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คำนำ 

กรมประมงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรประมง ควบคุมการทำประมง การผลิตสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัย  
ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบรโิภคภายในประเทศและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
ประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมากรมประมงให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานขับเคลือ่น
กิจกรรมด้านการประมงน้ำจืด โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิด้านผลผลิตสัตว์น้ำในการสร้างความมั่นคงของอาหาร
แก่ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสังคมอันเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ดำเนินการเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมและรักษาชนิดพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น เพื่อรักษาและคงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำจืด 
ดำเนินการผลิตสัตว์น้ำและสินค้าประมงที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ให้เกิดความสมดุลมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ผ่านมามากกว่าเก้าทศวรรษภายหลังจากมีพระบรมราชโองการตั้งกรมประมง
เม ื ่อป ี  พ .ศ . 2469 ต ่อมาการพ ัฒนาของประเทศไทยเก ิดข ึ ้นอย ่างรวดเร ็ ว ในทางกล ับก ันฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อมหลายด้านของประเทศเกิดความเสื่อมโทรมและถดถอยลง ทรัพยากร
สัตว์น้ำจืดก็เป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีสภาพถดถอยลดลง อันเกิดจากปัญหาการเสื่อมโทรมของสภาพ
แหล่งน้ำ แหล่งอาศัย และแหล่งสืบพันธุ์วางไข่ของสัตว์น้ำ นอกจากส่งผลกระทบให้กำลังผลิตตามธรรมชาติ
ลดลงแล้ว การเพิ่มจำนวนของประชากรในประเทศก็ส่งผลให้มีปริมาณความต้องการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้สถานภาพของทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในปัจจุบันอยู่ในข้ันวิกฤต เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในปริมาณที่มากเกินกว่ากำลังผลิตที่มีตามธรรมชาติของแต่ละแหล่งน้ำเพิ่มข้ึนทุกขณะ 
อีกทั ้งการขาดความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจ ืดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน ชาวประมง และหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนทรพัยากรสัตว์น้ำจดื
ในแหล่งน้ำธรรมชาติถดถอยและเสื่อมสภาพลงอย่างมาก ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงควรทบทวนบทบาทและหน้าที่
พร้อมทั้งหันมาร่วมมือกันดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวมี
ศักยภาพในการให้ผลผลิตสัตว์น้ำแก่ชุนชนได้ดีอย่างยิ่ง 

กรมประมงคำนึงความสำคัญในการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหา และลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำจืด เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพ
และมีทิศทางที่ถูกต้องมากที่สุด จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของกรมประมงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเช่ือมโยงบูรณาการร่วมกันไปสู่เป้าหมายของการ
มีทรัพยากรประมงน้ำจืดเพื่อใช้ประโยชน์เพียงพอตามความต้องการของประชากรในประเทศอย่างมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมสืบไป  

 
 
 
  (นายมีศักดิ์   ภักดีคง) 
         อธิบดีกรมประมง                       

      กันยายน 2564 
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ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร 
 

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดแบบมีส่วนร่วม  
เพื่อความสมบรูณ์ คงความหลากหลายของสัตว์น้ำ และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน” 

 
พันธกิจ  

1. บริหารจัดการทรพัยากรสัตว์น้ำและบำรุงรักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ  
2. เพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศ  
3. ฟื้นฟู คุ้มครอง และสรา้งเสรมิแหลง่ทีอ่ยู่อาศัยสัตว์น้ำเพือ่ดำรงสภาพนเิวศและสิง่แวดลอ้มตามนเิวศวิถี 

     และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
4. ขจัดและควบคุมเพื่อลดการทำประมงน้ำจืดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
5. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยทีางการประมง รปูแบบการบรหิารจดัการการประมง และการใช้ประโยชน ์

     ทรัพยากรประมงน้ำจืดอย่างยัง่ยืน 
 

ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

1. ทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบรูณ์และมผีลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่าปลีะ 25,000 ตัน 
2. ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพื้นเมืองทีห่ายาก ใกล้สญูพันธ์ุ และถูกคกุคามได้รับการอนรุักษ์และฟื้นฟูไม่น้อย

กว่าปีละ 38 ชนิด 
3. แหล่งน้ำที่กรมประมงดูแลได้รบัการบรูณะฟื้นฟูด้วยการขุดลอกตะกอนดินไม่นอ้ยกว่า 35 ล้าน

ลูกบาศกเ์มตร และกำจัดวัชพืชไม่น้อยกว่า 85 ล้านตัน 
4. แหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่น้อยกว่าปีละ 7,700 แห่ง 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืดโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้รับการสร้างเสริม

และบูรณาการไม่น้อยกว่าปีละ 260 แห่ง 
6. ทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งอาศัยในระบบนิเวศแหล่งน้ำพรมแดน ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการ

ผลิตโดยชุมชนมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าปีละ 80 แห่ง 
7. ผลงานวิจัยด้านทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด มีการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการจัดการ

ประมงน้ำจืด ไม่น้อยกว่าปีละ 5 โครงการ 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 

 พ.ศ. 2566 – 2570 
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แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2566 – 2570 

เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ จึง กำหนดกิจกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด ประกอบด้วย 5 ด้าน 18 แนวทาง ได้แก่ 

แผนปฏิบัติการดา้นการประมงนำ้จืด พ.ศ. 2566 - 2570 
แผนปฏิบัติการดา้น แนวทาง 

1. สร้างเสริมความสมบรูณ์
ของประชากรสัตว์น้ำ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

1.1 ฟื้นฟูกลุ่มประชากรสัตว์น้ำที่มีการใช้ประโยชน์มากให้กลับมามีความสมบูรณ์
และเหมาะสมตามศักยภาพของแหล่งน้ำ 

1.2 ปรับปรุงสมดุลของโครงสร้างประชากรสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพในการสร้าง
ผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มข้ึน 

1.3 สร้างเสริมกลุ่มประชากรสัตว์น้ำที่มีความสำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มี
ผลผลิตเพิ่มข้ึน 

1.4 ฟื้นฟู คุ้มครอง และอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำที่หายากและถูกคุกคามให้ดำรงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1.5 กำจัด ควบคุม และป้องกันสัตว์น้ำต่างถิ ่นที่รุกราน และสัตว์น้ำดัดแปลง  
พันธุกรรม เพื่อดำรงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำพื้นเมือง 

2. บูรณะ ฟื้นฟ ูคุ้มครอง 
และเสรมิสร้างศักยภาพ
ของแหลง่อาศัยสัตว์น้ำ
และระบบนเิวศแหลง่น้ำ 

2.1 เฝ้าระวังและคุ้มครองแหล่งอาศัยสัตว์น้ำให้มีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำ  
2.2 บูรณะและฟื้นฟูแหล่งอาศัย และสภาพนิเวศแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความ

เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ  
2.3 เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น้ำให้มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  

3. สร้างการรับรู้ บรูณาการ  
และติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ำและ
การประมงน้ำจืดแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

3.1 สร้างการรับรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป้าหมายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด 

3.2  สร้างเสริมและบรูณาการการมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด 

3.3 เฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชมุชนมี
ส่วนร่วม 

 

4.  สนับสนุนและสร้างเสริม
การบริหารจัดการด้าน
การประมงในแหล่งน้ำ
บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำ
ชายแดน 

4.1 ฟื้นฟูแหล่งอาศัยและสร้างเสริมความสมบูรณ์ของประชากรสัตว์น้ำในแหล่ง
น้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายแดน 

4.2 สนับสนุนและบูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการประมง
น้ำจืดในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 

4.3 บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการบริหาร
จัดการประมงน้ำจืดในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายแดน 

5. พัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และระบบ
ฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการด้านการประมง
น้ำจืด 

5.1 วิจัย พัฒนา และติดตามประเมินสถานภาพสัตว์น้ำและการประมงเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพ  

5.2 เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ฐานข้อมูล และแหล่งเรียนรู ้ เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดด้านการประมงน้ำจืด 

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการประมงน้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการดา้นการประมงนำ้จืด พ.ศ. 2566 - 2570 
แผนปฏิบัติการดา้น แนวทาง 

5.4 สนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศ 

 
 

 
มาตรการตดิตามประเมนิผล  

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2566 – 2570 ดำเนินไปตาม
แผนที่วางไว้ จึงต้องมีมาตรการในการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ ดังนี้  

1. การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัติการฯ โดยการติดตามและรายงานข้อมูลผลการ
ดำเนินงานเป็นรายไตรมาส  

2. การประเมินผลเพื่อให้ทราบทิศทางและความสำเร็จของแผนปฏิบัติการฯ จะต้องมีการประเมินผล
ทุกปี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับแผนและเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลง  

3. การประเมินผลเพื่อวัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการฯ จะต้องดำเนินการเมื่อปฏิบัติงานครบ
ระยะเวลา และสิ้นสุดแผนปฏิบัติการฯ โดยจะต้องตอบตัวช้ีวัดที่สำคัญ ๆ ของแต่ละด้านหรือแผนงานโครงการ
ได้ครบ และประเมินผลกระทบ (Impact) ของแต่ละด้านในแผนปฏิบัติการฯ 
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ส่วนท่ี 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจดื พ.ศ. 2566 – 2570 ได้นำข้อมูลจากหลายส่วนมา
พิจารณาความสอดคล้องร่วมกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท รวมทั ้งแผนในระดับต่าง ๆ   
ซึ่งจากการพิจารณาสามารถสรุปผลในการวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติ
การด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2566 – 2570  ดังนี ้

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง  
    (๑) เป้าหมาย :  

1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
1.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั  

    (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
          2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง  
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : 

ประมงมีการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานในการศึกษา วิจัยประเมินสถานภาพความ
ชุกชุมสัตว์น้ำ กำลังผลิตสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแหล่งน้ำ พัฒนาและส่งเสริมด้านการประมงน้ำจืด 
เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ควบคุมการทำการประมง ป้องกัน ยับยั้ง และปราบปราม
การทำการประมงน้ำจืดที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมูลค่า ได้มาตรฐาน 
ถูกสุขอนามัย และมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    (๑) เปา้หมาย : 
         1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว เศรษฐกจิเติบโตอย่างมเีสถียรภาพและยัง่ยืน  

          1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสงูข้ึน  
    (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
         2.1 การเกษตรสร้างมลูค่า  

  1. เกษตรอัตลกัษณ์พื้นถ่ิน  
  2. เกษตรปลอดภัย  
  3. เกษตรชีวภาพ  
  4. การพฒันาระบบนิเวศการเกษตร  
         (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :  
  กรมประมงมีการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาด้านการประมงน้ำจืด ในการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเก็บรักษาสัตว์น้ำ การแปรรูปและกำกับดูแลสินค้าประมงให้ได้ตามมาตรฐานตลอด
สายการผลิตจนถึงผู ้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โดยให้คว ามสำคัญ 
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ด้านการเพิ่มผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและสินค้าประมง 
เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูงข้ึน 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
    (๑) เปา้หมาย : 
         1.1 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทกุภาคส่วนเข้ามาเปน็ 

  กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
         1.2 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและการจัดการ  

       ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ  
    (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
         2.1 การเพิม่ขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง และการจัดการตนเอง  

       1. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึง่พาตนเองและการพึง่พากันเอง  
        2. สร้างภูมิคุม้กันทางปัญญาให้กบัชุมชน  

    (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :  
         กรมประมงได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในการลดความเลื่อมล้ำด้านรายได้ โดยการ

สร้างโอกาสการเพิ่มรายได้ของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด 
แบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงนิ
ฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  

4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวิีตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    (๑) เป้าหมาย : 
         ๑.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

       อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
         1.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจาก 

       การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
         1.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล  

       ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
         1.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

        และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
    (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
         2.1 สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิสเีขียว 

  ๑. เพิ ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง  
      ความสามารถในการแข่งขัน 
       2. อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด  
       ๓. อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหลง่น้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
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       4. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยัง่ยืน 
         2.2 สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมที่เปน็มิตรตอ่สภาพภูมิอากาศ  

       1. มีการปรับตัวเพื ่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่  
           เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
       2. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ
           เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

 2.3 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
       ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
       1. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร  
           จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  
       2. สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม 
           และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม 
           อย่างยั่งยืน 
       3. พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการ 
           มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

 2.4 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลงังาน และเกษตรที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
       1. พัฒนาการจัดการน้ำ เชิงลุ่มน้ำ ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  
       2. เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
           จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
       3. พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสรมิการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :  
         กรมประมงมีการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และสำรวจ  

ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด สภาพแหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่สัตว์น้ำ
ชีววิทยาประมงและโครงสร้างประชากรสัตว์น้ำ เพื่อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการลดผลกระทบด้านการ
พัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชาวประมง 
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อการทำการประมงที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความหลากหลายทางชีวภาพสัตวน์้ำ
และสร้างสมดุลของประชากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำและสินค้า
ประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 
2.๒.๑ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็นท่ี 1 ความมั่นคง  
    1.1) เปา้หมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายท่ี 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทกุระดับ  
 เป้าหมายท่ี 2 ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข  
 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงมีการปรับปรุงกฎหมายใหม้ี

ความสอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน 
มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลบังคับใช้กฎหมายและระเบยีบ  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำจืด เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม 
      1.๒) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ : การป้องกนัและแก้ไขปญัหาท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คง
   - แนวทางการพัฒนา :  
     ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 

  1. เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกจิที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 
  2. รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน 
  3. พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลอืประชาชน 
  4. พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอำนวยการ กำกับการประสานงาน

ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดข้ึนใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี 
  - เป้าหมายของแผนย่อย : 

  1. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู ่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

   2. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
  - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
   กรมประมงได้ดำเนินการศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพความชุกชุมของสัตว์น้ำ 
กำลังผลิตสัตว์น้ำการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแหล่งน้ำเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรงุกฎระเบียบมาตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ว่างไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน หรือการกำหนดเขตพื้นที่
รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และเน้นการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 
ในแหล่งน้ำจืด เพื่อร่วมกันดูแลรักษาป้องกันยับยั้ง และปราบปรามการทำการประมงน้ำจืดที่ผิดกฎหมาย 

 (๒) ประเด็นท่ี 3 การเกษตร  
      2.1) เปา้หมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
    - เป้าหมายท่ี 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มข้ึน 
    - เป้าหมายท่ี 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 
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    - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงดำเนินการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาด้านการประมงน้ำจืด ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง มุ่งเน้นการปฏบิัติงานแบบบูรณาการ 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
ซึ่งจัดเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนที่ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง บริหารจัดการ
สินค้าประมงตลอดโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าประมงนำไปสู่ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน   
      2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน  
    - แนวทางการพัฒนา : 

  1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่นด้วยการประยุกต์ใช้  
ภูมิปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถ่ิน
ออกสู่ตลาดสม่ำเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาลตลอดจนส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย 

  ๒) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

  3) สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้ารวมทั้ง
การสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถ่ินและสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและ
บริการ และส่งเสริมการบริโภคสนิค้าเกษตรอัตลกัษณ์พื้นถ่ินในระดับประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลก 
    - เป้าหมายของแผนย่อย :  
      สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินมมีูลค่าเพิ่มข้ึน 
    - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
      อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 4 

      2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 2. เกษตรปลอดภัย  
    - แนวทางการพัฒนา : 

  1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร 
เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และ
สร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 
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  ๒) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และระบบการตรวจรบัรองคุณภาพ
จากสถาบันที่มีความน่าเช่ือถือในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลบัใหเ้ปน็ที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ ่น รวมถึงผู ้ประกอบการให้
สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งมาตรฐานที่เป็นข้ันพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดี
ทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน 
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้าพร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคและการค้าระดับสากล 

  ๔) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัยเพื่อ
สุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย 

  ๕) สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื ่อต่อยอดสู ่เกษตรอินทรีย์  
เชิงพาณิชย์ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 
    - เป้าหมายของแผนย่อย :  
      สินค้าเกษตรปลอดภัยมมีูลค่าเพิ่มข้ึน 
    - การบรรลุเปา้หมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
      อัตราการขยายตัวของมูลค่า ของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 3 

     2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 3. เกษตรชีวภาพ 
   - แนวทางการพัฒนา : 

 1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ 
และเช้ือจุลินทรีย์ เพื่อนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรม
ยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร
มาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - เป้าหมายของแผนย่อย :  
     สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิม่ขึ้น 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
     อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) ร้อยละ 15  
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      2.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 6.การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
    - แนวทางการพัฒนา : 

๑) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และ
รักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื ่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั ่นคงอาหาร อาทิ 
ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ ้มครองที ่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร  
เพื่อนำมาวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

๒) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชน 
ทำการเกษตรของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทำ
การเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐาน 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั ่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ ่นในพื้นที ่มีบทบาท
ดำเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย  
สร้างเสถียรภาพ ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื ่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งการมีมาตรการรองรับสำหรับผู้มรีายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่าง
ทั่วถึง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

๓) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร 
ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่า
สินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหา  
ที่อาจจะเกิดข้ึนกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคา
สินค้า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคง
อาหาร โดยกำหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสารองอาหารในภาวะ
วิกฤต และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุน  
การขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้
เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง 
ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
อย่างแท้จริง 
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๕) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและ
ส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั ้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื ่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนและ
ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์
จากศูนย์เรียนรู้การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ ่น เพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
   - เป้าหมายของแผนย่อย :  
     ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
     มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

(5) ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม  
     5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

เป้าหมายท่ี 1 ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมเพิม่ขึ้น 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร ชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุม่ ทุกเพศ ทุกวัย 
และภาคีต่าง ๆ ในทุกระดับ เพื่อให้เกษตรกรชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการสามารถดำรงชีพได้อย่างมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 
      5.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
    - แนวทางการพัฒนา : 

๑) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของครัวเรือนและพัฒนาผู้นำการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรูข้องครวัเรือนและการพัฒนาผูน้ำเปน็เงื่อนไขสำคัญของการเสรมิสรา้งทุนทางสงัคมให้เข้มแข็ง 
เนื่องจากครัวเรือนเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด หากครัวเรือนมีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีย่อมเป็นพลัง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ โดยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดทำบัญชี ครัวเรอืน
เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนมีทักษะและความสามารถในการวางแผนชีวิตของครอบครัว 
ทั้งในด้านการออม การใช้จ่าย การหารายได้ การก่อหนี้และการจัดการความเสี่ยง และการเรียนรู้ตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนและครัวเรือนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๒) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกนัและกัน การสร้างความเปลีย่นแปลง
ท่ามกลางความท้าทายนานาประการในอนาคตไม่อาจขับเคลื่อนได้ด้วยกลไกเพียงเฉพาะภาครัฐ แต่จำเป็นต้อง
อาศัยการรวมพลังทางสังคม โดยดึงพลังที่เป็นจุดแข็งของวัฒนธรรมไทย คือ สังคมแห่งการให้การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันให้เป็นพลังในการดูแลกันและกันเพื่อไม่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกทอดทิ้งให้ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก 
การส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีการระดมทุนและจัดตั้งกองทุนเพื ่อการ
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พัฒนา แต่ละพื้นที่ที่เกิดจากสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน รวมทั้งปรับเปลี่ยนปรับปรุงระเบียบการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
เพื่อเอื้อต่อการสนับสนุนการริเริ่มสร้างสรรค์และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง และพร้อมที่จะเป็นร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทย และสามารถ
พัฒนาให้เป็นประเทศศูนย์กลางของการช่วยเหลือเกื้อกูลในระดับอาเซียน 

๓) ส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศร่วมเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับของ
สังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและ
ร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการ ทางสังคมในสถาน
ประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการทำงาน เพื่อส่งเสริมการสร้าง
ประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถ และภาวะผู้นำของสตรีเพื่อให้สามารถมีบทบาทในทางการเมือง
และการบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และในระดับท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง 

๔) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเทศไทยมีทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่แข็งแรงมาก ทั้งปริมาณ คุณค่า และความหลากหลาย การจัดการทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม ให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมเป็นแนวทางที่สำคัญมาก เนื่องจากเพียงกำลังทรัพยากรของ
ภาครัฐจะไม่สามารถตอบรับกับความท้าทายในอนาคตในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วและซับซ้อนได้การ
รวมพลังทางสังคมจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการสร้างพื้นที่ให้เกิดการปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจและยอมรับถึง
คุณค่าและความแตกต่าง และสร้างเป้าหมายร่วมหรอืจดุร่วมอย่างสรา้งสรรค์ การสร้างแรงจูงใจ ให้คุณค่า และ
ลดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อต่อการดึงภาคีภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชนให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงาน
พัฒนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การยกระดับคุณค่าของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้เป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื่อต่อยอดและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเชื่อมโยงสร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื ่อนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือสุวรรณภูมิ ซึ ่งมีรากฐานมรดกทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมร่วมกันกับประเทศไทย 
   - เป้าหมายของแผนย่อย :  
     ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
     ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคมเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๑๐ 

(6) ประเด็นท่ี16 เศรษฐกิจฐานราก  
     6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   - เป้าหมายท่ี 1 รายได้ของประชากรกลุม่รายได้น้อยเพิ่มข้ึนอย่างกระจายอย่างต่อเนือ่ง 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงดำเนินการผลิตและปล่อยพันธ์ุ
สัตว์น้ำที่มีมูลค่าในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มกำลังผลิตและเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำ ซึ่งเป็น
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การเพิ ่มรายได้ให้กับชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ รวมทั ้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพด้านการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกรนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพ เพื ่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
ตลอดจนมีการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกลุ ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
     6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
   - แนวทางการพัฒนา : 

 ๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อยกระดับ  
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อการยกระดบั
เป็นผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ต 
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยง และ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างข้ึนใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   - เป้าหมายของแผนย่อย :  
     ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มข้ึน 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
     อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด (เฉลี่ย
ร้อยละ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

(7) ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอยา่งยั่งยืน 
   7.1) เป้าหมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ  

   - เป้าหมายท่ี 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงดำเนินการศึกษาวิจัยและ
ประเมินสภาวะทรัพยากรประมงน้ำจืด ฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด เพื่อกำหนดปริมาณสัตว์น้ำที่
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

   7.2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ : การสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   - แนวทางการพัฒนา : 

   ๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที ่อยู ่อาศัยตามธรรมชาติ ที ่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที ่อยู ่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพื้นที่ ชนิดสัตว์ป่า และพืชเฉพาะถิ่น ป้องกันและ
กำจัดชนิดพันธุ์ ต่างถิ่นที่รุกราน ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการไม่ให้เ กิดความ
ขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน สร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม ให้ความสำคัญกับ
พันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
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เกี ่ยวข้อง พัฒนากลไก ทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการทำงาน
บูรณาการระหว่างภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
   - เป้าหมายของแผนย่อย :  
     การบริโภคและการผลิตของประเทศ มีความยั่งยืนสงูข้ึน 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
     กรมประมงมกีารดำเนินการศึกษา วิจัย และอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำประจำถ่ินและ
สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธ์ุ โดยทำการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำประจำถ่ิน และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธ์ุ และปล่อย
สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูสัตว์น้ำจืดให้คงความหลากหลายรวมทั้งมีการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่น
โดยการติดตาม ควบคุม ป้องกัน และกำจัดสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มีการรุกราน หรือมีแนวโน้มจะรุกรานในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ และจัดทำฐานข้อมูลสัตว์น้ำประจำถ่ิน สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธ์ุและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ
ต่างถ่ินในประเทศเพื ่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในประเทศไทยส่งเสริม  
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ  
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถ่ิน 

(8) ประเด็นท่ี19 การบริหารจัดการนำ้ท้ังระบบ  
   8.1) เปา้หมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ  

   - เป้าหมายที่ 1 แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
     สภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงมีการดำเนินการศึกษา พัฒนา 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเครื่องจักรกล และยานพาหนะทางน้ำ พัฒนางานด้านวิศวกรรมประมง 
ประดิษฐ์ ดัดแปลงในการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำจืดที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเพื่อเป็นการ
บูรณะปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีสภาพเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ  

   8.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติท่ัวประเทศ 
   - แนวทางการพัฒนา : 

๑) พิสูจน์และสอบเขตตามเอกสารสทิธ์ิ แนวแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ
ให้ชัดเจนและข้ึนทะเบียนโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยสำรวจพิสูจน์แนวเขตแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ และข้ึนทะเบียนแนวเขตแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ 

๒) จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้ำแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ โดยทำแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้ำแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ และรับฟัง
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
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๓) อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ ในทุกมิติ เช่น 
ด้านการระบายน้ำ เก ็บกักน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ ขยะวัชพืชส ิ ่งก ีดขวางทางน้ำ การบำร ุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นต้น โดยศึกษาปัญหาและผลกระทบทุกมิติของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ รณรงค์
สร้างความรู้และปลูกจติสำนึกผูม้ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำ
ธรรมชาติอย่างบูรณาการ และมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำที่ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งกำหนดมาตรการและกฎระเบียบจัดการขยะในแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งจัดทำ
คู่มือ/แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงใน
แม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการกำจัดวัชพืชอย่าง
เป็นระบบในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและพัฒนาเครื ่องมือสำหรับแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ ำธรรมชาติ  
และสำรวจ และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเก่าที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งานแล้วในแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ เช่น ฝายเก่า อาคารชลศาสตร์ และหลักรอ เป็นต้น ตลอดจนกำจัดสิ่งกีดขวางที่เป็นโครงสร้าง
ช่ัวคราวหรือวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำลำคลอง เช่น นั่งร้าน เศษวัสดุก่อสร้าง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ 
   - เป้าหมายของแผนย่อย :  
     แม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี  
มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
     กรมประมงมีการดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมประมง  
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ  
โดยการวางแผนและประเมินผลการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำจืดที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
น้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(9) ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  
   9.1) เปา้หมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ  

   - เปา้หมายท่ี 1 บริการของรัฐมปีระสทิธิภาพและมีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับของผู้ใช้บรกิาร
   - เปา้หมายท่ี  ๒ ภาครัฐมีการดำเนินการทีม่ีประสทิธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม  
              เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้           
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : กรมประมงมีการศึกษาและวิจัยนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน เช่น ชุดอุปกรณ์เพาะฟักพันธ์ุสัตว์น้ำเคลื่อนที่ และนำไปถ่ายทอดให้
ประชาชนในพื้นที่แหล่งน้ำสำคัญได้มีส่วนรว่มในการบริหารจดัการและเพิ่มผลผลิตสตัว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชน 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
น้ำจืดให้มีใช้ประโยชน์อย่างยั ่งยืน โดยกรมประมงเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงให้กับเครือข่ายชุมชนชาวประมง  
และร่วมกับชุมชนชาวประมงวางกรอบแนวทางและกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
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น้ำจืดของแหล่งน้ำแต่ละชุมชน อีกทั้งการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้แทนชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ 
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และหวงแหนทรัพยากรประมงน้ำจืดอันมีคุณค่าเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารและรายได้
ให้กับชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนชาวประมง เพื่อให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการให้บริการของประชาชน  

   9.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปรับสมดุลภาครัฐ 
 - แนวทางการพัฒนา : 

๑) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กำหนดความสัมพันธ์ และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วน  
การพัฒนาในการดำเนินภารกิจที่สำคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและ  
การสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมดำเนินการ
ในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน การวิเคราะห์  
และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกำหนดภารกิจหลักที่ให้
ภาครัฐดำเนินการ อาทิการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐที่สำคัญ 
สามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การกำกับดูแลการแปลงนโยบายสู ่การปฏิบัติ  
การกำกับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการคำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐและ
จัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น รวมทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่า 
ร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ เช่น การจ้างเหมาบริการ  
และการทำงานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการร่วมดำเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ
ภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

๒) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเองได้มี
ประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการให้บริการ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพิ่มอิสระ  
ในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ มีระบบ
ภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ กำลังบุคลากร  และองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่น ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน ภาคเอกชน 
และภาคีอื่น ๆ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศ
สภาวะ 
   - เป้าหมายของแผนย่อย :  
     เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม  
สาธารณะอย่างเหมาะสม 
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   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
     กรมประมงได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือบูรณาการในการบริหาจัดการ
ทรัพยากรประมงน้ำจืดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน โดยมีการ ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่แหล่งน้ำสำคัญได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรพยากรประมงน้ำจืดในแหล่งน้ำ
ของชุมชน การเพิ ่มผลผลิตสัตว์น้ำด้วยชุดเพาะฟักพันธุ ์สัตว์น้ำเคลื ่อนที ่ โดยกรมประมงเป็นหน่วยงาน  
ให้คำแนะนำกับเครือข่ายชุมชนประมงและหน่วยงานท้องถ่ินในการวางกรอบแนวทางและกฎระเบียบข้อบังคับ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดของแหล่งน้ำในแต่ละชุมชน รวมถึงการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ผู้แทนชุมชนประมงและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และหวงแหนทรัพยากรประมงน้ำจืด
ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารและรายได้ที่ยั่งยืน  

   9.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 - แนวทางการพัฒนา : 

๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหม้ี
สมรรถนะใหม่ ๆ  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิด 
ในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์
ของการพัฒนาประเทศสามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอ
ภาค กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที ่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ    
   - เป้าหมายของแผนย่อย :  
     บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
     กรมประมงมีการจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 
ทักษะการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื ่อเป็นการเพิ ่มองค์ความรู ้ความสามารถ  
ของบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้อง 
กับความต้องของประชาชน หรือผู้มารับบริการได้ 
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2.๒.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
         2.๒.2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

 ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี : 1. การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 
      4,000 โครงการท่ัวประเทศ 
 ๒) ขั้นตอนการทำงาน : 

1. โครงการในพระราชดำริขยายผลโครงการในพระราชดำริ กว่า 4,000 แห่ง 
ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ 

2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดตั ้งศูนย์การเรียนรู ้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ในระดับตำบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่ายชุมชน 

๓) กิจกรรม : 
                                   1. ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร 

    2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
๔) เป้าหมายกิจกรรม : 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากน้อมนำโครงการในพระราชดำริไปปฏิบัติ 
2. ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้มแข็งจากฐานราก 

        3. เกษตรกรทั่วประเทศเข้าใจ และหันมาทาการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มข้ึน 
 

        2.๒.2.2 ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี : 2. อุตสาหกรรมการเกษตร 
 ๒) ขั้นตอนการทำงาน : 
 1. ปฏิรูปบทบาทพัฒนาการเกษตร 
 2. ข้อมูลของตลาดโซนน่ิง และเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 ๓) กิจกรรม :  
       ข้อมูลของตลาดโซนนิ่งและเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้อมูลของตลาด การทำ
โซนน่ิงและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
 ๔) เป้าหมายกิจกรรม :  
       เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 
  2.๒.2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            1) เรื่องทรัพยากรน้ำ/ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ : การบริหารเชิงพ้ืนท่ี 
               ประเด็นย่อยที่ ๒.๕ : การบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมตามฤดูกาล 
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            2) ขั้นตอนการทำงาน 
                 1. ผลิตและปลอ่ยพันธ์ุสตัว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสตัว์น้ำในพื้นที่โครงการฯ ช่วงฤดูน้ำหลาก 
                 2. ติดตามประเมินผลก่อนและหลังดำเนินการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต
ในช่วงน้ำฤดูหลาก 
                 3. การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ ด้วยการประเมนิผลการจบัสัตว์น้ำต่อหน่วยการ
ลงแรงประมง (CPUE) 
 3) กิจกรรม 
                1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและจัดทำปฏิทินการเพาะปลูกพืช 
                2. ส่งเสริมใหป้ระชาชนทั่วไปหรือเกษตรกรมีอาชีพเสริมในช่วงที่เกิดน้ำท่วมตามฤดูกาล 
                3. ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้ำประจำไร่นาเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและเก็บ
น้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 4) เป้าหมาย 
                1. ประชาชน รวมถึงเกษตรกรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์น้ำท่วมได้ 
และได้รับผลกระทบลดน้อยลง 
               ๒. เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต รวมถึงจัดทำปฏิทินการเพาะปลูกพืช 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำท่วมตามฤดูกาล 
                ๓. พื ้นที ่ที ่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก มีสระน้ำประจำไร่นา แก้มลิง ทางระบายน้ำ  
หรือโครงสร้างอื่น ที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนหรือสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
                ๔. เกิดอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคนในพื้นที่ ในช่วงที่เกิดภาวะน้ำ
ท่วมตามฤดูกาล 
   ๕. พื้นที่ถูกน้ำท่วมลดน้อยลง ระยะเวลาที่ถูกน้ำท่วมลดน้อยลง ความเสียหาย  
ที่เกิดจากน้ำท่วมลดน้อยลง 

  2.๒.2.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                1) เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ /ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ : ปฏิรูประบบข้อมลู
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม  
                 ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ 
                 ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ จัดทำบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
              และแหล่งตัวอย่าง 
  2) ขั้นตอนการทำงาน 
                  ๑. จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันที่มีความสำคัญต่อประเทศ จัดทำรายละเอียดในแต่ละชนิดพันธุ์ให้ครอบคลุมทุกมิติ และจัดตั้ง node 
ข้อมูลในแต่ละกลุ่มโดยแบ่งข้อมูลเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
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                  - ชนิดพันธุ์ที ่มีศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
และชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญ ควรปกปักรักษาไว้จากการเข้าถึงและลักลอบใช้ประโยชน์จากภายนอกโดยเฉพาะ
ต่างชาต ิ
                  - ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทยซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจาก
ประเทศไทยและชนิดพันธ์ุต่างถ่ินที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (dataverification) อย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม
ประเมินผลและทำให้มีความยั่งยืน (maintain, evaluate, and sustain) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน โดยมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากผลงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงลึกและในระดับพันธุกรรม  
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นกลไกที่ตอบสนอง สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ  
ได้อย่างมีนัยสำคัญทันเวลา ทันกับความต้องการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 ๓. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ร่วมกับกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่กระจัดกระจายตามหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4 จัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากร
พันธุกรรมที่ทรงคุณค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 3) กิจกรรม 
                 1. จัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลำดับความสำคัญสูงและที่มี
ความสำคัญต่อประเทศเป็น ๒ กลุ่ม พร้อมจัดทำรายละเอียดในแต่ละชนิดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ 1) ชนิด
พันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทยซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เป็นชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีลำดับ
ความสำคัญสูงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 2) ชนิดพันธ์ุที่มีศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และชนิด
พันธ์ุที่มีความสำคัญควรปกปักรักษาไว้จากการเข้าถึงและลักลอบใช้ประโยชน์จากภายนอกโดยเฉพาะต่างชาติ 
 2. จัดต้ัง node ข้อมูลในสองกลุ่มดังกล่าว 
 3. เผยแพร่คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อยอด 
 4. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิดพันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งชนิด
พันธ์ุพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5. จัดตั้งธนาคารพันธุกรรมและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูล
และแหล่งตัวอย่างในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื่อการอนุรักษ์ และใช้อ้างอิงเพื่อการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ รวมถึง เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและอนุกรมวิธาน 

 4) เป้าหมาย 
 ๑. มีข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลาดับความสำคัญสูง 
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 ๒. มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3. มีบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรม
ที่ทรงคุณค่า 

2.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
          ๑) วัตถุประสงค์ท่ี : 

    1. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้ 

    2. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

    3. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
           ๒) เป้าหมายรวมท่ี : 

1. ความเหลื ่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

2. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า 
           ๓) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

    3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ : ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 

    3.2) แนวทางการพัฒนาที่ : เพิ ่มโอกาสให้กับกลุ ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40  
ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

    3.3) แนวทางการพัฒนาที่ : เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
           4) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

    4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ : การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
      4.2) แนวทางการพัฒนาที่ : 1. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิต และบริการ 1.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
           5) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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      5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ :  
           1. รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  

             2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสีย 
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
      5.2) แนวทางการพัฒนาที่ : 1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของ  
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
      5.3) แนวทางการพัฒนาที่ : 2. ส่งเสริมการผลติ และการบริโภคที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    5.4) แนวทางการพัฒนาที่ : 3. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

2.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
          ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี : 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
           ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ : รองรบันโยบายที่ 3.7.18 การรักษาความ
มั่นคงด้านอาหารและน้ำ 
         ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้ำ 
มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
          ๔) ตัวชี้วัด : 

1. มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ำกรณีฉุกเฉิน 
2. ระบบป้องกัน แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ที่เกิดจากภัยทางน้ำ ได้แก่ น้ำป่า

ไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน และสิ่งที่แฝงมาในอาหารและน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
3. พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น 

          ๕) กลยุทธ์ : 
                        1. เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการมีกลไก กฎหมายและแผน
บริหารจัดการด้านอาหารและน้ำสำรองกรณีฉุกเฉินตลอดจนเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งอาหารและน้ำของ
ประชาชนตามความต้องการข้ึนพื้นฐานในการดำรงชีวิต 

2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข สิ่งปนเปื้อน 
ที่อาจแฝงมาในอาหารและน้ำ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

3. ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืนต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตร ให้เห็น
ผลในทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมทางด้านการผลิตการตลาดมาตรฐานสินค้า และแหล่งเงินทุนรวมถึงห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย และเป็นภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร 

4. ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  
ทางอาหาร เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ 
และเพิ่มผลิตภาพ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตรรมที่เกี่ยวข้อง 
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5. จัดที่ดินรองรับความมั่นคงทางอาหาร และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร สามารถแก้ไขปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธ์ิ รวมถึงการกระจายการถือครองที่ดิน
ของเกษตรกรอย่างเป็นธรรม 

 
2.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3.1 นโยบายรัฐบาล 
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ
เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร  
คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีความพร้อมที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง 
และมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
โดยมีนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง ดังนี้ 
          1) นโยบายหลัก 7 ด้าน ประกอบด้วย 

นโยบายหลักท่ี 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายหลักท่ี 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
โดยเฉพาะนโยบายที่ 5.3.8 ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทำประมงให้เกิดความ

ยั ่ งยืน บนพื ้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้ม ีความสมบูรณ์  
อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขีดความสามารถการทำการประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพื้นบ้าน และเชิงพาณิชย์
การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และลดต้นทุนการทำการประมง ลดอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพ
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพื ้นที ่และเร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์  
เชิงพื้นที่ รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้า
ประมง 

นโยบายหลักท่ี 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
นโยบายหลักท่ี 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ 

           เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวน 

          การยุติธรรม 
          2) นโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 
     นโยบายเร่งด่วนท่ี 1 การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
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     โดยสาระสำคัญ ลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนส่ง
สาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวน รูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งรา้นอาหารรมิถนน ทำให้บ้านเมืองเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
และสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพื่อการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่าน
ระบบออนไลน์ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอื้อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ 
ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้จัดทำแนวทางการกำหนดสทิธิและการ
จัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง  รวมทั้ง
ช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 
     นโยบายเร่งด่วนท่ี 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
     นโยบายเร่งด่วนท่ี 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง
            และฝ่ายราชการประจำ 
     นโยบายเร่งด่วนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใช้บริการประชาชน 
     นโยบายเร่งด่วนท่ี 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

2.3.2 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
วิสัยทัศน์ คือ  
 ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน 
เป้าประสงค์ คือ  
 เกษตรกรมรีายได้อย่างน้อย 97,860 บาท ภายในปี 2565 โดย  
 1. เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทกัษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ 

  2. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
  3. การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมภาคการเกษตร 

 4. การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวชี้วัด คือ 
 1. GDP สาขาเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.8 
 2. ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.2 
 3. เกษตรกรที่มีรายได้ตำากว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
 4. พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่ 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
 3. ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
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 4. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

2.3.3 แผนปฏิบัติราชการของกรมประมงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 วิสัยทัศน์ คือ  
  เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. บริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์และคงความสมดุลของโครงสร้าง 
4. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 

 ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2566 – 2570 จะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
กรมประมง จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 
  1. แผนปฏิบัติราชการด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  2. แผนปฏิบัติราชการด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
  3. แผนปฏิบัติราชการด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ  
ในการแข่งขันภาคเกษตร 
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ภาพท่ี 1 ความสอดคลอ้งของแผนปฏิบัตกิารด้านการประมงน้ำจืด ปี พ.ศ. 2566 - 2570 กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดบัที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง      
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ส่วนท่ี 3 สถานการณ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดและกรอบแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ 
3.1 ประเมินสถานการณ ์

3.1.1 ความสำคัญของทรัพยากรประมงน้ำจืด  

 ทรัพยากรสัตว์น้ำจืดจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มที ่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้  การใช้
ประโยชน์ด้วยการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะทำให้สามารถนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่ถ้า
ใช้โดยไม่บำรุงดูแลรักษาให้สอดคล้องตามกำลังผลิตที่มีก็จะทำให้ทรัพยากรถดถอยจนสูญสิ้นหรือหมดไปได้ 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีแหล่งน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์มาแต่บรรพกาล
ตามหลักฐานการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในอดีต สังคมไทยจะอาศัยพึ่งพิงอยู่กับแหล่งน้ำหรือลำน้ำเป็นหลักไม่ว่า
จะเป็นสมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาหรือก่อนหน้านั้น ชุมชนได้อาศัยน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหาร  
สัตว์น้ำจึงถือเป็นแหล่งทรัพยากรหลักที่หล่อเลี ้ยงประชากรมาอย่างยาวนานจนมีการสืบทอดเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตมากมายปรากฏให้เห็นในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากถ้อยคำที่แสดงให้เห็น
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่เล่าขานสืบทอดกันมาคือ "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" หรือจะคำทักทาย
ที่ว่า "กินข้าวกินปลาหรือยัง" เป็นต้น 

ในอดีตที่ผ่านมาสังคมไทยได้อาศัยทรัพยากรสัตว์น้ำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับเป็นเวลาหลาย
ร้อยปี โดยเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารแก่ประชากรของประเทศ ในช่วงเวลาขณะที่ประเทศยังมีจำนวน
ประชากรไม่มากนัก ไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันมากเหมือนปัจจุบัน ราษฎรโดยรวมอยู่ในสภาพยุคสังคม
เกษตรกรรมที่ต้องพึ่งตนเอง ต่อมาเมื่อรัฐดำเนินการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค และอื่น ๆ มีผลทำให้สภาพแวดล้อมและแหล่งอาศัยสัตว์น้ำเสื่อมโทรมลง เป็นเหตุ
ให้กำลังผลิตสัตว์น้ำที่เคยมคีวามสมบรูณ์ในอดีตเกิดการถดถอย และประกอบกับประชากรโดยรวมของประเทศ
เพิ่มจำนวนข้ึนอย่างมาก จากจำนวน 25 ล้านคนในช่วง 2 - 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็น 65 ล้านคนในปัจจุบัน
ทำให้มีปริมาณความต้องการใช้สัตว์น้ำเพิ่มข้ึน ถึงแม้ว่าปัจจุบันสังคมเมืองจะลดบทบาทการพึ่งพาอาศัยสัตว์น้ำจืด
ไปมากแล้วก็ตาม แต่ทรัพยากรสัตว์น้ำจืดก็ยังคงมีบทบาทและมีความสำคัญมากกับประชาชนในต่างจังหวัด 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและขาดที่ดินทำกิน ประชากรเหล่านี้ยังคงต้องพึ่งพาทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นหลัก 
ดังนั้นทรัพยากรประมงน้ำจืดจึงยังคงมีคุณค่าและความสำคัญต่อสังคมโดยรวม รวมทั้งมีประโยชน์ในหลาย
ประการด้วยกัน (กรมประมง, 2554) กล่าวคือ  

1) ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
สืบเนื่องจากทรัพยากรประมงได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหาร

ของประชากรโลกและประชากรคนไทย ประชากรโลกประมาณหนึ่งพันล้านคนได้อาศัยสัตว์น้ำเป็นอาหาร  
โดยเป็นแหล่งโปรตีน กรดไขมัน และสารอาหารขนาดเล็กที่มีความสำคัญ เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกที่สุดสำหรับ
คนจน ความมั่นคงทางอาหารจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติ ไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่ดี  
และสงบสุขได้ ถ้าพวกเขาไม่มีความมั่นคงทางอาหาร และถ้าคนในสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และในโลกไม่มี
ความมั่นคงด้านอาหารย่อมไม่มีทางที่สังคมนั้นจะอยู่อย่างสงบสุขได้แน่นอน องค์การอาหารและการเกษตรแหง่
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สหประชาชาติ (FAO) ได้ให้คำนิยามความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง การที่ประชาชนมี "ปริมาณ" อาหาร 
เพื่อการบริโภคที่เพียงพอ"มีความหลากหลาย" ของประเภทอาหารที่ได้รับ และอาหารนั้น "มีคุณภาพ" มีคุณค่า
ทางโภชนาการและความสะอาดปลอดภัย รวมทั้งประชาชนสามารถ "เข้าถึง" อาหารอันเกิดจากการกระจายอย่าง
ทั ่วถึง ซึ ่งทรัพยากรประมงน้ำจืด นับเป็นทรัพยากรที ่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจ  
ที่จะเข้าถึงได้ตลอดเวลาจึงเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและตอบสนองต่อความต้องการด้านโภชนาการ 
และความนิยมบริโภคเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ 

2) วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่จะเป็น

สังคมเกษตรกรรม เช่นการทำนา เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และหาปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ การเลือกทำเลที่ตั้งของ
หมู่บ้านจะอยู่ริมน้ำซึ่งถือว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม โดยจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ การทำมา
หากิน เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ความคิด ความเชื่อ และประเพณี วัฒนธรรมของคนในชุมชน 
ซึ่งบ่งบอกถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา ความโดดเด่นและภูมิปัญญาที่ได้จากวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน  
จะบ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับแหล่งน้ำ โดยสะท้อนออกมาในลักษณะของเครื่องมือ 
ที่ใช้จับสัตว์น้ำ ซึ่งมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนตั้งแต่อดีต ดังเช่นที่บ้านปากอูน อำเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม 
ซึ ่งมีการทำประมงอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เนื ่องจากความชุกชุมของปลาโดยในช่วงปี พ .ศ. 2478 - 2479  
มีประชาชนอพยพเข้ามาตั้งครอบครัวริมลำน้ำสงครามเพียง 30 - 40 ครอบครัว ใช้เครื่องมือง่ายๆ เช่น เบ็ด 
โทง เฝือก แห สวิง จับปลาไว้บริโภคในครัวเรือนในแต่ละวันถ้าจับปลาได้จำนวนมากก็จะนำมาแปรรูปถนอม
อาหารไว้รับประทาน เนื ่องจากมีปลาเป็นจำนวนมากในช่วงน้ำหลากจึงมีการทำปลาหมักเกลือ ปลาส้ม  
ปลาจ่อม ซึ่งจะนำมาใช้ในช่วงแรกและทำปลาแห้ง ปลาย่าง ปลารมควัน ปลาแดก โดยเฉพาะปลาแดกนั้นนับว่า
เป็นอาหารในชีวิตประจำวันของชาวบ้านที ่มีนัยความหมายทางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนอีสาน  
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นยุคของการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะยังขายไม่เป็น คือ เอาปลาที่ตากเอาไว้แลกข้าว 
บางคนหลังฤดูเก็บเกี่ยวก็จะนำข้าวใส่เกวียนอพยพมาพักเกวียนในบริเวณที่มีการจับปลาเป็นแรมเดือน เพื่อจับ
ปลาและทำปลาร้าปลาแดกใส่ไหไว้บริโภคในยามขาดแคลนหรือแบ่งปันให้กับญาติพี่น้อง สมัยก่อนชาวบ้าน 
จะเลือกจับเฉพาะปลาตัวใหญ่และจะไม่จับปลาบางชนิด เช่น ปลาบึก เพราะเชื ่อว่าเป็นปลาใหญ่ปลาเจ้า 
มอีาถรรพ์ ปลาแมวจะไม่กินเพราะคาวจัด ปลาตะเพียนแดง ปลายี่สก จะไม่กินเพราะเช่ือว่ากินแล้วเจ็บเนื้อเจ็บตัว  

3) แหล่งสร้างรายได้ 
ทรัพยากรประมงน้ำจืดนอกจากเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของประชากรแล้วยังมี

ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย เนื ่องจากเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน แหล่งสร้างรายได้  
มีคนจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการทำประมง การประมงจึงเป็นแหล่งสำคัญ เป็นที่พึ่งทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ประเทศที่กำลังพัฒนาจะมีการพึ่งพาเศรษฐกิจจากการประมงมากทำให้มีหุ้นส่วนในตลาดทางด้านการประมง
มากขึ้น ในขณะที่การประมงแบบพื้นบ้านขนาดเล็กยังมีความสำคัญในฐานะเป็นเกราะป้องกันเป็นหลักประกัน
ในชุมชนให้มีอาชีพและสามารถมีชีวิตอยู่ได้แหล่งประมงน้ำจืดหลายแห่งจะมีชาวประมงประกอบอาชีพประมง
เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และมีชาวประมงอีกส่วนหนึ่งทำการ
ประมงเมื่อว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรม ซึ่งการทำประมงในบางโอกาสมุ่งเน้นเพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือน  
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เป็นรายได้เสริมเฉพาะบางโอกาสเท่านั้น ดังนั้นจึงนับได้ว่าทรัพยากรประมงน้ำจืดยังคงเป็นแหล่งสร้างรายได้เสริม
ของประชาชนในเขตพื้นที่ชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ตั้งอยู่รอบแหล่งน้ำนั้น และเป็นปัจจัยสำคัญของ  
การลดรายจ่ายในระดับครัวเรือนอีกทางหนึ่ง 

 

4) แหล่งความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหารเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในประเทศที่พัฒนาได้ใช้เป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง  
เป็นต้น นอกจากนี้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลกจะมีเขตการค้าเสรีเกิดขึ ้น ดังนั ้นการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากลจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดังกล่าว 
โดยทั่วไปผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติจะมีความปลอดภัยด้านอาหารอย่างมาก เนื่องจากไม่ผ่าน
กระบวนการเลี้ยงหรือการให้อาหารที่เจือปนด้วยสารเคมีต่างๆ ดังนั้นทรัพยากรสัตว์น้ำจืดจึงยังคงเป็นแหล่งน้ำ
ที่มีความปลอดภัยด้านอาหารสัตว์น้ำอย่างมาก 

5) แหล่งสันทนาการ 
แหล่งทรัพยากรประมงน้ำจืดหลายแห่งมีประโยชน์ต่อเนื่องด้านสันทนาการ เนื่องจากเป็น

ศูนย์กลางที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นใหเ้กิดการเรยีนรู้ ได้รับประสบการณ์ใหม่ทำใหม้ีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และชุมชน ช่วยลด
ปัญหาสิ่งเสพติด ปัญหาอาชญากรรม สร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน สวยงาม และเป็นเครื่องประดับตกแตง่
บ้าน เช่น ปลาสวยงาม กิจกรรมตกปลา กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กีฬาตกปลา แหล่งปลาหน้าวัด แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น ปลาน้ำตก ปลาถ้ำ เป็นต้น 

 

6) ทางเลือกช่วยลดการเคลื่อนย้ายแรงงานชนบท 
ส่วนนี ้มีความสำคัญในเชิงสังคมซึ ่งเกิดขึ ้นในยามที่ประเทศเผชิญกับปัญหาวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ ทำให้ประชากรหลายส่วนต้องตกงาน ขาดรายได้ ดังนั้นความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำจะช่วย
ลดความรุนแรงของปัญหาลดการดิ้นรนต่อสู้หางานทำในเมือง เป็นทางเลือกที่ทำให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุข 
ลดความแตกแยก ลดปัญหาสังคมที่ตามมา 

 
 

3.1.2 ประวัติกฎหมายเกี่ยวกับการประมงน้ำจืดของไทย 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการประมงนั้น มีหลักฐานปรากฏขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 
และในปี พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวทรงตราพระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ. 120 
ขึ้น ด้วยทรงเห็นว่าทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและมีปริมาณลดลงและทรงเห็นว่า ในต่างประเทศมีการ
ควบคุมส่งเสริมการจับสัตว์น้ำอย่างจริงจัง ต่อมาก็ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมแก่กาลสมัยเรื่อยมา
จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัฐบาลจึงได้ตรา
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายครั้ง ซึ่งมาตรการทางกฎหมายใน
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้อำนาจหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐในการจัดการทรัพยากรประมงของประเทศ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็ประสบปัญหาที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน
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ความร่วมมือของประชาชนผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายโดยการใช้อำนาจรัฐฝ่ายเดียว
ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะขาดความร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จึงทำให้การจัดการทรัพยากร
ประมงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าที่ควร และส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร 
ในธรรมชาติลดน้อยถอยลงในที่สุด ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวประมงแต่ละประเภทเครื่องมือและ 
กลุ่มต่างๆ จากการแย่งพื้นที่ทำการประมง การขาดแคลนอาหารที่มีคุณค่า และก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ
และทางสังคมต่อเนื ่องอีกหลายประการ จนกระทั่งในปี พ .ศ. 2558 ได้มีการแก้ไขปัญหาการประมง 
ผิดกฎหมาย จึงมีพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 จากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเป็นพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประมงมีการใช้บังคับมาเป็น
เวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจบุันที่มีทรัพยากรสัตว์น้ำจำกัด ประกอบกับ
เทคโนโลยีด้านการประมงได้พัฒนาไปอย่างมากและถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทำการประมงอันส่งผลให้สัตว์น้ำ
ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จึงสมควรปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงของประเทศ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการ
ประมงแห่งชาติ ซึ ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำหน้าที ่กำหนดนโยบายและกำกับการบริหารจัดการ 
การประมงต่าง ๆ และมีมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้ำและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ประชาชนหรือชุมชนประมงท้องถ่ิน  
ผ่านทางคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และองค์กรชุมชน
ประมงท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสตัว์น้ำ
อย่างสมดุล มีการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที ่สุดเพื ่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำนำไปสู่  
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนเิวศ 
และหลักการป้องกันล่วงหน้าเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เช่น การกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ำให้
เป็นที่อยู่อาศัยของพ่อแม่พันธ์ุที่จะแพร่ขยายพันธ์ุต่อไป การใช้ผลการศึกษาทางวิชาการในการกำหนดพื้นที่และ
ระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมงและเงื่อนไข 
ในการทำการประมง เป็นต้น 

การทำการประมงเป็นกิจกรรมพื้นฐานในทุกท้องถิ ่น โดยประชากรส่วนใหญ่ที ่ตั้งถิ ่นฐาน  
ใกล้แหล่งน้ำมีทักษะและประสบการณ์ ถ่ายทอดการทำการประมงสืบเนื่องมาจากบรรพชน มีภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ที ่พัฒนาและสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมการประมงเป็นเพียงกิจกรรมหาอาหารเพื่อบริโภค  
ในครัวเรือน เมื่อได้ผลผลิตมากก็แปรรูปและถนอมไว้ในรูปของปลาแห้ง ปลาร้า เป็นต้น เพื่อบริโภคในยามขาด
แคลนหรือไว้แลกเปลี่ยนกบัสนิค้าประเภทอื่น ๆ  ต่อมามีการพัฒนาเครื่องมอืประมงที่มีประสิทธิภาพสามารถจับ
สัตว์น้ำได้คราวละมาก ๆ และแหล่งน้ำขนาดใหญ่บางแห่งมีความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตสูง ประชาชน
บางส่วนจึงยึดการทำการประมงเป็นอาชีพและขยายกิจกรรมขึ้นเปน็ลำดับ ส่วนใหญ่เป็นการทำประมงในแม่นำ้ 
หนอง บึง อ่างเก็บน้ำที่มีน้ำตลอดปี และพื้นที่น้ำท่วมบางแห่ง  
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  3.1.3 แนวทางการบริหารจัดการประมงน้ำจืดท่ีผ่านมา  
 ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐได้ควบคุมการทำประมงในแม่น้ำ หนอง บึง และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 

โดยการกำหนดเครื่องมือประมงที่เหมาะสมและห้ามทำการประมงในบางฤดู นอกจากนั้นยังได้จัดทำโครงการ
พัฒนาหลายโครงการทั้งที่เป็นโครงการของรัฐบาลและโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศ    
ต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ ได้แก่ โครงการประมงหมู่บ้าน โครงการประมงโรงเรียน โครงการบำรุง
พันธ์ุปลาแบบประชาอาสา ตลอดจนการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กเพื่อการประมง การพัฒนาประมง
ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการ
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การจัดการบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่เป็นที่อาศัยของพ่อแม่พันธุ์และ
แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน เพื่อให้มีผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรในท้องถิ่น และเป็นแหล่งรายได้แก่
ชาวประมง จากประวัติการประมงน้ำจดืจะเห็นว่ารูปแบบการบรหิารจัดการทรพัยากรสัตว์น้ำและการประมงนำ้
จืดของไทยได้มีแนวทางการบริหารจัดการที่มีพัฒนาการตามลำดับ สำหรับนโยบายในการปฏิบัติเพื่อให้นำไปสู่ 
การลดจำนวนเครื ่องมือโพงพาง รั ้วไซมาน และกั้นซู่รั้วไซมานลง โดยใช้วิธีทางกฎหมาย กรมประมงได้มี  
การดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 จนถึงปัจจุบัน  โดยพยายามดำเนินการควบคุมให้มีปริมาณ
ลดลง และในปี พ.ศ. 2553 - 2554 ได้มีการเข้มงวดในการปฏิบัติมากข้ึน ดังเช่น การดำเนินโครงการในพืน้ที่
ลุ่มน้ำยมตอนล่าง ปัจจุบันพบมีรายงานการเหลืออยู่ของจำนวนเครื่องมือโพงพางลดลง พร้อมทั้งกรมประมงได้
มีการดำเนินโครงการเพิ่มผลผลติสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล (ทุ่งหนองหลวง ทุ่งแม่ระหัน และทุ่งบางระกำ) 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จัดเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยของชุมชนรอบพื้นที่   
เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เป็นสร้างแหล่งประมงที่ยั่งยืน เกิดความมั่นคงทางอาหาร และสร้างรายได้จากการทำ
ประมงของชุมชนที่ยอมให้พื้นที่ทำกินเป็นพื้นที่รับน้ำ  
 

3.1.4 นิเวศวิทยาแหล่งนำ้จืดและความหลากหลายทางชวีภาพชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย  
         3.1.4.1 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด 

แหล่งน้ำจืดสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ำได้เป็น  
4 กลุ่มใหญ่ คือ 1) แม่น้ำลำธาร ห้วย คลอง 2) หนอง บึง ทะเลสาบน้ำจืด 3) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และ  
4) แหล่งน้ำขนาดเล็กหรือแหล่งน้ำชุมชน โดยแหล่งน้ำแต่ละประเภทจะมีลักษณะทางกายภาพและนิเวศวิทยา
ที ่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางด้านชนิดพันธุ ์สัตว์น้ำที ่อาศัย โครงสร้างประชากรสัตว์น้ำ  
กำลังผลิตสัตว์น้ำ ซึ ่งความแตกต่างดังกล่าวมีผลต่อแนวทางการกำหนดมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำนั้น ๆ ด้วย ดังนั้นประเภทแหล่งอาศัยที่ต่างกันจึงมีกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงที่แตกต่างกันไปตามสภาพกายภาพแหล่งน้ำ นิเวศวิทยา และการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ 
สำหรับข้อมูลลักษณะแหล่งน้ำทั้ง 4 กลุ่มใหญ่ มีดังนี้ 

1) แม่น้ำ ลำธาร ลำคลอง และพื้นที่น้ำท่วมขัง จัดเป็นแหล่งน้ำประเภทแหล่งน้ำ
ไหลหรือแหล่งน้ำเปิด มีมวลน้ำไหลไปในทิศทางเดียวกัน มีความเชื่อมต่อกันเป็นระบบระหว่างพื้นที่น้ำท่วม  
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ลำน้ำสาขา และลำน้ำหลัก ซึ่งเรียกว่าระบบแม่น้ำหรือลุ่มน้ำ วิวัฒนาการของแม่น้ำมีแหล่งกำเนิดจากบริเวณ
พื้นที่ที่เป็นภูเขา ลำน้ำจะแคบ พื้นที่มีความลาดชันมาก กระแสน้ำไหลเชี่ยวและรุนแรง ตลิ่งและพื้นท้องน้ำ
ประกอบด้วยกรวด หิน ลำน้ำมีความคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาเมื่อไหลสู่ที่ลาดต่ำเชิงเขา ลำน้ ำจะขยายกวา้งขึ้น 
ความลาดชันจะลดลง แม่น้ำที่ไหลลงสู่ที่ราบต่ำ ลำน้ำจะขยายกว้างมากข้ึนและลึกมากข้ึน กระแสน้ำจะไหลช้า
ลง ระบบนิเวศแบบแม่น้ำจะมีความแตกต่างกันมากในด้านปริมาณน้ำท่า การไหลของกระแสน้ำ ความลึก  
และความกว้างของลำน้ำในระหว่างฤดูกาลในรอบปี ซึ่งกระทบถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งน้ำและกำลังผลิต 
ของแหล่งน้ำด้วย ลักษณะของแม่น้ำ ลำธาร แบ่ง เป็นกลุ่มใหญ่ 2 พื้นที่ คือ 1. เขตพื้นที่น้ำไหลเช่ียว เป็นพื้นที่
ตอนบนลุ่มน้ำ อยู่บนเขา หรือมีความลาดชันสูงบริเวณนี้น้ำมักตื้น พื้นล่างของแหล่งน้ำจะสะอาด เป็นหิน กรวด 
เพราะกระแสน้ำพัดพาตะกอนไปหมด และ 2. เขตพื้นที่น้ำไหลเอื่อย เป็นพื้นที่ตอนล่างลุ่มน้ำ บริเวณนี้มักลึก 
กระแสน้ำไหลช้า ๆ พื้นล่างของแหล่งน้ำมีตะกอนทับถมกันอยู่ กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำลำธารและพื้นที่น้ำท่วมขัง
จะมีความหลากหลายและความชุกชุมที ่แตกต่างกันมากในแต่ละช่วงเวลาของลำน้ำและมีความผันแปร  
ที่แตกต่างกันมากระหว่างฤดูกาลในรอบปี โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมแต่เป็นช่วงเวลาสั้น ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาของการท่วมขังของแต่ละพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลระหว่างปีต่อปีมาก โดยกลุ่มสัตว์น้ำ
จำพวกปลาอาจแยกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะพื้นที่ ดังนี้ 

- กลุ่มปลาที่อาศัยอยู่บริเวณต้นน้ำลำธาร ที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวจะว่ายน้ำเก่ง 
และรวดเร็ว มักมีอวัยวะเกาะติด ต้องการออกซิเจนสูง ลำตัวเรียวยาว เช่น ปลาเลียหิน ปลาพลวง ปลาเวียน  
ปลาอีดูด เป็นต้น 

- กลุ่มปลาที่อาศัยบริเวณต้นน้ำที่ต่ำลงมา พื้นเป็นกรวดหิน กองหิน จะพบปลา 
ในวงศ์ปลาตะเพียน เช่น ปลาตะพาก ปลาย่ีสก ปลาอ้าว ปลากระสูบขีด ปลาตะโกก เป็นต้น และปลาบางกลุ่ม
ที่ว่ายน้ำไม่เก่ง แต่สามารถหลบซ่อนตามกองหินและมีลำตัวแบนราบ เช่น ปลาแค้ ปลาค้างคาว ปลาตุ๊กแก เป็นต้น 

- กลุ่มปลาท่ีอาศัยบริเวณพ้ืนท่ีตอนล่าง กระแสน้ำไม่ไหลเช่ียว ไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำ
เก่ง แต่ต้องปรับตัวเข้ากับกระแสน้ำได้ดี น้ำขุ่น มีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ เป็นกลุ่มปลาที่พบได้ทั่วไป เช่น 
ปลาซิว ปลาตะเพียน ปลากระมัง ปลาสร้อย ปลาซ่า ปลาเทโพ ปลาแดง ปลาปีกไก่ เป็นต้น  ส่วนใหญ่บริเวณ
พื้นที ่แม่น้ำลำธารและพื้นที ่น้ำท่วมขังจะมีการตั้งบ้านเรือนชุมชนหนาแน่นไปตามสองฝั ่งลำน้ำจึงมีการทำ  
การประมงและการเก็บเกี่ยวทรัพยากรประมงไปใช้มากและต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีพื้นที่แม่น้ำลำธารในปัจจบุัน
พบว่าพื้นที่แม่น้ำลำธารหลายแห่งได้รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่อยู่ในลุ่มน้ำ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนบ้าน เรือน และจากการเลี้ยงปลา 
ในกระชัง เป็นต้น 

2) หนอง บึง และทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่แหล่งน้ำประเภทน้ำน่ิงหรือ
แหล่งน้ำปิด แต่อาจมีทางเชื่อมต่อกับแม่น้ำหรือบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขัง บางพื้นที่อาจได้รับน้ำฝนเพียงอย่าง
เดียว มีขนาดพื้นที่และรูปร่างแตกต่างกันไป และมีชื่อเรียกได้หลายแบบ เช่น ทะเลสาบ หนอง บึง กว๊าน ทุ่ง 
หรือบ่อ เป็นต้น ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบท้องกระทะ เช่น บึงบอระเพ็ด หนองหาร กว๊านพะเยา โดยทั่วไป
มีการทับถมของตะกอนค่อนข้างมาก มีอายุมากและวิวัฒนาการมายาวนาน ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มักเปน็
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แหล่งน้ำที่ค่อนข้างตื้นเขินและมีพรรณไม้น้ำข้ึนหนาแน่นมาก มีความอุดมสมบูรณ์มาก ชนิดพันธ์ุปลาที่อาศัยส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มที่เจริญเติบโตได้ดีในน้ำนิ่ง แต่จะมีความแตกต่างกันได้อย่างกว้างขวางทั้งชนิด ขนาด และความชุกชุม 
โดยจะข้ึนอยู่กับระดับความอดุมสมบูรณ์ของแต่ละแหลง่น้ำ สภาพแหล่งน้ำ และความหนาแน่นในการทำการประมง 

3) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จัดอยู่ในประเภทแหล่งน้ำนิ่งแต่พื้นที่ตอนบนมีบริเวณ
พื้นที่ต่อเนื่องกับลำน้ำหลักซึ่งมีพื้นที่น้ำไหล เป็นแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน ส่วนใหญ่
เป็นแหล่งน้ำเกิดใหม่มีอายุไม่มากนักอยู่ระหว่าง 10-50 ปี มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีระดับความลึกค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นทีอุ่ทยานแหง่ชาติ หรือป่าสงวนที่อยู่บรเิวณเทอืกเขาที่สูงชัน เช่น อ่างเก็บน้ำ
เขื่อนภูมิพล อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ อ่างเก็บน้ำเขื่อน 
บางลาง และอ่างเก็บน้ำเข่ือนวชิราลงกรณ์ เป็นต้น โดยปกติจะมีการแบ่งชั้นน้ำในอ่างเก็บน้ำ มีระดับความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ มีการเปลี่ยนแปลงของกำลังผลิตสัตว์น้ำน้อยหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักถ้าปริมาณ
การลงแรงทำการประมงไม่มากเกินกว่ากำลงัผลิตของสตัว์น้ำในแหล่งน้ำ การควบคุมการทำการประมงสามารถ
จัดการได้ดี มีจำนวนชาวประมงและผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรไม่มากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า 
ยกเว้นอ่างเก็บน้ำบางแห่งที ่ตั ้งอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์  
และอ่างเก็บน้ำเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เป็นต้น ชนิดพันธ์ุปลามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลักจากมีการสร้างเข่ือน
ปิดกั้นลำน้ำ โดยจะพบกลุ่มปลาที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ำนิ่งมากขึ้น ส่วนพันธุ์ปลาที่ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำไหลก็จะ
พบลดน้อยลงในบริเวณอ่างเก็บน้ำ แต่ก็สามารถพบได้ในบริเวณต้นน้ำหรือลำน้ำที่นำน้ำเข้าอ่างและบางชนิด 
อาจสูญหายไปในที่สุด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพแหล่งอาศัยที่ไม่เหมาะสมต่อ  
การเจริญเติบโตและการขยายพันธ์ุของปลาชนิดนั้น ๆ 

4) แหล่งน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็กหรือแหล่งน้ำชุมชน เป็นแหล่งน้ำนิ่งหรือแหลง่น้ำ
ปิดที่มีขนาดพื้นที่ไม่มากนัก อยู่บริเวณพื้นราบ หรืออยู่ใกล้แหล่งชุมชนมีคันคูขอบเขตของแหล่งน้ำล้อมรอบ  
ที่ชัดเจน ส่วนมากไม่มีทางน้ำเข้าหรอืเช่ือมต่อกับแม่น้ำใหญ่ ทำให้มีระดับความหลากหลายของชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำ
น้อยมาก และส่วนใหญ่ไม่มีศักยภาพในการแพร่ขยายพันธุ ์ตามธรรมชาติ เนื่องจากไม่มีแหล่งพ่อแม่พันธ์ุ  
ไม่มีแหล่งสืบพันธุ์วางไข่และแหล่งเลี้ยงตัวอ่อน ดังนั้น แหล่งน้ำประเภทนี้จึงมีศักยภาพด้านการผลิตสัตว์น้ำ  
ตามธรรมชาติที่ต่ำจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนลูกพันธ์ุ
เป็นหลัก และใช้แนวทางการจัดการด้วยรูปแบบการเลีย้งจากการให้หรือเพิ่มอาหารธรรมชาติและต้องการการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ 

3.1.4.2 ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุส์ัตว์น้ำในประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืดและสัตว์น้ำต่าง  ๆ  
มากเป็นแห่งหนึ่งของโลก จัดอยู่ในพื้นที่วิกฤตของความหลากหลายทางชีวภาพอินโดเบอร์มา Indo-Burma 
Biodiversity Hotspot (Koterat, 1984) เนื่องจากอยู่ในบริเวณที่เป็นรอยต่อของเขตชีวภูมิศาสตร์บนแผ่นดิน 
3 แห่ง คือ เขตอินโดเบอร์มีส (ภาคเหนือและด้านตะวันตก) อินโดไชนิส (ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ) 
และซุนดาอิก (ภาคใต)้ และมีความหลากหลายของภูมินิเวศน้ำจืด 9 ภูมินิเวศ จากการจำแนกของ Abell et al (2008) 
ซึ่งการจัดแบ่งระบบลุ่มน้ำและแม่น้ำของไทย ใช้ความเหมือนและความแตกต่างของการกระจายพันธุ์ปลา  
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ขอบเขตลุ่มน้ำทางภูมิศาสตร์ ที่ดัดแปลงจาก Koterat (1984), Rainboth (1991), Abell et al (2008) และ
กรมทรัพยากรน้ำ (2552) โดยแบ่งออกเป็น 9 ระบบแม่น้ำ ได้แก่ 

1) ระบบแม่น้ำอัตรัน (Ataran Basin) อยู ่ใน Lower and middle Salween 
Ecoregion No.772 ประกอบด้วยแม่น้ำกะสะ หรือแม่น้ำกษัตริย์ และแม่น้ำสุริยะ มีต้นน้ำอยู่ในพื้นที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยทั้งสองสายไหลไปลงทะเลที่ปากแม่น้ำ
สาละวินในอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

2) ระบบแม่น้ำสาละวิน (Thai Salween Basin) อยู ่ใน Lower and middle 
Salween Ecoregion No.772 มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยในเขตปกครองตนเองทิเบต ไหลผ่านประเทศ
ไทยตั้งแต่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงอำเภอสบเมย จังหวัดตาก ประกอบด้วย แม่น้ำเมยในจังหวัดตาก 
ลุ่มน้ำปาย แม่น้ำยวม ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไหลไปลงทะเลที่ปากแม่น้ำสาละวินในอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐ
แห่งสภาพเมียนมาร์ 

3) ระบบแม่น้ำแม่กลองและเพชรบุรี (Mae Klong and Petchaburi Basin)  
อยู่ใน Mae Khlong Ecoregion No. 733 ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำเพชรบุรี 
ลุ่มน้ำแม่กลองมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด้วยแม่น้ำแม่กลองและลำสาขาคือแม่น้ำแควน้อย 
ไหลลงอ่าวไทยที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ลุ่มน้ำเพชรบุรีมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีเช่นกัน  
เป็นต้นน้ำลำธารส่วนใหญ่ถูกกักกั้นโดยเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชร ไหลลงอ่าวไทยที่ตำบลแหลมผักเบี้ย 
จังหวัดเพชรบุรี 

4) ระบบแม่น้ำในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (Western Peninsular Thailand Basin) 
อยู่ใน Northern Central Sumatra-Western Malaysia Ecoregion No. 735 รวมเอาลุ่มน้ำฝัง่ตะวันตกทัง้หมด 
ได้แก่ แม่น้ำกระบุรี แม่น้ำกันตัง หมู่เกาะต่างๆ และแม่น้ำสายสั้น ๆ ที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน 

5) ระบบแม่น้ำในภาคใต้ฝั่งตะวันออก (Eastern peninsular Thailand Basin) 
อยู ่ใน Malay Peninsular Eastern slope Ecoregion No. 734 ประกอบด้วยแม่น้ำที ่ไหลลงสู ่อ่าวไทย  
รวม 5 ลุ่มน้ำ ได้แก่แม่น้ำชุมพร-หลังสวน แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง ลุ่มทะเลสาบสงขลา และแม่น้ำปัตตานี 
และเกาะต่าง ๆ ในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง 

6) ระบบแม่น้ำในภาคตะวันออก (Eastern Gulf of Thailand) อยู่ใน Eastern 
Gulf of Thailand Drainage Ecoregion No. 731 เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ ตั ้งแต่แม่น้ำเวฬุของจังหวัดระยอง 
จนถึงแม่น้ำตราด จังหวัดตราด พื้นที่ต้นน้ำลำธารเกิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง จังหวัดระยอง รวมถึงตอนใต้ของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
เขาอ่างฤ าในป่ารอยต่อ 5 จังหวัดและบริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาเขียว - เขาชมพู่ จังหวัดชลบุรี 

7) ระบบแมน่้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya Basin) อยู่ใน Chao Phraya Ecoregion 
No. 732 เป็นลุ่มน้ำสายสำคัญที่สุดของประเทศไทย เพราะเป็นลุ่มน้ำที่กว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 
ส่วนใหญ่และภาคกลางทั้งหมด มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาผีปันน้ำเกิดจากการรวมกัน
ของแม่น้ำ 4 สาย คือ ปิง วัง ยม และน่าน ไหลรวมกันที่อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนคนสวรรค์ มีแม่น้ำสะแกกรัง 
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แม่น้ำป่าสัก ไหลมาบรรจบ และแยกออกเป็นแม่น้ำท่าจีนบางส่วน แม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัด
สมุทรปราการ  

8) ระบบแม่น้ำบางปะกง (Bangpakong Basin) อยู่ใน Chao Phraya Ecoregion 
No. 732 มีต้นน้ำ ลำธารอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนล่างและเทือกเขาจันทบุรีตอนเหนือรวมถึง
พื้นที่ส่วนใหญ่ของป่ารอยต่อ 5 จังหวัดมาถึงที ่ราบลุ ่มในภาคกลางฝั่งตะวันออกของจังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี และไหลออกอ่าวไทยที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

9) ระบบแม่น้ำโขง (Thai Mekong Basin)  อยู ่ใน 3 ภูมินิเวศ ได้แก่ Lower 
Lancang (Mekong) Ecoregion No. 726 Khorat Plateau (Mekong) Ecoregion No. 727 และ Mekong 
Delta (Mekong) Ecoregion No. 729 เป็นระบบแม่น้ำสายใหญ่ที่มีความยาวเป็นอันดับที่ 11 ของโลก มีต้น
กำเนิดอยู่เทือกเขาหิมาลัย บริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตปกครองตนเองทิเบต ไหลผ่าน
ประเทศ 6 ประเทศ ส่วนของแม่น้ำโขงตอนบนที่ไหลผ่านประเทศไทยบริเวณอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
และส่วนของแม่น้ำโขงตอนกลางตั้งแต่จังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยพื้นที่รับน้ำในประเทศไทยคิดเป็น
ร้อยละ 77 ของพื้นที่รับน้ำทั้งหมด มีลำน้ำสาขาที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ แม่น้ำ ชี มูล และสงคราม  
ลุ ่มน้ำโขงตอนล่างที ่ไหลลงทะเลสาบเขมรมีความต่อเนื ่องกับลำธารของเทือกเขาสอยดาวฝั ่งตะวันออก 
ของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว  

พรรณปลาน้ำจืดในประเทศไทยพบอย่างน้อย 858 ชนิด จาก 81 วงศ์ วงศ์ที่มี
จำนวนชนิดมากที่สุดของไทย คือ วงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบอย่างน้อย 261 ชนิด รองลงมา คือ  
วงศ์ปลาค้อ (Nemacheilidae) พบ 65 ชนิด วงศ์ปลาบู่ชนิดต่าง ๆ 64 ชนิด วงศ์ปลากด แขยง (Bagridae) 
พบ 35 ชนิด และวงศ์ปลาแรด สลิด กัด (Osphronemidae) พบ 31 ชนิด โดยมีความหลากหลายของ
ถ่ินอาศัยน้ำจืดของไทย มี 7 แบบ คือ ต้นน้ำลำธาร พบปลาอย่างน้อย 323 ชนิด แม่น้ำสายหลักมีความหลาก
ชนิดที่สุด 424 ชนิด หนองบึงและที่ราบน้ำท่วมถึงพบ 210 ชนิด ลำธารในที่ราบต่ำพบ 142 ชนิด พรุ พบ 
103 ชนิด ปากแม่น้ำ พบ 159 ชนิดและลำธารในถ้ำพบ 10 ชนิด การจำแนกตามนิเวศของปลาพบว่าเป็น
ปลาน้ำจืดแท้ (Primary Freshwater) 699 ชนิด ปลาสองน้ำและปากแม่น้ำ (Secondary/Estuary) จำนวน 
130 ชนิด และปลาทะเลที ่เข้ามาในน้ำจืดเสมอ (Marine visitors) 29 ชนิด ปลาน้ำจืดของประเทศไทย 
มีสถานภาพที่ถูกคุกคามและมีแนวโน้มถูกคุกคาม จำนวน 137 ชนิด และพบเป็นปลาเฉพาะถ่ินของไทย 126 ชนิด 
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ภาพท่ี 2 จำนวนชนิดพันธ์ุปลาใน 9 ภูมินิเวศแม่น้ำของประเทศไทย 

3.1.5 การทำการประมงและสถานการณ์ทรัพยากรประมงน้ำจืด 
3.1.5.1 การทำการประมงในแหล่งน้ำจืด  

 โดยทั่วไปการทำการประมงน้ำจืดมักจะมีความผันแปรและเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
อย่างมาก โดยปริมาณผลจับจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและช่วงเวลาซึ่งปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำของแต่ละ
แหล่งน้ำมีความแตกต่างกันมากและเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบ มีความเปราะบางจากฤดูกาล อุบัติภัย 
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ชาวประมงยังต้องพึ่งพาการเข้าถึงตลาดและความต้องการ
สัตว์น้ำของผู ้บริโภคด้วย ในขณะที่ผู ้ที ่ทำการประมงน้ำจืดส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มที ่ขาดแคลนด้านทรัพย์สิน 
ในครัวเรือนและมีความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมาก บางส่วนไม่มีที่ดินทำกินและเป็น
แรงงานให้กับภาคเกษตรกรรมและอื่น ๆ  ซึ่งในปัจจุบันมีกลุ่มชาวประมงขนาดเล็กจำนวนมากกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทห่างไกล บางส่วนเป็นกลุ่มสังคมชายขอบไม่มีอำนาจในการต่อรองใด ๆ  ในขณะที่
การทำการประมงต้องมีค่าใช้จ่ายต้นทุนและมีทักษะในการทำประมง ดังนั้นรัฐและชุมชนต้องให้การช่วยเหลือใน 
การจัดการด้านต่าง ๆ 

การทำประมงน้ำจืดในระยะแรกส่วนใหญ่มักเป็นการทำประมงด้วยเรือขุดขนาดเล็ก  
ที่ใช้พายเรือแจวยังไม่มีเรือประมงที่ใช้ใบ ต่อมาเมื่อจึงเริ่มเครื่องมือประมงชนิดต่าง ๆ เช่น ยอ หรือสวิง ติดตั้ง
ไว้กับเรือซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อใช้ในการจับปลาซึ่งอาศัยอยู่ตามบรเิวณผิวน้ำ นอกจากนั้นก็มีการสร้างวัสดุ
เพื่อล่อให้ปลาเข้ามาพักอาศัย เช่น กร่ำ แล้วใช้อวนลงล้อมจับปลาที่มาอาศัยอยู่ในกร่ำอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาจงึได้มี
การพัฒนาโดยการนำเครื่องยนต์มาใส่เรือสำหรับจบัสตัว์น้ำ ที่ผ่านมาเครื่องมือการทำประมงในน้ำจืดน้ันไม่ค่อย
มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะหนองน้ำและบึงต่าง  ๆ  เริ่มตื้นเขินและมีจำนวนลดลง การใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
และยาปราบวัชพืชเพื่อการเกษตรก็มีส่วนทำให้สายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติหลายชนดิไดร้ับผลกระทบ
และสูญหายไป แต่สิ่งที่นับว่าเป็นภัยมากที่สุดก็คือการใช้เครื่องมือและวิธีการทำการประมงที่มีอันตรายร้ายแรง 
ผิดกฎหมาย เช่น ระเบิดปลาและซ๊อตกระแสไฟฟ้าในแหล่งน้ำจืด นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาเบื่อเมาทำลายพืชพันธ์ุ
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ของสัตว์น้ำอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในขณะที่การสร้างเข่ือนต่าง ๆ ก็นับเป็นสาเหตุใหญ่ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อ
ชนิดและปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติ โดยเข่ือนขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่เก็บกักน้ำจำนวนมากไม่มีบันไดปลาโจนหรือ
มีแต่อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมให้สัตว์น้ำได้มีโอกาสเดินทางไปตามแหล่งน้ำได้เหมือนอย่างแต่ก่อน ผลที่มีตามมา
คือ บรรดากุ ้งก้ามกรามและปลาที่มีราคาอื่น ๆ  เช่น ปลากะโห้ ปลาตะลุมพุก พบได้น้อยลงในธรรมชาติ   
(กรมประมง, 2554) 

3.1.5.2 สถานการณข์องทรัพยากรประมงน้ำจืด  
กรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจดื มีภารกิจในการติดตามเพื่อประเมิน

สถานภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงน้ำจืดด้วยการใช้เกณฑ์ค่าอ้างอิงทางวิชาการมาประกอบการ
ตัดสินใจ ให้อยู่ในระดับที่สัตว์น้ำจืดสามารถถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรและมี
ความสมดุลกับการผลิตในธรรมชาติเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประมงให้ค งความยั่งยืนตลอดไป  
ได้มกีารติดตามเพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืดที่เป็นปัจจุบัน ใช้การประเมินบน
พื้นฐานข้อมูลปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (Catch per Unit of Effort : CPUE) ด้วยชุดเครื่องมือ
ข่ายในแม่น้ำและแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของประเทศไทย จำนวน 25 แหล่งน้ำทั่วประเทศ จากการสุ่มตัวอย่างด้วย
ชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา โดยมีหน่วยเป็นกรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน เพื่อบ่งช้ีสถานภาพ
ของปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่แสดงถึงปริมาณผลสัตว์น้ำที่จับได้ต่อหน่วย
เวลาของการใช้เครื่องมือทำการประมงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือผลตอบแทนต่อการทำการประมงในช่วงเวลาน้ัน ๆ 
และเพื่อทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรปลาตามระยะเวลา อีกทั้งทราบระดับความสำเร็จ
หรืออุปสรรคของการดำเนินงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแม่น้ำ
ของไทย  

สำหรับสถานการณ์ของปริมาณผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 ของ 25 แหล่งน้ำ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ที่ใช้บ่งช้ีระดับความชุกชุมของสัตว์น้ำจากการสุ่มตัวอย่างด้วยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา (บุญส่ง 
และคณะ, 2558) ที่กำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ ถ้าพบมีปริมาณชุกชุมสัตว์น้ำน้อยกว่า 500 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 
ตารางเมตรต่อคืน จัดเป็นความชุกชุมในระดับต่ำ ถ้าพบมีปริมาณชุกชุมสัตว์น้ำระหว่าง 500 - 1,000 กรัมต่อ
พื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จัดเป็นความชุกชุมในระดับปานกลาง ถ้าพบมีปริมาณชุกชุมสัตว์น้ำระหว่าง 
1,000 - 2,000 กรัมต่อพื ้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จัดเป็นความชุกชุมในระดับสูง และถ้าพบมี
ปริมาณชุกชุมสัตว์น้ำมากกว่า 2,000 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน จัดเป็นความชุกชุมในระดับสงูมาก  
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ตารางที ่ 1 ปริมาณผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตั ้งแต่ปี  
2561 - 2563 ของ 25 แหล่งน้ำ  

 

        หน่วย : กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตร.ม.ต่อคืน 

ประเภท 
แหล่งน้ำ 

ลำดับ
ท่ี 

แหล่งน้ำ 
พื้นท่ีน้ำ (ไร่)/

ความยาว 
(กม.) 

ความชุกชุมสัมพัทธ์ 

2561 2562 2563 เฉลี่ย 
เกณฑ์

ความชุก
ชุม 

หนอง  
บึง กว๊าน  

1 บึงบอระเพ็ด 94,850 1,568 663 802 1,011 สูง 
2 หนองหาร 77,000 1,099 739 535 791 ปานกลาง 
3 กว๊านพะเยา 12,830 541 691 607 613 ปานกลาง 
4 บึงละหาน 18,181 461 360 504 442 ต่ำ 
5 ทะเลน้อย 18,750 740 455 439 545 ปานกลาง 

อ่างเก็บ
น้ำ/ 
เขื่อน 

ขนาดใหญ่ 

1 อุบลรัตน์ 256,257 953 845 523 774 ปานกลาง 
2 รัชชประภา 106,250 980 854 676 837 ปานกลาง 
3 ป่าสักชลสิทธ์ิ 114,119 854 1,014 948 939 ปานกลาง 
4 แก่งกระจาน 31,250 775 637 1,056 823 ปานกลาง 
5 กระเสียว 28,750 709 512 375 532 ปานกลาง 
6 ก่ิวคอหมา 9,600 717 695 603 672 ปานกลาง 
7 สิริกิติ์ 178,000 626 783 556 655 ปานกลาง 
8 ลำตะคอง 27,700 785 615 619 673 ปานกลาง 
9 บางลาง 31,250 1,367 980 2,128 1,492 สูง 

10 ประแสร์ 30,000 - 912 438 675 ปานกลาง 
11 ลำนางรอง 15,625 - 1,213 1,130 1,171 สูง 
12 ภูมิพล 197,500 - 551 686 619 ปานกลาง 

แม่น้ำ 

1 ปิง 658 794 787 822 801 ปานกลาง 
2 น่าน 740 289 434 321 348 ต่ำ 
3 ยม 700 446 322 748 505 ปานกลาง 
4 ปราจีนบุรี 361 585 825 430 613 ปานกลาง 
5 ตาปี 230 365 404 275 348 ต่ำ 
6 มูล 900 404 340 584 443 ต่ำ 
7 ชี 1,047 417 259 252 309 ต่ำ 
8 เจ้าพระยา 372 759 357 663 593 ปานกลาง 

 

จากผลการดำเนินงานพบว่า แหล่งน้ำทุกประเภทส่วนใหญ่มีแนวโน้มของปริมาณ
ผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมงค่อนข้างคงที ่ถึงลดลง ระดับความชุกชุมเฉลี ่ย 3 ปีของแหล่งน้ำ
ประเภทหนองบึงน้ำจืดและอ่างเก็บน้ำนั้นส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับความชุกชุมปานกลาง โดยที่บึงบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสรรค์ อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา และอ่างเก็บน้ำเขื ่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีร ัมย์  
มีระดับความชุกชุมสูง ขณะที่บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ มีระดับความชุกชุมต่ำ สำหรับแม่น้ำนั้นจัดอยู่ในระดับ
ความชุกชุมปานกลาง ได้แก่ แม่น้ำปิง ยม ปราจีนบุรี  - บางปะกง และเจ้าพระยา ขณะที่แม่น้ำน่าน ตาปี มูล 
และชี อยู่ในระดับความชุกชุมต่ำ  
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ตารางที ่ 2  โครงสร้างประชากรปลาเมื ่อพิจารณาชนิดหลัก (โดยน้ำหนัก) ใน 25 แหล่งน้ำ ระหว่างปี  
                 2561 – 2563   

ประเภท 
ท่ี แหล่งน้ำ 

ปลาชนิดหลัก 

แหล่งน้ำ 2561 2562 2563 

หนอง/ บึง/ กว๊าน 

1 บึงบอระเพ็ด 1. ไส้ตันตาขาว 1. กระมัง 1. ตะเพียนขาว 
2. แป้นแก้ว 2. แป้นแก้ว 2. สร้อยลูกกล้วย 
3. แขยงข้างลาย 3. ตะเพียนขาว 3. นิล 

2 หนองหาร 1. แป้นแก้ว 1. แป้นแก้ว 1. ไส้ตันตาแดง 
2. ตะเพียนทราย 2. ไส้ตันตาแดง 2. ตะเพียนทราย 
3. ไส้ตันตาแดง 3. ตะเพียนทราย 3. แป้นแก้ว 

3 กว๊านพะเยา 1. ตะเพียนขาว 1. ไส้ตันตาขาว 1. แป้นแก้ว 
2. แป้นแก้ว 2. แป้นแก้ว 2. สร้อยลูกกล้วย 
3. ไส้ตันตาขาว 3. ตะเพียนขาว 3. ไส้ตันตาขาว 

4 บึงละหาน 1. ไส้ตันตาแดง 1. แป้นแก้ว 1. แป้นแก้ว 
2. แป้นแก้ว 2. ไส้ตันตาแดง 2. ไส้ตันตาแดง 
3. หมอช้างเหยียบ 3. สร้อยนกเขา 3. สร้อยขาว 

5 ทะเลน้อย 1. ไส้ตันตาแดง 1. ไส้ตันตาแดง 1. ไส้ตันตาแดง 
2. แปบสยาม 2. แปบสยาม 2. แมวหูขาว 
3. สร้อยนกเขา 3. กระสูบขีด 3. หมอช้างเหยียบ 

 
 
อ่างเก็บน้ำ/เขื่อน
ขนาดใหญ่ 
  
  
  

1 อุบลรัตน์ 1. กระมัง 1. หนามหลังขาว 1. หนามหลังขาว 
2. ไส้ตันตาขาว 2. แป้นแก้ว 2. กระมัง 
3. ขี้ยอกหลังดำ 3. กระมัง 3. ตะเพียนขาว 

2 รัชชประภา 1. ไส้ตันตาแดง 1. ซ่า 1. สร้อยลูกกล้วย 
2. สร้อยนกเขา 2. สร้อยนกเขา 2. กระมัง 
3. ซ่า 3. กระมัง 3. สร้อยนกเขา 

3 ป่าสักชลสิทธ์ิ 1. ซิวแก้ว 1. ตะเพียนทอง 1. แป้นแก้วยักษ์ 
2. แป้นแก้วยักษ์ 2. แป้นแก้วยักษ์ 2. แปบควาย 
3. อมไข่น้ำจืด 3. ตะเพียนขาว 3. สร้อยเกล็ดถี่ 

4 แก่งกระจาน 1. กระมัง 1. กระมัง 1. กระมัง 
2. ขี้ยอกหางเหลือง 2. ขี้ยอกหางเหลือง 2. ไส้ตันตาขาว 
3. หนามหลัง 3. ไส้ตันตาขาว 3. ขี้ยอกหางเหลือง 

5 กระเสียว 1. แป้นแก้ว 1. ม้า 1. ม้า 
2. สร้อยลูกนุ่น 2. แป้นแก้ว 2. ตะเพียนขาว 
3. ตะเพียนขาว 3. ตะเพียนขาว 3. นิล 

6 ก่ิวคอหมา 1. กระสูบขีด 1. กระสูบขีด 1. ตะเพียนขาว 
2. ตะเพียนขาว 2. สร้อยขาว 2. กระสูบขีด 
3. กาดำ 3. สวาย 3. สร้อยลูกกล้วย 

7 สิริกิติ์ 1. สังกะวาดแกลบ 1. สังกะวาดแกลบ 1. สังกะวาดแกลบ 
2. หนามหลัง 2. แป้นแก้ว 2. หนามหลัง 
3. กระมัง 3. หนามหลัง 3. สร้อยลูกกล้วย 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
ประเภท 

ท่ี แหล่งน้ำ 
ปลาชนิดหลัก 

แหล่งน้ำ 2561 2562 2563 

  

8 ลำตะคอง 1. กระมัง 1. กระมัง 1. กระมัง 

2. ตะเพียนทราย 2. ไส้ตันตาขาว 2. ไส้ตันตาขาว 

3. สร้อยขาว 3. กระสูบจุด 3. ตะเพียนขาว 
9 บางลาง 1. ไส้ตันตาแดง 1. ไส้ตันตาแดง 1. ขี้ยอกหางเหลือง 

2. หนามหลัง 2. หนามหลัง 2. หนามหลัง 

3. กระสูบขีด 3. กระสูบขีด 3. ไส้ตันตาแดง 
10 ประแสร์ 

- 

1. ตะเพียนขาว 1.  ตะเพียนขาว 

2. สร้อยลูกกล้วย 2. สร้อยลูกกล้วย 

3. ตะเพียนทราย 3. แปบ 
11 ลำนางรอง 

- 

1. ไส้ตันตาขาว 1. ไส้ตันตาขาว 

2. สร้อยนกเขา 2. กระสูบจุด 

3. กระสูบจุด 3. สร้อยนกเขา 
12 ภูมิพล 

- 

1. แปบควาย 1. สังกะวาดเหลือง 

2. สังกะวาด 2. แปบควาย 

3. กระมัง 3. กระมัง                                                                                                                                                                 

แม่น้ำ 

1 ปิง 1. แปบควาย 1. สังกะวาดเหลือง 1. สร้อยลูกกล้วย 

2. สังกะวาด 2. ตามิน 2. ไส้ตันตาขาว 

3. กระมัง 3. กระมัง 3. หมอช้างเหยียบ 
2 น่าน 1. สังกะวาดเหลือง 1. กระแห 1. สร้อยลูกกล้วย 

2. ตะเพียนทอง 2. ตะเพียนทอง 2. สังกะวาดเหลือง 

3. ตามิน 3. ตามิน 3. กระมัง 
3 ยม 1. ตะเพียนขาว 1. ตะเพียนขาว 1. แป้นแก้ว 

2. กระมัง 2. ไส้ตันตาขาว 2. สร้อยลูกกล้วย 

3. ไส้ตันตาขาว 3. กระมัง 3. ตะเพียนทราย 
4 ปราจีนบุรี-บางปะ

กง 
1. ตะเพียนขาว 1. ตะเพียนขาว 1. ตะเพียนทอง 

2. ตะเพียนทอง 2. ตะเพียนทอง 2. ตะเพียนขาว 

3. นิล 3. ซ่า 3. สร้อยลูกกล้วย 
5 ตาปี 1. กระมัง 1. ซ่า 1.  สร้อยลูกกล้วย 

2. แขยงนวล 2. ตะเพียนขาว 2.  กระมัง 

3. ซ่า 3. สร้อยลูกกล้วย 3.  ไส้ตันขาว 
6 มูล 1. ตะเพียนขาว 1. แมวหูดำ 1.  กระมัง 

2. แปบขาว 2. เทโพ 2.  กระมังครีบสูง 

3. สร้อยลูกกล้วย 3. กาดำ 3. แป้นแก้ว 



45 
 

 

ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
ประเภท 

ท่ี แหล่งน้ำ 
ปลาชนิดหลัก 

แหล่งน้ำ 2561 2562 2563 

 

7 ชี 1. แปบ 1. สร้อยขาว 1.  ตะเพียนขาว 
2. ตะเพียนขาว 2. ตะเพียนขาว 2.  วี 
3. กระมัง 3. สร้อยลูกกล้วยลาย 3. สร้อยขาว 

8 เจ้าพระยา 1. ตะเพียนทอง 1. ตะเพียนทอง 1.  ตะเพียนทอง 
2. ตะเพียนขาว 2. ตะเพียนขาว 2.  ตะเพียนขาว 
3. กดเกราะ 3. ซ่า 3. น้ำฝาย 

หมายเหต ุ:  –  ไม่มีการดำเนินงานในแหล่งน้ำนั้นในปีงบประมาณ 2561 

สถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำจืด ในช่วงปี 2554 – 2563 มีปริมาณการจับสัตว์น้ำ
เฉลี่ย 178,535 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 9,780 ล้านบาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการจับจากแหล่งน้ำประเภท
หนอง/บึง/อื่น ๆ  เฉลี่ย 74,487 ตันต่อปี (ร้อยละ 41.72) มูลค่า 4,063 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 41.55) 
รองลงมาเป็นประเภทแม่น้ำ ลำคลอง ห้วย เฉลี่ย 51,615 ตันต่อปี (ร้อยละ 28.91) มูลค่า 2,921 ล้านบาท
ต่อปี (ร้อยละ 29.87) ประเภทอ่างเก็บน้ำเฉลี่ย 46,680 ตันต่อปี (ร้อยละ 26.15) มูลค่า 2,501 ล้านบาทต่อปี 
(ร้อยละ 25.58) ประเภทคลองชลประทานเฉลี่ย 3,355 ตันต่อปี (ร้อยละ 1.88) มูลค่า 170 ล้านบาทต่อปี 
(ร้อยละ 1.74) และประเภทบ่อล่อ เฉลี่ย 2,399 ตันต่อปี (ร้อยละ 1.34) มูลค่า 124 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 
1.27)  

ส่วนปริมาณการจับสัตว์น้ำจืดเฉลี่ยในช่วงปี 2554 - 2563 ในแต่ละกลุ่มสัตว์น้ำ 
พบว่า กลุ่มปลาจับได้มากที่สุดเฉลี่ย 175,636 ตันต่อปี (ร้อยละ 98.38) มูลค่า 9,325 ล้านบาทต่อปี  
(ร้อยละ 95.35) สำหรับกลุ่มปลาตะเพยีนมีปรมิาณการจับมากที่สดุเฉลี่ย 26,180 ตันต่อปี (ร้อยละ 14.91) 
มูลค่า 1,153 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 12.37) รองลงมาปลานิลเฉลี่ย 22,441 ตันต่อปี (ร้อยละ 12.78) 
มูลค่า 1,127 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 12.08) ปลาช่อนเฉลี่ย 15,244 ตันต่อปี (ร้อยละ 8.68) มูลค่า 
1,326 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 14.22) ปลาดุกเฉลี่ย 8,671 ตันต่อปี (ร้อยละ 4.94) มูลค่า 567 ล้านบาท
ต่อปี (ร้อยละ 6.08) ปลาสลิดเฉลี่ย 2,798 ตันต่อปี (ร้อยละ 1.59) มูลค่า 138 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 
1.48) และปลาอื่น ๆ เฉลี่ย 100,303 ตันต่อปี (ร้อยละ 57.11) มูลค่า 5,014 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 
53.77) กลุ่มกุ้งเฉลี่ย 1,600 ตันต่อปี (ร้อยละ 0.90) มูลค่า 389 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 3.97) สำหรับ
กลุ่มกุ้ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นกุ้งก้ามกรามเฉลี่ย 994 ตันต่อปี (ร้อยละ 62.13) มูลค่า 331  ล้านบาทต่อปี  
(ร้อยละ 85.15) กุ้งอื่น ๆ เฉลี่ย 606 ตันต่อปี (ร้อยละ 37.87) มูลค่า 66 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 14.85) 
และสัตว์น้ำอื่นๆ เฉลี่ย1,300 ตัน (ร้อยละ 0.73) มูลค่า 66 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 0.68)  

ในช่วงปี 2560 - 2563 มีคร ัวเร ือนเฉลี ่ย 703,500 ครัวเรือน พบว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีครัวเรือนประมงน้ำจืดมากที่สุดเฉลี่ย 416,806 ครัวเรือน (ร้อยละ 59.25) รองลงมาคือ
ภาคเหนือมีครัวเรือนประมงน้ำจืดเฉลี่ย 186,829 ครัวเรือน (ร้อยละ 26.56) ภาคใต้มีครัวเรือนประมงน้ำจืด
เฉลี่ย 29,045 ครัวเรือน (ร้อยละ 4.13) ภาคกลางมีครัวเรือนประมงน้ำจดืเฉลี่ย 27,751 ครัวเรือน (ร้อยละ 
3.94) ภาคตะวันออกมีครัวเรือนประมงน้ำจืดเฉลี่ย 24,753 ครัวเรือน (ร้อยละ 3.52) และภาคตะวนัตกมี
ครัวเรือนประมงน้ำจืดเฉลี่ย 18,316 ครัวเรือน (ร้อยละ 2.60) 
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ในปี 2564 คาดว่าปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงน้ำจืดจะมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปทีี่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก 
และปัญหาการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง คาดว่าจะมีปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงน้ำจืด 119,861 
ตัน มูลค่า 7,031 ล้านบาท ส่วนใหญ่จับจากแหลง่น้ำประเภทหนอง/บึง/อื่น ๆ  51,889 ตัน (ร้อยละ 43.29) 
มูลค่า 2,925 ล้านบาท (ร้อยละ 41.61) รองลงมาเป็นประเภทแม่น้ำ ลำคลอง ห้วย 39,691 ตัน (ร้อยละ 
33.11) มูลค่า 2,559 ล้านบาท (ร้อยละ 36.39) ประเภทอ่างเก็บน้ำ 24,913 ตัน (ร้อยละ 20.79) มูลค่า 
1,380 ล้านบาท (ร้อยละ 19.63) ประเภทคลองชลประทาน 2,197 ตัน (ร้อยละ 1.83) มูลค่า 110 ล้านบาท  
(ร้อยละ 1.56) และประเภทบ่อล่อ 1,171 ตัน (ร้อยละ 0.98) มูลค่า 57 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 0.81)  

หากพิจารณาปริมาณการจับสัตว์น้ำจืดในแต่ละกลุ่มสัตว์น้ำ พบว่า กลุ่มปลาจับ
ได้มากที่สุด 116,134 ตัน (ร้อยละ 96.88) มูลค่า 6,475 ล้านบาท (ร้อยละ 92.29) สำหรับกลุ่มปลาพบว่า 
ปลาตะเพียนมีปริมาณการจับมากทีสุ่ด 21,438 ตัน (ร้อยละ 17.56) มูลค่า 974 ล้านบาท (ร้อยละ 14.24) 
รองลงมาปลานิล 17,320 ตัน (ร้อยละ 14.47) มูลค่า 925 ล้านบาท (ร้อยละ 13.79) ปลาสร้อยขาว 
10,268 ตัน (ร้อยละ 8.68) มูลค่า 417 ล้านบาท (ร้อยละ 6.19) ปลาช่อน 8,571 ตัน (ร้อยละ 7.71) มูลค่า 
793 ล้านบาท (ร้อยละ 12.76) และปลาดุก 5,912 ตัน (ร้อยละ 5.07) มูลค่า 388 ล้านบาท (ร้อยละ 
6.01) กลุ ่มกุ ้ง 2,356 ตัน (ร้อยละ 1.88) มูลค่า 486 ล้านบาท (ร้อยละ 6.65) กลุ ่มกุ ้งประกอบด้วย  
กุ้งก้ามกราม 969 ตัน (ร้อยละ 43.16) มูลค่า 346 ล้านบาท (ร้อยละ 73.26) กุ้งอื่น ๆ 1,387 ตัน (ร้อยละ 
56.84) มูลค่า 140 ล้านบาท (ร้อยละ 26.74) และสัตว์น้ำอื่นๆ 1,371 ตัน (ร้อยละ 1.24) มูลค่า 70 ล้าน
บาท (ร้อยละ 1.07) ในปี 2564 มีครัวเรือนประมงน้ำจืด 689,665 ครัวเรือน 

ตารางท่ี 3 จำนวนครัวเรือนประมงน้ำจืดในปจัจบุัน 
ภาค จำนวนครัวเรือนประมงน้ำจืด ร้อยละ 

1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 398,982 57.85 
2) ภาคเหนือ 189,609 27.49 
3) ภาคใต้ 28,915 4.19 
4) ภาคกลาง 27,323 3.96 
5) ภาคตะวันออก 24,867 3.61 
6) ภาคตะวันตก 19,970 2.90 

รวม 689,665 100 
 

ท่ีมา : กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (พ.ศ. 2564) 

 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีครัวเรือนประมงน้ำจืดมากที่สุด 398,982 ครัวเรือน (ร้อย
ละ 57.85) รองลงมาคือภาคเหนือมีครัวเรือนประมงน้ำจืด 189,609 ครัวเรือน (ร้อยละ 27.49) ภาคใต้มี
ครัวเรือนประมงน้ำจืด 28,915 ครัวเรือน (ร้อยละ 4.19) ภาคกลางมีครัวเรือนประมงน้ำจืด 27,323 
ครัวเรือน (ร้อยละ 3.61) ภาคตะวันออกมีครัวเรือนประมงน้ำจืด 24,867 ครัวเรือน (ร้อยละ 3.61)  
และภาคตะวันตกมีครัวเรือประมงน้ำจืด 19,970 ครัวเรือน (ร้อยละ 2.90
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ปริมาณ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 *ปี 2563 *ปี 2564 

รวม 224,705.96 219,428.44 210,293.27 181,756.92 184,100.68 188,897.29 192,622.77 143,824.81 116,465.02 123,256.30 119,860.71 

ปลานิล 35,202.54 33,491.31 19,981.71 19,886.98 20,468.95 20,947.22 19,869.25 19,919.72 17,358.91 17,280.16 17,319.54 

ปลาไน 4,696.51 4,572.27 4,829.03 4,229.41 3,952.44 4,156.25 4,100.44 2,105.45 1,785.60 1,997.74 1,891.67 

ปลาตะเพียน 41,015.42 36,218.23 21,735.62 21,529.12 21,049.15 21,648.54 30,869.75 24,858.03 21,907.38 20,968.57 21,437.98 

ปลาสลิด 3,260.06 3,104.06 4,012.99 2,904.38 2,891.57 3,016.64 2,137.04 3,133.59 1,554.42 1,962.27 1,758.35 

ปลาจีน 1,306.67 1,142.76 2,476.36 1,656.60 1,671.60 1,724.28 932.31 1,231.51 1,273.59 958.37 1,115.98 

ปลาดุก 12,867.77 12,541.32 8,509.31 8,439.94 8,334.84 8,595.30 8,035.15 7,561.82 5,769.89 6,054.01 5,911.95 

ปลาช่อน 24,808.66 24,691.41 14,331.16 14,771.04 15,012.94 15,206.31 14,471.07 12,002.77 7,937.31 9,204.30 8,570.81 

ปลาสวาย 4,536.00 4,461.47 5,235.33 4,791.69 4,768.39 4,806.29 5,681.01 3,731.88 3,199.11 3,498.87 3,348.99 

ปลานวลจันทร์ 2,825.22 2,510.54 3,655.83 3,221.87 3,344.85 3,314.70 3,231.24 2,283.21 2,187.21 1,979.42 2,083.32 

ปลาหมอไทย 11,817.64 9,372.66 7,582.15 7,973.21 7,848.14 7,826.79 7,190.20 4,875.02 3,681.23 4,507.04 4,094.14 

ปลาหมอเทศ 612.30 789.77 2,807.02 2,564.43 2,590.03 775.68 729.56 326.84 347.88 337.36 342.62 

ปลาสลาด 3,596.51 3,072.32 4,098.43 3,288.88 3,646.07 3,631.44 2,121.45 1,542.56 927.68 1,289.36 1,108.52 

ปลายี่สก 1,091.95 1,166.30 2,948.83 2,702.19 2,678.89 2,743.77 1,188.15 1,239.12 399.48 793.04 596.26 

 

ตารางท่ี 4 ปรมิาณผลจบัสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ปี 2554 - 2564 ปริมาณ : ตัน 



48 
 

 

 
ปริมาณ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 *ปี 2563 *ปี 2564 

ปลายี่สกเทศ 5,040.45 5,236.71 6,968.53 5,404.38 5,358.59 5,488.37 6,437.28 3,190.04 3,409.83 3,299.94 3,354.89 

ปลาไหล 786.71 1,071.67 1,509.56 1,609.77 1,625.12 1,002.19 1,064.54 817.49 543.84 680.67 612.26 

ปลาเทโพ 300.81 363.97 796.00 239.32 242.64 880.14 931.25 474.09 419.43 446.76 433.10 

ปลาเทพา 2.87 5.93 25.85 4.35 5.64 1.61 37.92 53.93 22.98 38.46 30.72 

ปลาเค้าขาว 723.14 633.83 1,481.69 1,389.42 1,399.41 1,007.58 932.30 490.04 428.19 459.12 443.65 

ปลาชะโด 1,171.63 1,399.87 1,760.62 847.65 857.70 1,479.15 1,446.35 1,228.85 1,107.82 1,168.34 1,138.08 

ปลาเนื้ออ่อน 2,114.28 2,361.62 3,857.66 1,087.46 1,094.70 1,696.46 1,512.88 1,675.43 1,352.65 1,347.88 1,350.26 

ปลาแขยง 2,647.89 3,032.68 4,495.77 2,807.83 2,832.67 3,298.72 3,462.52 3,049.94 2,243.37 2,549.23 2,396.30 

ปลากระสง 73.97 93.62 69.46 14.53 16.93 27.90 359.70 149.04 24.41 104.77 64.59 

ปลาตะโกก 708.20 919.90 1,665.06 842.06 852.06 884.88 971.29 664.87 531.81 522.83 527.32 

ปลาบึก 50.06 61.21 66.87 56.12 56.43 19.15 18.39 57.46 223.68 186.86 205.27 

ปลาบู่ 1,306.85 1,364.79 2,262.90 837.13 846.42 1,270.64 1,244.02 1,285.20 801.48 1,066.96 934.22 

ปลากดแก้ว 125.55 147.96 252.60 126.60 136.89 166.75 195.85 463.64 381.95 422.80 402.37 

ปลาตอง 930.57 1,190.12 2,169.41 1,674.38 1,687.19 1,205.84 1,243.16 1,132.50 792.78 653.65 723.21 

ปลารากกล้วย 10.34 13.77 29.46 20.21 22.57 20.51 20.19 117.93 69.50 107.52 88.51 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

 

ปริมาณ : ตัน 
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ปริมาณ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 *ปี 2563 *ปี 2564 

ปลาแก้มช้ำ 21.48 15.15 15.29 4.69 5.64 14.34 10.89 78.91 124.08 101.50 112.79 

ปลาม้า 13.35 12.27 9.10 7.59 5.64 2.81 2.66 14.05 52.65 47.14 49.90 

ปลาหมู 6.21 11.13 12.15 0.12 1.55 7.36 5.21 85.07 32.34 58.71 45.52 

ปลากดเหลือง 3,393.35 3,918.72 5,666.20 4,139.40 4,471.38 4,665.59 3,407.37 2,319.20 1,857.67 1,958.11 1,907.89 

ปลากระแห - 9.81 77.57 61.09 62.07 30.36 14.66 483.59 128.84 217.87 173.36 

ปลาชะโอน 35.27 75.75 78.16 63.41 62.07 19.18 18.14 34.26 44.32 44.21 44.27 

ปลาสังกะวาด 788.91 794.51 1,306.33 445.20 451.42 1,153.88 935.17 630.96 619.27 625.12 622.19 

ปลากาดำ 672.23 780.61 1,576.50 653.07 660.20 1,202.78 1,338.12 684.30 441.36 562.83 502.10 

ปลาหมอช้างเหยียบ 1,544.85 1,619.12 3,971.22 2,477.55 2,499.75 2,166.68 1,655.69 1,264.59 880.23 1,072.41 976.32 

ปลากระสูบ ปลากระดี่ 5,856.08 5,020.07 5,251.12 4,320.99 4,361.86 4,457.43 4,483.32 3,612.56 3,146.28 3,029.48 

ปลาสร้อยนกเขา 4,197.71 5,953.15 7,494.30 6,067.61 6,122.41 5,723.35 5,923.69 3,619.21 1,769.67 1,388.78 1,579.22 

ปลากะมัง 2,520.16 2,649.24 3,989.87 2,743.29 2,770.60 3,914.29 3,541.72 1,713.73 1,065.72 918.12 991.92 

ปลาสร้อยขาว 20,675.79 20,348.30 15,296.16 15,004.98 16,065.20 16,610.57 16,414.20 11,838.59 10,166.73 10,368.26 10,267.50 

ปลากราย 519.05 782.33 1,993.37 1,284.60 1,297.84 1,268.46 1,168.41 667.06 700.47 683.77 692.12 

ปลากะทิง 241.96 241.99 730.09 160.70 163.64 263.13 107.08 150.57 72.89 63.24 68.07 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) ปริมาณ : ตัน 
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ปริมาณ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 *ปี 2563 *ปี 2564 

ปลาแรด 237.64 257.81 658.12 497.63 502.21 182.99 156.30 130.33 116.82 123.58 120.20 

ปลาซิว 1,803.31 2,176.37 3,893.45 2,760.16 2,787.53 1,586.81 1,045.80 1,200.41 1,055.67 1,128.04 1,091.86 

ปลาไส้ตัน 603.44 852.82 2,415.16 1,456.39 1,467.12 1,155.82 1,536.36 584.64 382.70 483.67 433.19 

ปลาพลวง 31.77 26.12 28.48 15.18 16.93 14.39 843.19 26.95 0.40 13.68 7.04 

ปลาหลด 83.10 80.24 86.46 68.51 67.71 37.04 12.66 70.98 26.44 28.39 27.41 

ปลาข้าวเม่า 4.18 8.70 41.65 30.61 28.21 2.58 - 0.69 - 0.35 0.17 

ปลาแค้ 18.87 15.27 26.10 21.26 22.57 3.18 1.98 4.63 7.37 6.00 6.69 

ปลาอ่ืนๆ 12,919.26 13,991.60 19,259.84 18,780.80 18,941.31 21,815.10 22,356.08 7,662.09 8,026.15 10,466.73 9,246.44 

กุ้งก้ามกราม 842.68 951.39 1,210.92 918.44 1,029.83 1,043.52 1,041.35 965.40 938.06 1,000.42 969.24 

กุ้งอ่ืนๆ 230.25 225.87 250.04 237.95 247.05 256.30 610.61 1,225.82 1,455.70 1,317.35 1,386.53 

สัตว์น้ำอ่ืนๆ 950.47 845.70 850.93 965.36 961.51 904.18 2,115.06 2,663.53 1,214.07 1,528.55 1,371.31 

หมายเหตุ  * : ข้อมูลพยากรณ์  

ท่ีมา : กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (พ.ศ. 2564) 
 
 
 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) ปริมาณ : ตัน 
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3.1.6 ปญัหาดา้นการประมงนำ้จืด  
เนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นทรัพยากรที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้

อย่างเสรี ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่ต้องมีข้อจำกัดในการใช้อย่างยิ่ง เช่น ผืนป่า 
และสัตว์ป่า นอกจากนี้ผลผลิตส่วนใหญ่ที่ได้ถูกใช้เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการยังชีพในครัวเรือน จึงทำให้
ตัวเลขที่บ่งช้ีให้เห็นถึงความสำคัญทางด้านมูลค่าและเศรษฐกิจของประเทศมีน้อยและไม่ชัดเจน ส่งผลให้ขาดการ
ควบคุมดูแล การใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบจนทำให้ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงเป็นจำนวนมาก 
โดยปัญหาด้านการประมงน้ำจืดมาจากปัญหาหลกั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งที่อยู่อาศัย ด้าน
ประชากรและองค์ประกอบสัตว์น้ำ และ ด้านการใช้ทรัพยากร  

 
 

ภาพท่ี 3  องค์ประกอบ 3 ด้านในการวิเคราะห์ปญัหาในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด 
 

1) ด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งที่อยู ่อาศัย ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบจากการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ทำให้เกิดความเสือ่มโทรมของสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ มีการตื้นเขินจากตะกอนดิน เกิดการ
ก่อสร้างสิ่งกีดขวางลำน้ำ พนังกั้นน้ำ ซึ่งเป็นการปิดกั้นเส้นทางน้ำ กั้นการเดินทางสัตว์น้ำ  แหล่งน้ำมีมลพิษ 
ทางน้ำ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมซึ่งทำให้แหล่งอาศัยสัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงมากในรอบปี  
เกิดการรุกรานของวัชพืช โดยสิ่งเหล่านี้ทำให้แหล่งน้ำมีน้ำไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยสัตว์น้ำขาดพื้นที่แหล่ง
วางไข่และแหล่งเลี้ยงตัวอ่อน หรือทำให้แหล่งอาศัย แหล่งวางไข่ และแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำถูกรุกราน
และเสื่อมสภาพจนพื้นที่แหล่งวางไข่และแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนมีไม่เพียงพอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
ขาดการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการบูรณะแหล่งน้ำประกอบกับพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ 
สัตว์น้ำไม่เหมาะสมและมีไม่เพียงพอซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำทั้งสิ้น 
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2) ด้านประชากรและองค์ประกอบสัตว์น้ำ มีการลดลงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของ 
สัตว์น้ำเกิดจากปริมาณความต้องการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร  
ของประเทศ จึงส่งผลให้มีการจับสัตว์น้ำเกินกว่ากำลังผลิตที่ทดแทนได้ของแหล่งน้ำต่าง  ๆ  ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว 
แหล่งน้ำจืดแต่ละประเภทมีศักยภาพการผลิตมีชนิดและโครงสร้างประชากรสัตว์น้ำต่างกัน ตลอดจนมีปัจจัย
ภายนอกและภายในแหล่งน้ำที่มีอิทธิพลต่อกำลังการผลิตของแหล่งน้ำต่างกัน แหล่งน้ำจืดบางประเภทมีกำลัง
ผลิตสัตว์น้ำและการทดแทนโดยธรรมชาติต่ำมากจำเป็นต้องใช้วิธีการเพิ่มผลผลิตด้วยการจัดการด้านการปล่อย
ลูกพันธ์ุสัตว์น้ำเสริม ดังนั้นเมื่อแหล่งน้ำเกิดการสูญเสียปริมาณผลผลิตจะส่งผลให้กำลังผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ
ต้นทุนลดลงประกอบกับกระบวนการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำขาดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดจากมีการทำประมงมาก
ขึ้นจนเกินกำลังผลิตของแหล่งน้ำประกอบกับระบบแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ  ขาดการเชื่อมต่อกันเหมือนใน
อดีตทำให้ไม่มีศักยภาพในการแพร่ขยายพันธุ์เพียงพอ ขาดการรักษาพ่อแม่สัตว์น้ำที่เหมาะสม มีการทำการ
ประมงแบบทำลายล้างทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเฉพาะช่วงฤดูปลาวางไข่ ทำให้พ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ำถูกจับก่อนวางไข่ 
รวมทั้งการทำการประมงโดยใช้เครื่องมือที่ทำลายล้าง หรือใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายและการดัดแปลง
เครื่องมือประมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับ นอกจากนี้การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ขาด
ประสิทธิผลหรือมกีารปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำที่ไม่เหมาะสมทัง้ชนิดและพื้นที ่ขาดรูปแบบแนวทางเพิม่ผลผลิตสตัว์นำ้
ที่มีประสิทธิภาพ ขาดหลักเกณฑ์การปล่อยสัตว์น้ำที่เหมาะสมและไม่มีการควบคุมการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติลดลงได้ในขณะที่การลดลงของคุณภาพของ
สัตว์น้ำ เกิดได้จากการสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติจากการเพิ่มข้ึนของชนิดพันธ์ุสัตว์ต่างถ่ินที่รุกราน
และในบางครั้งการบูรณะแหล่งน้ำโดยใช้เครื่องมือที่ขาดประสิทธิภาพก็อาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียพันธ์ุ
ปลาหายากในธรรมชาติได้อีกด้วย  

3) ด้านการใช้ทรัพยากร ที่ผ่านมาสังคมขาดความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรรวมถึงให้ความสำคัญต่อภาคประมงน้อยเกินไป เนื่องจากไม่สามารถประเมินเพื่อนำเสนอมูลค่าและ
ความสำคัญทั้งที่ในสภาพที่เป็นจริงนั้นมีความสำคัญทั้งด้านวิถีชีวิต สังคม และความมั่นคงทางอาหารของ
ประชาชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระดับล่างของสังคม เนื่องจากเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารโปรตีนที่มี
ต้นทุนต่ำ บางครั้งไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการไปจัดหาหรือนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนทำให้ลดค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวประกอบกับทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นทรัพยากรที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้
อย่างเสรีจึงมีการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นจำนวนมากมาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการควบคุมการใช้ทรัพยากร  
ให้เหมาะสมและการบริหารจัดการด้านทรัพยากรสัตว์น้ำจืดยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดปัญหาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสัตว์น้ำและขาดมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสม เช่น มีข้อมูลแหล่งเลี้ยงตัวอ่อน แหล่งวางไข่ แหล่งพ่อ
แม่พันธ์ุ ศักยภาพการผลิตของทรัพยากร และปัจจัยที่ส่งผลต่อทรัพยากรสัตว์น้ำไม่ครบถ้วนทำให้มีข้อมูลบ่งช้ี
ระดับการผลิตของแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรประมงทำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  
เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตตามธรรมชาติประกอบกับข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในระดับพื้นที่และการพัฒนาแหล่งน้ำที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลสถิติผลจับสัตว์น้ำ
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มีความคลาดเคลื ่อนและมีการทับซ้อนของกฎหมายในการดูแลพื้นที ่สาธารณะทำให้กระบวนการติดตาม
ประเมินผลการจัดการทรัพยากรหรือการวางมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำยังไม ่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

สรุปประเด็นปัญหาของแต่ละด้าน 
จากสถานการณ์ทรัพยากรสัตว์น้ำประเมินปัญหาด้านการประมงน้ำจืดทั้งหมดข้างต้น สามารถ

นำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ของปัญหาและสรุปปัญหาโดยรวมทั้งด้านการประมง ระบบนิเวศแหล่งน้ำและแนว
ทางการแก้ไขได้ดังนี้ 

ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งที่อยู่อาศัย : เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
และแหล่งที่อยู่อาศัยจากโครงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ดังนี ้

1) การสร้างเขื่อนปิดกั้นทางน้ำ ทำให้เกิดการปิดกั้น ขวางเส้นทางเดินของสัตว์น้ำ เกิดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและกำลังผลิตสัตว์น้ำบางชนิด โดยสามารถแก้ปัญหาได้จากการหา  
ทางเลือกในการสร้างทางผ่านปลาหรือทางเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึน 

2) การเปลี่ยนแปลงวงจรน้ำและลดพื้นที่น้ำท่วม เกิดการเปลี่ยนแปลงวงจรน้ำและช่วงเวลา
การเกิดน้ำท่วมมีผลให้สูญเสียแหล่งวางไข่ แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน และการถดถอยของกำลังผลิตสัตว์น้ำ มีแนวทาง
แก้ไขโดยทำการศึกษาเพื่อวางแผนการจัดการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) การสร้างถนนและการพัฒนาพื้นที่โดยขวางกั้นหรือปิดเส้นทางไหลของน้ำ ทำให้แหล่งน้ำ
ขาดการเชื่อมต่อในบางฤดูหรือถาวรเป็นเหตุให้กำลังผลิตสัตว์น้ำถดถอย ขาดการทดแทน ดังนั้นควรเปิดช่อง
ระบายน้ำในการสร้างถนนให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่จะผ่านในฤดูน้ำหลาก     

4) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยแล้ง ทำให้ลดปริมาณการทดแทนของประชากร 
สัตว์น้ำและทำให้การทำประมงมีประสิทธิภาพมากขึ้น สัตว์น้ำถูกจับมากขึ้น สูญเสียประชากรสัตว์น้ำต้นทุน 
ในการแพร่ขยายพันธุ์ซึ่งเป็นการยากที่จะควบคุมกระบวนการของปัจจัยภายนอก แต่สามารถหาแนวทางลด
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้บางส่วน 

5) การเกิดอุทกภัย หรือปัญหาน้ำท่วม เป็นผลดีต่อการแพร่พันธุ์สัตว์น้ำ แต่อาจมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมสัตว์น้ำ 

5) ความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำที่มีมากเกินไป มีแนวโน้มทำให้เกิดการเพิ่มกำลังผลิตสัตว์น้ำ
บางกลุ่มประชากร มีผลต่อการเปลี่ยนสัดส่วนโครงสร้างประชาคมสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการควบคุม
แหล่งกำเนิดกิจกรรมที่เพิ่มการปนเปื้อนสารอินทรีย์ เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง 

6) มลภาวะและน้ำเสีย จากน้ำทิ ้งชุมชนและการเกษตร  ส่งผลให้สัตว์น้ำตายลงคราวละ
จำนวนมาก เกิดการเปลี ่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ทั ้งกำลังผลิตสัตว์น้ำและโครงสร้างประชากรสัตว์น้ำ  
ซึ่งป้องกันได้โดยการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ 

7) การบุกรุกและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มากเกินไป เช่น ที่พัก รีสอร์ท การเลี้ยงปลา  
ในกระชัง ทำให้แหล่งน้ำมีความสมบูรณ์มากเกินไปและเกิดการเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว จึงควรมีการควบคุม
จำกัดจำนวน และจัดเขตพื้นที่ให้เหมาะสม   
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ปัญหาด้านประชากรถดถอยและองค์ประกอบสัตว์น้ำท่ีสูญเสียความสมดุล : เกิดจากความ
ต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำที่สูงขึ้นโดยกำลังผลิตเท่าเดิมหรือลดลง และอาจถึงในระดับ
overfishing (ทั้งในระดับพ่อแม่พันธ์ุและลูกพันธ์ุ) 

1) กำลังผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำถดถอย (ผลจับสัตว์น้ำหรือผลผลิตทางการประมงต่ำผลจับต่อ
การลงแรงประมงในแต่ละแหล่งน้ำมีแนวโน้มลดลง และศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำบางชนิดในแหล่งน้ำมี
แนวโน้มถดถอย) และความหลากหลายของชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำลดลง 

2) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์น้ำลดลง ทั้งจากการทำการประมงเกินกำลัง 
การผลิตและสภาพนิเวศเปลี่ยนแปลงไปทำให้ ความหลากหลายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแก้ได้
โดยพัฒนาการการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ ่น สัตว์น้ำหายากและใกล้สูญพันธุ์และปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ
ถ่ินอาศัยเดิม อีกทั้งการดูแลพื้นที่เปาะบางที่เป็นแหล่งอาศัยเฉพาะไม่ให้ถูกทำลายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำประจำถ่ิน สัตว์น้ำหายากและใกล้สูญพันธ์ุนั้น 

3) ความต้องการบริโภคอาหารจากสัตว์น้ำจืดที่มีมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มข้ึน ส่งผล
กระทบให้เกิดการลงแรงทำการประมงในแหล่งน้ำมากเกินกว่ากำลังผลิตของสัตว์น้ำที ่มี ซึ่งสามารถแก้ได้ 
โดยพัฒนาการเพิ่มกำลังผลติให้สงูข้ึน โดยการผลิตลูกพันธ์ุและการปล่อยพนัธ์ุสัตว์น้ำที่มีประสทิธิผลร่วมกับการ
จำกัดปริมาณการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมตามกำลังผลิตแหล่งน้ำ 

4) ความต้องการการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  เช่น เพื่อการกีฬาตกปลา ส่งผลให้มีการนำปลา
ชะโดไปปล่อยแหล่งน้ำทำให้เกิดการรุกรานต่อพันธ์ุสัตว์น้ำชนิดอื่นและผลผลิตทางการประมง จึงจำเป็นต้องมี
การควบคุมพื้นที่การสร้างแหล่งตกปลาและกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม 

5) ข้อมูลสถิติผลจับสัตว์น้ำไม่แม่นยำ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน และเกิดความผิดพลาดผิด
ทิศทางหากนำข้อมูลไปอ้างอิงเพื่อใช้กำหนดแผนบริหารจัดการเพียงอย่างเดียว สามารถแก้ปัญหาได้โดยการ
สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน ร่วมกับการศึกษาวิจัยที่เหมาะสมเพื่อนำไปกำหนดแนวทางการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพได้จริง 

6) การรุกรานของพันธ์ุสัตว์น้ำต่างถิ่น มีการขยายตัวของประชากรสัตว์น้ำต่างถิ่น เช่น ปลากด
เกราะ ปลาหมอบัตเตอร์ ในแหล่งน้ำทำให้เกิดการรุกรานประชากรสัตว์น้ำพื้นเมืองบางชนิดและโครงสร้าง
ประชาคมสัตว์น้ำโดยรวม แก้ไขได้โดยสร้างระบบควบคุมโดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
ดำเนินการป้องกันและแก้ไข 

7) การป้องกันและควบคุมการหลุดรอดของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นที่ใช้เพื่อการเพาะเลี้ยง
และธุรกิจปลาสวยงาม เนื่องจากสัตว์น้ำต่างถิ่นส่วนใหญ่สามารถเจริญเติบโตได้เร็วกว่าสัตว์น้ำพื้นถิ่นของไทย  
หากหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำ จะทำให้เกิดการรุกรานต่อชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพื้นเมือง ดังนั้น ควรมีการเผยแพร่ข้อมูล
และกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน 
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ภาพท่ี 4 การวิเคราะห์ปญัหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของทรัพยากรประมงในน้ำจืด 

ปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรการมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง : โดยขาด
การตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 

1) ขาดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับการวางแผน การดำเนินการ และติดตามผล
การใช้ทรัพยากรการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  

2) ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน/ประชาสัมพันธ์ (หลักเกณฑ์ในการปล่อยสัตว์น้ำ) 
3) ขาดการสร้างความรับรู้ข้อมูล ข่าวสารทางการประมงการใช้ทรัพยากรการมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

ปัญหากฎระเบียบ มาตรการและการปฏิบัติในการจัดการ :  
1) กฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการทำการประมงไม่เหมาะสม โดยข้อกำหนด

ไม่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่จริง เช่น ห้าม (เครื่องมือประมงเกือบทุกชนิด) ทำการประมงในฤดูปลาน้ำจืด
มีไข่ (ในทุกพื้นที่แหล่งน้ำ) ซึ่งควรปรับเปลี่ยนให้มีชนิดเครื่องมือและพื้นที่บางส่วนสามารถทำการประมงได้  
โดยไม่มีผลกระทบต่อการสืบพันธุ์วางไข่ที่มากเกินไปและควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์
และบริหารทรัพยากรประมงไปพร้อมกันด้วย 

2) การเปิดเสรีในการทำประมงหรือใช้ประโยชน์สัตว์น้ำมีมากเกินไป ทำให้เกิดการลงแรงทำ
ประมงอย่างมากกับประชากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สัตว์น้ำบางชนิดในลำดับแรก และพันธ์ุสัตว์น้ำทั่วไปในลำดับถัดมา 
เป็นเหตุให้ประชากรสัตว์น้ำถดถอย ขนาดสัตว์น้ำเล็กลง ลดกำลังผลิตตามธรรมชาติ สามารถแก้ไขได้โดย
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ประกาศเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์และพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำให้มีมากขึ้น โดยทั่วไปควรมีประมาณร้อยละ 20 ของ
พื้นที่แหล่งน้ำ 

3) เจ้าหน้าที่ไม่เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตาม
กฎหมายทำให้ขาดประสิทธิภาพการควบคุมและกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่ดี เช่น ขาดการควบคุมการทำ
ประมงให้เป็นไปตามกฎหมายและเท่าเทียม การจัดระเบียบการควบคุมการทำการประมงยังไม่ชัดเจน การกำหนด
ฤดูปลามีไข่ไม่เหมาะสม ซึ ่งโดยทั่วไปแหล่งน้ำธรรมชาติมีช่วงเวลาวิกฤติที ่ต้องการการควบคุมในช่วงสั้น 
เพียงไม่กี่วันหรือสัปดาห ์ถ้าช่วงเวลาดังกล่าวควบคุมไม่ทนัจะทำให้สูญเสยีโอกาสกำลงัผลติสัตว์น้ำทั้งในปจัจบุนั
และอนาคตอย่างมาก และทำให้เก ิดปัญหาทรัพยากรถดถอยอย่างรวดเร็วตามมา การขาดมาตรการ
ควบคุมดูแล ป้องกัน และอนุรักษ์แหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่เหมาะสม ทำให้สูญเสียพ่อแม่พันธุ์ปลาและการละเลย 
ให้มีการทำการประมงด้วยเครื่องมือทำลายล้างต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำกับ ดูแล ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้ องใช้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แนวทางจัดการ แก้ไขปัญหา และลดผลกระทบด้านการประมงน้ำจืด 

ส่วนประเด็นกรณีแม่น้ำพรมแดนและน้ำโขง โดยเฉพาะแม่น้ำโขงมีอนาเขตติดกับประเทศ
สาธารณร ัฐประชาชนลาว ม ีการเปลี ่ยนแปลงสภาพนิเวศอย ่างส ูงในรอบ 2 - 3 ปีท ี ่ผ ่านมา อาทิ   
การเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงของระดับน้ำในรอบวัน การตื้นเขินผิดฤดูที่ควรเป็น ปรากฏการณ์น้ำเป็นสีฟา้หรือ 
สีครามสัตว์น้ำหลงฤดูกาล สาเหตุอันเนื่องมากจากภัยแล้งและผลกระทบจากเข่ือนในแม่น้ำโขงสายประธานซึง่มี
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ลักษณะปัญหาเฉพาะเชิงพื ้นที่ (Areabase probprom) ที่มีความซับซ้อนจำเป็นต้องหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหามีความจำเพาะในแหล่งน้ำเชิงพื้นเช่นกัน ดังนั้นการจัดทำแผนปฎิบัติการด้านประมงน้ำจืดจึงจำเป็นต้อง
แยกลุ ่มน้ำพรมแดนไว้ในแผนอีกด้านหนึ่งเพื ่อแยกการวิเคราะห์ปัญหาการหาสาเหตุปัญหา การจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหาและการหาแนวทางแก้ไขปัญหาแยกจากแผนด้านอื่น ๆ  สรุปประเด็นปัญหาและแนว
ทางแก้ไข ดังนี้  

1) กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัย: เนื่องจากในระบบนิเวศเดิม 
พันธุ ์ปลาที ่อาศัยอยู ่ในแหล่งน้ำจะเป็นปลาที ่ดำรงชีพในแหล่งน้ำไหล แต่เมื ่อสร้างเขื ่อนแล้วเสร็จนั้น  
การเปลี่ยนแปลงข้ึนลงของระดับน้ำข้ึนไม่เป็นตามปกติธรรมชาติ ปลาที่ชอบระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นแหลง่
น้ำนิ่งสามารถขยายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว ปลาที่ชอบระบบนิเวศที่มีน้ำไหลก็จะลดปริมาณลงทำให้ระบบนิเวศใน
แหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งปลาบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำนั้นเลยก็ได้ Kolding and 
van Zwieten (2006) ได้รายงานว่าการสร้างเขื ่อนและอ่างเก็บน้ำจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ในระดับ ได้แก่ (1) ผลกระทบทางลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ำ คุณสมบัติทางอุทกวิทยาของแหล่งน้ำ 
และคุณสมบัติทางเคมีของน้ำ (2) การเปลี่ยนแปลงผลผลิตปฐมภูมิและอาหารธรรมชาติของสัตว์น้ำในระบบ
นิเวศ และพื้นที่ในการหาอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อน (Nursery ground) ในการผสมพันธุ์วางไข่ (Spawning 
ground) ลดน้อยและเปลี่ยนแปลงไป (3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชาคมสัตว์น้ำอันเกิดจากสาเหตุ 
ที่ (1) และ (2) นอกจากนี้โครงสร้างประชาคมสัตว์น้ำยังเกิดการเปลีย่นแปลงเนื่องมาจากผลของการทำประมง 

2) ผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่มีการเดินทางอพยพย้ายถิ่น: การสร้างเขื่อนขวางกั้นลำน้ำมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาของน้ำและมีผลกระทบต่อช่วงเวลาการอพยพย้ายถิ ่นของของปลาให้ช้าหรือ
เปลี่ยนแปลงไป (Delays in migration) อาจส่งผลต่อการเพิ่มของประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ในอนาคต  (Gerd, 
2001) อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งซ้ำเตมิอีกทำให้ปริมาณน้ำลดต่ำกว่าปกติสัตว์น้ำไม่สามารถอพยพหนีได้ทัน
บางประชากรสัตว์น้ำถูกตัดขาดโดยเฉพาะในกลุ่มปลาอพยพ (White fish) เช่น สวายปลาสังกะวาด หรือการ
อพยพเพื่อการสืบพันธุ์วางไข่และหาอาหารในช่วงเวลาปกติเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องมีการอพยพขึ้นไปต้นน้ำ 
เพื่อการผสมพันธ์ุวางไข่ ไม่สามารถสืบพันธุ์วางไข่ตรงตามฤดูกาลซึ่งเดิมปลาส่วนใหญ่สืบพันธุ์วางไข่ในฤดูฝน 
โดยมีน้ำเป็นตัวกระตุ้นให้ปลาว่ายทวนน้ำขึ้นไปผสมพันธุ์วางไข่ แต่เมื่อปริมาณน้ำน้อย ฝนไม่ตก ทำให้ปลา
วางไข่น้อยลง เช่น กลุ่มปลาตะเพียน ในช่วงฤดูนี้เป็นฤดูกาลวางไข่ของปลาเหล่านี้ สัตว์น้ำหลายชนิดอาจ  
สูญพันธ์ุในที่สุด 

3) คุณภาพน้ำมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ปริมาณน้ำน้อย ส่งผลให้อุณหภูมิน้ำสูง 
เกิดการตายของอาหารธรรมชาติของปลา คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการที่แหล่งน้ำตื้นเขิน
เป็นเวลานานทำให้มีวัชพืชข้ึนหนาแน่นไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำวงจรชีวิตของปลาเปลี่ยนแปลง
ไป แม่น้ำโขงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครามในบางพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำตื้นและใสจนมองเห็นผิวทรายด้านล่างในเชิง
วิชาการเป็นปรากฏการณ์ที ่เร ียก “Hungry Water Effect” หรือ “น้ำมีปริมาณตะกอนน้อย” ตะกอนที่
แขวนลอยในน้ำเป็นสารตั้งต้นในการเพิ่มกำลังการผลิตขั้นตอน (Primary production) เช่น แพลงก์ตอนพืช 
แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของลูกปลาวัยอ่อนในการสร้างประชากรรุ่นใหม่ 
เข้าทดแทนประชากรกรรุ่นเดิม ตะกอนมีมากมีน้อยบ่งบอกถึงขนาดของประชากรสัตว์น้ำในอนาคตจะคงเหลือ
มากน้อยเท่าไหร่สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ตะกอนยังเป็นตัวพยุงต้นไม้น้ำ เช่น ไคร้น้ำ ตะกอนจะ
จับกับรากต้นไม้น้ำมีลักษณะเป็นนวมหนา ๆ หุ้มทำให้ต้นไม้ยืนต้นและเจริญเติบโตได้ และเมื่อไม่มีตะกอนหรือ
มีน้อยกว่าปกติต้นไม้น้ำเหล่าน้ีก็จะทะยอยตายจำนวนมาก 
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4) สัตว์น้ำมีโอกาสถูกจับโดยง่ายเนื่องจากปริมาณน้ำน้อย ลำน้ำต้ืนเขิน มีการทำการประมง 
ที่ผิดกฎหมายทำลายล้างพ่อแม่พันธ์ุ เช่น การดำยิงพ่อแม่ปลาโอกาสที่สัตว์น้ำบางชนิดอาจสูญพันธ์ุได้เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ประชากรสัตว์น้ำมีจำนวนลดลงปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำลดลงส่งผล
ให้แหล่งอาหารและรายได้ของประชากรในบริเวณลุ่มน้ำโขงประเทศไทยลดลง 

การแก้ไขผลกระทบเกี่ยวกับสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง 
1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชุมชน ชาวประมง ผู้ได้รับผลกระทบ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากการบริหารจดัการประตูระบายน้ำในลำน้ำสายหลกัของแม่น้ำโขงและลำน้ำ
สาขาเพื่อสร้างการรับรู้ให้ชุมชนและสร้างการปรับตัวรับผลกระทบในเรื ่องดังกล่าว อีกทั้งการประสานให้
คำแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในแม่น้ำโขง ให้เว้นระยะการเลี้ยงสัตว์น้ำหรืองดการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำในช่วงเวลาที่ประสบปัญหาสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบจากการเสียหายของ
ผลผลิตและการลดลงของปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงสายหลัก 

2) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการติดตาม เฝ้าระวังระดับน้ำ คุณภาพน้ำ 
และปัจจัยอื่นที่อาจสง่ผลกระทบต่อสัตว์น้ำ เช่น กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมควบคุม
มลพิษ เป็นต้น รวมถึงประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับภาคีลุ ่มแม่น้ำโขงในการบริหารจัดการน้ำ  
ให้เหมาะสมตลอดลำน้ำสายหลัก  

3) จัดทีมงานเคลือ่นที่โดยเฉพาะเพือ่สำรวจและเฝ้าระวัง ตดิตามผลในช่วงเวลาก่อน ระหว่าง 
และหลังเกิดภัยแล้งโดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้คาดการณ์การเกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรบัเป็นการเฝ้า
ระวังและเตรียมการรบัมือหรือแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าใหเ้กิดความแม่นยำมากทีสุ่ดในปีต่อไป 

4) กรมประมงดำเนินการโครงการอนุรักษ์ปลาประจำถิ่น ปลาหายาก และใกล้สูญพันธ์ุ  
โดยรวบรวมสัตว์น้ำที่ถูกคุกคามและมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์มาเพาะพันธุ์แล้วนำปล่อยลงในแหล่งน้ำเดิมเพื่อคง
ความหลากหลายให้กับระบบนิเวศ รวมถึงมีโครงการฟื้นฟูพันธ์ุปลาและสัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของ
ไทยในแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหาร ซึ่งทั้งสองโครงการสามารถลดผลกระทบสัตว์น้ำบางชนิดที่มีจำนวนลดลง 

5) สร้างแหล่งอนุรักษ์เพื่อเป็นที่อาศัยและวางไข่ของสัตว์น้ำ โดยสร้างพื้นที่สำหรับอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ที่เหมาะสมและสัตว์น้ำสามารถอาศัยได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเมื่อถึงช่วงฤดูแล้งแหล่งน้ำโดยรอบ
อาจจะตื้นเขินไปแต่สัตว์น้ำก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายในบริเวณที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์นี้และเมื่อถึงฤดูน้ำ
หลากสัตว์น้ำก็จะสามารถอพยพออกไปผสมพันธ์ุวางไข่ในแหล่งน้ำปกติได้ต่อไป 

6) จัดทำข้อตกลงการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับตลอดแนวลุ่มน้ำ
ทั้งหมดโดยมีการลงมติเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำหรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อระบบน้ำทั้งหมดและต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน 
เพื่อจะได้วางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของตนเองได้ 

7) จัดทำแผนการบริหารทรพัยากรสัตว์น้ำให้ครอบคลมุทุกแหลง่น้ำ รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้อง 
เพื่อจัดทำเป็นแผนการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการจัดการแหล่งน้ำให้ครอบคลุมอย่างเป็นระบบจนนำไปสู่
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน  
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3.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ  
 3.1.7.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)  

                  การวิเคราะห์ SWOT หรือปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก 
(โอกาสและภัยคุกคาม) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ (ร่าง) นโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ ทั้ง 4 ด้าน 
โดยมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

 

ภาพท่ี 6 การวิเคราะหป์ัจจัยภายในภายนอก (SWOT) 
ที่มา : Kaplan & Norton, 1992  

ปัจจัยภายในที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างจุดเด่น 
ในการปฏิบัติงานได้ คือ จุดแข็ง (Strength) เช่น ความสามารถของบุคลากร และการมีหน่วยงานสำหรับ
ปฏิบัติงาน ในเรื ่องเฉพาะด้าน เป็นต้น ในทางกลับกันปัจจัยที ่เป็นจุดด้อยหรือปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้เพราะมีข้อจำกัด คือ จุดอ่อน (Weakness) เช่น บุคลากรบางส่วนขาดความรู้และความเช่ียวชาญ
ในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ ปัญหาด้านกฎระเบียบ และกระบวนการภายใน เป็นต้น  

ปัจจัยภายนอกที่เป็นประโยชน์และมีส่วนส่งเสริมการปฏิบัติงาน คือ  โอกาส 
(Opportunity) เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร เป็นต้น ในทาง
กลับกันหากเป็นปัจจัยที่ขัดขวางและเป็นข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน คือ อุปสรรค (Threat) เช่น การลดความ
น่าเช่ือถือ นโยบายภาครัฐและการเมือง และข้อจำกัดของกฎหมาย เป็นต้น  

3.1.7.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของการทำประมงน้ำจืดของประเทศไทย   
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค การประมงน้ำจืด ได้วิเคราะห์จาก

ระบบโครงสรา้งการบรหิารจัดการของกรมประมง ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ในประเทศไทยและระหว่างประเทศ กฎหมายการประมง และกฎหมายที่เก ี ่ยวข้องของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ บทสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประมงน้ำจืด รายละเอียดังนี้  
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 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะหจ์ุดแข็ง (Strengths)   

จุดแข็ง Strengths 
S1 บุคลากรด้านประมงน้ำจืดมีความเช่ียวชาญ 
S2 โครงสร้างการบรหิารจัดการประมงน้ำจืดมีความชัดเจนและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่
แหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ 
S3 มีนโยบายพฒันาการประมงน้ำจืดที่ชัดเจนในด้านต่างๆ 
S4 หน่วยงานของกรมประมงมีการกระจายครอบคลมุทั้งประเทศ 
S5 กรมประมงมีการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องทุกสาขา 
S6 กรมประมงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รบัการยอมรับในการดำเนินงานด้านประมงในระดับภูมภิาคเอเชีย 
S7 กรมประมงมีความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ   

 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะหจ์ุดอ่อน Weaknesses 

จุดอ่อน Weaknesses 
W1 ขาดประสิทธิภาพการควบคุมและกำหนดแนวทางบรหิารจัดการ และด้านการควบคุมดูแลป้องกันและ
อนุรักษ์แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ  
W2 ความล้าสมัยของการวิเคราะห์ทางชีววิทยา เช่น ปริมาณสัตว์น้ำ (Fish Stock) และการคำนวณค่า 
MSY ของแต่ละชนิดสัตว์น้ำ ซึ่งอาจไมส่ามารถนำมาประมาณการควบคุมในมาตรการด้านต่างๆ ได้ทันต่อ
เหตุการณ์ 
W3 ขาดการดำเนินการผลิตลูกพันธ์ุและปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
W4 ขาดการศึกษาวิจัยทีเ่หมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริง 
W5 ขาดข้อมูลการแยกระหว่างสัตว์น้ำจืดและการเพาะเลี้ยงทำให้ยากต่อการจัดการ 
W6 การนำเสนอข้อมูลและการประชาสมัพันธ์ทางสื่ออเิล็กทรอนิคสม์ีน้อยยังไม่มีความเป็นสากลขาดการ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 
W7 ขาดระบบการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 
W8 ขาดความต่อเนื่องของการดำเนินงานเมื่อมกีารปรบัเปลีย่นโครงการองค์กรหรือการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร 
W9 ระดับโครงสร้างของระดบัอธิบดีกรมประมง มีอำนาจในการสัง่การหรืออำนาจในการประสานกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เท่ากัน เช่น กรม ประสานกับ กระทรวง เป็นต้น 
W10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทความสำคัญกับภาคการประมงน้อย ผู้บริหารของกระทรวงที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านประมง ทำใหก้ารติดตามการทำงานการเข้าใจและแก้ไขปัญหายงัไม่ครอบคลุม 
W11 การวางแผนและพัฒนาด้านการประมงน้ำจืดไมท่ันสมัย 
W12 พระราชกำหนดไม่แยกส่วนและให้ความสำคัญของการประมงน้ำจืดมากนกั ทั้งทีเ่ป็นแหลง่สร้าง
รายได้ให้กับคนได้ เป็นแหลง่การบริโภคสัตว์น้ำสำคัญของคนไทยและเป็นแหล่งนเิวศวิทยาที่สำคัญ (พระราช
กำหนดเดิม 2558) 
W13 ขาดการรายงานติดตามผลการดำเนินงาน 
W14 การเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงแหลง่นั้นเพิม่ปริมาณสัตว์น้ำยังไม่ทั่วถึง และเกิดประสทิธิผล 
W15 บุคลากรมีไม่เพียงพอสำหรับรองรับภารกิจของกรมประมงที่เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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จุดอ่อน Weaknesses 
W16 กรมประมงขาดการบูรณาการหน่วยงานภายในระหว่าง cluster อย่างเป็นรปูธรรม            
W17 บุคลากรขาดแรงจงูใจในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศ   
W18 กรมประมงมีงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จำนวนน้อย    

 
 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

 

ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์โอกาส Opportunities 

Opportunities 
O1 องค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ เช่น MRC, FAO และ SEAFDEC ให้ความสำคัญ
ต่อประมงน้ำจืดในลุ่มแม่น้ำโขง 
O2 รัฐบาลในปจัจบุันมีความเข้มแข็งทีส่ามารถออกกฎหมายได้อย่างเรง่ด่วนและทันต่อเหตกุารณ์ 
O3 องค์กรระหว่างประเทศด้านการประมงทะเล ส่งเสริมในด้านของความสมดลุ Ecosystem และ Human 
being 
O4 องค์กรต่างประเทศให้ความสำคัญต่อสภาพภูมิอากาศทีก่ระทบต่อการประมงน้ำจืด 
O5 Technology ด้านการใช้เครื่องมือประมงทีม่ีประสิทธิภาพ และในด้านการศึกษามเีครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
O6 มีสถาบันการศึกษาด้านการประมงในประเทศและต่างประเทศ 
O7  ประชากรของโลกและประเทศไทยก้าวสูส่ังคมผู้สงูอายุ การบรโิภคอาหารมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น สัตว์น้ำ มีโอกาสได้รับความนิยมในการบริโภคสูง 
O8 องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมีความก้าวหน้าและทันสมัย      
O9  นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการประมง และกำหนดไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
อย่างชัดเจน รวมทั้งในแผนพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
O10 ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคทีม่ีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นโอกาสการผลติสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ 

ตารางท่ี 8 การวิเคราะห์อปุสรรค Threats 

Threats 
T1 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยแลง้ ส่งผลต่อปริมาณการทดแทนของประชากรสัตว์น้ำจืด  
T2 การบุกรกุและใช้ประโยชนจ์ากแหล่งน้ำทีม่ีมากเกินไป  
T3 การประมงน้ำจืดเป็นประมงเพื่อยงัชีพ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การเกบ็ข้อมลูทำได้ยาก และแหล่งน้ำกระจัด
กระจายความซับซ้อน หลายหลายรปูแบบ ยากต่อการควบคุมและจัดการ  
T4 กำลงัการผลิตทรพัยากรสัตว์น้ำจืดถดถอย มีความเสื่อมโทรมของสิง่แวดล้อม 
T5 ปริมาณความต้องการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำเกินกว่ากำลังการผลิต  
T6 ศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดลดลงมาก  
T7 การทำลายแหง่พ่อแมพ่ันธ์ุและแหล่งวางไข่ยังเป็นปัญหาหลัก 
T8 ชาวประมงขาดความตระหนกัถึงการจบัสัตว์น้ำมากเกินควร 
T9 ประชาชนผู้ใช้ทรพัยากรขาดความตระหนักและการมีส่วนร่วม  
T10 ผูบ้ริโภคสัตว์น้ำจืดในประเทศไทย ยังมีความนิยมไม่ถูกต้องกบัการบรโิภค  
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Threats 
T11 การสร้างเข่ือน อ่างเกบ็กักน้ำ ระบบชลประทาน กระทบสภาพแวดลอ้มของแหลง่วางไข่และแหล่งสัตว์
น้ำวัยอ่อน  

3.1.7.3 การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงแก้ไข 
(TOWS Matrix) 

การวิเคราะห์ SWOT สามารถนำผลที่ได้มาใช้ในข้ันตอนการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
(ภาพที่ 7) ซึ่งเป็นการจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส  (SO) จุดแข็งกับข้อจํากัด (ST) จุดอ่อนกับ
โอกาส (WO) และจุดอ่อนกับข้อจำกัด (WT) เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน ยุทธศาสตร์เชิง
แก้ไข และยุทธศาสตร์เชิงตั้งรับตามลำดับแล้วนำมากำหนดเป็นข้อเสนอแนะหรือแนวทาง และจัดลำดับ
ความสำคัญของข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่กำหนดโดยวิธีการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างผูท้ี่มีสว่นได้
ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประมงของประเทศ  

 

 

ภาพท่ี 7 การวิเคราะห ์TOWS Matrix 
ที่มา: Weihrich, 1982 

ข้อเสนอกลยุทธ์การพัฒนาประมงน้ำจืด 
จากผลการวิเคราะห์ใหน้้ำหนักความสำคัญของโอกาส อุปสรรค จุดเด่น และข้อจำกดั 

นำมาสร้างตาราง TOWS เพื่อสร้างแนวทางในการจัดทำนโยบายด้านปฏิบัติการประมงน้ำจืดและกลยุทธ์ที่ควร
จะเป็นจากข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการสร้างแนวทาง 4 ด้าน ได้แก่ การใช้จุดแข็งมาเสริมกับโอกาส
หรือกลยุทธ์เชิงรุก SO Strategy การใช้จุดแข็งลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือกลยุทธ์ป้องกัน ST strategy การใช้
โอกาสเพื่อลดจุดอ่อนหรือกลยุทธ์เชิงแก้ไข WO Strategy การหาทางแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรคที่จะเกดิหรือ
กลยุทธ์เชิงรับ WT Strategy โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ตารางท่ี 9 ข้อเสนอกลยุทธ์ในการพฒันาด้านประมงน้ำจืด 

ข้อเสนอเชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ์การพัฒนาประมงนำ้จืด จัดทำแผนปฏิบัติการ 
1) กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) 
Strategy 

S2,3 O1,2,3 เพิม่แผนการจัดการในด้านความ
สมดุลของระบบนิเวศกับสภาพความเป็นอยู่ของ
ชาวประมงน้ำจืด ในสภาพแวดล้อมที่ดี 

ด้านที่ 2 แนวทางที่ 1 - 3 

2)  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) 1) S1 T11 เน้นการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบการ ด้านที่ 5 แนวทางที่ 1  
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ข้อเสนอเชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ์การพัฒนาประมงนำ้จืด จัดทำแผนปฏิบัติการ 
Strategy สร้างสิ่งกีดขวางทางของแหล่งขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ 

และสร้างมาตรการป้องกัน   
 2) S3 T4,5 เรง่แผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น

รูปธรรมพร้อมการติดตามผลในการควบคุมการจบั
สัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายและเพิ่มการส่งเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้ำจืด 

ด้านที่ 3 แนวทางที ่3 

 3) S1 T8,9,10 เพิ่มแผนการประชาสัมพันธ์อย่าง
เชิงรุกในการให้ข้อมูลการอนุรักษ์สัตว์น้ำสำหรับผู้ใช้
ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด การบริโภคสัตว์น้ำจืดอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผูบ้รโิภคเกิดความตระหนัก 

ด้านที่ 3 แนวทางที่ 1 – 2 

3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O) 
Strategy 

1) W8,9,10 O2 ปรบัโครงสร้างการบรหิารงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งการ 

 

 2) W11,12 O2 เพิ่มส่วนย่อยของการกำหนดการ
บริหารจัดการประมงน้ำจืดในพระราชกำหนด 

ด้านที่ 1 แนวทางที่ 5         
ด้านที่ 2 แนวทางที่ 1 
ด้านที่ 3 แนวทางที่ 3 

 3) W2,3,4 O6 พฒันาและศึกษาเพิ่มเตมิเพือ่ฝกึ
การวิเคราะห์ปริมาณสัตว์น้ำ ทำวิจัยและเผยแพร่
ให้ทันต่อการนำไปใช้สร้างนโยบาย 

ด้านที่ 4 แนวทางที่ 3 
ด้านที่ 5 แนวทางที่ 1 – 3 

4) กลยุทธ์เชิงตัง้รบั (W-T) 
Strategy 

1) W1,2,3,5 T1,2,3,4,5 เพิ่มระบบการจบั 
ติดตาม เฝ้าระวังปรบัการวางแผนการวิจัยด้านการ
คำนวณปริมาณสัตว์น้ำจืดแตล่ะชนิด วางแผนดำเนนิ 
การผลิตลูกพนัธ์ุเพือ่เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และเพิม่
กำลังการผลิตของสัตว์น้ำอย่างเชิงรกุ รวมทั้งปรบั
ระบบฐานข้อมลูสัตว์น้ำจืดแยกออกจากการเพาะ 
เลี้ยงน้ำจืด เนื่องจากสัตว์น้ำตามธรรมชาติมีการ
จัดการที่แตกต่าง 

ด้านที่ 3 แนวทางที่ 3    
ด้านที่ 1 แนวทางที่ 1 – 5 
ด้านที่ 4 แนวทางที่ 1 – 3 

 2) W6,15 T9 เพิ่มแผนการประชาสัมพันธ์ใหม้ี
ความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรผ่านสื่อออนไลน์ 
เวปไซด์ Social Network และสื่อต่างๆ ทุกช่อง 

ด้านที่ 3 แนวทางที่ 1    

 การกำหนดทิศทางของหน่วยงานและองค์กรที่เกี ่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ SWOT  
ในภาพรวมการวิเคราะห์ SWOT แยกเฉพาะด้านของการพัฒนาและบริหารจัดการด้านการประมงน้ำจืดของ
ประเทศนำมาสู่การยก (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด  พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งประกอบด้วย 
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และแนวทางการพัฒนา โดยกำหนดจากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอกในภาพรวมให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) ภารกิจตามกฎหมาย ได้แก่ กรมประมงและองค์กรที ่จ ัดตั ้งขึ ้นเพื ่อพัฒนาและบริหารจัดการ 
ด้านการประมงน้ำจืด 2) ภารกิจตามระดับปัญหาจากการสังเคราะห์ของคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
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ด้านประมงน้ำจืด พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้สอดคล้องการพัฒนาการประมงของประเทศ ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า  

3.1.7.4 แผนบริหารความเสี ่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread Way Commission) 

การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร
โดยรวม การบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวเิคราะห์
ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน
และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือ
ความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินแผนงาน/
โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน/
โครงการที่สำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่าง
น้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ แผนงาน/โครงการมาดำเนินการบริหารความเส ี ่ยง เพื ่อจ ัดการกับ  
การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือการบรรลุป้าหมายของแผนงาน/โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) : การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการ
ระบุความเสี ่ยง การวิเคราะห์ความเสี ่ยงและจัดลำดับความเสี ่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง 
2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) : การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการ

ที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 

1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก 
ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือ
การออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
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3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่าย
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 

การควบคุม (Control) : การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ  
ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 

1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว 

3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดข้ึนเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้ 
ตารางที่ 10 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื ่อวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร     

ความเสี่ยง  
ปัจจัยพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 

 1 2 3 
1. แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์
ภายใต้แผนปฎิบัติการด้านการ
ประมงน้ำจืด พ.ศ. 2566 - 
2570 

ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์ภายใต้แผน

ปฎิบัติการด้านการประมง
น้ำจืด พ.ศ. 2566 – 

2570 บางส่วน 

ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์ภายใต้แผน

ปฎิบัติการด้านการประมง
น้ำจืด พ.ศ. 2566 – 

2570 สูง 

ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์ภายใต้แผน

ปฎิบัติการด้านการประมง
น้ำจืด พ.ศ. 2566 – 

2570 สูงมาก 
๒. แผนงาน/โครงการที่ได้รับ
งบประมาณในปีงบประมาณน้ัน ๆ 

ได้รับงบประมาณสูง 
เป็นลำดับ ๓ และต่ำกว่าใน

แต่ละประเด็นของแผน
ปฎิบัติการด้าน 

ได้รับงบประมาณสูง 
เป็นลำดับ 2 ในแต่ละ
ประเด็นของแผนปฎิบัติ

การด้าน 

ได้รับงบประมาณสูง 
เป็นลำดับ 1 ในแต่ละ

ประเด็นของแผนปฎิบัติการ
ด้าน 

3. ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลกระทบต่อผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      

ในระดับต่ำ 

ผลกระทบต่อผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      

ในระดับปานกลาง 

ผลกระทบต่อผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      

ในระดับสูง 

๑. เป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นแผน
ปฎิบัติการด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2566 - 2570 

๒. เป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ๆ 
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๓. ผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารความ

เสี่ยงตามข้อ ๑ – 3 ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้คะแนน ดังนี ้
โดยการจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง : การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจ

วางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและสามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้วปัจจัยเสี่ยงใด
ควรได้รับการจัดการก่อนหลัง โดยกำหนดให้คะแนนประเมินความเสี ่ยงที ่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี ้

- ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 10 คะแนนข้ึนไป ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มรีะดับความเสีย่ง
ต่ำกว่า 10 คะแนน ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไมน่ำมาดำเนินการจดัการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 

 
ภาพท่ี 8 ระดับโอกาสที่จะเกิด (likelihood) ความเสี่ยงสูงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) 
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ตารางท่ี 11 แผนงาน/โครงการ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมภายใต้ 
โครงการที่มีโอกาสเกิด 

ความเสี่ยง 

รายการความเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 

ด้าน มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก) 
โอกาส 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

ผลกระทบ 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง กล

ยุท
ธ์ 

กา
รด

ำเน
ินก

าร
 

กา
รเง

ิน 

กฎ
หม

าย
/ร

ะเบี
ยบ

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

ตอ
บส

นอ
ง 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

โป
ร่ง

ใส
 

มีส
่วน

ร่ว
ม 

กร
ะจ

าย
อำ

นา
จ 

นิติ
ธร

รม
 

เส
มอ

ภา
ค 

ฉัน
ทค

ติ 

ด้านที่ 1 สร้างเสริมความสมบูรณ์ของประชากรสัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ 

โครงการผลิตและปล่อยลูก
พันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใน
แม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่  

 - การเกิดภัยแล้งทำให้
พ้ืนที่การปล่อยสัตว์น้ำ
ไม่เป็นไปตามแผน 

                            4 5 20 
ปรับแผนดำเนินการในการ
ปล่อยสัตว์น้ำในพ้ืนที่ไม่มี
ผลกระทบ 

   - งบประมาณที่ได้รับ
ไม่พอเพียงตามแผน
ที่ตั้งใว ้

                            5 5 25 
ปรับลดกิจกรรมการ
ดำเนิน การตาม
งบประมาณที่ได้รับ 

โครงการสร้างเสริมทรัพยากร
กุ้งก้ามกรามเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และมูลค่าในแหล่งน้ำ  

 - การเกิดภัยแล้งทำให้
พ้ืนที่การปล่อยสัตว์น้ำ
ไม่เป็นไปตามแผน 

                            4 5 20 
ปรับแผนดำเนินการในการ
ปล่อยสัตว์น้ำในพ้ืนที่ไม่มี
ผลกระทบ 

   - งบประมาณที่ได้รับ
ไม่พอเพียงตามแผน
ที่ตั้งใว ้

                            5 5 25 
ปรับลดกิจกรรมการ
ดำเนิน การตาม
งบประมาณที่ได้รับ 

โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์
น้ำประจำถิ่น หายาก หรือใกล้
สูญพันธุ์  

 - งบประมาณที่ได้รับ
ไม่พอเพียงตามแผน
ที่ตั้งใว ้

                            5 5 25 
ปรับลดกิจกรรมการ
ดำเนินการตาม
งบประมาณที่ได้รับ 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

กิจกรรมภายใต้ 
โครงการที่มีโอกาสเกิด 

ความเสี่ยง 

รายการความเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 

ด้าน มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก) 
โอกาส 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

ผลกระทบ 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง กล

ยุท
ธ์ 

กา
รด

ำเน
ินก

าร
 

กา
รเง

ิน 

กฎ
หม

าย
/ร

ะเบี
ยบ

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

ตอ
บส

นอ
ง 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

โป
ร่ง

ใส
 

มีส
่วน

ร่ว
ม 

กร
ะจ

าย
อำ

นา
จ 

นิติ
ธร

รม
 

เส
มอ

ภา
ค 

ฉัน
ทค

ติ 

   - สภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อ
การดำเนินการโครงการ
ไม่เป็นไปตามแผน เช่น 
ไม่สามารถรวบรวมสัตว์
น้ำตามช่วงเวลาที่พบ 
ปลาไม่สมบูรณ์เพศตาม
ฤดูกาล 

                           

4 5 20  - ปรับเปลี่ยนแผนชนิด
สัตว์น้ำประจำถิ่นหายาก
ใกล้สูญพันธุ์ตามชนิดที่
สามารถรวบรวมและ
เพาะพันธุ์ 
- รวบรวมสัตว์น้ำประจำ
ถิ่นหายากใกล้สูญพันธุ์ทุก
ชนิดสัตว์น้ำและหลาย
ช่วงเวลา ต่อเนื่องทุกปีมา
เล้ียงภายในศูนยฯ์ เพ่ือลด
ปัญหาไม่สามารถ
รวบรวมชนิทดี่ต้องการ
และปรับสภาพปลาให้
สมบูรณ์เพศในที่กักขัง 

ด้านที่ 2 บูรณะ ฟ้ืนฟู คุ้มครอง และเสริมสร้างศักยภาพของแหล่งอาศัยสัตว์น้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำ 

โครงการทบทวนและประเมิน
ความเหมาะสมในการออก
ประกาศปรับปรุง หรือยกเลิก
เขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้
เป็นไปตามพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 
2558  

 - งบประมาณที่ได้รับ
ไม่พอเพียงตามแผน
ที่ตั้งใว ้

                            5 5 25 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

กิจกรรมภายใต้ 
โครงการที่มีโอกาสเกิด 

ความเสี่ยง 

รายการความเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 

ด้าน มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก) 
โอกาส 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

ผลกระทบ 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง กล

ยุท
ธ์ 

กา
รด

ำเน
ินก

าร
 

กา
รเง

ิน 

กฎ
หม

าย
/ร

ะเบี
ยบ

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

ตอ
บส

นอ
ง 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

โป
ร่ง

ใส
 

มีส
่วน

ร่ว
ม 

กร
ะจ

าย
อำ

นา
จ 

นิติ
ธร

รม
 

เส
มอ

ภา
ค 

ฉัน
ทค

ติ 

โครงการประเมินและพัฒนา
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ เพ่ือออก
ประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่
รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ (บ้านปลา) 

 - การเกิดภัยแล้งทำให้
พ้ืนที่การปล่อยสัตว์น้ำ
ไม่เป็นไปตามแผน 

                            4 5 20 

ปรับแผนดำเนินการในการ
ปล่อยสัตว์น้ำในพ้ืนที่ไม่มี
ผลกระทบ 

   - งบประมาณที่ได้รับ
ไม่พอเพียงตามแผน
ที่ตั้งใว ้

                            5 5 25 
ปรับลดกิจกรรมการ
ดำเนิน การตาม
งบประมาณที่ได้รับ 

โครงการบูรณะแหล่งน้ำ โดย
การขุดลอกและกำจัดวัชพืช 
บึงบอระเพ็ กว๊านพะเยา 
หนองหาร 

 - งบประมาณที่ได้รับ
ไม่เพียงพอต่อแผนงาน
ที่วางไว ้

                            5 5 25 
เตรียมความพร้อมการขอ

งบประมาณ 

   - ความผันผวนของ
สภาพอากาศและ
ฤดูกาล 

                            5 5 25 
การวางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างรัดกุม 

   - กฎระเบียบในการขอ
อนุญาตดำเนินงานใน
พ้ืนที่ 

                            5 5 25 
วางแผนการขออนุญาต
ล่วงหน้า 

โครงการป้องกันและควบคุม
การทำการประมงในพ้ืนที่
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่วิกฤต ิ

 - การเกิดภัยแล้งทำให้
พ้ืนที่การปล่อยสัตว์น้ำ
ไม่เป็นไปตามแผน 

                            4 5 20 
ปรับแผนดำเนินการในการ
ปล่อยสัตว์น้ำในพ้ืนที่ไม่มี
ผลกระทบ 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

กิจกรรมภายใต้ 
โครงการที่มีโอกาสเกิด 

ความเสี่ยง 

รายการความเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 

ด้าน มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก) 
โอกาส 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

ผลกระทบ 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง กล

ยุท
ธ์ 

กา
รด

ำเน
ินก

าร
 

กา
รเง

ิน 

กฎ
หม

าย
/ร

ะเบี
ยบ

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

ตอ
บส

นอ
ง 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

โป
ร่ง

ใส
 

มีส
่วน

ร่ว
ม 

กร
ะจ

าย
อำ

นา
จ 

นิติ
ธร

รม
 

เส
มอ

ภา
ค 

ฉัน
ทค

ติ 

   - งบประมาณที่ได้รับ
ไม่พอเพียงตามแผน
ที่ตั้งใว ้

                            5 5 25 
ปรับลดกิจกรรมการ
ดำเนิน การตาม
งบประมาณที่ได้รับ 

โครงการควบคุมเฝ้าระวงัการ
ทำการประมงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

 - งบประมาณไม่ได้รับ
จัดสรรตามแผนที่
กำหนด                             5 4 20 

ปรับแผนการปฏิบัติงาน
โดยวิเคราะห์ความเส่ียง 
และจัดลำดับความสำคัญ
ของพ้ืนที่ที่มีโอกาสจะเกิด
การกระทำผิดกฎหมาย 

   - การฝ่าฝืนและ
ต่อต้านการใช้มาตรการ
ที่มีผลบังคับตาม
กฎหมาย 

                            5 4 20 

ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจ รับฟังความคิดเห็น 
รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง
เพ่ือปรับปรุงมาตรการให้มี
ความเหมาะสมทัน
ต่อสถาณการณ์ 

ด้านที่ 3 สร้างการรับรู้ บูรณาการ  และตดิตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืดแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
เครือข่าย/องค์กรประมง
ท้องถิ่น 

งบประมาณไม่ได้รับ
จัดสรรตามแผนที่
กำหนด 

                            5 4 20 

ปรับแผนการปฏิบัติงาน 
จัดลำดับความสำคัญของ
ชุมชน และความพร้อม
ของชุมชน 

 



71 
 

 

ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

กิจกรรมภายใต้ 
โครงการที่มีโอกาสเกิด 

ความเสี่ยง 

รายการความเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการ
จัดการ 

ความเสี่ยง 

ด้าน มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก) 
โอกาส 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

ผลกระทบ 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง กล

ยุท
ธ์ 

กา
รด

ำเน
ินก

าร
 

กา
รเง

ิน 

กฎ
หม

าย
/ร

ะเบี
ยบ

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

ตอ
บส

นอ
ง 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

โป
ร่ง

ใส
 

มีส
่วน

ร่ว
ม 

กร
ะจ

าย
อำ

นา
จ 

นิติ
ธร

รม
 

เส
มอ

ภา
ค 

ฉัน
ทค

ติ 

โครงการเฝ้าระวังและควบคุม
การทำการประมงในแหล่ง
อาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญและมี
ความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ 

งบประมาณไม่ได้รับ
จัดสรรตามแผนที่
กำหนด                             5 4 20 

ปรับแผนการปฏิบัติงาน 
วิเคราะห์พ้ืนที่ตามสภาพ
ปัญหาที่ต้องดำเนินการ 
และจัดลำดับความสำคัญ 

ด้านที่ 4 สนับสนุนและสร้างเสริมการบริหารจัดการด้านการประมงในแหล่งน้ำบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ำชายแดน 

โครงการเพ่ิมความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรประมงในแม่น้ำโขง 

 - การเกิดภัยแล้งทำให้
พ้ืนที่การปล่อยสัตว์น้ำ
ไม่เป็นไปตามแผน 

                            4 5 20 
ปรับแผนดำเนินการใน
การปล่อยสัตว์น้ำในพ้ืนที่
ไม่มีผลกระทบ 

   - งบประมาณที่ได้รับ
ไม่พอเพียงตามแผน
ที่ตั้งใว ้

                            5 5 25 
ปรับลดกิจกรรมการ
ดำเนิน การตาม
งบประมาณที่ได้รับ 

โครงการสร้างการรับรู้และ
ความตระหนักในการดูแล
รักษาแหล่งอาศัยที่สำคญัของ
สัตว์น้ำจืดในแม่นํ้าโขงและ
แม่น้ำพรมแดน  

 - งบประมาณที่ได้รับ
ไม่พอเพียงตามแผน
ที่ตั้งใว ้   

          

                

5 5 25  - ปรับลดกิจกรรมการ
ดำเนินการตาม
งบประมาณที่ได้รับ 

   - ความผันผวนของ
ระดับน้ำในแม่น้ำโขง
ส่งผลต่อกิจกรรมการ
ดำเนินการโครงการ 

  

          
                

4 5 20  - ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้าย
กิจกรรมไปพ้ืนที่ที่มีระดับ
น้ำที่เหมาะสม 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

กิจกรรมภายใต้ 
โครงการที่มีโอกาสเกิด 

ความเสี่ยง 

รายการความเสี่ยง/ 
สาเหตุความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง 
กลยุทธ์/แนวทางการ

จัดการ 
ความเสี่ยง ด้าน มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก) 

โอกาส 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

ผลกระทบ 
(ค่า 

คะแนน 
1-5) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงน้ำจืดตาม
แนวทางการจัดการเชิงระบบ
นิเวศในชุมชนประมงแม่น้ำโขง 
เพ่ือการจัดการประมงแบบมี
ส่วนร่วมข้ามพรมแดน 

 - งบประมาณที่ได้รับ
ไม่พอเพียงตามแผน
ที่ตั้งใว ้

  

          

                

5 5 25  - ปรับลดกิจกรรมการ
ดำเนินการตามงบประมาณ
ที่ได้รับ 

   - ความผันผวนของ
ระดับน้ำในแม่น้ำโขง
ส่งผลต่อกิจกรรมการ
ดำเนินการโครงการ 

  

          
                

4 5 20  - ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้าย
กิจกรรมไปพ้ืนที่ที่มีระดับ
น้ำที่เหมาะสม 
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3.2 สาระสำคญัของแผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2566 – 2570 
3.2.1 วิสัยทัศน ์

“มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดแบบมีส่วนร่วม  
เพื่อความสมบรูณ์ คงความหลากหลายของสัตว์น้ำ และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน” 

 

อธิบายความวิสัยทัศน์  
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุก

มิติ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อทำให้ผลผลิตสัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ คงความหลากหลาย
ของสัตว์น้ำตามนิเวศวิถีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชาวประมงสามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด
ความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ และการอยู่ดีมีสุขของชุมชน 

3.2.๒ พันธกิจ  
1) บรหิารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและบำรุงรักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ  
2) เพิ ่มผลผลิตและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชุมชน 

ทั่วประเทศ  
3) ฟื้นฟู คุ้มครอง และสร้างเสรมิแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพือ่ดำรงสภาพนิเวศและ

สิ่งแวดล้อมตามนิเวศวิถีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) ขจัดและควบคุมเพื่อลดการทำประมงน้ำจืดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
5) พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง รูปแบบการบริหารจัดการการประมง 

และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงน้ำจืดอย่างยั่งยืน 

3.2.3 ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 
1) ทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบูรณ์และมีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 

25,000 ตัน 
2) ชนิดพันธุ ์สัตว์น้ำพื ้นเมืองที่หายาก ใกล้สูญพันธุ ์ และถูกคุกคามได้รับการอนุรักษ์ 

และฟื้นฟูไม่น้อยกว่าปีละ 38 ชนิด 
3) แหล่งน้ำที่กรมประมงดูแลได้รบัการบรูณะฟื้นฟูด้วยการขุดลอกตะกอนดินไม่นอ้ยกว่า 

35 ล้านลูกบาศก์เมตร และกำจัดวัชพืชไม่น้อยกว่า 85 ล้านตัน 
4) แหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่น้อยกว่าปีละ 7,700 แห่ง 
5) การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืดโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้รับ

การสร้างเสริมและบูรณาการไม่น้อยกว่าปีละ 260 แห่ง 
6) ทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งอาศัยในระบบนิเวศแหล่งน้ำพรมแดน ได้รับการเสริมสร้าง

ศักยภาพการผลิตโดยชุมชนมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าปีละ 80 แห่ง 
7) ผลงานวิจัยด้านทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด มีการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการ

จัดการประมงน้ำจืด ไม่น้อยกว่าปีละ 5 โครงการ  
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3.2.4 สรปุปัญหาและความท้าทาย 
1) ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำถดถอย ผลจับสัตว์น้ำหรือผลผลิตทางการประมงต่ำ ผลจับต่อ

การลงแรงประมงในแต่ละแหล่งน้ำมีแนวโน้มลดลง 
2) ระบบนิเวศแหล่งน้ำเสื่อมโทรม แหล่งอาศัยสัตว์น้ำด้อยคุณภาพ  
3) ความต้องการบริโภคสัตว์น้ำของประชากรในประเทศเพิ่มข้ึน ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรสัตว์น้ำที่สูง 
4) ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด 

3.2.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้ดังนี้  
1) ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholders) คือ ผู ้ซึ ่งสามารถมีความสำคัญต่อ

ความสำเร็จของโครงการโดยตรงและมีอิทธิพลโดยตรงต่อโครงการ เช่น Project Sponser Project tem 
member ผู้บริหาร หัวหน้าโดยตรง ผู้ใช้งานโดยตรง มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญต่อดำเนินโครงการหรือผลลัพธ์
ของโครงการโดยตรง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้ันพื้นฐาน (Primary stakeholders) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ซึ่ง
ได้รับผลกระทบทางบวกหรือทางลบจากกิจกรรมโครงการหรือผลลัพธ์ของโครงการ เช่น ผู ้บริโภค 
(Consumer) ตัวแทนทางการค้า (Dealer) ผู้ผลิตในขั้นต้น (Primary production) จะได้รับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงราคาขาย การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการค้าทั้งการจัดซื้อและการขาย เป็นต้น  

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นรอง (Secondary stakeholders) คือ ทุกหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจากการดำเนินงานโครงการซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการโดยตรง 

3.2.6 แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2566 – 2570 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ จึงกำหนดแผนปฏิบัติ

การด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วย 5 ด้าน 18 แนวทาง ได้แก่  
แผนปฏิบัติการด้านที ่ 1 สร้างเสริมความสมบูรณ์ของประชากรสัตว์น้ำและความ

หลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย  5 แนวทาง 5 เป้าหมาย 10 ตัวช้ีวัด รายละเอียดตามตารางที่ 12  

ตารางท่ี 12 แนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการด้านที่ 1 สร้างเสริมความสมบูรณ์ของประชากร
สัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
1.1 ฟื้นฟูกลุ่มประชากรสัตว์น้ำที่มีการใช้
ประโยชน์มากให้กลับมามีความสมบูรณ์
และเหมาะสมตามศักยภาพของแหล่งน้ำ  

กลุ่มประชากรสัตว์น้ำที่มีการใช้
ประโยชน์มากได้รับการฟื้นฟูให้
กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ตาม
ศักยภาพของแหล่งน้ำ 

(1) กลุ่มประชากรสัตว์น้ำที่มีการใช้
ประโยชน์มากได้รับการผลิตและปล่อยลงใน
แหล่งน้ำไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ล้านตัว 
(2) ผลผลิตของสัตว์น้ำที่ปล่อยได้รับการ
ฟื้นฟูให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปี
ละ 16,000 ตัน 
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แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
1.2 ปรับปรุงสมดุลของโครงสร้าง
ประชากรสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 

กลุ่มโครงสร้างประชากรสัตว์น้ำที่
เสียสมดุลได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิต
สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 

(1) แนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุง
สมดุลของโครงสร้างประชากรสัตว์น้ำได้รับ
การนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่าปีละ 40 แห่ง 
(2) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในกลุ่มโครงสร้างที่เสีย
สมดุลได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าปีละ 1 ผลิตภัณฑ์ 

1.3 สร้างเสริมกลุ่มประชากรสัตว์น้ำที่มี
ความสำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

กลุ่มประชากรสัตว์น้ำที่มี
ความสำคัญและมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้รับการสร้างเสริมให้มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

(1) กลุ่มประชากรสัตว์น้ำที่มีความสำคัญ
และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้รับการผลิตและ
ปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่าปี
ละ 700 ล้านตัว 
(2) ผลผลิตของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญและมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้รับการสร้างเสริมให้มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 7,000 ตัน 

1.4 ฟื้นฟู คุ้มครอง และอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์
น้ำที่หายากและถูกคุกคามให้ดำรงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

พันธ์ุสัตว์น้ำที่หายากและถูกคุกคาม
ได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูให้มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น            

(1) ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำที่หายากและถูกคุกคาม
ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่าปีละ 
38 ชนิด 
(2) ติดตามการทำการประมงและควบคุม
การนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ จำนวนไม่น้อย
กว่าปีละ 100 ครั้ง 

1.5 กำจัด ควบคุม และป้องกันสัตว์น้ำ
ต่างถิ่นที่รุกราน และสัตว์น้ำดัดแปลง
พันธุกรรม เพื่อดำรงความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์น้ำพื้นเมือง 

สัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานและสัตว์น้ำ
ดัดแปลงพันธุกรรมได้รับการกำจัด 
ควบคุม และป้องกัน เพื่อดำรงรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์น้ำพื้นเมือง 

(1) พันธ์ุสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานได้รับการ
ดำเนินมาตรการด้านการกำจัด ควบคุม หรือ
ป้องกัน ไม่น้อยกว่าปีละ 47 แห่ง 
(2) ควบคุมและตรวจสอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มี
การนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน ไม่น้อยกว่า
ปีละ 450 ครั้ง 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 สร้างเสริมความสมบูรณ์ของประชากรสตัว์น้ำและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ประกอบด้วยโครงการสำคัญ จำนวน 35 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,431.63 ล้าน
บาท รายละเอียดตามตารางที่ 13 

 
      

 



76 
 

 

ตารางท่ี 13 โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านที่ 1 สร้างเสริมความสมบูรณ์ของประชากรสัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

แนวทาง 1.1 ฟื้นฟูกลุ่มประชากรสัตว์น้ำที่มีการใช้ประโยชน์มากให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมตามศักยภาพของแหล่งน้ำ 
โครงการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่  

800 800 800 800 800 4,000 ล้านตัว 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 400.00 กปจ.  
กพจ.  
กพก. 

อปท. 

โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในพ้ืนที่น้ำท่วมทุ่งสุโขทัย
และทุ่งบางระกำ (บางระกำโมเดล) จ.สุโขทยัและจ.
พิษณุโลก  

30 30 30 30 30 150 ล้านตัว 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 กปจ.  
กพจ.   
ปจ. 

ชป 

อปท. 

โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในพ้ืนที่น้ำท่วมลุ่มน้ำภาค
กลาง (13 ทุ่ง 4 จังหวัด) 

100 100 100 100 100 500 ล้านตัว 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 กปจ.  
กพจ.   
ปจ. 

อปท. 

โครงการสร้างเสริมความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ
และความหลากหลายทางชีวภาพในหนองหาร 
บึงบอะเพ็ด และกว๊านพะเยา  

30 30 30 30 30 150 ล้านตัว 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 กปจ.  
ปจ. 

อปท. 

โครงการฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา  

53 53 53 53 53 265 ล้านตัว 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 34.50 กพช.  
กปจ.  
กพจ. 

อปท. 

โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดไทย  30 30 30 30 30 150 ล้านตัว 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 18.50 กคพ.  
กพจ.  
กปจ.  
กพก. 

- 

โครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
สำคัญของประเทศ ด้วยชดุอุปกรณ์เพาะฟักแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile hatchery)  

22 22 22 22 22 110 แห่ง 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 55.00 กปจ.  
กพจ.  
กตป.  

ชป.   
อปท. 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

ปจ. 

โครงการปรับปรุงศักยภาพของบ่อดินเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 

100 100 100 100 100 500 บ่อ/ (ไร่) 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 12.00 กปจ.  
กพจ.   
กพก. 

- 

แนวทาง 1.2 ปรับปรุงสมดุลของโครงสร้างประชากรสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 

โครงการปล่อยประชากรสัตว์น้ำเพ่ือปรับสมดุลการ
ถ่ายทอดพลังงานในแหล่งน้ำ 

22 22 22 22 22 110 แห่ง 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 55.00 กปจ.  
กพจ.   
ปจ. 

- 

โครงการกำจัดและควบคุมประชากรสัตวน์้ำที่เป็นผู้ล่าที่
รุกรานเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

10 10 10 10 10 50 แห่ง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กปจ.  
ปจ. 

ชป.  
อปท. 

โครงการปล่อยพันธุ์ปลากินแพลงก์ตอนสาหร่ายและ
พรรณไม้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำ  

8 8 8 8 8 40 แห่ง 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 80.00 กปจ.  
กพจ. 

ชป.  
อปท. 

โครงการบริหารทรัพยากรประมงให้เกิดความสมดุลการ
ประมงในบึงบอระเพ็ด หนองหาร และกว๊านพะเยา  

3 3 3 3 3 15 แห่ง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 กปจ. - 

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจต่ำ โดยการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

1 1 1 1 1 5 ผลิตภัณฑ์ 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 กพส. 
ปจ. 

- 

โครงการปรับปรุงมาตรการด้านการจัดการและควบคุม
ประชากรสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำและ
ประชากรผู้ล่าที่รุกรานเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

1 1 1 1 1 5 แห่ง 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 กบม.  
กปจ. 

สผ. 

แนวทาง 1.3 สร้างเสริมกลุ่มประชากรสัตว์น้ำที่มีความสำคัญและมีมูลคา่ทางเศรษฐกิจให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 

โครงการสร้างเสริมทรัพยากรกุ้งก้ามกรามเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าในแหล่งน้ำ  

450 450 450 450 450 2,250 ล้านตัว 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 337.50 กปจ. 
กพจ.  

- 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

ปจ. 

โครงการเพ่ิมผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อน
อุบลรัตน์ 

5 5 5 5 5 25 ล้านตัว 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 3.75 กปจ.  
ปจ. 
กตป. 

อปท.  
กฟผ. 

โครงการธนาคารกุ้งก้ามกรามในพ้ืนที่ปากแม่น้ำ 10 10 10 10 10 50 แห่ง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 กปจ.  
กพจ. 

- 

โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำในพ้ืนที่โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำของกรมชลประทาน 

28 28 28 28 28 140 แห่ง 13.28 13.28 13.28 13.28 13.28 66.40 กปจ.  
กพจ.  
ปจ.  
กตป. 

ชป.  
อปท. 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 3 3 3 3 3 15 ล้านตัว 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 20.30 กพจ.  
กปจ. 

สวพส. 

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

24 24 24 24 24 120 ล้านตัว 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 3.55 กคพ.  
กพจ.  
กปจ.  
กพก.  
ปจ. 

- 

โครงการเสริมสร้างทรัพยากรสัตว์นำ้ที่มีความสำคัญ
และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งน้ำขนาดเล็กหรือ
แหล่งน้ำชุมชน 

200 200 200 200 200 1,000 ล้านตัว 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00 กปจ.  
กตร.  
ปจ. 
กพจ. 

- 

แนวทาง 1.4 ฟื้นฟู คุ้มครอง และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทีห่ายากและถูกคกุคามให้ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ 

โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในการฟ้ืนฟู 10 10 10 10 10 50 แห่ง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กปจ.  - 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

และอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่น หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ ปจ. 

โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่น หายาก 
หรือใกล้สูญพันธุ์ 

25 25 25 25 25 125 ชนิด 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 กปจ. สผ.  
อปท. 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

7 7 7 7 7 35 ชนิด 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 3.50 กคพ. 
กพก. 

อพสธ. 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพันธุ์ไม้น้ำประจำถิ่น หายากและ
ใกล้สูญพันธ์ 

2 2 2 2 2 10 ชนิด 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 กปจ.  
กพจ. 

สผ.  
กปท. 

โครงการธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ 4 4 4 4 - 16 ชนิด 0.20 0.18 0.13 0.12 - 0.63 กพก. สผ. 

โครงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของกลไก
และมาตรการในการจัดการคุ้มครองและอนุรักษ์ชนิด
พันธุ์สัตว์น้ำที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม 

               

- การติดตามการตรวจจับการทำประมงสัตว์น้ำที่เป็น
สัตว์ป่าสงวนและสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า 

77 77 77 77 77 385 ครั้ง 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 11.50 กปจ.  
กบม. 
กรป 

- 

- การติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการส่งออกสัตว์น้ำ
ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ 
และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 

27 27 27 27 27 135 ครั้ง 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 11.00 กบม. 
กตป. 
ปจ. 
กรป.  
ปจ. 

- 

- การติดตามตรวจสอบฟาร์มรวบรวมและเพาะพันธุ์
สัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์เพ่ือการส่งออก 

100 100 100 100 100 500 แห่ง 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.50 กพจ.  
กพก. 
กปจ. 

- 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

โครงการจัดทำมาตรการและกลไกการคุ้มครองชนิด
สัตว์น้ำที่ถูกคุกคาม 

1 1 1 1 1 5 ฉบับ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กบม 
ปจ. 
สปก. 

สผ. 

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
พ้ืนเมืองเพ่ือคงความหลากหลายทางพันธุกรรม 

1 1 1 1 1 5 ชนิด 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กปจ. - 

โครงการบริหารจัดการของกลางสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ 
ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2562 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000 ตัวอย่าง 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 12.50 กปจ.  
กบม. 
กพจ. 
กพก. 

- 

แนวทาง 1.5 กำจัด ควบคุม และป้องกนัสัตว์น้ำต่างถิน่ที่รุกราน และสัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อดำรงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์นำ้พื้นเมอืง 

โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในการกำจัด 
ควบคุม และป้องกันสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานและสัตว์นำ้
ดัดแปลงพันธุกรรม 

4 4 4 4 4 20 แห่ง 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2.00 กปจ. - 

โครงการติดตามเฝ้าระวงัการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ
ต่างถิ่นในแหล่งน้ำและการประเมินภาวะคุกคามของ
สัตว์น้ำตา่งถิ่นที่รุกราน 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 แห่ง 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 12.50 กปจ.  
กบม. 
กรป. 
กพจ.  
ปจ. 

สผ.  
กปท. 

โครงการควบคุม ป้องกัน และกำจัดสัตว์น้ำตา่งถิ่นที่
รุกราน 

22 22 22 22 22 22 แห่ง 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 11.00 กปจ. - 

โครงการจัดทำมาตรการและกลไกการควบคุม ป้องกัน 
และกำจัด สัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานและสัตว์น้ำต่างถิ่นที่
ดัดแปลงพันธุกรรม  มาตรการและกลไกการนำเข้า 
ส่งออก และเพาะเลี้ยง 

1 1 1 1 1 5 ฉบับ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กบม.  
กกม. 
กรป. 

สผ. 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

โครงการควบคุมและตรวจสอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มีการ
นำเข้า ส่งออก และนำผ่าน 

               

- เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำต่างถิ่น 450 450 450 450 450 2,250 ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กรป. - 

- การออกใบอนญุาตตาม พรก. การประมง (มาตรา 65) 100 100 100 100 100 500 ฉบับ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 กรป. - 
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แผนปฏิบัติการดา้นท่ี 2 บูรณะ ฟ้ืนฟู คุ้มครอง และเสริมสร้างศักยภาพของแหล่งอาศัยสัตว์นำ้
และระบบนิเวศแหล่งน้ำ ประกอบด้วย  3 แนวทาง 3 เป้าหมาย 8 ตัวช้ีวัด รายละเอียดตามตารางที่ 14  

ตารางที่ 14 แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 บูรณะ ฟื้นฟู คุ้มครอง และเสริมสร้าง
ศักยภาพของแหล่งอาศัยสัตว์น้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำ 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
2.1 เฝ้าระวังและคุ้มครองแหล่ง
อาศัยสัตว์น้ำให้มีศักยภาพในการ
ผลิตสัตว์น้ำ  

แหล่งอาศัยสัตว์น้ำได้รับการเฝ้า
ระวังและคุ้มครองให้มีศักยภาพ
ในการผลิตสัตว์น้ำ 

(1) แหลง่อาศัยสัตว์น้ำทีส่ำคัญได้รบั
การทบทวนความเหมาะสมในการออก
ประกาศปรบัปรุง หรือยกเลกิเขตพื้นที่
รักษาพันธ์ุสัตว์น้ำให้เป็นไปตามพระ
ราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 แห่ง  
(2) แหลง่อาศัยสัตว์น้ำทีส่ำคัญได้รบั
การประเมินและเสริมสร้างเป็นเขต
พื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ำเพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าปีละ 233 แห่ง                   
(3) แหลง่อาศัยสัตว์น้ำในพื้นที่วิกฤต
ได้รับการควบคุม เฝ้าระวัง และจัดการ 
เพื่อให้ดำรงศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำ 
ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง 

2.2 บรูณะและฟื้นฟูแหล่งอาศัย 
และสภาพนิเวศแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรม
ให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
ของสัตว์น้ำ  

แหล่งอาศัยสัตว์น้ำและสภาพ
นิเวศแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับ
การบรูณะฟื้นฟ ูใหม้ีความ
เหมาะสมตอ่การอยู่อาศัยของ
สัตว์น้ำ  

(1) สภาพแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่เสื่อม
โทรมของแหล่งน้ำภายใต้การดูแลของ
กรมประมงได้รบัการขุดลอก ไม่น้อย
กว่า 34.52 ล้านลูกบาศกเ์มตร 
(2) สภาพนิเวศทีเ่สื่อมโทรมของแหล่ง
อาศัยสัตว์น้ำภายใต้การดูแลของกรม
ประมงได้รบัการกำจัดวัชพืช ไม่น้อย
กว่า 84.03 ล้านตัน 

2.3 เสริมสร้างและพฒันาแหล่ง
อาศัยสัตว์น้ำให้มีศักยภาพเพิม่ขึ้น  

แหล่งอาศัยสัตว์น้ำและเส้นทาง
การเดินทางของสัตว์น้ำที่ถูกปิด
กั้นได้รับการเสรมิสร้างและ
พัฒนาให้มีศกัยภาพเพิ่มข้ึน 

(1) แหลง่อาศัยสัตว์น้ำทีส่ำคัญได้รบั
การเสรมิสร้างและพฒันา ไม่น้อยกว่า
ปีละ 485 แหง่ 
(2) แหลง่อาศัยสัตว์น้ำในระบบนเิวศ
ปลาหน้าวัดได้รับการเพิม่ประสทิธิภาพ 
ไม่น้อยกว่าปีละ 77 แหง่ 
(3) เส้นทางการเดินทางของสัตว์น้ำที่
ถูกปิดกั้นได้รับการเสริมสร้างและ
พัฒนาการเช่ือมต่อสายน้ำเพิม่ขึ้นไม่
น้อยกว่า 3 แห่ง 
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แผนปฏิบัติการด้านที่ 2 บูรณะ ฟื้นฟู คุ้มครอง และเสริมสร้างศักยภาพของแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ
และระบบนิเวศแหล่งน้ำ ประกอบด้วยโครงการสำคัญ จำนวน 21 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
3,048.25 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 15 
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ตารางท่ี 15 โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านที่ 2 บรูณะ ฟื้นฟู คุ้มครอง และเสริมสร้างศักยภาพของแหลง่อาศัยสัตว์น้ำและระบบนิเวศแหลง่น้ำ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

แนวทาง 2.1 เฝ้าระวังและคุ้มครองแหล่งอาศัยสัตว์น้ำให้มีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำ 
โครงการทบทวนและประเมินความเหมาะสมในการออก
ประกาศปรับปรุง หรือยกเลิกเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ
ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

1,000 1,000 1,000 1,000 1000 5,000 แห่ง 34.65 34.65 34.65 34.65 34.65 173.25 กตร. 
ปจ.  

สปก. 
กปจ.  
ศทส. 
กบม. 
กกม. 

- 

โครงการประเมินและพัฒนาแหล่งอาศัยสตัว์น้ำ เพ่ือออก
ประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ (บ้านปลา) 

231 231 231 231 231 1,155 แห่ง 34.65 34.65 34.65 34.65 34.65 173.25 กตร. 
ปจ.  
กปจ. 

อปท.  
พศ. 

โครงการประเมินและออกประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่
รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือคุ้มครองสัตว์น้ำประจำถิ่นที่หายาก
และใกล้สูญพันธุ์ 

2 2 2 2 2 10 แห่ง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กปจ.  
กตป.  
ปจ.  

กบม. 

สผ.  
อปท.  
ชุมชน 

โครงการประเมินมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่ง
อาศัยสัตว์น้ำ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขประกาศ ให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาวกาณ์การทำการประมง 

1 1 1 1 1 5 ฉบับ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กบม.  
กปจ. 
กกม. 

- 

โครงการติดตามและเฝ้าระวังสภาพพ้ืนที่แหล่งอาศัยของ
สัตว์น้ำ 

7,70 7,700 7,700 7,700 770 7,700 แห่ง 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 38.50 กตร. 
ปจ. 

- 

โครงการป้องกันและควบคุมการทำการประมงในพ้ืนที่
แหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่วิกฤต ิ

25 25 25 25 25 125 แห่ง 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 22.75 กตป. - 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

โครงการบริหารจัดการเพ่ือรักษาพันธุ์สัตว์น้ำในพ้ืนที่
แหล่งอาศัยและช่วงเวลาวิกฤตให้สามารถดำรงอยู่ได้ 

15 15 15 15 15 75 แห่ง 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 11.25 กตร. 
ปจ. 

- 

โครงการติดตามเฝ้าระวงัคุณภาพแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่มี
ศักยภาพทางการประมง 

10 10 10 10 10 50 แหล่งน้ำ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กปจ. - 

โครงการติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำชลประทาน 

17 17 17 17 17 17 แหล่งน้ำ 16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 82.25 กปจ.  
ปจ. 

ชป. 

แนวทาง 2.2 บูรณะและฟื้นฟูแหล่งอาศัย และสภาพนิเวศแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ 

โครงการบูรณะและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด  
จ.นครสวรรค์ ด้วยการขดุลอกดินตะกอน 

               

- ขุดลอกด้วยเรือขุด 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 1.80 ล้านลบ.ม. 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 585.00 กปจ. สทนช 
ชป. 

- ขุดลอกด้วยเครื่องจักรกล 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 ล้านลบ.ม. 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 41.60 กปจ. สทนช 
ชป. 

โครงการขุดลอกตะกอนดินในหนองหารระยะที่ 1-5 
ตามโครงการแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร 
ปี 2563 - 2572 

6.94 4.26 5.12 4.23 7.13 27.68 ล้านลบ.ม. 356.20 217.06 261.65 215.38 370.89 1,421.18 กปจ. สทนช 
ชป. 

โครงการขุดลอกตะกอนดินในกว๊านพะเยาตามแผน
แม่บทการพัฒนาและฟ้ืนฟูกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 

1.60 1.60 - - - 3.20 ล้านลบ.ม. 54.40 54.40 - - - 108.80 กปจ. สทนช. 
ชป. 

โครงการบูรณะและฟ้ืนฟูกว๊านพะเยา  
จ.พะเยา ด้วยการขุดลอกดินตะกอน 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

- ขุดลอกด้วยเรือขุด - - 0.20 0.20 0.20 0.60 ล้านลบ.ม. - - 6.50 6.50 6.50 19.50 กปจ. สทนช.  
ชป. 

- ขุดลอกด้วยเครื่องจักรกล - - 0.08 0.08 0.08 0.24 ล้านลบ.ม. - - 2.72 2.72 2.72 8.16 กปจ. สทนช.  
ชป. 

โครงการบูรณะและฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 
ด้วยการกำจัดวัชพืช 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 ล้านตัน 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 15.50 กปจ. สทนช.  
ชป. 

โครงการกำจัดวัชพืชลอยน้ำระยะที ่2 - 5 ตามโครงการ
แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร ปี 2563 - 
2572 

1.03 0.36 0.43 13.25 - 15.07 ล้านตัน 31.77 11.18 13.25 0.43 - 56.63 กปจ. สทนช.  
ชป. 

โครงการบูรณะและฟ้ืนฟูหนองหาร จ.สกลนคร ด้วยการ
กำจัดวัชพืช 

- - - - 0.09 0.09 ล้านตัน - - - - 2.63 2.63 กปจ. สทนช.  
ชป. 

โครงการบูรณะและฟ้ืนฟูกว๊านพะเยา จ.พะเยา ด้วยการ
กำจัดวัชพืช 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.30 ล้านตัน 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 9.28 กปจ. สทนช.  
ชป. 

แนวทาง 2.3 เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น้ำให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 385 385 385 385 385 1,925 แห่ง 9.63 9.63 9.63 9.63 9.63 48.13 กตร.  
ปจ. 

- 

การสนับสนุนการปกป้องและคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ำ (จัดทำแนวเขต) 

100 100 100 100 100 500 แห่ง 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 175.00 กตร. 
กบม. 
ปจ. 

 

การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบนิเวศแหล่งปลา
หน้าวัด 

77 77 77 77 77 385 แห่ง 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 32.50 กปจ.  
ปจ. 

อปท.  
พศ. 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

การประเมินเพ่ือจัดลำดับพ้ืนที่สำคัญและตดิตั้งทางผา่น
ปลาเพ่ือลดผลกระทบจากสิ่งขวางก้ันลำน้ำ 

             กปจ.  
ปจ.  
สลก. 

อปท.  
ชป. 

สทนช 

- ประเมินลำดับความสำคญัของพ้ืนที ่ 1 1 1 - - 3 แห่ง 0.40 0.40 0.40 - - 1.20   

- ออกแบบและติดตั้ง - 1 1 1 - 3 แห่ง - 2.00 2.00 2.00 - 6.00   

- ติดตามประเมินผล - - 1 1 1 3 แห่ง - - 0.30 0.30 0.30 0.90   
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แผนปฏิบัติการด้านท่ี 3 สร้างการรับรู้ บูรณาการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืดแบบชุมชนมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย 3 แนวทาง 4 เป้าหมาย 8 
ตัวช้ีวัด รายละเอียดตามตารางที่ 16  

ตารางที่ 16 แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการด้านที่ 3 สร้างการรับรู้ บูรณาการ และติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืดแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
3.1 สร้างการรับรู้ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนเป้าหมายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการ
ประมงน้ำจืด  

ประชาชนและชุมชนเป้าหมายได้รับ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างการ
รับรู้และสร้างเครือข่ายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและ
การประมงน้ำจืด 

(1) ข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ำได้รับการรับรู้สู่ชุมชน
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าปีละ 19,250 ครั้ง 
(2) สื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้
ด้านการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ำและการประมงน้ำจืดได้รับการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่าปีละ 39 
ครั้ง/ตอน 
(3) ชุมชนเป้าหมายได้รับการอบรมสร้างการ
รับรู้ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด ไม่
น้อยกว่าปีละ 400 ราย 

3.2 สร้างเสริมและบูรณาการการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและ
การประมงน้ำจืด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับ
การสร้างเสริมและบูรณาการการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง 
น้ำจืด 

(1) การบริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม
เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ไม่น้อย
กว่าปีละ 90 แห่ง  
(2) ชุมชนเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างและ
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง ไม่น้อยกว่าปีละ 177 
ชุมชน 

3.3 เฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และ
ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม  

1) กิจกรรมการทำการประมงใน
พื้นที่เป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง 
ควบคุม และติดตาม ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและมาตรการที่
ประกาศใช้                     
2) ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง
ได้รับการติดตามและประเมิน
สถานภาพ เพื่อใช้ในการทบทวน
และปรับปรุงมาตรการด้านการ
บริหารจัดการประมงน้ำจืด 

(1) แหล่งน้ำสำคัญด้านการประมงน้ำจืด
ได้รับการตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และ
ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
มาตรการ ไม่น้อยกว่าปีละ 1,200 ครั้ง   
(2) ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงได้รับ
การติดตามและประเมินสถานภาพ ไม่น้อย
กว่าปีละ 44 แหล่งน้ำ 
(3) มาตรการ กฎ ระเบียบ ตามพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้รับการ
ปรับปรุง ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ฉบับ 

แผนปฏิบัติการด้านที่ 3 สร้างการรับรู้ บูรณาการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืดแบบชุมชนมีส่วนร่วม ประกอบด้วย โครงการสำคัญ จำนวน 19 
โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 561.33 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 17
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ตารางท่ี 17 โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านที่ 3 สรา้งการรับรู้ บรูณาการและตดิตามประเมนิผลการบรหิารจดัการทรัพยากรสตัว์น้ำและการประมงนำ้จดืแบบชุมชนมสี่วนร่วม  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

แนวทาง 3.1 สร้างการรับรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด 
โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ำกับชุมชนเป้าหมาย 

             กตร.  
ปจ. 
กปจ. 
กตป. 

- 

- กิจกรรมเผยแพร่จดหมายข่าว 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 135,000 ฉบับ 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 1.62   

- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องปราม 19,250 19,250 19,250 19,250 19,250 96,250 ครั้ง 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 38.50   

โครงการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำกับสาธารณะ 

             กตร.  
ปจ.  
กปจ.  
กตป. 

- 

- กิจกรรมเผยแพร่สกู๊ปข่าวโทรทัศน ์ 30 30 30 30 30 150 ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00   

- กิจกรรมเผยแพร่รายการโทรทัศน ์ 9 9 9 9 9 45 ตอน 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 5.40   

- กิจกรรมเผยแพร่หนังสือพิมพ์ 50 50 50 50 50 250 ข่าว 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 3.00   

โครงการยกระดับความรู ้ความเข้าใจดา้นกฎหมายและการ
บริหารทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชน 

 

 

             กตร.  
ปจ.  
กปจ.  
กตป. 

- 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

- กิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้กับชุมชน 200 200 200 200 200 1,000 ราย 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 17.10   

- กิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ 200 200 200 200 200 1,000 ราย 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 14.60   

แนวทาง 3.2 สร้างเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด 

โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์นำ้แบบมีส่วนร่วม 20 20 20 20 20 100 แห่ง 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 80.00 กพจ.  
ปจ. 

- 

โครงการยกระดับผลผลิตสัตว์น้ำเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร
ในแหล่งน้ำชุมชน 

50 50 50 50 50 250 แห่ง 14.66 19.76 22.09 9.73 4.00 70.24 กพจ.  
ปจ. 

- 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงแบบ
มีส่วนร่วมในแหล่งน้ำขนาดใหญ ่

20 20 - - - 40 แห่ง 9.97 7.67 - - - 17.63 กพจ.  
ปจ. 

- 

โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดตามแนว
ทางการจัดการเชิงระบบนิเวศ (EAFM) 

50 50 50 50 50 250 ชุมชน 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 30.00 กปจ. 
ปจ. 

- 

โครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากร 

50 50 50 50 50 250 ชุมชน 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 36.00 กตป. - 

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย/องค์กรประมงท้องถิ่น 77 77 77 77 77 385 เครือข่าย 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 46.20 กตร.  
ปจ. 

- 

โครงการจัดตั้งยุวอาสาดแูลรักษาทรัพยากรประมง 7 7 7 7 7 35 รุ่น 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 2.45 กตป. - 

โครงการจัดตั้งผู้ชว่ยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

7 7 7 7 7 35 รุ่น 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 4.20 กตป. - 

แนวทาง 3.3 เฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

โครงการควบคุมเฝ้าระวงัการทำการประมงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000 ครั้ง 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 93.90 กตป. - 

โครงการการติดตามประเมินผลมาตรการการกำหนดพ้ืนที่
และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เล้ียงตัวอ่อน 
 - ตดิตามประเมินผลมาตรการรับฟังความคิดเห็นของการ
กำหนดมาตรการ 
 - รับฟังความคดิเห็นของการกำหนดมาตรการ 

44 44 44 44 44 44 แหล่งน้ำ 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 22.00 กปจ.  
กกม.  
กบม. 

อปท.
ชุมชน
ประมง 

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 9 9 9 9 9 45 แหล่งน้ำ 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 22.50 กปจ. - 

โครงการการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด 
ด้วยวิธีการประเมินค่าผลผลติสูงสุดที่ยั่งยืน 

10 10 10 10 10 10 แหล่งน้ำ 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 10.50 กปจ. - 

โครงการการสำรวจปริมาณผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืดสำคัญ 15 15 15 15 15 15 แหล่งน้ำ 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 15.50 กปจ. - 

โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด
ด้วยวิธีการประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง
และความอุดมสมบูรณ์ 

25 25 25 25 25 25 แหล่งน้ำ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 กปจ. - 

โครงการทบทวนและปรับปรุงการออกมาตรการกำหนดพ้ืนที่
และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เล้ียงตัวอ่อนให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักการป้องกันล่วงหน้า 

1 1 1 1 1 5 ฉบับ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กบม. 
กปจ.  
กกม. 

- 

โครงการการเร่งรัดดำเนินการและการปรับปรุงมาตรการ กฎ 
ระเบียบ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมให้ทันสถานการณ์ 

1 1 1 1 1 5 เร่ือง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กบม.  
กกม.  
กปจ.  
กตป.  

- 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

ปจ. 
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แผนปฏิบัติการด้านท่ี 4 สนับสนุนและสร้างเสริมการบริหารจัดการด้านการประมงในพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ำพรมแดน ประกอบด้วย 3 แนวทาง 4 เป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด รายละเอียดตามตารางที่ 18  

ตารางที่ 18 แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการด้านที่ 4 สนับสนุนและสร้างเสริมการบริหาร
จัดการด้านการประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
4.1 ฟื้นฟูแหล่งอาศัยและสร้างเสริมความ
สมบูรณ์ของประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ
บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายแดน 

1) แหล่งอาศัยและประชากรสัตว์น้ำ
ได้รับการฟื้นฟูและสร้างเสริมให้มี
ศักยภาพและมีความสมบูรณ์ 
2) กิจกรรมการทำการประมงใน
พื้นที่ลุ่มน้ำชายแดนได้รับการเฝ้า
ระวังและตรวจติดตามให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและมาตรการที่
ประกาศใช้                                    

(1) แหล่งอาศัยสัตว์น้ำในระบบนิเวศแหล่ง
น้ำพรมแดนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ
การผลิต ไม่น้อยกว่าปีละ 34 แห่ง 
(2) แหล่งอาศัยสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ชายแดนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองไม่
น้อยกว่าปีละ 216 ครั้ง   
(3) ประชากรสัตว์น้ำที่สำคัญได้รับการสร้าง
เสริมและพัฒนาให้มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 500 ล้านตัว  

4.2 สนับสนุนและบูรณาการการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการด้านการประมง
น้ำจืดในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำ
ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 

1) การบริหารจัดการด้านการ
ประมงน้ำจืดในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่
ลุ่มน้ำชายแดนได้รับการสนับสนุน
และบูรณาการการมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ                  

(1) ชุมชนประมงเป้าหมายในแหล่งน้ำ
บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายแดนได้รับการ
สนับสนุนและร่วมบูรณาการการจัดการ
ประมงแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่าปีละ 47 
แห่ง 

4.3 บูรณาการความร่วมมือกับองค์กร
และหน่วยงานภายนอก ในการบริหาร
จัดการประมงน้ำจืดในแหล่งน้ำบริเวณ
พื้นที่ลุ่มน้ำชายแดน 

1) กิจกรรมด้านการประมงตาม
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่ม
น้ำชายแดนได้รับการสนับสนุนและ
บูรณาการ 

(1) กิจกรรมด้านการประมงตามความ
ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในแหล่ง
น้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายแดนได้รับการ
สนับสนุนและบูรณาการ ไม่น้อยกว่าปีละ 7 
โครงการ  

แผนปฏิบัติการด้านที่ 4 สนับสนุนและสร้างเสริมการบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่ 
ลุ่มน้ำพรมแดน ประกอบด้วยโครงการสำคัญ จำนวน 20 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 475.50 ล้าน
บาท รายละเอียดตามตารางที่ 19 
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ตารางท่ี 19 โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านที ่4 สนับสนุนและสร้างเสริมการบริหารจัดการด้านการประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

แนวทาง 4.1 ฟื้นฟูแหล่งอาศัยและสร้างเสริมความสมบูรณ์ของประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายแดน 

โครงการเสริมสร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (บ้านปลา) ในแม่น้ำ
พรมแดนเขตประเทศไทย  

8 8 8 8 8 40 แห่ง 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 7.50 กปจ.  -  

โครงการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในระบบนิเวศแหล่งปลา
หน้าวัดในแหล่งน้ำข้ามพรมแดน  

16 16 16 16 16 80 แห่ง 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 7.50 กปจ.  -  

โครงการพิทักษ์บ้านปลาในพ้ืนที่แหล่งอาศัยและช่วงเวลาวิกฤตให้
ประชากรสัตว์น้ำสามารถดำรงอยู่ได้ (แม่น้ำโขงแล้ง) 

10 10 10 10 10 50 แห่ง 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 กปจ.  -  

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมการทำการประมงในแหล่งอาศยัสัตว์นำ้ที่
สำคัญและมีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ 

216 216 216 216 216 216 ครั้ง 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 16.45 กตป  -  

โครงการฟ้ืนฟูปลาแม่น้ำโขงหายากใกล้สูญพันธุ์คืนถิ่น 
  

8 8 8 8 8 40 ชนิด 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 4.00 กปจ.  
กพจ.  
ปจ. 

อปท.  

โครงการเพ่ิมความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในแม่น้ำโขง 500 500 500 500 500 2,500  ล้านตัว 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 250.00  กปจ.  -  

โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการดูแลรักษาแหล่งอาศัยที่
สำคัญของสัตว์น้ำจืดในแม่นํ้าโขงและแม่น้ำพรมแดน  

8 8 8 8 8 40 แห่ง 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 7.50 กปจ.  -  

โครงการสร้างเสริมแหล่งอนุรักษ์ คุ้มครองสัตว์นำ้ด้วยการกำหนด
มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการที่เหมาะสม ตามหลักการป้องกัน
ล่วงหน้า 

1 1 1 1 1 5 ฉบับ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กบม. 
กกม. 
กปจ. 

 -  
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

 

แนวทาง 4.2 สนับสนุนและบูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการประมงน้ำจืดในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดนให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการเสริมสร้างประชากรสัตว์น้ำดว้ยชุดอุปกรณ์เพาะฟักภาคสนาม 
(Mobile hatchery) โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

15 15 15 15 15 75 แห่ง 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 37.50 กปจ.  
กพจ.  
ปจ. 

อปท. 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดตามแนวทางการจัดการ
เชิงระบบนิเวศในชุมชนประมงแม่น้ำโขง เพ่ือการจัดการประมงแบบมี
ส่วนร่วมข้ามพรมแดน 

8 8 8 8 8 40 แห่ง 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 กปจ.  
ปจ. 

- 

โครงการธนาคารสัตว์น้ำในพ้ืนทีแ่หล่งน้ำขนาดเล็ก ในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ
โขง 

14 14 14 14 14 70 แห่ง 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 56.00 กพจ. - 

โครงการเสริมสร้างยุวประมง เพ่ือการบริหารจัดการประมงแบบมีส่วน
ร่วม 

9 9 9 9 9 45 รุ่น 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 3.60 กตป. - 

แนวทาง 4.3 บูรณาการความร่วมมือกับองคก์รและหน่วยงานภายนอก ในการบริหารจัดการประมงน้ำจืดในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชาวประมงและชุมชนเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ลุ่มน้ำโขง 

15 15 15 15 15 75 แห่ง 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 7.50 กปจ. - 

โครงการการติดตามความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์น้ำและ
สภาวะการประมงในลุ่มแม่น้ำโขงในส่วนของประเทศไทย 

1 1 1 1 1 1 โครงการ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 กปจ. สทนช 

โครงการการติดตามความชุกชุมและความหลากหลายของลูกปลาใน
พ้ืนที่แม่น้ำโขงในส่วนของประเทศไทย 

1 1 1 1 1 1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 กปจ. - 

โครงการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์นำ้จืด 1 1 1 1 1 1 โครงการ 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 7.50 กปจ. - 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

(แหล่งพ่อแม่พันธุ์ แหล่งวางไข่ และแหล่งเล้ียงตัวอ่อน) (Key fish 
habitat) 

โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน 

1 1 1 1 1 1 โครงการ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 17.55 กปจ. สทนช. 
ชาวประมง 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขงจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 

1 1 1 1 1 1 โครงการ 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 3.90 สสส. อปท. 
ชุมชน
ประมง 

โครงการริเร่ิมทางผ่านปลาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำโขงในเขตประเทศไทย 1 - 1 - 1 1 แห่ง 3.00 - 3.00 - 3.00 9.00 กปจ. - 

กรอบความร่วมมืองโครงการไทยลาว 1 - 1 - 1 1 โครงการ 1.00 - 1.00 - 1.00 3.00 กตป.  
กปจ.  
กพจ. 

กรม
ความ

ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 
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แผนปฏิบัติการด้านท่ี 5 พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบฐานข้อมูล
ในการบริหารจัดการด้านการประมงน้ำจืด ประกอบด้วย 4 แนวทาง 4 เป้าหมาย 6 ตัวช้ีวัด รายละเอียดตาม
ตารางที่ 20  

ตารางที่ 20 แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการด้านที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้านการประมงน้ำจืด 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
5.1 วิจัย พฒันา และติดตาม
ประเมินสถานภาพสัตว์น้ำและการ
ประมงเพื่อสนบัสนุนการบรหิาร
จัดการประมงน้ำจืดให้มี
ประสิทธิภาพ  

แนวทางและมาตรการในการ
บรหิารจัดการประมงน้ำจืดที่มี
ประสิทธิภาพได้รับการพฒันา
และสนบัสนุนจากองค์ความรู้ใน
งานวิจัย 

(1) ผลงานวิจัยด้านทรัพยากรสัตว์น้ำ
และประมงน้ำจืด มีการนำไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง ไม่นอ้ยกว่าปลีะ 1 
แผนงาน 

5.2 เสริมสร้างและพฒันาองค์
ความรู้ฐานข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิาร
จัดด้านการประมงน้ำจืด  

องค์ความรู้ ฐานข้อมูล และ
แหล่งเรียนรู้ในการบริหาร
จัดการด้านการประมงน้ำจืด
ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา 

(1) คู่มอืและแนวทางปฏิบัติในการ
บรหิารจัดการด้านการประมงน้ำจืด
ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ไม่น้อย
กว่าปีละ 1 ฉบับ    
(2) แหลง่เรียนรู้ในด้านทรัพยากรสัตว์
น้ำและการประมงน้ำจืดได้รับการ
เสริมสร้างและพฒันา ไม่นอ้ยกว่าปลีะ 
8 แห่ง  
3) ฐานข้อมลูด้านการประมงน้ำจืด
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าปลีะ 1 
ระบบ  

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหม้ี
ความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการประมงน้ำจืด
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัตงิานด้านการบรหิาร
จัดการประมงน้ำจืดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(1) บุคลากรได้รบัการพัฒนาใหม้ี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน
การปฏิบัตงิานด้านการบรหิารจัดการ
ประมงน้ำจืด ไม่น้อยกว่าปีละ ไม่น้อย
กว่าปีละ 400 คน 

5.4 สนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือ
ด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศ 

พันธะกรณีและความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานในประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศได้รับ
การสนับสนุนและร่วมบูรณาการ   

(1) โครงการตามความร่วมมือ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศได้รับ
การสนับสนุน ไม่น้อยกว่าปีละ 1 โครงการ  

แผนปฏิบัติการด้านที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบฐานข้อมูลใน
การบริหารจัดการด้านการประมงน้ำจืด ประกอบด้วยโครงการสำคัญ จำนวน 79 แผนงาน/โครงการ วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 248.47 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 21 
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ตารางท่ี 21 โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านที ่5 พฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้านการประมงน้ำจืด 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

แนวทาง 5.1 วิจัย พัฒนา และติดตามประเมินสถานภาพสัตว์นำ้และการประมงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพ 

แผนงาน พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการประมงปลาจ้ิมฟันจระเข้
ยักษ์ในทะเลสาบสงขลาเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

6 6 - - - 12 โครงการ 1.84 0.42 - - - 2.26 กปจ. สกสว. 

แผนงาน ประเมินผลสำเร็จ และผลตอบแทนของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ำ เพ่ือนำไปสู่แนวทางการกำหนดนโยบาย
บริหารจัดการที่เหมาะสม 

9 4 - - - 13 โครงการ 2.27 0.59 - - - 2.86 กปจ. สกสว. 

แผนงาน การจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ปลาในโรงเพาะฟักเพ่ือการ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาต ิ

2 1 1 - - 4 โครงการ 1.19 2.48 - - - 3.67 กปจ. สกสว. 

แผนงานย่อย การพัฒนาการเสริมสร้างพ่อแม่พันธุ์ และการเพาะพันธุ์
ปลาประจำถิ่นและปลาหายากใกล้สูญพันธุ์ 

15 10 - - - 25 โครงการ 2.45 1.52 - - - 3.97 กปจ. สกสว. 

แผนงาน การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเก็บรักษาพันธุกรรม และฟ้ืนฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณน้ำไทย Cryptocoryne albida ในแหล่ง
น้ำธรรมชาต ิ

2 3 - - - 5 โครงการ 0.26 2.25 - - - 2.51 กปจ. สกสว. 

การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลาในหน่วยผลิต
ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมง 

1 1 1 - - 1 โครงการ 0.10 0.40 3.50 - - 4.00 กปจ. สกสว. 

โครงการกำหนดมาตรการห้ามทำการประมงในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไขด่้วย
ข้อมูลชีววิทยาการสืบพันธุ์ของประชาคมปลาในลุ่มน้ำ 

1 1 - - - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการการปรับปรุงแนวทางประเมินระดับพัฒนาการของระบบ
สืบพันธุ์ของพันธุ์ปลาน้ำจืดเพ่ือการกำหนดมาตรการห้ามทำการประมง
ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเล้ียงตัวอ่อนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

1 1 - - - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

โครงการการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการการทำการประมงด้วยการ
กำหนดช่วงเวลาฤดูปลามีไข่ วางไข่ อย่างเหมาะสม เพ่ือดูแลและ
คุ้มครองทรัพยากรสัตว์นำ้ในแหล่งน้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพ 

- 1 1 1 - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการการประเมินผลจับสัตว์น้ำและสภาวะการประมงในหนองบึง
ขนาดใหญ่ที่สำคัญเพ่ือทราบระดับการลงแรงและผลตอบแทนการทำการ
ประมงอย่างมีประสิทธิภาพ 

- 1 1 1 - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการบริหารจัดการการทำการประมงตามแนวทางสทิธิทางการทำ
การประมงในเขตจังหวัดด้วยข้อมูลการกระจายของสภาวะทรัพยากร
สัตว์น้ำและการทำการประมง 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการจัดการแหล่งประมงชุมชนตามแนวทางบริหารจัดการเชิงระบบ
นิเวศ (EAFM) 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงแนวทางการพัฒนามาตรการบริหารจัดการการทำการประมง(ด้าน
ประชากรสัตว์น้ำ แหล่งอาศัย และการจับ) แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในแหล่งน้ำขนาดเล็ก 

1 1 1 - - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการทำการประมงแบบมีส่วน
ร่วมในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (การเสริมสร้างประชากรสัตว์น้ำ
และสร้างสมดุลการจับและการผลิต) 

- - 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินประสิทธิภาพและการเลือกจับของเครื่องมือประมงที่มี
ประสิทธิภาพสูงเพ่ือการจัดการการทำการประมงให้เหมาะสม (แห
สวรรค์ ยอขันช่อ ข่ายไล่) 

1 1 - - - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการการประเมินประสิทธิภาพและการเลือกจับของเครื่องมือข่าย
เพ่ือควบคุมการใช้ขนาดช่องตาในการทำการประมงที่เหมาะสม 

- 1 1 1 - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

โครงการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการในการบริหารจัดการการทำ
การประมง 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารสตัว์น้ำ 1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินผลการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำของธนาคารสัตว์นำ้ 1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและวิเคราะห์ความเส่ียงแบบ
รายชนิดสัตว์นำ้ 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการทำนายผลจับสัตว์น้ำจากข้อมูลสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตและความอ่อนไหว 
(Productivity Susceptibility Analysis: PSA) 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินปริมาณสัตว์น้ำเพ่ือใช้เป็นจุดอ้างอิงในการออก
ใบอนุญาตทำการทำการประมง 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการติดตามประเมินการอพยพย้ายถิ่นของพันธุ์ปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำที่
มีความสำคัญ (มูลชี ตาปี ยม สงคราม) 

- - 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง
ในแหล่งน้ำที่มีความสำคัญ (อุบลรัตน์ ป่าสักชลสิทธิ์ หนองหาร กว๊าน
พะเยา บึงบอระเพ็ด) 

- 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการติดตามประเมินพลวัตประชากรและระดับการใช้ประโยชน์สัตว์
น้ำในแหล่งน้ำที่สำคัญ (MSY) (ป่าสักชลสิทธิ์ อุบลรัตน์ สิริกิติ)์ 

1 1 1 1  1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

โครงการพัฒนาเทคนิคการควบคุมประชากรปลาผู้ล่าเพ่ือสร้างสมดุล
ประชาคมปลาในระบบนิเวศแหล่งน้ำ (ปลาชะโดในกว๊านพะเยา ก่ิวคอ
หมา ห้วยส้ม บึงละหาน) 

- - - 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำต่อการรองรับการเลี้ยงปลาใน
กระชัง 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินชนิด ขนาด และปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมสำหรับ
การปล่อยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการประมงในแหล่งน้ำ 

1 1 1 - - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินผลจับสัตว์น้ำและสภาวะการทำการประมงในอ่างเก็บ
น้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญเพ่ือทราบระดับการลงแรงและผลตอบแทนการทำ
การประมงอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 - - - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินผลจับสัตว์น้ำและสภาวะการทำการประมงในแม่น้ำที่
สำคัญเพ่ือทราบระดับการลงแรงและผลตอบแทนการทำการประมง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 1 1 - - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการศึกษานิเวศวิทยา การแพร่กระจาย และชีววทิยาบางประการ
ของสัตว์น้ำที่เส่ือมโทรม หายาก และใกล้สูญพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการศึกษาชีววทิยาบางประการของสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
และหายากใกล้สูญพันธุ์เพ่ือนำไปพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์และ
เสริมสร้างประชากร 

1 1 - - - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินผลสำเร็จของการปล่อยชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

โครงการเสริมสร้างพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ในที่กักขัง 
(กระทิง แดง เค้าขาว เค้าดำ หลด คางเบือน หนวดพราหมณ์ พรมหัว
เหม็น รากกล้วย ดุกลำพัน ปล้องอ้อย ฯลฯ) 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการพัฒนาเทคนิคและวธิีการเพาะพันธุ์และการอนุบาลสัตว์น้ำ
พ้ืนเมืองเพ่ือเสริมสร้างประชากรสำหรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
(กระทิง แดง เค้าขาว เค้าดำ หลด คางเบือน หนวดพราหมณ์ พรมหัว
เหม็น รากกล้วยดุกลำพัน ปล้องอ้อย) 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและ
ควบคุมประชากรสัตว์น้ำตา่งถิ่น 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการติดตามประเมินสถานภาพประชากรสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกราน
ภายหลังการกำหนดมาตรการควบคุม 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมสัตว์น้ำตา่งถิ่น 1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแหล่งอาศัยสตัว์น้ำภายหลังการบูรณะ
และฟ้ืนฟูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการทำการประมงในแหล่งน้ำที่กรม
ประมงดูแล (บึงบอระเพ็ด หนองหาร กว๊านพะเยา) 

- - 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการสืบค้นและจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญ (Critical 
habitat) เพ่ือกำหนดมาตรการในการจัดการทำการประมงที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

1 1 1 - - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองสตัว์น้ำใน
แหล่งน้ำที่สำคัญทางการทำการประมง 

- 1 1 1 - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

โครงการประเมินและจัดลำดับสำคัญของสิง่ขวางก้ันลำน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำที่
มีความสำคัญทางการทำการประมง 

- 1 1 1 - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินทางเลือกของรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือลด
ผลกระทบจากสิ่งขวางก้ันลำน้ำ 

- 1 1 1 - 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินประสิทธิภาพทางผ่านปลาทีด่ำเนินการตามมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาที่สำคัญ 

- - - 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการติดตามประเมินการอพยพย้ายถิ่นของพันธุ์ปลาน้ำจืดที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจในแม่น้ำโขง 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินความชุกชุมและความหลากหลายของประชาคมปลาใน
วังน้ำลึกในแม่น้ำโขง 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินความชุกชุมและความหลากหลายของประชาคมปลาใน
แม่น้ำโขง 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินสภาวะการทำการประมงและเครื่องมือประมงในแม่น้ำโขง 1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านอุทกวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพนิเวศและประชากรสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการสืบค้นและจำแนกแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญ (Critical 
habitat) เพ่ือกำหนดมาตรการในการจัดการการทำการประมงที่
เหมาะสมในแม่น้ำโขง 

1 1 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 

โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอพยพย้ายถิ่นการสืบพันธุ์
วางไข่ และการเติบโตของพันธุ์ปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

- - 1 1 1 1 โครงการ - - - - - - กปจ. สกสว. 



104 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

แนวทาง 5.2 เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ฐานข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดด้านการประมงน้ำจืด 

จัดแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ความรูด้้านสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด 1 1 1 1 1 5 ครั้ง 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 กปจ.
กตป. 
กบม. 
ปจ. 

อปท. 

การบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
น้ำจืดและระบบนิเวศน์ 

10 10 10 10 10 50 แห่ง 22.00 24.00 26.00 29.00 32.00 133.0
0 

กปจ. 
กพจ.  
กพช. 

- 

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ 1 1 1 1 1 5 แห่ง 2.00 2.20 2.50 2.70 3.00 12.40 กปจ. สถาบัน 
การศึกษา 

โครงการบริหารจัดการห้องตัวอย่างอ้างอิง และธนาคารดีเอ็นเอ 2 2 2 2 2 10 2 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 2.25 กปจ. สผ.  
หน่วยงาน
วิชาการ  
สถาบัน 
การศึกษา 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือภูมิสารสนเทศเก่ียวกับสัตว์น้ำ นิเวศแหล่ง
น้ำจืด และแหล่งการทำประมงนำ้จืด 

1 1 1 1 1 5 ระบบ 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 ศทส. 
กปจ. 

สทนช.  
กน. 

แนวทาง 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการประมงน้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการเพ่ิมทักษะทางด้านกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เก่ียวข้อง
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการประมงน้ำจืด 

200 200 200 200 200 1,00
0  

ราย 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 12.00 กบม. 
กกม.  
กรป.  

 -  
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

โครงการการอบรมการจัดการพ่อแม่พันธุ์ในโรงเพาะฟักหน่วยงานกรม
ประมงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

80 - 80 - 80 240 ราย 0.40 - 0.40 - 0.40 1.20 กปจ  
กพก.  
กพจ.  

 -  

โครงการจัดฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวกับสัตว์น้ำ 
นิเวศแหล่งน้ำ และการประมงน้ำจืด 

50 50 50 50 50 250 คน 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 ศทส. 
กปจ. 

 -  

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพันธุกรรมสัตว์น้ำ  30 30 30 30 30 150 ราย 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.65 กพก.  
กปจ.  
กพจ. 

 -  

โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการข้อมูลสัตว์น้ำดัดแปลง
พันธุกรรม 

- 1 - - - 1 ครั้ง - 0.40 - - - 0.40 กปจ.  
กรป.  
กพก. 

 -  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการตรวจสอบสตัว์น้ำดดัแปลงพันธุกรรม 1 - - - - 1 ครั้ง 0.40 - - - - 0.40 กพก.   -  

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจสอบสัตว์น้ำดัดแปลง
พันธุกรรม  

1 1 - - - 2 แห่ง 2.50 4.20 - - - 6.70 กพก.  -  

จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ในการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม 

1 - - - - 1 ฉบับ 0.10 - - - - 0.10 กพก  -  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักจัดการงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์นำ้มืออาชีพ 50 50 50 50 50 250 ราย 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 กปจ.  -  

พัฒนาองค์ความรูด้้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการ
ประมงน้ำจืด 

- 1 - - - 1 ครั้ง - 1.00 - - - 1.00 กปจ.  
กตป.  
กบม.  
กกม. 

 -  
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมถงึการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่เก่ียวข้องกับ
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

- 1 - - - 1 ครั้ง - 0.90 - - - 0.90 กปจ.  -  

โครงการพัฒนาบุคลากร ในด้านการจัดการข้อมูลความชุกชุมและความ
หลากหลายทางการประมง และสภาวะการประมง 

- 1 - - - 1 ครั้ง - 0.40 - - - 0.40 กปจ.  -  

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักจัดการงานสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ำมืออาชีพ 

50 50 50 50 50 250 ราย 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 กปจ.  -  

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือของธนาคารดีเอ็นเอ และ
ห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ (Fish DNA Bank and Genetic 
Laboratory) เพ่ือรองรับงานทางนติิวทิยาศาสตร์ทางการประมง 

- 1 - - - 1 แห่ง - 4.40 - - - 4.40 กปจ.  -  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับ
การนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำต่างถิ่น และอนุสัญญาว่าด้วยการคา้ระหว่าง
ประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora; CITES)  

1 - - - - 1 ครั้ง 1.20 - - - - 1.20 กรป.  -  

แนวทาง 5.4 สนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือด้านวชิาการกับหน่วยงานในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 

อนุวัติการตามอนุสัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธิสาร
ภายใต้อนุสัญญา 

1 1 1 1 1 5 แผนปฏิ
บัติการ/
รายงาน
ระดับ 

ประเทศ 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 กปจ.  
กพก.  
กพท.  
กพจ. 
กกม.  
กพช. 

สผ.  
กรม

วิชาการ
เกษตร 
กษ. 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายงาน งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม ภายใน ภายนอก 

กรอบความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านอาหารและ
การเกษตร กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

1 - - 1 - 2 รายงาน
ระดับ 

ประเทศ 

0.20 - - 0.20 - 0.40 กปจ.  
กพก. 
กพท.  
กพจ. 
กพช. 

กษ. 

กรอบความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรพันธุกรรม
สัตว์น้ำดา้นอาหารและการเกษตร กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) 

1 - - 1 - 2 รายงาน
ระดับ 

ประเทศ 

0.20 - - 0.20 - 0.40 กปจ.  
กพก.  
กพท.  
กพจ.   
กพช. 

กษ. 

กรอบความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านอาหารและ
การเกษตร กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

1 - - 1 - 2 รายงาน
ระดับ 

ประเทศ 

0.20 - - 0.20 - 0.40 กปจ. 
กพก.  
กพท. 
กพจ.   
กพช. 

กษ. 

กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 1 - - - - 1 แผนปฏิ
บัติการ/
รายงาน
ระดับ 

ประเทศ 

0.50 - - - - 0.50 กปจ. 
กพท. 

สผ.  
ทช. 



 

 

คณะผู้จัดทำ 
h««««««««««g 

ที่ปรึกษา 
 
 

1. นายมีศักด์ิ ภักดีคง  อธิบดีกรมประมง 
2. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง 
3. นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
4. นางมณีรัตน ์ หวังวิบูลย์กิจ  ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์นำ้จืด 
5. นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

    ด้านการประมงน้ำจืด 
6. นางสาวรัตนาวลี พลูสวัสด์ิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา 
7. นางสาวสรินดา เปลี่ยนแก้ว ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
8. นางสาวสัมพนัธ์ ปานจรัตน ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
9. นายจรูญศักด์ิ เพชรศรี  ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง 
10. นายเดชา ปรัชญารัตน ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 
11. นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12. นายธเนศ พุ่มทอง  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด 
13. นายสง่า ลีสง่า  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นำ้ 
14. นายสุธรรม ลิ่มพานชิ  ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ 

    กิจกรรมพิเศษ 
15. นายพัฒนพงศ์ ชูแสง  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนด 

    มาตรการ 
16. นายปรีชา พาชืน่ใจ  ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
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คณะผู้เรียบเรยีง/จัดทำต้นฉบบั 
 

1. นายเฉลิมพล    เพ็ชรรัตน ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 
2. นางสาวทิวารัตน์  เถลิงเกียรติลีลา หัวหน้ากลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์นำ้จืด 
3. นางพนาวรรณ  อวัยวานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด 
4. นายฎีกา  รัตนชำนอง หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด 
5. นายนิพนธ์  จินดารัตน์ หัวหน้ากลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง 
6. นายอำพร ศักด์ิเศรษฐ หัวหน้ากลุ่มกลุ่มประเมินสภาวะทรพัยากรประมงและ 
  นิเวศแหล่งน้ำจืด 
7. นายพสิิฐ  ภูมิคง หัวหน้ากลุ่มวชิาการ 
8. นางสาวมณฑารพ ภู่เรือน     นักวิชาการประมงชำนาญการ 
9. นางสาวพรพรรณ พุ่มพวง     นักวิชาการประมงชำนาญการ  
10. นายโกศล  ศรีพุฒินิพนธ ์    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
11. นายสรศักด์ิ  คุ่ยเจริญ    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
12. นางสาวนิภาพร นุ่มยองใย    นักวิชาการประมง 
13. นางสาวอรอนค์    จันทะลือแสน    นักวิชาการประมง 
14. นางสาวรวิวรรณ  คณะบุตร         นักวิชาการประมง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับท่ี 1/2564 
 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง 
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