามพะทาย
นายกิตติพงษ์ ไชยอุดม
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ผลการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 2563
งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
งานโครงการ
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้า
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษกิจฐานราก
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ด้านการประมง
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ smart
Farmer
- กิจกรรมพันธุ์หลักพันธุ์ขยาย
- โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
3. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
- กิจกรรมจัดระเบียบการท้าประมง
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง
สู่มาตรฐาน
- กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้า
แบบมีส่วนร่วม
- กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการ
การแปรรูป
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก
ด้านการประมง
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (กนป.)

ปีงบประมาณ 2563
งบที่ได้รับ

เบิกจ่าย

472,911.00

472,911.00

คงเหลือ

0.00

562,250.00

562,250.00

0.00

104,000.00

104,000.00

0.00

310,000.00

309,996.00

4.00

12,000.00
583,250.00

11,935.00
583,205.15

65.00
44.85

200.00

200.00

0.00

269,000.00

268,996.84

3.16

137,850.00

137,733.00

117.00

10,000.00

9,930.00

70.00

808,200.00

808,193.82

6.18

164,000.00

164,020.03

-20.03
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- กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
- โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงใน
แหล่งน้้าชุมชน ตามแผนงานฟื้นฟู เยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฝนทิ้งช่วงและ
ภัยแล้ง ปี 2562
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ศูนย์พัฒนาการ
เกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ)
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ฟื้นฟูทรัพยากร
พันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย)
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคการเกษตร
6. โครงการบุคลากรภาครัฐ
- บุคลากรภาครัฐด้านการประมง
ค่าจ้างพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวม
- บุคลากรภาครัฐด้านการประมง
(ศูนย์ภูสิงห์)
ค่าจ้างพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รวม

52,100.00

52,075.00

25.00

202,985.00

202,982.84

2.16

306,500.00

306,450.04

49.96

188,200.00

188,188.15

11.85

3,674,330.00 3,674,321.00
170,100.00
161,409.00
3,844,430.00 3,835,739.00

9.00
8,691.00
8,691.00

1,418,160.00
59,670
1,477,830.00

0.00
1,112.00
1,112.00

1,418,160.00
58,558
1,476,718.00
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รายละเอียดแผนผลการปฏิบัติงานโครงการ
งานอ้านวยการ
1.1 งานสารบรรณ
ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้้าจืดศรีส ะเกษ ได้ด้าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น การรับ -ส่ง
หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
รายการ

ประจ้าปีงบประมาณ 2563

รับหนังสือ (ฉบับ)

3,590

ส่งหนังสือ (ฉบับ)

736

รายการ

ประจ้าปีงบประมาณ 2563

จัดซื้อ (ครั้ง)

167

จัดจ้าง (ครั้ง)

68

จัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง)

-

1.2 งานพัสดุ

1.3 งานการเงินและบัญชี
ได้ด้าเนินการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
- ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ จากส้านักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ประจ้าปีงบประมาณ 2563
จ้านวน ......608.......ครั้ง
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งานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า (ผลิตพันธุ์สัตว์น้า)
งานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า (ผลิตพันธุ์สัตว์น้า) เป็นงานหนึ่งในแผนงานพื้น ฐาน
ด้า นการสร้า งความสามารถในการแข่ง ขัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้า เพื่อปล่อยแหล่งน้้า
ธรรมชาติในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนงานปีงบประมาณ 2563 จ้านวน 5,000,000 ตัว โดยผลการ
ด้าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ปรากฏผล ดังนี้
ล้าดับ
ที่

กิจกรรม

หน่วยวัด

1

ผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืด
ปลานิล
ปลาตะเพียนขาว
ปลาไน
ปลายี่สกเทศ
ปลาสร้อยขาว
ปลากระแห
ปลาสวาย
กบนา
ปลาเทโพ
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้าจืด
ปลานิล
ปลาตะเพียน
ปลาไน
ปลายี่สกเทศ
ปลาสร้อยขาว
ปลากระแห
ปลาสวาย
กบนา
ปลาเทโพ

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

2

ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
แผน
ผล
5,000,000
1,000,000
1,130,000
1,100,000
840,000
500,000
200,000
200,000
30,000
30,000
5,000,000
1,000,000
1,130,000
1,100,000
840,000
500,000
200,000
200,000
30,000
30,000

5,000,000
796,000
1,698,000
1,036,000
715,000
360,000
220,000
125,000
0
50,000
5,000,000
796,000
1,698,000
1,036,000
715,000
360,000
220,000
125,000
0
50,000
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โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดของไทย เป็นโครงการที่สนองพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ ทรงแนะน้าให้กรมประมงด้าเนินการศึกษาฟื้นฟูพันธุ์ปลาและ
สัตว์น้าจืดของไทย เพราะว่าคนไทยมีความคุ้นเคยกับพันธุ์ ปลาไทยมาแต่โบราณกาล และพันธุ์ปลาไทยที่ถือ
ก้าเนิดในแหล่งน้้าของไทย ย่อมมีสภาพทางชีววิทยาที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมมากกว่า
พัน ธุ์ป ลาต่า งประเทศ กรมประมงจึ งได้จัดท้า โครงการดั งกล่ าวนี้ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2528 หลั งจากที่ด้าเนิ น
โครงการกรมประมง ประสบผลส้าเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาไทยชนิดต่างๆ เป็นอันมากทั้งพันธุ์ปลาที่เพาะยาก
รวมทั้งพัน ธุ์ป ลาเศรษฐกิจ ที่มีค วามส้า คัญของแต่ล ะท้องถิ่น โดยศูนย์วิจัย และพัฒ นาการเพาะเลี้ยงสัต ว์
น้้าจืดศรีสะเกษ มีแผนด้าเนินการ จ้านวน 1,000,000 ตัว ปีงบประมาณ 2563 ปรากฏผล ดังนี้

ล้าดับที่

กิจกรรม

หน่วยวัด

1

ผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืด
ปลากระแห
ปลากาด้า
ปลาสวาย
ปลาสร้อยขาว
ปลาตะเพียนทอง
ปลาเทโพ
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้าจืด
ปลากระแห
ปลากาด้า
ปลาสวาย
ปลาสร้อยขาว
ปลาตะเพียนทอง
ปลาเทโพ

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

2

ตัว

ตัว
ตัว

ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
แผน
ผล
1,000,000
50,000
150,000
290,000
300,000
60,000
150,000
1,000,000
50,000
150,000
290,000
300,000
60,000
150,000

1,000,000
60,000
135,000
205,000
470,000
70,000
60,000
1,000,000
60,000
135,000
205,000
470,000
70,000
60,000
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โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด้าเนินเยี่ยมราษฎร ณ กิ่งอ้าเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 ได้ทรงมีพระเมตตาธิคุณ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพ
ท้านาไม่ได้ผล จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ แบบเบ็ดเสร็จขึ้น และให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด้าเนินงานศูนย์ฯ ในลักษณะ
เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แนวทางพัฒนาด้านการประมง
ในแผนแม่บทระยะที่ 1 (2541 - 2544) หน่วยพัฒนาการประมง ได้ท้าการส่งเสริมการประมงในลักษณะ
ของการเลี้ยงเพื่อการบริโภคเป็นหลักโดยมุ่งเปูาหมายไปสู่เกษตรกรที่มีบ่อน้้าของตนเอง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ของ
ภาครัฐได้เข้าไปด้าเนินการขุดสระน้้าให้ ประโยชน์ที่ได้รับจากสระน้้าเหล่านั้นได้แก่ การใช้น้าในการท้าการ
เกษตรกรรม เช่นปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตลอดทั้งการเลี้ยงปลากินพืชต่างๆ ท้าให้เกษตรกรในเขตหมู่บ้าน ที่ได้รับบริการ
เช่นการสนับสนุนพันธุ์ปลา การจัดฝึกอบรมและการทัศนศึกษาดูงานได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการประมง
ในระดับหนึ่ง ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานตามแผนแม่บทระยะที่สองนั้น จะมุ่งเน้นไปสู่ระบบการผลิตพันธุ์สัตว์น้า
การเลี้ยงเพื่อการจ้าหน่ายเป็นอาชีพของเกษตรกร และการอบรมส่งเสริมการประมงไปยังกลุ่มเยาวชนในโรงเรียน
ต่างๆ ส่วนการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนนั้น ทาง
หน่วยฯ ได้ท้าการเพิ่มปริมาณการผลิต เพื่อให้เหมาะสมกับการขยายเขตบริการของศูนย์ และแหล่งน้้าใหม่ ๆ ที่เพิ่ม
มากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้นในแผนแม่บทระยะที่ 2 และ 3 (2545 - 2555) จึงพิจารณา
แนวทางปฏิบัติงานตามโครงการดังต่อไปนี้
1. การพัฒนามุ่งเน้นให้เกิดรายได้ โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อจ้าหน่าย ด้าเนินการ
จัดตั้งกลุ่มเพาะพันธุ์สัตว์น้า โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องเข้ามาด้วยความสมัครใจ และ
มีข้อตกลงกันในแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นกติกาในการท้างานร่วมกันตามวัตถุประสงค์ โดยกลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่ม
ขนาดเล็ก มีท้าเลที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยจะเน้นพันธุ์สัตว์น้า
เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่าย เพื่อให้เหมาะกับเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในพื้นที่นั้น
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นเปูาหมายไปสู่กลุ่มเยาวชน นักเรียน เช่น กิจกรรมประมงโรงเรียน ซึ่งประโยชน์
ที่กลุ่มนี้จะได้รับ คือ ทางด้านวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นการปลูกฝังความรู้และทักษะให้ตั้งแต่เด็ก ช่วยเสริม
อาหารโปรตีนให้กับกลุ่มเยาวชน ตลอดทั้งน้าเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพอีกต่อไปในอนาคต
3. การพัฒนาแบบมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมในเชิงอนุรักษ์ซึ่งการพัฒนารูปแบบนี้จะเน้นการ
มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้าร่วมกันของแต่ละชุมชน ตลอดทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้าที่หายาก
และชุมชนเองก็จะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้้าสาธารณะร่วมกันแบบยั่งยืน ส้าหรับหลักการปฏิบัตินั้น
เจ้าหน้าที่จะต้องให้แนวทางเลือกแก่ประชาชนโดยผ่านการประชุม ตกลงร่วมกันของสมาชิกในชุมชน และน้ามา
ปฏิบัติตามแนวทางนั้น ตลอดทั้งการวางเงื่อนไขร่วมกันอย่างแท้จริง จนสามารถท้าให้ชุมชนนั้นสามารถพึ่งตนเอง
ได้โดยไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเหมือนที่ผ่านมา
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ล้าดับที่

กิจกรรม

หน่วยวัด

ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
แผน
ผล

1
1.1
1.2

ผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืด
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

ตัว
ตัว
ตัว

2,000,000
1,775,000
225,000

2,107,000
1,842,000
264,000

2

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
การเลี้ยงปลาในบ่อดิน
การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแก่
เกษตรกร

ราย

200

200

ราย
ราย
ราย

20
30
150

20
30
150

3

ประมงโรงเรียน

แห่ง

2

2

4

ฝึกอบรม

ราย

4.1

ราย

30
30

4.2

ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
ฝึกอบรมคณะอนุกรรมการแหล่งน้้า

50
50

ราย

20

20

4.3

ฝึกอบรมคณะกรรมการครูและนักเรียน

ราย

20

20

5

ติดตามและแนะน้าเกษตรกร

ครั้ง

10

10

2.1
2.2
2.3

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ เป็นการบริหารงานเงินนอก
งบประมาณ โดยการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้าให้แก่เกษตรกรตามราคาที่กรมประมงก้าหนด เพื่อน้ารายได้ดังกล่าว
ส่งกรมประมงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าผลิตพันธุ์สัตว์น้า
ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ได้ด้าเนินการงานเงินทุน
หมุน เวีย นในการผลิ ตพั น ธุ์ป ลา พัน ธุ์กุ้งและพัน ธุ์สั ตว์ น้าอื่น ๆ ตามแผนการผลิ ต จ้ านวน 920,540 บาท
ปรากฏผล ดังต่อไปนี้

26

ชนิดพันธุ์สัตว์น้า
ปลานิล
ปลานิล
ปลานิล
ปลานิลแดง
ปลานิลแดง
ปลานิลแปลงเพศ
ปลานิลแปลงเพศ
ปลาไน
ปลาไน
ปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาว
ปลายี่สกเทศ
ปลายี่สกเทศ
ปลายี่สกเทศ
ปลายี่สกเทศ
ปลาสวาย
ปลาสวาย
ปลาสวาย
ปลาหมอชุมพร1
ปลาหมอชุมพร1
ปลาเทโพ
ปลาเทโพ
ปลาเทโพ
ไรแดง
กบ
กบ
รวม

จ้านวน
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
กก.
ตัว
ตัว
ตัว

ขนาด
(เซนติเมตร)
2 – 3 ซม.
3 – 5 ซม.
5 – 7 ซม.
2 – 3 ซม.
3 – 5 ซม.
2 – 3 ซม.
3 – 5 ซม.
2 – 3 ซม.
3 – 5 ซม.
2 – 3 ซม.
3 – 5 ซม.
5 – 7 ซม.
2 – 3 ซม.
3 – 5 ซม.
5 – 7 ซม.
7 – 10 ซม.
2 – 3 ซม.
3 – 5 ซม.
5 – 7 ซม.
2 – 3 ซม.
3 – 5 ซม.
1 – 2 นิ้ว
2 – 3 นิ้ว
3 – 4 นิ้ว
30 วัน
45 วัน

แผน (ตัว)

ผล (ตัว)

295,000
440,000
470,000
540,000
135,000
115,000
145,000
285,000
110,000
20,000
20,000
15,000
15,000
6,000
90,000
35,000
2,400
2,200
2,700
32
10,000
15,000
2,768,332

178,000
365,250
135,000
8,500
23,375
714,700
370,400
431,500
230,500
664,650
368,400
44,700
3,000
19,600
6,200
4,600
2,500
19,600
6,750
113
7,000
1,400
3,605,752

จ้านวนเงิน
(บาท)
26,700
73,050
40,500
1,700
9,350
214,410
185,200
43,150
46,100
132,930
92,100
15,650
600
4,900
3,100
4,600
1,000
4,900
2,700
11,300
7,000
3,100
920,540
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โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map)
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
นั้นเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทานาข้าวและการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวต่างๆ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลายลงไปเป็นอย่างมาก
นามาสู่การเสียสมดุล ปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ากลับยิ่งตอกย้าว่า บัดนี้ การทานาข้าวหรือการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนั้น มิใช่อาชีพที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับทุกๆ คน ทุกๆ พื้นที่เสมอไป ดังนั้น ประเทศไทย
จึงต้องมองหาทางเลือกอื่นๆ มาใช้เพื่อทดแทนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทานาข้าว หรือการเพาะปลูกพืช
เชิงเดี่ยว โดยรัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ “เกษตรโซนนิ่ง” (Zoning by AgriMap) เป็นนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาหลายๆ อย่างในภาคการเกษตรไทย โดยการใช้แนวทาง การเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่กับชนิดของพืชผลทางการเกษตรที่
จะปลูกว่าสอดคล้องเหมาะสมกันหรือไม่ หากไม่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพได้อย่างไร
ทางหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาช่วยเสนอแนวทางเลือกใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป
กรมประมง เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่ๆ เหมาะสมและสร้างอาชีพ
สร้ างรายได้จ ากการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้า อีกทั้งได้มีส่ วนร่ว มในการจัดทาฐานข้อมูล พื้นที่ๆ เหมาะสมกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามนโยบายเกษตรโซนนิ่ง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้นาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมด้านการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าด้วยเหตุนี้กรมประมงจึงมีแนวคิด
ที่จ ะถ่ ายทอดเทคโนโลยี ก ารเลี้ ย งปลาในพื้ นที่ ที่ไ ม่เ หมาะสมกั บ การปลู ก พื ช เชิง เดี่ ย ว หรื อการท านาข้ า ว
และเพื่ อ ทดลองปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมเป็ น การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าและสามารถพั ฒ นาเป็ น จุ ด สาธิ ต ด้ า น
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ออกติดตามให้คาแนะนา พร้อมมอบคู่มือและมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปลากินพืช ,อาหารสาเร็จรูป
ชนิ ดเม็ด,ปุ๋ ย ขี้ไก่ ปู น ขาว และจุ ลิ น ทรี ย์ ปม.1 แก่เกษตรกรโครงการบริห ารจัดการการผลิ ตสิ นค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ จานวน
404 ราย
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ระยะเวลาในการดาเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือน
มิถุนายน 2563) ดังนี้
1. พันธุ์ปลากินพืช ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร จานวน 1,600 ตัวต่อราย ประกอบด้วย
- ปลานิล
จานวน
800
ตัว
- ปลาตะเพียนขาว
จานวน
800
ตัว
2. อาหารสมทบปลากินพืชขนาดกลาง โปรตีนไม่ต่ากว่า 25 เปอร์เซ็นต์ จานวน 1 กระสอบต่อราย
(ขนาดบรรจุกระสอบละ 20 กิโลกรัม)
3. ปุ๋ยขี้ไก่ จานวน 30 กิโลกรัมต่อราย
4. ปูนขาว จานวน 2 ถุงต่อราย (ถุงละ 10 กิโลกรัม รวมเป็น 20 กิโลกรัมต่อราย)
5. จุลินทรีย์ ปม.1 จานวน 2 ซองต่อราย
กิจกรรมที่ 2 ให้คาแนะนาและถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้า (ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คาแนะนา ถ่ายทอดให้ความรู้ด้าน
การเลี้ยงสัตว์น้า รายบ่อและรายกลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเบื้องต้น อาทิเช่น
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การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา การสร้างอาหารธรรมชาติโดยการลดต้นทุน การเลี้ยงปลากินพืช และตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าเบื้องต้น จานวน 1 ครั้งต่อราย
ปัญหาและอุปสรรค
1. เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณน้าที่น้อยทาให้มอบปัจจัยการผลผลิตล่าช้า และในช่วงประเมินผลผลิต
เป็นช่วงเวลาที่สั้น สัตว์น้าจึงไม่เจริญเติบโตไม่ทัน และให้ประเมินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
2. เกษตรกรไม่ได้ปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานต่างจังหวัด บางพื้นที่ไม่ชานาญเส้นทาง
4. ระยะเวลาในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า และในช่วงประเมินผลผลิตมันเป็นช่วงเวลาที่สั้น สัตว์น้าโตไม่ทัน และ
ให้ประเมินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
5. บ่อพัฒนาที่ดินเป็นบ่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการทาการเกษตรไม่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ควรทาการประเมินผลผลิตสัตว์น้าในปีงบประมาณถัดไป
2. ควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
3. โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมงต้องร่วมมือกันระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดกับสานักงานประมงจังหวัด ในทุกกิจกรรม
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ภาพภาคผนวก (จังหวัดสุรินทร์)

ภาพกิจกรรมการให้คาแนะนา ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คาแนะนา ถ่ายทอดให้ความรู้ด้าน
การเลี้ยงสัตว์น้า รายบ่อและรายกลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเบื้องต้น อาทิเช่น
การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา การสร้างอาหารธรรมชาติโดยการลดต้นทุน ในพื้นทีจ่ ังหวัดสุรินทร์ จานวน 272 ราย
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ภาพกิจกรรมการให้คาแนะนา ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คาแนะนา ถ่ายทอดให้ความรู้ด้าน
การเลี้ยงสัตว์น้า รายบ่อและรายกลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเบื้องต้น อาทิเช่น
การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา การสร้างอาหารธรรมชาติโดยการลดต้นทุน ในพื้นทีจ่ ังหวัดสุรินทร์ จานวน 272 ราย
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ภาพภาคผนวก (จังหวัดศรีสะเกษ)

ภาพกิจกรรมการให้คาแนะนา ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คาแนะนา ถ่ายทอดให้ความรู้ด้าน
การเลี้ยงสัตว์น้า รายบ่อและรายกลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเบื้องต้น อาทิเช่น
การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา การสร้างอาหารธรรมชาติโดยการลดต้นทุน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 132 ราย
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ภาพกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต
การออกติดตามให้คาแนะนา พร้อมมอบคู่มือและมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปลากินพืช,อาหารสาเร็จรูป
ชนิดเม็ด, ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ปูนขาว และจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เกษตรกรโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง
(Zoning by Agri map) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ปัจจุบันเกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่ยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ไม่สูงมากและรายได้เกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยต่า เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ ขาดข้อมูลเชิงลึก
ด้านการตลาดสาหรับการวางแผนการผลิต รวมทั้งความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพสูงปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรยังขาดการพั ฒนา
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาวซึ่งจะ
ทาให้ภาครัฐไม่จาเป็นต้องกาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและโอบอุ้มเกษตรกรไว้อยู่ตลอดเวล า
ดังนั้นเกษตรกรจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ในอาชีพเกษตรกรรม สามารถวางแผนการตลาด
และเตรียมการผลิตให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของอุปสงค์ตลาด รวมทั้งมีความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยการวิเคราะห์ข้อมู ลรอบด้านเป็นองค์ประกอบใน
การตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล ทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนรู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคมและมี
ความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Smart Farmer
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสู่ Smart Farmer
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 อบรม/ถ่ายทอด เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จัดฝึกอบรมเกษตรกร
หลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์น้าแบบลดต้นทุน” ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 250 ราย และจังหวัดสุรินทร์
จานวน 285 ราย
กิจกรรมที่ 2 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) ติดตามและประเมินผลเกษตรกรหลังเข้ารั บการ
ฝึกอบรม ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 125 ราย และจังหวัดสุรินทร์ จานวน 142 ราย
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
หลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์น้าแบบลดต้นทุน” ในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์
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โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม
รายละเอียดโครงการ
ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายด้านการบริหารจัดผลผลิตเกษตรให้ชุมชนเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักประกันความ
มั่นคงด้านอาหาร ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนเกษตรกร จึงมีนโยบายให้ดาเนินงานโครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ความยั่งยืนในการพัฒนาด้านภาคการเกษตรในประเทศไทย
ดังนั้น กรมประมงจึงได้ดาเนิน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบ
มีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดาเนินการโดยอาศัยแหล่งน้าชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิ ตสัตว์น้าในชุมชนภายใต้
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการแหล่งน้าเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ เน้นการ
ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแหล่งน้าชุมชน เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้าแก่ชุมชน มีผลผลิตสัตว์
น้าพอเพียงต่อความต้องการบริโภค สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กับราษฎรในชุมชน
เป้าหมายซึ่งจะส่งผลให้การดารงชีวิตของราษฎรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีผลผลิตสัตว์น้าจืดเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
๒. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ สามารถบริหารจัดการแหล่งน้าในชุมชนของตัวเองเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
บริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้าผ่านระบบกองทุนหรือกลุ่ม ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
๓. เพื่อพัฒนาการบูรณาการทางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการทางานร่วมกันกับชุมชน
เพื่อการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงในแหล่งน้าแห่งเก่า ปี ๒๕๖๐ (ธนาคารสัตว์น้า
ตาบลจะกงประชารัฐ หนองซองแมว) บ้านกระหวัน หมู่ที่ 13 ตาบลจะกง อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้า
ใหม่ ปี 2562 (ธนาคารสัตว์น้าหนองอีเลิงน้อย) บ้านพร้าว หมู่ที่ 21 อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
3. โครงการผลการดาเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัต ว์
น้าแบบมีส่วนร่วม) ธนาคารสินค้าสัตว์น้าบ้านพร้าว “หนองลักช้าง” บ้านหนองขี้นก หมู่ที่ 8 อาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ
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โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองซองแมว บ้านกระหวัน หมู่ที่ 13 ตาบลจะกง
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรม ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้าที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้าชุมชน
ผลการดาเนินงาน
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงในแหล่งน้าแห่งเก่า ปี ๒๕๖๐ (ธนาคารสัตว์น้าตาบล
จะกงประชารัฐ หนองซองแมว) บ้านกระหวัน หมู่ที่ 13 ตาบลจะกง อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุ : กิจกรรมประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้า ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์
กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2561
ต.ค.

1) ประเมินผลจับสัตว์น้าและมูลค่า
สัตว์น้าจืดใช้ประโยชน์ปลาที่ปล่อย
ในปี 2563

1 ครั้ง

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
1
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กิจกรรมที่ การประเมินผลจับสัตว์น้าและมูลค่าสัตว์น้าใช้ประโยชน์
ชนิดปลา

ผลจับรวม

ผลจับรวม

ราคา

มูลค่า

(กรัม.)

(กก.)

(บาท/กก.)

(บาท)

กดเหลือง

2,810.67

2.81

120.00

337.28

กระสูบจุด

22,766.40

22.77

40.00

910.66

6,880,259.04

6,880.26

40.00

275,210.36

5,199.73

5.20

50.00

259.99

แขยงข้างลาย

143,734.68

143.73

50.00

7,186.73

ช่อน

107,508.00

107.51

100.00

10,750.80

983.73

0.98

100.00

98.37

327,519.96

327.52

60.00

19,651.20

1,334,364.00

1,334.36

60.00

80,061.84

นิล

517,443.73

517.44

70.00

36,221.06

บึก

746,316.32

746.32

120.00

89,557.96

2,108.00

2.11

120.00

252.96

146,154.67

146.15

60.00

8,769.28

210.80

0.21

40.00

8.43

สร้อยนกเขา

6,561.50

6.56

40.00

262.46

ไส้ตันตาขาว

141,227.57

141.23

40.00

5,649.10

หลด

1,405.33

1.41

60.00

84.32

รวม

10,386,574.14

10,386.57

เกล็ดเงิน
แก้มช้า

ชะโอน
ตะเพียนขาว
นวลจันทร์เทศ

บู่
ยี่สกเทศ
สร้อยขาว

535,272.80

ผลการจับสัตว์น้าในแหล่งน้าหนองซองแมว ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมประมงให้จับปลาในช่วงฤดูปลาวางไข่ และอนุญาตให้ใช้เครื่องแหมากกว่า 3 เมตร เป็นเครื่องมือใน
การจับสัตว์น้าผู้เข้าร่วมซื้อบัตรลงหนองจับปลา จานวน 1,054 ราย บัตรละ 300 บาท รวมรายได้จากการ
ขายบัตร 316,200 บาท
การประเมินผลจับ และมูลค่าสัตว์น้าที่จับไปใช้ประโยชน์
 ผลผลิตได้ทั้งหมด 10,386.57 กิโลกรัม
 มูลค่าสัตว์น้าที่จับได้ 535,272.80 บาท รวมรายได้จากการขายบัตรเป็นเงินทั้งสิ้น 316,200 บาท
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ภาพกิจกรรม
ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้าที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้าชุมชน
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โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม ในแหล่งน้า
ใหม่ปี 2562 (ธนาคารสัตว์น้าหนองอีเลิงน้อย) บ้านพร้าว หมู่ที่ 21 อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมที่ 1 ประเมินผลจับสัตว์น้าและมูลค่าสัตว์น้าใช้ประโยชน์
ผลการจับสัตว์น้าในแหล่งน้าหนองอีเลิง ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมประมงให้จับปลาในช่วงฤดูปลาวางไข่ และอนุญาตให้ใช้เครื่องแหมากกว่า 3 เมตร เป็นเครื่องมือ
ในการจับสัตว์น้า ผู้เข้าร่วมซื้อบัตรลงหนองจับปลา จานวน 431 ราย บัตรละ 350 บาท รวมรายได้จากการ
ขายบัตร 147,700 บาท
การประเมินผลจับ และมูลค่าสัตว์น้าที่จับไปใช้ประโยชน์
 ผลผลิตได้ทั้งหมด 4,115 กิโลกรัม
 มูลค่าสัตว์น้าที่จับได้ 266,398.6 บาท รวมรายได้จากการขายบัตรเป็นเงินทั้งสิ้น 150,700 บาท
ชนิดปลา

ผลจับรวม

ราคา

14.1

(บาท)
1,687.3

133,256.7

133.3

40.0

5,330.3

6,359.0

6.4

40.0

254.4

105,701.0

105.7

120.0

12,684.1

กะทิงไฟ

2,261.0

2.3

50.0

113.0

กาดา

2,119.7

2.1

50.0

106.0

กุ้ง

1,413.1

1.4

200.0

282.6

321,483.6

321.5

50.0

16,074.2

118.7

0.1

40.0

4.7

กระมัง
กระสูบจุด
กระโห้

เกล็ดเงิน
แก้มช้า

(กก.)

มูลค่า

(บาท/กก.)
120.0

กดเหลือง

(กรัม.)
14,060.5

ผลจับรวม
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ผลจับรวม
(กรัม.)

ผลจับรวม
(กก.)

ราคา
(บาท/กก.)

มูลค่า
(บาท)

ช่อน

22,256.6

22.3

100.0

2,225.7

ชะโด

7,772.1

7.8

100.0

777.2

706.6

0.7

40.0

28.3

1,236,569.4

1,236.6

50.0

61,828.5

278,751.0

278.8

50.0

13,937.6

นิล

1,197,179.5

1,197.2

70.0

83,802.6

บึก

583,616.4

583.6

100.0

58,361.6

บู่ทราย

706.6

0.7

120.0

84.8

แปป

141.3

0.1

40.0

5.7

1,413.1

1.4

40.0

56.5

121,802.7

121.8

40.0

4,872.1

5,652.5

5.7

40.0

226.1

สลาด

61,046.6

61.0

50.0

3,052.3

สวาย

1,605.3

1.6

50.0

80.3

หมอช้างเหยียบ

2,261.0

2.3

40.0

90.4

หลด

5,652.5

5.7

60.0

339.1

รวม

4,115,460.7

4,115.5

ซิวควาย
ตะเพียนขาว
นวลจันทร์เทศ

สร้อยเกล็ดถี่
สร้อยขาว
สร้อยนกเขา

266,398.6
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ภาพกิจกรรม
ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้าที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้าชุมชน
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กิจกรรมที่ 2 ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้า
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ สนับสนุน
พันธุ์ปลานิล จานวน 20,000 ตัว เพื่อนาปล่อยลงสู่แหล่งน้าโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรม สนับสนุน
ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองอีเลิง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะกรรมการ
สมาชิกแหล่งน้า ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้าโครงการ
ชนิดปลาที่ปล่อย จานวน (ตัว) ขนาดปลาที่ปล่อย
วันที่ปล่อย
ปลานิล

20,000

รวม

20,000

3-5 ซม.

30 กรกฎาคม

ภาพกิจกรรม
ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้า

43

โครงการผลการดาเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้า
บ้านหนองขี้นก หมู่ที่ 8 อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมที่ 1 อนุบาลหรือเลี้ยงปลาเพื่อจาหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ
กิจกรรมที่ 2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าชุมชนเป้าหมายโครงการฯ
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลผลิตสัตว์น้าก่อนปล่อย และติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้าหลังปล่อย
ทุก 2 เดือน หมายเหตุ การประเมินครั้งที่ 1 คือ ประเมินก่อนปล่อย
กิจกรรมที่ 4 จับสัตว์น้าขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมินผลผลิตสัตว์น้า และมูลค่าสัตว์น้าที่จับใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้าชุมชนเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการฯประจาปีของแหล่งน้าชุมชนเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ ๑ อนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้าก่อนปล่อย
ชนิดปลาที่ปล่อย

น้าหนักเฉลี่ย (กรัม)

ความยาวเฉลี่ย
(เซนติเมตร)

จานวนทั้งหมด
ที่ปล่อยอนุบาล

ปลานิล

1.9

4.60

40 ,000

ปลาไน

1.3

3.80

20 ,000

ปลาตะเพียน

1.4

4.50

20 ,000
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กิจกรรมที่ 2 สุ่มชั่งวัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาล
น้าหนักเฉลี่ย
ความยาวเฉลี่ย
ชนิดปลาที่ปล่อย
(กรัม)
(เซนติเมตร)

จานวนทั้งหมด
หลังอนุบาล

% อัตราการรอด
ตายหลังการอนุบาล

ปลานิล

7.5

7.82

36 ,000

90

ปลาไน

6.2

7.30

16 ,000

80

ปลาตะเพียน

5.4

7.10

18 ,000
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กิจกรรมที่ 3 ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้า
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ สนับสนุนพันธุ์
สัตว์น้า ได้แก่ ปลานิล จานวน 40,000 ตัว ปลาไน จานวน 20,000 ตัว และปลาตะเพียน จานวน 20,000 ตัว
เพื่อนาปล่อยลงสู่แหล่งน้าโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม)
ณ ธนาคารสินค้าสัตว์น้าบ้านพร้าว “หนองลักช้าง” โดยมีสานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการ
สมาชิกแหล่งน้า ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้าโครงการ
ชนิดปลาที่ปล่อย จานวน (ตัว) ขนาดปลาที่ปล่อย
วันที่ปล่อย
ปลานิล

40 ,000

5-30

2563 มีนาคม 17

ปลาไน

20 ,000

5-30

2563 มีนาคม 17

ปลาตะเพียน

20 ,000

5-30

2563 มีนาคม 17

รวม

80,000

ภาพกิจกรรม
ธนาคารสินค้าสัตว์น้าบ้านพร้าว “หนองลักช้าง”
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บทเรียนที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
๑. หน่วยงานราชการภาครัฐต่างๆ และคนในชุมชนที่จะร่วมมือร่วมใจในการดาเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่
๒. เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
๓. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
1. การลักลอบจับสัตว์น้า
2. การสร้างความเข้าใจให้ชุมชนได้ทราบในแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานได้ดาเนินงาน
3. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมจากภัยธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการในปีต่อไปหรือในแหล่งน้าอื่น
1. ควรเพิ่มกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้า ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจา
ทุกเดือน เพื่อให้เกิดรายได้หมุน เวียน เช่น การนาลูกปลามาอนุบาลเพื่อจาหน่าย การเลี้ยงปลาในกระชัง
เป็นต้น โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการชาลูกปลาเพื่อจาหน่าย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยมีรายได้
จากการอนุบาลพันธุ์ปลา จานวน 7,400 บาท
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โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุง้ ก้ามแดง)
หลักการและเหตุผล
การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช กรมประมงได้มีประกาศ เรื่อง ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้า มแดง หรือ เครย์ฟิช ) พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ จ้านวน 4 ฉบับ จึงได้มี
การด้าเนินการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการได้ทราบถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
ที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งบทลงโทษต่างๆ และการด้าเนินการติดตาม เฝูาระวัง ให้ผู้ประกอบการด้าเนินการได้ตาม
ประกาศก้าหนดต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้ า งความรู้ ความเข้าแก่ เจ้าหน้าที่ก รมประมง เรื่องระเบียบและวิธี การด้าเนิน งานกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558
2.เพื่อเผื่อแพร่ป ระชาสัมพัน ธ์ส ร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้า
ควบคุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558
3.เพื่อติดตาม เฝูาระวัง การด้าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
4.เพื่อก้ากับ ดูแล การด้าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ผลการด้าเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 เผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าควบคุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด
สุรินทร์ จ้านวน 30 ราย
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม เฝูาระวัง การด้าเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าควบคุมให้เป็นไปตามประกาศ
ก้าหนด 2558 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ จ้านวน 5 ราย รายละ 2 ครั้ง
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ภาพกิจกรรมโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
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โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
หลักการและความเป็นมา
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก้าหนดให้จัดท้าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่
ทรง มีต่อปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ด้ว ยการสนับสนุนให้เกษตรกร ในฐานะที่เป็น
เศรษฐกิจฐานรากของระบบเศรษฐกิจไทย โดยยึดหลักโครงการประชารัฐแบบบูรณาการ กรมประมงจึงได้
ร่ว มบูร ณาการจัด ท้า โครงการส่ง เสริม และสร้า งทัก ษะในการประกอบอาชีพ ทั้ง ในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงขึ้น โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรรายเดิม
(ปี 2560-2562) รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย ได้น้อมน้าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ความส้าคัญ
กับการน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน
โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้หลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงเกษตรของตน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็น
การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อ การด้ารงชีพ และช่วยให้เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเพื่อร้าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรน้าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่
ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร
3. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้เสริม และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้
4. เพื่อให้เกษตรกรมีการผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล และเกิดความยั่งยืน
ผลการด้าเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้า (ปลากินพืช) ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ จ้านวน 1,089 ราย (รายละ 1,000 ตัว) และจังหวัดมหาสารคาม จ้านวน 1,000 ราย (รายละ
1,000 ตัว) โดยคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกเกษตรกรที่สามารถเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จ้านวน 2 จุดเรียนรู้
1. นายอัศวิน แสงฟุูง ต้าบลโดด อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
2. นายทองหล่อ บัวพันธ์ ต้าบลเสียว อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
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โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้วางเปูาหมายส้าคัญในการพัฒนาประเทศไว้ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนา แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งในการพัฒนาได้เน้นหลักการให้คน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อน้าประเทศไทยให้พ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง ” และความไม่
สมดุลในการพัฒนาและความเหลื่อมล้้าของความมั่งคั่ง สู่ประเทศไทย 4.0 โดยภาคการเกษตรเป็นภาคส่วน
หนึ่งที่มีความส้าคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้มีการก้าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาภาคเกษตรระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตร
ยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เปูาหมายด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลั ก คือ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า 3) เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 5) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้
ความส้าคัญกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาค
การเกษตร ที่ในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความส้าคัญกับการบริโภคอาหารแบบคลีน
อีกทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่ส้าคัญให้กับประชากรโลก และผู้บริโภคได้ให้
ความส้าคัญกับสินค้าที่มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยปัจจุบันสัตว์น้าจืดของไทยมีการ
ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศผู้น้าเข้ามีการใช้มาตรการและข้อก้าหนดด้าน
มาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยทางด้านอาหารมาใช้เป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้น้าเข้าและผู้บริโภคในประเทศ จึงต้องมีการพัฒนาระบบการผลิต
สินค้าสัตว์น้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้สินค้าสัตว์น้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโ ภค ตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงปลายน้้า
(From farm to table) ซึ่งโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ถือเป็นโครงการที่ส้าคัญ ในการผลักดันให้
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ซึ่งเป็นต้นน้้าของสายการผลิตให้มีการด้าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับให้ธุรกิจสินค้าสัตว์น้ามีความยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
วัตถุประสงค์
1. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
2. มีสินค้าสัตว์น้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น
3. เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรในการจ้าหน่าย
ผลผลิตเพิ่มรายได้
4. ธุรกิจสินค้าสัตว์น้ามีความยั่งยืน ลดปัญหาการท้าลายสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ระยะเวลาด้าเนินงาน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
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วิธีและขั้นตอนการด้าเนินงาน

53

ภาพกิจกรรมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

54

โครงการตรวจรับรองระบบเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืด
ตามมาตรฐานการปฏิบัตทิ างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
(Good Aquaculture Practice, GAP)
ของหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้า สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ จืด
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการบริโภคสัตว์น้าจืดได้รับความนิยม และมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง
จากการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจากความต้องการที่มี
เพิ่มขึ้นท้าให้การผลิตสัตว์น้าจืดเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่รูปแบบและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดหลายชนิดในปัจจุบันยังนิยมใช้วิธีแบบเดิมที่ได้ผลผลิตต่้า ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของตลาด และมี
คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ก้าหนด การด้าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าดังกล่าวยังพบผลผลิตสัตว์น้าบาง
ชนิดหรือบางรูปแบบการเลี้ยงมีสารปฏิชีวนะ และสารเคมีต้องห้ามปนเปื้อนตกค้างเกินกว่าปริมาณที่ก้าหนดไว้
ในมาตรฐานสากล ซึ่งต่อมาได้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทวีความส้าคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคสินค้าสัตว์
น้้าในต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป มีความเข้มงวดและสั่งห้ามน้าเข้าสินค้าจากหลายประเทศในทวีปเอเชีย
ด้วยตรวจพบสารตกค้างประเภทยาปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมเฟนิคอลและไนโตรฟูเรนส์ นอกจากปัญหาสาร
ตกค้างแล้ว ยังพบปัญหาส้าคัญที่อาจก่อผลกระทบรุนแรงได้อีก ได้แก่ ปัญหาการพบจุลินทรีย์ก่อโรค เช่น เชื้อ
อหิวาตกโรค เชื้อซาโมเนลลา และเชื้ออีโคไล และรวมถึงปัญหาการออกมาตรการกีดกันทางการค้าอย่างอื่น
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาจะออกกฎหมายเพื่อปูองกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ โดยมีผลบังคับใช้ที่ท้าให้
ผู้ผลิตต้องขึ้นทะเบียนกับสหรัฐอเมริกาโดยตรง
การแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องกระท้ากันทั้งระบบการผลิตสัตว์น้าของประเทศ โดยยึดหลักความปลอดภัย
ด้านอาหาร (food safety) ซึ่งต้องค้านึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งต้นก้าเนิดจนถึงโต๊ะอาหาร (from farm
to table)ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสัตว์น้าที่ส้าคัญประเทศหนึ่งจึงต้องค้านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคภายในประเทศให้เท่าเทียมกับความปลอดภัยของผู้บริโภคต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นต้อง
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าสัตว์น้าและจัดท้าระบบการผลิตให้สินค้ามีความปลอดภัย และสามารถ
ตรวจสอบย้อยกลั บได้ตลอดกระบวนการผลิ ต จากผลิตภัณฑ์สุ ดท้ายไปยังแหล่งจับ แหล่ งเลี้ยง และแหล่ ง
เพาะพันธุ์ โดยให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบได้เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและช่วยพัฒนา
คุณภาพสินค้า เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงต้นเหตุของปัญหาได้จ ากหลักการดังกล่าวกรมประมงจึงด้าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารโดยได้พัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การตรวจประเมิน
และการออกใบรับรองให้แก่ฟาร์มเพาะอนุบาลและฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้าทั่วประเทศ สืบเนื่องจากการด้าเนินการ
ตรวจรับรองฟาร์มดังกล่าว กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ซึ่งมีหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืดที่อยู่ใต้
สังกัดการบังคับบัญชาที่กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดทั่ว ประเทศ จึงมีความจ้าเป็นจะต้องด้าเนินการให้เป็น
ต้นแบบในการเข้าสู่ระเบียบปฏิบัติตามระบบที่กรมประมงเป็นผู้ก้าหนด อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุง และพัฒนา
ระบบการเพาะพัน ธุ์สั ตว์น้ าจื ดของหน่ ว ยผลิ ตทุกหน่ว ยให้ อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเตรียมรองรับการ
ขยายตัวด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดในอนาคต ดังนั้นการด้าเนินโครงการพัฒนาและตรวจรับรองระบบการ
เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืดของหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้าที่อยู่ภ ายใต้สังกัดส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด
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จึงมีความจ้าเป็นเพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาและตรวจรับรองให้มีศักยภาพเพียงพอและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และสามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพตามวิธีการ
ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี รวมทั้งเป็นฟาร์มตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่สนใจและต้องการศึกษาข้อมูล
ต่างๆ ในด้านการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินและตรวจรับ รองระบบเพาะพันธุ์ และอนุบาลสั ตว์น้าจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) ของหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืด สังกัด กอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
2. เพื่อตรวจและยืน ยัน คุณ ภาพลูก พัน ธุ์สัตว์น้า จืด ที่ผ ลิต ได้จากหน่ว ยผลิตพันธุ์สัต ว์น้าจืด สัง กัด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เปูาหมายโครงการ
ระบบเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืดของหน่วยผลิตพันธุ์ สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืด ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เจ้าหน้าที่ผู้ด้าเนินโครงการ
คณะผู้ต รวจประเมิน ของศูน ย์วิจั ย และพัฒ นาการเพาะเลี้ย งสัต ว์ น้า จืด ศรีส ะเกษ ที่ท้า หน้า ที่
ตรวจประเมิน โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี ของ
หน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดอ้านาจเจริญ ประกอบด้วย
1. นางสมพร โกศล
2. นายวานิช ศรีวิชัย
3. นางนัฐภาภรณ์ ดวงสมร

นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน
นักวิชาการประมง
ผู้ตรวจประเมิน
พนักงานผู้ช่วยประมง
ผู้ตรวจประเมิน

ขั้นตอนการด้าเนินงาน
1. ให้หน่วยงานผลิตพันธุ์สัตว์น้าแต่ละหน่วยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลระบบการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าตั้งแต่สองคนขึ้นไป ท้าหน้าที่ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบการ
เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าของหน่วยงานให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
ส้ า หรั บ ฟาร์ ม เพาะพั น ธุ์ แ ละอนุ บ าลสั ต ว์ น้ า (ตามรายละเอี ย ดในเอกสารหมายเลข 1) และเป็ น ผู้ ชี้ แ จง
รายละเอียดระบบโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าเมื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นมาประเมิน
2. กิจกรรม การตรวจประเมิน ใช้เกณฑ์ประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืด ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี

56

ผลการตรวจประเมิน
คณะผู้ต รวจประเมิน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ศรีสะเกษ ได้ด้าเนินการเข้า
ตรวจประเมินหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด อ้านาจเจริญ โดยผู้ให้รายละเอียดใน
การประเมิ น และผู้ ดู แ ลโรงเพาะพั น ธุ์ ข องศูน ย์ว ิจ ัย และพัฒ นาการเพาะเลี ้ย งสัต ว์น้ า จืด อ้ า นาจเจริญ
ประกอบด้วย
1. นายคมสันต์ พันธะปิว
นักวิชาการประมง
2. นางสาวอรดี ครองบุญ
เจ้าพนักงานประมง
รายละเอียดโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด อ้านาจเจริญ
ชนิดสัตว์น้าที่เพาะพันธุ์ ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลากระแห
ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย และกบนา
พื้นที่โรงเพาะพันธุ์และอนุบาล 900 ตารางเมตร ประกอบด้วย
โรงเพาะ จ้านวน 2 โรง
บ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตัน จ้านวน 20 บ่อ ขนาด 25 ตัน จ้านวน 10 บ่อ ขนาด 15 ตัน จ้านวน 10 บ่อ
บ่อดินผนัง คสล. ขนาด 1 ไร่ จ้านวน 6 บ่อ ขนาด 0.5 ไร่ จ้านวน 12 บ่อ
ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.5 ตัน จ้านวน 24 ใบ
มีบ่อดินพักน้้าจืด ขนาด 3 ไร่
มีบ่อซีเมนต์พักน้้าจืด ขนาด 200 ตัน
มีบ่อดินพักน้้าทิ้ง ขนาด 4 ไร่
ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืดมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี ของหน่ว ยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ศรีส ะเกษ
โดยพิจารณาการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้ก้าหนด ปรากฏดังนี้
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การสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโรงเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้า

การคมนาคม และปูายบอกสถานที่
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แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอ้านาจเจริญ

59

บอร์ดนิทรรศการ

60

โรงสูบที่ใช้ในระบบเพาะฟัก

การวางแผนการปฏิบัติงาน

61

การจัดเก็บอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต

62

63

บริเวณบ่อซีเมนต์โรงเพาะฟัก

64

ระบบการเพาะเลี้ยงและการเตรียมอนุบาล

65

ระบบถังขยะภายในศูนย์ฯ
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โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว จังหวัดศรีสะเกษ
หลักการและเหตุผล
ตามที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดได้จัดท้าโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของ
การเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับเกษตรกร สภาพพื้นที่ และภูมิสังคม
เพื่อบรรลุ เปูาหมายของการพัฒนาให้เกษตรกรของประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ
มอบหมายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ด้าเนินโครงการดังกล่าวใน กิจกรรมเลี้ยงปลา
ในนาข้าว (การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกข้าว) จ้านวน 5 ราย โดยด้าเนินการระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 ถึง
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ส้าเร็จตามขั้นตอนตามคู่มือปฏิบัติงานของกองฯ ที่ได้มอบหมาย มีรายละเอียดผลการ
ด้าเนินงานตามที่สรุปไว้ในรายงานผลการด้าเนินการฉบับนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส้าหรับผู้สนใจต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบผลผลิตและรายได้ของการเลี้ยงปลาในนาข้าว
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของการเลี้ยงปลาในนาข้าว
3. เพื่อจัดท้าแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวส้าหรับเกษตรกร
ระยะเวลาด้าเนินงาน
ระบุระยะเวลาเริ่มด้าเนินการตั้งแต่คัดเลือกเกษตรกรจนถึงเกษตรกรเก็บผลผลิตเสร็จสิ้น
วิธีด้าเนินงาน
1. การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
1.1 เกษตรกรมีความยินดีที่จะร่วมมือกับกรมประมงในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสัมภาษณ์
รายบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น การเลี้ ยงสั ตว์น้า รายได้ ข้อมูล พื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสั งคม ปัญหาและ
อุปสรรค เป็นต้น
1.2 แปลงนาข้าวของเกษตรกรมีความพร้อมส้าหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าว เช่น มีการขุดร่อง
มีบ่อในแปลงนา เป็นต้น
1.3 ให้พิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มี ความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยน้อยเป็นล้า ดับ
แรก
2. การด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่
2.1 ชี้แจงโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละขั้นตอน ท้า การสัมภาษณ์
ข้อมูลเกษตรกรรายบุคคลก่อนปล่อยปลาโดยใช้แบบสอบสัมภาษณ์เกษตรกรโครงการฯ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ
และให้ค้าแนะนาวิธีการเลี้ยงปลา
2.2 ถ่ายรูปแปลงนา ถ่ายรูปบ่อปลาในแปลงนา และถ่ายวีดีโอ พร้อมทั้งจัดเก็บพิกัดภูมิศาสตร์
แปลงนาและจัดท้าแผนที่ใน Google map โดยระบุพื้นที่แปลงนาทั้งหมดในการเลี้ยงปลา และพื้นที่บ่อหรือ
ร่องในแปลงนา โดยรวบรวมและจัดท้าข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นรายบุคคล
2.3 สนับสนุนลูกปลาน้้าจืด ขนาด 5-7 เซนติเมตร อัตรา 500 ตัวต่อไร่ (ไม่เกิน 3,000 ตัวต่อ
ราย) ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว และปลายีสกเทศ
2.4 สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของปลาก่อนส่งมอบให้แก่เกษตรกรต่อราย ชนิดละ 50 ตัว
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2.5 วิเคราะห์และเก็บข้อมูลคุณภาพน้้าบางประการก่อนปล่อยปลาและหลังจากปล่อยปลาทุก
เดือนจนถึงเก็บผลผลิต ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้าง ความเป็น
ด่าง แอมโมเนียรวม อุณหภูมิน้า อุณหภูมิอากาศ และความลึกของน้้า
2.6 ระยะเวลาการเลี้ ย ง 6 – 8 เดือน ขึ้น กับชนิดพันธุ์ปลา การจัดการเลี้ ยงโดยวางแผน
ร่วมกับเกษตรกร
2.7 ติดตามผลการด้าเนินการให้ค้าแนะนาส่งเสริมและสุ่มชั่งน้้า หนักและวัดความยาวปลาที่
ปล่อยเลี้ยงเดือนละ 1 ครั้ง
2.7 ถ่ายภาพการด้าเนินการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนถึงการเก็บผลผลิตเพื่อประกอบการ
จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินการ
2.8 รายงานผลการด้าเนินงานรายเดือน และรายงานสรุปเมื่อเกษตรกรทุกรายมีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลการด้าเนินงาน
โครงการศึกษารู ป แบบที่เหมาะสมของการเลี้ ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัด ศรีส ะเกษ ด้าเนินการ
ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร จ้านวน 5 ราย
มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ้านวน 5 ราย มีพื้นที่นาเฉลี่ย 2.5 ไร่ ขนาดบ่อหรือร่องในนาข้าวมี
พื้นที่เฉลี่ย 500 ตารางเมตร คิดเป็นร้ อยละเฉลี่ ย 15 ของแปลงนาทั้งหมด ระดับคันนาสูงเฉลี่ย 1.5 เมตร
ระยะทางจากบ้านถึงสถานที่เลี้ยงปลาในนาข้าวมีระยะทางเฉลี่ย 2 กิโลเมตร แหล่งน้้าที่ใช้ส้าหรับเลี้ยงปลา
ได้แก่ น้้าฝน น้้าจากห้วย อาหารที่ใช้เลี้ยงปลา ได้แก่ ร้า และอาหารเม็ดส้าเร็จรูป
2. การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว์น้าที่ปล่อย
ชนิดสัตว์น้าที่ปล่อยจ้านวน 4 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว และปลายี่ สก
เทศ ปล่อยในอัตราเฉลี่ย 3,000 ตัวต่อไร่ มีน้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 3.83 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.30
เซนติเมตร มีน้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 125 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 16.5 เซนติเมตร ตามล้าดับ ระยะเวลาการ
เลี้ยงเฉลี่ย 240 วัน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว์น้าที่ปล่อย

2

น้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม)

3

ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร)

ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 ชนิดที่ 4
5.08
2.34
3.88
4.05
150
160
50
140
6.33
5.68
6.05
6.11

4

ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย (เซนติเมตร)

19

18.2

10.3

18.5

5

ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย (วัน)

240

240

240

240

6

น้้าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย (กรัม/วัน)

0.60

7
8

อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยด้านน้้าหนัก (เปอร์เซ็นต์/วัน)
อัตราการรอดเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์)

0.4
50

0.65
0.4

0.19
0.38

0.56
0.4

50

50

50

9

อัตราการปล่อยเฉลี่ย (ตัว/ไร่)

3,000

3,000

3,000

3,000

ที่
1 น้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม)

รายการ

3. ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลา
ในพื้นที่นาข้าวจังหวัดศรีสะเกษ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ก่อนร่วมโครงการ
หลังร่วมโครงการ
ที่
รายการ
ต่้าสุด
สูงสุด เฉลี่ย ต่้าสุด
สูงสุด เฉลี่ย
1 ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย (กิโลกรัม)
400
430
506
415 375
440
2 ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) 16
25
25
20.5 16
20.5
3 ต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ย (บาท)
800
1,300
3,330 2,315
1,050 1,300
4 รายได้จากการปลูกข้าว (บาท)
6,400
10,750 8,575 6,000
12,600 9,300
5 ก้าไรจากการปลูกข้าว (บาท)
5,600
9,450
9,300 8,900
7,525 8,500
6 ระยะเวลาการปลูกข้าวเฉลี่ย (วัน)
120
120
120
120 120
120
7 ผลผลิตปลาเฉลี่ย (กิโลกรัม)
N/A
N/A
200
N/A 190
195 4
7.1 ปลาที่ปล่อย (กิโลกรัม)
N/A
N/A
0.771 0.765
N/A 0.758
7.2 ปลาธรรมชาติ (กิโลกรัม)
N/A
N/A
N/A
N/A N/A
N/A
8 ราคาปลาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)
N/A
N/A
60
N/A 60
60
9 ต้นทุนการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (บาท)
N/A
N/A
2,800 2,150
N/A 1,500
10 รายได้จากการเลี้ยงปลา (บาท)
N/A
N/A
N/A 11,400 12,000 11,700
11 ก้าไรจากการเลี้ยงปลา (บาท)
N/A
N/A
N/A 9,150 9,900 9,525
12 ระยะเวลาการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (วัน)
N/A
N/A
240
N/A 240
240
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4. คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกร
คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาใน
พื้นที่นาข้าวจังหวัดศรีสะเกษ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3 คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกร
ที่

รายการ

1 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (DO)

หน่วย
มิลลิกรัมต่อลิตร

2 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)

ค่าต่้าสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

4

4.5

4.25

6.5

7

6.75

3 แอมโมเนียรวม (Total ammonia)

มิลลิกรัมต่อลิตร

0

0

0

4 ความเป็นด่าง (Alkalinity)

มิลลิกรัมต่อลิตร

51

102

76.5

5 ความกระด้าง (Hardness)

มิลลิกรัมต่อลิตร

20

80

50

6 อุณหภูมิน้า (Water temperature)

องศาเซลเซียส

28

28

28

7 อุณหภูมิอากาศ (Air temperature)

องศาเซลเซียส

29

29

29

8 ความลึกของน้้า (Water depth)

เซนติเมตร

40

80

60

5. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริม
ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงปลาในนาข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบประเด็นปัญหา 6
ได้แก่ ประสบภัยธรรมชาติ(น้้าท่วม) และศัตรูปลา
แนวทางการส่ งเสริ มที่เหมาะสมของเกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการฯ พบว่ า เกษตรกรมีความ
ต้องการวิธี การส่ ง เสริ ม ได้ แก่ การเยี่ ย มบ้า นเกษตรกรแต่ ล ะครั ว เรื อน การเยี่ยมเกษตรกรที่บ่ อ เอกสาร
ค้าแนะน้า และสื่อสังคมออนไลน์
สรุปและวิจารณ์
จากผลการด้าเนินการโครงการโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว
จังหวัดศรีสะเกษ มีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 440 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 9,300 บาท ผลผลิตปลาเฉลี่ย 125
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 11,700 บาท โดยผลผลิตข้าวสูงกว่า/ต่้ากว่า ก่อนด้าเนินการเลี้ยงปลา เฉลี่ย
415 กิโลกรัมต่อไร่ ชนิดปลาที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุด คือ ปลาตะเพียนขาว มีน้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 160
กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ ย เท่ากับ 18.2 เซนติเมตร น้้าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ ย เท่ากับ 0.65 กรัม อัตราการ
เจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยด้านน้้าหนักเท่ากับ 0.4 กรัม ด้านอัตราการรอดตายพบว่าปลาที่มีอัตราการรอดตายที่
สูงสุด ได้แก่ปลานิล ด้านคุณภาพน้้าพบว่ามีความเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา ยกเว้นอุณหภูมิน้าและอากาศ
ในช่วงเดือน มกราคม ลดต่้าลง ส้ าหรั บการเจริญเติบโตของปลาและอัตราการรอดตายที่ค่อนข้างต่้าอาจ
เนื่องจากประสบกับปัญหาภัยแล้งท้าให้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น ในด้านปัญหาอุปสรรคที่ส้าคัญ ได้แก่ ปัญหาอุทกภัย
และการลักขโมยท้าให้ผลผลิตปลาค่อนข้างต่้า โดยแนวทางส่งเสริมที่เหมาะสม คือ เอกสารค้าแนะน้า และสื่อ
สังคมออนไลน์
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ข้อเสนอแนะ
เสนอแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงปลาในนาข้าวที่เหมาะสมส้าหรับจังหวัดศรีสะเกษ เช่น
- ควรมีการเตรียมบ่อที่ดี ปูองกันไม่ให้มีศัตรูปลา เพื่อผลผลิตที่ได้จะได้มีความชัดเจนขึ้น
- และที่ส้าคัญคือเรื่องแหล่งน้้าในการเลี้ยงปลา ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะประสบปัญหาภัย แล้ว
แล้วต่อมาก็เกิดปัญหาอุทกภัย ท้าให้ปลาหายไปในบางส่วน หรือมีศัตรูปลาหลุดรอดเข้ามา
- เกษตรกรควรยกคันนาให้สูงขึ้นเพื่อปูองกันน้้าท่วม
- เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ผลผลิตปลายังไม่เป็นที่พึงพอใจ หรือขนาดยังไม่เป็นที่
ต้องการของตลาด เกษตรกรจึงท้าการเลี้ยงต่อร่วมกับการท้านาปัง

71

7

ภาคผนวก

1. รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
1. นายสมัย ศุภศร บ้านอุ่มแสง ม.7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสเกษ
พิกัดทางภูมิศาสตร์
E 15.448230
N 104.171322

2. นายบุญมี สุรโคตร บ้านอุ่มแสง ม.7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสเกษ
พิกัดทางภูมิศาสตร์
E 15.446330
N 104.173636

3. นายไพทูรย์ ฝางค้า 20 ม.7 ต.นาทุ่ง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสเกษ
พิกัดทางภูมิศาสตร์
E 14.956293
N 103.998856

8

4. น.ส.สมศรี สมบัติวงค์ 53 ม.4 ต.นาทุ่ง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสเกษ
พิกัดทางภูมิศาสตร์
E 14.929453
N 104.047487
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5. นายธงชัย บุญชู 84 ม.6 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสเกษ
พิกัดทางภูมิศาสตร์
E 15.070745
N 104.200771

2. ภาพแปลงนาของเกษตรกร

ภาพที่ 2.1 นายสมัย ศุภศร บ้านอุ่มแสง ม.7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสเกษ

ภาพที่ 2.2 นายบุญมี สุรโคตร บ้านอุ่มแสง ม.7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสเกษ
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ภาพที่ 2.3 นายธงชัย บุญชู 84 ม.6 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสเกษ

ภาพที่ 2.4 นายไพทูรย์ ฝางค้า 20 ม.7 ต.นาทุ่ง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสเกษ

ภาพที่ 2.4 น.ส.สมศรี สมบัติวงค์ 53 ม.4 ต.นาทุ่ง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสเกษ
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ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

ภาพที่ 3.1 ชี้แจงโครงการฯ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในแต่ละขั้นตอนท้าการสัมภาษณ์
ข้อมูลเกษตรกรรายบุคคลก่อนปล่อยปลาโดยใช้แบบสอบสัมภาษณ์เกษตรกรโครงการฯ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ
และให้ค้าแนะน้าวิธีเลี้ยงปลา

ภาพที่ 3.2 การเตรียมแปลงนาข้าวและน้้าก่อนการปล่อยพันธุ์ปลา

ภาพที่ 3.3 สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดขนาดลูกปลาก่อนน้าไปมอบแก่เกษตรกรเพื่อปล่อยในนาข้าว
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ภาพที่ 3.4 การมอบพันธุ์ปลา ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว และปลายี่สกเทศ
แก่เกษตรกร

ภาพที่ 3.5 วิเคราะห์และเก็บข้อมูลคุณภาพน้้าบางประการก่อยปล่อยปลาและหลังจากปล่อย
ปลาทุกเดือนจนเก็บผลผลิต ได้แก่ DO pH ความเป็นด่าง ความกระด้าง แอมโมเนีย อุณหภูมิน้า อุณหภูมิ
อากาศ และความลึก

ภาพที่ 3.6 ติดตามการด้าเนินงานให้ค้าแน่น้าส่งเสริมเดือนละ 1 ครั้ง
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ภาพที่ 3.7 สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดขนาดลูกปลาก่อนจับผลผลิต
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โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว)
หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพื่อพัฒนา
แหล่งผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาผลผลิต
ล้นตลาด ราคาตกต่า้ และให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่ จัดการ
การเลี้ยงตามมาตรฐาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การจัดการ
ผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด โดยมีผู้จัดการโครงการ (Project manager)
เป็นผู้ให้ค้าแนะน้า ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ในด้าน
ต่างๆ ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น้าจืด 435,765 ตัน มูลค่าประมาณ 30,000 ล้าน
บาท (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง, 2558) ชนิดสัตว์น้าที่ส้าคัญ คือ ปลานิล ดุก
ตะเพียนขาว สลิด สวาย ยี่สกเทศ และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนการ
ผลิตสูง ระบบการเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน และราคาตกต่้า ดังนั้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า จืดให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ กรมประมงจึงด้า เนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้า จืด)
ภายใต้แผนงานบู ร ณาการพัฒ นาศักยภาพการผลิ ตภาคเกษตร ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ มี
ผลผลิต เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยการเลี้ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี โดยมีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่อเพิ่มอ้านาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการ
ผลิต และจ้าหน่ายผลผลิต ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตช่วยให้เกษตรกรมีรายเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นอย่าง ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกร
2. ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกร
3. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
(GAP)
4. พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการ
ระบบ การผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก
5. มีตลาดจ้าหน่ายผลผลิตสัตว์น้า
ระยะเวลาด้าเนินงาน
ระยะเวลาด้าเนินการโครงการ 1 ปี (เริ่มต้น ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
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แผนและผลการด้าเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ (แปลงปี
2562)
ผลการ
กิจกรรม
หน่วยนับ ปฏิบัติงาน
หมาย
เหตุ
แผน ผล
1. พัฒนาองค์ความรู้
ราย
50
50
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านจุลินทรีย์ ปม.1
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
2.1 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1

ราย

50

50

ครั้ง

12

12

3. ติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน (ภูมิภาค)

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ 82,100 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 82,075 บาท
ผลการด้าเนินงาน
5.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
- ให้ความรู้ในการใช้ และขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1
แก่เกษตรกรท้าเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่อ้าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน 50 ราย
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5.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปม.1

5.3 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน (ภูมิภาค)
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ภาคผนวก
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รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 256๒
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประชาชน

เลขที่ หมู่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

๑

นายบุญศรี แสงพยับ

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๖ ๘๗ ๓ ๑๒๔

๑

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๒

นายนิยม วรเลิศ

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๙๙๒ ๐๗ ๓

๑๔

๑

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๓

นายสุภาพ สุฤทธิ์

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๔๓ ๔๙ ๐

๙๑

๑

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๔

น.ส.สกลพรรณ วงศ์ภักดี ๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๒ ๖๕ ๗

๑๕

๑

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๕

น.ส.แก้วจันทร์ เสาศิริ

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๙๙๓ ๗๖ ๒ ๑๙๓

๑

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๖

นางรุ่งอรุณ เถาว์ทอง

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๙๙๓ ๗๗ ๑ ๒๐๑

๑

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๗

นางสุภาพร ไชยบารุง

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๙๙๓ ๘๙ ๔ ๑๙๐

๑

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๘

นางสุขุม คาแถม

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๙๙๓ ๘๘ ๖ ๑๙๑

๑

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๙

นางสาวสุวรรณ พรมศรี

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๕ ๐๘ ๗

๙๓

๑

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๑๐

นางลาดวน เวหล

๓๓ ๓๑๐๐ ๐๙๙๔๒๖๘ ๒

๙๐

๑

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๑๑

นางบุญยัง ผุดผาย

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๙ ๘๙ ๙

๒๘

๒

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๑๒

นายเกษม หนองห้าง

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๙ ๖๑ ๙

๓๑

๒

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๑๓

นายรัศมี เพียรจริง

๓ ๔๑๑๑ ๐๐๘๖๕ ๑๑ ๑

๑๖

๒

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๑๔

นายเยื้อน พันธ์เพ็ชร

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๘ ๓๘ ๘

๑๓

๒

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๑๕

นางประดิษฐ์ หนองห้าง

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๘๑ ๓๔ ๖

๕๒

๒

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๑๖

นายประสิทธิ์ วรเลิศ

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๙๙๑ ๙๕ ๖

๙๘

๒

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๑๗

นายสมชัย สมบัติ

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๙ ๖๖ ๐

๓๒

๒

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๑๘

นางอุดม พรมศรี

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๙ ๓๑ ๗

๒๗

๒

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๑๙

นายมณี ณุศรีจันทร์

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๙ ๐๑ ๕

๒๔

๒

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๒๐

นายอุทัย หอมวัน

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๙๙๖ ๔๒ ๗

๖๔

๓

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๒๑

นายอุทัย ธรรมบุตร

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๔๙ ๐๘ ๑

๒๐

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๒๒

นางจันทร์ บุตรราช

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๔๘ ๒๔ ๖

๕๕

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๒๓

นายพิน ธรรมบุตร

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๐๐๕ ๔๙ ๑

๕๘

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๒๔

นายเลิง แพทย์กลาง

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๒๗๒ ๘๒ ๑

๔๑

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๒๕

นายใบ วิลัยเกตุ

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๔๙ ๒๑ ๘

๒๒

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๒๖

นายอาน วิลัยเกษ

๓ ๓๓๑๒ ๐๐๑๘๗ ๗๑ ๙

๗๐

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๒๗

นางสายใจ บุญช่วย

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๔๙ ๘๘ ๙

๓๐

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๒๘

นางจุฑาทิพย์ ไชยรักษา

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๔๙ ๑๑ ๑

๕๙

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๒๙

นางทองลา เสาศิริ

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๔๙ ๓๒ ๓

๖๑

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๓๐

นางดวงฤทัย ทองคาสาร ๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๔๙ ๒๔ ๒

๒๒

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๓๑

นายสุรชัย ยานิวงค์

๑ ๓๓๑๐ ๐๐๐๙๒ ๐๐ ๙

๑๕

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๓๒

น.ส.หนูเจียม คาเงิน

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๔๕ ๕๘ ๑

๑

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๓๓

นายประสบสุข ทาศรี

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๙๙๕ ๘๘ ๙

๙

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประชาชน

เลขที่ หมู่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

๓๔

นายสุพิน มีพร้อม

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๔๙ ๔๓ ๙

๒๔

๗

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๓๕

นางรมิดา ศรีบาง

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๕๒ ๓๒ ๔

๙

๘

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๓๖

นายวีระพล อินทะ

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๕๓ ๑๐ ๐

๓๖

๘

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๓๗

นายวิทยา สมบัติ

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๕๓ ๓๔ ๗

๑๖

๘

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๓๘

นางจุรี สมใจ

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๕๓ ๖๕ ๗

๒๕

๘

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๓๙

นางทิม โปร่งจิต

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๕๓ ๘๑ ๙

๒๘

๘

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๔๐

นางบาเพ็ญ ร่วมสาโรง

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๕๓ ๐๐ ๒

๑๒

๘

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๔๑

นายสง่า ประนม

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๗๗๗ ๕๕ ๕

๑๓

๙

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๔๒

น.ส.ขันทอง เสาศิริ

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๕๗ ๒๐ ๒

๔๒

๙

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๔๓

น.ส.จงรักษ์ ไชยโยธา

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๕๖ ๔๙ ๔

๓๔

๙

หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๔๔

นายสัมฤทธิ์ ธรรมชาติ

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๖ ๒๗ ๐

๑๑

๑๓ หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๔๕

นายเจริญ ไชยโยธา

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๙๙๒ ๘๔ ๗

๙

๑๓ หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๔๖

น.ส.เพ็ญมณี สิงห์เจริญ

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๔ ๖๖ ๘

๓๕

๑๓ หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๔๗

นายประเสริฐ พรมพิลา

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๑๗๑ ๕๓ ๗

๖

๑๓ หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๔๘

นางอุทัย ศาสนา

๕ ๓๓๑๐ ๐๐๑๐๑ ๖๔ ๗

๓๖

๑๓ หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๔๙

นางทองล้วน ทาศรี

๓ ๓๓๑๐ ๐๐๕๔๖ ๓๗ ๕

๑๔

๑๕ หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

๕๐

นายบุญสวน คาซ้าย

๓ ๓๓๑๐ ๐๑๐๑๔ ๘๒ ๒

๗๖

๑๖ หนองห้าง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ
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โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัตกิ ารฟื้นฟู เยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี2562
ที่มาและความสาคัญ
สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีด้าริว่าการบริหารจัดการแหล่งน้้าหลังเกิดอุทกภัยควรมีการปรับปรุงและ
จัดการแหล่งน้้าในพื้นที่ให้เหมาะกับการป้องกันน้้าท่วม และช่วยเก็บกักน้้าเพื่อท้าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เช่น
การจัดท้าโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด้าริในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้น และเมื่อมีแหล่งน้้า แล้วควรมีการใช้
ประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่ต้องฟื้นฟูอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งจาก
แนวคิดการสร้างประโยชน์จากแหล่งน้้าของชุมชนนี้สอดคล้องกับภารกิจของกรมประมง คือการส่งเสริมอาชีพ
ชาวประมง ทั้งในด้านการเพาะเลี้ยงและการจับสัตว์น้า โดยเฉพาะการจับสัตว์น้าเป็นสิ่งที่ควรให้ความส้าคัญและ
บริหารจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้งการจับ
สัตว์น้ ายั งเป็น อาชีพที่มีผ ลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ล งไป และสิ่งที่ได้ รับ ควบคู่ ไปกับรายได้คือความ
สามัคคีในชุมชนและการเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีกติกา
จากการด้าเนินงานที่ผ่านมาของกรมประมงพบว่าสัตว์น้าเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง จะให้ผลตอบแทนต่อ
การลงทุนค่อนข้างสูงเช่นกัน ดังเช่น กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลายี่สกไทย เป็นต้น โดยเฉพาะ “กุ้งก้ามกราม”
สามารถให้ผลตอบดีกว่าสัตว์น้าอื่น และกุ้งก้ามกรามสามารถอยู่อาศัยในธรรมชาติตามแม่น้าล้าคลองของแทบทุก
พื้นที่ของประเทศไทย ในอดีตสามารถพบกุ้งชนิดนี้ได้อย่างชุกชุม ท้าให้จับได้ปริมาณมากโดยเฉพาะในช่วงฤดู
หนาว แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปท้าให้กุ้งก้ามกรามที่ เคยมีอยู่ตามแหล่งน้้าธรรมชาติมีจ้านวนลด
น้อยลง ในขณะที่ผู้บริโภคยัง คงมีความต้องการในการน้ากุ้งก้ามกรามมาประกอบอาหารอย่างต่อเนื่องจากความ
ต้องการที่มีมากแต่ปริมาณกลับมีน้อยลงในธรรมชาติ จึงมีความเหมาะสมที่จะมีการด้าเนินโครงการปล่อยพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามเพื่อเพิ่มรายได้และผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้้า
ดังนั้นจากหลักการเหตุผลที่กล่าวมาดังกล่าว กรมประมงจึงได้เสนอและได้รับการอนุมัติให้ด้าเนิน
โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าชุมชนซึ่งเป็นทางเลือกที่ส้าคัญที่สามารถด้าเนินการได้ในพื้นที่ที่
ต้องการฟื้นฟูอาชีพ เพราะมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว ง่ายต่อการจัดการ เป็นอาชีพเสริมที่ดี ที่ให้
ผลตอบแทนสูง และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน โดยโครงการนี้
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ของอ้าเภอที่ได้รับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย ในปี 2562 จ้านวน 1,436 แห่ง สร้างอาชีพและให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแหล่งน้้าให้มีผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านผลผลิตสัตว์น้า
เศรษฐกิจมูลค่าสูง ซึ่งขั้นตอนหลัก ในการปฏิบัติคือการจัดตั้งกรรมการชุมชนเพื่อดูแลบริหารจัดการทรัพยากร
ก้าหนดกฎระเบียบและดูแลผลประโยชน์ และรับผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป โดยด้าเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามซึ่งได้ก้าหนดให้มีการปล่อยที่ขนาดตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตร เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการเจริญเติบโต
เพิ่มอัตราการรอดตาย และสอดคล้องกับสภาวะของฤดูกาล
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อสร้างรายได้และผลผลิตกุ้งก้ามกรามให้กับชุมชนในพื้นที่รอบแหล่งน้้าเป้าหมายของเขตอ้าเภอ
ที่ได้รับการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยปี 2562
2) สร้างอาชีพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้้าให้มีผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
3) พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการสร้างผลผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) แหล่งน้้ามีผลผลิตกุ้งก้ามกรามรวม 3,000 กิโลกรัม หรือมีอัตรารอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และมี
น้้าหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม
2) ชุมชนมีอาชีพและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้้าให้มีผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
3) ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจมูลค่าสูง
ผลการดาเนินงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ด้าเนินการคัดเลือกแหล่ งน้้าที่เป็นตัวแทนในการ
ติดตามและประเมินผลการปล่อยกุ้งก้ามกราม จ้านวน 7 แหล่งน้้า ดังต่อไปนี้
1. หนองปลิง ตาบลบัวน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ 11 ไร่

ภาพแสดงสภาพพื้นที่ของแหล่งน้้าหนองปลิง ซึ่งมีชุมชนบ้านหนองแสงเป็นผู้ดูแลใช้ประโยชน์
1.1 การจัดเตรียมแหล่งน้้า กิจกรรมที่ด้าเนินการประกอบด้วย เปิดให้ชาวบ้านหนองแสงจับสัตว์น้า
ในแหล่งน้้าหนองปลิงแบบเสรี เป็นเวลา 1 เดือนก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม การสร้างอาหารธรรมชาติ และสร้าง
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ที่หลบซ่อน โดยใช้กิ่งไม้ไผ่ และกิ่งไม้แห้ง นอกจากนี้ยัง ได้มีการก้าหนดกฎระเบียบในการด้าเนินงานและการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1.ห้ามทิ้งขยะและสารเคมีลงในแหล่งน้้า
2.ห้ามจับสัตว์น้า หากฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท
3.การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมฯ ซึ่งมีแผนการจับสัตว์น้าโดยวิธีการ
ขายบัตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ภาพกิจกรรม การจัดเตรียมแหล่งน้้าก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองปลิง
1.2 การปล่อยกุ้งและการตรวจนับจ้านวน หนองปลิงได้ด้าเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในวันที่
30 มีนาคม 2563 จ้านวน 200,000 ตัว ความยาวเฉลี่ย 6.10 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 2.95 กรัม

ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้้าหนองปลิง
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1.3 การด้าเนินกิจกรรมติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
1.3.1 ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามรายเดือน โดยมีรายละเอียดที่ด้าเนินการดังนี้
ครั้งที่
สุ่ม

วันที่สุ่ม
ตัวอย่าง

1
2
3
4
5
6

30 เม.ย. 63
29 พ.ค. 63
30 มิ.ย. 63
30 ก.ค. 63
2 ก.ย. 63
15 ก.ย. 63

จ้านวนเครื่องมือ จ้านวนตัว จ้านวนกุ้งเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย น้้าหนักเฉลี่ย
ที่ใช้สุ่มตัวอย่าง รวมที่ได้ (ตัว/เครื่องมือ)
(ซม.)
(กรัม)

ลอบ 10 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง

52
84
50
50
65
50

5
5
3
3
4
3

9.5
12.0
12.4
13.9
15.6
15.6

12.2
22.2
24.9
35.6
44.6
47.0

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวเฉลี่ยและน้้าหนักเฉลี่ยของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยลงในแหล่งน้้า
หนองปลิง จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2563
1.3.2 สภาพแหล่งน้้าและคุณภาพน้้า ที่ด้าเนินการประเมินและตรวจวัดมีดังนี้
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
มีค่า = 7.8
ความเป็นด่าง (Alkalinity)
มีค่า =35
ความกระด้าง (Hardness)
มีค่า =40
การน้าไฟฟ้า (Conductivity)
มีค่า =63.9
ออร์โธฟอสเฟต
มีค่า =0.0166
คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A) มีค่า =2.6
ลักษณะพื้นท้องน้้า
เป็นดินประเภท ดินทรายปนดินโคลน
ปริมาณพรรณไม้น้า
ประเภทใต้น้า ได้แก่ สาหร่าย

mg/L.
mg/L.
µs/cm.
mg/L.
mg/L.
(ร้อยละ 18.18
ของแหล่งน้้า)
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แผนภาพแสดงผลการเปรียบเทียบระดับศักยภาพของแหล่งน้้าหนองปลิง กับค่าระดับเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า
1.3.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการด้าเนินงาน
การประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าจากการสุ่มตั วอย่างและวิเคราะห์
ข้อมูลตามวิธีการของ Gulland & Holt plot ในช่วงเวลาที่ได้ด้าเนินการติดตามประเมินผลจากการปล่อย
กุ้งก้ามกรามไปแล้วนานประมาณ 6 เดือน พบว่ากุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองปลิงมีค่าพารามิเตอร์การเติบโต
ที่ประมาณได้ดังนี้
เส้นโค้งการเติบโต (K)
= 2.43 ต่อปี
ค่าความยาวสูงสุด (Loo)
= 20.08 เซนติเมตร
ค่าน้้าหนักสูงสุด (Woo)
= 97.50 กรัม
= 2.99
Growth performance index (ɸ’)
ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z)
= 2.50, 3.50, 4.50 ต่อปี
ความสัมพันธ์น้าหนัก-ความยาวกุ้ง
= W = 0.0146 * L2.9358
ค่าสัดส่วนกุ้งเพศเมียมีไข่ในตัวอย่างสุ่ม
= 44.00 %
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ของน้้าหนักและความยาวกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองปลิง

ภาพแสดงการประมาณค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองปลิง
จากผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมาณการการเติบโตและการตายดังกล่าวในข้างต้นเมื่อน้าไป
ท้าการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรกุ้งก้ามกรามที่ได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าตามช่วงเวลาที่ผ่านไปพบ
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ผ่ านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากผลการประเมินและพิจารณาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตพบว่า
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1) บ่งชี้ระดับศักยภาพของแหล่งน้้าโดยรวมที่มีผลต่อการสนับสนุนการอยู่อาศัยและการเติบโตของ
กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าว่ามีอยู่ในระดับมากน้อยเพียงไร
2) ท้านายโอกาสและแนวโน้มความเป็น ไปได้ ของการเติ บโตของกุ้งก้ ามกรามในแหล่ ง น้้าที่จ ะ
สามารถเพิ่มขึ้นในอนาคต.ว่ามีอยู่มากน้อยเพียงไร
3) บ่งชี้ระดับการเติบโตมากที่สุดสุดของความยาวและขนาดน้้าหนักของกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้ม
เป็นไปได้ในอนาคต
4) ประมาณค่าปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ในอนาคต
5) ประมาณช่วงระยะเวลาที่ควรต้องท้าการจับหรือเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกรามออกไปใช้ประโยชน์

ภาพกิจกรรมการติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองปลิง
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2. หนองกระทุ่ม ตาบลกันทรอม อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ 14 ไร่

ภาพแสดงสภาพพื้นที่ของแหล่งน้้าหนองกระทุ่ม ซึ่งมีชุมชนบ้านหนองแสงเป็นผู้ดูแลใช้ประโยชน์
2.1 การจัดเตรียมแหล่งน้้า กิจกรรมที่ด้าเนินการประกอบด้วย การสร้างอาหารธรรมชาติ และสร้าง
ที่ห ลบซ่อน โดยใช้กิ่งไม้ไผ่ กิ่งไม้แห้ ง และทางมะพร้าวแห้ ง นอกจากนี้ยัง ได้มีการก้าหนดกฎระเบียบในการ
ด้าเนินงานและการบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1.ห้ามน้าสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงบริเวณแหล่งน้้า เช่น วัว กระบือ
2.ห้ามจับสัตว์น้าในแหล่งน้้าหนองกระทุ่ม
3.การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมฯ ซึ่งมีแผนการจับสัตว์น้าโดยวิธีการ
ขายบัตร ในช่วงเดือนมกราคม 2564

ภาพกิจกรรม การจัดเตรียมแหล่งน้้าก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองกระทุ่ม
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2.2 การปล่อยกุ้งและการตรวจนับจ้านวน หนองกระทุ่มได้ด้าเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในวันที่
18 มิถุนายน 2563 จ้านวน 200,000 ตัว ความยาวเฉลี่ย 6.10 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 2.90 กรัม

ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้้าหนองกระทุ่ม
2.3 การด้าเนินกิจกรรมติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
2.3.1 ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามรายเดือน โดยมีรายละเอียดที่ด้าเนินการดังนี้
ครั้งที่
สุ่ม

วันที่สุ่ม
ตัวอย่าง

1
2
3
4

20 ก.ค. 63
19 ส.ค. 63
2 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63

จ้านวนเครื่องมือ จ้านวนตัว จ้านวนกุ้งเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย
ที่ใช้สุ่มตัวอย่าง รวมที่ได้ (ตัว/เครื่องมือ)
(ซม.)

ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง

63
55
70
50

4
3
4
3

8.5
11.0
12.7
12.9

น้้าหนัก
เฉลี่ย
(กรัม)

12.7
19.9
26.7
30.0

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวเฉลี่ยและน้้าหนักเฉลี่ยของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยลงในแหล่งน้้า
หนองกระทุ่ม จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563
2.3.2 สภาพแหล่งน้้าและคุณภาพน้้า ที่ด้าเนินการประเมินและตรวจวัดมีดังนี้
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
มีค่า = 8
ความเป็นด่าง (Alkalinity)
มีค่า =25
ความกระด้าง (Hardness)
มีค่า =83
การน้าไฟฟ้า (Conductivity)
มีค่า =196.9
ออร์โธฟอสเฟต
มีค่า =0.1526
คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A) มีค่า =0.7
ลักษณะพื้นท้องน้้า
เป็นดินประเภท ดินทรายปนดินรวน
ปริมาณพรรณไม้น้า
ประเภทลอยน้้า ได้แก่ จอก ผักกระเฉด
ประเภทโผล่พ้นน้้า ได้แก่ บัว

mg/L.
mg/L.
µs/cm.
mg/L.
mg/L.
(ร้อยละ 17.86
ของแหล่งน้้า)
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แผนภาพแสดงผลการเปรียบเทียบระดับศักยภาพของแหล่งน้้าหนองกระทุ่ม กับค่าระดับเกณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อการอยู่อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า
2.3.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการด้าเนินงาน
การประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าจากการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์
ข้อมูลตามวิธีการของ Gulland & Holt plot ในช่วงเวลาที่ได้ด้าเนินการติดตามประเมินผลจากการปล่อย
กุ้งก้ามกรามไปแล้วนานประมาณ 4 เดือน พบว่ากุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า หนองกระทุ่มมีค่าพารามิเตอร์การ
เติบโตที่ประมาณได้ดังนี้
เส้นโค้งการเติบโต (K)
ค่าความยาวสูงสุด (Loo)
ค่าน้้าหนักสูงสุด (Woo)
Growth performance index (ɸ’)
ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z)
ความสัมพันธ์น้าหนัก-ความยาวกุ้ง
ค่าสัดส่วนกุ้งเพศเมียมีไข่ในตัวอย่างสุ่ม

=
=
=
=
=
=
=

3.88 ต่อปี
18.40 เซนติเมตร
101.85 กรัม
3.12
3.50, 4.50, 5.50 ต่อปี
W = 0.0087 * L3.2164
22.00 %
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ของน้้าหนักและความยาวกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองกระทุ่ม

ภาพแสดงการประมาณค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองกระทุ่ม
จากผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมาณการการเติบโตและการตายดังกล่าวในข้างต้นเมื่อน้าไป
ท้าการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรกุ้งก้ามกรามที่ได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าตามช่วงเวลาที่ผ่านไปพบมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ผ่ านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากผลการประเมินและพิจารณาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตพบว่า
1) บ่งชี้ระดับศักยภาพของแหล่งน้้าโดยรวมที่มีผลต่อการสนับสนุนการอยู่อาศัย และการเติบโตของ
กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าว่ามีอยู่ในระดับมากน้อยเพียงไร

94

2) ท้ านายโอกาสและแนวโน้มความเป็นไปได้ ของการเติบโตของกุ้งก้ ามกรามในแหล่ งน้้ าที่จ ะ
สามารถเพิ่มขึ้นในอนาคต.ว่ามีอยู่มากน้อยเพียงไร
3) บ่งชี้ระดับการเติบโตมากที่สุดสุดของความยาวและขนาดน้้าหนักของกุ้ งก้ามกรามที่มีแนวโน้ม
เป็นไปได้ในอนาคต
4) ประมาณค่าปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ในอนาคต
5) ประมาณช่วงระยะเวลาที่ควรต้องท้าการจับหรือเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกรามออกไปใช้ประโยชน์

ภาพกิจกรรมการติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองกระทุ่ม
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3. หนองโง้ง ตาบลหว้านคา อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ 10 ไร่

ภาพแสดงสภาพพื้นที่ของแหล่งน้้าหนองโง้ง ซึ่งมีชุมชนบ้านหนองโง้งเป็นผู้ดูแลใช้ประโยชน์
3.1 การจัดเตรียมแหล่งน้้า กิจกรรมที่ด้าเนินการประกอบด้วย การก้าจัดศัตรูผู้ล่า การสร้างอาหาร
ธรรมชาติ และสร้างที่หลบซ่อน โดยใช้กิ่งไม้ไผ่ และกิ่งไม้แห้ง นอกจากนี้ยัง ได้มีการก้าหนดกฎระเบียบในการ
ด้าเนินงานและการบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1.ห้ามจับสัตว์น้าในแหล่งน้้าหนองโง้ง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 บาท
2.การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมฯ ซึ่งมีแผนการจับสัตว์น้าโดยวิธีการ
ขายบัตร ในช่วงเดือนมีนาคม 2564

ภาพกิจกรรม การจัดเตรียมแหล่งน้้าก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองโง้ง
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3.2 การปล่อยกุ้งและการตรวจนับจ้า นวน หนองโง้ง ได้ด้าเนินการปล่ อยพัน ธุ์กุ้งก้ามกรามในวันที่
16 มิถุนายน 2563 จ้านวน 200,000 ตัว ความยาวเฉลี่ย 6.60 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 3.10 กรัม

ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้้าหนองโง้ง
3.3. การด้าเนินกิจกรรมติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
3.3.1. ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามรายเดือน โดยมีรายละเอียดที่ด้าเนินการดังนี้
ครั้งที่
สุ่ม

วันที่สุ่ม
ตัวอย่าง

1
2
3
4

17 ก.ค. 63
18 ส.ค. 63
1 ก.ย. 63
17 ก.ย. 63

จ้านวนกุ้ง
จ้านวนเครื่องมือ จ้านวนตัว เฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย
ที่ใช้สุ่มตัวอย่าง รวมที่ได้ (ตัว/
(ซม.)
เครื่องมือ)

ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง

100
75
54
50

5
4
3
3

8.2
9.2
10.4
10.8

น้้าหนักเฉลี่ย
(กรัม)

8.7
13.1
17.0
17.0

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวเฉลี่ยและน้้าหนักเฉลี่ยของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยลงในแหล่งน้้า
หนองโง้ง จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563
3.3.2 สภาพแหล่งน้้าและคุณภาพน้้า ที่ด้าเนินการประเมินและตรวจวัดมีดังนี้
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
ความเป็นด่าง (Alkalinity)
ความกระด้าง (Hardness)
การน้าไฟฟ้า (Conductivity)
ออร์โธฟอสเฟต
คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A)
ลักษณะพื้นท้องน้้า
ปริมาณพรรณไม้น้า

มีค่า = 6.7
มีค่า =41
มีค่า =99
มีค่า =372.3
มีค่า =0.3774
มีค่า =3.5
เป็นดินประเภท ดินเหนียว
ประเภทใต้น้า ได้แก่ สาหร่าย
ประเภทลอยน้้า ได้แก่ แหน
ประเภทลอยโผล่พ้นน้้า ได้แก่ บัว

mg/L.
mg/L.
µs/cm.
mg/L.
mg/L.
(ร้อยละ 30 ของ
แหล่งน้้า)
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แผนภาพแสดงผลการเปรียบเทียบระดับศักยภาพของแหล่งน้้าหนองโง้ง กับค่าระดับเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า
3.3.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการด้าเนินงาน
การประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าจากการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์
ข้อมูลตามวิธีการของ Gulland & Holt plot ในช่วงเวลาที่ได้ด้าเนินการติดตามประเมินผลจากการปล่อย
กุ้งก้ามกรามไปแล้วนานประมาณ 4 เดือน พบว่ากุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า หนองโง้งมีค่าพารามิเตอร์การเติบโต
ที่ประมาณได้ดังนี้
เส้นโค้งการเติบโต (K)
ค่าความยาวสูงสุด (Loo)
ค่าน้้าหนักสูงสุด (Woo)
Growth performance index (ɸ’)
ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z)
ความสัมพันธ์น้าหนัก-ความยาวกุ้ง
ค่าสัดส่วนกุ้งเพศเมียมีไข่ในตัวอย่างสุ่ม

=
=
=
=
=
=
=

3.58 ต่อปี
13.41 เซนติเมตร
37.23 กรัม
2.81
3.00, 4.00, 5.00 ต่อปี
W = 0.005 * L3.4346
4.00 %
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ของน้้าหนักและความยาวกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองโง้ง

ภาพแสดงการประมาณค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองโง้ง
จากผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมาณการการเติบโตและการตายดังกล่าวในข้างต้นเมื่อน้าไปท้าการ
พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรกุ้งก้ามกรามที่ได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าตามช่วงเวลาที่ผ่านไปพบมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากผลการประเมินและพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตพบว่า
1) บ่งชี้ระดับศักยภาพของแหล่งน้้าโดยรวมที่มีผลต่อการสนับสนุนการอยู่อาศัยและการเติบโตของ
กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าว่ามีอยู่ในระดับมากน้อยเพียงไร
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2) ท้านายโอกาสและแนวโน้มความเป็น ไปได้ ของการเติ บโตของกุ้งก้ ามกรามในแหล่ ง น้้าที่จ ะ
สามารถเพิ่มขึ้นในอนาคต.ว่ามีอยู่มากน้อยเพียงไร
3) บ่งชี้ระดับการเติบโตมากที่สุดสุดของความยาวและขนาดน้้าหนักของกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้ม
เป็นไปได้ในอนาคต.
4) ประมาณค่าปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ในอนาคต
5) ประมาณช่วงระยะเวลาที่ควรต้องท้าการจับหรือเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกรามออกไปใช้ประโยชน์

ภาพกิจกรรมการติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองโง้ง
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4. หนองบัวแดง ตาบลเมืองคง อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ 19 ไร่

ภาพแสดงสภาพพื้นที่ของแหล่งน้้าหนองบัวแดง ซึ่งมีชุมชนบ้านร่องอโศกเป็นผู้ดูแลใช้ประโยชน์
4.1 การจัดเตรียมแหล่งน้้า กิจกรรมที่ด้าเนินการประกอบด้วย การก้าจัดศัตรูผู้ล่า การสร้างอาหาร
ธรรมชาติ และสร้างที่หลบซ่อน โดยใช้กิ่งไม้ไผ่ และทางมะพร้าวแห้ง นอกจากนี้ยังได้มีการก้าหนดกฎระเบียบ
ในการด้าเนินงานและการบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1.ห้ามน้าน้้าไปใช้ในการเกษตรเว้นได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ
2.ห้ามจับสัตว์น้าในแหล่งน้้าหนองบัวแดง
3.การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมฯ ซึ่งมีแผนการจับสัตว์น้าโดยวิธีการ
ขายบัตร ในช่วงเดือนเมษายน 2564

ภาพกิจกรรม การจัดเตรียมแหล่งน้้าก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองบัวแดง
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4.2 การปล่อยกุ้งและการตรวจนับจ้านวน หนองบัวแดงได้ด้าเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในวันที่
30 มีนาคม 2563 จ้านวน 200,000 ตัว ความยาวเฉลี่ย 6.10 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 2.90 กรัม

ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้้าหนองบัวแดง
4.3 การด้าเนินกิจกรรมติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
4.3.1 ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามรายเดือน โดยมีรายละเอียดที่ด้าเนินการดังนี้
ครั้งที่
สุ่ม

วันที่สุ่ม
ตัวอย่าง

1
2
3
4
5
6

30 เม.ย. 63
29 พ.ค. 63
30 มิ.ย. 63
30 ก.ค. 63
2 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63

จ้านวนเครื่องมือ จ้านวนตัว จ้านวนกุ้งเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย น้้าหนักเฉลี่ย
ที่ใช้สุ่มตัวอย่าง รวมที่ได้ (ตัว/เครื่องมือ)
(ซม.)
(กรัม)

ลอบ 10 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง

80
50
50
50
57
50

8
3
3
3
3
3

11.7
12.8
14.5
14.8
15.5
16.5

20.4
31.4
42.4
44.2
55.0
59.0

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวเฉลี่ยและน้้าหนักเฉลี่ยของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยลงในแหล่งน้้า
หนองบัวแดง จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563
4.3.2 สภาพแหล่งน้้าและคุณภาพน้้า ที่ด้าเนินการประเมินและตรวจวัดมีดังนี้
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
มีค่า = 7
ความเป็นด่าง (Alkalinity)
มีค่า =83
mg/L.
ความกระด้าง (Hardness)
มีค่า =33
mg/L.
การน้าไฟฟ้า (Conductivity)
มีค่า =81.30
µs/cm.
ออร์โธฟอสเฟต
มีค่า =0.0548
mg/L.
คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A) มีค่า =21.9
mg/L.
ลักษณะพื้นท้องน้้า
เป็นดินประเภท ดินทรายปนดินรวน
ปริมาณพรรณไม้น้า
ประเภทลอยน้้า ได้แก่ บัว
(ร้อยละ 2.63
ของแหล่งน้้า)
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แผนภาพแสดงผลการเปรียบเทียบระดับศักยภาพของแหล่งน้้าหนองบัวแดง กับค่าระดับเกณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อการอยู่อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า
4.3.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการด้าเนินงาน
การประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่ง น้้าจากการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์
ข้อมูลตามวิธีการของ Gulland & Holt plot ในช่วงเวลาที่ได้ด้าเนินการติดตามประเมินผลจากการปล่อย
กุ้งก้ามกรามไปแล้วนานประมาณ 6 เดือน พบว่ากุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า หนองบัวแดงมีค่าพารามิเตอร์การ
เติบโต ที่ประมาณได้ดังนี้
เส้นโค้งการเติบโต (K)
ค่าความยาวสูงสุด (Loo)
ค่าน้้าหนักสูงสุด (Woo)
Growth performance index (ɸ’)
ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z)
ความสัมพันธ์น้าหนัก-ความยาวกุ้ง
ค่าสัดส่วนกุ้งเพศเมียมีไข่ในตัวอย่างสุ่ม

=
=
=
=
=
=
=

2.43 ต่อปี
20.90 เซนติเมตร
123.44 กรัม
3.03
2.50, 3.50, 4.50 ต่อปี
W = 0.0119 * L3.0422
32.00 %
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ของน้้าหนักและความยาวกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองบัวแดง

ภาพแสดงการประมาณค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองบัวแดง
จากผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมาณการการเติบโตและการตายดังกล่าวในข้างต้นเมื่อน้าไปท้าการ
พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรกุ้งก้ามกรามที่ได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าตามช่วงเวลาที่ผ่านไปพบมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากผลการประเมินและพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตพบว่า
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1) บ่งชี้ระดับศักยภาพของแหล่งน้้าโดยรวมที่มีผลต่อการสนับสนุนการอยู่อาศัยและการเติบโตของ
กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าว่ามีอยู่ในระดับมากน้อยเพียงไร
2) ท้านายโอกาสและแนวโน้มความเป็น ไปได้ ของการเติ บโตของกุ้งก้ ามกรามในแหล่ ง น้้าที่จ ะ
สามารถเพิ่มขึ้นในอนาคตว่ามีอยู่มากน้อยเพียงไร
3) บ่งชี้ระดับการเติบโตมากที่สุดสุดของความยาวและขนาดน้้าหนักของกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้ม
เป็นไปได้ในอนาคต.
4) ประมาณค่าปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ในอนาคต
5) ประมาณช่วงระยะเวลาที่ควรต้องท้าการจับหรือเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกรามออกไปใช้ประโยชน์

ภาพกิจกรรมการติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองบัวแดง
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5. หนองใหญ่ ตาบลหนองแค อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ 10 ไร่

ภาพแสดงสภาพพื้นที่ของแหล่งน้้าหนองใหญ่ ซึ่งมีชุมชนบ้านตังเป็นผู้ดูแลใช้ประโยชน์
5.1. การจัดเตรียมแหล่งน้้า กิจกรรมที่ด้าเนินการประกอบด้วย การก้าจัดศัตรูผู้ล่า การสร้างอาหาร
ธรรมชาติ และสร้างที่หลบซ่อน โดยใช้กิ่งไม้ไผ่ และทางมะพร้าวแห้ง นอกจากนี้ยัง ได้มีการก้าหนดกฎระเบียบ
ในการด้าเนินงานและการบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1.ห้ามจับสัตว์น้าในแหล่งน้้าหนองใหญ่ ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท
2.การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมฯ ซึ่งมีแผนการจับสัตว์น้าโดยวิธีการ
ขายบัตร ในช่วงเดือนมีนาคม 2564
5.2. การปล่อยกุ้งและการตรวจนับจ้านวน หนองใหญ่ได้ด้าเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในวันที่
12 มิถุนายน 2563 จ้านวน 200,000 ตัว ความยาวเฉลี่ย 6.30 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 2.90 กรัม

ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้้าหนองใหญ่
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5.3 การด้าเนินกิจกรรมติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
5.3.1 ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามรายเดือน โดยมีรายละเอียดที่ด้าเนินการดังนี้
ครั้งที่
สุ่ม

วันที่สุ่ม
ตัวอย่าง

1
2
3
4

20 ก.ค. 63
18 ส.ค. 63
3 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63

จ้านวนเครื่องมือ จ้านวนตัว จ้านวนกุ้งเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย น้้าหนักเฉลี่ย
ที่ใช้สุ่มตัวอย่าง รวมที่ได้ (ตัว/เครื่องมือ)
(ซม.)
(กรัม)

ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง

500
450
340
89

28
25
19
5

8.6
10.0
11.0
11.6

13.4
16.3
19.2
24.0

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวเฉลี่ยและน้้าหนักเฉลี่ยของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยลงในแหล่งน้้า
หนองบัวแดง จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563
5.3.2 สภาพแหล่งน้้าและคุณภาพน้้า ที่ด้าเนินการประเมินและตรวจวัดมีดังนี้
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
มีค่า = 7.7
ความเป็นด่าง (Alkalinity)
มีค่า =135
mg/L.
ความกระด้าง (Hardness)
มีค่า =44
mg/L.
การน้าไฟฟ้า (Conductivity)
มีค่า =91.60
µs/cm.
ออร์โธฟอสเฟต
มีค่า =0.03
mg/L.
คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A) มีค่า =5.6
mg/L.
ลักษณะพื้นท้องน้้า
เป็นดินประเภท ดินทรายปนดินเหนียว
ปริมาณพรรณไม้น้า
ประเภทใต้น้า ได้แก่ สาหร่าย
(ร้อยละ 30 ของ
ประเภทลอยน้้า ได้แก่ ผักกระเฉด
แหล่งน้้า)

107

แผนภาพแสดงผลการเปรียบเทียบระดับศักยภาพของแหล่งน้้าหนองใหญ่กับค่าระดับเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า
5.3.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการด้าเนินงาน
การประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า จากการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์
ข้อมูลตามวิธีการของ Gulland & Holt plot ในช่วงเวลาที่ได้ด้าเนินการติดตามประเมินผลจากการปล่อย
กุ้งก้ามกรามไปแล้วนานประมาณ 4 เดือน พบว่ากุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า หนองบัวแดงมีค่าพารามิเตอร์การ
เติบโตที่ประมาณได้ดังนี้
เส้นโค้งการเติบโต (K)
ค่าความยาวสูงสุด (Loo)
ค่าน้้าหนักสูงสุด (Woo)
Growth performance index (ɸ’)
ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z)
ความสัมพันธ์น้าหนัก-ความยาวกุ้ง
ค่าสัดส่วนกุ้งเพศเมียมีไข่ในตัวอย่างสุ่ม

=
=
=
=
=
=
=

3.55 ต่อปี
15.09 เซนติเมตร
61.20 กรัม
2.91
3.00, 4.00, 5.00 ต่อปี
W = 0.0049 * L3.4754
6.00 %
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ของน้้าหนักและความยาวกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองใหญ่

ภาพแสดงการประมาณค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองใหญ่
จากผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมาณการการเติบโตและการตายดังกล่าวในข้างต้นเมื่อน้าไปท้าการ
พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรกุ้งก้ามกรามที่ได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าตามช่วงเวลาที่ผ่านไปพบมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากผลการประเมินและพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตพบว่า
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1) บ่งชี้ระดับศักยภาพของแหล่งน้้าโดยรวมที่มีผลต่อการสนับสนุนการอยู่อาศัยและการเติบโตของ
กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าว่ามีอยู่ในระดับมากน้อยเพียงไร
2) ท้านายโอกาสและแนวโน้มความเป็น ไปได้ ของการเติ บโตของกุ้งก้ ามกรามในแหล่ ง น้้าที่จ ะ
สามารถเพิ่มขึ้นในอนาคตว่ามีอยู่มากน้อยเพียงไร
3) บ่งชี้ระดับการเติบโตมากที่สุดสุดของความยาวและขนาดน้้าหนักของกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้ม
เป็นไปได้ในอนาคต.
4) ประมาณค่าปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ในอนาคต
5) ประมาณช่วงระยะเวลาที่ควรต้องท้าการจับหรือเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกรามออกไปใช้ประโยชน์

ภาพกิจกรรมการติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองใหญ่
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6. หนองเม็ก ตาบลหนองบัวดง อาเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ พืน้ ที่ 46 ไร่

ภาพแสดงสภาพพื้นที่ของแหล่งน้้าหนองเม็ก ซึ่งมีชุมชนบ้านหนองบัวดงเป็นผู้ดูแลใช้ประโยชน์
6.1. การจัดเตรียมแหล่งน้้า กิจกรรมที่ด้าเนินการประกอบด้วย การสร้างอาหารธรรมชาติ และสร้าง
ที่หลบซ่อน โดยใช้กิ่งไม้ไผ่ และกิ่งไม้แห้ง นอกจากนี้ยังได้มีการก้าหนดกฎระเบียบในการด้าเนินงานและการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1.ห้ามจับสัตว์น้าในแหล่งน้้าหนองใหญ่ ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท
2.การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมฯ ซึ่งมีแผนการจับสัตว์น้าโดยวิธีการ
ขายบัตร ในช่วงเดือนเมษายน 2564
6.2. การปล่อยกุ้งและการตรวจนับจ้านวน หนองใหญ่ได้ด้าเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในวันที่
19 มิถุนายน 2563 จ้านวน 200,000 ตัว ความยาวเฉลี่ย 6.70 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 3.30 กรัม

ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้้าหนองเม็ก
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6.3 การด้าเนินกิจกรรมติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
6.3.1 ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามรายเดือน โดยมีรายละเอียดที่ด้าเนินการดังนี้
ครั้งที่
สุ่ม

วันที่สุ่ม
ตัวอย่าง

1
2
3
4

21 ก.ค. 63
18 ส.ค. 63
1 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63

จ้านวนเครื่องมือ จ้านวนตัวรวมที่ จ้านวนกุ้งเฉลี่ย
น้้าหนักเฉลี่ย
ความยาวเฉลี่ย (ซม.)
ที่ใช้สุ่มตัวอย่าง
ได้
(ตัว/เครื่องมือ)
(กรัม)

ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง

50
65
51
50

3
4
3
3

9.4
10.9
12.6
13.0

14.4
16.7
33.8
34.0

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวเฉลี่ยและน้้าหนักเฉลี่ยของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยลงในแหล่งน้้า
หนองบัวแดง จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563
3.2 สภาพแหล่งน้้าและคุณภาพน้้า ที่ด้าเนินการประเมินและตรวจวัดมีดังนี้
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
มีค่า = 7.4
ความเป็นด่าง (Alkalinity)
มีค่า =36
mg/L.
ความกระด้าง (Hardness)
มีค่า =57
mg/L.
การน้าไฟฟ้า (Conductivity)
มีค่า =203.4
µs/cm.
ออร์โธฟอสเฟต
มีค่า =0.7621
mg/L.
คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A) มีค่า =16.6
mg/L.
ลักษณะพื้นท้องน้้า
เป็นดินประเภท ดินทรายปนดินเหนียว
ปริมาณพรรณไม้น้า
ประเภทใต้น้า ได้แก่ สาหร่าย
(ร้อยละ 5.43
ประเภทลอยน้้า ได้แก่ ผักกระเฉด
ของแหล่งน้้า)
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แผนภาพแสดงผลการเปรียบเทียบระดับศักยภาพของแหล่งน้้าหนองใหญ่กับค่าระดับเกณฑ์
ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า
6.3.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการด้าเนินงาน
การประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าจากการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์
ข้อมูลตามวิธีการของ Gulland & Holt plot ในช่วงเวลาที่ได้ด้าเนินการติดตามประเมินผลจากการปล่อย
กุ้งก้ามกรามไปแล้วนานประมาณ 4 เดือน พบว่ากุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า หนองบัวแดงมีค่าพารามิเตอร์การ
เติบโตที่ประมาณได้ดังนี้
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
ความเป็นด่าง (Alkalinity)
ความกระด้าง (Hardness)
การน้าไฟฟ้า (Conductivity)
ออร์โธฟอสเฟต
คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A)
ลักษณะพื้นท้องน้้า
ปริมาณพรรณไม้น้า

มีค่า = 7.4
มีค่า =36
มีค่า =57
มีค่า =203.4
มีค่า =0.7621
มีค่า =16.6
เป็นดินประเภท ดินทรายปนดินเหนียว
ประเภทใต้น้า ได้แก่ สาหร่าย
ประเภทลอยน้้า ได้แก่ ผักกระเฉด

mg/L.
mg/L.
µs/cm.
mg/L.
mg/L.
(ร้อยละ 5.43
ของแหล่งน้้า)
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ของน้้าหนักและความยาวกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองเม็ก

ภาพแสดงการประมาณค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองเม็ก
จากผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมาณการการเติบโตและการตายดังกล่าวในข้างต้นเมื่อน้าไปท้าการ
พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรกุ้งก้ามกรามที่ได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าตามช่วงเวลาที่ผ่านไปพบมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากผลการประเมินและพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ย นแปลง
ในอนาคตพบว่า
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1) บ่งชี้ระดับศักยภาพของแหล่งน้้าโดยรวมที่มีผลต่อการสนับสนุนการอยู่อาศัยและการเติบโตของ
กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าว่ามีอยู่ในระดับมากน้อยเพียงไร
2) ท้านายโอกาสและแนวโน้มความเป็น ไปได้ ของการเติ บโตของกุ้งก้ ามกรามในแหล่ ง น้้าที่จ ะ
สามารถเพิ่มขึ้นในอนาคตว่ามีอยู่มากน้อยเพียงไร
3) บ่งชี้ระดับการเติบโตมากที่สุดสุดของความยาวและขนาดน้้าหนักของกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้ม
เป็นไปได้ในอนาคต.
4) ประมาณค่าปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ในอนาคต
5) ประมาณช่วงระยะเวลาที่ควรต้องท้าการจับหรือเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกรามออกไปใช้ประโยชน์

ภาพกิจกรรมการติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองเม็ก
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7. หนองซาใหญ่ ตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พืน้ ที่ 15 ไร่

ภาพแสดงสภาพพื้นที่ของแหล่งน้้าหนองซ้าใหญ่ ซึ่งมีชุมชนบ้านทุ่งใหญ่เป็นผู้ดูแลใช้ประโยชน์
7.1. การจัดเตรียมแหล่งน้้า กิจกรรมที่ด้าเนินการประกอบด้วย การสร้างอาหารธรรมชาติ และสร้าง
ที่หลบซ่อน โดยใช้กิ่งไม้ไผ่ และกิ่งไม้แห้ง นอกจากนี้ยัง ได้มีการก้าหนดกฎระเบียบในการด้าเนินงานและการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1.ห้ามจับสัตว์น้าในแหล่งน้้าหนองซ้าใหญ่ก่อนได้รับอนุญาต
2.การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมฯ ซึ่งมีแผนการจับสัตว์น้าโดยวิธีการ
ขายบัตร ในช่วงเดือนเมษายน 2564
7.2. การปล่อยกุ้งและการตรวจนับจ้านวน หนองใหญ่ได้ด้าเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในวันที่
15 มิถุนายน 2563 จ้านวน 200,000 ตัว ความยาวเฉลี่ย 6.60 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 3.00 กรัม

ภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้้าหนองซ้าใหญ่
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7.3 การด้าเนินกิจกรรมติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
7.3.1 ด้าเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามรายเดือน โดยมีรายละเอียดที่ด้าเนินการดังนี้
ครั้งที่
สุ่ม

วันที่สุ่ม
ตัวอย่าง

1
2
3
4

16 ก.ค. 63
19 ส.ค. 63
2 ก.ย. 63
19 ก.ย. 63

จ้านวนเครื่องมือ จ้านวนตัว จ้านวนกุ้งเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย น้้าหนักเฉลี่ย
ที่ใช้สุ่มตัวอย่าง รวมที่ได้ (ตัว/เครื่องมือ)
(ซม.)
(กรัม)

ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง
ลอบ 18 หลัง

90
62
50
50

5
3
3
3

9.0
9.6
10.3
11.2

8.5
10.3
12.4
14.0

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวเฉลี่ยและน้้าหนักเฉลี่ยของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยลงในแหล่งน้้า
หนองซ้าใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563
3.2 สภาพแหล่งน้้าและคุณภาพน้้า ที่ด้าเนินการประเมินและตรวจวัดมีดังนี้
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
มีค่า = 7.5
ความเป็นด่าง (Alkalinity)
มีค่า =56
mg/L.
ความกระด้าง (Hardness)
มีค่า =31
mg/L.
การน้าไฟฟ้า (Conductivity)
มีค่า =77.70
µs/cm.
ออร์โธฟอสเฟต
มีค่า =0.0204
mg/L.
คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll A) มีค่า =2.2
mg/L.
ลักษณะพื้นท้องน้้า
เป็นดินประเภท ดินทรายทราบ
ปริมาณพรรณไม้น้า
ประเภทใต้น้า ได้แก่ สาหร่าย
(ร้อยละ 13.33
ของแหล่งน้้า)
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แผนภาพแสดงผลการเปรียบเทียบระดับศักยภาพของแหล่งน้้าหนองซ้าใหญ่กับค่าระดับเกณฑ์
ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า
3.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการด้าเนินงาน
การประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าจากการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์
ข้อมูลตามวิธีการของ Gulland & Holt plot ในช่วงเวลาที่ได้ด้าเนินการติดตามประเมินผลจากการปล่อย
กุ้งก้ามกรามไปแล้วนานประมาณ 4 เดือน พบว่ากุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้า หนองบัวแดงมีค่าพารามิเตอร์การ
เติบโตที่ประมาณได้ดังนี้
เส้นโค้งการเติบโต (K)
ค่าความยาวสูงสุด (Loo)
ค่าน้้าหนักสูงสุด (Woo)
Growth performance index (ɸ’)
ค่าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z)
ความสัมพันธ์น้าหนัก-ความยาวกุ้ง
ค่าสัดส่วนกุ้งเพศเมียมีไข่ในตัวอย่างสุ่ม

=
=
=
=
=
=
=

3.55 ต่อปี
13.70 เซนติเมตร
28.38 กรัม
2.82
3.00, 4.00, 5.00 ต่อปี
W = 0.0105 * L3.0191
12.00 %
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ของน้้าหนักและความยาวกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองซ้าใหญ่

ภาพแสดงการประมาณค่าสัมประสิทธิการตายรวม (Z) ของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองซ้าใหญ่
จากผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมาณการการเติบโตและการตายดังกล่าวในข้างต้นเมื่อน้าไปท้าการ
พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรกุ้งก้ามกรามที่ได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าตามช่วงเวลาที่ผ่านไปพบมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากผลการประเมินและพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตพบว่า
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1) บ่งชี้ระดับศักยภาพของแหล่งน้้าโดยรวมที่มีผลต่อการสนับสนุนการอยู่อาศัยและการเติบโตของ
กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าว่ามีอยู่ในระดับมากน้อยเพียงไร
2) ท้านายโอกาสและแนวโน้มความเป็น ไปได้ ของการเติ บโตของกุ้งก้ ามกรามในแหล่ ง น้้าที่จ ะ
สามารถเพิ่มขึ้นในอนาคตว่ามีอยู่มากน้อยเพียงไร
3) บ่งชี้ระดับการเติบโตมากที่สุดสุดของความยาวและขนาดน้้าหนักของกุ้งก้ ามกรามที่มีแนวโน้ม
เป็นไปได้ในอนาคต.
4) ประมาณค่าปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ในอนาคต
5) ประมาณช่วงระยะเวลาที่ควรต้องท้าการจับหรือเก็บเกี่ยวกุ้งก้ามกรามออกไปใช้ประโยชน์

ภาพกิจกรรมการติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้้าหนองซ้าใหญ่
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โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
แผนงานด้านนิเวศทรัพยากรประมง
แผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเขื่อนหัวนา
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2556 - 2565
หลักการและเหตุผล
โครงการฝายหัวนา เป็นโครงการย่อยโครงการหนึ่งในโครงการโขง - ชี - มูล ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส้านักงานพลังงานแห่งชาติ (พช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการพลังงานได้ว่าจ้างให้บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลเต้นท์ จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการศึกษาความเหมาะสม
ออกแบบรายละเอียดโครงการฝายหัวนา การศึกษาความเหมาะสมได้ด้าเนินการแล้วเสร็จในปี 2534 มีแผนที่จะ
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี 2554 และในปี 2545 มีการคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ และ
เรียกร้องให้มีการทบทวน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฝายหัวนา ท้าให้การก่อสร้างโครงการ
ฝายหัวนาหยุดด้าเนินการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากการปฏิรูปราชการ พ.ศ.2544 โครงการฝายหัวนาได้ถูกถ่ายโอน
ให้กับกับชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อให้มีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุร นารี และมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เป็นผู้ ด้าเนินการศึกษาสิ่ งแวดล้อมและสังคม
การศึกษาครั้ งนี้ ได้ด้าเนิ น การตามแนวทางการส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มของประชาชน โดยเริ่มจากการก้าหนด
ขอบเขตการศึ ก ษา การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละมวลชนสั ม พั น ธ์ การน้ า เสนอผลการศึ ก ษาเป็ น ระยะๆ เพื่ อ รั บ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จึงท้าให้เกิดแผนการแก้ไขผลกระทบ
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 16 แผนงาน ซึ่งกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด กรมประมง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมชลประทาน ส้าหรับด้าเนิ นการตามแผนปฏิบัติการปูองกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามแผนงานด้านนิเวศทรัพยากรประมง โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
ตามลักษณะของโครงการการก่อสร้างฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ประมง และระบบนิเวศทางน้้าในพื้นที่ ก่อสร้าง โดยผลกระทบลักษณะส้าคัญคือ พื้นที่อาศัยและแหล่งอาหารใน
ระบบห่วงโซ่อาหารถูกท้าลายอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้า และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศปุาบุ่งปุา
ทามที่เป็นอนุบาลพันธุ์ปลา อย่างไรก็ตาม การเพิ่มพื้นที่ผิวน้้าในระดับเก็บกักที่เหมาะสมจะเป็นผลประโยชน์ ต่อ
ทรัพยากรประมง ซึ่งจากประเมินระดับเก็บกักน้้าคาดการณ์ที่ระดับ +112 ม.รทก. จะท้าให้เพิ่มพื้นที่ผิวน้้าใน
แม่น้ามูลและล้าน้้าสาขา เป็นประมาณ 8,689 ไร่ และปริมาณน้้า 56.5 ลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน) ในฤดูแล้ง
ส่งผลให้ปริมาณปลาเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะประเมินว่าผลกระทบที่ เกิดขึ้นเป็นเชิงบวก ในระยะด้าเนินการแต่ก็ควรมี
แผนปฏิบัติการเพื่อให้สัตว์น้าได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งในด้านการเพิ่มทรัพยากรประมงและการติดตามระบบ
นิเวศวิทยาสัตว์น้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดศรีสะเกษ ในนามกรมประมง ที่ได้รับงบประมาณด้าเนินการตามแผนงานในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้การ
เลี้ยงสัตว์น้าและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรที่ส้าคัญ และเป็นการ
เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการประมงให้กับเยาวชนด้านการเลี้ยงสัตว์น้า ช่วยส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันให้
นักเรียนมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้าบริโภค ได้รับการปลูกฝังจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เพื่อจะได้
เลี้ยงสัตว์น้าได้อย่างถูกต้อง ผลิตผลจากการเลี้ยงสัตว์น้าสู่ผู้บริโภคปลอดภัยและมีทรัพยากรประมงอยู่อย่างยั่งยืน
ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1) อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการอนุรักษ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างจิตส้านึก
ในการรักษาระบบนิเวศแหล่งน้้าแบบมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่โครงการ
2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้าน้าปล่อยในแหล่งน้้า เพื่อเพิ่มผลผลิตและการอนุรักษ์ ตลอดจนด้ารงความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้้าบริเวณก่อสร้างโครงการเขื่อนหัวนา
3) จั ดพิธีและน้ าปล่ อยพัน ธุ์สั ตว์น้าชนิดต่างๆ ลงในแหล่ งน้้า เพื่อเพิ่ มผลผลิ ตในแหล่ งน้้าร่ว มกั บ
เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด กรมประมง (หน่วยงานหลัก)
2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง (หน่วยงานหลัก)
2) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานสนับสนุน)
พื้นที่ดาเนินการ
ตลอดล้าน้้ามูล จากท้ายฝายราษีไศล อ้าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปจนถึงอ้าเภอวารินช้าราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
เป้าหมายตัวชี้วัด
1) จัดอบรมเด็กนักเรียนและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการเขื่อนหัวนา จ้านวน 450 คน
2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้าชนิดต่างๆ เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาสร้อยขาว
ปลายี่ สกเทศ ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลากด กุ้งก้ามกราม และปลาไทยชนิดอื่นๆ รวมประมาณ 6,000,000 ตัว
3) จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจ้าปี 2563
วิธีการดาเนินงาน
1) จัดอบรมเด็กนักเรียนและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการเขื่อนหัวนา ให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า และสร้างจิตส้านึก
ในการรักษาระบบนิเวศแหล่งน้้าแบบมีส่วนร่วมกับเด็กนักเรียนและเยาวชน
2) ผลิตพันธุ์สัตว์น้าชนิดต่างๆ เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลานวลจันทร์เทศ ปลาสร้อยขาว
ปลายี่ ส กเทศ ปลากระแห ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลากด กุ้ ง ก้ า มกราม และปลาไทยชนิ ด อื่ น ๆ เป็ น ต้ น
รวมประมาณ 6,000,000 ตัว
3) จั ดพิธีและน้ าปล่อยพัน ธุ์สั ตว์น้าชนิดต่างๆ ลงในแหล่ งน้้า เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่ งน้้าร่ว มกับ
เด็กนักเรียนและเยาวชน
ระยะเวลาดาเนินการระหว่าง ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็นเวลา 12 เดือน
แผนปฏิบัติงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เตรียมเอกสาร/ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชน
2. จัดอบรมเด็กนักเรียนและเยาวชน
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้า
4. เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้า
5. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้้า
6. จัดพิธี/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้้า
7. รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน
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งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,606,000 บาท ดังนี้
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
ลาดับ

หน่วยงาน

แผน(บาท)

1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ

2

งบประมาณที่ใช้ไป (บาท) ร้อยละ(%)

583,250

582,354.50

99.85

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืดเขต 5 (ยโสธร)

76,500

76,500

100

3

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืดมุกดาหาร

75,250

74,950

99.61

4

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืดอ้านาจเจริญ

75,000

74,989.80

100

5
6

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุรินทร์

270,750
150,000

270,749.50
149,350

100.00
99.57

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์)

270,750

270,620.15

99.97

8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครราชสีมา

104,500

104,499.90

99.52

1,606,000

1,604,013.85

99.88

รวมทั้งสิ้น

ผลการดาเนินงาน
ตามหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาเบื้องต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อด้าเนินการ โดยปี 2556 - ปี 2562 ได้รับงบประมาณในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทางสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมการท้าการประมง และอบรมให้มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า กฎหมายการประมงและผลิต
พันธุ์สัตว์น้าหลากชนิด ในปี 2563 นี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณ
เพื่อด้าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ประกอบด้วยการจัดฝึกอบรมเด็กนักเรียนและเยาวชน ในเขตพื้นที่โครงการฯ เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สร้างจิตส้านึกในการรักษาระบบนิเวศแหล่งน้้าแบบมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนและเยาวชน
ให้ได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า
และผลิตพันธุ์สัตว์น้าหลากชนิด จ้านวนประมาณ 6 ล้านตัว เพื่อปล่อยลงสู่ล้าน้้า บริเวณหน้าเขื่อนและท้ายเขื่อน
ฝายหัวนา ทั้งนี้ ได้บูรณาการการท้างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและร่ว มกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในแหล่งน้้าต่อไป
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. การประชุมการดาเนินงานและติดตามความก้าวหน้า
การด้ า เนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ การปู อ งกั น แก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและ แผนติด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มการประชุ ม พร้ อ มน้ า เสนอความก้ า วหน้ า ผล
การด้า เนิ น งานตามแผนฯ ในปี ง บประมาณ 2563 โดยแผนปฏิบั ติก ารปู องกัน แก้ ไขและติด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ แผนการด้าเนินงานทั้งหมด 10 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2556 - 2565 รวมทั้งสิ้น 16 แผนงาน
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ภาพการประชุมพิจารณาแผนการดาเนินงานและติดตามความก้าวหน้า
2. ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานและคัดเลือกโรงเรียน จานวน 7 รุ่น ได้แก่
2.1 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2.2 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2.3 โรงเรียนบ้านหนองโอง ต้าบลโนนสัง อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2.4 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ต้าบลโนนสัง อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2.5 โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต้าบลโนนสัง อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
2.6 โรงเรียนบ้านสีถาน ต้าบลหนองบัว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ
2.7 โรงเรียนบ้านเปือย ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยประสานความร่วมมือกับกรมชลประทาน ประมงอ้าเภอ ครูและผู้น้าชุมชน
3. จัดอบรมให้ค วามรู้ด้ านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการอนุรั กษ์ ให้ กับนักเรียนและเยาวชนที่อยู่
ในเขตพื้นที่โครงการฝายหัวนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สร้างจิตส้านึกในการรักษาระบบนิเวศแหล่งน้้าแบบมี
ส่วนร่วมของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้ได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า จ้านวน 7 รุ่น ผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 450 คน แบ่งเป็นเพศชาย 242
คน เพศหญิง 215 คน โดยมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์น้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
1. การบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตร
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้า
3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมง
4. แบ่งกลุ่มฝึกปฏับัติเพื่อศึกษา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
จากการจัดอบรมร่วมกับนักเรียนและเยาวชนเพื่อให้ความรู้ด้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และสร้างความ
เข้าใจในให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนงานด้านนิเวศทรัพยากร
ประมง ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า และร่วมระดมความคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าในแหล่งน้้าของตนเอง
นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจถึงความส้า คัญของทรัพยากรสัตว์ น้า เกิดการสร้างจิตส้านึกในการหวงแหนอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
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ภาพกิจกรรม
การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการอนุรักษ์

ภาพบรรยาย การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้าและบารุง
รักษาหัวนา (กรมชลประทาน)
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ภาพบรรยาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้า และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การทาประมง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ
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ภาพแบ่งกลุ่มฝึกปฏับัติเพื่อศึกษา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
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รุ่นที่ 1 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

รุ่นที่ 2 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
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รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองโอง ต้าบลโนนสัง อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

รุ่นที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ต้าบลโนนสัง อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
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รุ่นที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต้าบลโนนสัง อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

รุ่นที่ 6 โรงเรียนบ้านสีถาน ต้าบลหนองบัว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
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รุ่นที่ 7 โรงเรียนบ้านเปือย ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
5. ผลิตพันธุ์สัตว์น้า และนาปล่อยลงสู่ลาน้ามูล
ด้าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้าหลากชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาสร้อย
ขาว ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลากด ปลาบึ ก ปลาแก้ ม ช้้ า และกุ้ ง ก้ า มกราม เป็ น ต้ น รวมจ้ า นวนประมาณ
6,000,000 ตัว เพื่อใช้ในการสนับสนุนน้าปล่อยพันธุ์สัตว์น้าลงในแหล่งอนุรักษ์ และจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าฝาย
หัวนา โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้าจากหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ดังนี้
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าศรีสะเกษ
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 5 (ยโสธร)
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอ้านาจเจริญ
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เขต 4 (อุบลราชธานี)
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุรินทร์
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์)
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครราชสีมา
6. จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2563
ในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ร่วมกับ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
หัวนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัด พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจ้าปี
2563 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชัยยงค์
เมธาสุรวิทย์ นายอ้าเภอกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-นักเรียน และประชาชนอ้าเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ลงในแหล่งน้้าธรรมชาติบริเวณเขื่อน
หัวนา ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
ในแหล่งน้้าธรรมชาติ สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้าและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
รักษาระบบนิเวศแหล่งน้้าของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
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ภาพกิจกรรม
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2563

นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาหัวนา กล่าวรายงานที่มาของโครงการฯ
นางสาวนงค์เยาว์ มณี ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าศรีสะเกษ กล่าวรายงานการจัดพิธี
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า

132

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี
เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
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นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนอ้าเภอ
กันทรารมย์ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติตามโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
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ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เขต 4 (อุบลราชธานี)
และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) จ้านวน 2,000,000 ตัว
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ภาพพันธุ์สัตว์น้าที่นามาปล่อยในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าโครงการฝายหัวนา ประจาปี 2563
สัตว์น้าที่น้ามาปล่อยในพิธีประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาสวาย ปลา
ยี่สกเทศ ปลาสร้อยขาว ปลาเทโพ ปลากด ปลาบ้า ปลากาด้า กุ้งก้ามกราม และชนิดอื่นๆ
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แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ข้อที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม พึ่งพอใจ
มากที่สุด จ้านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 49.79 รองลงมาพึงพอใจมาก จ้านวน 34.44 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.17
ข้อที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านเนื้อหาความรู้ในการอบรม โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
พึงพอใจมาก จ้านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22 รองลงมา พึ่งพอใจมากที่สุด จ้านวน 216 คน
คิดเป็นร้อยละ 48
ข้อที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสถานที่/ สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
พึงพอใจมาก จ้านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 38.22 รองลงมาพึ่งพอใจมากที่สุด จ้านวน 227 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.44
ข้อที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านระยะเวลาของการอบรม โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
พึงพอใจมาก จ้านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 39.78 รองลงมาพึ่งพอใจมากที่สุด จ้านวน 175 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.88
ข้อที่ 5 ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ด้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
พึ่งพอใจ มากที่สุด จ้านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 58.66 รองลงมาพึงพอใจมาก จ้านวน 151 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.56
ข้อที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ก่อนการเข้าร่วมอบรม โดยรวมพบว่า ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามพึ่งพอใจปานกลาง จ้านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 21.56 รองลงมาพึงพอใจมาก จ้านวน 105 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.33
ข้อที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้หลังการเข้าร่วมอบรม โดยรวมพบว่า ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามพึ่งพอใจมาก จ้านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 36.89 รองลงมาพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 236
คน คิดเป็นร้อยละ 52.44
ข้อที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน้าความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ ในการด้ารงชีวิต
และประกอบอาชีพ โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึ่งพอใจมาก จ้านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ
37.33 รองลงมาพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56
ข้อที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านภาพรวมของการจัดอบรม โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึ่ง
พอใจมากที่สุ ด จ้ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 50.22 รองลงมาพึงพอใจมาก จ้านวน 191 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.44

142

โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้วางเป้ าหมายส้าคัญในการพัฒ นาประเทศไว้ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งในการพัฒนาได้เน้นหลักการให้คนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อน้าประเทศไทยให้พ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง ” และความสมดุลในการ
พัฒนาและความเลื่อมล้้าของความมั่งคั่ง สู่ประเทศไทย 4.0 โดยภาคการเกษตรเป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีความส้าคัญ
ในการผลั กดัน ให้ ป ระเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยืน ดังนั้ นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีก ารก้าหนด
ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรในช่วง 5 ปี และ 20 ปี ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคเกษตรระยะยาว เพื่อ
บรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมายด้วย 5
ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมาตรฐานสินค้า 3) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) การ
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 5) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไ ด้ใ ห้ ค วามส้ าคั ญกั บการพั ฒ นาและยกระดับ มาตรฐานสิ น ค้า เกษตร เพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร อีกทั้งมุ่งเน้นการเสริมการท้าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมุ่งไปสู่ภาคการเกษตรมั่งคั่ง
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นส่วนส้าคัญในการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าสัตว์น้าของไทย และเพิ่มช่องทางในการแข่งขันการค้า ซึ่งเป็นการผลักดันให้ไปสู่
เป้าหมาย “ประเทศไทยเป็นผู้น้าในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตร
อินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคได้รับความส้าคัญกับการ
บริโภคอาหารแบบคลีน ที่มีความปลอดภัย และสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ ให้มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้สามารถได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นับว่าเป็นแกนหลักหนึ่งที่
จะท้าให้เกษตรกรมีความยั่งยืน และยังเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร
3. เพื่อเพิ่มแหล่งผลิต ผลิตผลสัตว์น้าจืดอินทรีย์
ระยะเวลาด้าเนินงาน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
วิธีและขั้นตอนการด้าเนินงาน
การด้าเนินงาน
1. ประชุม/อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ จ้านวน 30 ราย แบ่งเป็น โดยส้านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ด้าเนินการ
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2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ผลิ ตพัน ธุ์สัตว์น้ าจื ด ขนาด 5 เซนติเมตรขึ้นไป เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2563
จ้านวน 30 ราย ( ในอัตรา 500 ตัว/ไร่ แต่ไม่เกิน 3,000 ตัว/ราย ส้าหรับการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว และ
ในอัตรา 2 ตัว/ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ตัว/ราย ส้าหรับการส่งเสริมการเลี้ยงในบ่อดิน
3. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดแก่เกษตรกร ให้ค้าแนะน้าทางวิชาการด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอินทรีย์แก่เกษตรกร
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 จ้านวน 150 ราย
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2562 จ้านวน 69 ราย
พื้นที่ด้าเนินการ
พื้นที่ด้าเนินการในจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ อ้าเภอราษีไศล อ้าเภอห้วยทับทัน อ้าเภอภูสิงห์ อ้าเภอขุนหาญ
อ้าเภอเมือง และอ้าเภออุทุมพรพิสัย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ
ผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- สนับสนุนพันธุ์ปลานิล และปลาตะเพียนขาว ขนาด 5 เซนติเมตรขึ้นไป จ้านวน 30 ราย รายละ 3,000 ตัว
รวมทั้งหมด 90,000 ตัว พืน้ ที่ 14 ไร่
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2. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์แก่เกษตรกร
- ให้ความรู้ด้านหลักการเลี้ยงปลาตามมาตรฐาน มกษ.9000-2552 เล่ม 1 : อินทรีย์
- ให้ความรู้เรื่องการสร้างอาหารธรรมชาติและการเลือกวัตถุดินอาหารปลาตามมาตรฐานอินทรีย์

3. กิจกรรมติดตามผลการด้าเนินงาน
- ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรฐานอินทรีย์
- ส้ารวจข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกร ตามแบบติดตามผลการด้าเนินงาน และจัดท้าข้อมูล
เกษตรกรรายบุคคล
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สัตว์น้าประจ้าจังหวัด
ศูนย์ วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ให้ด้าเนินการค้นคว้าวิจัยอย่างครบวงจร สัตว์น้าประจ้าหน่วยงาน คือ กบ และปลาหมูขาว
(หมูมัน) ซึ่งศูนย์ฯ ได้ด้าเนินการมาโดยล้าดับ ได้เผยแพร่องค์ค วามรู้ ส้าหรับปลาหมูขาว (หมูมัน) ด้าเนินการวิจัย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาหมูขาวโดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ได้ด้าเนินการวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการเลี้ยงกบในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร

กบ
ชื่อสามัญ : Common lowland frog
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rana rugulosa

ปลาหมูขาว (หมูมัน)
ชื่อสามัญ : Yellow - tail botia
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Botia modesta

