แผนงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ นาและการประมง
ํ
หลักการและเหตุผล
เขือนกิวคอหมาเป็ นเขือนทีกรมชลประทานจัด สร้า งขึ นเพือตอบสนองความต้องการใช้นํา
ในด้านการเกษตรในเขตจังหวัด ลํา ปาง มีระดับการเก็บกกั ที ๓๔๘ เมตร รทก. มีพืนที อ่า งเก็บนําประมาณ
๗,๐๐๐ ไร่ เก็บก ักนําได้ ๑๗๐ ลูกบาศก์เมตร การสร้างเขือนเป็ นการเปลียนแปลงภาพสิ งแวดล้อมทางนําจาก
สภาพนําไหลเป็ นแหล่งนํานิง ซึงอาจส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาทางนําและทรัพยากรประมง
กรมชลประทานได้มี ก ารศึ ก ษาสิ งแวดล้อ มและผลกระทบของการก่อ สร้ า งเขื อนต่ อ
นิเวศวิทยาทางนํา ทรัพยากรประมง และก ําหนดให้ มีแ ผนงานพัฒนาและอนุ รักษ์ทรัพยากรสัต ว์นําและการ
ประมง ภายใต้แผนปฏิบตั ิการป้ องกันแก ้ไขและลดผลกระทบสิ งแวดล้อม เพือแกไ้ ขและลดผลกระทบของ
การสร้างเขือนต่อทรัพยากรประมง และต่อประชาชนในพืนที โดยกรมชลประทานสนันสนุ นงบประมาณให้
หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดลําปาง โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงนําจื ด ภาคเหนื อตอนบน
จัง หวัด ลํา ปาง สํา นัก บริ ห ารจัด การด้า นการประมง ดํา เนิ นการอบรมให้ ค วามรู ้ แ ละสร้า งจิ ต สํา นึ ก แก่
ประชาชนในพืนทีในการใช้ทรัพยากรสัตว์นาและการทํ
ํ
าการประมง และควบคุมการทําการประมงให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ สํา นักงานประมงจังหวัด ลํา ปางให้ การส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พด้า นการ
ประมงแก่ประชาชนทีอาศัยในบริ เวณอ่างเก็บนํา และสถานีประมงนําจืดจังหวัดลําปาง สํา นักวิ จ ัยและพัฒนา
ประมงนําจื ด ดํา เนิ นการผลิต และปล่อยพันธุ์สัต ว์นาเพื
ํ อเพิมผลผลิต สัต ว์นําและคงความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์นาํ เพือให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัต ว์นําและการทํา การประมงในอ่า งเก็บนําเขื อน
กิวคอหมาอย่างยังยืน
วัตถุประสงค์
เพือเพิมผลผลิตสัตว์นาและคงความหลากหลายทางชี
ํ
วภาพของสัตว์นาํ
ระยะเวลาการดําเนินการ
เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนก ันยายน ๒๕๕๔
สถานทีดําเนินการ
สถานีประมงนําจืดจังหวัดลําปางและบริ เวณอ่างเก็บนําเขือนกิวคอหมา
วิธีดาํ เนินการ
๑. ผลิตและปล่อยพันธุ์สตั ว์นาเพื
ํ อเพิมผลผลิตสัตว์นาในอ่
ํ างเก็บนําเขื อนกิวคอหมา

ผลการดําเนินการ
สถานี ป ระมงนํ าจื ด จั ง หวัด ลํา ปางได้ผ ลิ ต พัน ธุ์ แ ละปล่ อ ยพัน ธุ์ ป ลาและกุ ง้ ก า้ มกราม
(ตารางที ๑) โดยปล่อยกุ ้งก ้ามกราม ๒ ขนาด ได้แก่ ลูกกุ ้งอายุประมาณ ๓๐ วัน ขนาดความยาว ๑ เซนติ เมตร
และลูกกุ ้งอายุ ๗๐ วัน ขนาดความยาว ๒.๕ – ๓.๐ เซนติ เมตร โดยปล่อยปลาในอ่า งเก็บนําบริ เวณสันเขื อน
ปล่อยกุ ้งบริ เวณสันเขือนและบริ เวณแหล่งหลบซ่อนทีจัดสร้างขึน
ตารางที ๑ พั นธุ์สัตว์ นาที
ํ ปล่ อยในอ่ างเก็บนําเขือนกิวคอหมา
ชนิด
๑. ปลาไน
๒. ปลาตะเพียนขาว
๓. ปลายีสก
๔. ปลาจาด
๕. ปลาแก ้มชํา
๖. ปลาตะเพียนทอง
๗. ปลากระโห้
๘. ปลาปี กแดง
๙. ปลาหมูขาว
๑๐. ปลาบึก
๑๑. ปลาสวาย
๑๒. กุ ้งก ้ามกราม
๑๓. กุ ้งก ้ามกราม
รวม

ขนาด (ซ.ม.)
๒–๓
๒–๓
๓–๕
๒–๓
๒–๓
๒–๓
๓–๕
๓–๕
๓–๕
๑๐ – ๑๕
๓–๕
๑
๒.๕ – ๓.๐

จํานวน (ตัว)
๑๕๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓,๔๐๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๕,๒๗๒,๐๐๐

หมายเหตุ
ปลาจาด ปลาตะเพียนขาว ปลาแกม้ ชําปลาปี ก
แดง และปลาหมูขาว เป็ นปลาทีมีรายงานว่ามี
การแพร่ กระจายในแม่นาวั
ํ ง
ปลาชนิดอืนๆและกุ ้งก ้ามกราม กรมประมงได้
ปล่อยในอ่างเก็บนําเขือนกิวลมในเขตอําเภอ
แจ้ห่มก่อนการสร้างเขือนกิวคอหมา (คาดว่ามี
การแพร่ กระจายไปเหนื อเขื อนด้วย)

สรุปและวิจารณ์ ผล
สถานี ประมงจื ด จังหวัด ลํา ปางได้ด ํา เนิ นการปล่อยปลาและกุง้ กา้ มกรามลงในอ่า งเก็บนํา
เขือนกิวคอหมา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ตามแผนงานพัฒนาและอนุ รักษ์ทรัพยากรสัต ว์นาและ
ํ
การประมง ซึ งจากการสํา รวจและเก็บข้อ มูลของสถานี ประมงนําจื ด จังหวัด ลํา ปางและศูน ย์ป้องกนั และ
ปราบปรามการประมงนําจื ด ภาคเหนื อตอนบน จังหวัด ลํา ปาง พบว่ า ทรัพยากรสัต ว์นํามีเพิมขึ น จากการ
สํารวจ พบว่า ชาวประมงมีการทําการประมงด้วยเครื องมือข่าย ยอขันช่อ เบ็ด และมีการดํา นํางมกุง้ ปลาส่ ว น
ใหญ่ทีชาวประมงจับได้ดว้ ยข่ายทีมีตาขนาดใหญ่ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลากาดํา ปลายีสกเทศ ปลานิ ล ซึ งเป็ น
ปลาทีมีอยูเ่ ดิม ส่วนปลาที ปล่อยยังมีข นาดเล็กกว่ า ช่ องตาข่ า ย ทํา ให้ ยงั ไม่ถูกจับได้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สถานีประมงนําจืดจังหวัดลําปางจะทําการประเมินปลาทีปล่อยในอ่างเก็บนําเขือนกิวคอหมาต่ อไป ส่ ว นปลา
ทีจับได้ดว้ ยยอขันช่อ ได้แก่ ปลาซิว ปลาแป้ นแก ้ว เป็ นต้น สําหรับกุง้ กา้ มกรามที ปล่อย จาการสํา รวจ พบว่ า
กุ ้งก ้ามกรามอาศัยตามซอกหิ น บริ เวณสันเขื อน และมีห ลายขนาด (ภาพที ๕ ) และจับได้ยากด้ว ยเครื องมือ
ประมง ส่วนใหญ่จะจับได้โดยการดํายิง และพบว่า ประชาชนในพืนทีและชาวประมงมีการทํา การประมงกุง้
ก ้ามกรามน้อย ซึงสํานักงานประมงจังหวัด ลํา ปางได้บรรยายให้ ค วามรู ้แ ก่ประชาชนในพืนที ในด้า นการทํา
การประมงกุ ้งก ้ามกรามแล้ว คาดว่าในปี ต่อๆไปน่าจะมีการจับกุ ้งก ้ามกรามมากขึน
เอกสารอ้ างอิง
กรมชลประทาน. ๒๕๔๑. การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ งแวดล้อม โครงการกิวคอหมา จังหวัด
ลําปาง. กรมชลประทาน.

ภาคผนวก
ตารางผนวกที ๑ รายละเอียดแผนและผลการปฏิ บตั ิงานตามแผนงานพัฒ นาและอนุ รักษ์ ทรัพยากรสัตว์ นาและการประมง
ํ
แผนปฏิ บตั กิ ารป้องกันแก้ ไขลด
ผลกระทบสิงแวดล้ อม โครงการกิวคอหมา จังหวัดลําปาง

การดําเนินงาน
๑ กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลา

แผน/ผล
แผน
ผล

๒ กิจกรรมปล่อยกุ ้งก ้ามกราม

แผน
ผล

๔ สรุ ปผลและจัดทํารายงาน

แผน
ผล

แผนการปฏิบัตงิ าน
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

หมายเหตุ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ภาพที ๑ การปล่ อยพันธุ์ สัตว์ นาํ

ภาพที ๒ การอนุ บาลกุ้งก้ ามกรามให้ ได้ ขนาด ๒.๕ – ๓.๐ เซนติเ มตร

ภาพที ๓ การจัดสร้ างทีหลบซ่ อนสําหรับลูกกุ้งก้ ามกราม

ภาพที ๔ การปล่ อยพันธุ์ก้ ุงก้ ามกราม

ภาพที ๕ กุ้งก้ ามกรามทีจับได้ทีอ่ างเก็บนําเขือนกิวคอหมา

ภาพที ๖ ชาวประมงในเขือนกิวคอหมา

ภาพที ๗ ปลาทีจับได้ในอ่ างเก็บนําเขือนกิวคอหมา

