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ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมงจงัหวัดนครพนม 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 
 
 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดตั้งอยู่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย มีเนื้อที่ ประมาณ 5,528.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,474,437 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 
3 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พื้นที่มีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงประมาณ 
174 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16-18 องศา เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 104-105 องศาตะวันออก มี
ระยะหางจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 735 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 • ทิศเหนือ ติดอำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  
 • ทิศตะวันออก ติดแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็น
แนวกัน้พรมแดน  
 • ทิศใต้ ติดอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้าใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  
 • ทิศตะวันตก ติดอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอ านวย อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครพนมเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ราบสูงและ
ภูเขาอยู่บ้าง มีแม่น้ำสายสั้น ๆ เป็นสาขาย่อยแยกจากแม่น้ำโขงมาหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายในพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน นครพนมจึงนับว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์มาก ด้านตะวันออกมี
แม่นำ้โขง ทอดยาวกัน้พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาวตอนเหนือ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่
ดอน มีป่าไม้สลับกับพ้ืนที่ราบ ทางตอนกลางและตะวันตกของพ้ืนที่จะเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นทุ่งกว้าง
ซึ่งปีใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้ำท่วมขัง ตอนใต้พ้ืนที่บริเวณใกล้แม่น้ำโขงเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง ส่วนทาง
ทิศตะวันตกซึ่งอยู่ห่างออกไป พ้ืนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นและที่ดอนสภาพป่าเป็นไม้เต็งรัง พ้ืนดินส่วนมาก
เป็นหินลูกรัง และบางส่วนมี ลักษณะเป็นเนินและท่ีต่ำสลับกัน 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกในฤดูฝนเนื่องจาก
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม และอิทธิพลจากป่าไม้และเทือกเขาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งพายุจากทะเลจีนใต้ที่เคลื่อนผ่านหรือเคลื่อนเข้าใกล้ฝนตกชุกตั้ งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม 
ของทุกปี ฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ย 25-35องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่
ระหว่าง 37-41 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคมของทุกปี ใน
บางส่วนของจังหวัดมีฝนตกชุก โดยเฉพาะพ้ืนที่อำเภอที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจะประสบอุทกภัยได้รับความ
เสียหายเป็นประจำทุกปี เช่น อำเภอเมือง อำเภอท่าอุเทน และอำเภอบ้านแพง เป็นต้น ฤดูหนาว เริ่มตัง้แต่
กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยทั่วไปอากาศจะหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 16-25 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 8-15 องศาเซลเซียส แต่ก็มีบางปี ที่อุณหภูมิต่ำสุดอาจจะต่ำ
กว่านั้นได ้
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 1.4 การปกครอง จังหวัดนครพนมแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,131 
หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 81 
องค์การบริหารส่วนตำบล และ 21 เทศบาลตำบล โดย 12 อำเภอ 
ประกอบด้วย 
 • อำเภอเมือง           • อำเภอท่าอุเทน      
 • อำเภอธาตุพนม      • อำเภอศรีสงคราม  
 • อำเภอเรณูนคร      • อำเภอปลาปาก 
 • อำเภอบ้านแพง      • อำเภอนาแก          
 • อำเภอนาหว้า        • อำเภอนาทม        
 • อำเภอโพนสวรรค์   • อำเภอวังยาง  
 1.5 ประชากร  จำนวนประชากรในจ ั งหวัด
นครพนม มีประมาณทัง้สิ้น 719,010 คน และมีจำนวนครัวเรือน 
130,169 ครัวเรือน  
 1.6 พื้นที่เกษตร และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดนครพนมมีพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 
1.80 ล้านไร่ หรือ 5,528 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 52.17 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด พ้ืนที่ป่า
ไม้ 4.98 แสนไร่ คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 14.40 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด สำหรับพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มี
ประมาณ 11,423 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 0.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
 1.7 ผลผลิตมวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดนครพนม ในปี 2562 มีผลผลิตมวลรวม 45,053 
ล้านบาท เป็นผลผลิตจากสาขาประมง 662 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.47 ของผลผลิตมวลรวมของจังหวัด  
 

 
 

ภาพที่ 1  เขตการปกครองจังหวัดนครพนม 

ภาพที่ 2  พิกัดพ้ืนที่ ขนาดพ้ืนที่ เขตการปกครอง จำนวนประชากร และ GPP ของจังหวัดนครพนม 
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 1.8 แหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่าง
เก็บน้ำ จังหวัดนครพนมมีแหล่งน้ำธรรมชาติ 
ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง และ บึง ที่มี
ความสำคัญ ได้แก่ 
 • แม่น้ำโขง ไหลผ่านเขตอำเภอท่าอุเทน 
อำเภอเมือง และอำเภอธาตุพนม เป็นระยะที่
ไหลผ่านเขตจังหวัดนครพนม 153 กิโลเมตร 
 • แม่น้ำสงคราม ไหลเข้าในเขตอำเภอ
ศรีสงคราม ผ่านตำบลสามผง ท่าบ่อ สงคราม 
นาเดื ่อ ไปบรรจบแม่น้ำโขงที ่บ้านไชยบุรี 
ในช่วงที่ผ่านจังหวัดนครพนม ความยาว 90 
กิโลเมตร  
 • ลำน้ำอูน ไหลเข้าสู่เขตจังหวัด
นครพนม ในเขตอำเภอนาหว้า แล้วไหลผ่าน
อำเภอศรีสงครามแล้วไหลไปบรรจบแม่น้ำสงครามในเขตอำเภอศรีสงคราม 
 • ลำน้ำก่ำ ไหลเข้าจังหวัดนครพนมในเขตอำเภอนาแก อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร 
อำเภอธาตุพนม แล้วไปบรรจบแม่น้ำโขงท่ีบ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 
 • ลำน้ำยาม ไหลเข้าสู่จังหวัดนครพนม ในเขตอำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม แล้วไปบรรจบ
แม่น้ำสงครามท่ีบ้านปากยาม ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม 
 • แม่น้ำบัง ไหลเข้าสู่จังหวัดนครพนมที่อำเภอปลาปาก แล้วไหลผ่านอำเภอเรณูนคร อำเภอ
ธาตุพนม ไปบรรจบแม่น้ำโขงท่ีอำเภอธาตุพนม 
 • หนองญาติ หรือหนองหาน ๒ เป็นหนองน้ำประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทาง
อำเภอนาแก ประมาณ 6 กิโลเมตร 
 • ห้วยบังกอ มีต้นกำเนิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตตำบลกุรุคุ ไหลผ่านบ้านผึ้งหนองญาติ 
แล้วไปบรรจบแม่น้ำโขงท่ีตำบลท่าค้อ มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร 
 • ห้วยบังฮวก มีต้นกำเนิดในเขตตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก ไหลผ่านตำบลคำเตย ตำบล
บ้านกลาง มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร 
 นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำ 20 แห่ง แบ่งเป็น อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (ความจุน้อยกว่า 1 ล้าน 
ลบ.ม.) จำนวน 7 แห่ง และ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุ 1-100 ล้าน ลบ.ม.) จำนวน 13 แห่ง 
 
 

 

ภาพที่ 2 แหล่งน้ำท่ีมีความสำคญัในจังหวัดนครพนม 
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2. ข้อมูลด้านการประมงของจังหวัด 
 
 2.1 จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรในจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการขึ้น
ทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ 1) กับสำนักงานประมงจังหวัด ในปี 2564 

จำนวน 12,047 ราย แบ่งเป็น  
 - ผู้ เพาะเลี ้ยงสัตว ์น ้ำในกระชัง  467 ราย จำนวน
กระชัง 7,557 กระชัง โดยพบว่ามีการขอขึ้นทะเบียนในอำเภอ
ท่าอุเทน สูงสุด 213 ราย รองลงมาเป็นอำเภอเมือง นาหว้า 
ธาตุพนม ศรีสงคราม นาทม บ้านแพง นาแก และ เรณูนคร 
จำนวน 114  49  41  23  19  4  3 และ 1 ราย ตามลำดับ 
(ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่การเลี้ยงพบว่ามีการ
เลี้ยงในแม่น้ำโขงสูงสุด 291 ราย รองลงมาเป็น แม่น้ำสงคราม 
ลำน้ำอูน ลำน้ำบัง และ ลำน้ำก่ำ จำนวน 123  49  3 และ 1
ราย (ภาพที่ 3) 

 
 

ตารางท่ี 1  จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง และจำนวนกระชัง แยกตามอำเภอ ในจังหวัด 
               นครพนม ปี 2564 

 
 
  - ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินและรูปแบบอื่น ๆ เช่น บ่อซิเมนต์ บ่อพลาสติก ในนา และ   
ร่องสวน เป็นต้น ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ 1) กับสำนักงาน
ประมงจังหวัด ในปี 2564 จำนวน 11,565 ราย โดยพบว่ามีการขอขึ้นทะเบียนในอำเภอเมืองนครพนม 
สูงสุด 2,323 ราย รองลงมาเป็นอำเภอศรีสงคราม นาหว้า ปลาปาก เรณูนคร ธาตุพนม นาแก บ้านแพง ท่า
อุเทน โพนสวรรค์ นาทม และ วังยาง จำนวน 2,030   1,644   1,163   782   703   675   612   490   
488   488 และ 203 ราย ตามลำดับ (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 4)  
 

ชนิดปลาท่ีเล้ียง

ราย กระชัง ราย กระชัง ราย กระชัง ราย กระชัง ราย กระชัง รายกระชัง ราย กระชัง รายกระชัง ราย กระชัง ราย กระชัง

  - เล้ียงปลาชนิดเดียว 192 2,785 47 818 49 618 41 1,049 22 490 19 304 4 506 3 12 1 72 378 6,654

       ปลานิล 176 2,691 23 669 49 618 41 1,049 22 490 19 304 4 506 3 12 1 72 338 6,411

       ปลาเผาะ 10 71 16 121 - - - - - - - - - - - - - - 26 192

       ปลาตะเพียน 5 21 8 28 - - - - - - - - - - - - - - 13 49

       ปลาดุก 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2

  - เล้ียงปลาสองชนิด 15 113 35 338 - - - - - - - - - - - - - - 50 451

  - เล้ียงปลาสามชนิด 6 127 32 315 - - - - - - - - - - - - - - 38 442

รวม 213 3,025 114 1,471 49 618 41 1,049 23 500 19 304 4 506 3 12 1 72 467 7,557

บ้านแพง นาแก เรณูนคร รวมท่าอุเทน เมือง นาหว้า ธาตุพนม ศรีสงคราม นาทม

ภาพที่ 3  ตำแหน่งกระชังเลี้ยงปลา จ. นครพนม 
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 2.2 ผู้ประกอบการด้านการประมง ในจังหวัดนครพนม มีผู้มาขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ด้านการประมง (ทบ.2) โดย "ผู้ประกอบการด้านการประมง" หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่
ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำตามที่กรมประมงกำหนดซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านประมง 9 
ประเภท คือ  โรงงานอาหารผลิตสัตว์น้ำ  ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ  แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ  
สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น  สถานประกอบการห้องเย็น  ผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ  สถาน

ประกอบการแปรรูปพื้นเมือง  โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์  ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอื่น ๆ 
 
 2.3 จำนวนผู้ทำการประมง ในจังหวัดนครพนม มีผู้ลงทะเบียน
เป็นผู้ทำการประมง (ทบ.3) จำนวน 1,508 ราย (ตารางที่ 3) โดย

“ผู้ทำการประมง” หมายความว่า ผู้ซึ่งค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บ
สัตว์น้ำ หรือการกระทำใด ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา หรือ
เก็บสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ในลักษณะของผู้ทำการประมงพาณิชย์ 
ผ ู ้ทำ การประมงพื ้นบ้าน หรือ ผู ้ทำการประมงน้ำจืด จะใช้
เรือประมงหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการประกอบการโดยอิสระ 
ประกอบการร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่กันทำ หรือการเป็นลูกจ้าง  
 

อ าเภอ บ่อดิน อ่ืนๆ รวม
เมืองนครพนม 2,304          19              2,323          
ศรีสงคราม 2,031          3                2,034          
นาหว้า 1,635          9                1,644          
ปลาปาก 1,159          4                1,163          
เรณูนคร 773            9                782            
ธาตุพนม 696            7                703            
นาแก 674            1                675            
บ้านแพง 607            5                612            
ท่าอุเทน 488            2                490            
โพนสวรรค์ 488            -             488            
นาทม 446            2                448            
วังยาง 203            -             203            
รวม 11,504        61              11,565        ภาพที่ 4  ตำแหน่งบ่อเลี้ยงปลา จ. นครพนม 

ตารางที่ 2 ผ ู้เพาะเลี้ยงปลาในบ่อและอื่นๆ ใน จ. นครพนม 

นครพนม 

อ าเภอ จ านวน (ราย)

อ าเภอท่าอุเทน 299               

อ าเภอธาตุพนม 71                

อ าเภอนาแก 221               

อ าเภอนาหว้า 24                

อ าเภอบ้านแพง 42                

อ าเภอปลาปาก 178               

อ าเภอโพนสวรรค์ 112               

อ าเภอเมืองนครพนม 326               

อ าเภอศรีสงคราม 235               

รวม 1,508           

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ทำการประมง  
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 2.4 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดนครพนมมีชุมชนประมงที่ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร
ชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 29 องค์กร ประกอบด้วย ด้านประมงน้ำจืด 13 องค์กร ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ 1 
องค์กร และ ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 15 องค์กร มีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านประมงน้ำจืด 
  อำเภอท่าอุเทน 
  1. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านพนอม 
  อำเภอธาตุพนม 
  1. กลุ่มทำนบปลาหนองบึงกองพัฒนา 
  อำเภอนาแก 
  1. กลุ่มบริหารจัดการแหล่งน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงพิมาน 
  2. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงลุ่มน้ำก่ำ 
  อำเภอนาหว้า 
  1. กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงลุ่มน้ำอูน 
  อำเภอเมืองนครพนม 
  1. กลุ่มผู้ทำการประมงท้องถิ่นตำบลขามเฒ่า 
  2. กลุ่มผู้ทำการประมงท้องถิ่นตำบลดงขวาง-บ้านกลาง 
  3. กลุ่มผู้ทำการประมงท้องถิ่นตำบลท่าค้อ 
  4. กลุ่มผู้ทำการประมงท้องถิ่นตำบลอาจสามารถ 
  อำเภอเรณูนคร 
  1. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงลุ่มน้ำบัง 
  2. กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำบ้านนาขาม 
  3. องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านนางามน้อย 
  อำเภอศรีสงคราม 
  1. กลุ่มเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านลุ่มน้ำสงคราม 
 แปรรูป 
  อำเภอท่าอุเทน 
  1. กลุ่มแปรรูปปลาท้องถิ่น 
 เพาะเลี้ยง 
  อำเภอท่าอุเทน 
  1. กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังท่าดอกแก้วท่าจำปาเวินพระบาทยางนกเหาะธาตุชุมทาง 
     ท่าอุเทน 
  2. กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านหาดกวน 
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  อำเภอธาตุพนม 
  1. กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเชิงเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพอเพียง 
  3. กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามมรุกขนคร 
  อำเภอนาแก 
  1. กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำตำบลพิมาน 
  2. องค์กรประมงท้องถิ่นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 
  อำเภอบ้านแพง 
  1. กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 
  อำเภอโพนสวรรค์ 
  1. กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านนาล้อม 
  อำเภอเมืองนครพนม 
  1. กลุ่มผู้ทำการประมงท้องถิ่นหนองบึงอ้อบ้านกลางน้อย  
  2. กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังตำบลอาจสามารถ 
  อำเภอเรณูนคร 
  1. กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกบบ้านหนองแต้ตำบลนาขาม 
  2. กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดินบ้านดงมะเอก 
  3. กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านนาดีชุมชนประมงท้องถิ่น 
  4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลโคกหินแฮ่ 
 ในพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 บทบัญญัติในหมวด 2 การบริหารจัดการด้านการ
ประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอยู่ในภาวะที่เหมาะสม และสามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยให้กรม
ประมงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ 
การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีบทบัญญัติปรากฏตามมาตรา 25 ดังนี้ 
 มาตรา 25  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การ
บำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำภายในที่จับสัตว์น้ำ
ในเขตประมงน้ำจืดหรือเขตประมงทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมงดำเนินการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 
                   (1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทำนโยบายตามมาตรา 19 
(1) (กำหนดนโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ำ และ
ขีดความสามารถในการทำการประมง โดยคำนึงถึงจุดอ้างอิงเป็นสำคัญ) 
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                   (2) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด 
                   (3) ให้คำปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การ
ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว 
                   (4) เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ 
การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ        
 
 2.5 ประมงอาสา จำนวนประมงอาสา ในจังหวัดนครพนม ในปี 2563 มีจำนวนทั้งหมด 90 คน 
ประกอบด้วย 
 อำเภอเมืองนครพนม  7  คน อำเภอปลาปาก  9  คน 
 อำเภอท่าอุเทน  6  คน อำเภอบ้านแพง  11  คน 
 อำเภอเมืองธาตุพนม  10  คน อำเภอเรณูนคร  2  คน 
 อำเภอนาแก  10  คน อำเภอศรีสงคราม  2  คน 
 อำเภอน้าหว้า  3  คน อำเภอโพนสวรรค์  11  คน 
 อำเภอนาทม  3  คน อำเภอวังยาง  7  คน 
 

 2.6 พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่
รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2559อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  ข้อ ๑ ให้บรรดาที่รักษาพืช
พันธุ์ที่รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงอยู่ในวันก่อน
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  
  จังหวัดนครพนม ได้กำหนดที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นพื้นที่คุ้มครองที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ 
"พระราชบัญญัติประมง 2490" จำนวน 17 แหล่ง (ภาพที่ 5) ซึ่งตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดังกล่าวข้างต้นทำใหท้ั้ง 17 แหล่ง เป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตามจะต้องนำเขตพื้นที ่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวผ่านประชาคม และ
คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพ่ือเห็นชอบในการกำหนดพิกัดขอบเขตที่ชัดเจนของพื้นที่ หรือในกรณี
ที่สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมก็พิจารณายกเลิกได้ ในปี 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนมได้จัดทำ
ประชาคมและนำผ่านคณะกรรมการประมงจังหวัดเพ่ือพิจารณาในพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว 11 แหล่ง ซึ่ง
ผลการพิจารณาให้คงเป็นพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำโดยกำหนดพิกัดพื้นที่ชัดเจน 6 แหล่ง และให้กลับไป
ทบทวนในกรณีที่ประชาคมขอยกเลิกพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำอีก 5 แหล่ง สำหรับอีก 6 แหล่ง ยังไม่ได้มีการ
จัดทำประชาคมและนำเข้าคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 
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ภาพที ่5  พ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ของจังหวัดนครพนม ปี 2564 
 

 2.7 การทำประมงที่สำคัญ จังหวัดนครพนม มีแม่น้ำท่ีสำคัญ เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำสงคราม 
และ ลำน้ำอูน เป็นต้น ประกอบกับมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก ทำให้เป็นแหล่งสำคัญ
ของการทำประมง โดยเครื่องมือประมงท่ีชาวประมงในจังหวัดนครพนมใช้จับสัตว์น้ำ ได้แก่ ข่าย เบ็ด แห 
ลอบ ตุ้ม ยอยก และเครื่องมืออื่นๆ (ภาพที่ 6) โดยอำเภอที่พบว่ามีการใช้เครื่องมือประมงในจำนวนมากคือ 
อำเภอนาแก รองลงมาเป็น อำเภอเรณูนคร ธาตุพนม และศรีสงคราม (ตารางที่ 4) 

 
ภาพที่ 6  เครื่องมือประมงที่สำคัญในจังหวัดนครพนม 
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ตารางท่ี 4  ชนิดและจำนวนเครื่องมือประมง ในจังหวัดนครพนมปี 2564  

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากการสุ่มสอบถามจากตัวแทนชาวประมง 

 
 2.8 ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำในจังหวัด จังหวัดนครพนมมีปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำ ในปี 2563 
จำนวน 15.979.20 ตัน (ภาพท่ี 7) โดยแบ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 7,899.20 ตัน 
และผลผลิตที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 8,080.00 ตัน  

 ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำ ในช่วง 5 ปี 
(ปี 2559-2563) ในส่วนของปริมาณ
ผลผล ิตท ี ่จ ับได ้จากธรรมชาต ิมี
แนวโน้มเพิ ่มขึ ้นในทุกปี โดยในปี 
2559 มีปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้จาก
ธรรมชาต ิ  จำนวน 3,115.23 ตัน 
และเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2563 มีปริมาณ
ส ั ต ว ์ น ้ ำ  จ ำน วน  8,080.00 ตั น  
สำหร ับปร ิมาณส ัตว ์น ้ำจากการ

เพาะเลี้ยงแสดงการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน โดยในปี 2562 ปริมาณสัตว์น้ำมีจำนวนลดลงจากปี 2561 
จำนวน 3,564.46 ตัน อาจเนื่องจากเกษตรกรเลิกเลี้ยงปลานิลในกระชังจำนวนมากจากการที่บริษัทโกลเบส
ปิดกิจการเลี้ยงการเลี้ยงปลานิลในจังหวัดนครพนม และมีปลาที่เลี้ยงในกระชังตายเป็นจำนวนมากเนื่องจาก
น้ำเสีย 
 
 2.9 ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญ ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้จากธรรมชาติ ในจังหวัดนครพนม ปี 2563 
พบว่า ปลาช่อน จับได้มากที่สุด รองลงมาเป็น ปลาดุก ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ปลาไหล  
กุ้งฝอย และ สัตว์น้ำอื่นๆ (ตารางท่ี 5) 

เคร่ืองมือประมง ธาตูพนม นาแก นาทม บ้านแพง เมือง เรณูนคร ศรีสงคราม รวม
ข่าย 477       439       40         119       248       255       683       2,261     
ตุ้ม - 266       - - - 160       365       791       

เบ็ดฝร่ัง - - 10         32         10         - - 52         
เบ็ดราว 139       279       5           13         7           140       78         661       
เบ็ตธง 940       4,100     10         13         500       2,200     - 7,763     
ยอขันช่อ 7           58         - - - 45         - 110       
ยอยก 169       305       24         77         4           230       - 809       
ลอบ 253       - - - - - 360       613       
แห 100       476       10         24         5           260       - 875       
รวม 2,085    5,923    99         278       774       3,290    1,486    13,935   
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ภาพที่ 7  ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำในจังหวัดนครพนม 
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ตารางท่ี 5  ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้จากธรรชาติในจังหวัดนครพนม ปี 2563 

 
 
  3. โครงการ/แผนงานที่ดำเนินการในจังหวัด  
 
 3.1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  กลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน   
(ปี 2563) ตำบลหนองฮี  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เกษตรกรในโครงการ 59 ราย  
 3.2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  
 กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) เกษตรกร 100 ราย 
(2564)  223 ราย (2563)  
 3.3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
 กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ้ืนที่อำเภอเมืองนครพนม และนาหว้า เกษตรกร 36 ราย (2563) 
 3.4. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร 
 กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เกษตรกร 180 ราย คัดเลือกผู้นำ 12 ราย  
 3.5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน เตรียมความพร้อมเกษตรกร 12 ราย  
 3.6 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
 กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม แหล่งใหม่ 2564”หนองพัง” 
ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม   
 กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม แหล่งเก่า 2563”บึงอ้อ”  
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม  
 กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม แหล่งเก่า 2562 บึงโมง”  
ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
 

อ าเภอ รวม  (กก.) ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ปลาไหล ปลาสลิด กุ้งฝอย     อ่ืนๆ

เมืองนครพนม 1,024,770          99,880   116,590 144,710      164,970     136,710 79,340    650        -         50          281,870     

ปลาปาก 439,835             26,620     49,230 29,945          68,910 82,600      62,240    150        -         20          120,120     

ท่าอุเทน 2,097,315   491,750       132,500 131,940        78,280     916,160 48,950    200        -         35          297,500     

บ้านแพง 1,554,005   780,435         66,060 58,640          91,960     110,280 71,350    140        -         40          375,100     

ธาตุพนม 553,395      57,830           69,320 15,120          98,010     101,420 69,320    250        -         25          142,100     

เรณูนคร 361,135      18,345           60,060 28,170          39,890       58,430 66,300    180        -         10          89,750      

นาแก 359,320      26,245           66,720 12,120          52,600       75,560 63,390    130        -         15          62,540      

ศรีสงคราม 582,936             65,580 131,050  25,250    83,950            86,280 88,970    260        -         56          101,540     

นาหว้า 537,820      49,460       112,250  19,770    29,740      123,100    77,650    150        -         50          125,650     

โพนสวรรค์ 217,990      44,630       14,500    15,300    29,800      32,270      30,070    150        -         20          51,250      

นาทม 204,715      36,100           12,010 14,070    38,200            46,270 34,700    200        -         15          23,150      

วังยาง 146,764      26,120       10,850    13,780    30,400      28,340      16,624    140        -         10          20,500      

รวม 8,080,000   1,722,995   841,140  508,815  806,710    1,797,420  708,904  2,600      -         346        1,691,070  
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 3.7 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
 กิจกรรม : 1. ปรับปรุงข้อมูลรายได้หนี้สินและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 11,190 ราย / 2. ต่ออายุ
เกษตรกร (ทบ.1) 900 ราย  
     2. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.๑) (บ่อดิน+กระชัง) 2,40  ราย  
 3.8 โครงการสระน้ำ ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม 
 กิจกรรม : 1. คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมาย ๕ แหล่ง / 2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
(พันธุ์ปลา,หอยขม) / 3. ติดตามการดำเนินงาน 
 3.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 กิจกรรม : 1. ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
พ้ืนที่ลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
          2. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตกบเพ่ิมมูลค่าเชิงสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ 
 3.10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของ จ. นครพนม 
 กิจกรรม : 1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อดิน (100 ราย)  
          2. เพ่ิมศักยภาพการผลิตปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน (50 ราย)  
 3.11 โครงการจัดระเบียบการประมง 
  กิจกรรม : กำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
  - การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.)  
จำนวน 355 ราย 
  - การเพาะเลี้ยงจระเข้ จำนวน 485 ตัว  
  - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง จำนวน 4 7 ราย 
  กิจกรรม : พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. 2 3   
   - การเพาะเลี้ยงตะพาบไทย จำนวน 145 ตัว 
  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2  8  
  - ตามมาตรา    จัดทำพิกัดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 17 แห่ง  
 3.12 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.ร.ตชด.) 
 กิจกรรม : ประมงโรงเรียน 8 แห่ง เป็นอำเภอท่าอุเทน 3 แห่ง อำเภอโพนสวรรค์ 2 แห่ง 
อำเภอนาทม 2 แห่ง อำเภอบ้านแพง 1 แห่ง  
 3.13 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 กิจกรรม :  แปลงเรียนรู้ด้านประมง  ศูนย์หลัก 12 ศูนย/์ ศูนย์เครือข่ายด้านประมง 72 ศูนย์ 
 3.14 โครงการจัดหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ ออกหน่วยบริการ 12 ครั้ง คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ออกหน่วยบริการ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 
 3.15. การข้ึนเบียนผู้ทำการประมง จำนวน 1,505 ราย 



 กำพล ลอยชืน่   สำนกงานประมงจงัหวัดนครพนม 213 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลหนองแสง อำเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 
                                                                                                    โทร 042511388  มือถอื 0812758131 

 

 3.16 โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงระบบนิเวศ EAFM พ้ืนที่เป้าหมาย แม่น้ำโขง 
บ้านเวินพระบาท หมู่ที่ 1 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 3.17 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันสำคัญ จำนวน 4 ครั้ง 
 
5. บุคลากรของสำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานกรมประมง ในจังหวัด 
 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนมมีบุคลากร ทั้งสิ้น 24 คน ดังนี้ 
 1. นายกำพล ลอยชื่น  ตำแหน่ง ประมงจังหวัด 
 2. นายสำราญ รื่นนาค ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 
 3. นายทศพล  แก้วงาม   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
 4. นางสาวรัชดาพร เข็มขัด  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 5. นางสาวมลทิยา ป่าหวาย  ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
 6. นายธนดล จันทรประทักษ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 7. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ 
 8. นางสาวสุภัคชญา แห่สถิต  ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 
 9. นายจักรวุธ คัธโส  ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 
 10. นางรุ้งทอง ผาบุญ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 
 11. นายอภิชัย เอกพันธ์   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 
 12. นางสาวปิยวรรณ ไหดงยาง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 13. นายชาตรี พันที   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
 14. นายสุระพรรณ์ ปัตตานัง  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
 15. นายทิวากร พันที  ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
 ประมงอำเภอ 
 16. นายอาคม จันทพันธ์  ประมงอำเภอนาแก 
 17. นายปิยะ อาจสัญจร  ประมงอำเภอท่าอุเทน 
 18. นายเฉลียว แก้วมะ  ประมงอำเภอเมืองนครพนม 
 19. นายสังเวียน นามธรรม  ประมงอำเภอศรีสงคราม 
 20. นายวัชริศ ราชวัตร  ประมงอำเภอธาตุพนม 
 21. นางสาวประภาพร จันทะขิน ประมงอำเภอโพนสวรรค์ 
 22. นางสาวรีนา โพธิ์สา  ประมงอำเภอปบาปาก 
 23. นายสุพัฒน์ พลอยพันธ์  ประมงอำเภอนาหว้า 
 24. นายธีรวัฒน์ ศรีเพ็ชร  ประมงอำเภอบ้านแพง 
 
 



 กำพล ลอยชืน่   สำนกงานประมงจงัหวัดนครพนม 213 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลหนองแสง อำเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 
                                                                                                    โทร 042511388  มือถอื 0812758131 

 

 
 
ภาพที่ 7  บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


