
 56 รายงานประจ าปี 2552  
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังจังหวัดปัตตานี  

 
 
 
 

 สืบเนื่องจากจังหวัดปัตตานีมีแนวชายฝั่งทะเลติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสและมีการท าการ
ประมง 8 อ าเภอ 61 หมู่บ้าน มีชาวประมงประมาณ 7,900 ครัวเรือน มีการประกอบอาชีพด้านการประมง
ที่หลากหลายประเภททั้งการท าการประมงทะเล การท าการประมงชายฝั่ง ซึ่งทุกพื้นที่มักประสบปัญห า
คล้ายกันเกี่ยวกับการท าการประมงที่มักจับสัตว์น้ าได้น้อยลง หรือบางคร้ังต้องหยุดท าการประมงในบาง
ช่วงเวลาส่งผลกระทบต่อรายได้และการด าเนินชีวิต ของชาวประมงอย่างมาก แนวทางการฟื้นฟูปริมาณ
สัตว์น้ าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจให้มีปริมาณมากในแหล่งน้ า แม่น้ า ล าคลอง นั้น  สถานี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งจังหวัดปัตตานีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้า ที่ในการสนับสนุนงานด้านการฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์
น้ าตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีมาโดยตลอดและได้เล็งเห็นถึ งปัญหาการขาดแคลนปริมาณ
สัตว์น้ าชนิดของสัตว์น้ าที่ท าการจับที่ชาวประมงได้ท าการจับและจ า หน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ กับตนเอง
และครอบครัวมาโดยตลอดและจากการสังเกตติดตามสอบถา มข้อมูลจากชาวประมงพื้นบ้านพบว่า การ
ท าการประมงโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการท า การประมงประเภทอวนกุ้ง อวนปูม้าและอวนดักปลา ซึ่ง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่มีราคาและเป็นสิ่งที่สร้าง รายได้ให้แก่ การท าก ารประมงอวนกุ้งมักเป็นที่นิยม และ
พบว่ามักจะเป็นกุ้งทะเลชนิด กุ้งกุลาด า และกุ้งแชบ๊วยเป็นหลัก  ซึ่งจากอดีตถึงปัจจุบันปริมาณกุ้งกุลาด า
ที่จับได้   เร่ิมมีปริมาณลดน้อยลงเร่ือยๆ ตามล าดับ  และจากการติดตามข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
ชนิดกุ้งกุลาด าในบางพื้นที่ อาทิเช่น บริเวณอ่าวปัตตานีบ้านดาโต๊ะ  บ้านตะโล๊ะสะมิแล หรือบ้านละเวง
บริเวณคลองบ้านละเวงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า   และเป็นพื้นที่ที่มี
การก าหนดวิธีการท าการประมงและมีการควบคุมดูแลรักษาสัตว์น้ าที่ปล่อยของคนในชุมชนเป็นอย่างดี
พบว่า  มีการพบกุ้งกุลาด าที่มีขนาดและจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองและสามารถวางอวนดักจับสัตว์น้ า
สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงในบางรายสร้างรายได้เป็นเงิน 1,000-1,500 บาทต่อคนต่อวัน ในการออก
จับกุ้งในแต่ละคร้ังซึ่งช่วยให้ชาวประมงมีรายได้และสามารถประกอบอาชีพท าการประมงไ ด้อีกต่อไป
ได้ทั้งนี้ เน่ืองจากกุ้งกุลาด า  สามารถทนอยู่ในน้ าที่มีอุณหภูมิและความเค็มที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ฉะนั้นการเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาด า โดยการปล่อยกุ้งขนาดโต PL25-PL30 หรือขนาด 1,000-2,000 ตัว/
กิโลกรัม  จะเป็นกุ้งที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม และมีอัตรารอดสูง  ลงในแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่
ของจังหวัดปัตตานี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และควรด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อเกษตรกรสามารถจับ
ผลผลิตได้ต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  ประกอบกับช่วยให้การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ ามีปริมาณพอเพียงแก่ผู้
ประกอบอาชีพประมงให้สามารถจับมาจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ และในอนาคตกุ้งกุลาด า
ที่มีชีวิตรอดจากการจับสามารถจับคู่ผสมพันธุ์ในแหล่งน้ าทะเลลึก เพื่อวางไข่และมีจ านวนมากขึ้นได้  
ดังนั้น การบริหารจัดการอย่างมีระบบจะช่วยให้ทรัพยากรฟื้นตัวได้  
 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาด าในอ่าวปัตตาน ี

 
ความเป็นมา 
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 เพื่อเพิ่มผลผลิต-ปริมาณกุ้งกุลาด าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่ท าการประมงพื้นบ้าน 
 เพื่อพัฒนาการประมงพื้นบ้านให้ยั่งยืน 
 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า โดยเฉพาะผลผลิตกุ้งกุลาด าในแหล่งน้ าที่มีการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อม คุณภาพน้ าในช่วงกว้าง 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท าประมงพื้นบ้าน  
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการประมงโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศน์ให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

 
 
 ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด าขนาดPL25-PL30  หรือขนาด 1,000-2,000 ตัวต่อกิโลกรัม (0.5-1.0 กรัมต่อ

ตัว)ในแหล่งน้ าธรรมชาติที่ก าหนด จ านวน 2,000,000 ตัว 
 ชุมชน เกษตรกร ชาวประมงพื้นบ้าน สามารถรวบรวมผลผลิตตลอดทั้งปี มีมูลค่าประมาณ 

5,000,000 บาท จากผลผลิตประมาณ 32,000 กิโลกรัม 
 ชาวประมงพื้นบ้านสามารถมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน 
 4.    ชาวประมงพื้นบ้าน มีอาชีพที่ประการได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปประกอบ

อาชีพที่อื่น และมีความหวงแหนพื้นที่ท าการประมงเพิ่มขึ้น 

 
 ผลิตลูกกุ้งกุลาด าระยะ PL25-PL30 เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ า โดย อนุบาลกุ้งกุลาด าในบ่อคอนกรีต 
จนได้ระยะ PL12 แล้วย้ายไปอนุบาลต่อในบ่อดินอีกประมาณ 13-18 วัน จะได้กุ้งกุลาด าขนาด 0.5 – 1.0 
กรัมต่อตัว หรือมีขนาด 1,000-2,000 ตัวต่อกิโลกรัม  น าไปปล่อยลงแหล่งน้ าจ านวน 2,000,000  ตัว 9 
แห่ง ด าเนินการผลิตกุ้งกุลาด า 3 เดือน/1รอบการผลิต โดยผลิต คร้ังละประมาณ 800,000 ตัว แล้วล าเลียง
ไปปล่อยในพื้นที่การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสม ในชุมชนชาวประมงบริเวณแหล่งน้ ารอบอ่าว
ปัตตานีโดยปล่อยคร้ังละ100,000 ตัวต่อแห่ง 
 
 
 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจังหวัดปัตตานี ผลิตลูกกุ้งกุลาด าขนาด PL25-PL30 เพื่อปล่อยลง
แหล่งน้ า 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมายโครงการ 

 

วิธีการด าเนินการ 

 

สถานที่ด าเนินโครงการ 
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1. อ่าวปัตตานี(ชายฝั่งบ้านดาโต๊ะ) หมู่ที่ 4 ต.แหลมโพธิ์  อ.ยะหร่ิง  จ.ปัตตานี จ านวน 300,000  ตัว 
2. อ่าวปัตตานี    (คลองกาแลดากอร์)  หมู่ที่ 1 ต.ตะโล๊ะกาโปร์  อ.ยะหร่ิง  จ.ปัตตานี     จ านวน 

200,000  ตัว 
3. อ่าวปัตตานี  (ชายฝั่งบ้านตะโล๊ะสะมิแล)หมู่ที ่2 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี    จ านวน300,000  

ตัว 
4. อ่าวปัตตานี(ชายฝั่งบ้านก าปงบูดี)หมู่ที่ 1 ต.แหลมโพธิ์  อ.ยะหร่ิง  จ.ปัตตานี  จ านวน 200,000  ตัว 
5. อ่าวปัตตานี(คลองบางปู) หมู่ที่ 3 ต.บางปู  อ.ยะหร่ิง  จ.ปัตตานี  จ านวน 200,000  ตัว 
6. อ่าวปัตตานี(คลองบาราโหม) หมู่ที่ 2 ต.บาราโหม  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  จ านวน 200,000  ตัว 
7. อ่าวปัตตานี(ชายฝั่งปาตา) หมู่ที่ 1 ต.ตันหยงลูโละ อ.เมือง  จ.ปัตตานี  จ านวน 200,000  ตัว 
8. อ่าวปัตตานี(ชายฝั่งบานา)  หมู่ที่ 2 ต.บานา  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  จ านวน 200,000  ตัว 
9. คลองยะหริ่ง  หมู่ที่ 1 ต.ยามู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี จ านวน  200,000  ตัว 
 
 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดปัตตานีเป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท 
 

 
ชาวประมงสามารถจับกุ้งได้ตลอดทั้งปี มีรายได้  อาชีพ  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการหยุดท าการ

ประมงบางช่วงฤดูกาล โดยคาดว่าสามารถรวบรวมผลผลิตตลอดทั้งปี มีมูลค่าประมาณ 5,000,000 บาท 
จากผลผลิตประมาณ 32,000 กิโลกรัมต่อปี 
 
 
 
1. ด าเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด า ขนาด PL25-PL30 หรือขนาด 1,000-2,000 ตัวต่อกิโลกรัม  ลงแหล่ง

น้ าธรรมชาติที่ก าหนด จ านวน 2,000,000 ตัว จ านวน 9 แห่ง 
2. ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นในการท าการประมงครั้งละ 800 – 1,000 บาทต่อการท าการประมง  1 

คร้ัง/คน โดยสามารถจับผลผลิตจากกุ้งที่ปล่อยได้ขนาด 50-60 ตัว/กิโลกรัม 
 
   ได้รับจัดสรร  2,000,000  บาท 
   คงเหลืองบประมาณ 407,261.63 บาท 
   รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย 1,592,738.37 บาท 
 

แผนการปล่อยและสถานที่ปล่อย 

 

งบประมาณที่ได้รับ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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 จากการได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 2,000,000 บาท จากจังหวัดปัตตานีให้ทางสถานี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจังหวัดปัตตานีได้ด าเนินการผลิตกุ้งกุลาด าขนาด 0.5-1.0 กรัม เพื่อปล่อยลง
แหล่งน้ าได้จ านวนทั้งสิ้น 2,140,000 ตัว โดยได้ด าเนินการปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติของจังหวัด
ปัตตานีดังตารางที่ 1 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1  สรุปผลการปล่อยกุ้งกุลาด าขนาด 0.5-1.0 กรัม ในแหล่งน้ าธรรมชาติจังหวัดปัตตานี 

เดือน วันที่ จ านวนที่ปล่อย(ตัว) สถานที่ปล่อย 
กุมภาพันธ์ 17 150,000 อ่าวปัตตานี ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง 
 17 150,000 อ่าวปัตตานี ม.2 ต.แพลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง 
 19 130,000 คลองบาราโหม ม.2 ต.บาราโหม อ.ยะหร่ิง 
 19 140,000 อ่าวปัตตานี ม.2 ต.บานา อ.เมือง 
 20 100,000 อ่าวปัตตานี ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง 
มีนาคม 10 150,000 อ่าวปัตตานี ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง 
 11 150,000 อ่าวปัตตานี ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง 
 11 160,000 อ่าวปัตตานี ม.1 ต.ตันหยงลูโล๊ะ อ.ยะหร่ิง 
 12 140,000 อ่าวปัตตานี ม.2 ต.บานา อ.เมือง 
 13 160,000 อ่าวปัตตานี ม.2 ต.ตันหยงลูโล๊ะ อ.เมือง 
สิงหาคม 6 160,000 อ่าวปัตตานี ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง 
 7 200,000 อ่าวปัตตานี ม.2 ต.บานา อ.เมือง  
 10 130,000 คลองกรือเซะม.2 ต.บาราโหม อ.เมือง 
 11 160,000 อ่าวปัตตานี ม.1 ต.ตันหยงลูโล๊ะ อ.เมือง 
 11 60,000 อ่าวปัตตานี ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง 
รวม  2,140,000  

 
 

ผลการจับกุ้งกุลาด า ของชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่รอบอ่าวปัตตานีโดยใช้อวนลอยกุ้ง อวน
ล้อมปลากระบอก อวนจมปู การใช้ฉมวกแทง การทอดแหและการจับด้วยมือเปล่าพบว่าภายหลังการ
ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด าไปเป็นเวลา 5 เดือน ชาวประมงพื้นบ้าน คนชรา และเด็กๆที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่
ใกล้แหล่งปล่อยพัน ธุ์กุ้งกุลาด าสามารถออกจับกุ้งกุลาด าได้โดยวิธีการทอดแหและจับด้วยมือเปล่า
ในช่วงที่น้ าลงต่ าสุดโดยมีขนาด 60-70 ตัว /กิโลกรัม บางรายสามารถจับกุ้งกุลาด าได้มากถึง 2-3 
กิโลกรัมต่อคร้ังที่ออกจับสัตว์น้ า ซึ่งการจับโดยวิธีการนี้จะได้กุ้งกุลาด าที่มีขนาดเล็กและได้ราคาถู ก
เพียงกิโลกรัมละ 60-70 บาท ส่วนชาวประมงพื้นบ้านที่มีอวนลอยกุ้ง อวนจมปู อวนล้อมปลากระบอกที่
ออกจับปลาตามแหล่งท าการประมงต่างๆในอ่าวปัตตานีจากการติดตามผลการปล่อยตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2551-วันที่ 12 ตุลาคม 2552 พบว่าชาวประมงเร่ิมจับกุ้งกุลาด าได้เร่ิมจับกุ้งกุลาด าไ ด้ต้ังแต่เดือนเมษายน

ผลการจับสัตว์น้ า 
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เป็นต้นมาโดยขนาดที่ชาวประมงจับได้จะมีขนาด 10-15 ตัว/กิโลกรัม โดยชาวประมงบางรายสามารถ
จับกุ้งกุลาด าขนาด 10 ตัว/กิโลกรัมเป็นจ านวน 4-5 กิโลกรัมในบางช่วงที่ออกท าการประมง โดยสาเหตุ
ที่สามารถจับได้มากเนื่องมาจากในการวางอวนลอยกุ้งจ าเป็นต้องอาศัย การไหลเวียนของกระแสน้ าและ
ความลึกของน้ าเป็นหลัก หากวางอวนได้ในช่วงดังกล่าวก็สามารถจับกุ้งได้ สามารถมีรายได้ 1,000-
1,500 บาทต่อคร้ัง ซึ่งก็สามารถช่วยให้ชาวประมงมีรายได้รวมกับการจับสัตว์น้ าชนิดอ่ืนๆได้มากขึ้นซึ่ง
จากการสอบถามชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณร อบอ่าวปัตตานีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการน้ีเป็นอย่างมากและอยากให้กรมประมงได้ด าเนินงานโครงการลักษณะนี้ต่อไปทั้งนี้ก็
เน่ืองจากชาวประมงสามารถจับกุ้งกุลาด าได้มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก 
 
 

ปัจจุบันอ่าวปัตตานีเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิศาสตร์อย่างมากโดยสังเกตได้จากการที่
น้ าทะเลมีอัตราการไหลขึ้นลงเข้าอ่าวปัตตานีได้ช้าลง ความเค็มของน้ ามีค่าลดลง  ตะกอนดินมีการ
สะสมมากจนมีท าให้พื้นดินตื้นเขินมากขึ้น และน้ ามีลักษณะจืดนานกว่าปกติส่งผลให้ระบบนิเว ศน์
หลายแห่งในอ่าวปัตตานีเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร
ธรรมชาติ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าในอ่าวปัตตานีลดหายไป จากการออกสอบถามติดตามชาวประมง
ที่จับกุ้งกุลาด าได้บริเวณบ้านตะโล๊ะสะมิแล และบ้านดาโต๊ะในเดือนตุลาคม 2552 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีที่
ตั้งอยู่บริเวณด้านในสุดของอ่าวปัตตานี พบว่ากุ้งที่จับได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกุ้งกุลาด าขนาดใหญ่มักจะจับ
ได้บริเวณ บ้านตันหยงลูโล๊ะ บ้านบานา และบ้านแหลมนก ส่วนบริเวณบ้านตะโล๊ะสะมิแลและบ้านดา
โต๊ะเร่ิมจับกุ้งกุลาด าได้บ้างแล้วทั้งนี้ก็เนื่องด้วยบริเวณแ หล่งน้ าทั้ง 2 หมู่บ้านน้ ามีลักษณะจืดนานกว่า
ปกติและพื้นดินมีลักษณะตื้นมากขึ้นอาจส่งผลให้กุ้งกุลาด า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
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ภาพโครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาด า 
ในแหล่งน้ าธรรมชาติจังหวัดปัตตาน ี

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 การเตรียมลูกกุ้งกุลาด าขนาด PL15 เพื่อ

อนุบาลในบ่อดิน 

 

ภาพที่  2 การเตรียมบ่อดินขนาด 2 ไร่ด้วยวิธีการ

ลากโซ่พร้อมเติมอากาศในบ่อด้วยเครื่องตีน้ า

จ านวน 2 แขน 

 

ภาพที่ 3 การปล่อยลูกกุ้งอนุบาลในบ่อขนาด 2 ไร่ 

จ านวน 500,000 ตัวต่อบ่อ 
 

ภาพที่ 4 การรวบรวมลูกกุ้งเพื่อเตรียมปล่อยลง

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 

ภาพที่ 5 ลูกกุ้งกุลาด าขนาด 0.5-1.0 กรัมท่ี
รวบรวมได้จากบ่อดินน าไปพักในบ่อคอนกรีต  

 

ภาพที่ 6 การรวบรวมลูกกุ้งในบ่อคอนกรีตเพื่อ
เตรียมบรรจุลงในถุงพลาสติก 
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ภาพโครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาด า 
ในแหล่งน้ าธรรมชาติจังหวัดปัตตาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 การบรรจุลูกกุ้งเพื่อเตรียมน าไปปล่อย ภาพที่ 8 การบรรจุลูกกุ้งเพื่อปล่อยในแหล่งน้ า

ธรรมชาติ 
 

ภาพที่ 9 ถุงท่ีบรรจุลูกกุ้งอยู่ภายใน 

 

ภาพที่10 การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด าลงในอ่าว

ปัตตานีที่บ้านดาโต๊ะ (ก.พ.52) 

ภาพที่ 11 เด็กๆจากศูนย์เด็กเล็กบ้านตันหยงลูโล๊ะ

ช่วยกันปล่อยกุ้งกุลาด าในอ่าวปัตตานี(มี.ค.52) 
 

ภาพที่ 12 ชาวประมงพื้นบ้านช่วยกันล าเลียงกุ้ง

ไปปล่อยในอ่าวปัตตานี (ม.ีค.52) 
 



 63 รายงานประจ าปี 2552  
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังจังหวัดปัตตานี  

ภาพโครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาด า 
ในแหล่งน้ าธรรมชาติจังหวัดปัตตาน ี

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 13 ชาวประมงพื้นบ้านจับกุ้งกุลาด าได้
หลังจากการปล่อย 7 เดือน (เม.ย.52) 
 

ภาพที่ 14 ชาวประมงพื้นบ้านจับกุ้งกุลาด าได้ใน
อ่าวปัตตานี (เม.ย.52) 

ภาพที่ 15 ขนาดกุ้งท่ีจับได้ (ก.ค.52) ภาพที่ 16 ชาวประมงพื้นบ้านที่จับกุ้งได้ (ก.ค.52) 
 

ภาพที่ 17 ชาวประมงท่ีจับกุ้งกุลาด าได้ (ส.ค.52) 
 

ภาพที่ 18 ชาวประมงพื้นบ้านบ้านดาโต๊ะท่ีจับกุ้ง

ได(้ส.ค.52) 
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ภาพโครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาด า 
ในแหล่งน้ าธรรมชาติจังหวัดปัตตาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 19 เด็กๆในหมู่บ้านสามารถจับกุ้งกุลาด า
ได้ (ต.ค.52) 

ภาพที่ 20 กุ้งกุลาด าท่ีจับได้จากอ่าวปัตตานี 
(ต.ค.52) 

ภาพที่ 21 ขนาดกุ้งกุลาด าท่ีจับได้บริเวณบ้าน
ตันหยงลูโล๊ะ (ต.ค.52) 
 

ภาพที่ 22 กุ้งกุลาด าท่ีคัดแยกออกจากสัตว์น้ า
ชนิดอ่ืนๆท่ีรวมรวมจากชาวประมง(ต.ค.52) 
 


