
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องออก
ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดันครราชสีมา 
เร่ือง  ก าหนดเคร่ืองมือท าการประมง วิธีการท าการประมง 
และพืน้ท่ีท าการประมง ห้ามใช้ท าการประมงในท่ีจบัสตัว์น า้ 

พ.ศ. 2560

กรณี เคร่ืองมือท าการประมง 
“แหขยุ้ม”



 เหตุเกิดคร้ังแรกชาวประมงในพื้นท่ีรอบอ่างเก็บน ้าล าตะคอง อ าเภอสีคิ้ว 
มาร้องเรียน เพื่อใหห้น่วยงานประมง(ศูนยป้์องกนัและปราบปรามฯ)  
ควบคุมไม่ใหใ้ชเ้คร่ืองแหขยุม้ เม่ือวนัท่ี 6 ก.พ. 2558

 และเกิดความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มอนุรักษส์ัตวน์ ้า และชาวประมงใน
พื้นท่ี กบัชาวประมงต่างถ่ินซ่ึงเดินทางมาจากต่างๆจงัหวดั ไดแ้ก่ 
หนองบวัล าภู ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ โดยมาสร้างท่ีพกัรอบอ่างเก็บน ้าและ
ใชเ้คร่ืองมือแหขยุม้ท าการประมง หว้งเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน

 แหขยุม้สามารถจบัสัตวน์ ้าท่ีอาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝูง ท่ีระดบัผวิน ้าถึง
ระดบักลางน ้า ไดใ้นปริมาณมากๆ  โดยเฉพาะฝงูปลาสร้อยขาว

 แรกเร่ิมชาวประมงพื้นบา้นไม่มีความช านาญในการจบัดว้ยเคร่ือง
แหขยุม้ ต่อมาไดรั้บการถ่ายทอดวธีิการท าการประมง ท าใหช้าวประมง
ในพื้นท่ีบางกลุ่มก็ใชแ้หขยุม้ เช่นกนั



 กลุ่มอนุรักษส์ตัวน์ ้าและชาวประมงพ้ืนบา้นรอบๆ อ่างเกบ็น ้าล  าตะคอง ได้
พบเห็นสตัวน์ ้าถูกจบัในปริมาณท่ีมากจนเกินไป เกรงวา่สตัวน์ ้าจะเสียความ
สมดุลตามธรรมชาติ จึงไดไ้ปร้องเรียนหลายหน่วยงาน ทั้งประมง หน่วย
ทหารในพ้ืนท่ี  และอ าเภอปากช่อง เพ่ือไม่ตอ้งการใหใ้ชเ้คร่ืองมือแหขยุม้ ท า
การประมงในแหล่งน ้า

 หน่วยงานประมง อ าเภอปากช่อง อ าเภอสีค้ิวและหน่วยทหารในพ้ืนท่ี จึงได้
จัดประชุมผู ้เ ก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาหลายคร้ัง โดยการให้ข้อมูลด้าน
กฎหมายประมง และขอความร่วมมือไม่ให้ใช้เคร่ืองมือแหขยุม้ และหน่วย
ทหารไดเ้ชิญผูใ้ชเ้คร่ืองมือแหขยุม้ไปพบและปรับทศันคติหลายคร้ัง 

 รวมทั้งศูนยป้์องกนัและปราบปรามฯ ใหเ้จา้หนา้ท่ีออกประชาสัมพนัธ์แต่ก็ไม่
เป็นผล ยงัมีการใชเ้คร่ืองมือแหขยุม้เหมือนเดิม เน่ืองจากชนิดเคร่ืองมือ ท า
การประมง ระยะเวลาท่ีท าการประมง พ้ืนท่ีท่ีท าการประมง ไม่ตอ้งหา้มตาม
กฎหมายประมง



- สนง.ประมงจงัหวดั ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจืด และศูนยป้์องกนั
และปราบปรามประมงฯ ร่วมกนัส ารวจเก็บขอ้มูลการท าการประมงของ
ชาวประมงท่ีท าการประมงดว้ยแหขยุม้ โดยมีผูน้ าชุมชุม เจา้หนา้ท่ีทหาร 
เจา้หนา้ท่ีของอ าเภอปากช่อง ร่วมกนัเก็บขอ้มูล พบวา่เคร่ืองมือแหขยุม้
สามารถจบัสัตวน์ ้ารวมฝงู ท่ีระดบัผวิน ้าถึงกลางน ้า ไดใ้นปริมาณมาก

- ในช่วงท่ีมีการท าการประมงดว้ยแหขยุม้ พบวา่ปริมาณปลาสร้อยขาวถูก
จบัในปริมาณมาก และลดลงตามล าดบั

- นอกจากน้ีพบวา่ชาวประมง ยงัน าเคร่ืองมือแหขยุม้ไปท าการประมงใน
อ่างเก็บน ้าอ่ืนๆ ในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา



- หากปล่อยให้มีการท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมง และ
วิธีการท าการประมงดงักลา่วอีกตอ่ไป จะสง่ผลกระทบตอ่พอ่แมพ่นัธุ์
สตัว์น า้ 

- และความสมดลุของระบบนิเวศในแหลง่น า้ รวมทัง้เกิดความขดัแย้ง
ระหวา่งชมุชนประมงท้องถ่ินท่ีมีระบบการจดัการ การบ ารุงรักษา 
การอนรัุกษ์ การฟืน้ฟ ูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสตัว์น า้ใน
ท้องถ่ินของตน กบัชาวประมงตา่งถ่ินท่ีเคล่ือนย้ายมาท าการประมงใน
แตล่ะแหลง่น า้ 

- ดงันัน้ จงึเป็นเหตฉุกุเฉินและมีความจ าเป็นเร่งดว่น และสมควรก าหนด
มาตรการอนรัุกษ์และบริหารจดัการให้เกิดความสมดลุทางธรรมชาติ
และรักษาทรัพยากรสตัว์น า้และระบบนิเวศของแหลง่น า้ดงักลา่วไว้
อยา่งยัง่ยืน หนว่ยงานกรมประมง จงัหวดันครราชสีมา จึงเสนอให้
คณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดั ออกประกาศเพ่ือควบคมุ



ปัญหาความขดัแย้งในพืน้ที่ท่ีใช้แหขยุ้มท าการประมง



ประชมุผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเพ่ือ
แก้ปัญหา 16 ก.พ.2558



ประชมุแก้ไขปัญหา 
20 มีนาคม 2558



เจ้าหน้าท่ีตรวจประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมือห้ามใช้แหขยุ้ม



เชือกร้อยเนื้อแหส ำหรับ
ไว้ดึงรูดไม่ให้ปลำออก
ขณะท าการประมง

เพลำแห

จอมแห



ลกัษณะเคร่ืองมือประมง 

 คล้ายกบัแหทัว่ไป คือเป็นเคร่ืองมือประมงท่ีสานด้วยเอ็น โดยสาน
เป็นรูปวงกลม ขนาดช่องตาแหจะไม่ใหญ่มากนัก อยู่ในช่วง ๒ –๔ 
เซนติเมตร ขอบแหจะติดลูกตะกัว่โดยรอบ  และขอบแหจะทบไปดา้น
ในเพื่อมดัติดกบัเน้ือแหเพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นถุงเรียกวา่เพลา 

 และมีเชือกร้อยเน้ือแหตรงบริเวณเหนือเพลาโดยรอบ ส าหรับไวรู้ดดึง
รวบเก็บเพื่อเป็นการกนัไม่ให้ปลาออกในขณะท่ีดึงแหข้ึนจากน ้ า โดย
ขนาดของแหมีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ ๓ – ๖ เมตร ท่ีจุดศูนยก์ลาง
ของแหจะมีดา้ยมดัเป็นห่วงเรียกว่าจอม และท่ีจอมจะมีเชือกมดัยาว
ประมาณ ๖ เมตร  



วธีิท าการประมง
 ใช้จบัปลาในคราวละมาก ๆ ในแหล่งน า้ลึก โดยจะจับปลา
ฝงูท่ีหากินในระดบัผิวน า้และกลางน า้     ท่ีสามารถมองเห็น 
เม่ือหว่านแหแล้วทิง้ให้แหจมอยู่ในน า้สักครู่ จึงรูดเก็บเชือก
ร้อยเนือ้แหตรงบริเวณเหนือเพลาเพื่อส าหรับไม่ให้ปลาออก
จากแห แล้วดงึเชือกไนล่อนท่ีมดัอยู่กบัจอมขึน้

    ชนิดสัตว์น า้ที่จับได้ 
ปลาสร้อยขาว หรือปลาอื่นที่เป็นฝงูหากินในระดบัผวิน า้และกลางน า้



ประมวลภาพการส ารวจของนกัวิชาการประมง
จากศนูย์วิจยัและพฒันาประมงน า้จืดนครราชสีมา

 ส ารวจเคร่ืองมือแหขยุ้มในอ่างเก็บน า้ล าตะคอง เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558 



ขนาดชอ่งตา 3 เซนตเิมตร

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 7.2 เมตร



แหขยุ้มจบัฝงูปลาสร้อยขาวในอ่างฯล าตะคอง



แหขยุ้มจบัฝงูปลาสร้อยขาวในอ่างฯล าตะคอง





ปลาสร้อยขาวที่ถูกจบั
โดยเคร่ืองมือประมงแหขยุ้ม







ผลการประชมุคณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดั
นครราชสีมา ครัง้ท่ี 1/2560 วนัท่ี 29 ส.ค.2560
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 28 วรรคหนึง่ (3) และวรรคสอง 
มาตรา 71 (1) แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เหน็ชอบให้ประกาศ เร่ือง  ก าหนดเคร่ืองมือท าการ
ประมง วิธีการท าการประมง และพืน้ท่ีท าการประมงท่ีห้ามใช้ท าการ
ประมงในท่ีจบัสตัว์น า้ พ.ศ. 2560  

 ห้ามมิให้ผู้ ใดใช้เคร่ืองมือท าการประมงประเภทแหที่เรียกช่ือวา่ “แห
ขยุ้ม” หรือเคร่ืองมือท าการประมงประเภทแหท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่ท า
การดดัแปลงโดยใช้เชือกร้อยเนือ้แหบริเวณเหนือระดบัเพลาส าหรับ
ดงึรวบตีนแหป้องกนัไมใ่ห้สตัว์น า้ออกมาได้ในขณะท าการประมง  
ท าการประมงในท่ีจบัสตัว์น า้เขตท้องท่ีจงัหวดันครราชสีมา



ผลการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด
นครราชสีมา ครัง้ที่ 1/2560 วันที่ 29 ส.ค.2560
 และจงัหวดันครราชสีมา โดยประธานกรรมการประมงประจ า
จงัหวดันครราชสีมา ลงนามในประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ าจงัหวดันครราชสีมา เร่ือง ก าหนดเคร่ืองมือท าการประมง 
วิธีการท าการประมง และพืน้ท่ีท าการประมง ท่ีห้ามใช้ท าการ
ประมงในท่ีจบัสตัว์น า้ พ.ศ.2560 และสง่ประกาศฯ ถึง
เลขานกุารรัฐมนตรี เพ่ือประกาศในราชกิจจานเุบกษา และได้รับ
การประกาศเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 เลม่ 134 ตอนพิเศษ 
233 ง  มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2560



ที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด
นครราชสีมา ครัง้ที่ 1/2561 วันที่ 8 ก.พ. 2561
 มีมตแิก้ไขถ้อยค าในประกาศ ฯ ให้ครอบคลมุเคร่ืองมือท าการ
ประมงมายิ่งขึน้ โดยแก้ไขถ้อยค าในข้อ 1 ของประกาศฯ แก้ไข
เป็นดงันี ้

    ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เคร่ืองมือท าการประมงประเภทแหท่ี
เรียกช่ือว่า “แหขยุ้ม” หรือเคร่ืองมือท าการประมงท่ีเรียกช่ืออย่าง
อ่ืนท่ีท าการดดัแปลงโดยใช้เชือกร้อยเนือ้อวนด้านล่างส าหรับดงึ
รวบปอ้งกนัไมใ่ห้สตัว์น า้ออกมาได้ขณะท าการประมง  ท าการ
ประมงในท่ีจบัสตัว์น า้เขตท้องท่ีจงัหวดันครราชสีมา

 จงัหวดัได้จดัสง่ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดัฯ ไป
ประกาศในราชกิจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561





จบการน าเสนอ

ส านักงานประมงจงัหวัดนครราชสีมา 
โทร. 0 4424 4373


