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คำนำ
ความหลากหลายทางชีว ภาพ (Biodiversity) เป็ นผลลั พ ธ์จ ากการเปลี่ ยนแปลงอุ ณ หภู มิข องโลก
สถานการณ์ความหลากหลายทางชีว ภาพของโลกมีการเปลี่ ยนแปลงในทิศทางลบ ลดลงทั้งชนิดพันธุ์และ
ปริมาณของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาหรือสัตว์น้าที่ มีการกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้้าต่างๆในโลก
ประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นอธิบดีกรมประมง(ดร.จุมพล สงวนสิน) จึงมีนโยบายเพื่อให้สัตว์น้า
ของไทย มีความหลากหลายทางชีว ภาพและด้ารงอยู่ อย่างยั้ง ยืนตลอดไป โดยสั่ งการให้ แต่ล ะจั งหวัด ได้
พิจารณาคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้า จ้านวน ๑ ชนิด พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ที่ระบุชื่อสกุล (Genus) ชนิดพันธุ์
(Species) ของสัตว์น้า ตามหนังสือกรมประมง ที่ กษ ๐๕๐๐.๒/ว ๑๓๔๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
การคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้าประจ้าจังหวัด ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะกระตุ้นจิตส้านึก ฟื้นฟูและการด้ารง
ความหลากหลายทางชีวภาพทางด้านการประมงของประเทศไทย
ส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด้าเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้าประจ้าจังหวัด
บุรีรัมย์ คือ “กุ้งฝอยนำจืด Macrobrachium lanchesteri” ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ขอขอบพระคุณ
ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ ต่อไป

ส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
สิงหาคม ๒๕๕๘

๔

สารบัญ
หน้า
การคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้าประจ้าจังหวัด
- ความเป็นมาของการคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้าประจ้าจังหวัด
- การคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้าประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลสัตว์น้าประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์ : กุ้งฝอยน้้าจืด Macrobrachuim lanchesteri
ประวัติจากกุ้งฝอยน้้าจืดสู่กุ้งจ่อมและถูกคัดเลือกเป็นสัตว์น้าประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์
เมนูเด็ด...กุ้งฝอยน้้าจืดของคนบุรีรัมย์
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กุ้งจ่อม (มผช.๑๔๗/๒๕๕๒)
- เอกสารการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์สัตว์น้าประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์
- การจัดแสดง...กุ้งฝอยน้้าจืด...ในตูแ้ สดงสัตว์น้า ส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เอกสารการพิจารณาคัดเลือกสัตว์น้าประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์
- ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกสัตว์น้าประจ้าจังหวัด ประจ้าปี ๒๕๕๘
- รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
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กำรคัดเลือกปลำหรือสัตว์นำประจำจังหวัด
ควำมเป็นมำของกำรคัดเลือกปลำหรือสัตว์นำประจำจังหวัด
ดร.จุ ม พล สงวนสิ น อธิ บ ดี ก รมประมง มี น โยบายที่ จ ะด้ า รงความหลากหลายทางชี ว ภาพ
(Biodiversity) ของปลาหรือสัตว์น้าที่การกระจายอยู่ทั่ว ไปตามแหล่งน้้าต่างๆ ในประเทศไทย จากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก (Climate change) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้ง
กิจกรรมในการด้ารงชีพของมนุษย์ ที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรที่ก้าวกระโดด เพื่อ
สนองความต้องการในการบริโภคของประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประมง (Fisheries) ซึ่งการท้า
การประมง (Fishery) ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์น้าส่วนใหญ่ของประชาคมถูก
จับเกินกว่าระดับที่เหมาะสม (Overexploited) ทั้งในแหล่งน้้าธรรมชาติ อาทิ มหาสมุทร ทะเล แม่น้า ล้าคลอง
หนอง บึง และแหล่งน้้าก่อสร้าง อาทิ เขื่อน และอ่างเก็บน้้า เป็นต้น ดังนั้นอธิบดีกรมประมงจึงมีนโยบายเพื่อให้
สัตว์น้าของไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพและด้ารงอยู่อย่างยั้งยืนตลอดไป โดยก้าหนดให้แต่ละจังหวัด ได้
พิจารณาคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้า จ้านวน ๑ ชนิด พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ที่ระบุชื่อสกุล (Genus) ชนิดพันธุ์
(Species) ของสัตว์น้า ตามหนังสือกรมประมง ที่ กษ ๐๕๐๐.๒/ว ๑๓๔๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
การคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้าประจ้าจังหวัด (กรมประมง. ๒๕๕๘) ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะฟื้นฟูและการ
ด้ารงความหลากหลายทางชีวภาพทางด้านการประมงของประเทศไทย

กำรคัดเลือกปลำหรือสัตว์นำประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ โดยประมงจังหวัดบุรีรัมย์ (นายจิรพงศ์ นุตะศะริน ) ได้เสนอผู้ ว่า
ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความเห็นชอบและลงนามเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ (ส้านักงานประมง
จังหวัดบุรีรัมย์. ๒๕๕๘) และแจ้งผลการคัดเลือกสัตว์น้าประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์ไปยัง กองตรวจราชการกรม
กรมประมง เมื่อวัน ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ (ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ . ๒๕๕๘) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ (นายเสรี ศรีหะไตร) มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายวิทยา จันทร์ฉลอง) ลงนาม
แทน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ต่อมากรมประมงได้แจ้งมายังส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ให้ทราบว่า
การประกาศผลการคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้าประจ้าจังหวัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการจังหวัดและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ประมงจังหวัดบุรี รัมย์ (นายเฉลียว เทียนวรรณ) ด้ารงต้าแหน่งประมงจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่เดือน
มีน าคม ๒๕๕๘ ถึงปั จจุ บั น ได้มอบหมายให้หั ว หน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (ดร.ธงชัย
เพิ่มงาม) ด้าเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกตามที่กรมประมงก้าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
คัดเลือกสัตว์น้าประจ้าจังหวัด ประกอบด้วย ประมงอ้าเภอกระสัง (นางสาวประภาพรรณ บุญรอด), ประมง
อ้าเภอนางรอง (นายภาณุพันธ์ วรรณสุรชาติ ), ประมงอ้าเภอสตึก (นางสาวปภาดา ศรีทองทูล ), ประมง
อ้าเภอพุทไธสง (นายชูพงษ์ โยธาวงศ์), ประมงอ้าเภอล้าปลายมาศ (นายสมเดช ดอกจันทร์), ประมงอ้าเภอ
หนองกี่ (นายสุบงกช สิงห์ดี ), ประมงอ้าเภอบ้านกรวด (นางสาวร้าไพ ทวีบุญ ), และผู้รับผิดชอบอ้าเภอ
ละหานทราย (นายบุญโฮม เอี่ยมสอาด) พร้อมเจ้าหน้าที่ส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานราชการที่
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เกี่ย วข้อง และผู้ มีส่ว นได้ส่ ว นเสี ย น้ าเสนอและขออนุมัติ “การคัดเลื อกสั ตว์น้า ประจ้าจังหวัด ” บรรจุใน
ระเบี ย บการประชุม หั ว หน้ าส่ ว นราชการจั งหวัด บุรี รัม ย์ ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๘ ประจ้า เดื อนเมษายน ๒๕๕๘
(ส้านักงานจังหวัดบุรีรมย์. ๒๕๕๘ และส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์. ๒๕๕๘) มติที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มี
ผู้คัดค้าน “สัตว์นำประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คือ กุ้งฝอยนำจืด Macrobrachium lanchesteri” ตั้งแต่นั้นมา

ข้อมูลสัตว์นำประจำจังหวัดบุรีรัมย์ : กุ้งฝอยนำจืด Macrobrachium lanchesteri
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ชื่อสัตว์นำ กุ้งฝอยนำจืด
ชื่อสำมัญ : Freshwater prawn ชื่อวิทยำศำสตร์: Macrobrachium lanchesteri
ชื่อท้องถิ่น : กุ้งฝอย, กุ้งนา, เตร็ยกอง (ภาษาเขมรถิ่นไทยสุรินทร์), เตร็ยกุง้ (ภาษาเขมรถิ่นไทยบุรีรัมย์),
กุ้งฝอยน้้าจืดเป็นสัตว์น้าในสกุลเดียวกับกุ้งก้ามกราม กุ้งทั้งสองชนิดที่มีขนาดเท่ากันผู้ที่ไม่คุ้นเคยอาจ
แยกชนิดไม่ได้ ในแหล่งน้้าจืดสามารถพบกุ้งฝอยได้ตลอดฤดูกาล เนื่องจากกุ้งฝอยอายุประมาณ ๑๕ วัน
สามารถขยายพันธุ์ได้ การเสื่อมโทรมตามสภาพธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ในการด้ารงชีพที่ไม่ค้านึงถึง
นิเวศวิทยาแหล่งน้้าหรือแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ ท้าให้ทั้งชนิดและปริมาณกุ้งฝอยน้้าจืดลดลงอย่างรวดเร็ว มีรายงานการวิจัยการจ้าแนกชนิดกุ้งน้้าจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบกุ้งสกุล
Macrobrachium จ้านวน ๑๔ ชนิด (จุฑามาศ, ๒๕๕๒) ซึ่งกุ้งฝอยน้้าจืด Macrobrachium lanchesteri
พบได้ในจังหวัดบุรีรัมย์เช่นกัน ลักษณะเด่นบางประกาศที่ใช้ในการจ้าแนกชนิดชนิดกุ้งฝอยน้้าจืด ดังนี้
๑. M. lanchesteri กุ้งฝอย, กุ้งนา
ลักษณะเด่น: กรีตรง ยาวกว่าแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ปลายงอนขึ้น ด้านบนของกรีมีแง่ยื่นแบบฟันเลื่อย ๖–๘ ซี่
ด้านล่าง ๒-๔ ซี่ ขาเดินคู่ที่ ๒ เป็นรูปทรงกระบอกยาวเรียว มีขนเล็กและสั้นบริเวณ finger

๒. M. tratense
ลักษณะเด่น: กรีตรง ยาวเท่ากับแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้าน บนของกรีมีแง่ยื่นแบบฟันเลื่อย ๙–๑๒ ซี่ ด้านล่าง
๔-๖ ซี่

๗
๓. M. rosenbergii กุ้งก้ามกราม กุ้งนาง กุ้งหลวง
ลักษณะเด่น: กรียาวเลยแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ปลายเชิด งอนขึ้น โคนกรีเป็นสันสูง ด้านบนของกรีมีแง่ยื่นแบบ
ฟันเลื่อย ๑๐–๑๒ ซี่ ด้านล่าง ๑๒-๑๔ ซี่

๔. M. yui
ลักษณะเด่น: กรีตรง โค้งลงเล็กน้อย ยาวคล้ายใบหอก สั้นกว่าแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้านบนของกรีมีแง่ยื่น
แบบฟันเลื่อย ๘–๑๐ ซี่ ด้านล่าง ๒-๓ ซี่

๕. M. lar
ลักษณะเด่น: กรียาว ตรง สั้นเท่ากับแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้านบนของกรีมีแง่ยื่นแบบฟันเลื่อย ๖–๘ ซี่
ด้านล่าง ๒-๓ ซี่

๖. M. sintagense กุ้งชฎา กุ้งก้ามใหญ่
ลักษณะเด่น: กรีเรียวยาว ตรง ปลายงอนขึ้นเล็กน้อย ยาวเลยแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้านบนของกรีมีแง่ยื่น
แบบฟันเลื่อย ๑๐–๑๒ ซี่ ด้านล่าง ๕-๗ ซี่

๗. M. malayanum
ลักษณะเด่น: กรีเรียว ตรง สั้นกว่าแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้าน บนของกรีมีแง่ยื่นแบบฟันเลื่อย ๘–๑๒ ซี่
ด้านล่าง ๒-๓ ซี่

๘. M. niphanae
ลักษณะเด่น: กรีเรียว ตรง ยาวเท่ากับหรือสั้นกว่าแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้านบนของกรีมีแง่ยื่นแบบฟันเลื่อย
๗–๑๑ ซี่ ด้านล่าง ๒-๓ ซี่

๘
๙. M. eriocheirum กุ้งก้ามขน
ลักษณะเด่น: กรีเรียว ตรง ชี้ลงเล็กน้อย สั้นกว่าแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้านบนของกรีมีแง่ยื่นแบบฟันเลื่อย
๑๐–๑๓ ซี่ ด้านล่าง ๒-๓ ซี่

๑๐. M. eriocheirum กุ้งก้ามขน
ลักษณะเด่น: กรีเรียว ตรง ชี้ลงเล็กน้อย สั้นกว่าแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้านบนของกรีมีแง่ยื่นแบบฟันเลื่อย ๘–
๑๒ ซี่ ด้านล่าง ๒-๓ ซี่

๑๑. M. hirsutimanus กุ้งก้ามขน
ลักษณะเด่น: กรีเรียว ตรง ปลายงอนขึ้นเล็กน้อย สั้นกว่าแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้านบนของกรีมีแง่ยื่นแบบฟัน
เลื่อย ๑๒–๑๔ ซี่ ด้านล่าง ๒-๔ ซี่

๑๒. M. forcipatum
ลักษณะเด่น: กรีเรียว ตรง ชี้ลงเล็กน้อย สั้นกว่าแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้านบนของกรีมีแง่ยื่นแบบฟันเลื่อย ๕–
๘ ซี่ ด้านล่าง ๒-๓ ซี่

๑๓. M. amplimmanus กุ้งก้ามขน
ลักษณะเด่น: กรีเรียว ตรง สั้นกว่าแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้าน บนของกรีมีแง่ยื่นแบบฟันเลื่อย ๙–๑๓ ซี่
ด้านล่าง ๒-๓ ซี่

๑๔. M. sirindhorn
ลักษณะเด่น: กรีเรียว ตรง ชี้ลงเล็กน้อย สั้นกว่าแผ่นก้าบังหนวดคู่ที่ ๒ ด้านบนของกรีมีแง่ยื่นแบบฟันเลื่อย ๕–
๙ ซี่ ด้านล่าง ๒-๓ ซี่

๙

A

B

C

D

E

F

G

ภาพแสดง กรีกุ้งฝอยน้้าจืดบางชนิด (A B D E และ F), กุ้งหัวจรวด (C) และ กุ้งก้ามกราม (G)
ภาพโดย : นายวชิระ กว้างขวาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดอุบลราชธานี

ประวัติจำกกุ้งฝอยนำจืดสู่กุ้งจ่อมและถูกคัดเลือกเป็นสัตว์นำประจำจังหวัดบุรีรัมย์
กุ้งจ่อม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการถนอมอาหารสัตว์น้า โดยน้าทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับการ
ประยุ กต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี ที่เ หมาะสม ผลิ ต กุ้ง จ่อ มและผลิ ต ภัณ ฑ์ กุ้ง จ่อ ม จ้ าหน่า ยเป็ นสิ นค้ าหนึ่ งต้ าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกุ้งจ่อม มผช. ๑๔๗ สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท อีกทั้งกรมประมง มีนโยบายด้ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศให้ “กุ้งฝอยนำจืด Macrobrachium lanchesteri เป็นสัตว์นำประจำจังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๕๘”
ข้อมูลกุ้งจ่อม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ ได้ให้ข้อมูลของการประกอบการผลิตกุ้งจ่อม ดังนี้
- ผู้ประกอบการผลิตกุ้งจ่อม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ้านวน ๒๒ ราย ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : กุ้งจ่อม มผช. ๑๔๗ และมาตรฐานอาหารและยา (อย.) จ้านวน ๑๔ ราย
- รายได้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท)
- ราคาการจ้าหน่าย : กุ้งจ่อม บรรจุภาชนะ น้้าหนัก ๓๐๐ กรัม ราคา ๓๕ บาท หรือ จ้าหน่าย ๓
ถุง ราคา ๑๐๐ บาท
- การผลิตกุ้งจ่อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลิตได้ จ้านวน ๑๓๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๑๓๕ ตัน) กุ้งฝอยน้้าจืดสด
๑ กิโลกรัม ผสมข้าวคั่ว และน้้าปลา ตามสูตรหรือเคล็ดลับของผู้ประกอบการผลิตกุ้งจ่อม จะได้
ผลผลิตกุ้งจ่อม ๑.๓ กิโลกรัม ดังนั้นในหนึ่งปีมีความต้องการกุ้งฝอยน้้าจืดสด ประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม (๑๐๐ ตัน)
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการผลิตกุ้งจ่อม คือ ขาดแคลนวัตถุดิบหลัก คือ กุ้งฝอยน้้าจืด

๑๐

เมนูเด็ด...อำหำรจำกกุ้งฝอยนำจืดของคนบุรีรัมย์ (คนเมืองแปะ)
๑. ก้อยกุ้งหรือกุ้งเต้น
ส่วนผสมหรือวัตถุดิบ ดังนี
-

กุ้งฝอยเป็นๆ (มีชีวิต) 200 กรัม - น้้ามะนาว 2 ช้อนโต๊ะ
น้้าปลา 1½ ช้อนโต๊ะ
- ข้าวคั่วโขลก 2 ช้อนโต๊ะ
หอมแดงซอย 3 หัว
- พริกขี้หนูแห้งคั่วป่น 1 ช้อนโต๊ะ
ผักชีฝรั่งซอย 2 ต้น
- ต้นหอมซอย 2 ต้น

วิธีทำหรือปรุงรส
- ล้างกุ้งฝอย พักในตะแกรงให้สะเด็ดน้้า
- ใส่กุ้งฝอยลงในอ่างผสม ใส่น้ามะนาว น้้าปลา ข้าวคั่ว หอมแดง และพริกป่น เคล้าให้เข้ากัน ใส่ผักชีฝรั่ง
และต้นหอม เคล้าให้เข้ากันทั่ว ตักใส่จานเสิร์ฟ
ที่มำ : http://www.pstip.com/เมนูอาหาร-ภาคอีสาน/อาหารอีสาน...กุ้งเต้น.html
คำเตือนกำรบริโภคก้อยกุ้งหรือกุ้งเต้น
โรคพยาธิใบไม้ปอด ชนิดพาราโกนิมัส (Paragonimus) พยาธิเข้าไปฝังตัวอาศัยอยู่ในปอด เนื้อปอดจะ
ถูกท้าลาย การติดต่อโรคได้โดยการกินปูและกุง้ น้าจืด ทีป่ รุงสุกๆดิบๆ ที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ปอด

พยาธิ Paragonimus heterotremus

ไข่ P. heterotremus

ตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อ

ที่มา : http://www.tm.mahidol.ac.th/hospital/hospital-p-paragonemous-th.php
๒. กุ้งจ่อมทรงเครื่อง
ส่วนผสมหรือวัตถุดิบ ดังนี
- กุ้งจ่อม 1 ถ้วย หมูสับ/บด 1 ถ้วย
- หอมแดง 5 หัว
- กระเทียม 5 หัว
- พริกขี้หนูสวน 20 เม็ด
- ตะไคร้ 2 ต้น
- ใบมะกรูด 10 ใบ
- พริกไทยด้าเกล็ด 1 ช้อนชา
- น้้าตาลปี๊บ ½ ช้อนชา
วิธีทำหรือปรุงรส
- ตั้งน้ามันพืชให้ร้อน น้าหมูสับลงกะทะผัดให้สุกใส่กุ้งจ่อมผัดให้เข้ากัน
- น้าหัวหอมซอย ตะไคร้ซอย พริกแดงหั่นซอย ใส่ลงกะทะผัดให้เข้ากัน ชิมรสถ้าเค็มมากก็เติม
น้้าตาลสักนิดหน่อย เพื่อให้มีรสกลมกล่อม
- เมื่อเข้าที่แล้ว โรยใบมะกรูดหั่นฝอย เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ที่มา : http://dokkik08.blogspot.com/2011/03/1.html

๑๑

เอกสำรอ้ำงอิง
กรมประมง. ๒๕๕๘. การคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้าประจ้าจังหวัด. หนังสือกรมประมง ที่ กษ ๐๕๐๐.๒
/ว ๑๓๔๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘.
จุฑามาศ จิวาลักษณ์ และพรพรรณ ศุภกิจรัตนากุล. กุ้งสกุล Macrobrachium ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. http://www.fisheries.go.th/if-center/web2/images/pdf/Macrobrachium%20in%20
E-San.pdf. Aug18,2015.
ส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์. ๒๕๕๘. การอนุมัติ “การคัดเลือกสัตว์น้าประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์” บรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ้าเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘.
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กระทรวงอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กุ้งจ่อม.
http://app.tisi.go.th/otop/standard/standards.html. Jul9, 2015.
http://dokkik08.blogspot.com/2011/03/1.html. Jul9, 2015.
http://www.pstip.com/เมนูอาหาร-ภาคอีสาน/อาหารอีสาน...กุ้งเต้น.html. Jul9, 2015.
http://www.tm.mahidol.ac.th/hospital/hospital-p-paragonemous-th.php. Aug13, 2015.

๑๒

ภาคผนวก

๑๓

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กุ้งจ่อม (มผช.๑๔๗/๒๕๕๒)

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

เอกสารการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์สัตว์นาประจาจังหวัดบุรีรัมย์
๑. เอกสำรแผ่นพับและกำรประชำสัมพันธ์

๒๐

วันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
(คุณทิพาวรรณ นพรัตน์ ) ร่วมจัดนิทรรศการด้านการประมงและแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ “กุ้งฝอยน้้าจืด
Macrobrachium lanchesteri” สัตว์น้าประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่เกษตรกรและราษฎรทั่วไปที่เข้าชมงานวัน
พืชมงคลและงานวันเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับส้านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าชมนิทรรศการด้านการประมง
และรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์สัตว์น้าประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน ๑๔๐ แผ่น

๒๑

วันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเฉลียว เทียนวรรณ) ประมงอ้าเภอสตึก (นางสาวปภาดา ศรีทองทูล ) หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้้าจืด
เขื่อนล้านางรอง (นายปรีชา งอกนาวัง) และคณะ ประชาพิจารณ์การก้าหนดพื้นที่เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าใน
แหล่งธรรมชาติ “หนองซ้าง” เป็นมูลหลง ในพื้นที่บ้านวังปลัด มีราษฎรและคณะสงฆ์ร่วมแสดงความคิดเห็น
และมีการปล่อยพันธุ์ปลาจ้านวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ “กุ้งฝอยน้้าจืด Macrobrachium
lanchesteri” สัตว์น้าประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ (ดร.ธงชัย เพิ่มงาม) ชี้แจงและแจกแผ่น
พับฯ จ้านวน ๓๐ แผ่น

วันอังคำรที่ ๓-๑๒ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์ โดยป้ายไวนิล “สัตว์น้าประจ้าจังหวัด” ร่วมกับ
ส้านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงอีสาน
วิทยาเขตสุรินท์ จังหวัดสุรินทร์

๒๒

วันอังคำรที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์ผ่าน
Microsoft PowerPoint แก่ผู้แทนสหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จ้ากัด จ้านวน ๑๕ ราย

วันเสำร์ที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ (ดร.ธงชัย เพิ่มงาม)
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Microsoft PowerPoint ให้กับ นศท. ชั้นปีที่ ๑-๓ จ้านวน ๓๐๐ นาย ณ ห้องอบรม ค่าย
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ในการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

๒๓

กำรจัดแสดง...กุ้งฝอยนำจืด...ในตู้แสดงสัตว์นำ สำนักงำนประมงจังหวัดบุรีรัมย์

ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยรำชกำร อบต. อบจ. และประชำชนในจังหวัดรับทรำบ
ผ่ำนกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัดบุรีรัมย์

๒๔

เอกสำรกำรพิจำรณำคัดเลือกสัตว์นำประจำจังหวัดบุรีรัมย์

๒๕

๒๖

๒๗

จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อสัตว์นำ กุ้งฝอยนำจืด
ชื่อสำมัญ : Freshwater prawn ชื่อวิทยำศำสตร์: Macrobrachium lanchesteri
ชื่อท้องถิ่น : กุ้งฝอย, กุ้งนา, เตร็ยกอง (ภาษาเขมรถิ่นไทย)
กุ้งฝอยน้้าจืดเป็นสัตว์น้าในสกุลเดียวกับกุ้งก้ามกราม กุ้งทั้งสองชนิดที่มีขนาดเท่ากันผู้ที่ไม่คุ้นเคยอาจ
แยกชนิดไม่ได้ ในแหล่งน้้าจืดสามารถพบกุ้งฝอยได้ตลอดฤดูกาล เนื่องจากกุ้งฝอยอายุประมาณ ๑๕ วัน
สามารถขยายพันธุ์ได้ การเสื่อมโทรมตามสภาพธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ในการด้ารงชีพที่ไม่ค้านึงถึง
นิเวศวิทยาแหล่งน้้าหรือแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ ท้าให้ทั้งชนิดและปริมาณกุ้งฝอยน้้า
จืด ลดลงอย่ างรวดเร็ ว มีร ายงานการวิจั ยการจ้าแนกชนิดกุ้งน้้าจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบกุ้ง สกุล
Macrobrachium จ้านวน ๑๔ ชนิด (จุฑามาศ, ๒๕๕๒) ซึ่งกุ้งฝอยน้้าจืด Macrobrachium lanchesteri (De
Man, 1911) พบได้ในจังหวัดบุรีรัมย์เช่นกัน
กุ้งจ่ อมประโคนชัย เป็ น ภูมิปั ญญาท้องถิ่นด้านการถนอมอาหารสั ตว์น้า โดยน้าทรัพยากรท้องถิ่น
ร่ ว มกับ การประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เหมาะสม สร้ า งอาชี พ สร้า งรายได้ และสร้ า งมู ล ค่ าเพิ่ มผลผ ลิ ต และ
ผลิตภัณฑ์ประมงให้กับชุมชน จากเดิมนั้นใช้ปลารากกล้วยเป็นวัตถุดิบหลักในการท้าปลาจ่อม ต่อมาปลาราก
กล้วยหาได้ยาก จึงมีผู้คิดค้นประยุกต์ใช้กุ้งฝอยน้้าจืดและใช้น้าปลาแทนเกลือท้าให้ได้ร สชาติเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้บริโภค ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. ๑๔๗) สามารถผลิตจ้าหน่ายเป็นสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์(OTOP) ของจังหวัดบุรีรัมย์ สร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท
จากความต้องการสินค้าของผู้บริโภคสูงขึ้น ท้าให้วัตถุดิบหลักคือกุ้งฝอยน้้าจืดมี ปริมาณไม่เพียงพอ มี
การน้าเข้าจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ(กัมพูชา) ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์
สินค้า การกระตุ้นให้มีการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงและบริหารจัดการกุ้งฝอยน้้าจืด และกรมประมงมี
นโยบายด้ารงความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศให้ “กุ้งฝอยนำจืด
Macrobrachium lanchesteri (De Man, 1911” เป็นสัตว์น้าประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ ๑๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
นายเสรี ศรีหะไตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายวิทยา จันทร์ฉลอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์
นายปรีชา งอกนาวัง
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้้าจืดเขื่อนล้า
นางรอง
นายเฉลียว เทียนวรรณ
ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
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ตัวชีวัดและเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรคัดเลือกสัตว์นำประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘
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รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ และ ภาคเอกชน
ครั้งที่ 4/2558
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
********************

ส่วนภูมิภาค
1. นายเสรี ศรีหะไตร
2. นายเฉลิมพล พลวัน
3. นายทานอง ศรีเมือง
4. นายดารงชัย เนรมิตตกพงศ์
5. นายนพดล ไพฑูรย์
6. นายชวลิต อัศวะมหาศักดา
7. นายปรีชา พรหมบุตร
8. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ แทน
9. นายทแกล้ว นุศรีวอ
10. นายโสภณ ชาเรืองฤทธิ์
11. นางวาสนา แถวเพ็ชร
12. นายประสงค์ ทองประ
13. นางสาวจารุพร ตามกลาง
14. นายณัทกร ยุทธทัตพล
15. นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร
16. นายยงยุทธ วิชัยธรรม
17. นายอาคม พิญญศักดิ์
18. นายวันชัย ทิพย์อักษร
19. นายเฉลียว เทียนวรรณ
20. นางสาววรรณพร ดอกจาปา
21. นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย
22. นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา
23. นายทวีศักดิ์ สวัสดิสิงห์
24. นายพันธ์ศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์
25. นางสาวเรวดี เชยกลิ่น
26. นายอนันต์ กลั่นขยัน
27. นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์
28. นายสุรเดช วุฒิชาติ
29. นางสาวสุกัญญา ศิริโภคากิจ

แทน
แทน
แทน

แทน
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบุรีรมั ย์
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
คลังจังหวัดบุรีรัมย์
พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
สถิติจังหวัดบุรีรัมย์
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
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30. นายภุชงค์ สินธุรัตน์
31. นายวัชรนนท์ มั่นใจ
32. นายเสวก บัตรรัมย์
33. นายเผด็จ หริ่งรอด
34. นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์
35. นางสาววิมล ชอบสุข
36. นายสติ เจริญพจน์
37. นายสุเชษฐ์ นันทอง
ส่วนกลาง
38. พ.อ.นิเวศน์ ฉายากุล
39. พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธิ์
40. พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์
41. พ.อ.จะเด็ด นวลมณี
42. พ.ท.อาคม ฐิตะสาร
43. พ.อ.บดีศร จิตต์บุญเหลือ
44. ร.ท.อัมพร สุวรรณพึง
45. นายไชยวัฒน์ มหามาตย์
46. นายจาหลี แซ่ล้อ
47. นางสาวละมุล ทาไธสง
48. นายศิริพงษ์ สมทรัพย์

แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

49. ร้อยเอกวิทย์ ชะนะภัย
50. นายรักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก
51. นายพงศ์พฤกษ์ ภู่พฤกษา
52. นายวิพุธ บุญประสาท
53. นางบุญเสริม จิตสันเทียะ
54. นายปรารภ ลิไธสง
55. นางสาวหทัยรัตน์ คีรีวัลย์
56. นายสุพล เสตเขตต์
57. นายประหยัด ต๊ะสุยะ
58. นางนงนุช ศรีประทุม
59. นายทรงพล สุพรหม
60. นายสิทธิศักดิ์ สิทธิสังข์
61. นายบุญจันทร์ แม้นศิริ

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน

ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดบุรีรมั ย์
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอนางรอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
รอง ผอ.รมน.จว.บร.(ฝ่ายทหาร)
สัสดีจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52
ผบ.ร.23 พัน 4
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์
อัยการจังหวัดบุรีรัมย์
อัยการจังหวัดนางรอง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดบุรีรัมย์
การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบุรีรมั ย์
หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนบุรีรัมย์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
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62. นางวาณี โสภา
63. นายเชาวโรจน์ ศุภกิจ
64. นายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
65. นายสมชาย เมรินทร์
66. นายสวัสดิ์ สมสะอาด
67. นางจิตติพร จินดาแก้ว
68. นายพิชิต ชุ่มเจริญ
69. นายสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์

แทน
แทน
แทน
แทน

70. นายธนุต ดีอินทร์
71. นางชื่นใจ รองสวัสดิ์
72. นายไพศาล พัฒนาเดชกุล
73. นายเฉลิมพงศ์ ขาวช่วง
74. นางสาวลลิตา นิยมสุข
75. นางสาวพิศมัย โพธิสาขา
76. นายสมาน นิยมพรหม
77. ว่าที่ ร.ต.วรเดช นุชเจริญ
78. นายสุพิศ ใจเที่ยง
79. นายก้องพิภพ อารยรังศรี
80. นายสมเจตน์ สร้อยจิตร
81. นายอานนท์ ทิณรัตน์
82. นายบัณฑิต ทมโคตร
83. นายรังสรรค์ เภตรา
84. นายพิษณุ เตียเมิน
85. นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์
86. นายรังสี ทองศรี
87. นายณัฏฐกัลย์ ละเอียด
88. นางสาวฐิติมา ชุมใหม่

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

89. นายจรัญ ทองทับ
90. นายสมปอง จันทรี
91. นายชูเกียรติ โพธิโต
92. ดร.ธนิน กระแสร์

แทน

ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลานางรอง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า
บุรีรัมย์
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์ (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
ผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
จังหวัดบุรีรมั ย์
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยยางพาราบุรีรัมย์
ผู้อานวยการสานักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบุรีรัมย์
โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ผู้อานวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้บุรีรัมย์
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
สาขานางรอง
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดบุรีรมั ย์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดบุรีรมั ย์
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานสุรินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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93. นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์

แทน

94. นายสุพจน์ เจียมใจ
95. นายสมศักดิ์ ชอบทาดี
96. นายประจญ สอนกระโทก

แทน

97. นายศักดา จันทร์ฝอย
98. นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี

แทน

99. นางรุ่งอรุณ ไหมคา

แทน

100. นายระเบียบ เที่ยงธรรม
101. นายนิรัญ อ่อนพันธุ์
102. นายอารยะชัย ชนะวิเศษ
103. นายมนต์ชัย ครองนาม

แทน
แทน
แทน

104. นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
105. นายโชคชัย ดลเสมอ

แทน

อาเภอ
106. นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช
107. นายชนาส ชัชวาลวงศ์
108. จ.อ.ศักดิ์กรินทร์ คูณประโคน
109. นายสมยศ รักษกุลวิทยา
110. นายเพชรพงษ์ จิวะนนท์
111. นายเกรียงศักดิ์ สมจิต
112. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
113. นายชาติชาย รัตนภานพ
114. นายชัยยศ เอื้อปัญญาพร
115. นางสาวเมตตา สินยบุตร
116. นายยงยุทธ จรเสมอ
117. นายเพชร สุพพัตกุล
118. นายปิยะพันธ์ นาคะเสถียร
119. นางนวิยา หวลไธสง
120. จ.อ.สาวิตร เจียมจิระพร
121. นายสุธี คามาเมือง

แทน
แทน

แทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
นายอาเภอเมืองบุรีรัมย์
นายอาเภอนางรอง
นายอาเภอประโคนชัย
นายอาเภอพุทไธสง
นายอาเภอลาปลายมาศ
นายอาเภอสตึก
นายอาเภอละหานทราย
นายอาเภอบ้านกรวด
นายอาเภอกระสัง
นายอาเภอคูเมือง
นายอาเภอหนองกี่
นายอาเภอปะคา
นายอาเภอหนองหงส์
นายอาเภอนาโพธิ์
นายอาเภอพลับพลาชัย
นายอาเภอห้วยราช
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122. นายกฤษณะ อยู่สุข
123. นายพิภพ หนูขวัญ
124. นายชวภณ ประชิตวัติ
125. นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล
126. นายณรงค์ศักดิ์ สบาย
127. นายเทพพนม สมเสมอ
ภาคเอกชน
128. นายชัชวาล ประหยัดรัตน์
129. นายเลิศ นพไธสง
130. นายเชาว์วัศ วรเชษฐ์

แทน
แทน

นายอาเภอโนนสุวรรณ
นายอาเภอชานิ
นายอาเภอโนนดินแดง
นายอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
นายอาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
นายอาเภอแคนดง
ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดบุรีรัมย์

ธนาคาร
131. นายอุดร รุ่งฟ้า

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
132. นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย
แทน
133. นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกูล
แทน
134. นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า
แทน
135. นายสมภพ นามปัญญา
แทน
136. ว่าที่ ร.ต.วิชัย ปิยมิตรธรรม
137. นายสมาน สีหาคลัง
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
138. นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ
แทน
หน่วยงานอิสระ
139. นางสาววัชราภรณ์ โคตรไกรสร แทน
140. นางสุรางค์ จินดาประเสริฐ
แทน
คณะทางานฝ่ายค้าน ครม.น้อย
141. พ.อ.สมโภชน์ ประเสริฐศรี
142. นายอภิชาติ คุ้มสุข

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ผอ.สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดบุรีรัมย์
นักจัดรายการวิทยุ
ผู้แทนภาคประชาชน

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้แทนผู้บัญชาการกองกาลังสุรนารี
2. หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
3. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
5. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
6. ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดบุรีรัมย์
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ
2. นายณัฐพล ยืนยิ่ง
3. นางผ่องศรี สารรัมย์
4. นายประสิทธิ์ หาคุ้มคลัง
5. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
6. นายวีระวัฒน์ เถระวัลย์
7. นายรังสรรค์ พนาดร
8. นางสาวนภกชกร อัครพงศ์ทองมี

จ่าจังหวัดบุรีรัมย์
ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์
เสมียนตราจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าตรวจสอบภายใน สนจ.บร.
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.บร.
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.บร.
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สนจ.บร.
นักวิเทศสัมพันธ์ สนจ.บร.

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม เปิด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 5 ราย...
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว...
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การคัดเลือกสัตว์น้าประจาจังหวัดบุรีรัมย์
ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ : ด้วยกรมประมงมีนโยบายจะดารงความหลากหลายทางธรรมชาติ
ของปลาหรือสัตว์น้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้าต่างๆ ในประเทศไทย โดยให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืนคู่กับ
จังหวัด จึงมีนโยบายให้แต่ละจังหวัดดาเนินการสืบเสาะ ค้นคว้า และสืบประวัติชนิดปลาหรือสัตว์น้าในพื้นที่
ของจังหวัดเพื่อให้เป็นปลาหรือสัตว์น้าประจาจังหวัด โดยคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้า จานวน 1 ชนิด พร้อมชื่อ
วิทยาศาสตร์ที่ระบุชื่อสกุล (Genus) และชนิดพันธุ์ (Species) แจ้งผลให้กรมประมงทราบภายในเดือนมกราคม
พ.ศ.2558
สานักงานประมงจังหวัดได้แจ้งให้ประมงอาเภอดาเนินการคัดเลือกปลาหรือสัตว์น้าประจา
ถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอาเภอนาเสนอมายังสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานใน
สังกัดกรมประมงในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการพิจารณาได้คัดเลือก กุ้งฝอยน้าจืด Macrobrachium lancheteri
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นชอบและลงนามเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 และนาเสนอกรมประมง
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 แล้วนั้ น กรมประมงชี้แจงแนวทางการปฏิ บัติงานของสานักงานประมง
จังหวัด กาหนดตัวชี้วัด: การคัดเลือกสัตว์น้าประจาจังหวัด ในขั้นตอนที่ 3 สานักงานประมงจังหวัดต้องเผยแพร่
ให้หน่วยงานราชการประชาชนในจังหวัดรับทราบ (ผ่านการพิจารณาของคณะกรมการจังหวัด ) จึงขอนาเรียนที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอให้ กุ้งฝอยน้าจืด Macrobrachium lancheteri เป็น
สัตว์น้าประจาจังหวัดบุรีรัมย์

35
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ...
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.05 น.
(ลงชื่อ)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนภกชกร อัครพงศ์ทองมี)
นักวิเทศสัมพันธ์
(ลงชื่อ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายรังสรรค์ พนาดร)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

