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สถานภาพทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้าน่ิงและแหล่งนํ้าไหลขนาดใหญ่บางแห่ง       
ในปี 2554 

 
วารนิทร์ ธนาสมหวัง 

ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 
 
การประเมินสถานภาพทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้าขนาดใหญ่รวม 15 แห่ง เป็นแหล่งนํ้าน่ิง 7 แห่ง 

และแหล่งนํ้าไหล 8 แห่ง โดยการสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าตามจุดสํารวจที่กําหนดในแต่ละแหล่งนํ้าด้วยชุดเคร่ืองมือ
ข่ายที่มีช่องตาต่างกัน 7 ขนาด ตามช่วงเวลาที่กําหนดรวม 4 เที่ยวสํารวจในรอบปี ต้ังแต่เดือนมกราคมถึง
ธันวาคม 2554 แหล่งนํ้าน่ิง ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจาน อ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ อ่างเก็บนํ้าเขื่อน
รัชชประภา อ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด และหนองหาร แหล่งนํ้าไหล ได้แก่ แม่นํ้า
เจ้าพระยา แม่นํ้าชี แม่นํ้าตาปี แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี แม่นํ้ามูลตอนล่าง แม่นํ้ายม และคลอง
พระองค์เจ้าไชยานุชิต  

แหล่งนํ้าน่ิงจํานวน 7 แห่งที่ศึกษา พบสัตว์นํ้ารวม 111 ชนิด ผลการจับต่อหน่วยการลงแรง 
(CPUE) เฉลี่ย 5.33 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.060 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีความชุกชุมมาก
ที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาขี้ยอกหางเหลือง และปลาไส้ตันตาแดง ชนิดที่มีมวลชีวภาพ 
(นํ้าหนัก) มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลากระมัง ปลาตะเพียนขาว และปลาซ่า โดยมีดัชนีความหลากหลาย 
2.69 ดัชนีความมากชนิด 26.50 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.57 ทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้าน่ิงอยู่ในสภาวะ
เสียสมดุลอย่างรุนแรง สัตว์นํ้าในแหล่งน้ําส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า  

แหล่งนํ้าไหลจํานวน 8 แห่งที่ศึกษา พบปลารวม 193 ชนิด ผลการจับต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) 
เฉลี่ย 2.00 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.024 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) 
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลากระมัง และปลากดเกราะ โดยมีดัชนีความหลากหลาย 
3.87 ดัชนีความมากชนิด 34.34 และดัชนีความสม่ําเสมอ 0.73 ทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้าไหลอยู่ในสภาวะ
เสียสมดุลปานกลาง ไม่มีสัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น สัตว์นํ้าขนาดใหญ่และสัตว์นํ้าขนาดเล็กมีปริมาณใกล้เคียงกัน 
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ผู้รับผิดชอบ : ช้ัน 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2562-0542 



 

 

2

Status of Fishery Resources in Some Large Lentic and Lotic Waters       
in Year 2011  

 

Varin Tanasomwang 
Central Administrative Office, Department of Fisheries 

 

Abstract 
 

 Fishery resources in 15 large water sources, 7 lentic waters and 8 lotic waters, were 
evaluated. Random samplings of aquatic animals at survey points in each water source were 
performed by using a set of gill nets with 7 different mesh sizes. Four samplings were carried 
out at assigned survey time in a year from January to December 2011. The studied lentic 
water sources included Kaeng Krachan Reservoir, Pasak Chonlasit Reservoir, Rachaprapa Reservoir, 
Ubolratana Reservoir, Phayao Reservoir, Borapet Swamp and Nong Han Swamp. The studied 
lotic water sources were Chao Phraya River, Chi River, Tapee River, Nan River, Bang Pakong-
Prajin River, lower Mun River, Yom River and Pra Ong Chao Chaiyanuchit Canal.  
                One hundred and eleven species of aquatic animals were found in 7 studied lentic 
water sources. Average catch per unit effort (CPUE) was 5.33 individuals and weighed 0.060 
kg/hr per 100 m2 of gill nets. Three most abundant species were Siamese glassfish, spiny 
barb, and beardless bass. Three species with greatest biomass were Smith’s barb, common 
silver carp and barb. Shannon-Wiener diversity index, Pielou’s evenness index and species 
richness index were 2.69, 26.50 and 0.57 respectively. Fishery resources in lentic water sources 
were in serious unbalance status. Aquatic animals in those water sources were small, short life 
span and low economic values. 
                One hundred and ninety three species of fishes were found in 8 studied lotic 
water sources. Average CPUE was 2.00 individuals and weighed 0.024 kg/hr per 100 m2 of gill 
nets. Three species with greatest biomass were common silver carp, Smith’s barb and brown 
hoplo. Shannon-Wiener diversity index, Pielou’s evenness index and species richness index 
were respectively 3.87, 34.34 and 0.73. Fishery resources in lotic water sources were in moderate 
unbalance status. Large and small size of aquatic animals had almost equal quantities. 
 

Key words :  Fishery resources, lentic waters, lotic waters, CPUE, diversity index  
Corresponding author : Floor 6 Chulaporn Building, Department of Fisheries, Chatuchak, 
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คํานาํ 
 

                           ในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรประมงเนื่องจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศมีแหล่งนํ้าธรรมชาติจํานวนมาก การเลือกทําเลท่ีต้ังของหมู่บ้านจึงมักเลือก
อาศัยอยู่ริมนํ้า ซึ่งมักเก่ียวข้องกับการทํามาหากิน เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ความคิด ความเช่ือ 
และประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชน วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ใกล้แหล่งนํ้าสะท้อนออกมาในลักษณะของ
เครื่องมือที่ใช้จับสัตว์นํ้า วัฒนธรรมในการกินและการทําอาหาร (กรมประมง, 2554) ทรัพยากรประมงนํ้าจืด
โดยเฉพาะจากแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ทั้งแหล่งนํ้าน่ิง ได้แก่ หนอง บึง กว๊าน อ่างเก็บนํ้าเขื่อนต่างๆ และแหล่งนํ้าไหล 
ได้แก่ แม่นํ้า ลําคลอง แคว เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนราคาถูกให้แก่คนไทยระดับรากหญ้ามาอย่างต่อเน่ือง 
โดยเป็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนคนไทยที่อาศัยโดยรอบแหล่งนํ้าและ
บริเวณใกล้เคียงให้มีปริมาณอาหารเพ่ือการบริโภคอย่างเพียงพอ มีความหลากหลายของประเภทอาหารที่ได้รับ 
และอาหารน้ันมีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัย รวมทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารอัน
เกิดจากการกระจายอย่างทั่วถึง ผลผลิตสัตว์นํ้าจืดในแหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญกับชุมชนทั้ง
แหล่งนํ้าน่ิงและแหล่งนํ้าไหล ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรประมงอันทรงคุณค่า นอกจากเป็นแหล่งอาหารโปรตีน
แก่ชุมชน ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน และการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้นและประเทศได้
พัฒนามากขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ย่อมให้ทรัพยากรสัตว์นํ้าที่มีในแหล่งนํ้าธรรมชาติถูกนํามาใช้
ประโยชน์มากขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการบริโภคสัตว์นํ้าของประชากรที่เพ่ิมขึ้น ทําให้ทรัพยากรประมง
ในแต่ละแหล่งนํ้ามีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวน้ีนับวันจะทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น 

                 กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
เพ่ือฟ้ืนฟูผลผลิตสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติต่างๆ  ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งนํ้าจืดธรรมชาติ 25 ลุ่มนํ้าหลัก และ 
254  ลุ่มนํ้าสาขา โดยแหล่งนํ้าจืดแต่ละประเภทมีศักยภาพการผลิต ชนิดและโครงสร้างประชากรสัตว์นํ้าต่างกัน 
ตลอดจนมีปัจจัยภายนอกและภายในท่ีมีอิทธิพลต่อกําลังการผลิตของแหล่งนํ้าต่างกัน (กรมประมง, 2554) ดังน้ัน
กลยุทธ์ในการฟื้นฟูแหล่งนํ้า จึงมีทั้งการปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าชนิดต่างๆ โดยเฉพาะพันธ์ุปลาไทย การกําหนด
มาตรการอนุรักษ์โดยจํากัดการทําการประมงช่ัวคราวในฤดูปลามีไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์นํ้า ตลอดจนการ
ควบคุมการทําประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้มีผลผลิตสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติสําหรับการ         
บริโภคของประชากรไทยในทุกระดับได้อย่างย่ังยืน อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแต่ละ
แหล่งนํ้า จําเป็นต้องมีข้อมูลทางวิชาการในการพิจารณาออกหรือปรับปรุงกฎระเบียบ เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการ
ควบคุมทางกฎหมาย การจัดสรรการใช้ทรัพยากรสัตว์นํ้า หรือการวางแนวทางบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
(กังวาลย์, 2541)                             

                             การศึกษาในครั้งน้ี จึงได้ประเมินสถานภาพทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้าขนาดใหญ่บางแห่ง โดยเป็น
แหล่งนํ้าน่ิง 7 แห่ง และแหล่งนํ้าไหล 8 แห่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการวางแผนและการ
กําหนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแต่ละแหล่งนํ้าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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วัตถุประสงค ์
 
1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการลงแรงทําการประมงในแหล่งนํ้าน่ิงและแหล่งนํ้าไหลขนาดใหญ ่
2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของประชากรปลาในแหลง่นํ้าน่ิงและแหล่งนํ้าไหลขนาดใหญ ่
3. เพ่ือประเมินระดับการรบกวนต่อความสมดุลของทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้าน่ิงและแหล่งนํ้าไหลขนาดใหญ ่

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนนิการ 

 

1. การกําหนดแหล่งน้ํา 
 

     แหล่งนํ้าที่ศึกษาประกอบด้วยแหล่งนํ้าขนาดใหญ่รวม 15 แห่ง โดยเป็นแหล่งนํ้าน่ิง 7 แห่ง และ
แหล่งนํ้าไหล 8 แห่ง (ภาพที่ 1) มีรายละเอียดดังน้ี 

 

เข่ือนแกงกระจาน

เข่ือนรัชชประภา

แม่นํ้าตาปี

แม่นํ้าบางปะกง

แม่นํ้ามูล

แม่น้ําชี

หนองหาร

เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ

เข่ือนอุบลรัตน์

บึงบระเพ็ด

แม่น้ําเจ้าพระยา

แม่นํ้ายม

แม่นํ้าน่าน

กว๊านพะเยา

คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

เข่ือนแกงกระจาน

เข่ือนรัชชประภา

แม่นํ้าตาปี

แม่นํ้าบางปะกง

แม่นํ้ามูล

แม่น้ําชี

หนองหาร

เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ

เข่ือนอุบลรัตน์

บึงบระเพ็ด

แม่น้ําเจ้าพระยา

แม่นํ้ายม

แม่นํ้าน่าน

กว๊านพะเยา

คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

 
ภาพท่ี 1  แผนที่แสดงที่ต้ังของแหล่งนํ้า 15 แห่ง ทีท่ําการศึกษาในปี 2554 
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      1.1 แหล่งน้ํานิ่ง 

      แหล่งนํ้าที่ศึกษา ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจาน อ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ อ่างเก็บนํ้า
เขื่อนรัชชประภา อ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด และหนองหาร  

 
 1.1.1 อ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจาน  

       เขื่อนแก่งกระจานกั้นแม่นํ้าเพชร สร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เริ่มก่อสร้างเมื่อ
เดือนตุลาคม ปี 2504 แล้วเสร็จเมื่อปี 2509 เขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนดินสูง 58 เมตร สันเขื่อนยาว 760 
เมตร กว้าง 8 เมตร ระดับสันเขื่อน 106 เมตร รทก. (ระดับนํ้าทะเลปานกลาง) นอกจากน้ี ยังมีเขื่อนดินปิดเขา
ตํ่าทางขวางเข่ือนอีก 2 แห่ง แห่งแรกสูง 36 เมตร สันเขื่อนยาว 305 เมตร แห่งที่ 2 สูง 24 เมตร สันเขื่อนยาว 
255 เมตร เพ่ือให้สามารถเก็บกักนํ้าได้มากขึ้น อ่างเก็บนํ้ามีพ้ืนที่ 46.5 ตารางกิโลเมตร ความจุ 710 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยประโยชน์ในด้านการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านการชลประทานบริเวณท่ีราบจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังให้ประโยชน์
ในด้านการประมง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าเพ่ือการบริโภคอุปโภค การบรรเทาอุทกภัย การคมนาคมทางน้ํา  
และการพักผ่อนหย่อนใจ (http://www.egat.co.th) จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 

ภาพท่ี 2  จุดสํารวจในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 
1.1.2. อ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ต้ังอยู่ ณ บ้านหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นเขื่อนดินที่ยาว
ที่สุดในประเทศไทย ก้ันแม่นํ้าป่าสักซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ในจํานวน 25 ลุ่มนํ้าของประเทศไทย เป็น
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พ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะของลุ่มนํ้าแคบเรียวยาว แหล่งต้นนํ้าอยู่ที่จังหวัดเลย    
ลํานํ้ามีความยาว 513 กิโลเมตร ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และมาบรรจบกับแม่นํ้าเจ้าพระยาที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ําท่าเฉล่ียประมาณ 2,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิมี
ลักษณะเป็นเขื่อนดิน แกนดินเหนียว  ความยาวประมาณ 4,860 เมตร ระดับกักเก็บนํ้าสูงสุดที่ +43.0 เมตร 
เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ปริมาณกักเก็บนํ้า 960 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นแหล่งนํ้า
สําหรับการอุปโภคและบริโภคของชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ชลประทานที่เกิด
ใหม่ในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี  เพ่ือช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ริมแม่นํ้าป่าสักและช่วยบรรเทาอุทกภัยใน
พ้ืนที่ตอนล่างของแม่นํ้าเจ้าพระยารวมถึงกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาและเป็นแหล่ง
ประมงน้ําจืดขนาดใหญ่ ช่วยการคมนาคมทางนํ้าในแม่นํ้าป่าสักตอนล่างและการแก้ไขปัญหาน้ําเสีย เป็นแหล่งนํ้า
เสริมเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภคและบริโภคในเขตกรุงเทพฯ และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ 
(www.pasakrid.com/?name=page&file=page&op=prawat) จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 3  จุดสํารวจในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี 

 
1.1.3. อ่างเก็บน้ําเขื่อนรัชชประภา  

เขื่อนรัชชประภา เริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 
2530 มีช่ือเรียกด้ังเดิมว่าเขื่อนเช่ียวหลาน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ 
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พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”  
สร้างปิดก้ันลํานํ้าคลองแสงที่บ้านเช่ียวหลาน ตําบลเขาพัง อําเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขื่อนหินถม
แกนดินเหนียวสูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร และมีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาขาดอีก 5 แห่ง อ่างเก็บนํ้า
มีความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้า 185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 
3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ โดยใช้ประโยชน์ในด้านการชลประทาน
เพ่ือการเพาะปลูก การบรรเทาอุทกภัย การประมง การท่องเที่ยว การผลิตกระแสไฟฟ้า และการแก้ไขนํ้าเสีย
ผลักดันนํ้าเค็ม (http://www.egat.co.th) บริเวณรอบอ่างเก็บนํ้ามีลักษณะประกอบไปด้วยภูเขาสูงชัน ซึ่งมีแนว
เขากระจายรายล้อมอยู่โดยรอบทั่วไป ลักษณะของอ่างเก็บนํ้ามีทิศทางการทอดตัวตามยาวพาดผ่านจากทิศ
เหนือลงใต้และหักเย้ืองไปทางทิศตะวันออก มีแนวเขาเป็นเทือกยาวพาดตามขวางบีบตัวเข้าหากันจนทําให้เกิด
ลักษณะคอคอดเป็นช่วงๆ จากลักษณะดังกล่าวทําให้แบ่งอ่างเก็บนํ้าออกเป็น 3 บริเวณ โดยบริเวณแรก (จุด
สํารวจที่ 1) เป็นตอนล่างของอ่างเก็บนํ้าติดกับสันเขื่อน ลักษณะพ้ืนที่เป็นอ่าวเปิด ระดับนํ้ามีความลึกเฉลี่ยมาก    
มีเกาะอยู่จํานวนไม่มากนัก เป็นเขตที่มีการตัดต้นไม้บริเวณรอบแนวอ่างทั้งหมด โดยพ้ืนที่ในบริเวณดังกล่าว   
กรมประมงประกาศให้เป็นที่รักษาพืชพันธ์ุ  บริเวณที่ 2 (จุดสํารวจที่ 2) เป็นตอนกลางของอ่าง ลักษณะพ้ืนที่เป็น
อ่าวเปิด ระดับนํ้ามีความลึกเฉลี่ยมาก พ้ืนที่มีความสลับซับซ้อนด้วยเกาะที่เป็นพ้ืนราบและเกาะที่เป็นหน้าผาหินปูน 
สลับกับแนวต้นไม้ริมอ่าง บริเวณที่ 3 (จุดสํารวจท่ี 3 และ 4) เป็นตอนบนของอ่างเก็บนํ้า พ้ืนที่โดยรอบเป็นเขต
ต้นนํ้าลําธารที่มีแนวคลองคดเคี้ยวและไม่กว้างมากนัก เหมาะเป็นที่อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์นํ้า (ภาพที่ 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4  จุดสํารวจในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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1.1.4. อ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์  

เขื่อนอุบลรัตน์ เดิมช่ือเขื่อนพองหนีบ สร้างปิดก้ันลํานํ้าพอง และลํานํ้าเชิญ มีอาณาเขตติดต่อ 2 
จังหวัด 5 อําเภอ คือ อําเภออุบลรัตน์ อําเภอหนองเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และอําเภอโนนสังข์ 
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู ตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียวมีความยาว 885 เมตร สูง 32 เมตร 
ระดับสันเขื่อนอยู่ที่ +185 เมตร รทก. (ระดับนํ้าทะเลปานกลาง) สันเขื่อนกว้าง 6 เมตร ฐานเขื่อนกว้าง 120 เมตร 
อ่างเก็บนํ้ามีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทําการปรับปรุง
เขื่อนอุบลรัตน์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเข่ือนในการบรรเทาอุทกภัยให้สูงขึ้น และเป็นการเสริมความปลอดภัย
ให้แก่ตัวเขื่อนโดยการเสริมสันเขื่อนจากระดับ +185 เมตร รทก. เป็นที่ระดับ +188.10 เมตร รทก. ส่วนฐาน
เขื่อนด้านท้ายขยายจากเดิมซึ่งกว้าง 120 เมตร เป็น 125 เมตร โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่ปลายปี 2527 และ
ปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2530 โดยเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ที่สําคัญแห่งหน่ึงของประเทศ ทํารายได้ปี
หน่ึงๆ ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคน้ีเป็นจํานวนมาก และช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้
สูงขึ้น (http://www.egat.co.th) จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 5  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  จุดสํารวจในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
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5 หน้าเขื่อน 



 

 

9

1.1.5. กว๊านพะเยา  

กว๊านพะเยาตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งนํ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขต
ภาคเหนือตอนบน โดยมีพ้ืนที่ตามกฎหมายที่ดิน 12,831 ไร่ 1 งาน 26.6 ตารางวา หรือประมาณ 20.53 
ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ในเขตที่ราบลุ่มนํ้าอิง มีรูปร่างเป็นลักษณะคล้ายแอ่งกะทะ โดยมีกว๊านพะเยาเป็นก้น
กระทะ ต้ังอยู่ระหว่างง่ามเขาตอนเหนือของเทือกเขาผีปันนํ้ากลาง ลํานํ้าสายต่างๆที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยามีต้น
กําเนิดจากป่าต้นนํ้าทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นบริเวณเทือกเขาผีปันนํ้า รวมกับลํานํ้าสายต่างๆ
ในเขตอําเภอแม่ใจ ลําห้วยและลํานํ้าที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา ได้แก่ ลําห้วยแม่ปืม ลําห้วยแม่เหย่ียน ลําห้วยแม่ตุ้ม  
ลําห้วยแม่ตํ๋า ลําห้วยแม่ต๋อม ลําห้วยแม่ตุ่น ลําห้วยแม่นาเรือ ลําห้วยแม่ตํ๊า ลําห้วยแม่ใส และลํานํ้าอิงนํ้า โดยไหล
เข้าทางบริเวณตอนเหนือของกว๊าน และไหลออกทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ แล้วย้อนกลับขึ้นมาทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่นํ้าโขงที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระดับเก็บกักสูงสุดที่ 391.50 เมตร รทก. 
(ระดับนํ้าทะเลปานกลาง) ปริมาณการเก็บกักนํ้าปกติ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร (http://www.fisheries.go.th/   
fpo-phayao/KwanPhayao/kwanhistory1.htm) จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 6  จุดสํารวจในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

1.1.6. บึงบอระเพ็ด 

 บึงบอระเพ็ดต้ังอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนช้ืนแบบสะวันนา มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งชัดเจน ได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีฝนตกชุกในฤดูฝนและได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2.บา้นสนัเวียงใหม่ 

3.บา้นสนัชา้งหิน

ทางนํ้าเขา้

ทางนํ้าออก 

4.หนา้ศูนยว์ิจยัและพฒันา 
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จึงหนาวเย็นและแห้งแล้งในฤดูหนาว ในฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.4 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 69.6% ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,081.9 มิลลิเมตร/ปี บึงบอระเพ็ดมีพ้ืนที่รับนํ้าประมาณ 
2.75 ล้านไร่ หรือ 4,400 ตารางกิโลเมตร ระดับความลึกเฉลี่ยของนํ้าในบึงประมาณ 1.6 เมตร บริเวณที่ลึก
ที่สุดประมาณ 5 เมตร ระดับนํ้าตํ่าสุดในเดือนสิงหาคม และสูงสุดในเดือนตุลาคม มีเน้ือที่ผิวนํ้าประมาณ 
62,500 ไร่ (100 ตารางกิโลเมตร) ในบึงมีเกาะเล็กๆราว 10 เกาะ เน้ือที่ประมาณ 900 ไร่ (1.44 ตาราง
กิโลเมตร) เกิดจากการทับถมรวมตัวของพันธ์ุไม้นํ้า บึงบอระเพ็ดถูกจัดอยู่ในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่ระดับเก็บกักนํ้า 23.80 รทก. (ระดับนํ้าทะเลปานกลาง) มีเน้ือที่ 132,737 ไร่ 
56 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อถึง 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอชุมแสง และอําเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ แต่เดิมมีสภาพเป็นหนองน้ํา ในฤดูนํ้าหลากมีพ้ืนที่นํ้านับแสนไร่ แต่ในฤดูแล้งพ้ืนที่นํ้าได้ลดลงเหลือ
ไม่ถึง 10% เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2469 มีพระบรมราชานุญาตให้ดําเนินการก่อสร้างทํานบกั้นนํ้าและประตู
ระบายนํ้า โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2470 แล้วเสร็จในปี 2471 ทําให้เกิดเป็นบึงขนาดใหญ่กักเก็บนํ้าได้ตลอดทั้งปี 
รัฐบาลจึงได้มีประกาศให้บึงบอระเพ็ดเป็นที่รักษาพันธ์ุสัตว์นํ้าในปี 2473  หลังจากน้ันมีการปรับปรุงบึง
บอระเพ็ด รวมท้ังสิ้น 3 ครั้งในปี 2502, 2515 และระหว่างปี 2534-2536 (http://www.fisheries.go.th/if-
nakhonsawan/boraped.htm) จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 7 

 

 
 
ภาพท่ี 7  จุดสํารวจในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
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1.1.7. หนองหาร  

หนองหารเป็นแหล่งนํ้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่ประมาณ 123  ตารางกิโลเมตร หรือ 77,016  ไร่ พ้ืนที่ผิวนํ้าประมาณ 46,000 ไร่  ความลึก
เฉลี่ย 2.50  เมตร ขอบเขตโดยรอบประมาณ 102  กิโลเมตร  มีลํานํ้าสาขาที่ไหลลงสู่หนองหารมี 16  สาย ได้แก่ 
ด้านทิศเหนือมีห้วยม่วง ห้วยลวก ห้วยขิน ห้วยแนบ ห้วยนํ้าลอง ด้านทิศตะวันออกมีห้วยแม่มอง ห้วยซ่งนํ้าพุง 
ด้านทิศตะวันตกมีห้วยนาหลุม ห้วยกะป๊อก ห้วยโมง ห้วยทราย และด้านทิศใต้มีห้วยเก ห้วยเฮ ห้วยเดียก   
ห้วยนํ้าพุง ห้วยสาคร หนองหารมีเกาะดอนต่างๆประกอบด้วยดอนสวรรค์ใหญ่ ดอนสวรรค์น้อย ดอนหัน ดอน
พลาญ  ดอนไซพอ ดอนขาม ดอนลังกา ดอนง้ิว ดอนกะโจ ดอนเล้า ดอนแมวทับ ดอนสวนหมาก ฯลฯ หนองหาร
เช่ือมต่อกับแม่นํ้าโขง โดยไหลลงลํานํ้ากํ้าผ่านประตูนํ้าสุรัสวดี และไหลลงสู่แม่นํ้าโขงที่อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ระยะทางประมาณ 94 กิโลเมตร การใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นแหล่งนํ้าด้านการเกษตร แหล่งเพาะพันธ์ุ
สัตว์นํ้า แหล่งนํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปา จึงได้นํานํ้าจากหนองหารมาเป็นนํ้าดิบประมาณปีละ 2.17 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือทํานํ้าประปาให้แก่ประชาชนในตัวเมืองสกลนคร ต้ังแต่ปี 2500 และยังเป็นแหล่งรองรับของ
เสียเน่ืองจากหนองหารเป็นแหล่งรองรับนํ้าแหล่งเดียวในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหนองหาร ทําให้นํ้าทิ้งทั้งจากพ้ืนที่เกษตร
และชุมชนโดยเฉพาะตัวเมืองสกลนครระบายลงสู่หนองหาร บริเวณที่ถูกมลพิษรบกวนพ้ืนที่ออกไป 1 ถึง 1.5 
กิโลเมตร จากบริเวณท่ีทิ้งนํ้า (http://www.biogang.net/blog/blog_detail.php?uid=40511&id=791) 
จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8  จุดสํารวจในหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
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จุดท่ี 1 บ้านท่าแร่ 

จุดท่ี 2 ดอนสะคราม 

จุดท่ี 3 หลังศูนย์ฯ 

จุดท่ี 4 น้ําก่ํา 
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1.2. แหล่งน้ําไหล 

แหล่งนํ้าที่ศึกษาได้แก่ แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าชี แม่นํ้าตาปี แม่นํ้าน่าน แม่นํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี 
แม่นํ้ามูลตอนล่าง แม่นํ้ายม และคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต 

 

1.2.1. แม่น้ําเจ้าพระยา  

แม่นํ้าเจ้าพระยาต้ังอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศ เกิดจากแม่นํ้าในเขตภาคเหนือของไทย 4 สาย  
ได้แก่ ปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบกัน โดยแม่นํ้าปิงและแม่นํ้าวังไหลมาบรรจบกันที่จังหวัดตาก แล้วไหล
รวมกันมาบรรจบกับแม่นํ้ายมและแม่นํ้าน่านที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นแม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าเจ้าพระยามีพ้ืนที่
ลุ่มนํ้า 20,125 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร และไหลออกสู่อ่าวไทยท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทาง 372 กิโลเมตร นอกจากแม่นํ้าเจ้าพระยาได้รับนํ้าจากลํานํ้าสาขาตอนบน
แล้ว ยังได้รับปริมาณน้ําท่าจากลุ่มนํ้าอ่ืนอีก ได้แก่ ลุ่มนํ้าสะแกกรังและลุ่มนํ้าป่าสัก มีปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ย  
22,016 ล้านลูกบาศก์เมตร (http://xn--82c8bmd9dje9htd.com/) ลักษณะพ้ืนท้องนํ้าของแม่นํ้าเจ้าพระยา
จากจังหวัดชัยนาทลงมามีลักษณะเป็นโคลนตม ช่วงความลึกบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา 4 เมตร ช่วงที่ลึกมากอยู่
ระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงสะพานพุทธฯ ส่วนความเร็วของกระแสนํ้าขึ้นกับความลาดชันของลํานํ้า  
จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 

ภาพท่ี 9  จุดสํารวจในจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี  
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1.2.2. แม่น้ําชี  

แม่นํ้าชีเป็นแม่นํ้าสายสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 49,306.3 
ตารางกิโลเมตร หรือ 30,707,453 ไร่ มีต้นกําเนิดมาจากยอดเขาในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอําเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอําเภอจตุรัสและอําเภอเมืองชัยภูมิ แล้วไหล
ย้อนขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อําเภอมัญจาคีรี อําเภอเมือง
ขอนแก่น และวกลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอเสลภูมิ 
อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อําเภอเมืองยโสธร อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี ไหลลงมาบรรจบกับแม่นํ้ามูลที่อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมความยาวประมาณ 
830 กิโลเมตร (http://www.haii.or.th/wiki/index.php/สภาพภูมิประเทศลุ่มนํ้าชี) จุดสํารวจดังแสดงใน
ภาพที่ 10 

 
 
 
 

ภาพท่ี 10 จุดสํารวจในแม่นํ้าชี 
 

1.2.3. แม่น้ําตาปี  
 แม่นํ้าตาปีเป็นแม่นํ้าสายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เดิมช่ือแม่นํ้าหลวง ต่อมาได้รับพระราชทานช่ือจาก

รัชกาลที่ 5 ต้นนํ้ากําเนิดจากภูเขาหลวง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความยาว 232 กิโลเมตร ไหล
ผ่านอําเภอฉวาง ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอพระแสง เวียงสระ บ้านนาสาร เคียนซา พุนพิน และ
ไหลออกสู่อ่าวไทยท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (http://www.hail.or.th/wiki/index.php/สภาพภูมิ
ประเทศลุ่มนํ้าตาปี) ลักษณะของแม่นํ้าตาปีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือแม่นํ้าตาปีตอนบนซ่ึงเป็นส่วน
บริเวณต้นนํ้ามีลักษณะเป็นนํ้าสะอาด แม่นํ้าตาปีตอนกลางมีการปนเป้ือนของสิ่งปฏิกูล อินทรีย์สารมากขึ้นเมื่อ
ผ่านพ้ืนที่ชุมชน และแม่นํ้าตาปีตอนล่าง ต้ังแต่อําเภอพุนพินลงมาถึงอําเภอเมือง นํ้าเริ่มมีคุณภาพเสื่อมโทรม
มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณปากแม่นํ้าตาปี จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 11 

 

แม่น้ําชี 
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ภาพท่ี 11  จุดสํารวจในแม่นํ้าตาปี 
 

1.2.4 แม่น้ําน่าน  

แม่นํ้าน่านมีต้นกําเนิดอยู่ที่ดอยภูแว ในเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม
ทั้งสิ้น 34,682.04 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวตลอดลํานํ้า 615 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในบรรดาแควต้นนํ้า
เจ้าพระยาด้วยกัน แม่นํ้าน่านไหลจากอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอทุ่งช้าง อําเภอเชียงกลาง อําเภอปัว อําเภอ
ท่าวังผา อําเภอเมืองน่าน อําเภอภูเพียงอําเภอเวียงสา อําเภอนาน้อย ผ่านมาทางอําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
และถูกก้ันด้วยเขื่อนสิริกิต์ิที่อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จากน้ันไหลผ่านอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอตรอน 
อําเภอพิชัย ลงมายังอําเภอพรหมพิราม อําเภอเมืองพิษณุโลก แล้วไหลผ่านอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพานหิน 
อําเภอบางมูลนาก รวมกับแม่นํ้ายมท่ีอําเภอขุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลไปรวมกับแม่นํ้าปิงที่อําเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยา (http://northern-thailand-river.com//ข้อมูล
พ้ืนฐาน-ลุ่มน่าน/) จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12  จดุสํารวจในแม่นํ้าน่าน 

แม่นํ้าน่าน 
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1.2.5 แม่น้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี  

แม่นํ้าบางปะกงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรีเรียกช่ือว่าแม่นํ้าปราจีนบุรี และเมื่อไหลผ่าน
จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ช่ือว่าแม่นํ้าบางปะกง มีต้นกําเนิดจากแม่นํ้านครนายกและแม่นํ้าปราจีนบุรี ไหลมา
บรรจบกันที่บริเวณตําบลบางแตน อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีความยาวตลอดลําแม่นํ้า 122 กิโลเมตร
(http://www.chachoengsao.go.th/sotorn/ index.php?option=com_content&view=article&id=71
&Itemid=74) สําหรับแม่นํ้าปราจีนเป็นแม่นํ้าที่มีต้นกําเนิดจากการรวมตัวของ 2 ลํานํ้า คือ แควหนุมาน และแคว
พระปรง แล้วไหลผ่านอําเภอกบินทร์บุรีกลายเป็นแม่นํ้าปราจีนบุรี ไหลผ่านเข้าอําเภอศรีมหาโพธ์ิ อําเภอเมือง 
และอําเภอบ้านสร้าง แม่นํ้าปราจีนบุรีไหลมาบรรจบแม่นํ้านครนายกที่อําเภอบ้านสร้าง กลายเป็นแม่นํ้าบางปะกง
ไหลลงสู่ทะเลที่ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนแม่น้ําปราจีนบุรีมีความยาวประมาณ 
68 กิโลเมตร ในบางปีมีนํ้าฝนเป็นปริมาณมากทําให้เอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน ส่วนในฤดูหนาวและฤดูแล้ง 
นํ้าในแม่นํ้าปราจีนบุรีเขตอําเภอกบินทร์บุรีจะต้ืนเขินเป็นบางช่วง ในฤดูแล้งบางปีนํ้าทะเลหนุนสูงต้ังแต่อําเภอ  
บ้านสร้าง และอําเภอเมือง แต่ในบางปีอาจหนุนถึงอําเภอศรีมหาโพธ์ิ  (http://www.ldinet.org/2008/index. 
 php?option=com_content&task=view&id=173Itemid=32) จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 13 

 

 
 
ภาพท่ี 13  จุดสํารวจในแม่นํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี 

 

แม่นํา้บางปะกง
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1.2.6. แม่น้ํามูลตอนล่าง  

แม่นํ้ามูล ปัจจุบันช่ือของแม่นํ้าสายน้ี สะกด "มูล" แต่เดิมน้ัน ชาวบ้านในท้องถิ่นใช้คําสะกด "มูน" 
ซึ่งเป็นภาษาถิ่น หมายถึง สิ่งมีค่าน่าหวงแหน เป็นมรดกของบรรพบุรุษสั่งสมเก็บไว้ให้ มีต้นกําเนิดจากเทือกเขา
ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ไหลมาบรรจบกับ
แม่นํ้าชีบริเวณบ้านขอนไม้ยูง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี แล้วไหลผ่านอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
อําเภอพิบูลมังสาหาร และไหลลงแม่นํ้าโขงที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวทั้งหมดประมาณ 
726 กิโลเมตร พ้ืนที่ลุ่มนํ้า 71,061 ตารางกิโลเมตร ลํานํ้าสาขาที่สําคัญ ได้แก่ ลําตะคอง ลําพระเพลิง ลําปลายมาศ 
ลําโดมใหญ่ ลําโดมน้อย ลํานํ้าเสียว ลําเซบาย และลํามูลน้อย เป็นต้น ซึ่งใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่ สองฝั่งเป็นที่ราบนํ้าท่วมถึงลุ่มนํ้ามูลมีพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 69,701 ตารางกิโลเมตร หรือ 43-56 ล้านไร่ หรือ 
13.6% ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและ
บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปริมาณนํ้าไหลลงสู่แม่นํ้าโขงเฉลี่ยประมาณ 26,655 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี (http://www.hugaz.com/tag/แม่นํ้ามูล/) จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 14 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 14  จุดสํารวจในแม่นํ้าแม่นํ้ามูลตอนล่าง 
                  

1.2.7. แม่น้ํายม  

แม่นํ้ายมมีต้นกําเนิดมาจากดอยขุนยวมในทิวเขาผีปันนํ้า อยู่ในเขตอําเภอปงและอําเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา ลักษณะลุ่มนํ้าวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งสิ้น 24,046.89 ตารางกิโลเมตร ไหลผ่าน
หุบเขาที่มีความลาดชันมาก มีที่ราบแคบๆริมแม่นํ้าเป็นบางตอนเข้าสู่เขตจังหวัดแพร่ จากน้ันไหลออกสู่ที่ราบผืนใหญ่
ผ่านอําเภอสอง อําเภอเมือง อําเภอสูงเม่น อําเภอเด่นชัย จากน้ันไหลเข้าสู่หุบเขาทางตะวันตกผ่านอําเภอลอง  
อําเภอวังช้ิน  แล้วไหลลงทางใต้เข้าสู่ที่ราบที่อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในช่วงน้ีแม่นํ้ายมไหลคู่ขนานมากับ

แม่นํา้มลูตอนล่าง 
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แม่นํ้าน่าน และเริ่มมีความลาดชันลดลง จากน้ันไหลผ่านอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอกงไกรลาศ และ
ผ่านอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เข้าสู่อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผ่านอําเภอโพทะเล จนเข้าเขตจังหวัด
นครสวรรค์ แล้วไหลมาบรรจบกับแม่นํ้าน่านที่บ้านเกยชัย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รวมความยาวตลอด
ลํานํ้าประมาณ 735 กิโลเมตร (http://www.haii.or.th/wiki/index.php/สภาพภูมิประเทศลุ่มนํ้ายม) และมีลํานํ้า
สาขาและลําห้วยกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆจํานวนมาก ทําให้มีปริมาณนํ้าท่าไหลลงสู่ลํานํ้าประมาณ 41% ของ
ปริมาณนํ้าท่าทั้งหมดในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายม จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 15 

 

 
 

ภาพท่ี 15  จุดสํารวจในแม่นํ้ายม 
 

1.2.8. คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  

คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หรือ "คลองเจ้า" ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยพระองค์เจ้าไชยานุชิต 
พระราชโอรสพระองค์ที่ 55 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์เจ้าไชยานุชิตทรง
รับราชการกรมชลประทาน เมื่อปี 2430 ทรงอํานวยการขุดคลอง ต้ังแต่คลองสิบสี่ถึงคลองย่ีสิบเอ็ดในจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา เป็นคลองชลประทานขนาดใหญ่กว้าง 40-60 เมตร เช่ือมระหว่างคลองแสนแสบ คลองประเวศ
บุรีรัมย์ กับคลองสําโรงที่ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไหลเช่ือมในแนวเหนือใต้ มีความยาวจากคลอง
ประเวศบุรีรมย์ถึงคลองสําโรง 14.5 กิโลเมตร ไหลผ่าน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด

แม่นํา้ยม
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ฉะเชิงเทรา โดยมีจุดเริ่มต้นต้ังแต่คลองแสนแสบ อําเภอบางนํ้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าสู่จังหวัด
สมุทรปราการ ในเขตอําเภอบางบ่อ โดยมาบรรจบกับคลองสําโรงที่บริเวณใกล้ที่ว่าการอําเภอบางบ่อ ไหลออก
สู่อ่าวไทยที่ตําบลคลองด่าน รวมระยะทาง 45 กิโลเมตร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตเป็นคลองขุดโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรม ประมง ขนส่ง การคมนาคม และเป็นคลองส่งนํ้าใน
ลักษณะเก็บกักนํ้าดิบคุณภาพดีเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชนใน 2 จังหวัด ถึงแม้ว่าจังหวัด
สมุทรปราการมีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่าน และมีคลองสาขาหลายคลอง แต่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากนํ้าเค็ม
และมลภาวะจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสารเคมีจากการเกษตรกรรมที่ปล่อยลงสู่คลอง ซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์นํ้าในอนาคตอันใกล้ (http://www.inlandfisheries.go.th/research/ 
files/full/F242551.pdf) จุดสํารวจดังแสดงในภาพที่ 16 

 

 
 

ภาพท่ี 16  จุดสํารวจในคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต 
 
2. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ําในแหล่งน้ํา  
  

2.1 ก่อนการสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้า ดําเนินการขออนุญาตทําการประมงเพ่ือประโยชน์ทาง 
วิชาการด้วยชุดเคร่ืองมือข่าย 7 ช่องตา ในแหล่งนํ้าที่กําหนด และแจ้งขั้นตอนการประเมินให้หน่วยงานและชุมชน 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ทราบ 

คลองพระองค์เจ้า
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2.2 การสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าตามจุดสํารวจที่กําหนดในแต่ละแหล่งนํ้า โดยใช้ชุดเคร่ืองมือข่ายที่มี
ช่องตาต่างกัน 7 ขนาด ลงข่ายทิ้งไว้ค้างคืน (ประมาณ 12 ช่ัวโมง) จุดละ 3 ซ้ํา และดําเนินการสุ่มตัวอย่างตาม
ช่วงเวลาที่กําหนดรวม 4 เที่ยวสํารวจในรอบปี ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2554 ชุดเคร่ืองมือข่ายมีความลึก
ระหว่าง 1.5–2.0 เมตร และมีความยาวของข่ายแต่ละขนาดช่องตา ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ขนาดช่องตา และความยาวของข่ายที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง 

ขนาดช่องตา (เซนติเมตร)     ความยาวข่าย (เมตร) 
2.0            15 – 20
3.0            25 – 35
4.0            25 – 35
5.5            40 – 50
7.0            40 – 50
9.0            40 – 50
12.0            40 – 50

 
การสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าในแต่ละแหล่งนํ้าดําเนินการโดยสถาบัน/ศูนย์ในพ้ืนที่ สังกัดสํานักวิจัยและ

พัฒนาประมงนํ้าจืด ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงนํ้าจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด    
สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงนํ้าจืดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดกาฬสินธ์ุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดชัยภูมิ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงนํ้าจืดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดน่าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดพิจิตร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดชลบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดสมุทรปราการ 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                          
 3.1 การวิเคราะห์ผลการจับสตัว์นํ้าต่อหน่วยการลงแรงประมง (catch per unit effort, CPUE)  
ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณสตัว์นํ้าที่จับได้ต่อหน่วยเวลาของการใช้เครื่องมอืชนิดใดชนิดหน่ึงทําการประมง หรือ 
หรือผลตอบแทนต่อการทําการประมงในช่วงเวลาน้ันๆ  

  CPUE  =     นํ้าหนักสัตว์นํ้าทั้งหมด (กิโลกรัม) 
                      ระยะเวลาที่จับสัตว์นํ้า (ช่ัวโมง) 
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 3.2 การวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener diversity index) คํานวณตามวิธี
ของ Clarke and Warwick (1994) โดยมีสูตรการคํานวณดังน้ี 
                                                     S 

           H' = -Σ[(ni/N) log (ni/N)] 
                       i = 1 

                               H' = ดัชนีความหลากหลาย 
                               S  = จํานวนชนิดทั้งหมดของสัตว์นํ้า 
            N  = จํานวนตัวทั้งหมดของตัวอย่าง 
                               ni  = จํานวนตัวของสัตว์นํ้าแต่ละชนิด  

 3.2.1 ดัชนีความสมํ่าเสมอ (Pielou’s evenness index) มีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
                               J' = H' (observed)/H'max                                                                                  
          เมื่อ  J' = ดัชนีความสมํ่าเสมอ   
               H' (observed) = ดัชนีความหลากหลายที่คํานวณจากข้อมูล 
         H'max = ดัชนีความหลากหลายที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด 

 3.2.2 ดัชนีความมากชนิด (Species Richness หรือ Richness Index) เป็นค่าแสดงจํานวนชนิด
ของสัตว์นํ้าทั้งหมดที่พบในการศึกษาคร้ังน้ีโดยใช้วิธีของ Margalef’s index (Ludwig and Reynolds, 1988; 
Clarke and Warwick, 1994) มีสูตรดังน้ี 

                           R = (S-1)/log (n)  
 เมื่อ  R = ค่าดัชนีความมากชนิด 

            n = จาํนวนตัวของสัตว์นํ้าทั้งหมดที่พบ 
            S = จาํนวนชนิดสัตว์นํ้า 

 3.3 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความชุกชุม (จํานวนตัว/ชนิด) กับมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก/ชนิด) (An 
abundance/biomass comparison: ABC method) เป็นการดัดแปลง k-dominance curve ในการวัด 2 
รูปแบบ โดยเป็นกราฟในรูปของจํานวนตัว/ชนิด 1 เส้น และในรูปของนํ้าหนัก/ชนิด 1 เส้น บนแกน x (log) – 
y (ร้อยละสะสมของชนิดเด่น) เป็นการเรียงลําดับชนิดที่มีจํานวนตัวสะสม/นํ้าหนักต่อชนิดจากมากไปหาน้อย
ในรูปของค่าล็อก (the log scale against the species rank) ใช้ตรวจสอบความสมดุลของแหล่งนํ้าซึ่งมีสูตร
คํานวณ ดังน้ี 

                              Yi‛= log [(1+Yi)/ (101-Yi)] 

วิธีการน้ีสามารถใช้ตรวจสอบความสมดุลของแหล่งนํ้าโดยเปรียบเทียบสัตว์นํ้าชนิดโดดเด่นในรูปของความชุกชุม

กับมวลชีวภาพ  โดยกราฟที่มีความชันมากแสดงว่ามีสัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น (dominance) ในปริมาณสูง แต่ถ้า

กราฟค่อยๆลาดชันหรือลาดชันน้อยเป็นรูประฆังแสดงว่าไม่มีสัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น สัตว์นํ้าแต่ละชนิดมีปริมาณ
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ใกล้เคียงกัน นอกจากน้ีการเปรียบเทียบการแพร่กระจายในรูปแบบของความชุกชุม (จํานวนตัว/ชนิด) และการ

แพร่กระจายในรูปแบบของมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก/ชนิด) ในเวลาเดียวกัน และในหน่วยวัดที่ต่างกัน ยังใช้ใน

ประเมินระดับการรบกวนต่อทรัพยากรประมง โดยหากเส้นกราฟมวลชีวภาพลอยอยู่เหนือเส้นกราฟความชุกชุม

แสดงว่าแหล่งนํ้าน้ันอยู่ในสภาพสมดุล สัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ถ้า

เส้นกราฟความชุกชุมตัดกับเเส้นกราฟมวลชีวภาพแสดงว่าแหล่งนํ้าน้ันอยู่ในสภาวะเสียสมดุลปานกลาง ไม่มีสัตว์นํ้า
ชนิดโดดเด่น โดยสัตว์นํ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีปริมาณใกล้เคียงกัน หากเส้นกราฟความชุกชุมลอยอยู่เหนือ
เส้นกราฟมวลชีวภาพแสดงว่า แหล่งนํ้าน้ันอยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง สัตว์นํ้าส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
(Clarke & Warwick, 1994) 

            
 ผลการศึกษา  
                                                             
แหล่งน้าํนิ่ง 

 
ในภาพรวม แหล่งนํ้าน่ิงจํานวน 7 แห่งที่ศึกษา พบสัตว์นํ้ารวม 111 ชนิด (ตารางผนวกท่ี 1) ผลการ

จับต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) เฉลี่ย 5.33 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.060 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร 
ชนิดที่มีความชุกชุมมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาขี้ยอกหางเหลือง และปลาไส้ตันตาแดง 
ชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลากระมัง ปลาตะเพียนขาว และปลาซ่า โดยมี
ดัชนีความหลากหลาย 2.69 ดัชนีความมากชนิด 26.50 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.57 จาก ABC curve ใน
ภาพท่ี 17 เส้นกราฟความชุกชุม (Abundance) ลอยอยู่เหนือเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า (Biomass) แสดงว่า
ทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้าน่ิงอยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง สัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก อายุสั้น 
และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17  ABC curve รวมของสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าน่ิงขนาดใหญ่ในปี 2554 
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เมื่อพิจารณาในแต่ละแหล่งนํ้า มีผลดังน้ี 

1. อ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจาน พบสัตว์นํ้ารวม 28 ชนิด (ตารางผนวกที่ 1) ผลการจับต่อหน่วย
การลงแรง (CPUE) เฉลี่ย 5.50 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.046 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มี
ความชุกชุม (จํานวนตัว) มากที่สุด ปลาขี้ยอกหางเหลือง (มากกว่าร้อยละ 90) ชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) 
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาตะเพียนขาว และปลากระมัง โดยมีดัชนีความ
หลากหลาย 0.38 ดัชนีความมากชนิด 6.45 และดัชนีความสม่ําเสมอ 0.11 เป็นแหล่งนํ้าที่มีค่าดัชนีทาง
สิ่งแวดล้อมตํ่ามากที่สุด (ตารางผนวกท่ี 2) สอดคล้องกับ ABC curve ที่เส้นกราฟความชุกชุมลอยอยู่เหนือ
เส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า แสดงว่าทรัพยากรประมงในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานตกอยู่ในสภาวะเสีย
สมดุลอย่างรุนแรง สัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น ได้แก่ ปลาข้ียอกหางเหลืองซึ่งเป็นปลาขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจตํ่า (ภาพที่18)  

 

 
 

ภาพท่ี 18  ABC curve ของสัตว์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานในปี 2554 
 
2. อ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พบสัตว์นํ้ารวม 48 ชนิด (ตารางผนวกที่ 1) ผลการจับต่อหน่วย

การลงแรง (CPUE) เฉลี่ย 3.75 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.069 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มี
ความชุกชุม (จํานวนตัว) มากที่สุด 3 ลําดับแรกได้แก่ ปลาอมไข่ ปลาแป้นแก้วยักษ์ และปลาแปบ (Paralaubuca  
typus) ส่วนชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาแปบ (P. typus) ปลานิล และปลาซ่า 
โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย 2.22 ดัชนีความมากชนิด 12.42 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.57 (ตารางผนวกที่ 
2) จากภาพที่ 19 ABC curve ปรากฏเส้นกราฟความชุกชุมลอยอยู่เหนือเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า แสดงว่า
ทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง สัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น 
ได้แก่ ปลาอมไข่ซึ่งเป็นปลาขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า  
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ภาพท่ี 19  ABC curve ของสัตว์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิในปี 2554 
 

3. อ่างเก็บน้ําเขื่อนรัชชประภา พบสัตว์นํ้ารวม 23 ชนิด (ตารางผนวกที่ 1) ผลการจับต่อหน่วย
การลงแรง (CPUE) เฉลี่ย 1.67 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.046 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มี
ความชุกชุม (จํานวนตัว) มากที่สุด 3 ลําดับแรกได้แก่ ปลาไส้ตันตาขาว ปลาขี้ยอกหางเหลือง และปลากระมัง 
ส่วนชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลากระมัง ปลาซ่า และปลาสร้อยนกเขา โดยมี
ดัชนีความหลากหลาย 2.27 ดัชนีความมากชนิด 7.39 และดัชนีความสม่ําเสมอ 0.72 (ตารางผนวกที่ 2) จาก 
ABC curve ในภาพที่ 20 เส้นกราฟความชุกชุมตัดผ่านเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า แสดงว่าทรัพยากรประมง
ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนรัชชประภาอยู่ในสภาวะเสียสมดุลปานกลาง ไม่มีสัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น สัตว์นํ้าขนาดใหญ่และ
สัตว์นํ้าขนาดเล็กมีปริมาณใกล้เคียงกัน 

 

ภาพท่ี 20  ABC curve ของสัตว์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนรัชชประภาในปี 2554 
 

4. อ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ พบสัตว์นํ้ารวม 45 ชนิด (ตารางผนวกท่ี 1) ผลการจับต่อหน่วยการ
ลงแรง (CPUE) เฉลี่ย 3.50 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.036 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีความ
ชุกชุม (จํานวนตัว) มากที่สุด 3 ลําดับแรกได้แก่ ปลาขี้ยอกหลังดํา ปลาแป้นแก้ว และปลาไส้ตันตาขาว ส่วน
ชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาขี้ยอกหลังดํา ปลากระมังและ ปลาตะเพียนขาว 
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โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย 1.89 ดัชนีความมากชนิด 11.78 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.50 (ตารางผนวกที่ 
2) จากภาพที่ 21 ABC curve ปรากฏเส้นกราฟความชุกชุมลอยอยู่เหนือเส้นกราฟน้ําหนักสัตว์นํ้า แสดงว่า
ทรัพยากรประมงในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง สัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น ได้แก่ 
ปลาขี้ยอกหลังดําซึ่งเป็นปลาขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า  

 

ภาพท่ี 21  ABC curve ของสัตว์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ในปี 2554 
 

5. กว๊านพะเยา พบสัตว์นํ้ารวม 32 ชนิด (ตารางผนวกที่ 1) ปริมาณเฉลี่ย 5.67 ตัว นํ้าหนักรวม
เฉลี่ย 0.042 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีความชุกชุม (จํานวนตัว) มากที่สุด 3 ลําดับแรก
ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาหมอช้างเหยียบ และปลาไส้ตันตาขาว ส่วนชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) มากที่สุด 3 
ลําดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาแป้นแก้ว และปลาหมอช้างเหยียบ ดัชนีความหลากหลาย 0.87 ดัชนี
ความมากชนิด 7.35 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.25 เป็นแหล่งนํ้าที่มีค่าดัชนีทางสิ่งแวดล้อมตํ่ามาก (ตาราง
ผนวกที่ 2) สอดคล้องกับ ABC curve ในภาพที่ 22 เส้นกราฟความชุกชุมลอยอยู่เหนือเส้นกราฟมวลชีวภาพ
สัตว์นํ้า ทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยาจึงตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง สัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น ได้แก่ 
ปลาแป้นแก้วซึ่งเป็นปลาขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า  

 

 

ภาพท่ี 22  ABC curve ของสัตว์นํ้าในกว๊านพะเยาในปี 2554 
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6. บึงบอระเพ็ด พบสัตว์นํ้ารวม 66 ชนิด (ตารางผนวกที่ 1) ผลการจับต่อหน่วยการลงแรง 
(CPUE) เฉลี่ย 13.00 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.108 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีความชุกชุม 
(จํานวนตัว) มากที่สุด 3 ลําดับแรกได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาไส้ตันตาแดง และปลาแขยงข้างลาย ส่วนชนิดที่มี
มวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง ปลาซ่า และปลาแขยงข้างลาย โดยมี
ดัชนีความหลากหลาย 2.44 ดัชนีความมากชนิด 12.88 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.58 (ตารางผนวกท่ี 2) จาก 
ABC curve ในภาพที่ 23 เส้นกราฟความชุกชุมลอยอยู่เหนือเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า แสดงว่าทรัพยากร
ประมงในบึงบอระเพ็ดตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง สัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น ได้แก่ ปลาแป้นแก้วซึ่งเป็นปลา
ขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า 

  

 

ภาพท่ี 23  ABC curve ของสัตว์นํ้าในบึงบอระเพ็ดในปี 2554 
 
7. หนองหาร พบสัตว์นํ้ารวม 41 ชนิด (ตารางผนวกท่ี 1) ผลการจับต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) 

เฉลี่ย 4.17 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.061 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีความชุกชุม (จํานวนตัว) 
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรกได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียนทราย และปลาไส้ตันตาแดง ส่วนชนิดที่มีมวลชีวภาพ 
(นํ้าหนัก) มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่  ปลาไส้ตันตาแดง ปลาตะเพียนทราย และปลาหมอเทศข้างลาย โดยมี
ดัชนีความหลากหลาย 2.03 ดัชนีความมากชนิด 10.25 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.55 (ตารางผนวกท่ี 2) จาก
ภาพที่ 24 ABC curve ปรากฏเส้นกราฟความชุกชุมลอยอยู่เหนือเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า แสดงว่า
ทรัพยากรประมงในหนองหารตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง สัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น ได้แก่ ปลาแป้นแก้วซึ่ง
เป็นปลาขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า  
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ภาพท่ี 24  ABC curve ของสัตว์นํ้าในหนองหารในปี 2554 
 

แหล่งน้ําไหล 
                 

ในภาพรวม แหล่งนํ้าไหลจํานวน 8 แห่งที่ศึกษา พบปลารวม 193 ชนิด (ตารางผนวกที่ 1) ผลการ
จับต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) เฉลี่ย 2.00 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.024 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร 
ชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลากระมัง และปลากดเกราะ 
โดยมีดัชนีความหลากหลาย 3.87 ดัชนีความมากชนิด 34.34 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.73 จาก ABC curve 
ในภาพที่ 25 เส้นกราฟความชุกชุมตัดกับเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า แสดงว่าทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้า
ไหลอยู่ในสภาวะเสียสมดุลปานกลาง ไม่มีสัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น สัตว์นํ้าขนาดใหญ่และสัตว์นํ้าขนาดเล็กมีปริมาณ
ใกล้เคียงกัน 
   

 

ภาพท่ี 25  ABC curve รวมของสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าไหลขนาดใหญ่ในปี 2554 
 
เมื่อพิจารณาในแต่ละแหล่งนํ้า มีผลดังน้ี 
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1. แม่น้ําเจ้าพระยา พบสัตว์นํ้ารวม 86 ชนิด (ตารางผนวกท่ี 1) ผลการจับต่อหน่วยการลงแรง 
(CPUE) เฉลี่ย 0.83 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.020 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีมวลชีวภาพ 
(นํ้าหนัก) มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง และปลาสร้อยขาว ดัชนีความ
หลากหลาย 3.42 ดัชนีความมากชนิด 37.19 และดัชนีความสม่ําเสมอ 0.79 (ตารางผนวกที่ 2) จากภาพที่ 26 
ABC curve บ่งบอกเส้นกราฟความชุกชุมตัดกับเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า แม้แหล่งนํ้ามีความหลากหลาย
ของสัตว์นํ้าสูง แต่ทรัพยากรประมงตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุลปานกลาง ไม่มีสัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น สัตว์นํ้าขนาด
ใหญ่และขนาดเล็กมีปริมาณใกล้เคียงกัน 

 

ภาพท่ี 26  ABC curve ของสัตว์นํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาในปี 2554 
 

2. แม่น้ําชี พบสัตว์นํ้ารวม 56 ชนิด (ตารางผนวกที่ 1) ผลการจับต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) 
เฉลี่ย 1.25 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.019 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) 
มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาซิวควาย และปลาสร้อยขาว ดัชนีความความหลากหลาย 
3.15 ดัชนีความมากชนิด 20.44 และดัชนีความสม่ําเสมอ 0.78 (ตารางผนวกที่ 2) จาก ABC curve ในภาพท่ี 
27 เส้นกราฟความชุกชุมตัดเส้นกราฟน้ําหนักสัตว์นํ้า ทรัพยากรสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าจึงตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุล
ปานกลาง ไม่มีสัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น โดยสัตว์นํ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีปริมาณใกล้เคียงกัน 

 

ภาพท่ี 27  ABC curve ของสัตว์นํ้าในแม่นํ้าชีในปี 2554 



 

 

28

3. แม่น้ําตาปี พบสัตว์นํ้ารวม 60 ชนิด (ตารางผนวกท่ี 1) ผลการจับต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) 
เฉลี่ย 1.75 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.035 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) 
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาซิว ปลาซ่า และปลาตะเพียนขาว ดัชนีความหลากหลาย 2.95 ดัชนีความ
มากชนิด 19.49 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.72 (ตารางผนวกท่ี 2) จากภาพที่ 28 ABC curve ปรากฏ
เส้นกราฟความชุกชุมลอยอยู่เหนือเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า บ่งช้ีว่าทรัพยากรประมงในแม่นํ้าตาปีอยู่ใน
สภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง สัตว์นํ้าส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า ไม่มีสัตว์นํ้า
ชนิดโดดเด่น 

 

ภาพท่ี 28  ABC curve ของสัตว์นํ้าในแม่นํ้าตาปีในปี 2554 
 

4. แม่น้ําน่าน พบสัตว์นํ้ารวม 86 ชนิด (ตารางผนวกท่ี 1) ผลการจับต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) 
เฉลี่ย 0.92 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.017 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) 
มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลากระมัง ปลาตะเพียนขาว และปลาแดงปากเป็ด ดัชนีความหลากหลาย 3.38 
ดัชนีความมากชนิด 36.23 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.76 (ตารางผนวกที่ 2) จาก ABC curve ในภาพที่ 29 
เส้นกราฟมวลชีวภาพลอยอยู่เหนือเส้นกราฟความชุกชุมสัตว์นํ้า ทรัพยากรประมงในแม่นํ้าน่านจึงอยู่ในสภาวะ
สมดุล สอดคล้องกับค่าดัชนีทางส่ิงแวดล้อมที่สูงมาก สัตว์นํ้าส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
ไม่มีสัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น 

 
 ภาพท่ี 29  ABC curve ของสัตว์นํ้าในแม่นํ้าน่านใน ปี 2554 



 

 

29

5. แม่น้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี พบสัตว์นํ้ารวม 72 ชนิด (ตารางผนวกท่ี 1) ผลการจับต่อหน่วย
การลงแรง (CPUE) เฉลี่ย 1.33 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.036 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มี
มวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่  ปลากดอุก ปลาสร้อยหลังขน และปลาซิวควาย ดัชนีความ
หลากหลาย 3.13 ดัชนีความมากชนิด 25.67 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.73 (ตารางผนวกท่ี 2) จากภาพที่ 30 
ABC curve ปรากฏเส้นกราฟความชุกชุมลอยอยู่เหนือเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า แม้แหล่งนํ้ามีความ
หลากหลายของสัตว์นํ้าสูง แต่ยังตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง  

 

ภาพท่ี 30  ABC curve ของสัตว์นํ้าในแม่นํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรีในปี 2554 
 
6. แม่น้ํามูลตอนล่าง พบสัตว์นํ้ารวม 69 ชนิด (ตารางผนวกที่ 1) ผลการจับต่อหน่วยการลงแรง 

(CPUE) เฉลี่ย 0.92 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.013 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีมวลชีวภาพ 
(นํ้าหนัก) มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลากระมัง ปลาสวายหนู และปลาบู่ทราย ดัชนีความหลากหลาย 3.12 
ดัชนีความมากชนิด 28.52 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.74 (ตารางผนวกท่ี 2) จาก ABC curve ในภาพที่ 31 
เส้นกราฟความชุกชุมลอยอยู่เหนือเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้าเล็กน้อย แสดงว่าทรัพยากรประมงอยู่ในสภาวะ
เสียสมดุลรุนแรงค่อนมาทางปานกลาง สัตว์นํ้าส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า ไม่มี
สัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น 

 

 

ภาพท่ี 31  ABC curve ของสัตว์นํ้าในแม่นํ้ามูลตอนล่างในปี 2554 
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7. แม่น้ํายม พบสัตว์นํ้ารวม 97 ชนิด (ตารางผนวกท่ี 1) ผลการจับต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) 
เฉลี่ย 8.25 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.017 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) 
มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว และปลากระมัง  โดยมีดัชนีความหลากหลาย 3.32                
ดัชนีความมากชนิด 20.91 และดัชนีความสม่ําเสมอ 0.73 (ตารางผนวกที่ 2) จาก ABC curve ในภาพที่ 32 
เส้นกราฟความชุกชุมตัดเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า แม้แหล่งนํ้ามีความหลากหลายของสัตว์นํ้าสูง แต่ยังตกอยู่
ในสภาวะที่เสียสมดุลปานกลาง ในแหล่งนํ้าไม่มีสัตว์นํ้าชนิดเด่น โดยสัตว์นํ้าขนาดใหญ่และสัตว์นํ้าขนาดเล็กมี
ปริมาณใกล้เคียงกัน 

 

ภาพท่ี 32  ABC curve ของสัตว์นํ้าในแม่นํ้ายมตอนล่างในปี 2554 
 

8. คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต พบสัตว์นํ้ารวม 34 ชนิด (ตารางภาคผนวกที่ 1) ผลการจับต่อ
หน่วยการลงแรง (CPUE) เฉลี่ย 0.92 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.035 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิด
ที่มีมวลชีวภาพ (นํ้าหนัก) มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลากดเกราะ ปลาไส้ตันตาแดง และปลาบู่ทราย โดยมี
ดัชนีความหลากหลาย 2.37 ดัชนีความมากชนิด 13.82 และดัชนีความสมํ่าเสมอ 0.67 (ตารางผนวกท่ี 2) จาก
ภาพที่ 33 ABC curve ปรากฏเส้นกราฟความชุกชุมตัดเส้นกราฟมวลชีวภาพสัตว์นํ้า บ่งช้ีว่าทรัพยากรสัตว์นํ้าใน
แหล่งนํ้าอยู่ในสภาวะเสียสมดุลปานกลาง ไม่มีสัตว์นํ้าชนิดโดดเด่น โดยสัตว์น้ําขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีปริมาณ
ใกล้เคียงกัน 

 

ภาพท่ี 33  ABC curve ของสัตว์นํ้าในคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตในปี 2554 
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วิจารณผ์ล 
 

ผลการศึกษาสถานภาพทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้าขนาดใหญ่จํานวน 15 แห่งของประเทศไทย 
โดยเป็นแหล่งนํ้าน่ิง 7 แห่ง และแหล่งนํ้าไหล 8 แห่ง พบอย่างชัดเจนว่า ทรัพยากรสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าน่ิง 6 แห่ง 
ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจาน อ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ กว๊านพะเยา         
บึงบอระเพ็ด และหนองหาร อยู่ในสภาวะเสียสมดุลอย่างรุนแรง ส่วนอ่างเก็บนํ้าเขื่อนรัชชประภาอยู่ในสภาวะ
เสียสมดุลปานกลาง สัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า อันเป็นผลมา
จากการถูกรบกวนโดยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การจับสัตว์นํ้ามาใช้ประโยชน์เกินศักยภาพการผลิตตาม
ธรรมชาติ การลักลอบทําการประมงด้วยวิธีผิดกฎหมาย การนําสัตว์นํ้ามาใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า หรือการ
ปล่อยของเสียลงสู่แหล่งนํ้า ได้แก่ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง นํ้าทิ้งจากชุมชน ทําให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า ส่งผลให้มีแต่สัตว์นํ้าขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่ามาแทนที่
สัตว์นํ้าขนาดใหญ่ อายุยาว และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง  

การสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานในการสํารวจคร้ังน้ี พบสัตว์นํ้ารวม 28 ชนิด 
ผลการจับต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) เฉลี่ย 5.50 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.046 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 
ตารางเมตร โดยปลาขี้ยอกหางเหลืองมีความชุกชุมมากที่สุด (มากกว่าร้อยละ 90) ชนิดที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด 
3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาตะเพียนขาว และปลากระมัง แต่การสํารวจสภาพทางการประมง
ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปี 2523-2524 สุ่มพบตัวอย่างปลาทั้งสิ้น 17 ชนิด ชนิดที่สุ่มได้มาก ได้แก่ 
ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาช่อน และปลาชะโด (สมปองและคณะ, 2525) การสํารวจทรัพยากรประมงในอ่างเก็บ
นํ้าเขื่อนแก่งกระจานในปี 2531 พบว่าปลาที่จับได้ต่อหน่วยพ้ืนที่โดยวิธีอวนล้อมและใช้ยาเบ่ือ มีปริมาณเฉลี่ย 
25.87 กิโลกรัม/ไร่ และจํานวน 33 ชนิด ส่วนที่ใช้กระแสไฟฟ้ามีผลการจับเฉล่ีย 2.03 กิโลกรัม/ช่ัวโมง โดยปลาที่
จับได้มีจํานวน 11 ชนิด การสํารวจในคร้ังน้ันพบปลาจํานวนทั้งสิ้น 42 ชนิด (บุญยรัตน์และคณะ, 2532) 

การศึกษาทรัพยากรประมงในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิโดยการสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าด้วยข่ายใน
ครั้งน้ี พบสัตว์นํ้ารวม 48 ชนิด ผลการจับต่อหน่วยการลงแรงเฉลี่ย 0.069 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร 
แต่การศึกษาประชากรปลาในปี 2540-2544 โดยใช้กระแสไฟฟ้า ปรากฏว่าก่อนเก็บกักนํ้าปี 2541 จับปลาได้ 
1.30+0.37 กิโลกรัม/ช่ัวโมง หลังกักเก็บนํ้าในปี 2542, 2543 และ 2544 จับปลาได้ 11.86+10.56, 11.28+1.75 
และ 23.19+9.55 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามลําดับ (ถวัลย์และคณะ, 2544) การสํารวจการแพร่กระจายของปลาใน  
อ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิในปี 2545-2546 พบปลาจํานวน 87 ชนิด ผลการจับจากการใช้กระแสไฟฟ้าในฤดู
ร้อนปี 2545 เฉลี่ย 38.82 กิโลกรัม/ไร่/ช่ัวโมง ในฤดูฝนเฉลี่ย 36.38 กิโลกรัม/ไร่/ช่ัวโมง ในฤดูร้อนปี 2546 มี
ค่าเฉลี่ย 13.96 กิโลกรัม/ไร่/ช่ัวโมง (โอภาสและสมหมาย, 2548) 
 การสํารวจทรัพยากรสัตว์น้ําในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนรัชชประภาในครั้งน้ี พบสัตว์นํ้ารวม 23 ชนิด  ผล
การจับต่อหน่วยการลงแรงเฉลี่ย 1.67 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.046 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร 
ชนิดที่มีความชุกชุมมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาไส้ตันตาขาว ปลาขี้ยอกหางเหลือง และปลากระมัง ส่วน 
ชนิดที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลากระมัง ปลาซ่า และปลาสร้อยนกเขา บุญยรัตน์และคณะ 
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(2538) ศึกษาชนิดและการเปลี่ยนแปลงประชากรปลาในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนรัชชประภาในปี 2536-2537 โดยใช้
เครื่องมือทําการประมงประเภทต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า ข่าย ลอบ และเบ็ด ซึ่งสามารถจับปลาได้จํานวนทั้งสิ้น 44 ชนิด 
โดยมีอัตราการจับด้วยกระแสไฟฟ้าเฉล่ีย 3 กิโลกรัม/ช่ัวโมง จับปลาได้ 37 ชนิด เครื่องมือข่ายจับปลาได้ 28 ชนิด 
เครื่องมือลอบจับปลาได้ 12 ชนิด และเคร่ืองมือเบ็ดจับได้ 3 ชนิด 

สัตว์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ที่สํารวจพบในครั้งน้ีมี 45 ชนิด โดยชนิดที่มีความชุกชุมมาก
ที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาขี้ยอกหลังดํา ปลาแป้นแก้ว และปลาไส้ตันขาว ส่วนชนิดที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด 
3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาขี้ยอกหลังดํา ปลากระมัง และปลาตะเพียนขาว แต่การสํารวจพันธ์ุปลาน้ําจืดในเขื่อน
อุบลรัตน์ก่อนกักเก็บนํ้าในปี 2508 พบปลาจํานวน 78 ชนิด ปลาที่จับได้แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ โดยนํ้าหนัก 
ได้แก่ กลุ่มปลาตะเพียน 51.52% กลุ่มปลาช่อน 18.08% กลุ่มปลาไม่มีเกล็ด 13.15% และกลุ่มปลาอ่ืนๆ 17.25%    
(ธีรพันธ์, 2509) ในปี 2523 ปลาที่จับได้จากอ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ส่วนใหญ่เป็นปลาสร้อยมากถึง 34.38% 
นอกจากน้ันเป็นปลาขาวน้อย 16.6% ปลาซิวแก้ว 12.78% ปลากระมัง 9.9% และปลาเน้ืออ่อน 8.47% 
(อุปถัมภ์และคณะ, 2523)  

การสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าในกว๊านพะเยาในการศึกษาครั้งน้ี พบสัตว์นํ้ารวม 32 ชนิด ปริมาณเฉล่ีย 
5.67 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.042 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีความชุกชุมมากที่สุด 3 
ลําดับแรกได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาหมอช้างเหยียบ และปลาไส้ตันตาขาว ชนิดที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด 3 
ลําดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาแป้นแก้ว และปลาหมอช้างเหยียบ แต่การสํารวจประชากรปลาในปี 
2517 พบปลาจํานวน 23 ชนิด ชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด ปลาสลิด ปลาหมอไทย 
ปลาหมอช้างเหยียบ ปลานิล ปลาหมอเทศข้างลาย และกระด่ีหม้อ (หน่วยงานบริหารการประมง, 2517) การ
สํารวจทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยาหลังการบูรณะปรับปรุงในปี 2536 โดยการล้อมจับและใช้กระแสไฟฟ้า 
พบปลาจํานวน 28 ชนิด ปลาที่พบในปริมาณมาก ได้แก่ ปลาไน 29.59% ปลานิล 23.24% ปลาเฉา 8.35% 
(สมชัยและกิตติพันธ์ุ, 2540)  

การสํารวจบึงบอระเพ็ดในครั้งน้ี พบสัตว์นํ้ารวม 66 ชนิด ผลการจับต่อหน่วยการลงแรงเฉลี่ย 
13.00 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.108 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีความชุกชุมมากที่สุด 3 
ลําดับแรกได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาไส้ตันตาแดง และปลาแขยงข้างลาย ชนิดที่มีมวลชีวภาพมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง ปลาซ่า และปลาแขยงข้างลาย แต่การสํารวจประชากรปลาหลังการระบายน้ําในบึง 
บอระเพ็ดในปี 2515-2516 พบปลาทั้งหมด 54 ชนิด โดยเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมี 21 ชนิด (วิเชียร, 
2516) คณะทํางานเฉพาะกิจสาํรวจชีวประมง (2535) สํารวจชีววิทยาประมงในบึงบอระเพ็ดระหว่างเก็บกักนํ้าในปี 
2535 โดยวิธีล้อมอวนและใช้กระแสไฟฟ้า พบปลาจํานวน 35 ชนิด แยกเป็นกลุ่มปลาเกล็ด 8.77% กลุ่มปลาหนัง 
5.83% กลุ่มปลาช่อน 13.17% และปลาอื่นๆ 72.23% ผลการจับสัตว์นํ้าด้วยกระแสไฟฟ้า 1.821 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง 

การศึกษาทรัพยากรประมงในหนองหารโดยการสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าด้วยข่ายในครั้งน้ี พบปลารวม 
41 ชนิด ผลการจับต่อหน่วยการลงแรงเฉลี่ย 4.17 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.061 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 
ตารางเมตร ชนิดที่มีความชุกชุมมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลาตะเพียนทราย และปลาไส้ตัน
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ตาแดง ส่วนชนิดที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาไส้ตันตาแดง ปลาตะเพียนทราย และปลา
หมอเทศข้างลาย การประเมินผลการจับสัตว์นํ้าในหนองหารระหว่างการบูรณะในปี 2535 โดยคํานวณจากผล
การจับเฉลี่ยของชาวประมง และจากปริมาณสัตว์นํ้าที่ขึ้นท่าขึ้นปลา ซึ่งการทําประมงขณะน้ันสามารถจับสัตว์น้ํา
เฉลี่ยประมาณวันละ 1,800 กิโลกรัม ผลการจับเฉลี่ยต่อชาวประมง 5.63 กิโลกรัม/ราย/วัน สัตว์นํ้าที่จับได้ใน
ปริมาณมาก ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปลาสลาด และปลากระสูบขีด (บุญส่งและคีรี, 2536) ทรัพยากรประมง
และสภาวะการประมงภายหลังปรับปรุงหนองหารในปี 2536-2537 พบพรรณปลาทั้งหมด 46 ชนิด โดยพบ
ปลาในกลุ่มปลาตะเพียนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มปลาสลิด และปลากระด่ี ปริมาณปลาที่จับได้ด้วย
กระแสไฟฟ้าเฉล่ีย 2.83 กิโลกรัม/ช่ัวโมง (สันทนาและคณะ, 2537)  

แหล่งนํ้าไหล 8 แห่งที่ศึกษาปรากฏว่า แหล่งนํ้า 3 แห่ง ได้แก่ แม่นํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี แม่นํ้าตาปี
และแม่นํ้ามูลตอนล่าง ตกอยู่ในสภาวะที่เสียสมดุลอย่างรุนแรง สัตว์นํ้าส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก อายุสั้น และมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจน้อย แหล่งนํ้า 4 แห่ง ได้แก่ แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าชี แม่นํ้ายม และคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต 
ตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุลระดับปานกลาง แหล่งนํ้าไม่มีปลาชนิดโดดเด่น โดยปลาขนาดใหญ่และปลาขนาดเล็ก
มีปริมาณใกล้เคียงกัน แม่นํ้าน่านเป็นแหล่งนํ้าใหญ่เพียงแหล่งเดียวที่อยู่ในสภาวะสมดุล สัตว์นํ้าส่วนใหญ่มี
ขนาดใหญ่และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ โดยแม่นํ้าน่านตอนบนบริเวณ  
บ้านปากนาย อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ความยาวประมาณ 3-5 กิโลเมตร เป็นแหล่งทรัพยากรประมงนํ้าจืดที่
อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์นํ้าหลากหลายชนิด ประกอบกับพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ใน
หุบเขา ห่างไกลชุมชน ทรัพยากรประมงจึงยังไม่ถูกทําลายด้วยฝีมือมนุษย์ นอกจากน้ี พ้ืนที่ที่แม่นํ้าน่านไหล
ผ่านเป็นดินเหนียว เมื่อฝนตกจะชะล้างอินทรีย์สารไหลลงสู่แม่นํ้าและทําให้นํ้าขุ่น ส่งผลให้มีอาหารธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ แม่นํ้าน่านจึงเป็นแหล่งวางไข่ของปลาหลายชนิด   

การสํารวจทรัพยากรประมงในแม่นํ้าเจ้าพระยาในครั้งน้ี พบสัตว์นํ้ารวม 86 ชนิด ชนิดที่มีมวล
ชีวภาพมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง และปลาสร้อยขาว แต่ปลาที่
ชาวประมงจับได้บริเวณแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่างและสํารวจพบในตลาดในปี 2523 มีทั้งสิ้น 59 ชนิด ชนิดที่พบ
มากและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาเน้ืออ่อน ปลาตะโกก ปลากราย ปลาตะเพียนขาว ปลาลิ้นหมา    
ปลาตะเพียนทอง ปลาม้า ปลาเทโพ ปลาหนวดพราหมณ์ ปลาดุก ปลากด และปลาสวาย (ถวัลย์และคณะ, 
2523)  การทําการประมงในแม่นํ้าเจ้าพระยาต้ังแต่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึงปากแม่นํ้า จังหวัด
สมุทรปราการ ในปี 2533 สัตว์นํ้าที่จับได้และนํามาจําหน่ายมี 36 ชนิด ชนิดที่พบทุกคร้ังที่ทําการสํารวจ ได้แก่ 
ปลาตะเพียน ปลาตะโกก ปลาแดง ปลาสวาย ปลาสังกะวาด และกุ้งก้ามกราม สัตว์นํ้าที่จับได้มีปริมาณ
ประมาณ 38.97 ตัน/ปี (รัชฎาภรณ์และคณะ, 2535) 

ทรัพยากรสัตว์นํ้าในแม่นํ้าชีจากการศึกษาคร้ังน้ี พบสัตว์นํ้ารวม 56 ชนิด ชนิดที่มีมวลชีวภาพมาก
ที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาซิวควาย และปลาสร้อยขาว การสํารวจของวัฒนา (2520) พบ
ปลาในแม่นํ้าชีทั้งหมด 110 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นปลาในกลุ่มปลาตะเพียน รองลงมาเป็นกลุ่มปลาหนัง ปลาที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจที่จับได้เป็นจํานวนมาก ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาเน้ืออ่อน เป็นต้น  
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สัตว์นํ้าในแม่นํ้าตาปีที่พบจากการสํารวจคร้ังน้ีมี 60 ชนิด ผลการจับต่อหน่วยการลงแรงเฉลี่ย 1.75 ตัว 
นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.035 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ ปลาซิว ปลาซ่า และปลาตะเพียนขาว ถวัลย์และคณะ (2527) สํารวจสภาพสิ่งแวดล้อมและการประมงใน
แม่นํ้าตาปี ในปี 2526 พบว่าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้อวนล้อมในเดือนเมษายน ได้ผลผลิตปลาเฉลี่ย 12.57 
กิโลกรัม/ไร่ และมีปลาจํานวนทั้งสิ้น 43 ชนิด โดยแยกเป็นกลุ่มปลาตะเพียน 61% กลุ่มปลาช่อน 14% กลุ่ม
ปลาหนัง 4% และปลาอ่ืนๆ 21% การใช้กระแสไฟฟ้าสุ่มตัวอย่างในเดือนเมษายนและกรกฎาคม จับปลาได้
ทั้งสิ้น 23 ชนิด ปริมาณเฉลี่ย 3.88 กิโลกรัม/ช่ัวโมง การใช้แหสุ่มตัวอย่างในเดือนเมษายน จับปลาได้ 7 ชนิด 
ประสิทธิภาพของแหเฉลี่ย 453.50 กรัม/ครั้ง     

การสํารวจแม่นํ้าน่านในคร้ังน้ี พบสัตว์นํ้ารวม 86 ชนิด ผลการจับต่อหน่วยการลงแรงเฉลี่ย 0.92 ตัว 
นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.017 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ ปลากระมัง ปลาตะเพียนขาว และปลาแดงปากเป็ด การประเมินสภาวะการประมงและผลจับสัตว์นํ้าใน
แม่นํ้าน่าน เขตจังหวัดนครสวรรค์ ในปี 2531 พบว่า สัตว์นํ้าจากการทําประมงในแม่นํ้าน่าน เขตจังหวัด
นครสวรรค์มีจํานวน 64 ชนิด เป็นปลานํ้าจืด 62 ชนิด และกุ้งนํ้าจืด 2 ชนิด ชนิดที่พบมากได้แก่ ปลาในกลุ่ม
ปลาตะเพียน สัตว์นํ้าที่ชาวประมงจับได้มีปริมาณประมาณ 8.46 ตัน/ปี (โยธินและคณะ, 2536) จากการสํารวจ
ชีววิทยาและทรัพยากรประมงในแม่นํ้าน่าน เขตจังหวัดพิษณุโลกในปี 2543 ด้วยวิธีล้อมอวนแล้วจับด้วย
กระแสไฟฟ้า พบปลา 53 ชนิด โดยมีกลุ่มปลาตะเพียนและปลาชะโดเป็นองค์ประกอบหลัก มีอัตราจับในรอบปี
11.58±8.62 กิโลกรัม/ไร่ และ 2.81±1.37 กิโลกรัม/ช่ัวโมง (กฤษฎาและปริญดา, 2546) 
 การสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าในแม่นํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรีในการศึกษาครั้งน้ี พบสัตว์นํ้ารวม 72 ชนิด  
ชนิดที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลากดอุก ปลาสร้อยหลังขน และปลาซิวควาย สันทนาและ
คณะ (2526) ศึกษาสภาวะการประมง ชนิด และการแพร่กระจายของสัตว์นํ้าในแม่นํ้าบางปะกง ในปี 2525-
2526 พบสัตว์นํ้าในแม่นํ้าบางประกงจํานวน 106 ชนิด เป็นพวกหมึก 2 ชนิด กุ้งและเคย 12 ชนิด ปู 2 ชนิด 
ตะพาบนํ้า 1 ชนิด และปลา 90 ชนิด ปริมาณสัตว์นํ้าในแม่นํ้าบางปะกงจากการสัมภาษณ์ชาวประมงระหว่าง
เดือนมีนาคม 2525 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2526 เฉลี่ย 19 ตัน/เดือน หรือประมาณ 230 ตัน/ปี  

การสํารวจทรัพยากรประมงในแม่นํ้ามูลตอนล่างคร้ังน้ี พบสัตว์นํ้ารวม 69 ชนิด ผลการจับต่อ
หน่วยการลงแรงเฉลี่ย 0.92 ตัว นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.013 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีมวล
ชีวภาพมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ปลากระมัง ปลาสวายหนู และปลาบู่ทราย สันทนาและถวัลย์ (2534) 
ศึกษาการแพร่กระจายของปลาในแม่น้ํามูลต้ังแต่เดือนธันวาคม 2533 ถึง เดือนกรกฎาคม 2534 ต้ังแต่จังหวัด
นครราชสีมาจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี พบปลาในแม่นํ้ามูล 68 ชนิด ปริมาณปลาจากการสุ่มตัวอย่างด้วย
กระแสไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 1.96-6.28 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

สัตว์นํ้าในแม่นํ้ายมที่พบจากการสาํรวจครั้งน้ีมี 97 ชนิด ผลการจับต่อหน่วยการลงแรงเฉลี่ย 8.25 ตัว 
นํ้าหนักรวมเฉลี่ย 0.017 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/ข่าย 100 ตารางเมตร ชนิดที่มีมวลชีวภาพมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว และปลากระมัง  สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแพร่ (2538) สํารวจชล
ชีววิทยาและทรัพยากรประมงในแม่นํ้ายม เขตจังหวัดแพร่ในปี 2537-2538 โดยใช้อวนล้อมและใช้
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กระแสไฟฟ้า พบปลาจํานวน 59 ชนิด โดยเป็นปลากลุ่มปลาตะเพียน 78.56% กลุ่มปลาหนัง 1.10% กลุ่มปลา
ช่อน 17.99% และกลุ่มปลาอ่ืนๆ 2.36%  

ผลการประเมินทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้า ขึ้นอยู่กับประเภทของเคร่ืองมือประมงที่ใช้ในการสุ่ม
ตัวอย่างสัตว์นํ้าและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํ้า ซึ่งทําให้จํานวนชนิดและปริมาณสัตว์นํ้าหรือผลการจับต่อ
หน่วยการลงแรงทําการประมงแตกต่างกันในการสํารวจแต่ละคร้ัง อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งน้ี ช้ีให้เห็นถึง
ความเสื่อมถอยของทรัพยากรสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งเป็นแหล่งนํ้าหลักของประเทศ ถึงแม้
หน่วยงานของกรมประมงในพ้ืนที่ได้ปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าชนิดต่างๆในแหล่งนํ้าเหล่านี้อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
ยกตัวอย่างในแหล่งนํ้าน่ิง เช่น การปล่อยพันธ์ุปลาในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจาน โดยในปี 2553 มีการปล่อย
พันธ์ุปลารวม 1,515,000 ตัว เป็นปลาตะเพียน 832,000 ตัว ปลานิล 50,000 ตัว ปลายี่สกเทศ 30,000 ตัว 
ปลาสวาย 85,000 ตัว ปลาจาด 268,000 ตัว ปลาอีกง 80,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 60,000 ตัว และปลาไน 
110,000 ตัว ในปี 2554 ปล่อยพันธ์ุปลาจํานวนทั้งสิ้น 2,316,000 ตัว เป็นปลาตะเพียน 795,000 ตัว ปลานิล 
400,000 ตัว ปลายี่สกเทศ 100,000 ตัว ปลาดุกอุย 150,000 ตัว ปลาจาด 350,000 ตัว ปลาอีกง 50,000 ตัว 
ปลาตะเพียนทอง 405,000 ตัว ปลาหัวโต 30,000 ตัว และปลาย่ีสก 1,000 ตัว (ข้อมูลจากสํานักวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืด) แต่การสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานในการสํารวจคร้ังน้ี พบปลาชนิดที่มีการ
ปล่อยลูกพันธ์ุเพียง 4 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลานิล และปลาย่ีสกเทศ จากที่มีการ
ปล่อยพันธ์ุปลาทั้งในปี 2553 และ 2554 จํานวน 11 ชนิด  

ในแหล่งนํ้าไหล เช่น การปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา ในปี 2553 มีการปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้า
จํานวนทั้งสิ้น 36,155,600 ตัว โดยเป็นกุ้งก้ามกราม 6,300,000 ตัว ปลากระแห 1,473,000 ตัว ปลากาดํา 
121,500 ตัว ปลาแก้มชํ้า 888,000 ตัว ปลาจาด 100,000 ตัว ปลาตะโกก 70,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 
16,362,100 ตัว ปลาตะเพียนทอง 6,997,000 ตัว ปลานวลจันทร์เทศ 430,000 ตัว ปลาบ้า 1,068,000 ตัว 
ปลาบึก 26,000 ตัว ปลายี่สกเทศ 2,077,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 23,000 ตัว ปลาสลิด 30,000 ตัว และปลา
หมอไทย 190,000 ตัว ในปี 2554 ปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้ารวม 53,104,402 ตัว เป็นกุ้งก้ามกราม 13,599,400 ตัว 
ปลาตะพียนขาว 22,880,400 ตัว ปลาแก้มชํ้า 1,594,084 ตัว ปลาตะเพียนทอง 8,817,600 ตัว ปลากระแห 
2,597,400 ตัว ปลาจาด 330,000 ตัว ปลากาดํา 100,200 ตัว ปลาสวาย 328,600 ตัว ปลาสร้อยขาว 325,000 ตัว 
ปลากดเหลือง 13,400 ตัว ปลานวลจันทร์เทศ 210,000 ตัว ปลาหมอไทย 68,700 ตัว ปลาบ้า 1,835,999 ตัว 
ปลาบู่ทราย 60,000 ตัว ปลายี่สกเทศ 295,000 ตัว ปลาดุกอุย 10,000 ตัว ปลาหมอตาล 20,000 ตัว ปลาบึก 
18,619 ตัว (ข้อมูลจากสํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด) การสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยาใน
การศึกษาคร้ังน้ี พบสัตว์นํ้าชนิดที่มีการปล่อยลูกพันธ์ุ 12 ชนิด ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลากดเหลือง ปลากระแห 
ปลากาดํา ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาตะโกก ปลาบู่ทราย ปลาสร้อยขาว ปลาสลิด ปลาสวาย 
และปลาหมอไทย จากที่มีการปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าทั้งในปี 2553 และ 2554 จํานวน 20 ชนิด  
 ถึงแม้ไม่อาจพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่า ตัวอย่างสัตว์นํ้าที่สุ่มได้จากการศึกษานี้เป็นลูกพันธ์ุชนิดน้ันๆ
ที่ปล่อยหรือไม่ แต่อย่างน้อยเป็นข้อมูลทําให้ทราบว่าลูกพันธ์ุสัตว์นํ้าหลายชนิดที่ปล่อยอาจไม่สามารถมีชีวิต
รอดในแหล่งนํ้าธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอาหารธรรมชาติ การจะปล่อยพันธ์ุชนิดใดลงในแหล่งนํ้าใด 
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ส่วนไหน บริเวณใด จึงควรมีการศึกษาอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งนํ้าว่ามีชนิดอะไร ปริมาณมากน้อยเพียงใด 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของแหล่งนํ้า แล้วนํามาประกอบการวางแผนการปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้า
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (www.fisheries.go.th/technical_group)   

เมื่อพิจารณาท้ัง 15 แหล่งนํ้า แหล่งนํ้าที่มีค่าดัชนีความหลากหลายสูงสุดคือ แม่นํ้าเจ้าพระยา (3.42) 

และตํ่าสุดคือ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจาน (0.38)  แหล่งนํ้าน่ิง 6 แห่ง (ยกเว้นอ่างเก็บนํ้าเขื่อนรัชชประภา)  แหล่ง

นํ้าไหล 3 แห่ง ได้แก่ แม่นํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี แม่นํ้าตาปี และแม่นํ้ามูลตอนล่าง ตกอยู่ในสภาวะเสียสมดุล

ระดับรุนแรง จึงควรมีมาตรการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้าเหล่าน้ี โดยเฉพาะอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่ง

กระจาน และกว๊านพะเยาที่มีค่าความหลากหลายตํ่ากว่า 1.00 ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม นอกจากการ

ปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าที่เหมาะสมกับแหล่งนํ้าน้ันๆ ควรมีกิจกรรมหรือมาตรการอ่ืนๆเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างความ

ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community-based Fisheries 

Management) ในลักษณะที่ชุมชนประมงเป็นเจ้าของทรัพยากรประมงอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นกลไกสําคัญของ

ความร่วมมือกันในสังคมในการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์นํ้าให้เพียงพอสนองความต้องการ

บริโภคสัตว์นํ้าที่สูงขึ้น เช่น การตรวจตราและเฝ้าระวังการทําประมงที่ผิดกฎหมาย การสร้างกฎกติกาการจับ

สัตว์นํ้าเพ่ือควบคุมชาวประมงด้วยกันเอง การเพ่ิมแหล่งอาศัย/หลบซ่อน การจัดทําธนาคารสัตว์นํ้า โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐทําหน้าที่เป็นเพียงพ่ีเลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างขบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ผลผลิต 

สัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรประมงอันทรงคุณค่า นอกจากเป็นแหล่ง

อาหารโปรตีนแก่ชุมชน ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน และการสร้างรายได้ ดังน้ัน ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องต้องมีส่วน

ร่วมในการจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้าธรรมชาติ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน  
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          รายงานประจําปี 2538 สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแพร่. กรมประมง. หน้า 59-60. 
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. วิกฤตแม่นํ้าปราจีนฯ : ปัญหาสาธารณะที่รอการจัดการ. แหล่งที่มา: http://www. 
          ldinet.org/2008/index.php?option=com_content&task=view&id=173Itemid=32. ค้นเมื่อ 
          วันที่ 7  สิงหาคม 2556. 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร. แม่นํ้าชี. แหล่งที่มา: http://www.haii.or.th/wiki/  
   index.php/สภาพภูมิประเทศลุ่มนํ้าชี. ค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556. 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร. แม่นํ้าตาปี. แหล่งทีม่า: http://www.haii.or.th/wiki/  
 index.php/สภาพภูมิประเทศลุ่มนํ้าตาปี. ค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556. 
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร. แม่นํ้ายม. แหล่งทีม่า: http://www.haii.or.th/wiki/  
 index.php/สภาพภูมิประเทศลุ่มนํ้ายม. ค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556. 
สมชัย ศุกลพันธ์ุ และกิตติพันธ์ุ จาบจินดา. 2540. การสํารวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยา 
 หลังการบูรณะปรับปรุง. เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2540. กองประมงนํ้าจืด, กรมประมง. 31 หน้า. 
สมปอง หิรัญวัฒน์, ณรงค์ สุโกมล และกําชัย ลาวัญยกุล. 2525. การสํารวจสภาพทางการประมงเพ่ือปรับปรุง 
 ผลผลิตปลาในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. เอกสารวิชาการฉบับที่ 9 สถาบันประมง 
 นํ้าจืดแห่งชาติ, กรมประมง. 19 หน้า. 
สันทนา ดวงสวัสด์ิ และถวัลย์ ชูขจร. 2534. สภาวะการประมง ชนิด และการแพร่กระจายของปลาในแม่นํ้ามูล. 
 เอกสารวิชาการฉบับที่ 125 สถาบันวิจัยประมงนํ้าจืด, กรมประมง. 12 หน้า. 
สันทนา ดวงสวัสด์ิ, โยธิน ลีนานนท์, ชัยชนะ ชมเชย และบุญเลิศ เกิดโกมุติ. 2526. สภาวะการประมง 
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 ชนิด และการแพร่กระจายของสัตว์นํ้าในแม่นํ้าบางประกง. เอกสารวิชาการฉบับที่ 30  
 สถาบันประมงนํ้าจืดแห่งชาติ, กรมประมง. 25 หน้า.  
สันทนา ดวงสวัสด์ิ, โยธิน ลีนานนท์, บุญส่ง ศรีเจริญธรรม และฎีกา รัตนชํานอง. 2537. ทรัพยากรประมงและ
 สภาวะการประมงภายหลังปรับปรุงหนองหาร. เอกสารวิชาการฉบับที่ 158 สถาบันประมงนํ้าจืด 
 แห่งชาติ, กรมประมง. 43 หน้า. 
สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา. แม่นํ้าบางประกง. แหล่งทีม่า:  http://www.chachoengsao.go.th/sotorn/ 
 index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=74. ค้นเมื่อวันที่ 4  
 กรกฎาคม 2556. 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด. คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต. แหล่งที่มา: http://www.inlandfisheries.go. 

th/research/files/full/F242551.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556.  
หน่วยงานบริหารการประมง. 2517. การสํารวจทางชีววิทยาและเศรษฐกิจทางการประมงในกว๊านพะเยา.  
          เอกสารวิชาการฉบับที่ 4. หน่วยงานพัฒนาประมงในแหล่งนํ้าใหญ่, กรมประมง. 32 หน้า. 
อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, ศักดิ วิสัย และลมโชย บุญผิว. 2523. ชนิดและปริมาณปลาที่จบัได้จาก  
          อ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ในปี 2523. รายงานประจําปี 2523 งานพัฒนาประมงในอ่างเก็บนํ้าเขื่อน 
          อุบลรตัน์, กรมประมง. หน้า 34-49.  
โอภาส ชามะสนธ์ิ และสมหมาย เจนกิจการ. 2548. การแพร่กระจายของปลาในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 
          จังหวัดลพบุรี. การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 เล่มที่ 4 : สาขาประมง.  
          หน้า 162-173. 
Clarke, K.R. and Warwick, R.M. 1994. Change in Marine Communities: An approach to  

  Statistical Analysis and Interpretation.2 edition .Plymouth Marine Laboratory, UK. 8-11. 
Ludwig, J.A. and Reynolds, J.F. 1988. Statistical ecology: A primer on methods and computing.  
          John Wiley and Sons Inc. New York, USA. 337 pp. 
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ตารางผนวกที่ 1 ชนิดปลาที่พบในแม่นํ้าและแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ 
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เข็ม               ***     ***         

เค้าขาว           ***   ***     ***     ***   
เทโพ   ***     ***           ***     ***   

เนื้ออ่อน           ***       *** ***         
เนื้ออ่อนหนวด
ยาว               ***     ***         

เพียว                     ***         
เล็บมือนาง   ***       *** ***     *** ***         

เลียหินหัวแบน                     ***         

เสือข้างลาย                           ***   

เสือดํา                   ***         *** 

เสือตอ                   ***           

เสือพ่นน้ํา   ***     ***     *** ***   ***         
แกง               ***               

แก้มช้ํา           *** *** ***     *** ***   *** *** 

แขยง                   ***           

แขยงใบข้าว       *** *** *** *** *** *** *** ***     *** *** 

แขยงข้างลาย   ***   *** *** ***   *** ***   ***   ***   *** 

แขยงข้างลาย M. 
multiradiatus                           ***   

แขยงข้างลาย M. 
mysticetus                           *** *** 

แขยงธง       *** ***           ***     ***   

แขยงนวล             ***   ***             

แขยงหิน         *** *** *** *** ***   ***         

แค้               ***     ***         

แค้ควาย               ***               
แค้หิน           ***         ***         
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แดง   ***     ***   *** ***   *** ***     ***   

แดงปากเป็ด               ***               

แป้นเหลืองทอง                 ***             

แป้นแก้ว *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

แป้นยักษ์   ***     ***       ***   ***   *** ***   

แป้นวัว             ***                 

แปบ P. barroni         ***     ***               
แปบ P. 
harmandi                     ***     ***   
แปบ P. 
riveroi               ***     ***   ***     
แปบ P. 
siamensis         *** ***   ***     ***     *** *** 
แปบ P. typus   ***     *** *** *** *** *** *** ***   *** ***   

แปบใส       ***                       

แปบควาย   ***   ***   ***     *** *** *** *** ***     

แปบหางดอก         ***                 ***   

แมว         ***                     

แมวเข้ียว                 ***             
แมวหูดํา                 ***             

แรด ***   ***   ***   ***   ***     ***       

ใบไม้           *** *** ***   *** ***         

ไน                   *** ***         

ไส้ตัน             *** *** *** *** ***         

ไส้ตันตาแดง *** *** *** *** *** *** *** ***   *** ***   *** *** *** 
ไส้ตันตาขาว *** *** *** *** *** ***   ***   *** *** ***   *** *** 

ไส้ตันหางดอก                           ***   

ไหล         ***                     

กดเกราะ         ***           *** *** *** *** *** 

กดเหลือง *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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กดแก้ว       ***           ***           

กดข้ีลิง               ***   ***   ***   ***   
กดหัวเสียม             ***   ***             

กดหัวกบ                 ***             

กดหัวผาน                 ***             

กดหัวลิง                 ***             

กดอุก             ***   ***             

กระเบน             ***                 
กระแห *** *** ***   ***   *** *** ***   ***   ***     

กระดี่ชี                 ***             

กระดี่นาง         ***     ***     ***   *** ***   

กระดี่หม้อ         *** *** ***   *** *** *** *** *** *** *** 

กระทิง ***   *** *** *** *** *** ***   *** ***     *** *** 

กระทิงไฟ             ***   *** ***           
กระทิงลาย                     ***         

กระทุงเหว ***   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

กระบอก                 ***             

กระบอกท่อนใต ้                 ***             

กระพงขาว             ***   ***             

กระพงลาย                 ***             
กระมัง *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***   *** *** *** 

กระสง         ***       ***       ***     

กระสูบขีด *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

กระสูบจุด   ***   ***   ***       ***         *** 

กราย         ***     ***     *** ***   *** *** 

กาแดง       *** *** ***   ***     ***         
กาดํา   ***   *** *** *** *** *** *** *** *** ***   ***   

กุเรา                 ***             

กุ้งก้ามกราม       *** ***     ***               

ขอทราย             ***                 
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ขาไก่           *** *** ***     ***         

ข้าวเม่า                 ***             
ขาวมน                 ***             

ข้ีตัง             ***                 

ข้ียอกหลังดํา       *** ***                   *** 

ขี้ยอกหางเหลือง *** *** ***   *** *** *** *** *** *** ***     ***   

คางเบือน               ***     ***         

จาด                     ***         
จิ้งจอก   ***     ***                     

จิ้มฟันจระเข้   ***     ***   *** *** ***   ***     ***   
จิ้มฟันจระเข้
ยักษ์               ***               

จีน                   ***           

ช่อน ***   ***     *** ***   *** ***   *** *** *** *** 

ชะโด ***   ***                 ***   ***   

ชะโอน ***     ***   *** ***       ***     *** *** 
ซ่า   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***   *** *** 

ซิว     ***     *** ***                 

ซิวแก้ว *** ***   *** ***     ***   *** ***     ***   

ซิวควาย *** ***   *** *** *** *** *** *** *** *** ***     *** 
ซิวควายหาง
ไหม้               *** ***   ***   *** ***   

ซิวอ้าว       ***   ***   ***     ***         

ดุกด้าน                   *** ***       *** 

ดุกทะเล                 ***             

ดุกบิ๊กอุย   ***     ***   *** ***   *** ***   ***   *** 

ดุกมูน         ***         ***           
ดุกอุย                       ***       

ดุมชี                   ***       ***   

ตะเพียนขาว *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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ตะเพียนทราย *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ตะเพียนทราย P. 
aurotaeniatus *** ***                           

ตะเพียนทอง *** *** ***   *** *** *** *** *** *** ***   *** ***   
ตะเพียนปาก
หนวด                   ***           

ตะโกก   ***     *** ***   *** *** *** ***   *** ***   

ตะกาก         ***     ***     ***     ***   

ตะพาก         ***           ***         

ตับเต่า   ***                           

ตาใส                   ***           
ตาพอง                 ***             

ตามิน         ***   *** ***   *** ***     ***   

ทับทิม         ***     ***               

นวลจันทร์       ***                   ***   

นวลจันทร์เทศ                   *** ***       *** 

น้ําเงิน   ***           *** ***             
น้ําผึ้ง                     ***         

น้ําหมึก               ***               

นิล *** ***   *** *** ***   ***   *** *** *** *** *** *** 

นิลแดง               ***       ***       

บัว                     ***         

บ้า             ***     ***           
บู่เกล็ดแข็ง                 ***             

บู่ใส                 ***             

บู่จาก             ***                 

บู่ดํา         ***                     

บู่ทราย ***   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ปักเป้า       ***                       
ปักเป้าเขียว         ***   ***   ***             
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ปักเป้าเขียวจุด       ***                       

ปักเป้าควาย         ***                   *** 
ปักเป้าจุด       ***                     *** 

ปักเป้าซีลอน                 ***             

ปักเป้าดํา                           ***   

ปากเปี่ยน               ***               

ปากหนวด ***             ***     ***         

ปีกแดง               ***     ***     ***   
ปีกไก่   ***   *** *** *** *** *** *** *** ***         

ปีกดง               ***               

พรมหัวเหม็น         ***   ***   *** *** ***     ***   

มะไฟ               ***               

มะลิเลื้อย               ***     ***         

ม้า         ***       ***             
ย่ีสก       ***                       

ย่ีสกเทศ ***                   *** ***       

ย่ีสกไทย       ***                       

ร่องไม้ตับ   *** ***   *** *** *** ***           ***   

รากกล้วย       ***   ***   *** *** *** ***         

ลิ้นหมา         ***       *** *** ***         
ลึง         ***                     

สร้อยเกล็ดถ่ี   ***     *** *** *** *** ***   ***     ***   

สร้อยขาว   ***   *** *** *** *** ***   *** *** ***   *** *** 

สร้อยดอกงิ้ว           ***   ***             *** 

สร้อยนกเขา *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***     *** *** 

สร้อยน้ําเงิน ***                             
สร้อยปีกแดง         *** ***                   

สร้อยลูกกล้วย                   ***           
สร้อยลูกกล้วย
ลาย                   ***           
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สร้อยลูกนุ่น                     ***         

สร้อยลูกบัว                     ***         
สร้อยหลอด         ***     ***     ***     ***   

สร้อยหลังขน                 ***             

สร้อยหัวแข็ง                 ***             

สร้อยหางบ่วง         ***                     

สลาด *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

สลิด         ***         ***   *** *** *** *** 
สลิดหินจุด                 ***             

สวาย   ***   *** ***     *** ***     *** *** ***   

สวายหนู         ***     ***   *** ***         

สังกะวาด           *** *** *** *** *** ***         

สังกะวาด L. 
hexanema   ***     *** ***   ***               

สังกะวาด P. 
macronema   ***     ***     ***               
สังกะวาด
เหลือง               ***   *** ***     ***   
สังกะวาด
แกลบ               ***               

สังกะวาดขาว               ***   *** ***         
สังกะวาดท้อง
คม   ***     ***     ***     ***         

หนวดพราหมณ ์                 ***             

หนวดพราหมณ์ 
(14 เส้น)         ***                     

หน้าหมอง       *** *** ***       ***     ***   *** 

หมอเทศ                       ***       
หมอเทศ
ข้างลาย                             *** 
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หมอไทย   ***     *** *** ***     *** *** *** *** ***   
หมอ
ช้างเหยียบ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

หมอตาล             ***                 

หมากม่ัง         ***                     

หมูแกะ             ***                 

หมูข้างลาย                   *** ***         
หมูขาว   ***   *** *** ***   ***   *** ***     ***   

หมูคอก             ***       ***         

หมูลาย   ***     *** ***         ***         

หมูลายเสือ                   ***           

หมูหางแดง         ***                     

หลด           ***   *** *** *** *** *** ***     
หลด M. 
semiocellatus                         *** ***   

หลดจุด       *** *** ***         ***   *** *** *** 

หลดนา                   ***           

หลดลาย   ***   ***     *** ***           ***   

หางไก่         ***       ***             
หางบ่วง             *** ***     ***         

อมไข่   ***     ***       ***         ***   

อ้าว         ***                     

อีกง         ***                     

อีมูด                     ***         

รวม 28 48 23 45 86 56 60 86 72 69 97 32 35 66 41 
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   ตารางผนวกที่ 2 ค่าดัชนีสิ่งแวดล้อมของแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ในปี 2554 

แหล่งน้ํา 
จํานวน 
(ตัว) 

น้ําหนัก 
(กรัม) 

ชนิด 
ดัชนีความ
มากชนิด 

ดัชนีความ
สมํ่าเสมอ 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

เข่ือนแก่งกระจาน 66 551.59 28 6.4457 0.1136 0.3786 

เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 44 831.27 48 12.4187 0.5726 2.2167

เข่ือนรัชชประภา 20 718.79 23 7.3954 0.7225 2.2655

เข่ือนอุบลรัตน์ 42 437.73 45 11.7750 0.4964 1.8898

กว๊านพะเยา 68 500.09 32 7.3498 0.2508 0.8691

บึงบอระเพ็ด 156 1297.35 66 12.8767 0.5831 2.4428

หนองหาร 50 734.70 41 10.2477 0.5477 2.0339

แม่น้ําเจ้าพระยา 10 244.98 86 37.1919 0.7682 3.4217

แม่น้ําชี 15 223.85 56 20.4367 0.7819 3.1474

แม่น้ําตาปี 21 417.96 60 19.4915 0.7208 2.9512

แม่น้ําน่าน 10 207.36 86 36.2295 0.7587 3.3795

แม่น้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 16 431.22 72 25.6682 0.7324 3.1321 

แม่น้ํามูลตอนล่าง 11 154.25 69 28.5216 0.7360 3.1162

แม่น้ํายม 99 209.87 97 20.9087 0.7257 3.3198

คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต 11 416.31 34 13.8221 0.6720 2.3695

 


