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บทนํา 

 อางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนเปนแหลงน้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณ โดยเปนแหลงผลิตอาหารโปรตีนราคาถูก

นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดอาชีพในการจับสัตวน้ําและแปรรูปสัตวน้ํา เปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของครอบครัว และ

เกิดการจางงานตอเนื่องไมวาจะเปนการทําเครื่องมือประมง การคาขาย และการแปรรูปสัตวน้ํา จนในอดีตจัดเปน

ครัวของคนอีสาน อยางไรก็ตาม การจับสัตวน้ํามาใชประโยชนเกินศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ การลักลอบทํา

การประมงดวยวิธีผิดกฎหมาย การจับสัตวน้ําในชวงฤดูปลาวางไข การเสื่อมโทรมของแหลงอาศัย แหลงหลบภัย 

แหลงอาหาร และแหลงสืบพันธุวางไขของสัตวน้ํา และการนําสัตวน้ํามาใชประโยชนอยางไมคุมคา ลวนสงผลให

กําลังการผลิตตามธรรมชาติลดลงจนเขาข้ันวิกฤต จนทําใหปริมาณสัตวน้ําและความหลากหลายของพันธุสัตวน้ํา

ท่ีจับไดลดลงอยางมากในปจจุบัน ซ่ึงหากไมมีการบริหารจัดการท่ีดี ทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําฯมีแนวโนม

ลดลงอยางตอเนื่อง ปญหาอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญท่ีตองไดรับการแกไขไปพรอมกัน คือ การสรางจิตสํานึกและ

ความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ซ่ึงตองอาศัยความรูพ้ืนฐานหลายดานประกอบกัน เชน การ

กําหนดขนาดเครื่องมือประมง การกําหนดระยะเวลาในการทําการประมง การกําหนดเขตแนวอนุรักษพันธุ

สัตวน้ํา การปลอยสัตวน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ือใหประชาชนในชุมชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรสัตวน้ําท่ี

ตนเองมีอยู ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนเพ่ือใหสามารถใชประโยชน

ไดอยางยั่งยืน จึงตองดําเนินมาตรการตางๆควบคูกันไป ท้ังมาตรการทางกฎหมายและการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนท่ีเก่ียวของ  

 หนวยงานท่ีเก่ียวของของกรมประมงเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในพ้ืนท่ีรอบอางเก็บน้ําในการท่ีจะ

เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ในลักษณะใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนิน

โครงการรวมกับภาครัฐ และองคกรอ่ืนๆ เพ่ือใหการใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําจากแหลงน้ําเปนไปอยาง 

เหมาะสม และชาวประมงมีรายไดท่ียั่งยืน 

 

หนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการ 

 สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด สํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง ซ่ึงเปนหนวยงานท่ี

อยูสวนกลางมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการวางแผน  ควบคุม ปองกัน ตรวจติดตามเฝาระวัง สืบสวน การใช

ประโยชนจากทรัพยากรประมงน้ําจืดและปราบปรามผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการประมงและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของในแหลงน้ําจืดท่ัวประเทศ การวางแผนอัตรากําลังเรือตรวจการประมงน้ําจืด แผนการ

ใชเรือ การสงกําลังบํารุง การซอมบํารุงเรือ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน การควบคุมพ้ืนท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย การประสานแผนปฏิบัติงานกับหนวยงานวิชาการตางๆ องคกร ชุมชนท่ีเก่ียวของกับการใช



ทรัพยากรประมงน้ําจืด การติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดทําฐานขอมูลในการปฏิบัติ การติดตามผลคดี 

ประสานงานกับหนวยงานในขบวนการยุติธรรม พัฒนาทักษะ ความรู การฝกระเบียบวินัย การใชอาวุธ ตลอด

จนถึงการเรียนรูเทคโนโลยีเพ่ือใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงานและการใหความชวยเหลือชาวประมงและ

ผูประสบภัย การจัดตั้งศูนยอาสาสมัครบริหารจัดการทรัพยากรประมง รวมท้ังการประชาสัมพันธใหความรูแก

ประชาชนและชาวประมงทราบถึงการใชทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืน การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรสัตวน้ํา นอกจากนี้ หนวยงานในพ้ืนท่ีในสังกัดกรมประมงท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนท้ังท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงและเปนหนวยสนับสนุน ไดแก  

 1. หนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเข่ือนอุบลรัตน  

 2. สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกน 

 3. สํานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลําภู 

 4. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแกน 

 5. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธานี 

 นอกจากหนวยงานของกรมประมง ยังมีหนวยงานอ่ืนๆท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

ในอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน ไดแก 

 1. โรงไฟฟาพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 2. หนวยงานราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ เชน องคการบริหารสวนตําบล 

 

มาตรการทางกฎหมาย 

 การทําการประมงดวยวิธีท่ีไมเหมาะสมเปนการทําลายพันธุสัตวน้ําจืดในแหลงน้ําธรรมชาติอยางรุนแรง 

ไมวาจะเปนประเภทเครื่องมือ สถานท่ี และระยะเวลาทําการประมง ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรสัตวน้ําจืด

ซ่ึงเปนการจับสัตวน้ํามาใชประโยชนอยางไมคุมคา จึงตองมีการออกกฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตางๆมา

บังคับใชเพ่ือใหบุคคลใชสิทธิเสรีภาพท่ีเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากรสัตวน้ําไดอยางเทาเทียม โดยการควบคุม

และจัดระเบียบการทําประมงในแหลงน้ําจืดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ซ่ึงประกอบ  

 1. ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กําหนดฤดูปลามีไขและกําหนดชนิด ขนาด และวิธีใชเครื่องมือทํา

การประมง ลงวันท่ี 17 เมษายน 2507 

 2. ประกาศจังหวัดขอนแกน เรื่อง กําหนดฤดูปลามีไขและวางไขเลี้ยงลูก กําหนดชนิด ขนาด และ

วิธีใชเครื่องมือทําการประมง ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2528 

 3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามมิใหใชเครื่องมืออวนรังและเฝอกรังทําการประมง 

ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2517 

 4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามใชอวนทุกชนิดหรือเครื่องมือท่ีมีลักษณะและวิธี 

การใชคลายคลึงกันทําการประมงในหนอง บึง และอางเก็บน้ําทุกแหงท่ัวราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2521  

ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2521 

 5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามใชเครื่องมือบางชนิดทําการประมงในแมน้ํา ลําคลอง 



 หนอง บึง และอางเก็บน้ํา (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2521 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2521 

 6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หามใชเครื่องมือโพงพาง รั้วไซมาน หรือก้ันซูรั้วไซมาน ลี่ 

หรือเครื่องมือท่ีมีลักษณะและวิธีการใชคลายคลึงกันทําการประมงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2521) ลงวันท่ี 14 กันยายน 

2521 

 

 

 

 

 

 
 

                          

                                รูปท่ี 1 การใชมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม   

                                            การทําการประมง 
                                   

ถึงแมการดําเนินงานท่ีผานมาภาครัฐโดยกรมประมงไดใชมาตรการทางกฎหมายอยางเขมขนเพ่ือดูแล

และจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติใหคงอยูในระดับสมดุล โดยดําเนินการท้ังการวิจัย การปลอย

เสริมพันธุสัตวน้ํา การจัดสรางท่ีอยูอาศัย การออกมาตรการ การควบคุมการทําการประมงใหอยูในกฏระเบียบ

ของกฏหมาย ตลอดจนการเฝาระวัง ตรวจปราบปรามผูลักลอบทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย แตผลผลิตสัตวน้ํา

ยังคงอยูในระดับลดนอยถอยลงเรื่อยมา สาเหตุหนึ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งคือ การขาดการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการท่ีแทจริงจากชุมชน เนื่องจากชาวประมงมีความเชื่อและความคิดวาการจัดการทรัพยากรประมงใน

แหลงน้ําธรรมชาติเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐแตฝายเดียว  

การปฏิบัติราชการแนวใหมเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน การบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมงในแหลงน้ําธรรมชาติซ่ึงเปนแหลงทําการประมง จึงเปนไปในลักษณะการจัดการทรัพยากร

ประมงแบบชุมชนมีสวนรวม (Community-based Fisheries  Management) ซ่ึงเปนกลไกสําคัญของความ

รวมมือในชุมชนในการฟนฟูทรัพยากรประมง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําใหเพียงพอสําหรับสนองความตองการ

บริโภคสัตวน้ําท่ีสูงข้ึน ยกระดับความเปนอยูของชาวประมงใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน และลดปญหาความขัดแยง

ทางการประมง  

 

การมีสวนรวมของชุมชนประมง 

 สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด สํานักบริหารจัดการดานการประมง ไดจัดทํา “โครงการประมงชุมชนใน 

เข่ือนอุบลรัตน” โดยใหหนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเข่ือนอุบลรัตนปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุน เสริมสรางให 



ความรู และคําแนะนําเสมือนพ่ีเลี้ยง เพ่ือสรางรูปแบบการบริหารจัดการแหลงน้ํา โดยมีการติดตามและ

ประเมินสภาวะการทําการประมง การกําหนดมาตรการประมงในพ้ืนท่ี และการเฝาระวังควบคุมการทําประมง 

นอกจากนี้ สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกนรวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแกนและหนวย

ปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเข่ือนอุบลรัตนไดจัดทํา “โครงการฟนฟูผลผลิตสัตวน้ําแบบมีสวนรวม

ในเข่ือนอุบลรัตน” สํานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลําภูไดจัดทํา “โครงการเพ่ิมผลผลิตและจัดสรางท่ีอยู

อาศัยสัตวน้ํา” โดยใชงบพัฒนาจังหวัด ซ่ึงโครงการตางๆเหลานี้เก้ือหนุนกัน และมีกิจกรรมตางๆท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
 

1. การทําธนาคารปลาบู 

 ปลาบูเปนทรัพยากรสัตวน้ําจืดท่ีมีคุณคาและท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากเปนท่ีนิยมบริโภค

ในประเทศ เนื่องจากเปนปลาท่ีมีเนื้อขาวนุม และรสชาติดี ยังมีศักยภาพสูงในการสงออกเปนปลามีชีวิตไปยัง

ประเทศท่ีมีคนจีนอาศัยอยูในราคาคอนขางแพง แตปจจุบันปริมาณปลาบูท่ีจับไดจากแหลงน้ําตามธรรมชาติลด

นอยลงอยางมาก ทําใหปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของตลาด จึงตองมาอาศัยการเพาะเลี้ยงเพ่ือรองรับ

ความตองการของผูบริโภค ปลาบูสามารถอาศัยอยูไดท้ังน้ําจืดและน้ํากรอย   

 จากสภาพปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม และการทําการประมงโดยใชเครื่องมือท่ีผิดกฎหมาย เปน

สาเหตุทําใหปริมาณปลาบูในแหลงน้ําธรรมชาติลดลง การจับลูกปลาบูเปนจํานวนมาก และปลาบูท่ีจับไดสวน

หนึ่งเปนปลาบู ท่ีมีการผสมพันธุแลว พรอมท่ีจะวางไข ซ่ึงเปนการตัดวงจรชีวิตปลาบูท่ีจะมีโอกาสแพร

ขยายพันธุตอไป แนวทางท่ีจะใหปลาบูท่ีจับไดมีโอกาสวางไขกอนนําไปใชประโยชนโดยการวางแนวและสราง

แหลงหลบซอนอาศัยของปลาบูเพ่ือเปนแหลงพอแม-พันธุไวในแหลงน้ําบริเวณท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือใหปลาบู

ท่ีมีไขแกไดวางไขในแหลงน้ําธรรมชาติกอนนําข้ึนมาใชประโยชน 

 การดําเนินการโดยสํารวจพ้ืนท่ีแหลงน้ําและพันธุปลาบูท่ีอาศัย เพ่ือวางแผนดําเนินโครงการธนาคาร 

ปลาบูรวมชุมชน ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนท่ีมีบานเรือนท่ีตั้งอยูริมเข่ือน อางเก็บน้ํา แมน้ํา ลําคลอง  

หนองบึง และแหลงน้ําตางๆใหเห็นความสําคัญและเขารวมโครงการธนาคารปลาบู จัดตั้งกลุมอบรมใหความรูแก

สมาชิกผูเขารวมโครงการธนาคารปลาบูรวมชุมชน จัดสรางคอนโดแหลงหลบซอนอาศัยของปลาบูและทําปายชื่อ

โครงการฯ ควบคุมเฝาระวังรวมกับกลุมสมาชิกและชุมชน ติดตามประเมินผลและรายงาน 
 

                    

                             รูปท่ี 2 การจัดตั้งกลุม                           รูปท่ี 3 การอบรมใหความรูแกสมาชิกผู 

                                                                                              เขารวมโครงการธนาคารปลาบู 



 

                        

 

 

 

 

 

 

          รูปท่ี 4 การนําก่ิงไมลงเรือของชาวประมงท่ี        รูปท่ี 5 การนํายางรถยนตท่ีผูกเสร็จแลวลงเรือ 

                    เขารวมโครงการเพ่ือนําไปสรางกร่ํา                 เพ่ือนําไปแขวนไวท่ีลูกบวบลอยน้ํา  

                                                                             

                   

 

 

 

 

2. การสรางแหลงอาศัยสัตวน้ําและการกําหนดเขตอนุรักษ 

 ชุมชนรวมกันสรางกร่ําเพ่ือเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา และกําหนดเขตอนุรักษ โดยปกธงเปนแนว

เขตเพ่ือไมใหเขาไปทําการประมงในบริเวณดังกลาว โดยมีหนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืด เข่ือนอุบลรัตน 

เปนพ่ีเลี้ยงและประสานงานกับหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ เชน โรงไฟฟาพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตลอดจนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในเขตนั้นใหความรวมดวยชวยกัน 

 

 

 

รูปท่ี 7 ลักษณะของธนาคารปลาบูท่ีใชหลัก 

         ปกลงในน้ําแลววางยางรถยนตเรียง 

         กันเปนชั้นประมาณ 10-12 อัน 

 รูปท่ี 6 ลักษณะของธนาคารปลาบูท่ีถูกติด 

          กับแพไมไผโดยผูกยางรถยนตประมาณ  

          4-5 อัน ตอเรียงกันลงไปในน้ํา 



                                       

    รูปท่ี 8 การลําเลียงก่ิงไมเพ่ือไปสรางกร่ําใหเปน            รูปท่ี 9 การวางทุนและปกธงแสดงแนวเขต 

              ท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา                                          อนุรักษสัตวน้ํา 

               

3. การตั้งกฎกติกา 

 ชุมชนมีการตั้งกฎขอบังคับในการใชทรัพยากรประมงในทองถ่ินรวมกัน เพ่ือใหการใชทรัพยากรสัตวน้ํา

มีความคุมคามากท่ีสุด ปจจุบันมีชุมชนประมงท่ีมีการกําหนดขอบังคับในการทําการประมง จํานวน 10 ชุมชน 

ตัวอยางเชน ขอบังคับชุมชนดานการประมงชุมชนประมง บานหนองเรือ  ตําบลหนองเรือ ซ่ึงมีดังนี้ 

 1. หามทําการประมงดวยเครื่องมือ และวิธีการดังตอไปนี้ 

           - อวนลอม อวนรุน อวนลาก 

   - ยาเบื่อเมาทุกชนิด 

   - ระเบิดทุกชนิด 

   - เครื่องมือทําการประมงท่ีใชกระแสไฟฟา 

  2. หามจับสัตวน้ําดวยเครื่องมือประมงทุกชนิดในเขตอนุรักษสัตวน้ําของชุมชนประมงบานหนองเรือ 

ตําบลหนองเรือ 

                     3. หามจับสัตวน้ําดวยเครื่องมือทําการประมงทุกชนิด ใกลแนวเขตอนุรักษสัตวน้ําของชุมชนประมง

บานหนองเรือ ในระยะ 30 เมตร โดยนับจากหลักไมไผท่ีใชแสดงเปนแนวเขตอนุรักษ 

                        4. ผูใดลักลอบเขามาทําการประมงในเขตอนุรักษสัตวน้ําของชุมชนประมง บานหนองเรือ ตําบลหนองเรือ 

จะตองไดรับโทษปรับ คนละตั้งแต 3,000  บาท ถึง  5,000 บาท ถาผูใดกระทําความผิดซํ้าจะตองไดรับโทษ

เพ่ิมเปน 2 เทาของอัตราคาปรับครั้งหลังสุด  

           5. ผูแจงเบาะแสการกระทําความผิดดานการประมงในเขตอนุรักษสัตวน้ําชุมชนประมงบานหนองเรือ 

ตําบลหนองเรือ ถาคณะกรรมการประมงจับกุมภายใตการนําของกํานันหรือผูใหญบานและผูลักลอบไดชําระ

คาปรับ จะไดรับรางวัลนําจับจากเงินคาปรับจํานวน ครึ่งหนึ่งของเงินคาปรับ เงินคาปรับท่ีเหลือใหนําเขาบัญชี

กองทุนชุมชนประมงบานหนองเรือ ตําบลหนองเรือ 



           6. คณะกรรมการประมง ผูซ่ึงมีหนาท่ีดูแลการทําการประมงของชุมชนประมงบานหนองเรือ ตําบล  

หนองเรือ เปนผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปรับ เปน 3 เทา ของอัตราคาปรับสูงสุด 

4. การสรางอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรประมง 

 กิจกรรมนี้มีการฝกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือใหความรูในดานกฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุรักษสัตวน้ํา และ

มีการตอยอดมาเปนอาสาสมัครในโครงการควบคุมเฝาระวังแหลงวางไขและพอแมพันธุสัตวน้ํา ซ่ึงเปนอาสาสมัคร

ท่ีผานการอบรมในดานกฎหมายมาอบรมตอยอดความรูในเรื่องการเฝาระวังแหลงวางไข มีหนาท่ีเปนผูชวยเหลือ  

เจาพนักงานในการประชาสัมพันธใหความรูกับชาวบานดวยกันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           รูปท่ี 10 การอบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรประมง 

                             ท่ีมา: สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกน 

 

5. การอนุบาลลูกสัตวน้ํากอนปลอย 

 ชุมขนรวมกันทําคอกเพ่ืออนุบาลลูกปลาวัยออนใหมีขนาดใหญข้ึนกอนปลอยลงอางเก็บน้ําเข่ือน    

อุบลรัตน 

                                     

 

 

 

 

 

                               รูปท่ี 11 การทําคอกชุมชนเพ่ืออนุบาลลูกปลากอน 

                                          ปลอยลงอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน 

                               ท่ีมา: สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกน 

t
Text Box
ชุมชน



6. การเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

 หนวยงานในพ้ืนท่ีของกรมประมงไดผลิตพันธุสัตวน้ําชนิดตางๆ และรวมกับชุมชนและหนวยงานท่ี

เก่ียวของดําเนินการปลอยลงในอางเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตนอยางตอเนื่อง โดยไดงบประมาณสนับสนุนท้ังจาก    

กรมประมง งบพัฒนาจังหวัด โรงไฟฟาพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือ

ชวยเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําอีกทางหนึ่ง  

 

  

                                     

 

 

 

 
 

 

 

                             รูปท่ี 11 ลูกพันธุสัตวน้ําท่ีเตรียมปลอยในอางเก็บน้ําฯ   
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                          รูปท่ี 12 การรวมกันปลอยพันธุสัตวน้ําในอางเก็บน้ําฯ 

                            ท่ีมา: หนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเข่ือนอุบลรัตน 

 

 

 

 

 



         ตารางท่ี1 ชนิดและจํานวนลูกพันธุสัตวน้ําท่ีปลอยในชวงป 2552-2556    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

          ท่ีมา: ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธานี และศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแกน  

 

เอกสารอางอิง 

ฝายชุมชนสัมพันธ. 2556. สรุปผลการปฏิบัติงานแผนกิจกรรมยอยการมีสวนรวมของชุมชนดานการประมง 

 โครงการประมงชุมชน 2556 ประจําปงบประมาณ 2556. ฝายชุมชนสัมพันธ, สวนบริหารจัดการ

 ประมงน้ําจืด, สํานักบริหารจัดการดานการประมง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  

ฝายปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืด. 2556. สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมการทําการประมง 

 ประจําปงบประมาณ 2556. ฝายปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืด, สํานักบริหารจัดการดานการ 

 ประมง, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 52 หนา. 

ชนิดสัตวน้ํา 
จํานวน (ตัว)    

   2552      2553    2554        2555       2556 

นิล 425.000      - 100,000 73,400      - 

ไน 300,000 42,000           - 13,200 100,000 

ตะเพียน 207,000 3,317,800 253,000 442,400 743,000 

ยี่สกเทศ 75,000 600,000 240,000 2,063,000      - 

นวลจันทรเทศ 10,000      -      - 236,300      - 

กินหญา           -      -      - 26,000 225,000 

เกล็ดเงิน       -      -      - 155,000           - 

สวาย 60,000 30,000 30,000 15,000           - 

กาดํา 54,000 960,200 2,400 359,200 151,400 

กะโห 81,500 13,389 95 100 350 

สรอยขาว      - 300,000 126,350 30,000           - 

พรม 22,500 192,950 10,500 244,200 114,000 

ยี่สกไทย 59,500           - 34,500           -           - 

กดคัง 

กดเหลือง 

          - 

          - 

266,750 

          - 

1,800 

540 

          - 

          - 

          - 

          - 

บึก           - 1,320 250 18           - 

กะมัง           -           -           - 1,800           - 

กุงกามกราม 5,000,000 6,150,800 5,403,600 4,035,410 5,428,499 

รวม 6,294,500 11,875,209 6,203,035 7,695,028 6,762,249 



สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกน. 2553. รายงานประจําปงบประมาณ 2553. สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกน, 

 กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 43 หนา. 

หนวยบริหารจัดการประมงน้ําจืดเข่ือนแมกวง จังหวัดเชียงใหม. โครงการธนาคารปลาบูรวมชุมชน. สืบคนเม่ือ    

 14 สิงหาคม 2557 จาก http://www.fisheries.go.th/fti maekuang/web3/index.php?  

           option=com content&view=article&id=73&Itemid=40  

    

 

 

 

 

http://www.fisheries.go.th/fti



