
แผนงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ�าและการประมง 

หลักการและเหตุผล 

 เขื�อนก ิ�วคอหมาเป็นเขื�อนที�กรมชลประทานจัดสร้างขึ� นเพื�อตอบสนองความต้องการใช้นํ� า

ในดา้นการเกษตรในเขตจังหวดัลาํปาง มีระดับการเกบ็กกัที�  ๓๔๘ เมตร รทก. มีพื�นที�อ่างเกบ็นํ� าประมาณ 

๗,๐๐๐ ไร่ เกบ็กกันํ� าได ้๑๗๐ ลูกบาศกเ์มตร การสร้างเขื�อนเป็นการเปลี�ยนแปลงภาพสิ�งแวดลอ้มทางนํ� าจาก

สภาพนํ� าไหลเป็นแหล่งนํ� านิ�ง ซึ� งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาทางนํ� าและทรัพยากรประมง  

กรมชลประทานได้มีการศึกษาสิ� งแวดล้อมและผลกระทบของการกอ่สร้างเขื�อนต่อ

นิเวศวิทยาทางนํ� า ทรัพยากรประมง และกาํหนดให้มีแผนงานพฒันาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ� าและการ

ประมง ภายใตแ้ผนปฏิบติัการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม เพื�อแกไ้ขและลดผลกระทบของ

การสร้างเขื�อนต่อทรัพยากรประมง และต่อประชาชนในพื�นที� โดยกรมชลประทานสนันสนุนงบประมาณให้

หน่วยงานกรมประมงในจงัหวดัลาํปาง โดยศูนยป้์องกนัและปราบปรามการประมงนํ� าจืดภาคเหนือตอนบน 

จังหวดัลําปาง สํานักบริหารจัดการด้านการประมง ดําเนินการอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกแก ่

ประชาชนในพื�นที�ในการใชท้รัพยากรสตัวน์ํ� าและการทาํการประมง และควบคุมการทาํการประมงให้เป็นไป

ตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ สํานักงานประมงจังหวดัลาํปางให้การส่งเสริมและพฒันาอาชีพด้านการ

ประมงแกป่ระชาชนที�อาศยัในบริเวณอ่างเกบ็นํ� า และสถานีประมงนํ� าจืดจงัหวดัลาํปาง สํานักวิจัยและพฒันา

ประมงนํ� าจืด ดําเนินการผลิตและปล่อยพนัธุ์สัตว์นํ� า เพื�อเพิ�มผลผลิตสัตว์นํ� าและคงความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสตัวน์ํ� า เพื�อให้เกดิการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรสัตว์นํ� าและการทําการประมงในอ่างเกบ็นํ� าเขื�อน

ก ิ�วคอหมาอยา่งย ั�งยนื 

วัตถุประสงค์ 

เพื�อเพิ�มผลผลิตสตัวน์ํ� าและคงความหลากหลายทางชีวภาพของสตัวน์ํ� า 

 

ระยะเวลาการดาํเนินการ 

  เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกนัยายน ๒๕๕๔ 

 

สถานที�ดาํเนินการ 

  สถานีประมงนํ� าจืดจงัหวดัลาํปางและบริเวณอ่างเกบ็นํ� าเขื�อนก ิ�วคอหมา  

   

วิธีดาํเนินการ 

๑. ผลิตและปล่อยพนัธุ์สตัวน์ํ� าเพื�อเพิ�มผลผลิตสตัวน์ํ� าในอ่างเกบ็นํ� าเขื�อนก ิ�วคอหมา 

 

 



ผลการดาํเนินการ 

สถานีประมงนํ� า จืดจังหว ัดลําปางได้ผลิตพันธุ์และปล่อยพันธุ์ปลาและกุง้กา้มกราม 

(ตารางที� ๑) โดยปล่อยกุง้กา้มกราม ๒ ขนาด ไดแ้ก ่ลูกกุง้อายปุระมาณ ๓๐ วนั ขนาดความยาว ๑ เซนติเมตร 

และลูกกุง้อาย ุ๗๐ วนั ขนาดความยาว ๒.๕ – ๓.๐ เซนติเมตร โดยปล่อยปลาในอ่างเกบ็นํ� าบริเวณสันเขื�อน

ปล่อยกุง้บริเวณสนัเขื�อนและบริเวณแหล่งหลบซ่อนที�จดัสร้างขึ�น  

 

ตารางที� ๑ พันธ์ุสัตว์นํ�าที�ปล่อยในอ่างเก็บนํ�าเขื�อนกิ�วคอหมา 

 

ชนิด ขนาด (ซ.ม.) จาํนวน (ตวั) หมายเหตุ 

๑. ปลาไน 

๒. ปลาตะเพียนขาว 

๓. ปลายี�สก 

๔. ปลาจาด 

๕. ปลาแกม้ชํ� า 

๖. ปลาตะเพียนทอง 

๗. ปลากระโห้ 

๘. ปลาปีกแดง 

๙. ปลาหมูขาว 

๑๐. ปลาบึก 

๑๑. ปลาสวาย 

๑๒. กุง้กา้มกราม 

๑๓. กุง้กา้มกราม 

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 

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 

 

ปลาจาด ปลาตะเพียนขาว ปลาแกม้ชํ� าปลาปีก

แดง และปลาหมูขาว เป็นปลาที�มีรายงานว่ามี

การแพร่กระจายในแม่นํ� าวงั  

ปลาชนิดอื�นๆและกุง้กา้มกราม กรมประมงได้

ปล่อยในอ่างเกบ็นํ� าเขื�อนกิ�วลมในเขตอาํเภอ

แจห่้มกอ่นการสร้างเขื�อนก ิ�วคอหมา (คาดว่ามี

การแพร่กระจายไปเหนือเขื�อนดว้ย) 

รวม  ๕,๒๗๒,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปและวิจารณ์ผล 

สถานีประมงจืดจังหวดัลาํปางได้ดําเนินการปล่อยปลาและกุง้กา้มกรามลงในอ่างเกบ็นํ� า

เขื�อนก ิ�วคอหมา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ตามแผนงานพฒันาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ� าและ

การประมง ซึ� งจากการสํารวจและเกบ็ข้อมูลของสถานีประมงนํ� า จืดจังหวดัลาํปางและศูนยป้์องกนัและ

ปราบปรามการประมงนํ� าจืดภาคเหนือตอนบน จังหวดัลาํปาง พบว่า ทรัพยากรสัตว์นํ� ามีเพิ�มขึ� น จากการ

สาํรวจ พบว่า ชาวประมงมีการทาํการประมงดว้ยเครื�องมือข่าย ยอขนัช่อ เบ็ด และมีการดํานํ� างมกุง้ ปลาส่วน

ใหญ่ที�ชาวประมงจบัไดด้ว้ยข่ายที�มีตาขนาดใหญ่ ไดแ้ก ่ปลาตะเพียน ปลากาดาํ ปลายี�สกเทศ ปลานิล ซึ� งเป็น

ปลาที�มีอยูเ่ดิม ส่วนปลาที�ปล่อยยงัมีขนาดเล็กกว่าช่องตาข่าย ทําให้ยงัไม่ถูกจับได้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สถานีประมงนํ� าจืดจงัหวดัลาํปางจะทาํการประเมินปลาที�ปล่อยในอ่างเกบ็นํ� าเขื�อนก ิ�วคอหมาต่อไป ส่วนปลา

ที�จบัไดด้ว้ยยอขนัช่อ ไดแ้ก ่ปลาซิว ปลาแป้นแกว้ เป็นตน้ สาํหรับกุง้กา้มกรามที�ปล่อย จาการสํารวจ พบว่า 

กุง้กา้มกรามอาศยัตามซอกหิน บริเวณสันเขื�อน และมีหลายขนาด (ภาพที� ๕ ) และจับได้ยากด้วยเครื�องมือ

ประมง ส่วนใหญ่จะจบัไดโ้ดยการดาํยงิ และพบว่า ประชาชนในพื�นที�และชาวประมงมีการทําการประมงกุง้

กา้มกรามนอ้ย ซึ� งสาํนกังานประมงจงัหวดัลาํปางได้บรรยายให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื�นที�ในด้านการทํา

การประมงกุง้กา้มกรามแลว้ คาดว่าในปีต่อๆไปน่าจะมีการจบักุง้กา้มกรามมากขึ�น  

 

เอกสารอ้างอิง 

 

กรมชลประทาน. ๒๕๔๑. การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม โครงการก ิ�วคอหมา จังหวดั

ลาํปาง. กรมชลประทาน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

ตารางผนวกที� ๑ รายละเอียดแผนและผลการปฏิบตัิงานตามแผนงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ�าและการประมง แผนปฏิบตักิารป้องกันแก้ไขลด 

                     ผลกระทบสิ�งแวดล้อม โครงการกิ�วคอหมา  จังหวัดลําปาง 

 
              

การดาํเนินงาน แผน/ผล 
แผนการปฏิบัตงิาน หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 

๑ กจิกรรมการปล่อยพนัธุ์ปลา แผน                       

  ผล                       

๒ กจิกรรมปล่อยกุง้กา้มกราม แผน                           

  ผล                     

๔ สรุปผลและจดัทาํรายงาน  แผน                     

   ผล                           

 



 

ภาพที� ๑  การปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ�า 

       
  

ภาพที�  ๒  การอนุบาลกุ้งก้ามกรามให้ได้ขนาด ๒.๕ – ๓.๐ เซนตเิมตร 

       
      

ภาพที� ๓  การจัดสร้างที�หลบซ่อนสําหรับลูกกุ้งก้ามกราม 

 
 

 

 

 

 

 



ภาพที� ๔  การปล่อยพันธ์ุกุ้งก้ามกราม 

 
 

ภาพที� ๕  กุ้ งก้ามกรามที�จับได้ที�อ่างเก็บนํ�าเขื�อนกิ�วคอหมา 

 
 

ภาพที� ๖ ชาวประมงในเขื�อนกิ�วคอหมา 

  

ภาพที� ๗ ปลาที�จับได้ในอ่างเก็บนํ�าเขื�อนกิ�วคอหมา 

  
 


