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การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น ้า

ประจ้าปี 2564
โดย ส ำนักงำนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์



ค้าน้า

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  เรื่อง “การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น ้า” ประจ้า 
ปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี จัดท้าขึ น  เพื่อรายงานผลการด้าเนินงานของกลุ่มบริหารจัดการ      
ด้านการประมง  ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีได้ด้าเนินการมาระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กันยายน 2564 เป็นการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างการรับรู้        
การเข้าใจในเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น ้าร่วมกันอย่างถูกวิธี ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยใช้แหล่งน ้าเป็นศูนย์กลาง      
ในการขับเคลื่อน เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กับธรรมชาติดังเดิม  ดังค้ากล่าวท่ีว่า

“ เมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนา ในน้้ามีปลา ในนามีข้าว” 

ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี      
จะอ้านวยประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ได้รับทราบและ
เข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของกรมประมง รวมทั งเจตจ้านงในการปฏิบัติงาน            
ของส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั งนี เพื่อผลแห่งการพัฒนาด้านการประมง         
ของจังหวัดเพชรบูรณ์สืบไป

คณะผู้จัดท้า
18 ตุลาคม 2564
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บทสรุปผู้บริหาร

เป็นพื นท่ีสูง มีภูเขาล้อมรอบคล้ายรูปเกือกม้า ประกอบด้วย 3 ลุ่มน ้า คือ 
1.ลุ่มน ้าป่าสัก 2. ลุ่มน ้าน่าน 3.ลุ่มน ้าชี ประกอบด้วย อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
จ้านวนรวม 662 แห่ง พื นท่ีรวม 27,891 ไร่ (แหล่งน ้าขนาดกลาง จ้านวน 12 แห่ง            
พื นท่ี 10,084 ไร่ แหล่งน ้าขนาดเล็ก จ้านวน 650 แห่ง พื นท่ีรวม 17,807 ไร่ )  การปกครอง 
แบ่งออกเป็น 11 อ้าเภอ  117 ต้าบล 1,439 หมู่บ้าน 

ในปีงบประมาณ 2564 ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้าเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น ้า จ้านวน 4 กิจกรรม ดังนี 

ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า รวมทั งสิ นจ้านวน
6,961,575 ตัว (กุ้งก้ามกราม จ้านวน 1,200,000 ตัว, ปลาน ้าจืด จ้านวน  5,721,075 ตัว และ 
กบ จ้านวน 40,500 ตัว) ให้กับแหล่งน ้าธรรมชาติ จ้านวน 413 แห่ง ครอบคลุมพื นท่ี 11 อ้าเภอ  
84 ต้าบล  413 หมู่บ้าน จากการด้าเนินโครงการในปี 2564 คาดว่าจะมีผลผลิตสัตว์น ้าเพิ่มขึ น 
ประมาณ 38-99 ตัน มูลค่ารวม  2.1-5.2 ล้านบาท [กุ้งก้ามกราม 2-4 ตัน (ขนาด 3-6 ตัว/กก.)
มูลค่า 0.7-1.4 ล้านบาท (ราคาเฉลี่ย 350 บาท), ปลาน ้าจืด  36-95 ตัน (ขนาด 3-8 ตัว/กก.) 
มูลค่า 1.4 -3.8 ล้านบาท (ราคาเฉลี่ย 40 บาท)] ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา           
มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สัตว์น ้า และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างถูกวิธี

ด้าเนินการขึ นทะเบียนฯ จ้านวนรวมทั งสิ น 21 กลุ่ม 
(ด้านการประมงน ้าจืด จ้านวน 12 กลุ่ม, ด้านการเพาะเลี ยง จ้านวน  6 กลุ่ม, ด้านการแปรรูป 
จ้านวน 3 กลุ่ม ) จากการด้าเนินโครงการในปี 2564 มีหลายชุมชนท่ีประสบผลส้าเร็จ สามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับชุมชนของตนเอง อาทิเช่น กลุ่มบริหารจัดการประมงแหล่งน ้า
หนองก้มคลาน อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการ และสร้างมูลค่า        
จากแหล่งน ้าของชุมชน  โดยการน้ารายได้มาพัฒนาชุมชนท้าให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ น เป็นต้น
3. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (แหล่งเก่า) ณ แหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ หมู่ที่ 2 ต้าบล
คลองกระจัง อ้าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  เริ่มด้าเนินการครั งแรกเมื่อปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีสมาชิกจ้านวน 70 ครัวเรือน ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการโครงการ
ธนาคารฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า จ้านวนรวมทั งสิ น 586,009 ตัว

สภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ (บริบทด้านประมง)
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(กุ้งก้ามกราม 150,000 ตัว,ปลากินพืช 436,009 ตัว) เปิดให้จับสัตว์น ้า โดยใช้เครื่องมือเบ็ดตก
จ้านวน 2 ครั ง (มี.ค. 63 และ เม.ย. 64)  มีรายได้เป็นเงินรวมทั งสิ น 63,000 บาท (สัตว์น ้า    
ท่ีจับได้ ประมาณ 400 กก.) คาดว่าผลผลิตสัตว์น ้าคงเหลือประมาณ 2.3 - 6.9 ตัน (ขนาด       
3-8 ตัว/กก.) มูลค่า 1.15-3.45 แสนบาท

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ ไวรัสโคโรนา 2019       
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ชะลอการด้าเนินกิจกรรมของกลุ่มไว้ก่อน 
และจะวางแผนการจับสัตว์น ้ามาใช้ประโยชน์ พร้อมทั งปันผลให้กับสมาชิกในปี 2565 ซึ่งชุมชน
สามารถขับเคลื่อน และด้าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

ด้าเนินการจ้านวน 4 ครั ง ดังนี 
4.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 ณ แหล่งน ้าหนองขาม ต้าบลวังร่อง อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ณ แหล่งน ้ากุฏิพระ 
ต้าบลชนแดน อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

4.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 ณ คูเมืองวัดบึงศรีเทพรัตนาราม อ้าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

4.4 วันประมงแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2564 ณ อ่างเก็บน ้าห้วยจั๊กจั่น
ต้าบลบ่อไทย อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

ในการจัดกิจกรรมทุกครั ง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน     
เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลังความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น ้าให้       
เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนต่อไป
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ผังสรุปผลการด าเนินงาน 
ปี 2564

การฟ้ืนฟทูรพัยากรสตัวน์  า้
จงัหวดัเพชรบรูณ์

ส ำนักงำนประมงจังหวัด
เพชรบูรณ์

กิจกรรมเพิ่มผลผลติสตัว์น  ำ
ในแหล่งน  ำธรรมชำติ

ปล่อยพันธ์ุสัตว์น  ำ 
6,961,575 ตัว

แหล่งน  ำได้รับประโยชน์         
413 แห่ง  (11 อ ำเภอ 84 ต ำบล
413 หมู่บ้ำน)

กำรขึ นทะเบียนองค์กร
ชุมชนประมงท้องถิ่น

จ ำนวนชุมชนที่ขึ นทะเบียนฯ  
21 กลุ่ม 

โครงกำรธนำคำรสินค้ำ
เกษตร (แหล่งเก่ำ) ปี 2562 

ด ำเนินกำรปีท่ี 2 จับสัตว์น  ำ
โดยกำรเปิดตกปลำ จ ำนวน 
2 ครั ง รำยได้รวม 63,000 
บำท (ประมำณ 400 กก.)

สัตว์น  ำคงเหลือประมำณ 
2.3 - 6.9 ตัน (ขนำด 3-8 
ตัว/กก.) มูลค่ำ 1.15-3.45 
แสนบำท 

ปัญหำสถำณกำรณ์โควิด
คณะกรรมกำรจึงชะลอกำร
ด ำเนินงำนและจะวำง
แผนกำรจับสัตว์น  ำขึ นมำใช้
ประโยชน์/น ำรำยได้ที่ได้
ปันผลให้สมำชิกในปีต่อไป

กำรจัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์
น  ำเนื่องในวันส ำคัญ 

ด ำเนินกำร 4 ครั ง ใน อ.หล่มสัก, 
ชนแดน, ศรีเทพ และหนองไผ่

ปล่อยพันธ์ุสัตว์น  ำ รวม 1.72 ล้ำน
ตัว ผู้ร่วมกิจกรรม ประมำณ 300 
รำย

มีผู้เข้ำร่วมพิธี จ ำนวนประมำณ 300 รำย 
ปล่อยพันธ์ุสัตว์น  ำจ ำนวนรวมทั งสิ น 1.72 
ล้ำนตัว

สนับสนุนกำรศึกษำวิจัย
งำนด้ำนวิชำกำร

(ก ำกับ ดูแล กำรท ำกำร
ประมงเพื่อประโยชน์ทำง
วิชำกำร จ ำนวน 1 
โครงกำร 

เพื่อศึกษำควำมเหมำะสม 
และประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

น าไปสูก่ารพฒันาท่ี
เหมาะสม 

สรา้งพลงัในการรว่มมือ
พฒันาจากทกุภาคสว่น

เกิดการรบัรูแ้ละสรา้ง
กระบวนการมีสว่นรว่มใน
การบรหิารจดัการแหลง่น า้

เพิ่มผลผลิตสตัวน์  า้ให้
เพียงพอตอ่ความตอ้งการ

ชมุชนเขม้แขง็เกิด
กระบวนการเรยีนรู/้พฒันา

อย่างยั่งยืน
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ที่ตั งและอาณาเขต

จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในพื นท่ี
ภาคเหนือตอนล่าง 
ทิศเหนือติดจังหวัดเลย 
ทิศใต้ติดจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกติดจังหวัด
ขอนแก่นและชัยภูมิ 
ทิศตะวันตกติดจังหวัด
พิษณุโลก พิจิตร และ
นครสวรรค์  

พื นท่ีรวมประมาณ 
12,668 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7.9 ล้านไร่
ประชากร 994,397 คน
ประกอบด้วย 11 อ้าเภอ 
117 ต้าบล  1,439 หมู่บ้าน

ลักษณะอากาศ 
เนื่องจากพื นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์มีภูเขาล้อมรอบจึงท้าให้อากาศร้อนจัด

ในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว โดยเฉพาะพื นที่อ้าเภอน ้าหนาว เขาค้อ และหล่มเก่า 
มีอากาศหนาวท่ีสุด และ บนพื นท่ีภูเขามีอากาศเย็นตลอดทั งปี อุณหภูมิสูงสุด 
41.2 องศาเซลเซียส และต่้าสุด 11.6 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี
29.57 องศาเซลเซียส และปริมาณน ้าฝนสะสมเฉลี่ย 1,373.7 มิลลิเมตรต่อปี 
ความชิ นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 68.28
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จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื นท่ีสูง    
มีภูเขาล้อมรอบ เป็นรูปเกือกม้า 
ประกอบด้วย 3 ลุ่มน ้า คือ
1.ลุ่มน ้าป่าสัก มีแม่น ้าป่าสักเป็น
แม่น ้าสายหลักไหลผ่านตอนกลาง
ของจังหวัดจากทิศเหนือ  ไปทิศใต้
ยาวประมาณ  350 กิโลเมตร
2. ลุ่มน ้าน่าน ครอบคลุมพื นท่ี
บางส่วนของอ้าเภอเขาค้อ อ้าเภอ
ชนแดน และอ้าเภอวังโป่ง
3.ลุ่มน ้าชี ครอบคลุมพื นท่ี
บางส่วนของอ้าเภอหนองไผ่ 
อ้าเภอบึงสามพัน อ้าเภอวิเชียรบุรี 
และอ้าเภอศรีเทพ 
ประกอบด้วย

แผนท่ีแสดงความเหมาะสม
ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า

สภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
บริบทด้านประมง

แหล่งน า้ขนาดเล็ก 
650 แห่ง  พืน้ท่ี 17,807 ไร่

อ่างเก็บน า้ขนาดกลาง 
12 แห่ง พืน้ท่ี 10,084 ไร่

สัตว์น ้าประจ้าจังหวัด

5

“แมงกะพรุนน ้ำจืด” (Freshwater jellyfish) สายพันธุ์น ้าไหลแหล่งท่ี 2 ของโลก 
พบได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
แก่งบางระจัน ต้าบลหนองแม่นา อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพียงแห่งเดียว



กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสตัวน์ ้ำในแหล่งน ้ำธรรมชำต ิ

หลักการและเหตุผล
จากการเพิ่มขึ นของจ้านวนประชากรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ท้าให้มีความ

ต้องการอาหาร ท่ีอยู่อาศัย และท่ีท้ามาหากินเพิ่มขึ นตามไปด้วย จากสาเหตุดังกล่าวท้าให้สัตว์
น ้า ซึ่งเป็นแหล่งอาหารท่ีมีโปรตีนราคาถูก ถูกจับมาบริโภคเป็นจ้านวนมาก จนไม่สามารถแพร่
ขยายพันธุ์ในธรรมชาติได้ทัน และเพียงพอต่อความต้องการของประชากร ประกอบกับท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์น ้าถูกรบกวน ท้าลายลงอย่างรวดเร็ว ท้าให้แหล่งน ้าธรรมชาติบางแห่งเสื่อม
โทรม ตื นเขิน ไม่เหมาะท่ีจะเป็น ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น ้าจืด รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมประมง จึงได้หาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้า ให้เพิ่มมากขึ น โดยการส้ารวจ
แหล่งน ้า และผลิตพันธุ์สัตว์น ้า น้าไปปล่อย ทั งในแหล่งน ้าธรรมชาติ และแหล่งน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ ท่ีถูกสร้างขึ น รวมทั งสนับสนุนให้กับส่วนราชการท่ีร้องขอ เพื่อน้าไปปล่อยลงใน
แหล่งน ้าท่ีมีพื นท่ีไกลออกไป

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น ้าจืดให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
2. สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า และประกอบอาชีพ    

ด้านการประมง
3. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์สัตว์น ้า และการใช้

ทรัพยากรประมงอย่างถูกวิธี 

วิธีการด้าเนินงาน
1. ประชุมร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดท้าแผนการ

ด้าเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้า ประจ้าปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2564 ณ ห้องประชุมส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยว่าท่ีร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย 
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

2. ส้ารวจและคัดเลือกแหล่งน ้า ในพื นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีมีศักยภาพ ในการ           
เพิ่มผลผลิตทางการประมง ส่งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดเพชรบูรณ์ พิจารณาในการ
ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้า กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้า ปีงบประมาณ  2564

3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น้าพันธุ์สัตว์น ้าจืดไปปล่อยในพื นท่ี พร้อมทั ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์สัตว์น ้า และการใช้
ทรัพยากรประมงอย่างถูกวิธี 
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ผลการด้าเนินงาน
1. ประชุมร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดท้า

แผนการด้าเนินงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้า ประจ้าปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันจันทร์     
ท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยว่าท่ีร้อยตรี
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในท่ีประชุม 

2. ส้ารวจและคัดเลือกแหล่งน ้า ในพื นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีมีศักยภาพ ในการ           
เพิ่มผลผลิตทางการประมง ให้ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน ้าจืดเพชรบูรณ์ พิจารณาในการ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้า ในปีงบประมาณ  2564 เพื่อให้ครอบคลุม
ท่ัวถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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3. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื นท่ี 11 อ้าเภอ 84 ต้าบล 413 หมู่บ้าน   
เพื่อร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า จ้านวนรวมทั งสิ น 6,961,57 ตัว  พร้อมทั งประชาสัมพันธ์       
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์สัตว์น ้า และการใช้ทรัพยากรประมง
อย่างถูกวิธี เพื่อปริมาณสัตว์น ้าท่ีเพิ่มขึ น และเพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน       
ซึ่งจากการด้าเนินการดังกล่าว คาดว่าจะมีผลผลิตสัตว์น ้าเพิ่มขึ น ประมาณ 38 - 99 ตัน 
มูลค่ารวม  2.1- 5.2 ล้านบาท [กุ้งก้ามกราม 2-4 ตัน (ขนาด 3-6 ตัว/กก.)  มูลค่า 0.7-1.4 ล้านบาท
(ราคาเฉลี่ย 350 บาท), ปลาน ้าจืด  36-95 ตัน (ขนาด 3-8 ตัว/กก.) มูลค่า 1.4 -3.8 ล้านบาท
(ราคาเฉลี่ย 40 บาท)] รายละเอียดปรากฏดังตารางต่อไปนี  

ล้าดับ
ที่

อ้าเภอ จ้านวนที่
ปล่อย 
(ต้าบล)

จ้านวน
แหล่งน ้า
ที่ปล่อย
(แห่ง)

พื นที่
รวม 
(ไร่)

จ้านวนสัตว์น ้าที่ปล่อย (ตัว)

กุ้ง ปลา รวม

1 เมือง 13 47 14,655 200,000 961,000 1,161,000

2 หล่มเก่า 8 40 740 100,000 570,000 670,000

3 หล่มสัก 12 30 766 100,000 875,554 975,554

4 เขาค้อ 6 36 308 100,000 463,000 563,000

5 น ้าหนาว 4 37 236 100,000 200,000 300,000

6 ชนแดน 9 28 829 100,000 692,000 792,000

7 วังโป่ง 5 27 192 100,000 170,000 270,000

8 หนองไผ่ 7 24 3,694 100,000 820,021 920,021

9 บึงสามพัน 5 9 732 100,000 200,000 300,000

10 วิเชียรบุรี 8 44 391 100,000 230,000 330,000

11 ศรีเทพ 7 91 1,288 100,000 580,000 680,000

รวม 84 413 23,831 1,200,000 5,761,575 6,961,575
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กำรขึ นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 บทบัญญัติในหมวด 2 การบริหาร

จัดการด้านการประมง ให้กรมประมงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสนับสนุนชุมชนประมง
ท้องถิ่นในการจัดการ การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
จากทรัพยากรสัตว์น ้าท่ีมีในพื นท่ี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อก้าหนดนโยบาย และก้ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และ        

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ   
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้าอยู่ในภาวะท่ีเหมาะสม และสามารถ    
ท้าการประมงได้อย่างย่ังยืน

วิธีการด้าเนินงาน
1. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดให้มีการขึ นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

ตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด
2. ให้ค้าปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์    

การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น ้า รวมทั งช่วยเหลือและสนับสนุน           
การด้าเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว

3. เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์ 
การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น ้า 
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ผลการด้าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564 ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด้าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการขึ นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  จ้านวนรวมทั งสิ น 21 กลุ่ม ดังนี 

ล้าดับ
ที่

อ้าเภอ ต้าบล ชื่อชุมชน ประเภท จ้านวน
สมาชิก 
(คน)

1 เขาค้อ หนองแม่นา กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่า ต้าบลหนองแม่นา น ้าจืด 33
2 บึงสามพัน กันจุ กลุ่มเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด ต้าบลกันจุ เพาะเลี ยง 42
3 เมือง ท่าพล กลุ่มประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน า้ห้วยท่าพล น ้าจืด 54
4 เมือง น ้าร้อน กลุ่มผู้ใช้น ้าอ่างแก้มลิงบา้นบุฉนวน น ้าจืด 116
5 เมือง วังชมภู กลุ่มคนรักอ่างห้วยนา น ้าจืด 35
6 เมือง ห้วยสะแก วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปแปลงใหญ่ปลานลิ เพาะเลี ยง 47
7 เมือง ห้วยสะแก สหกรณ์ประมงบ้านระหาร เพาะเลี ยง 78
8 เมือง ห้วยสะแก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบา้นระหาร แปรรูป 12
9 วังโป่ง วังหิน กลุ่มอนุรักษ์แหล่งน ้า อ่างเก็บน ้าน า้ขึ นน า้ลง น ้าจืด 8
10 วังโป่ง วังหิน กลุ่มเพาะพันธุ์และผลิตลูกพันธุ์สัตวน์ า้จืดต้าบล

วังหิน
เพาะเลี ยง 15

11 ศรีเทพ คลองกระจัง กลุ่มโครงการธนาคารสินค้าเกษตรแหล่งเก็บน ้าร่อง
แฟ่บ

น ้าจืด 36

12 ศรีเทพ นาสนุ่น กลุ่มเพาะเลี ยงสัตว์น ้า บ้านกองทุนที่ดิน เพาะเลี ยง 30
13 ศรีเทพ ศรีเทพ วิสาหกิจชุมชนผลติและแปรรูปปลาดุกบา้นบงึนา

จาน
แปรรูป 25

14 สักหลง สักหลง กลุ่มบริหารจัดการแหล่งน ้าสักหลง น ้าจืด 41
15 หนองไผ่ วังท่าดี กลุ่มวังท่าดีอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้าเข่ือนท่าลาว น ้าจืด 25
16 หล่มเก่า หล่มเก่า กลุ่มประมงอ่างเก็บน า้ห้วยน า้ใส น ้าจืด 25
17 หล่มเก่า หินฮาว กลุ่มประมงหนองโคม น ้าจืด 40
18 หล่มสัก ช้างตะลูด กลุ่มบริหารจัดการประมงแหล่งน ้าหนองก้มคลาน น ้าจืด 39
19 หล่มสัก บ้านติ ว กลุ่มจัดการประมงในแหล่งน า้หนองขาม น ้าจืด 49
20 หล่มสัก บุ่งคล้า กลุ่มประมงหนองแส บ้านโนนแดง เพาะเลี ยง 50
21 หล่มสัก ห้วยไร่ กลุ่มแปรรูปปลาบ้านวงัร่อง แปรรูป 15

รวม 815
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จากการด้าเนินโครงการในปี 2564 มีหลายชุมชนท่ีประสบผลส้าเร็จ สามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับชุมชนของตนเอง อาทิเช่น กลุ่มบริหารจัดการประมงแหล่งน ้า
หนองก้มคลาน อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการ และสร้างมูลค่าจาก   
แหล่งน ้าของชุมชน  และน้ารายได้มาพัฒนาชุมชนท้าให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ น    
กลุ่มคนรักอ่างห้วยนา  กลุ่มวังท่าดีอนุรักษ์ทรัพยากรเขื่อนท่าลาว  กลุ่มประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน ้า
ห้วยท่าพล กลุ่มผู้ ใช้น ้ าอ่างแก้มลิงบุฉนวน กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าต้าบลหนองแม่นา            
กลุ่มอนุรักษ์แหล่งน ้าอ่างน ้าขึ นน ้าลง ทั ง 6 กลุ่ม มีการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า       
อย่างเป็นระบบ ช่วยประชาสัมพันธ์ ป้องปราม ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี อย่างต่อเนื่อง      
เป็นต้น
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โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร (แหล่งเก่ำ)

หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการบริหารจัดการผลผลิต

การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในพื นท่ีมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการสินค้า ผลผลิต
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้      
ในครัวเรือน กรมประมงจึงได้ด้าเนินโครงการโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม 
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น ้า และรายได้ท่ีเกิดจากโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
การด้าเนินงานโครงการฯ อาศัยแหล่งน ้าเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ  เป็นการ
ด้าเนินงานโดยการบริหารจัดการแหล่งน ้าชุมชนโดยชุมชน ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานกรมประมง
และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนด้านงบประมาณ และให้ค้าแนะน้าให้ค้าปรึกษา      
ด้านวิชาการ ตลอดจนอ้านวยการในการขับเคลื่อน การด้าเนินงานโครงการฯ ตามแผน      
การปฏิบัติงานท่ีชุมชนร่วมกันจัดท้าขึ น มีการน้าองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มาปรับใช้ในการ
ด้าเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื นท่ีโครงการฯ มีสัตว์น ้าเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้าง

รายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน
2.เพื่อให้ชุมชนในพื นท่ีโครงการฯ มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการแหล่งน ้า

ในชุมชน เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้า และเป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารแหล่งน ้าชุมชนสร้างกระบวนการท้างานร่วมกับ

ชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน

12



วิธีการด้าเนินงาน
1. ร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการฯ เพื่อชี แจง สรุปผลการด้าเนินงานในปี     

ท่ีผ่านมาและจัดท้าแผนการด้าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (ก้าหนดกิจกรรมและ
ระยะเวลาปฏิบัติงานประจ้าแหล่งน ้า)

2. จัดท้าแผนการด้าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการฯ ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 ตามแบบ กปม.1

3. ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจ้าแหล่งน ้า
4. ติดตามสรุปผลการจับสัตว์น ้าขึ นใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมินผลจับ และมูลค่า

สัตว์น ้าท่ีจับใช้ประโยชน์ท่ีปล่อยในแหล่งน ้าชุมชนเป้าหมาย พร้อมทั งรายงานผลจับและมูลค่า
สัตว์น ้าปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ร่วมกับชุมชน

ผลการด้าเนินงาน

กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม (แหล่งเก่า) ณ     
แหล่งเก็บน ้าร่องแฟ่บ หมู่ ท่ี 2 ต้าบลคลองกระจัง อ้าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์           
เริ่มด้าเนินการครั งแรกเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสมาชิกจ้านวน 70 ครัวเรือน 
ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการโครงการธนาคารฯ ได้ด้าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า (พ.ย.2561-
ก.ย. 2563 ) จ้านวน 8 ชนิด รวมทั งสิ น 586,009 ตัว ดังนี 

ล้าดับที่ ชนิดสัตว์น ้า จ้านวน (ตัว)

1 ปลายี่สกเทศ 284,000

2 ปลาบ้า 10,000

3 ปลาจีน 10,000

4 ปลานวลจันทร์ 60,000

5 ปลาสวาย 2,000

6 ปลาตะเพียนขาว 70,000

7 ปลาบึก 9

8 กุ้งก้ามกราม 150,000

รวม 586,009
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ตารางสรุปผลการด้าเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564

เปิดให้จับสัตว์น ้า โดยใช้เครื่องมือเบ็ดตก จ้านวน 2 ครั ง (มี.ค. 63 และ เม.ย. 64) 
รายได้เป็นเงินรวมทั งสิ น 63,000 บาท (สัตว์น ้าท่ีจับได้ ประมาณ 400 กก.) คาดว่าผลผลิต
สัตว์น ้าคงเหลือประมาณ 2.3 - 6.9 ตัน (ขนาด 3-8 ตัว/กก.) มูลค่า 1.15-3.45 แสนบาท

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ ไวรัสโคโรนา 2019       
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ชะลอการด้าเนินกิจกรรมของกลุ่มไว้ก่อน 
และจะวางแผนการจับสัตว์น ้ามาใช้ประโยชน์ พร้อมทั งปันผลให้กับสมาชิกในปี 2565 ซึ่งชุมชน
สามารถขับเคลื่อน และด้าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
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กำรจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตวน์ ้ำเนื่องในวันส้ำคัญ

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยวัน ท่ี 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
วัน ท่ี 12 สิงหาคม 2564 เป็นวันเฉลืมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันท่ี 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันท่ี 21 
กันยายน 2564 เป็นวันประมงแห่งชาติ และกรมประมงได้เห็นชอบในการจัดท้าโครงการ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า 77 จังหวัดประจ้าปี 2564 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวาย
เป็นพระราชกุศลอีกทั งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น ้า และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้า กรมประมง
จึงให้ส้านักงานประมงจังหวัด จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า โดยคัดเลือกแหล่งน ้าท่ีมีความ
เหมาะสม และเชิญชวนส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า พร้อมทั งเรียนเชิญผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

และถวายเป็นพระราชกุศล
2. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น ้า
3. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น ้า   

ให้สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 
4. เพ่ือเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ

วิธีการด้าเนินงาน
1. จังหวัดเพชรบูรณ์โดยส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ คัดเลือกแหล่งน ้าท่ีมีความ

เหมาะสมในการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า และก้าหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า ประจ้าปี
งบประมาณ 2564

2. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้สมพระเกียรติ
ตลอดจนเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีฯ 

3. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริและ
กิจการพิเศษ
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ผลการด้าเนินงาน

จังหวัดเพชรบูรณ์ ก้าหนดการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น ้า จ้านวน 4 ครั ง ดังนี 

ในการจัดกิจกรรมทุกครั ง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน     
เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลังความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น ้าให้       
เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนต่อไป

ครั งที่ กิจกรรม วันที่ สถานที่

1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

4 มิ.ย. 64 แหล่งน ้าหนองขาม
ต้าบลวังร่อง 
อ้าเภอหล่มสัก 

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร        มหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ก.ค. 64 แหล่งน ้ากุฏิพระ 
ต้าบลชนแดน 
อ้าเภอชนแดน

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

10 ส.ค. 64 คูเมืองวัดบึงศรีเทพรัตนาราม 
อ้าเภอศรีเทพ

4 วันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย.64 อ่างเก็บน ้าห้วยจั๊กจั่น
ต้าบลบ่อไทย 
อ้าเภอหนองไผ่
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ภาคผนวก



กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้ำในแหล่งน ้ำธรรมชำติ 



. กำรขึ นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน 



. โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร (แหล่งเก่ำ) 



. กำรจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น ้ำเนื่องในวันส้ำคัญ


