
กว๊านพะเยา 
กรมประมง 



กว๊านพะเยา 
    พ.ศ. 2482 กรมประมงสร้างประตู
ระบายน้้ากั้นแม่น้้าอิง ท้าให้เกิดกว๊าน
พะเยา 

    พ.ศ. 2482 ตราพระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินบริเวณกว๊าน
พะเยา เพื่อประโยชน์ในการบ้ารุงรักษา
พืชพันธุ์สัตว์น้้า (ประมาณ 16,612 ไร่) 

    พ .ศ .  2540  กรมธนารั กษ์  ออก 
น.ส.ล. มอบให้กรมประมงดูแลเพื่อเป็น
สถานเพาะพันธุ์ปลา (พื้นที่ 12,831 ไร)่  

    พ.ศ. 2543 กว๊านพะเยาเป็นพื้นที่
ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาต ิ



        ข้อมูลทั่วไป 
พ.ท.รับน้้าฝน          1,464  ตร.กม. 

ความจุเก็บกัก          33.84  ล้าน ม.3 

น้้าไหลลงกว๊าน      330.70  ล้าน ม.3 

พื้นที่กว๊านพะเยา   12,831  ไร ่

ระดับเก็บกัก    +391.500   ม.รทก. 

ระดับท้องน้้า   +387.940   ม.รทก. 

ปริมาณตะกอน    95,200    ม.3/ป ี

พ.ท.การเกษตร 

- ท้ายกว๊านพะเยา  34,385  ไร ่

- เหมืองพะเยา-ดอกค้าใต้ 12,000ไร ่
 

 



 68 ไร่ (ศูนย์วิจัยฯ และประมงจังหวัด) 

พ.ศ. 2556 กรมประมงยืนยันดูแลพื้นที่ 3 ส่วน 

 12,831 ไร ่
(กว๊านพะเยา) 

  0 - 2 - 95  ไร่ (หน่วยขุดลอกฯ) 

ที่เหลือเป็นทีส่าธารณประโยชน์  

  1. ที่รกร้างว่างเปล่า 

  2. ประชาชนใชร่่วมกัน 

(ดูแลโดยข้าหลวงประจ้าจังหวัด) 
 



การประมง 
การประปา 

การเพาะพนัธุป์ลา 

กวา๊นพะเยา : เป็นแหล่งชีวิต รวมกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

3 

การท านาข้าว  
การเกษตร ท่ีอยู่อาศยั/เมือง สวนผกั-ผลไม ้

พืน้ท่ีอนุรกัษ์ 

งานจกัรสาน การอปุโภค-บริโภค 

แหล่งท่องเท่ียว 



ปัญหาของกว๊านพะเยา 

ปัญหาการบุกรุกพืน้ที่ 

ปัญหาคุณภาพน้้า 

ปัญหาการตื้นเขิน 

ปัญหาการขยายตัววัชพืช 

ปัญหาปริมาณสัตว์น้้าลดลง 

ปัญหาปริมาณน้้าไม่พอเพียงในฤดูแล้ง 



การไหลของน ้า 

และการตกตะกอนในกวา๊นพะเยา 

NEXT 

สาเหตุของการตื้นเขิน 
 - ตะกอนแขวนลอยจากผักตบชวา วัชพืชน้้า  103,430 ตัน/ปี 
 - ตะกอนจากการพังทลาย ชะล้าง ตกตะกอน   31,029 ตัน/ปี 
                                                 รวม  134,459 ตัน/ปี 



อดีตความลึกเฉลี่ยของกว๊านพะเยา 2.62 ม.  
ปัจจุบันความลึกเฉลี่ย 1.33 ม. (58) 

ปี 
ความลึก
เฉลี่ย (ม.) 

2551 1.90 

2552 1.78 

2553 1.67 

2554 2.15 

2555 1.71 

2556 1.77 

2557 2.0 

การตื้นเขินของกว๊านพะเยา 

สาเหตุของการตื้นเขิน (การศึกษาของ ม.เกษตรศาสตร์, 2547) 

   - จากผักตบชวา และวัชพืช/ 103,430 ตัน/ปี 
   - จากการพังทลาย ชะล้าง ตกตะกอน/ 31,029 ตัน/ปี 
ปริมาณตะกอนรวม 134,459 ตัน/ปี    



 กรมประมง มีภารกิจในการขุดลอกและก้าจัดวัชพืชในกว๊านพะเยา 
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การบูรณะฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้้าให้
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้้า 

 ก้าจัดตะกอนดินที่ทับถมอยู่ใต้พื้นท้องน้้า และลดการกระจายตัว
ของวัชพืชน้้าในแต่ละปี 



จากการส้ารวจพบว่า ภายหลังการขุดลอกแล้ว จะมีปลาที่มีขนาดใหญ่ 
เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ขุดลอกนั้น และมีหลากหลายชนิด 

2557 2558 2559 2560 2561

พ้ืนที่ขุดลอก1 574.29 600.89 401.36 454.36 512.63

พ้ืนที่ขุดลอก2 496.37 488.17 322.12 255.96 398.66

พ้ืนที่ทัว่ไป 451.89 433.39 211.7 342.06 378.83
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ค่า CPUE เฉลี่ย ในปี 2557 - 2561 

พ้ืนที่ขุดลอก1 พ้ืนที่ขุดลอก2 พ้ืนที่ทัว่ไป 



        ส่วนในบริเวณที่ยังไม่ได้ท ำกำรขุดลอก จะพบพันธุ์ปลำขนำดเล็ก 
และลูกปลำวัยอ่อนอำศัยอยู่ ดังนั้น การขุดลอกจึงเป็นการสร้างแหล่งที่
อยู่อาศัยของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้้าได้หลากหลายชนิด เป็นการช่วยฟื้นฟู 
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้้าให้คงความหลากหลายทางชีวภาพ และความ
สมดุลของระบบนิเวศทางประมงให้ยั่งยืน 



2556/โรงพยาบาลพะเยา 

2558/บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 

2554/วัดศรีโคมค้า 

2557/บ่อแฮ้ว 

2560/สันแกลบด้า 

2561/หน้าลานพ่อขุนฯ 

2556/สันหนองเหนียว 

2558/สันช้างหิน 

2559/สันป่าถ่อน 

2560 61 62/แม่ใส 

2552/ร่องห้า 

2553/ร่องห้า 

2553/แม่ต ้าฟากน้้า 

2555 59/ร่องไฮ 

2562/บ้านสันป่าม่วง 

2561/บ้านสาง 

2552/สันเวียงใหม่ 

2553/สันกว๊าน 

2554/สันป่าค่าง 

2.8 / 0.8 

แผนงาน โครงการ ที่กรมประมงด้าเนินการ ขุดลอกตะกอนดิน ปีละ 300,000 ลบ.ม. 

 ปีงบประมาณ เรือดูด เครื่องจักร 

2552 401,304 200,000 
2553 334,181 43,000 
2554 333,570 76,000 
2555 314,265 - 
2556 291,205 92,000 
2557 - 46,000 
2558 110,000 70,000 
2559 400,000 81,000 
2560 224,000 80,000 
2561 194,760 57,990 
2562 195,000 58,000 



แนวทางการขุดลอก (จากการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547) 
กว้ำง 30 เมตร ลึก 3.0 เมตร ตลอดแนวกว๊ำนฝั่งตะวันตก เชื่อมต่อกับร่องชักน  ำสำขำ จ ำนวน 24 คลอง  



ข้อเสนอที่ 1 จุดที่ควรด้าเนินการขุดลอกด้วยเครื่องจักร 
ท ำคันคูกั นรอบโบรำณสถำน (ระยะทำง 4.1 กม.) เพื่อป้องกันน  ำท่วม และใช้เป็นเส้นทำงปั่น
จักรยำนท่องเที่ยวโดยรอบโบรำณสถำน เชื่อมต่อกับเส้นทำงจักรยำนรอบกว๊ำนฯ ที่มีอยู่เดิม 
     - เป็นพื นที่อนุรักษ์โซน A เพิ่มแหล่งอำศัยของพ่อแม่พันธุ์ปลำ เป็นปำกแม่น  ำ ดักตะกอนได้ 
     - ลดกำรเกิดจุดอับ เนื่องจำกบริเวณนี เป็นพื นที่ที่วัชพืชไหลมำรวมกันในฤดูฝน และฤดูหนำว 
 



ปัจจุบันท้าอยู่ที่บ้านร่องไฮ 

พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยผักตบชวา 2,290.72  ไร่   
(ปี 2558 ประมาณ 3,000 กว่าไร่)  

จุดน้าวัชพืช
ขึ้นมาจ้ากัด 

จุดน้าวัชพืช
ขึ้นมาจ้ากัด 

โครงการ ที่กรมประมงด้าเนินการ ก้าจัดวัชพืชลอยน้้าและวัชพืชริมฝั่ง ในกว๊านพะเยา  ปีละ 50,000 ตัน 



 คุณภาพน้้าในกว๊านพะเยา อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ขึ้นอยู่กับฤดูกาล  
 (BOD 89 ในฤดูแล้ง) 

 สาเหตุมาจากชุมชน การปศุสัตว์ และเกษตรกรรมโดยรอบพื้นที่ 

 การแก้ไข  
 - บ่อบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาล (ด้าเนินการแล้ว 1 แห่ง) 
 - เครื่องบ้าบัดน้้าเสียชมุชน (ด้าเนินการแล้ว 2 แห่ง) 
 - ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพน้้าเป็นประจ้าทุกเดือน (ด้าเนินการแล้ว)  

คุณภาพน้้าในกว๊านพะเยา 



ปัญหาผลผลิตสัตว์น้้าในกว๊านพะเยา 

- ชนิดและปริมาณสัตว์น้้าลดลง 
- มีปลากินเนื้อในอัตราส่วนที่มากเกินไป (เฉลี่ย 1:1.2) 
- พันธุ์สัตว์น้้าที่ไม่พึงประสงค์ (แป้นแก้ว ซัคเกอร์) 
 

o สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ 
    ทรัพยากรประมง 
o ให้ชุมชนช่วยกันเพาะ และปล่อยพันธุ์ปลาขนาดแรกฟัก 
o ปล่อยสัตว์น้้าเพ่ิม 
o ก้าจัดปลาต่างถิ่น 
o การจัดสรร และบริหารพื้นที่ให้สอดคล้องกับ 
   สภาพภูมิสังคม เช่นการสร้างแหล่งอนุรักษ์ในชุมชน 

- ค่าความอุดมสมบูรณ์  
  อยู่ในระดับปานกลาง (ค่า CPUE 
เท่ากับ 500 กรัม/ข่าย 100 ตรม./คืน) 

- จ้านวนชนิดปลาในกว๊านพะเยา 
  ส้ารวจพบ 28-36 ชนิด 
- พันธุ์ปลาเด่น ได้แก่ กลุ่มปลาสร้อย  
  ปลาตะเพียน และปลานิล 



องค์ประกอบของแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้้าตามธรรมชาติ 

แหล่งพ่อแม่พันธุ ์
(ที่ชุมชนได้ด้าเนินการ) 

 

แหล่งวางไข่ 

 

แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน 

   (แหล่งรับน้้าสาขา  

    wetland, flood areas) 

แหล่งพ่อแม่พันธุ์ตามธรรมชาต ิ
(เป็นข้อเสนอทางวิชาการ จากผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547) 



Zone B  

อนุญาตให้จับได้ 
ใช้กฎหมาย 
ก าหนดเคร่ืองมือ 

Zone A  
ไม่อนุญาตให้จับ
โดยเด็ดขาด 

Zone B 

Zone A 

การท้าการประมงในกว๊านพะเยา 

- จ้านวนชาวประมงในกว๊านพะเยา 
จ้านวน 17 ชุมชน 344 ครอบครัว 
- เครื่องมือท้าการประมง ส่วนใหญ่
เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้าน เช่น แห 
ข่าย ยอ เบ็ด ตุ้ม และเป็นการประมง
เพ่ือยังชีพ 
- รายได้จากการท้าการประมง เฉลี่ย 
เดือนละ 7,000-9,000 บาท/ราย 

1.36x18x40 



ผลการศึกษา  
ม.พะเยา, 2559 



ข้อเสนอ: แนวทางการประกาศที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้า กว๊านพะเยา พ.ศ. ......... 

1. ก ำหนดพื นที่รักษำพันธุ์สัตว์น  ำกว๊ำนพะเยำ (มำตรำ 56 พ.ร.ก. กำรประมง 
พ.ศ. 2560) พื นทีป่ระมำณ 20 % ของพื นที่กว๊ำนพะเยำ (ตำมข้อเสนอของ
คณะผู้เชี่ยวชำญกรมประมง, 2562) 

2. เน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงด้วยตนเอง ในพื นที่ 17 
ชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ พื นที่รวม 372.75 ไร่ โดยเฉพำะในช่วงกำรประกำศฤดู
ปลำวำงไข่และเลี ยงตัวอ่อน (มำตรำ 70 พ.ร.ก. กำรประมง พ.ศ. 2560) 

3. ก ำหนดเครื่องมือท ำกำรประมง วิธีกำรท ำกำรประมง และเง่ือนไขอ่ืน ในพื นที่ที่
เป็นแหล่งผสมพันธุ์วำงไข่ของปลำในกว๊ำนพะเยำ (มำตรำ 71 (1) พ.ร.ก. กำร
ประมง พ.ศ. 2560) 



      ภำพแสดงขอบเขตพื นที่ประกำศฯ ตำมมำรตรำ 56 พ.ร.ก. กำรประมง พ.ศ. 2560 พื นที่ทั งหมด 
ประมำณ 2,500 ไร่ (คิดเป็น 20% ของพื นที่กว๊ำนฯ ตำมค ำแนะน ำของคณะผู้เชี่ยวชำญกรมประมง) โดยเว้นพื นที่
ที่มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ทำงฝั่งเมือห่ำงจำกฝั่ง 150 เมตร เพื่อลดผลกระทบต่อกำรบังคับใช้กฎหมำย และให้
ประชำชนได้ประโยชน์สูงสุด 



 ภำพแสดงขอบเขตกำรวำงทุ่นลอยเพื่อระบุขอบเขตพื นที่ประกำศฯ เริ่มจำกท่ำเรือวัดติโลกอำรำมห่ำง
ฝั่งออกไป 150 เมตร โค้งตำมขอบกว๊ำนฯฝั่งเมือง ไปสิ นสุดที่ปลำสะพำนอนุรักษ์สัตว์น  ำ ชุมชนบ้ำนสันแกลบด ำ 
ข้ำมฝั่งมำทำงทิศตะวันตก ที่บริเวณโบรำณสถำนร่องไฮ (ตำมพิกัด) ความยาว 4,377 เมตร 

N 19.162824 / E 99.900040 
N 19.161561 / E 99.899740 
N 19.163422 / E 99.895656 
N 19.164594 / E 99.894962 
N 19.166875 / E 99.894670 
N 19.170445 / E 99.892433 
N 19.161084 / E 99.885816 
N 19.151991 / E 99.884249 
N 19.149765 / E 99.887066 

พิกัดที่จะวางหมุดบังคับ 



ชุมชนแท่นดอกไม้ 

ชุมชนร่องห้ำ 
ชุมชนสันต้นผึ ง 

ชุมชนสันหนองเหนียว 

ชุมชนสันป่ำม่วง 

ชุมชนสันเวียงใหม ่

ชุมชนทุ่งกิ่ว 

ชุมชนสันป่ำค่ำง 

ชุมชนสันกว๊ำน 

ชุมชนสันป่ำถ่อน 

ชุมชนสันช้ำงหิน 

ชุมชนบ่อแฮ้ว 
ชุมชนแม่ใส ชุมชนร่องไฮ 

ชุมชนแม่ต  ำ 

ชุมชนประตูประสำท 

ชุมชนแกลบด ำ 

    ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากชุมชน
ประมงพื้นบ้านรอบกว๊านพะเยา จ้านวน 17 
ชุมชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ และจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้้าในกว๊านพะเยา 



แนวทางการพัฒนากว๊านพะเยา 





การพัฒนากว๊านพะเยาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

แผนงานที่ 1 
การจัดการปริมาณน้้ากว๊านพะเยา 

แผนงานที่ 2 
การจัดการ 
คุณภาพน้้า แผนงานที่ 3 

การจัดการสัตว์น้้า 

แผนงานที่ 4 
การบริหารลุ่มน้้า 
กว๊านพะเยา 

แผนงานที่ 5 
การติดตาม 
ตรวจสอบ ใส สะอาด 

สิ่งแวดล้อม 
สวยงาม 

ผลลัพธ์ แก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้้า น้้าเสีย และขยะ ผลลัพธ์ จัดการปริมาณปลา

กินพืช และก้าจัดวัชพืช 

ผลลัพธ ์สร้างองค์ความรู้
จากงานวิจัย ถ่ายทอดต่อ

ชุมชน 

ผลลัพธ์ เพิ่มความจุ 
และเก็บกักน้้ากว๊านพะเยา 

ผลลัพธ์ สร้างระบบการ
จัดการกว๊านพะเยาอย่างเป็น

ระบบ 

5 แผนงานหลัก/ 25 แผนงานย่อย/ 58 โครงการ งบประมาณ 2,189 ล้านบาท  



ปี 2560/ โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 343.343 ล้านบาท 
ต้นน้้า/ต้นทาง กลางน้้า/กลางทาง ปลายน้้า/ปลายทาง 

กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่ม
ปริมาณการเก็บกักน้้าในกว๊าน
พะเยา 200.99 ล้านบาท 
1.เรือขุดดูด 1 ล้า/ 49.5 ลบ. 
2.รถบรรทุกหกล้อ 6 คัน/ 11.88 ลบ. 
3.เรือไฟเบอร์ 2 ล้า/ 0.5 ลบ. 
4.ก้าจัดวัชพืช(ขุดลอกตะกอนดิน)  
  83.07 ลบ. (ไม่ได้ด้าเนินการ) 
5.ฝายพับได้ 44.033 ลบ. 

กิจกรรมที่ 2 : ก้าจัดวัชพืช
ในกว๊านพะเยา 11 ล้านบาท 
1.รถขุดดินตีนตะขาบ 2 คัน/ 11 ลบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 : เฝ้าระวัง
คุณภาพน้้าในกว๊านพะเยา 
31.129 ล้านบาท 
1.เฝ้าระวัง/ปรับปรุงคุณภาพน้้า  
6.32 ลบ. 
2.ผลิตน้้าหมักชีวภาพ 5 ลบ. 
3.สร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียล้าน้้าแม่ต ้า  
ม.7 ต.แม่ต ้า และ ล้าน้้าแม่กา ม.3  
ต.แม่กา 19.80 ลบ. 

กิจกรรม 4 : ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้้าในกว๊านพะเยา 10.11 ล้านบาท 
1.จัดหาถังเพาะฟักไข่ปลา 5 ชุด 
2.สร้างแหล่งอนุบาลสตัว์น้้าประมง 
พื้นบ้าน 17 ชุด 
 
 

กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาศักยภาพ 
กว๊านพะเยาเพื่อการท่องเที่ยว  
87.05 ล้านบาท 
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 57.18 ลบ. 
   - ท่าเรือหาดอิงกว๊าน  ท่าเรือบ้านสาง  
   - ท่าเรือโบราณทุ่งกิ่ว  ท่าเรือสันแกลบด้า 
    - แหล่งท่องเที่ยวบ้านร่องไฮ 
    - ศูนย์นักท่องเที่ยวหน้าวัดศรีโคมค้า 
    - ศูนย์นักท่องเที่ยวบ้านบุญยืน 
    - ฟื้นฟูทุ่งดอกบัว 500 ไร ่
    - ภูมิทัศน์วัดติโลกอาราม  
    - ปรับปรุงถนนเช่ือมโยงกว๊านพะเยา 
2.ติดตั้งกล้อง CCTV 100 ตัว  
24.99 ลบ. 
3.จัดหาเรือกู้ภัย 2 ล้า 1 ลบ. 
 

กิจกรรมที่ 6  จัดตั้งศูนย์บริหารโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 3.0862 ล้านบาท  



สรุปกฏหมายที่เกี่ยวข้องในกว๊านพะเยา 

1. พระราชกฤษฎีกา ก้าหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา พ.ศ. 2482 
(เพื่อประโยชน์ในการบ้ารงุรกัษาพชืพันธุ์สัตว์น้้า) 

2. เป็นที่ราชพสัดุ พื้นที่ 12,831 ไร่ (กรมธนารักษ์ มอบให้กระทรวงเกษตรฯ  
เป็นผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นสถานเพาะพันธุ์ปลา) 

3. พรก. การประมง พ.ศ. 2560 (ก้าหนดให้กว๊านพะเยาเป็นทีร่ักษาพนัธุ์สตัว์น้้า) 
4. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

- กระทรวงทรัพยากรฯ ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคญัระดับนานาชาติ 
- กรมเจ้าท่า ว่าด้วยเรื่องการเดินเรอื 
- กรมธนารักษ์ ว่าด้วยเงื่อนไข เช่น การจัดเก็บรายได้ ระยะเวลา พื้นที่ 
- กรมศิลปากร ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน 
- ระเบียบส้านักนายกฯ ว่าด้วยเรื่องการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 
 



ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าด้าเนินการ 

1. หน่วยงานฯ เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับฟังความคิดเหน็  
- กระทรวงทรัพยากรฯ (สผ.)  
“พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญในระดับนานาชาติ”  
  ต้องท้า EIA หรือไม่ หรือมขี้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น การห้ามใช้ไม้ต่างถิ่น 
- เอกสารการรับฟงัความคดิเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
  ตามระเบียบส้านักนายกฯ พ.ศ. 2548 
- กรมเจ้าท่า/ หากโครงการนั้นเกี่ยวขอ้งกับการเดินเรือ 
- กรมศิลปากร/ หากโครงการนั้นเก่ียวข้องกับโบราณสถานในกว๊านพะเยา 
 



ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าด้าเนินการ 

2. หน่วยงานฯ เสนอโครงการฯ ต่อกรมประมง เพื่อขอความยินยอม ให้ใช้พื้นที่ 
- พระราชกฤษฎีกาฯ 2482 “เพื่อประโยชน์ในการบ้ารุงรกัษาพชืพันธุ์สัตว์น้้า” 
- ที่ราชพัสดุ 2540 กรมธนารักษ์ มอบให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ใช้ประโยชน์  
                       “เพื่อเป็นสถานเพาะพนัธุ์ปลา” 

3. หน่วยงานฯ เสนอโครงการฯ ต่อกรมประมง (เฉพาะกรณทีี่ต้องขออนุญาต)  
- ตาม พรก. การประมง 2560  
  (ก้าหนดให้กว๊านพะเยาเป็นที่จับสัตว์น้้า และที่รกัษาพนัธุน์้้า) 
  ม.62 ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่จับสัตว์น้้าฯ 
  ม.63 ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการใดใดอันเป็นการปิดก้ันทางเดินของสตัว์น้้า 
         หรือเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า 

4. หน่วยงานฯ เสนอโครงการฯ ต่อกรมธนารักษ์ เพื่อขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ 
พร้อมตกลงเงื่อนไขในการใช้พืน้ที่ เช่น ขอบเขต ระยะเวลา ผลประโยชน์ ฯ 
 



แนวเขตเส้นสีเหลือง เป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์น า้ 





เอกสารแนบ 

ข้อมูลกว๊านพะเยา.pdf



