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ทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน 

วารินทร ธนาสมหวัง 

ผูเช่ียวชาญดานการจัดการประมง 

 

บทนํา 

  ทรัพยากรประมงน้ําจืดโดยเฉพาะจากแหลงน้ําขนาดใหญท้ังแหลงน้ํานิ่ง ไดแก หนอง บึง กวาน อาง

เก็บน้ําเข่ือนตางๆ และแหลงน้ําไหล ไดแก แมน้ํา ลําคลอง แคว แหลงน้ําจืดแตละประเภทมีศักยภาพการผลิต 

ชนิดและโครงสรางประชากรสัตวน้ําตางกัน ตลอดจนมีปจจัยภายนอกและภายในท่ีมีอิทธิพลตอกําลังการผลิต

ของแหลงน้ําตางกัน (กรมประมง, 2554)  แหลงน้ําเหลานี้เปนแหลงผลิตอาหารโปรตีนราคาถูกใหแกคนไทย

ระดับรากหญามาอยางตอเนื่อง โดยเปนความม่ันคงทางดานอาหาร ซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานใหแกประชาชน    

คนไทยท่ีอาศัยโดยรอบแหลงน้ําและบริเวณใกลเคียงไดมีปริมาณอาหารเพ่ือการบริโภคอยางเพียงพอ มีความ

หลากหลายของประเภทอาหารท่ีไดรับ และอาหารนั้นมีคุณภาพ มีคุณคาทางโภชนาการและความปลอดภัย 

รวมท้ังประชาชนสามารถเขาถึงอาหารอันเกิดจากการกระจายอยางท่ัวถึง ผลผลิตสัตวน้ําจืดในแหลงน้ํา

ธรรมชาติขนาดใหญถือวาเปนทรัพยากรประมงอันทรงคุณคา นอกจากเปนแหลงอาหารโปรตีนแกชุมชน   

ยังกอใหเกิดการจางงาน และการสรางรายได อยางไรก็ตาม เม่ือประชากรเพ่ิมมากข้ึนและประเทศไดพัฒนา

มากข้ึนท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม ยอมสงผลใหทรัพยากรสัตวน้ําท่ีมีในแหลงน้ําธรรมชาติถูกนํามาใช

ประโยชนมากข้ึน เพ่ือตอบสนองตอความตองการบริโภคสัตวน้ําของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหทรัพยากร

ประมงในแตละแหลงน้ํามีแนวโนมลดลงอยางมาก ปญหาดังกลาวนี้นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน 

อางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนเปนแหลงน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปนแหลง

ประมงขนาดใหญท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทยเกิดจากการท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

กอสรางเขื่อนปดกั้นลําน้ําพองและลําน้ําเชิญเม่ือป 2509 ตัวเข่ือนเปนหินถมแกนดินเหนียว มีความยาว 

885 เมตร สูง 32 เมตร ระดับสันเข่ือนอยูท่ี +185 เมตร (รทก.-ระดับน้ําทะเลปานกลาง) สันเข่ือนกวาง 6 

เมตร ฐานเข่ือนกวาง 120 เมตร มีพ้ืนท่ีผิวน้ําประมาณ 256,250 ไร ความจุ 2,263 ลานลูกบาศกเมตร โดย

มีอาณาเขตติดตอ 2 จังหวัด 5 อําเภอ คือ อําเภออุบลรัตน อําเภอหนองเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

และอําเภอโนนสังข อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภูตอมา กฟผ. ไดทําการปรับปรุงเข่ือนอุบลรัตน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรรเทาอุทกภัยใหสูงข้ึน และเปนการเสริมความปลอดภัยใหแกตัวเข่ือนโดยการ

เสริมสันเข่ือนจากระดับ +185 เมตร (รทก.) เปนท่ีระดับ +188.10 เมตร (รทก.) สวนฐานเข่ือนดานทาย

ขยายจากเดิมซ่ึงกวาง 120 เมตร เปน 125 เมตร โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตปลายป 2527 และปรับปรุงแลว

เสร็จเม่ือตนป 2530 เข่ือนอุบลรัตนเปนเข่ือนอเนกประสงค ซ่ึงใชประโยชนไดหลายดานท้ังดานเกษตรกรรม 

ดานการผลิตกระแสไฟฟา ดานการทองเท่ียว และดานการประมง (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2549) 
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อางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนเปนแหลงน้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณ โดยเปนแหลงผลิตอาหารโปรตีนราคาถูก

นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดอาชีพในการจับสัตวน้ําและแปรรูปสัตวน้ํา เปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของครอบครัว และ

การเกิดจางงานตอเนื่องไมวาจะเปนการทําเครื่องมือประมง การคาขาย และการแปรรูปสัตวน้ํา จนในอดีต

จัดเปนครัวของคนอีสาน อยางไรก็ตาม การจับสัตวน้ํามาใชประโยชนเกินศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ การ

ลักลอบทําการประมงดวยวิธีผิดกฎหมาย และการนําสัตวน้ํามาใชประโยชนอยางไมคุมคา ทําใหปริมาณสัตวน้ํา

และความหลากหลายของพันธุสัตวน้ําท่ีจับไดลดลงอยางมากในปจจุบัน ซ่ึงหากไมมีการบริหารจัดการท่ีด ี

ทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําฯมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  

 

แหลงน้ําของอางเก็บน้ํา 

แหลงน้ําของอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนประกอบดวยลําน้ําท่ีสําคัญ 3 สาย คือ ลําน้ําพอง ลําน้ําเชิญ 

และลําพะเนียง (รูปท่ี 1) 

- ลําน้ําพองแบงออกเปน 2 ตอน คือลําน้ําพองตอนบน มีตนกําเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขา

สันปนน้ําของลุมน้ําปาสักกับลุมน้ําชี ไหลผานอําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย แลวไหลลงสูอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน

โดยตรง ลําน้ําพองตอนลางชวงท่ีอยูทายเข่ือนไหลไปทางทิศตะวันออกจนกระท่ังผานทางหลวงหมายเลข 2 

(ถนนมิตรภาพ) แลววกลงทางทิศใตไหลลงแมน้ําชีทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตัวจังหวัดขอนแกน 

- ลําน้ําเชิญ มีตนน้ําจากเทือกเขาในบริเวณอุทยานแหงชาติน้ําหนาวดานอําเภอหลมเกา

จังหวัดเพชรบูรณไหลลงทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานอําเภอคอนสาร อําเภอชุมแพ ไปบรรจบกับลําน้ําพรม

ท่ีอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน แลวไหลลงอางเก็บน้ําอุบลรัตน รวมความยาวของลําน้ําตั้งแตตนน้ํา

จนถึงขอบอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนประมาณ 180 กิโลเมตร 

- ลําพะเนียงมีตนกําเนิดจากเทือกเขาสันปนน้ําในเขตอําเภอนาดวง จังหวัดเลย ไหลผาน

อําเภอนากลาง อําเภอเมือง อําเภอศรีบุญเรือง แลวไหลลงสูอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนบรรจบกับลําน้ําพอง

ในเขตอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 150 กิโลเมตร 
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          รูปท่ี 1 แผนท่ีอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนและลําน้ําท่ีเก่ียวเนื่อง 

 

ความหลากหลายและกําลังการผลิตสัตวน้ํา 

การสํารวจชีวประมงในอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนตั้งแตป 2508 กอนการกอสรางเข่ือนจนถึงการ

สํารวจครั้งหลังสุดเม่ือป 2554 พบวาพันธุปลามีจํานวนมากท่ีสุดถึง 76 ชนิด ในเข่ือนกอนกักเก็บน้ําในป 2508 

(Sidthimunka et al., 1967) หลังจากนั้นมีจํานวนลดลง และนอยท่ีสุดจํานวน 27 ชนิด ในป 2528 (ครรชิต, 

2528) ความหลากหลายของพันธุสัตวน้ําแตกตางกันคอนขางมากในแตละชวงเวลา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความอุดม

สมบูรณและวิธีการสุมเก็บตัวอยางท่ีแตกตางในการศึกษาของนักวิจัย นอกจากนี้ การประเมินกําลังผลิตสัตวน้ํา

ในแหลงน้ําในชวงป 2508-2548 ปรากฏวากําลังการผลิตสัตวน้ําเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ี 33.40 กิโลกรัม/ไร ในป 

2526 หลังจากนั้นกําลังการผลิตสัตวน้ําเฉลี่ยลดลงมาเหลือเพียง 6.28 กิโลกรัม/ไร ในป 2548 (ตารางท่ี 1) 

อยางไรก็ตาม การศึกษาสถานภาพทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําฯในป 2554 พบวาทรัพยากรประมงใน   

อางเก็บน้ําฯตกอยูในสภาวะเสียสมดุลอยางรุนแรง สัตวน้ําท่ีโดดเดน ไดแก ปลาข้ียอกหลังดําซ่ึงเปนปลา

ขนาดเล็ก อายุสั้น และมีมูลคาทางเศรษฐกิจต่ํา (วารินทร, 2556) ท้ังนี้เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

ชาวประมงและเครื่องมือประมง การใชเครื่องมือประมงท่ีผิดกฎหมาย การขาดจิตสํานึกของชาวประมง  

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนยังไมท่ัวถึง ตลอดจนมาตรการในการกํากับดูแลท่ีไม

ท่ัวถึง 

 

ลําพะเนียง 

อางเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน 

ลํานํ้าพองตอนบน ลํานํ้าพองตอนลาง 

ลํานํ้าเชิญ 
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ตารางท่ี 1 การสํารวจชีวประมงในอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนในแตละชวงเวลา 

  ป ชนิดปลาท่ีพบ กลุมประชากรปลา/ชนิด กําลังการผลิต ท่ีมา 
* 2508 76  19.58 กก./ไร - Sidthimunka et al., 1967 
**2509 52  29.61 กก./ไร - Sidthimunka et al., 1967 

  2510 62 กลุมปลาตะเพียน 21.58 % 26.35 กก./ไร - งานสํารวจชีวประมงในอางเก็บนํ้า 

  เข่ือนอุบลรัตน, 2511 

  2513 58  10.72กก./ไร - เสนห, 2513 

  2514 67  12.67 กก./ไร - เสนหและสมศักดิ์, 2514 

  2516 68  19.00 กก./ไร - วิชัยและพิชัย, 2516 

  2524 38 กลุมปลาตะเพียน 75.8% 

กุลมปลาไมมีเกล็ด 13.8% 

กลุมปลาชอน 1.5% 

และปลาอ่ืนๆ 9.0% 

28.60 กก./ไร - อรุณและอุปถัมภ, 2524-2525 

  2525  36 กลุมปลาตะเพียน 71.6% 

กลุมปลาไมมีเกล็ด 6.4% 

กลุมปลาชอน 7.7% 

และปลาอ่ืนๆ 14.3% 

27.50 กก./ไร - อรุณและอุปถัมภ, 2524-2525 

 

  2526 37 กลุมปลาตะเพียน 43.5% 

กลุมปลาไมมีเกล็ด 5.6% 

กลุมปลาชอน 23.8%  

และปลาอ่ืนๆ 27.1% 

33.40 กก./ไร - อุปถัมภและอรณุ, 2524-2525 

   2528 27 กลุมปลาตะเพียน 37.3% 

กลุมปลาไมมีเกล็ด 0.3% 

กลุมปลาชอน 30.7% 

และปลาอ่ืนๆ 31.7% 

12.55 กก./ไร - ครรชิต, 2528 

  2548 67 กลุมปลาตะเพียน 60% 6.28 กก./ไร - บุญสงและคณะ, 2548 

  2549 62 กลุมปลาตะเพียน 74.78% 

กุลมปลาไมมีเกล็ด 4.2% 

กลุมปลาชอน 11.82% 

และปลาอ่ืนๆ 9.2% 

 - จารึกและเบญจมาศ, 2549 

  2554 45 ปลาข้ียอกหลังดํา 

ปลาแปนแกว 

ปลาไสตันตาขาว 

 - วารินทร, 2556 

หมายเหตุ :* กอนสรางเข่ือน ,** หลังสรางเข่ือน 
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แหลงแพรพันธุวางไขและเล้ียงตัวออน 

แหลงวางไขและเลี้ยงตัวออนของสัตวน้ําท่ีสําคัญมี  2 บริเวณ (รูปท่ี 2) (www.fisheries.go.th/fpo-

nongbua/ubolratmanage/data/egg.html) 

 1. บริเวณลําน้ําพองมีเนื้อท่ีประมาณ 16,000 ไร เริ่มตนจากบานทาลาด หมูท่ี 4 ตําบลหนองเรือ อําเภอ

โนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู และบานโปงสังข หมูท่ี 7 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ข้ึนไปจนถึง

บริเวณตนลําน้ําพอง บริเวณบานทรายมูล หมูท่ี 4 ตําบลทรายมูล อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู     

  2. บริเวณลําน้ําเชิญมีพ้ืนท่ีประมาณ 13,000 ไร เริ่มตนจากบานหนองผือ หมูท่ี 7 ตําบลหนองผือ อําเภอ

หนองเรือและบานใครนุน หมูท่ี 3 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน มาสิ้นสุด ณ หนองแซง ตําบล

หนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน   

 

 

 

 

 

 

 

 

                    รูปท่ี 2 แหลงวางไขและเลี้ยงตัวออนของปลาในอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน 

 

การทําการประมง  

ประชากรท่ีอาศัยอยูรอบอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนในระยะทางไมเกิน 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัด

ขอนแกน จํานวน 4 อําเภอ ไดแก อําเภออุบลรัตน อําเภอหนองเรือ อําเภอภูเวียง และอําเภอหนองนาคํา จังหวัด

หนองบัวลําภู จํานวน 2 อําเภอ ไดแก อําเภอโนนสัง และอําเภอศรีบุญเรือง โดยมีหมูบานท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับอางเก็บน้ํา

จํานวนท้ังสิ้น 101 หมูบานในป 2555 มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 11,687 ครัวเรือน โดยเปนครอบครัวของชาวประมง

4,870 ครัวเรือน และมีสมาชิกจํานวน  25,264 คน ชาวประมงสวนใหญจับปลาเปนอาชีพหลัก รับจางเปนอาชีพรอง 

โดยมีประสบการณการทําประมงเฉลี่ยมากกวา 20 ป สวนมากทําอาชีพสืบทอดจากบิดามารดา  

อําเภอศรีบุญเรือง

อําเภอโนนสัง

อําเภอหนองเรือ

จังหวัดหนองบัวลําภู

จังหวัดขอนแก่น

1 

2 
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เครื่องมือประมงหลักท่ีใชในการจับปลาไดแก ขาย เบ็ดราว เบ็ดปก แห ลอบสวิง ฉมวก ไซ และตุม สวน

เครื่องมือประมงท่ีทําลายลางทรัพยากรสัตวน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนคอนขางมากเปนการใชอวนกางก้ัน

ทางเดินของสัตวน้ําประกอบเขากับเครื่องมือยอขันชอ ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีฝาฝนพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 

2490 แตเปนท่ีนิยมใชกันมาก เนื่องจากสามารถจับปลาไดทุกชนิด ทุกขนาด และจับไดในปริมาณมาก คุมคาตอ

การลงทุน  แตเสี่ยงตอการจับกุมของเจาหนาท่ี  ในป  2551 มีชาวประมงข้ึนทะเบียนเครื่องมือยอขันชอไว 720 ราย 

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือท่ีฝาฝนพระราชบัญญัติการประมงประเภทอ่ืนๆ ไดแก แหลาก โพงพาง ขายกางก้ัน จิบ 

ลอบตัวหนอน อวนลอมกร่ําในชวงฤดูน้ําลด อวนทับตลิ่ง ยาเบื่อเมา และกระแสไฟฟาช็อตปลา 

เรือท่ีใชในการทําการประมงมีท้ังเรือพาย แตสวนมากเปนเรือท่ีมีเครื่องยนต ความยาวเกิน 7 เมตร 

ระยะเวลาทําประมงเฉลี่ยประมาณ 10 เดือนในหนึ่งป  ในฤดูหนาวจํานวนชาวประมงและวันท่ีทําการประมงจะลดลง 

ผลการจับสัตวน้ําในชวงฤดูฝนเฉลี่ย 24.7 กิโลกรัม/วัน ในฤดูหนาวและฤดูรอนเฉลี่ย 10.3 และ 13.7 กิโลกรัม/วัน 

ตามลําดับ โดยมีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 1,961–3,074 บาท/เดือน แตกตางกันไปในแตละฤดู (หนวยบริหารจัดการ

ประมงน้ําจืดเข่ือนอุบลรัตน, ติดตอสวนตัว) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 3 การใชอวนกางก้ันทางเดินของสัตวน้ําประกอบเขากับเครื่องมือยอขันชอ    

  (ท่ีมา: หนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเข่ือนอุบลรัตน) 

 

ปริมาณการจับสัตวน้ํา 

ผลการจับสัตวน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนชวงระหวางป 2512–2556 พบวา ในป 2519 มีปริมาณการ

จับสูงสุดท่ี 2,521.8 ตัน สัตวน้ําท่ีจับไดมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก ปลาสรอยขาว ปลากระมัง ปลาสรอยนกเขา ปลา

บู และปลาซิวแกว ปริมาณสัตวน้ําท่ีจับไดนอยท่ีสุด พบในป 2549 เพียง 619.4 ตัน ปลาท่ีจับไดมากท่ีสุด 5 อันดับแรก

ไดแก ปลาสรอยขาว ปลากระมัง ปลาสวาย ปลาสรอยนกเขา และปลาซิวแกวสวนปลาสุด 2556 ปริมาณการจับ

สัตวน้ําอยูที่ 1,451.2 ตัน (ตารางที่ 2) สัตวน้ําที่จับไดมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก ปลาสรอยขาว ปลากระมัง
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ปลานิล ปลาตะเพียนขาว และปลาสวาย (ตารางท่ี 3) ผลผลิตสัตวน้ําท่ีไดจากการจับใชเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

และ/หรือนําไปจําหนายเปนรายไดเลี้ยงดูครอบครัว 

 

     ตารางท่ี 2 ปริมาณสัตวน้ําท่ีจับจากอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนระหวางป 2512-2556 

ป 
ปริมาณ 

(ตัน) 
ป 

ปริมาณ 

(ตัน) 

2512 1,825.0 2535 1,272.4 

2513 1402.9 2536 1,286.1 

2514 2,088.9 2537 1,131.3 

2515 1,670.9 2538 1,670.7 

2516 1,979.7 2539 1,479.1 

2517 2,430.5 2540 1,159.6 

2518 1,441.5 2541 893.5 

2519 2,521.8 2542 885.2 

2520 2,238.0 2543 931.0 

2521 1,841.1 2544 1,164.2 

2522 1,490.0 2545 1,048.1 

2523 1,306.2 2546 1,274.2 

2524 1,981.0 2547 1,412.3 

2525 2,022.1 2548 1,153.4 

2526 2,155.3 2549 619.4 

2527 1,794.7 2550 1,124.2 

2528 1,115.6 2551 1,890.2 

2529 1,746.3 2552 893.0 

2530 1,506.2 2553 1,731.8 

2531 1,724.6 2554 1,890.2 

2532 2,267.6 2555 1,377.6 

2533 1,651.2 2556 1451.2 

2534 1,566.6   

                          ท่ีมา : หนวยบริหารจัดการประมงนํ้าจืดเข่ือนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
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       ตารางท่ี 3 ชนิดและปริมาณสัตวน้ําท่ีจับจากอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนในป 2556 

ลําดับ         ชนิดสัตวน้ํา   ปริมาณ (กิโลกรัม) 

1          สรอยขาว             535,545.13 

2          กระมัง             217,680.30 

3          นิล              98,609.18 

4          ตะเพียนขาว              86,089.20 

5          สวาย              82,790.91 

6          กะสูบ              69,376.35 

7          สรอยนกเขา              53,150.18 

8          บู              34,209.24 

9          ซา              33,929.47 

10          ไสตัน              29,857.53 

11          กดเหลือง              26,576.13 

12          ซิวแกว              25,320.30 

13          หมอชางเหยียบ              23,686.20 

14          สลาด              23,496.74 

15          แขยง              21,661.46 

16          เนื้อออน              20,097.48 

17          ชอน              10,389.91 

18          กะทิง                9,253.56 

19          ชะโอน                8,706.77 

20          แปบ                7,426.09 

21          เคา                5,267.50 

22          หนาหมอง                4,387.52 

23          กราย                3,898.74 

24          ชะโด                2,326.08 

25          กระดี่                1,995.19 

26          หมอไทย                1,850.28 

27          จีน                1,390.50 

28          ปกไก                1,322.42 
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ลําดับ        ชนิดสัตวน้ํา            ปริมาณ (กิโลกรัม) 

29          พรหม                1,208.00 

30          กดแกว                1,206.40 

31          ตะเพียนทราย                1,105.11 

32          สลิด                1,044.96 

33          ดุก                  879.10 

34          หลังเกาะ                  806.59 

35          หลด                  732.65 

36          กุงกามกราม                  662.10 

37          กาดํา                  627.36 

38          กระทุงเหว                  336.73 

39          หมู                  322.99 

40          พอน                  318.02 

41          ยี่สก                  307.00 

42          นวลจันทร                  301.30 

43          กาแดง                  272.32 

44          ทรงเครื่อง                  272.32 

45          บึก                  240.00 

46          ไหล                  109.80 

47          ปกเปา                   76.80 

48          รากกลวย                   40.00 

49          กะพงขาว                   28.90 

50          กะโห                   10.10 

51          จะละเม็ด                    9.60 

52          ไน                    4.40 

              รวม           1,451,212.88 

                        ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจดืขอนแกน  

 

(ตอ) 
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แนวโนมการเปล่ียนแปลงชนิดสัตวน้ํา 

จากการเก็บสถิติผลการจับสัตวน้ํา ณ ทาข้ึนปลาจํานวน  29 แหง โดยหนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืด

เข่ือนอุบลรัตนรวมกับหนวยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืดเข่ือนอุบลรัตน ตั้งแตป 2512–2550 พบการ

เปลี่ยนแปลงของชนิดสัตวน้ําดังนี้  

1) ชนิดปลาท่ีอยูในภาวะใกลสูญพันธุจากอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน ไดแก ปลากะสง และปลากาดํา (พบ

นอยลงตั้งแตป 2520) ปลาพรม (พบนอยลงตั้งแตป 2531) และปลาชะโด (พบนอยลงตั้งแตป 2535)  

                         2) ชนิดปลาท่ีพบใหมในอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน ไดแก ปลาซิวแกว (พบตั้งแตป 2517) ปลานิล และปลา

ยี่สกเทศ (พบตั้งแตป 2534) ปลากระทิง ปลาชะโอน และปลาสวาย (พบตั้งแตป 2535) ปลากดแกว และปลาจีน 

(พบตั้งแตป 2548) 

          3) ชนิดปลาท่ีมีผลผลิตอยางตอเนื่องไดแก ปลากดเหลือง ปลากระมัง ปลากะสูบ ปลาแขยง ปลาเคา ปลา

ชอน ปลาซา ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาเนื้อออน ปลาบู ปลาสรอยขาว ปลาสรอยนกเขา ปลาสลาด ปลาหมอ

ชางเหยียบ ปลาหลด และปลาอ่ืนๆ 

 

การตลาดสินคาสัตวน้ํา 

 การตลาดของสินคาสัตวน้ําจากอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนเริ่มจากชาวประมงและ/หรือชาวประมงผูรวบรวมนํา

สัตวน้ําท่ีจับไดมาจําหนาย ณ ทาข้ึนปลาโดยมีการแยกชนิดสัตวน้ําแตละชนิดตามราคา ชั่งน้ําหนัก จากนั้นพอคาคน

กลางท่ีทาข้ึนปลาจะนําบางสวนบรรจุในถังน้ําแข็ง บางสวนไมบรรจุ รอพอคาปลีกมาซ้ือในลําดับตอไป ซ่ึงพอคา

ปลีกตองมาซ้ือสัตวน้ําจากพอคาคนกลางท่ีทาข้ึนปลาเทานั้น ไมสามารถซ้ือจากชาวประมงโดยตรง เนื่องจากพอคา

คนกลางท่ีทาข้ึนปลาเปนเจาของทาและไดมีขอตกลงกับชาวประมงไวลวงหนา ไมวาปริมาณสัตวน้ําจะมากหรือนอย 

พอคาคนกลางตองรับซ้ือปลาจากชาวประมงท้ังหมด  โดยราคารับซ้ือสัตวน้ําจากชาวประมง พอคาคนกลางท่ีทาข้ึน

ปลาจะเปนผูกําหนด  โดยพิจารณาจากปริมาณสัตวน้ําเปนสําคัญ หากปริมาณสัตวน้ํามีมากราคาจะถูกลง ท้ังนี้การ

กําหนดราคาของพอคาคนกลางตองข้ึนกับความสามารถในการรับซ้ือของพอคาลําดับถัดไปดวย โดยมีสัดสวนของ

สินคาสัตวน้ําท่ีชาวประมงจําหนายใหกับพอคาคนกลางรอยละ 92.5 ใหแกกลุมแปรรูปรอยละ 5.2 และจําหนาย

ปลีกรอยละ 2.3 (รูปท่ี 4) 
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     รูปท่ี 4 เสนทางการตลาดของสินคาสัตวน้ําท่ีจับจากอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน 

 

การแปรรูปสัตวน้ํา 

 สัตวน้ําท่ีจับจากอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน นอกจากนําไปบริโภคเปนอาหารโดยตรง ยังมีการนําไปเปน

วัตถุดิบในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาเปนผลิตภัณฑชนิดตางๆ ซ่ึงกิจกรรมการแปรรูปสัตวน้ํามีท้ังระดับครัวเรือนไป

จนถึงวิสาหกิจชุมชน กอใหเกิดการพัฒนาอาชีพ สรางรายได และพ่ึงตนเองของชุมชนประมง 

 ปลาแหง การทําปลาแหงเปนการถนอมอาหารข้ันพ้ืนฐาน สวนใหญเปนกิจกรรมในครัวเรือน โดยสามีมัก

เปนชาวประมงหาปลาเพ่ือนํามาบริโภคในครัวเรือน สวนท่ีเหลือใหภรรยา/สมาชิกในครอบครัวแลแลวตากแหง (รูป

ท่ี 5) เพ่ือจําหนายเปนรายไดเสริม โดยมีพอคา/แมคามารับซ้ือถึงท่ีบาน หรือแมบานบางรายอาจนําไปจําหนายเอง 

ซ่ึงจะเห็นไดจากผลิตภัณฑดังกลาววางจําหนายริมถนนสายหลัก (รูปท่ี 6) 

 

 

 

 

              

         รูปท่ี 5 การแปรรูปปลาชนิดตางๆเปนปลาแหงโดยตากบนแครอวนไนลอนภายใตแสงอาทิตย 

99.0% 

1.0% 

ชาวประมง 

ชาวประมงผูรวบรวม พอคาคนกลาง ณ ทาข้ึนปลา 

พอคาปลีก 

ผูบริโภค 

กลุมแปรรูป

 

ผูบริโภค 

6.7% 

 

85.8% 5.2% 2.3% 
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                           รูปท่ี 6 ผลิตภัณฑปลาแหงท่ีวางจําหนายริมถนนสายหลัก 

 

 ปลารา ผูผลิตปลารารายใหญสวนมากเปนเปนกลุมพอคาปลีกท่ีรับซ้ือปลาจากชาวประมง ปลาท่ีไดจึงมี

ปริมาณมาก ตลอดจนสามารถคัดแยกชนิดและขนาดปลาไดกอนนําไปทําการผลิต ทําใหมีผลิตภัณฑหลากหลาย

รูปแบบ สวนผูผลิตปลารารายเล็กมักเปนกลุมชาวประมงท่ีใชปลาท่ีเหลือจากการจําหนายใหแกกลุมพอคาคนกลาง 

ซ่ึงมักเปนปลาคละขนาด และเนนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ชนิดปลาท่ีนิยมนํามาผลิตปลารา 

ไดแก ปลาสรอยคิดเปนรอยละ 70 และปลาอ่ืนๆคิดเปนรอยละ 30 ปริมาณการผลิตปลาราสําหรับผูประกอบการ

รายใหญเฉลี่ยอยูท่ี 28,540 กิโลกรัม/ป สวนผูประกอบการรายเล็กมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยอยูท่ี 1,034 กิโลกรัม/ป 

แนวโนมการผลิตปลาราเพ่ิมข้ึนทุกป เนื่องจากปลาท่ีจับไดจากแหลงน้ํามีขนาดเล็กและมูลคาต่ํา จึงมีการนําไปทํา

ปลารามากยิ่งข้ึน ตลอดจนความตองการของตลาดเพ่ิมมากข้ึนเพราะผูผลิตปลาราเพ่ือบริโภคในครัวเรือนมีจํานวน

ลดลง  

  

 

 

 

   

                     รูปท่ี 7 ผลิตภัณฑปลาราปลาสรอย สินคา OTOP ประจําจังหวัดขอนแกน 

                               (ท่ีมา: 2Thttp://www.kk.ru.ac.th/product_ubonrat.htm 2T) 

http://www.kk.ru.ac.th/product_ubonrat.htm
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         สําหรับการตลาดของผลิตภัณฑปลารา ผูประกอบการรายเล็กมีสัดสวนการจําหนายใหแกพอคาคนกลาง

ในทองถ่ินคิดเปนรอยละ 70 ผูบริโภคในทองถ่ินรอยละ 20 และพอคาจากตางจังหวัดรอยละ 10 สวนผูประกอบการ

รายใหญมีสัดสวนการจําหนายใหแกพอคาในจังหวัดใกลเคียงรอยละ 70 พอคาในทองถ่ินรอยละ 25 และผูบริโภค

ในทองถ่ินรอยละ 5 

 ปลาสมและผลิตภัณฑอ่ืนๆ การทําปลาสมชนิดตางๆและผลิตภัณฑอ่ืนๆ การแปรรูปปลาในเชิงธุรกิจมัก

เปนการรวมกลุมของแมบานท่ีดําเนินธุรกิจในระดับวิสาหกิจชุมชน กลุมแมบานแปรรูปปลาท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก 

ไดแก “กลุมแปรรูปปลาบานทาลาด” ซ่ึงมีท่ีทําการของกลุมอยูเลขท่ี 25 หมูท่ี 4 บานทาลาด ตําบลหนองเรือ 

อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู จัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2545 มีสมาชิกเริ่มแรกเพียง 6 คน โดยเริ่มตน

จากการทําปลาแดดเดียว ปจจุบันมีสมาชิกจํานวนท้ังสิ้น 19 คน (รูปท่ี 8) ผลิตภัณฑท่ีกลุมแมบานฯนี้ผลิต ไดแก 

ปลาสมตัว ปลาสมสายเดี่ยว สมไขปลา สมปลาสวาย หมํ่าปลา ปลาสวายเสนปรุงรส กลุมแมบานฯนี้ไดรับรางวัล

วิสาหกิจชุมชนดีเดนในระดับจังหวัดหนองบัวลําภูเม่ือป 2552 โดยมี “ปลาสมสายเดี่ยว”เปนผลิตภัณฑยอดฮิต   

 

  

 

 

  

                          

                                รูปท่ี 8 กลุมแมบานเกษตรกรบานทาลาดท่ีแปรรูปปลา 

                                           เปนผลิตภัณฑชนิดตางๆ 

 

 

 

 

 

                       รูปท่ี 9 การแปรรูปปลาเปนผลิตภัณฑชนิดตางๆของกลุมแปรรูปปลาบานทาลาด 
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                หมํ่าปลา                                   สมไขปลา                             สมปลาสวาย 

  

 

 

               ปลาสมตัว                           ปลาสมสายเดี่ยว                         ปลาเสนปรุงรส 
 

      รูปท่ี 10 ผลิตภัณฑชนิดตางๆท่ีกลุมแปรรูปปลาบานทาลาดผลิตจําหนาย 

                  (http://www.fisheries.go.th/fpo-nongbua/worksnew/infor/fish.html) 

  

ปลาท่ีใชในการแปรรูป ไดแก ปลาตะเพียน ปลานวลจันทรเทศ ปลาสรอยขาว ปลากระมัง และปลาสวาย โดยปลา

ท่ีใชเปนหลักเปนปลาตะเพียนและปลานวลจันทรเทศ ซ่ึงใชในการผลิตปลาสมตัวและปลาสมสายเดี่ยว ปลาท่ีจับ

จากอางเก็บน้ําฯเพียงแหลงเดียวไมเพียงพอกับความตองการในการใชเปนวัตถุดิบ กลุมแมบานกลุมนี้ตองสั่งซ้ือจาก

ทางภาคกลางเฉลี่ยวันละ 400 กิโลกรัม  

 นอกจากนี้ ยังมีกลุมแมบานอีก 2 กลุม ท่ีเปนท่ีรูจักและแปรรูปปลาเปนผลิตภัณฑท่ีคลายคลึงกัน ไดแก 

กลุมแปรรูปปลาบานหวยบงตั้งอยูหมูท่ี 5 บานหวยบง ตําบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีสมาชิกจํานวน 16 คน 

โดยทําการผลิตปลาสมตัว ปลาสมสายเดี่ยว ปลาแดดเดียว หมํ่าปลา และสมปลาตอง ปลาท่ีใชในการแปรรูป ไดแก 

ปลาตะเพียน ปลานวลจันทรเทศ ปลาสรอยขาว และปลากระมัง โดยปลาตะเพียนและปลานวลจันทรเทศเปน

วัตถุดิบหลักท่ีใชในการแปรรูปเปนปลาสมตัวและปลาสมสายเดี่ยว ปลาจากอางเก็บน้ําฯเพียงแหลงเดียวไม

เพียงพอ กลุมแมบานกลุมนี้ตองสั่งซ้ือจากทางภาคกลางเฉลี่ยวันละ 200 กิโลกรัม สวนกลุมแปรรูปปลาบานโคก

กลางสามัคคีตั้งอยูหมูท่ี 11 บานโคกกลางสามัคคี ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู มีสมาชิก

ดําเนินงานจํานวน 9 คน ทําการผลิตปลาสมตัว ปลาสมสายเดี่ยว ปลาแดดเดียว หมํ่าปลา และสมปลาตอง ปลาท่ีใช

เปนวัตถุดิบในการแปรรูป ไดแก ปลาตะเพียน ปลานวลจันทรเทศ ปลาสรอยขาว และปลากระมัง โดยสวนใหญเปน 

ปลาจากอางเก็บน้ําฯ กลุมแมบานกลุมนี้ใชปลาเปนวัตุดิบเฉลี่ยวันละ 100 กิโลกรัม 
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คําขอบคุณ 

 ผูเขียนขอขอบคุณคุณเดชา รอดระรัง ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแกน คุณไพฑูรย 

วงชัยยา และคุณพรหมเพชร ดวงมะลา หนวยบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืดเข่ือนอุบลรัตน จังหวัด

ขอนแกน ท่ีพาไปเยี่ยมชมและใหขอมูลการทําการประมงและกิจกรรมเก่ียวเนื่องกับการใชประโยชนทรัพยากร

ประมงจากอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน 
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