
รายงานผลปฏิบัติงาน 
โครงการแกไขปญหาชาวประมงในพื้นที่อาวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) 

ปงบประมาณ 2561 
 
โครงการแกไขปญหาชาวประมงในพ้ืนท่ีอาวปากพนัง (ปากพนังโมเดล ) เปนนโยบายท่ีผูวาราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายจําเริญ ทิพญพงศธาดา) มอบหมายใหหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกําหนดแนวทาง
ในการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีอาวปากพนัง ซ่ึงสอดคลองกับโครงการรื้อถอนเครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝงทะเลของศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)    

แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาชาวประมงในพ้ืนท่ีอาวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) 
1. มาตรการสรางความรูความเขาใจ 
2. มาตรการสงเสริมอาชีพ เสริมสรางรายได 
3. มาตรการปองกันและปราบปรามการใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย 
4. มาตรการการมีสวนรวมของชาวประมง 

งบประมาณการดําเนินงาน 
1. โครงการรื้ อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝงทะเล จากศูนยบัญชาการแกไขปญหา

การทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จํานวน 800,000 บาท 
2. โครงการแกไขปญหาความตองการของประชาชนระดับพ้ืนท่ี ดานการเกษตรดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (โครงการปรับเปลี่ยนการใชเครื่องมือประมง) จํานวน 1,700,000 บาท  
2.1 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการใชเครื่องมือดานการประมง (ฝกอบรม) 
2.2 จัดซ้ือวัสดุและเครื่องมือประมง ใหผูเขารวมโครงการท่ีใชเครื่องมือผิดกฎหมายเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องมือประมงท่ีถูกกฎหมาย 
3. โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในจังหวัด จํานวน 551,000 บาท 

รวม 2 กิจกรรม 
3.1 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรประมง เปาหมาย 40 ราย เปนเงิน 61,000 บาท 
3.2 กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจในแหลงน้ําธรรมชาติ 490,000 บาท 

ผลการปฏิบัติงานโครงการแกไขปญหาชาวประมงในพ้ืนท่ีอาวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) ปงบประมาณ 2561  
1. โครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝงทะเล  จากศูนยบัญชาการแกไขปญหา

การทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จํานวน 800,000 บาท สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดขออนุมัติ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการออกตรวจปราบปรามผูกระทําผิด
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 จํานวน 14 ครั้ง  

1.1 ผลการจับกุม  
- เครื่องมือโพงพาง  จํานวน 3 คดี ผูกระทําผิด 4 ราย เรือยนตเพลาใบจักรยาว 3 ลํา 

ถุงโพงพาง จํานวน 20 ปาก 
- เครื่องมือลอบพับไดหรือไอโง จํานวน 2 คดี ผูกระทําผิด 3 ราย เรือยนตเพลาใบจักรยาว 

2 ลําลอบพับได จํานวน 73 ชุด  
- เครื่องมืออวนลาก จํานวน 1 คดี ผูกระทําผิด 2 ราย เรือยนตเพลาใบจักรยาว 1 ลํา  

ถุงอวน จํานวน 4 ปาก 
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1.2 ผลการตรวจยึด รื้อถอนทําลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย 
- ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับหรือไอโง จํานวน 11 คดี เครื่องมือลอบพับไดหรือไอโง จํานวน

1,373 ลูก เรือยนตเพลาใบจักรยาว 1 ลํา 
- ตรวจยึดและรื้อถอนเครื่องมือโพงพาง จํานวน 5 คดี เครื่องมือโพงพาง จํานวน 403 ชอง 
- รื้อถอนเครื่องมือยอปก จํานวน 1 คดี จํานวน 11 ชอง 
- ตรวจยึดเครื่องมืออวนรัง 1 คดี จํานวน 1 ผืน ยาว 300 เมตร 

1.3 สํารวจเครื่องมือประจําท่ี (ยอยักษ บาม ยอปก) ในพ้ืนท่ีอาวปากพนัง ระหวางวันท่ี 11 – 20 
มีนาคม 2561 จากการสํารวจพบวามีผูใชเครื่องมือประจําท่ี อําเภอปากพนัง และอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จํานวน 59 ราย จํานวนเครื่องมือ 89 ปาก ซ่ึงจะดําเนินการกระบวนการประกาศเขควบคุมการตั้งเครื่องมือ
ประจําท่ี ตอไป 

1.4 ไดขยายผลการปฏิบัติงานโดยการบูรณาการฯ กับมณฑลทหารบกท่ี 41 ฝายปกครอง  
และตํารวจภูธรในพ้ืนท่ีตรวจจับกุมผูกระทําผิดในแมน้ําตาป เขตอําภอพิปูน ฉวาง และถํ้าพรรณรา ดําเนินการ 
รื้อถอนทําลายเครื่องมือลี่ และโพงพาง จํานวน 2 คดี 17 แถว 67 ชอง 

1.5 หนวยงานบูรณาการเฝาระวังและปราบปรามการทําผิดกฎหมาย  
- สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มณฑลทหารบกท่ี 41 
- สถานีตํารวจน้ํา 5 กองกํากับการ 6 กองบังคับการตํารวจน้ําปากพนัง 
- อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
- อําเภอปากพนัง 
- สถานีตํารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช 
- สถานีตํารวจภูธรปากพนัง 
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช 
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถํ้า นครศรีธรรมราช  (10 ครั้ง) 
- สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 15  (5 ครั้ง) 
- สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ท่ี 6 (สงขลา)  (3 ครั้ง) 
- ศูนยควบคุมการแจงเขา – ออก เรือประมงปากพนัง  (1 ครั้ง) 

2. โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในจังหวัด จํานวน 551,000 บาท 
รวม 2 กิจกรรม  

2.1 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรประมง ชาวประมงเปาหมาย 40 ราย (อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช 20 ราย และอําเภอปากพนัง 20 ราย) เปนเงิน 61,000 บาท (หกหม่ืนบาทถวน) 

ผลการดําเนินกิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรประมง 
- อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดอบรมวันท่ี 10 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ ท่ีทําการ

ผูใหญบาน หมูท่ี 4 ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 21 ราย  
- อําเภอปากพนัง  จัดอบรม วันท่ี 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมศูนยพัฒนา

ประมงพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 26 ราย  
2.2 กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจในแหลงน้ําธรรมชาติ เปนเงิน 490,000 บาท 

(สี่แสนเกาหม่ืนบาท) สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชไดจัดซ้ือพันธุกุงกุลาดํา จํานวน 2,000,000 ตัว  
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กุงแชบวย จํานวน 175,000 ตัว และปลากะพงขาว จํานวน 62,000 ตัว และปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ณ ทาน้ําหนาโรง เรียนบานปากน้ําปากพูน หมูท่ี 4 ตําบลปากพูน และ
อําเภอปากพนัง ณ ทาน้ําวัดบางบอ หมูท่ี 7 ตําบลปากพนังฝงตะวันตก เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 

3. โครงการแกไขปญหาความตองการของประชาชนระดับพ้ืนท่ี ดานการเกษตรดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (โครงการปรับเปลี่ยนการใชเครื่องมือประมง) จํานวน 1,700,000 บาท  

3.1 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการใชเครื่องมือดานการประมง  (ฝกอบรม) ชาวประมงท่ีรวม
โครงการฯ 156 ราย (อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 113 ราย และอําเภอปากพนัง 43 ราย ) เปนเงิน 
42,840 บาท โดยถายทอดความรูการสรางและซอมแซมเครื่องมือประมง  

ผลการดําเนินกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการใชเครื่องมือดานการประมง 
- อําเภอปากพนัง จัดอบรม วันท่ี 18 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมศูนยพัฒนาประมง

พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 43 ราย 
- อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดอบรมวันท่ี 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยการเรียนรูเพ่ือ

การทองเท่ียวชุมชนบานปากพญา หมูท่ี 9 ตําบลทาซัก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จํานวน 113 ราย  

3.2 จัดซ้ือวัสดุและเครื่องมือประมง ใหผูเขารวมโครงการท่ีใชเครื่องมือผิดกฎหมายเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องมือประมงท่ีถูกกฎหมาย งบประมาณ 1,657,160 บาท  

ผลการดําเนินการมอบวัสดุและเครื่องมือประมง เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง  
- มอบวัสดุท่ีใชทําเครื่องมือประมงใหแกชาวประมงท่ีเขารวมโครงการฯ จํานวน 156 ราย

เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 จํานวน 8 รายการ ประกอบดวย ลอบปู จํานวน 606 ลูก อวนลอยปู จํานวน  20 ผืน 
อวนลอยกุง จํานวน 368 ผืน อวนลอยปลากะพง จํานวน 175 ผืน อวนลอยปลากระบอก จํานวน 300 ผืน 
อวนปลากุเรา จํานวน 155 ผืนอวนลอยปลาอินทรีย จํานวน 16 ผืน และอวนติดตา จํานวน 70 ผืน 

ท้ังนี้ ชาวประมงท่ีเขารวมโครงการฯ ไดนําเครื่องมือประมงผิดกฎหมายมาคืนใหแกทางราชการ ดังนี้ 
1. เครื่องมือโพงพาง  จํานวน 65 ปาก  49 ราย 
2. เครื่องมืออวนลาก  จํานวน 62 ปาก  44 ราย 
3. เครื่องมือคราดหอย  จํานวน   7 อัน    7  ราย 
4. เครื่องมืออวนรุน  จํานวน 54 ปาก  52 ราย 
5. เครื่องมือลอบพับได  จํานวน 52 ปาก  4 ราย 

จากผลการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวอยางตอเนื่อง ทําใหเครื่องมือโพงพางลดลง  สัตวน้ํา  
ในอาวปากพนังเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังชนิดและปริมาณ พบวาชาวประมงท่ีทําอวนลอยเดิมจับสัตวน้ํา  
ไดประมาณ 10 กิโลกรัม รายไดประมาณ 1,000 – 1,500 บาท/ครั้ง สามารถจับไดเพ่ิมข้ึนประมาณ 50 – 80 
กิโลกรัม รายไดประมาณ 5,000 – 8,000 บาท/ครั้ง ซ่ึงทําใหครัวเรือนชาวประมงมีรายไดเพ่ิมข้ึน แตใน
ขณะเดียวกันชาวประมงท่ีขาดจิตสํานึกบางสวนไดหันมาใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน 
เชน อวนรุนขนาดเล็ก คราดหอย ลอบพับไดหรือไอโง คณะกรรมการบูรณาการแกไขปญหาชาวประมงในพ้ืนท่ี
อาวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) จึงไดใชมาตรการปองกันปราบปรามท่ีเด็ดขาดมากยิ่งข้ึน ควบคูกับกับการสราง 
การรับรูสรางความเขาใจ ซ่ึงปจจุบันไดรับความรวมมือจากชาวประมงในการแจงเบาะแสการทําประมงผิดกฎหมาย 
รวมถึงการออกมาชวยเหลือเจาหนาท่ีขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ชาวประมงไดแจงวาพบสัตวน้ําบางชนิดมากข้ึน 
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เชน ปลาตะลุมพุก, ปลาริวกิว ปูแสม ปูแปนฯลฯ อาวปากพนังเริ่มฟนฟูความอุดมสมบูรณ ท้ังชนิดและปริมาณ
สัตวน้ํา สงผลใหชาวประมงท่ีใชเครื่องมือประมงถูกกฎหมายมีความพึงพอใจ 

ปญหาอุปสรรค 
ชาวประมงท่ีใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมายไดรวมตัวตอตานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี รวมถึง

ขัดขวางการจับกุมหลายครั้งท่ีรวมตัวใชเรือกดดันเจาหนาท่ีมากกวา 10 ลํา จํานวน 3 ครั้ง คือ  
1. วันท่ี 22 มีนาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือโพงพางพ้ืนท่ีอาวปากพนังและลําคลองสาขา  

ตรวจยึดลอบพับไดหรือลอบโง  จํานวน182 ชุด กําลังเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน  48 นาย การปฏิบัติงานครั้งนี้  
มีชาวประมงปดลอมกดดันเจาหนาท่ี  และสามารถแยงชิงของกลางไปไดจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงไดแจงความรองทุกข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรปากพนัง 

2. วันท่ี 22 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 20.00 น. กลุมเรือประมงท่ีใชเครื่องมือประมงผิด
กฎหมายประกอบดวย เรืออวนรุน และคราดหอย ประมาณ 50 - 60 ลํา ไดปดลอมเรือตรวจการประมงทะเล ซ่ึง
จอดพักอยูบริเวณศูนยเรียนรูฯ ปากคลองทาซัก หมู 9 ตําบลทาซัก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยอางไดรับ
ความเดือดรอน จากการปฏิบัติงานอยางเขมงวดตอเนื่องของเจาหนาท่ี  ซ่ึงนายพรศักดิ์  ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดประสานขอกําลังจากปองกันจังหวัดฯ  ตํารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช กําลังทหารจาก 
มณฑลทหารบกท่ี 41 และฝายปกครองกํานัน ผูใหญบ านในพ้ืนท่ี เขาคลี่คลายสถานการณ  โดยทหารจาก 
มณฑลทหารบกท่ี 41 ไดเจรจาใหชาวประมงท่ี ใชเครื่องมือผิดกฎหมายดังกลาว ไปยื่นเรื่องความเดือดรอน  
กับผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 41 ในวันจันทร ท่ี 24 ก.ย. และชาวประมงไดเดินทางกลับ เวลาประมาณ 23.30 น. 

3. วันท่ี 9 ตุลาคม 2561 เวลา 21.45 น. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับ แจงวา  
เจาหนาท่ีหนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง ไดจับกุมเรืออวนรุนขณะทําการประมงในอาวปากพนัง
บริเวณปากรองน้ําปากพญา  แตเรือประมงลําดังกลาวไดแจงใหเรืออวนรุน และเรือคราดหอย ซ่ึงทําการประมง
บริเวณใกลเคียงและเปนเครื่องมือท่ีผิดกฎหมาย มาขัดขวางการจับกุมของเจาหนาท่ี  โดยมีเง่ื อนไขวาใหจับกุม
พวกตนท้ังหมด และใหลากเรือท้ังหมดเขารองน้ําปากพญา (ซ่ึงเปนบานของตน ) และตอมาเจาหนาท่ีไดรับแจง
วามีเรือออกจากคลองปากพญามาชวยเหลือผูกระทําผิด  มีผูหญิง เด็ก และวัยรุน ออกมากับเรือ  ประมงจังหวัดฯ 
จึงสั่งการใหหนวยปองกันและปราบปรามฯ เดินทางกลับท่ีตั้ง เวลาประมาณ 23.20 น. เพ่ือปองกันเหตุรุนแรง  
และใหเจาหนาท่ีไปแจงความกับพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป ไมมีเหตุรุนแรงระหวาง 
การปฏิบัติงาน 

 ขอเสนอ/ขอพิจารณา 
เห็นควรรณรงค ประชาสัมพันธใหผูประกอบการหยุดผลิต หยุดจําหนาย เครื่องมือประมง ท่ีหามใช

หรือมีไวในครอบครองเพ่ือใช ตามมาตรา 67 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พรอมกันทุกจังหวัด 

 

 

 

 


