
โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ  
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม) ปี 2562 

บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 2 ต้าบลคลองกระจัง อ้าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม) เป็น
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้าเนินการโดยกรมประมงเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้
เกษตรกรในชุมชนพื นที่เป้าหมายมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตเกษตรด้านการประมงให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดตั งธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม ซึ่งอาศัยแหล่งน้าชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของชุมชนเน้นการให้ความรู้ในการบริหารจัดการเพาะเลี ยงสัตว์น้าใน
แหล่งน้าชุมชน มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการในชุมชนให้โดยคณะกรรมการธนาคารฯ เพ่ือการเพ่ิม
ผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทสัตว์น้าของชุมชน สามารถลดรายจ่าย
และเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 

  ในปีงบประมาณ 2562 ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการ
คัดเลือกแหล่งน ้าเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 1 แห่ง จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
จืดเพชรบูรณ์ท้าการคัดเลือกแหล่งน ้าที่มีความพร้อมและความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ โดยมีแหล่งน ้าเสนอ
เข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 5 แห่ง และได้ท้าการคัดเลือกเหลือ 1 แห่ง คือ แหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ ตั งอยู่ที่บ้าน
หนองสรวง หมู่ที่ 2 ต้าบลคลองกระจัง อ้าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื นที่น ้า 52 ไร่  
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 2. ข้อมูลพื นฐานชุมชนและแหล่งน ้าชุมชนแหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ 

ข้อมูลพื นฐานชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน  บ้านหนองสรวง   หมู่ที่   2   ต้าบล  คลองกระจัง  อ้าเภอ  ศรีเทพ     จังหวัด  เพชรบูรณ์    .
จ้านวนครัวเรือน   341   ครัวเรือน   จ้านวนประชากร   1,481  คน  ชาย  752  คน  หญิง  729  คนที่ตั ง
หมู่บ้าน (พิกัด GPS)  lat 15.3631  long  101.1956                                                   . 
1. การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
ท้านา 100 ครัวเรือน  รับราชการ 3 ครัวเรือน  
รับจ้างทั่วไป 65 ครัวเรือน  ค้าขาย 12 ครัวเรือน  
หาปลา 5 ครัวเรือน  ท้าไร่/สวน 162 ครัวเรือน  
เลี ยงสัตว์ 6 ครัวเรือน  อ่ืนๆ - ครัวเรือน  

2. ระดับการศึกษาในหมู่บ้าน 
ไม่รู้หนังสือ 7 คน  ประถมศึกษา (ป.4) 95 คน  
ประถมศึกษา (ป.6) 78 คน  มัธยมศึกษา (ม.3) 57 คน  
มัธยมศึกษา (ม.6) 35 คน  ปวส/ปวช. 21 คน  
ปริญญาตรี 13 คน  สูงกว่าปริญญาตรี 2 คน  

3. แหล่งน ้าบริโภค (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ) 
☐น ้าประปาหมู่บ้านอื่น  น ้าบาดาล  น ้าประปาในหมู่บ้าน 
 น ้าฝน  ซื อน ้าถัง ☐ น ้าบ่อ 
☐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
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4. แหล่งน ้าสาธารณะ/แม่น ้าที่ราษฎรในชุมชนใช้ประโยชน์  จ้านวน   5    แห่ง 
 1. ชื่อแหล่งน ้า อ่างร่องแฟ่บ     พื นที่    52 ไร่ 
 2. ชื่อแหล่งน ้า ไดวังแท่น     พื นที่    40 ไร่ 
 3. ชื่อแหล่งน ้า สระหนองสรวง     พื นที่    5 ไร่ 
 4. ชื่อแหล่งน ้า ล้ารางปากบ้าหรุ    พื นที่    35 ไร่ 
 5. ชื่อแหล่งน ้า แม่น ้าป่าสัก     พื นที่    - ไร่ 

5. กลุ่มกิจกรรมในหมู่บ้าน   มี   ☐ ไม่มี 
☐กลุ่มสหกรณ ์  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์ 

☐ กลุ่ม อพป. ☐ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ☐ กลุ่มชาวประมง 
☐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………   

6. ในหมู่บ้านของท่านมีปัญหาด้านสังคมอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   มี   ☐ ไม่มี 
☐ การว่างงาน ☐ ไม่มีที่ท้ากิน  ปัญหายาเสพติด 
 ยากจน/รายได้ไม่เพียงพอ  ปัญหาหนี สิน ☐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................... 

 
7. ในหมู่บ้านของท่านมีการด้าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าหรือไม่ 
    มี   ☐ ไม่มี   ถ้ามี ได้แก่............ 
 7.1 ผู้เพาะพันธุ์ปลา (ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา) จ้านวน        ราย 
      ชนิดปลาที่เพาะพันธุ์     . 
 7.2 ผู้เลี ยงสัตว์น ้าในบ่อดิน  จ้านวน   5 ราย 
      ชนิดปลาที่เลี ยง ปลานิล ปลาดุก   . 
 7.3 ผู้เลี ยงสัตว์น ้าในกระชัง  จ้านวน  ราย 
      ชนิดปลาที่เลี ยง     . 
 7.4 เลี ยงสัตว์น ้าในนาข้าว   จ้านวน  ราย 
      ชนิดปลาที่เลี ยง     .   

8. ในหมู่บ้านของท่านมีคนหาปลาในแหล่งน ้าสาธารณะหรือไม่   มี   ☐ ไม่มี    
 ถ้ามี จ้านวนชาวประมงในหมู่บ้านของท่านที่หาปลาในแหล่งน ้า    40   ราย จุดประสงค์ของการหาปลา 
 หาปลาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน    35    ราย  หาปลาเพื่อบริโภคและจ้าหน่าย    5   ราย   
 ชนิดเครื่องมือที่ใช้หาปลาในหมู่บ้านท่าน มีดังนี  

ชนิดเครื่องมือ จ้านวน  
ข่าย 15 ราย 
แห 19 ราย 
เบ็ด 2 ราย 
ลอบปลา 4 ราย 

 
ข้อมูลแหล่งน ้าชุมชนที่ด้าเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้า 
1. ชื่อแหล่งน ้า  แหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ หรือ อ่างร่องแฟ่บ     . 
    พิกัด  lat 15.363231°  long  101.192270°    .            

2. แหล่งน ้าก่อสร้าง/ปรับปรุงบูรณะ เมื่อปี  2539   .    
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   หน่วยงานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงบูรณะ กรมประมง (งานบูรณะแหล่งน ้า เลขที่ 13/2535)         .         

3. ในปัจจุบันการดูแลและการบริหารจัดการแหล่งน ้าด้าเนินการโดย 

 1. ☐ อบต.                                     .    
          2.  ชุมชน/หมู่บ้าน  หนองสรวง            .    
 3. ☐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).                        .       

4. ที่ตั งแหล่งน ้า หมู่ที ่  2   หมู่บ้าน  บ้านหนองสรวง   ต้าบล  คลองกระจัง  อ้าเภอ  ศรีเทพ                  .      
   จังหวัด  เพชรบูรณ์    . 

5. การใช้ประโยชน์แหล่งน ้าชุมชนก่อนด้าเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคาร
ผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม) 

☐ เก็บพืชน ้าเป็นอาหาร  ใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ☐ ใช้เป็นน ้าดิบท้าน ้าประปา 
☐ ใช้น ้าเพ่ืออุปโภค ☐ ท้าการประมง ☐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………… 

6. มีการจัดการแหล่งน ้าชุมชนอย่างไร 
 ใช้กฎกติกาหมู่บ้าน ☐ กฎหมาย ☐ ใช้ทั ง 2 อย่าง 

 
ลักษณะการบริหารจัดการโดยชุมชนอย่างไร 

 - มีการประชุมประชาคมและมีมติร่วมกัน ให้กลุ่มเกษตรที่ใช้น ้าเพ่ือการเกษตรหรืออ่ืนๆ ได้ 1 ส่วน 
และให้คงเหลือไว้ 3 ส่วน โดยจัดท้าแนวระดับน ้าไว้ เมื่อน ้าลดระดับถึงแนวระดับที่จัดท้าไว้ต้องงดใช้น ้าใน
แหล่งน ้า เพ่ือเหลือน ้าไว้ให้ปลาอยู่อาศัยและขยายพันธุ์ และห้ามจับปลาในแหล่งน ้าจนกว่าจะมีการประชุมและ
มีมติให้จับปลามาใช้ประโยชน์ได้ 

 - มีการจัดตั งคณะกรรมการขึ นมา 2 ชุด ชุดแรกเป็นคณะกรรมแหล่งน ้า มีหน้าที่ก้าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการแหล่งน ้า และชุดที่สอง เป็นคณะท้างานของแหล่งน ้า มีหน้าที่ด้าเนินการตามท่ีมติกรรมการแหล่ง
น ้าและมติชุมชนในการจัดการกับแหล่งน ้า 
 
7. การปล่อยปลาในแหล่งน ้าชุมชนเป้าหมายที่ผ่านมา 
   - 
8. ผลการจับปลาในแหล่งน ้าชุมชนเป้าหมาย 
 - 
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3. ประชุมร่วมกับชุมชนบ้านหนองสรวง (ที่ตั งแหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ) เพื่อชี แจงรายละเอียดโครงการ
ธนาคารสินค้าเกษตร 

 
  ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเพชรบูรณ์ 
ประชุมร่วมกับชุมชนบ้านหนองสรวง (ท่ีตั งแหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ) เพ่ือชี แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้า
เกษตร และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนการดาเนินโครงการ ฯ ที่เป็นความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีผู้น้าชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้าน และ
ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟัง 
 

 
  
วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้าจืดเพชรบูรณ์ ประชุมร่วมกับชุมชนบ้านหนองสรวง (ที่ตั งแหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ) เพ่ือชี แจงรายละเอียด
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
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4. ด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการธนาคารสินคา้เกษตร(สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม) 
และก้าหนดอ้านาจหน้าที่คณะกรรมการธนาคารฯ 
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5.ประชุมเพ่ือจัดตั ง ก้าหนดกฎระเบียบธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสตัว์น ้าแบบมสี่วนร่วม) 
และการติดตามการด้าเนินงานของธนาคารฯ ประจ้าแหล่งน ้าชุมชนเป้าหมาย 

และแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน เป็นคณะกรรมชุดที่ 2 เพ่ือช่วยกิจกรรมโครงการธนาคารฯ 
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6. จัดท้าแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนในการด้าเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้า การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
ชุมชน และการขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารฯ ประจ้าแหล่งน ้า 
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7. ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน ้าให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน ้า 
  ด้าเนินการท้ากิจกรรมเตรียมแหล่งน ้าและสร้างอาหารธรรมชาติ ท้าความสะอาด กาจัดวัชพืช 
ตัดหญ้ารอบๆแหล่งน ้าเพ่ือป้องกันก้าจัดศัตรูปลาและเพ่ือความสะดวกในการดูแลแหล่งน ้าได้ทั่วถึง การท้าปุ๋ย
หมักเพ่ือสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน ้า ตรวจสอบทางน ้าเข้า-ออก ปิดทางน ้าให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกันปลา
ออกจากแหล่งน ้า จัดท้าป้ายโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าแหล่งน ้าก้าลังด้าเนินการโครงการฯ 
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 วันที่ 22 มกราคม 2562 ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชุมชนในพื นที่ โครงการธนาคารสินค้า
เกษตร แหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ เพ่ือให้ความรู่แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน ้าให้เหมาะสม และเพ่ิมอาหารธรรมชาติใน
แหล่งน ้า พร้อมติดตามการด้าเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต้าบล
คลองกระจัง อ้าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 



๒๘ 

 

 
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชุมชนในพื นที่ โครงการธนาคารสินค้า
เกษตร แหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ เพ่ือให้ความรู่แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน ้าให้เหมาะสม และเพ่ิมอาหารธรรมชาติใน
แหล่งน ้า พร้อมติดตามการด้าเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต้าบล
คลองกระจัง อ้าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

8. การสมัครสมาชิกธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนรว่ม) 
 

ข้อมูลการระดมทุนหุ้นส่วน 
โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ 



๒๙ 

 

บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 2 ต้าบลคลองกระจัง อ้าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเพชรบูรณ์ 

       
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อ-สกุล จ้านวนหุ้น จ้านวนเงิน 

1 นาย อ้านาจ พวงย้อย นายอ้านาจ พวงย้อย 10      1,000  
2 นาย บพิศ นาคดี นายบพิศ นาคดี 10      1,000  
3 นาย แผน มีมาก นายแผน มีมาก 10      1,000  
4 นาง น ้าฝน โคกเปี่ยม นางน ้าฝน โคกเปี่ยม 2         200  
5 นาย ส้ารอง เพียรสดับ นายส้ารอง เพียรสดับ 5         500  
6 นาง กาญจนา มีมาก นางกาญจนา มีมาก 5         500  
7 นาง อัมพร เพชรรัตน์ นางอัมพร เพชรรัตน์ 5         500  
8 นาย พร ภู่มณี นายพร ภู่มณี 10      1,000  
9 นาย ประเสริฐ วงษ์ทอง นายประเสริฐ วงษ์ทอง 10      1,000  

10 นาย สมัย บุญกะมุติ นายสมัย บุญกะมุติ 5         500  
11 นาย พิกุล น้อยศักดิ์ นายพิกุล น้อยศักดิ์ 5         500  
12 นาย เฉลิม อ่วมสุข นายเฉลิม อ่วมสุข 10      1,000  
13 นาง มณี ศรีเมือง นางมณี ศรีเมือง 5         500  
14 นาง วิจาน เกตุนวม นางวิจาน เกตุนวม 5         500  
15 นาย ไพฑูรย์ เกตุนวม นายไพฑูรย์ เกตุนวม 5         500  
16 นาง สมจิตร เกตุนวม นางสมจิตร เกตุนวม 5         500  
17 นาย อ้านาจ มีมาก นายอ้านาจ มีมาก 3         300  
18 นาง ฉลวย ศรีสังข์ นางฉลวย ศรีสังข์ 5         500  
19 นาย ประเสริฐ ธัญญเจริญ นายประเสริฐ ธัญญเจริญ 10      1,000  
20 นาง สวาท หนูชม นางสวาท หนูชม 5         500  
21 นาง ปุญญภา ธัญญเจริญ นางปุญญภา ธัญญเจริญ 3         300  
22 นาง ทองจันทร์ กอยุทธ์ นางทองจันทร์ กอยุทธ์ 5         500  
23 นาง สุนทร มิ่งขวัญ นางสุนทร มิ่งขวัญ 5         500  
24 นาง ระเบียบ เสือเถ่ือน นางระเบียบ เสือเถื่อน 10      1,000  
25 นาง หวัน ศรีจันทร์ นางหวัน ศรีจันทร์ 10      1,000  
26 นาย สมนึก ทับจันทร์ นายสมนึก ทับจันทร์ 1         100  
27 นาง หลงค้า วิเชียรวรรณ นางหลงค้า วิเชียรวรรณ 3         300  
28 นาง มาลี ใจเอื อย นางมาลี ใจเอื อย 10      1,000  
29 นาง นิออน ธัญญเจริญ นางนิออน ธัญญเจริญ 3         300  
30 นาง วาสนา ธัญญเจริญ นางวาสนา ธัญญเจริญ 2         200  
31 นาง สมบัติ ศรีเมือง นางสมบัติ ศรีเมือง 3         300  



๓๐ 

 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อ-สกุล จ้านวนหุ้น จ้านวนเงิน 
32 นาง วิพา จูน้อย นางวิพา จูน้อย 10      1,000  
33 นาง สุวรรณ์ จันนิติ นางสุวรรณ์ จันนิติ 10      1,000  
34 นาง จ่อย ขาวลุ้ย นางจ่อย ขาวลุ้ย 5         500  
35 นาง กัลญา เพ็ชรทอง นางกัลญา เพ็ชรทอง 10      1,000  
36 นาย สาคร เพ็ชรทอง นายสาคร เพ็ชรทอง 10      1,000  
37 นาง สุนทร ครุฑหอม นางสุนทร ครุฑหอม 2         200  
38 นาง แฝง จ้าปี นางแฝง จ้าปี 2         200  
39 นาง สุปราณี สุขหนู นางสุปราณี สุขหนู 5         500  
40 นางสาว ศิริพร สุขมั่น นางสาวศิริพร สุขมั่น 10      1,000  
41 นาง ไผ่ มีมาก นางไผ่ มีมาก 10      1,000  
42 นาย บุญจันทร์ พิมพ์ทัน นายบุญจันทร์ พิมพ์ทัน 10      1,000  
43 นาย หนูชิต ครดคลื น นายหนูชิต ครดคลื น 2         200  
44 นาง สมบูญ มูลทา นางสมบูญ มูลทา 10      1,000  
45 นาง ขวัญดาว จูน้อย นางขวัญดาว จูน้อย 10      1,000  
46 นาย ค้านึง จูน้อย นายค้านึง จูน้อย 10      1,000  
47 นาย อ้าพร บัวขันธ์ นายอ้าพร บัวขันธ์ 5         500  
48 นาย ผดุง พื นหัวสระ นายผดุง พื นหัวสระ 1         100  
49 นาง บุญจัน จูน้อย นางบุญจัน จูน้อย 10      1,000  
50 นาย สมพร อุดมภูมิ นายสมพร อุดมภูมิ 2         200  
51 นาง ชม้อย โคกเปี่ยม นางชม้อย โคกเปี่ยม 5         500  
52 นาย กฤษ์ ชูทอง นายกฤษ์ ชูทอง 10      1,000  
                      -    
     334    33,400  
       

ข้อมลู ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จ้านวนสมาชิก 52  ราย  
    จ้านวนหุ้น       334   หุ้น  
     จ้านวนเงิน   33,400   บาท  

 
 



๓๑ 

 

9. การติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตรแหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ 

 
ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเพชรบูรณ์    

ลงพื นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 2 ต้าบลคลองกระจัง อ้าเภอ
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  เพ่ือประชุมคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร ติดตามการด้าเนินงานโครงการ
ธนาคารสินค้าเกษตรแหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ ขับเคลื่อนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนให้เป็นไปตามแผนการ
ด้าเนินงานของโครงการธนาคารสัตว์น ้า และติดตามให้ค้าแนะน้า การด้าเนินการปรับสภาพบ่ออนุบาลพันธุ์
ปลา การจัดท้าคอกฟางหมักส้าหรับการเพ่ิมอาหารธรรมชาติในแหล่งน ้าเพ่ิมเติม พร้อมทั งเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเพชรบูรณ์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ท้าการส้ารวจขนาดและชนิดปลา 
เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลพื นฐานในการวางแผนการเพ่ิมผลผลิตแหล่งน ้าแห่งนี ต่อไป 
 
 



๓๒ 

 

จ้านวนพันธุ์สัตว์น ้าที่ปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าชุมชนเป้าหมาย 

วัน เดือน ปี ชนิดสัตว์น ้า จ้านวนสัตว์น ้า (ตัว) หมายเหตุ 
22 กุมภาพันธ์ 2562 ปลายี่สกเทศ 80,000 ศพจ.เพชรบูรณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2562 ปลาบ้า 10,000 คณะกรรมการแหล่งน ้า 
 ปลาจีน  5,000  
 ปลานวลจันทร์ 5,000  
27 พฤษภาคม 2562 ปลาจีน 5,000 คณะกรรมการแหล่งน ้า 
 ปลานวลจันทร์ 5,000  
 ปลาสวาย 2,000  

รวม 112,00  
 

แบบสรุปข้อมูลน ้าหนักความยาวลูกปลาก่อนปล่อยอนุบาล 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

ชนิด
ที ่

ชนิดปลา 
น ้าหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
ความยาวเฉลี่ย 

(ซม.) 
จ้านวนทั งหมดที่ปล่อย

ลงแหล่งน ้า (ตัว) 
1 ยี่สกเทศ 2.39 5.7 80,000 
2 บ้า 0.45 4.0 10,000 
3 จีน 1.50 5.0 5,000 
4 นวลจันทร์เทศ 1.30 5.7 5,000 

Total 100,000 
 

แบบสรุปข้อมูลน ้าหนักความยาวลูกปลาหลังปล่อยอนุบาล 
วันที่ 26 มีนาคม 2562 

ชนิด
ที ่

ชนิดปลา 
น ้าหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
ความยาวเฉลี่ย 

(ซม.) 
จ้านวนทั งหมดที่ปล่อย

ลงแหล่งน ้า (ตัว) 
1 ยี่สกเทศ 3.21 6.1 80,000 
2 บ้า 1.77 5.1 10,000 
3 จีน 3.98 7.9 5,000 
4 นวลจันทร์เทศ 4.53 8.0 5,000 

Total 100,000 
 

แบบสรุปข้อมูลน ้าหนักความยาวลูกปลาก่อนปล่อยในแหล่งน ้า 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

ชนิด
ที ่

ชนิดปลา 
น ้าหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
ความยาวเฉลี่ย 

(ซม.) 
จ้านวนทั งหมดที่ปล่อย

ลงแหล่งน ้า (ตัว) 
1 สวาย 3.93 8.1 2,000 
2 จีน 3.98 7.9 5,000 
3 นวลจันทร์เทศ 4.53 8.0 5,000 

Total 12,000 



๓๓ 

 

ข้อมูลการสุ่มประเมินการเจริญเติบโตของพันธุ์ปลาที่ปล่อยในแหล่งน ้าชุมชน 
วันที่ 25 มีนาคม 2562 

 

 
 



๓๔ 

 

ข้อมูลการสุ่มประเมินการเจริญเติบโตของพันธุ์ปลาที่ปล่อยในแหล่งน ้าชุมชน 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 

 

 


