
โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวนํ้าในแมนํ้าและแหลงนํ้าขนาดใหญของไทย 
ประจําปงบประมาณ 25๖๐ 

 

1. หลักและเหตุผลความจําเปน  
ตามกฎกระทรวงแห งสวน ราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พ .ศ. 2559         

ใหกรมประมงมีภารกิจเก่ียวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง เพ่ือการจัดการทรัพยากรประมง 
ควบคุมการทําการประมง เพราะการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑประมงท่ีมีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณ
เพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขันในตลาดโลก ตลอดจนใชทรัพยากรประมง และ
ทรัพยากรท่ีเก่ียวเนื่องอยางยั่งยืน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเปนกองหนึ่งท่ีถูกปรับโครงสรางในครั้งนี้ 
โดยการแยกตัวมาจากสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด    
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมงสวนวิศวกรรมประมง (ยกเวนฝายโยธา) ซ่ึงอํานาจหนาท่ีของ
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ไดถูกกําหนดบทบาทในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา  บํารุงรักษาระบบ
นิเวศนน้ําจืดใหมีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายสุดทายอยู ทําให
ประชาชนมีสัตวน้ําท่ีเกิดจากแหลงน้ําธรรมชาติ บริโภคมากขึ้นและมีความยั่งยืนตลอดไป 

จากการท่ีจะประสมผลสําเร็จถึงเปาหมายสูงสุดดั งกล าว จะตองอาศัยการรวมมือรวมใจ        
จากบุคคลากรในกองฯ ขับเคลื่อนการทํางานอยางเปนระบบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  กลุมประเมิน
สภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศนแหลงน้ําจืด กลุมวิจัยและการจัดการประมงน้ําจืด และโดยความรวมมือ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 5 เขต (17 ศูนยฯ) ภายใตการวางแผนรวมกับกลุมวิชาการจะตองรวบรวม
ขอมูลงานวิจัยท่ีผานมานําขอมูลท่ีมีอยูมาประมวล วิเคราะหและสังเคราะห (และงานวิจัยท่ียังตองศึกษา
เพ่ิมเติม) เพ่ือนํามากําหนดทิศทาง/มาตรการ ท่ีจะฟนฟูนิเวศนแหลงน้ําจืดท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา  
กําหนดมาตรการป องกันการเกิดผลกระทบตอทรัพยากรประมง และกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา เพ่ือ        
การประมง พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา ในแหลงน้ําใหเหมาะสมตอสภาพแหลงน้ํา และ
ทองถิ่น รวมท้ังจัดทําแผนงานการจัดการทรัพยากรประมงในแหลงน้ําจืด ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน 
รวมท้ังสามารถกําหนดแผนการบูรณะปรับปรุงแหลงน้ํานั้นๆ ใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา หรือ 
บูรณะเพ่ือวัตถุประสงคใดๆ ตามหลักวิชาการ เชน ปรับปรุงใหเปนแหลงวางไข หรือแหลงท่ีอยูอาศัยของ     
พอแมพันธสัตวน้ํา เปนตน โดยคัดเลือกแหลงน้ํา ท่ีเปนตัวแทนในการศึกษาในภาคตางๆ จํานวน 22 แหลงน้ํา      
(แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก แมน้ํา แหลงน้ําขนาดใหญและเขื่อนและอางเก็บน้ํา) และทําการเปรียบเทียบ     
ผลการศึกษากับปท่ีผานมา ซ่ึงการประเมินดังกลาวสามารถนํามาซ่ึงการคนหาความสําเร็จของโครงการ และ   
ใชเปนแนวทางในการบริหารและการติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรประมงในแหลงน้ําอ่ืนๆ ตอไป  
 
2. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ระยะดําเนินการ 1 ป ระหวางเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560   
 

3. คณะผูวิจัย/ผูรวมโครงการ 
ขาราชการและเจาหนาท่ีของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด และศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดรวมดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีแหลงน้ํา 21 แหลงน้ํา 17 หนวยงาน 
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4. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือประเมินผลปริมาณความชุกชุมและความหลากหลายของสัตวน้ําในแหลงน้ํา จํานวน 21 

แหลงน้ําเปาหมาย  
2. การวิธีประเมินผลจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (Catch per unit effort: CPUE)    

ในพ้ืนท่ีตัวแทนในการศึกษาเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
3. เพ่ือทราบขอมูลพ้ืนฐานดานผลผลิตสัตวน้ําของแหลงน้ํา จํานวน 21 แหลงน้ํา เพ่ือนํามาซ่ึง

แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา 
 
5. วิธีดําเนินการและแผนการดําเนินงาน 

(1) การประชุมกอนเริ่มโครงการ จํานวน 1 ครั้ง โดยมอบหมายใหกลุมวิชาการ กองวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด นัดหมายเจาหนา ท่ีท่ีเก่ียวของ เขารวมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการและ 
การรายงานผล ตลอดท้ังชี้แจงพ้ืนท่ีรับผิดชอบและเจาหนา ท่ีของแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงคณะทํางาน   
ไดคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีเปนตัวแทนในการศึกษาเบื้องตนรวม 21 แหลงน้ําจาก 3 กลุม ดังนี้ 

- แหลงน้ําขนาดใหญ จํานวน 5 แหลงน้ํา ไดแก กวานพะเยา, หนองหาร, บึงบอระเพ็ด, ทะเลนอย 
และบึงละหาน 

- แมน้ํา จาํนวน 8 แมน้ํา ไดแก แมน้ําปง, แมน้ํานาน, แมน้ํายม, แมน้ําเจาพระยา, แมน้ําบางปะกง
ปราจีนบุรี, แมน้ําตาป, แมน้ําชี และแมน้ํามูล 

 
ตารางท่ี 1. พ้ืนท่ีดําเนินการและหนวยงานรับผิดชอบ  

ท่ี แหลงนํ้า ขนาดพ้ืนท่ี จํานวนจุด หนวยงานรับผิดชอบ 

1. กวานพะเยา 12,831 ไร 4 ศปจ.เขต 1 (พะเยา) 
2. บึงบอระเพ็ด 97,000 ไร  4 ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค) 
3. หนองหาร 77,000 ไร 4 ศปจ.เขต 3 (สกลนคร)  
4. ทะเลนอย 17,500 ไร 5 ศปจ. พัทลุง 

5. บึงละหาน 18,181 ไร 4 ศปจ. ชัยภูมิ 

6. เข่ือนกิ่วคอหมา 1,275 ต.ร.กม. 3 ศปจ. ลําปาง 

7. อางเก็บนํ้าอางลําตะคอง 277,000 ไร 3 ศปจ. นครราชสีมา 

8. อางเก็บนํ้าเข่ือนสิริกิติ์ 178,000 ไร 4 ศปจ. พิษณุโลก 

9. อางเก็บนํ้าเข่ือนแกงกระจาน 30,000 ไร 4 ศปจ. เพชรบุรี 
10. อางเก็บนํ้าเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 110,000 ไร 4 ศปจ. ลพบุรี 

11. อางเก็บนํ้าเข่ือนอุบลรัตน 2,431 ลาน ลบ.ม. 5 ศปจ. ชัยภูมิ 
12. อางเก็บนํ้าเข่ือนรัชชประภา 5,639 ลาน ลบ.ม. 4 ศปจ.เขต 5 (สุราษฎรธานี) 
13. อางเก็บนํ้าเข่ือนบางลาง 1,454 ลาน ลบ.ม. 3 ศปจ. ยะลา 

14. แมนํ้าปง 600 กม. 5 ศปจ. ลําปาง, ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค),  
ศปจ. ตาก  

15. แมนํ้านาน 740 กม. 6 ศปจ.เขต 1 (พะเยา) ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค), 
ศปจ. พิษณุโลก 

16. แมนํ้ายม 550 กม. 6 ศปจ.เขต 1 (พะเยา) ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค), 
ศปจ. พิษณุโลก 
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ท่ี แหลงนํ้า ขนาดพ้ืนท่ี จํานวนจุด หนวยงานรับผิดชอบ 

17. แมนํ้าชี 765 กม. 6 ศปจ. เขต 4 (อุบลราชธานี), ศปจ. สุรินทร, 
ศปจ. ชัยภูมิ  

18. แมนํ้ามูล 641 กม. 9 ศปจ. เขต 4 (อุบลราชธานี), ศปจ. สุรินทร, 
ศปจ. นครราสีมา  

19. แมนํ้าเจาพระยา 300 กม. 8 กลุม วกจ. 

20. แมนํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี 230 กม. 5 ศปจ. ระยอง, กลุม ปทจ. 
21. แมนํ้าตาป 232 กม. 4 ศปจ.เขต 5 (สุราษฎรธานี) 

 21 แหลงนํ้า  98 17 หนวยงาน 

 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดจุดสํารวจอางเก็บน้ําและแหลงน้ําขนาดใหญ ปงบประมาณ 2560  

อางเก็บนํ้า 
จุดสํารวจ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

1. กวานพะเยา 
หนาศูนย สันชางหิน สันเวยีงใหม สะพานขุนเดช 

 ศปจ. เขต 1 (พะเยา) 
 

2. บึงบอระเพ็ด เขตอนุรักษ เชิงพาณิชย แหลมตาเส็ง รางบัว 

    ศปจ. เขต 2 (นครสวรรค) 
 

3. หนองหาร 
ทาแร ดอนสะคราม ดอนสวรรค นํ้าก่ํา 

 
ศปจ. เขต 3 (สกลนคร) 

 

4. บึงละหาน 
บ. มะเกลือ บ. หนองบัวบาน บ. หนองหญาขาวนก บ. ระหาน 

 
                    ศปจ. ชัยภูมิ 

 

5. ทะเลนอย 
คลองหนาแหลม คลองทาตีน คลองยวน คลองบานกลาง คลองนางเรียม  

ศปจ. พัทลุง  

6. เข่ือนกิ่วคอหมา 
หนาเข่ือน 

ตอนกลาง  
บ.ทุงฮาง 

ตอนทาย  
บ.ทุงฮาง   

ศปจ. ลําปาง 
  

7. อางเก็บนํ้าเข่ือนสิริกิติ์ ม. 9 ทาปลา ม. 6 นางพญา ม. 4 นางพญา ม. 5 ต.ทาแฝง 
 

 
 ศปจ. พิษณุโลก 

 
8. อางเก็บนํ้าเข่ือน 
ลําตะคอง 

หนวยอนุรักษฯ หนาเข่ือน       
 บ. คลองไผ 

บ. ทางอย 

 
 

 
 ศปจ. นครราชสีมา 

 
9. อางเก็บนํ้าเข่ือน 
อุบลรัตน 

หนาเข่ือน อุทยาน ดอนกอก โนนแดง 
 

 
ศปจ. ขอนแกน (เขื่อนอุบลรัตน) 
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อางเก็บนํ้า 
จุดสํารวจ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

10. อางเก็บนํ้าเข่ือน 
ปาสักชลสิทธิ์ 

หนาเข่ือน มะนาวหวาน ทาหลวง แกงหิน 

 ศปจ. ลพบุร ี

11. อางเก็บนํ้าเข่ือนแกง
กระจาน 

หนาหนวย นํ้าทรัพย วังวน แมมะเร็ว 
 

ศปจ. เพชรบุร ี
 

12. อางเก็บนํ้าเข่ือน
รัชชประภา 

คลองเอก คลองแปะ คลองมุย คลองหยี 
 

                                        ศปจ. สุราษฎรธานี 
 

13. อางเก็บนํ้าเข่ือน 
บางลาง 

หนาเข่ือน ตอนกลาง ตอนบน 
 

 

 
ศปจ. ยะลา 

 
 

 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดจุดสํารวจแมน้ําปงบประมาณ 2560  

แมนํ้า  จุดสํารวจท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. แมนํ้าปง จุดสํารวจ อ.แมริม อ.ล้ี อ.บานตาก อ.คลอง 
ขลุง 

อ.เกาเล้ียว    

หนวยงาน ศปจ.ลําปาง ศปจ.ตาก ศปจ.นคร 
สวรรค 

   

2. แมนํ้านาน จุดสํารวจ อ.เวียงสา อ.นาหมื่น อ.ตรอน อ.เมือง
พิษณุโลก 

อ.เมืองพิจิตร อ.ชุมแสง   

หนวยงาน ศปจ.พะเยา ศปจ.พิษณุโลก ศปจ.นครสวรรค   

3. แมนํ้ายม จุดสํารวจ อ.หนอง 
มวงไข 

อ.วังช้ิน อ.ศรีสัช 
นาลัย 

อ.กงไกรลาศ อ.สามงาม อ.ชุมแสง   

หนวยงาน ศปจ.พะเยา ศปจ.พิษณุโลก ศปจ.นครสวรรค   

4. แมนํ้า 
บางปะกง-   
ปราจีนบุรี 

จุดสํารวจ อ.กบินทร
บุรี 

อ.เมือง
ปราจีนฯ 

ปากคลอง
สารภี 

บางแตน บางคลา    

หนวยงาน ศปจ. ระยอง กลุม ปทจ.    

5. แมนํ้าตาป จุดสํารวจ บานคลอง
นอย 

อ.เคียนซา บานมอเก็ต อ.พระแสง     

หนวยงาน ศปจ. สุราษฎรธานี     

6. แมนํ้ามูล จุดสํารวจ อ.พิมาย อ.ชุมพวง อ.ทาตูม อ.ราษีไศล บ.วังยาง บ.บุงมะแลง บ.ทาคอใต บ.ตุงลุง 

หนวยงาน ศปจ.นครราชสีมา ศปจ.สุรินท ศปจ. อุบลราชธานี 

7. แมนํ้าชี จุดสํารวจ อ.หนองบัว
แดง 

อ.เมือง
ชัยภูมิ 

อ.โกสุม
พิสัย 

อ.จังหาร อ.เสลภูมิ อ.เข่ืองใน   

 หนวยงาน ศปจ. 
ชัยภูมิ 

 ศปจ.
อุบลราชธานี 

     

8. แมนํ้า
เจาพระยา 

จุดสํารวจ จ.นครสวรรค จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงหบุรี จ.อางทอง จ.อยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี 

 หนวยงาน กลุม ปทจ. 
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- อางเก็บน้ํา/เขื่อนขนาดใหญ จํานวน 8 แหลงน้ํา  ไดแก เขื่อนก่ิวคอหมา, อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ, 
อางเก็บน้ําเขื่อนอางลําตะคอง อางเก็บน้ํา เขื่อนแกงกระจาน, อางเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ, อางเก็บน้ํา เขื่อน
อุบลรัตน, อางเก็บน้ําเขื่อนรัชชประภา และอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 

(2) หลักการพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการคือ ในการเลือกพ้ืนท่ีขอมูลประเมินผลจับสัตวน้ํา    
ตอหนวยการลงแรงประมง (Catch per unit effort: CPUE) ต้ังตนดังนี้ 

2.1 เลือกพ้ืนท่ีมีการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงอยางมากกอน เนื่องจากการทําประมง
เปนแหลงอาหาร และรายไดเปนหลักแกชาวประมงรอบๆพ้ืนท่ีแหลงน้ํา 

2.2  มีการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงอยางหนักและแนวโนมผลจับเกินกําลังผลิต 
2.3  มีขอมูลประเมินผลจับสัตวน้ําเปนพ้ืนฐานในการใชเปรียบเทียบผลสําเร็จของโครงการ  
(3) ดําเนินการขออนุญาตทําการประมงเพ่ือประโยชนทางวิชาการดวยชุดเครื่องมือขาย 6 ชองตา 

ใหกับเจาหนา ท่ีผูควบคุมการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีแหลงน้ําท่ีไดคัดเลือกแลว และแจงขั้นตอนการประเมิน         
ใหหนวยงานและชุมชนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีทราบ 

(๔) ทําการดําเนินการสุมตัวอยางสัตวน้ําตามจุดสุมตัวอยางท่ีกําหนดในแตละแหลงน้ํา  โดยใช   
ชุดเครื่องมือขายท่ีมีชองตาตางกัน 6 ขนาด ลงท้ิงไวคางคืน (ประมาณ 12 ชั่วโมง) จุดละ 3 ซํ้า และดําเนินการสุม
ตัวอยางตามชวงเวลาท่ีกําหนดรวม ๔ เท่ียวสํารวจ โดยชดุเครื่องมือขายมีความลึกระหวาง 1.5 – 2.0 เมตร 
และมีความยาวของแตละขนาดชองตา ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4 ความยาวของเครื่องมือขายแตละขนาดชองตา 

ขนาดชองตา (เซนติเมตร) ความยาวขาย (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 

 
(5) กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ิมเติมในปงบประมาณ 2560 การดําเนินงานเพ่ิมเติมประกอบดวย

กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
5.1 การประเมินผลจับจากขอมูลจากสมุดปูม (log book) โดยวางสมุดปูมใหแกแพผูรับซ้ือสัตวน้ํา

รอบๆ แหลงน้ํา โดยสมุดปูมจะประกอบดวยขอมูลท่ีบันทึกประกอบดวย วันท่ีรับซ้ือ สถานท่ีทําประมง ชนิด
และจํานวนน้ําหนัก ขอมูลท่ีไดนํามาประเมินผลจับท้ังหมด (total catch) และประเมินคา MSY ของแหลงน้ํา 

5.2 การสัมภาษณสภาวะการประมง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวประมง และผูนําชุมชนท่ีต้ัง
และการใชประโยชนบริเวณรอบๆ พ้ืนท่ีแหลงน้ํา โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณชาวประมง ผูนําชุมชนเพ่ือ
ทราบจํานวนชาวประมงท่ีทําการประมงในแหลงน้ําท้ังหมด ผลจับรายวันเฉล่ีย รายได ชวงเวลาทําประมง 
เครื่องมือประมง โดยขอมูลจะแบงเปนชวงเวลากอนมีมาตรการจัดการและหลังจากการดําเนินการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหสรุปผลความสําเร็จของโครงการ ปญหา อุปสรรค และ
ไปสูการปรับปรุงแผนงานในปตอไป 

5.3 การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและระหวางกรมกองตางๆ เชน หนวย
ปราบปราม กรมการปกครองทองถิ่น ในการใชกฎหมายการประมงอยางเครงครัด อาทิ หามใชเครื่องมือประมง
ท่ีทําลายลางทําการประมง ควบคุมการทําประมงในฤดูปลาวางไข อีกท้ังการประชาสัมพันธกฎหมายประมงให
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ประชาชนทราบ เขาใจและมีสวนรวมในมาตรการตางๆ และการบริหารจัดการแหลงน้ํา เนนโดยประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียงของในพ้ืนท่ี  

(6) ระยะเวลาและแผนดําเนินการ: ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ระหวางเดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนกันยายน 2560   

 
ตารางท่ี 5 แผนระยะเวลาการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการปงบประมาณ 2560 

กิจกรรม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย หมายเหตุ 
1. จัดทําแผนโครงการ x             

2. ขออนุมัติโครงการ   x           

3. ขออนุญาตทําการประมง           
พรอมแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 
 
 

  x           

4. ประชุมคณะทํางานและ
เจาหนาท่ีดําเนินโครงการ 

  x           

5. การดําเนินการสํารวจ Cpue              

คร้ังท่ี 1 พรอมรายงานผล   x          ๓๐ ธ.ค. 59 

คร้ังท่ี 2 พรอมรายงานผล      x       3๑ มี.ค.60 

คร้ังท่ี ๓ พรอมรายงานผล         x    30 มิ.ย.60 

คร้ังท่ี ๔ พรอมรายงานผลผลและ
รูปเลม 

           x ๒0 ก.ย. 60 

6. เก็บขอมูล logbook รายเดือน    x x x x x x x x x x  

7. การติดตามและประมาณเมินผล
การดําเนินการ 

  x   x   x   x  

8. ประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปผล
และรายงานผลศึกษา 

           x รายงานการ
ประเมินผลกิจกรรม 

หมายเหตุ: 1. การขออนุญาตทําการประมงเพ่ือประโยชนทางวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจะเปน
ผูดําเนินการขอในภาพรวมท้ังโครงการ 

  2. การจัดสงรายงานใหหนวยงานจัดสงสรุปผลการดําเนินงานแตละครั้งเสนอผูอํานวยการกองวิจยั
และพัฒนาฯ พรอมสงรายละเอียดผลการดําเนินงานทาง e-mail ท่ี Inlandcpue@gmail.com 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผน 

 
6. งบประมาณดําเนินการป 2560 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,559,000 บาท โดยใชงบประมาณจากแผนงาน

พ้ืนฐานดานการจัดการน้ําสรางการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิต
การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ กิจกรรมผลิตภัณฑสัตวน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

mailto:Inlandcpue@gmail.com
mailto:Inlandcpue@gmail.com
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ตารางท่ี 6 รายละเอียดงบประมาณแตละหนวยงาน 

ท่ี แหลงนํ้า หนวยงานรับผิดชอบ คาดําเนินการ 
การประเมิน 

CPUE 
คาเก็บขอมูล 
Logbook 

1 กวานพะเยา ศปจ.เขต 1 (พะเยา) 72,000 75,000 

2 บึงบอระเพ็ด ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค) 72,000 75,000 

3 หนองหาร ศปจ.เขต 3 (สกลนคร) 72,000 75,000 
4 ทะเลนอย ศปจ. พัทลุง 90,000 75,000 
5 บึงละหาน ศปจ. ชัยภูมิ 72,000 60,000 
6 อางเก็บนํ้ากิ่วคอหมา ศปจ. ลําปาง 54,000 45,000 

7 อางเก็บนํ้าอางลําตะคอง ศปจ. นครราชสีมา 54,000 45,000 

8 อางเก็บนํ้าเข่ือนสิริกิติ์ ศปจ. พิษณุโลก 72,000 75,000 
9 อางเก็บนํ้าเข่ือนแกงกระจาน ศปจ. เพชรบุรี 72,000 45,000 

10 อางเก็บนํ้าเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ ศปจ. ลพบุรี 72,000 75,000 
11 อางเก็บนํ้าเข่ือนอุบลรัตน ศปจ. ขอนแกน (เข่ือนอุบลรัตน) 90,000 75,000 

12 อางเก็บนํ้าเข่ือนรัชชประภา ศปจ.เขต 5 (สุราษฎรธานี) 72,000 45,000 
13 อางเก็บนํ้าเข่ือนบางลาง ศปจ. ยะลา 54,000 30,000 
14 แมนํ้าปง ศปจ. ลําปาง, ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค), ศปจ. ตาก 90,000 - 
15 แมนํ้านาน ศปจ.เขต 1 (พะเยา) ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค), ศปจ. 

พิษณุโลก 
108,000 - 

16 แมนํ้ายม ศปจ.เขต 1 (พะเยา) ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค), ศปจ. 
พิษณุโลก 

108,000 - 

17 แมนํ้าชี ศปจ. เขต 4 (อุบลราชธานี), ศปจ. สุรินทร, ศปจ. ชัยภูมิ 90,000 - 

18 แมนํ้ามูล ศปจ. เขต 4 (อุบลราชธานี), ศปจ. สุรินทร, ศปจ. นคร
ราสีมา 

144,000 - 

19 แมนํ้าเจาพระยา กลุม วกจ. 144,000 - 

20 แมนํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี ศปจ. ระยอง, กลุม ปทจ. 90,000 - 
21 แมนํ้าตาป ศปจ.เขต 5 (สุราษฎรธานี) 72,000 - 

   1,764,000 795,000 
รวมงบประมาณ 2,559,000 

 


