
ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมงอำเภอปากพนัง 

1.จำนวนผู้ขึ้นทบ.1 

-กุ้งทะเล         - เชิงพาณิช 718 ราย / 5,160 ไร่ 
          - เชิงยังชีพ 66 ราย /300.75 ไร่ 

-ปลาน้ำจืด - เชิงพาณิช 1,261 ราย /3,444 ไร่ 
   - เชิงยังชีพ 546 ราย /1,332 ไร่ 

-ปลาทะเล - เชิงพาณิช 133 ราย /425 ไร่ 
-ปูทะเล  - เชิงพาณิช 1331 ราย /3749.25ไร่ 
-สัตว์น้ำอื่น ๆ - 26ราย/ไร่ 25 ไร่ 

2.จำนวน ทบ.2 

-แพ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวม จำนวน 19 ราย 
-โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 2 ราย 
-สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 2 ราย 
-โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 1 ราย 
-ผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ 3 ราย 

3.จำนวน ทบ.3  

- จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง 992 ราย 

4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  

น้ำจืด ประมงชายฝั่ง  ประมงนอกชายฝ่ัง แปรรูป เพาะเลี้ยง รวม (กลุ่ม) 
  - 7 1 1 7 16 

 

5.จำนวนและพื้นที่แหลงน้ำปิด 

 - จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำการประปาปากพนัง พ้ืนที่ 250 ไร่ 

6. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด 

1. แม่น้ำปากพนัง มีความยาวโดยประมาณ 16 ก.ม. คิดเป็นพ้ืนทีป่ระมาณ 2,560 ไร่ 
2. คลองบางไทร มีความยาวโดยประมาณ 14 ก.ม. คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 294 ไร่ 
3. คลองชะเมา /คลองบางจาก มีความยาวโดยประมาณ 10 ก.ม. คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 200 ไร่ 
 

7. จำนวนและพื้นที่แหล่งปลาหน้าวัด 

  - จำนวน 11 แห่ง วัดบางเข็ม ต.บางศาลา, วัดบางศาลา ต.บางศาลา, วัดปากแพรก ต.ปากแพรก, 
วัดหอยกัน ต.ปากแพรก, วัดปากตรง หูล่อง, วัดสองพี่น้อง ต.หูล่อง, วัดสระแก้ว ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก, วัด
สระ  ต.ท่าพยา, วัดรามประดิษฐ์ ต.ปากพนัง (เขตเทศบาล), วัดบางอุดม ต.ขนาบนาก, วัดสุขุม ต.คลองกระบือ 
 



8. จำนวนเรือประมงท้ังหมด 

 -เรือพ้ืนบ้าน 958 ลำ 
 -เรือประมงพาณิช 94 ลำ 
9. จำนวนแปลงใหญ่ 2560-2563  2 แปลง 

 - แปลงใหญ่ปลานิล ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง 
 - แปลงใหญ่ปูทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง 
10. การนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผ่านด่านฯ 

  นำเข้า ปริมาณ.............-............... มูลค่า .................-.......................  
  ส่งออก ปริมาณ.............-............... มูลค่า .................-.......................  
11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง ในรอบปี 2562 

 -9,600ตัน/ปี 

12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ 

1. ตลาดสดเทศบาลปากพนัง 
2. ตลาด 100 ปี ปากพนัง 
3. ตลาดนัดปากพนังฝั่งตะวันตก 
4. ท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช 

13. จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2563 

 - ประมงอาสา  จำนวน 30 คน 
 - อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 150 คน 
 - ผู้ช่วยพนักงานประมงตามมาตรา 106 พรก.ประมง พ.ศ.2558  จำนวน 20 คน 
14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือ) มีศูนย์หลัก 1 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย 6 ศูนย ์

- (ศูนย์หลัก) นายอิมรอม แสงวิมาน ประเภทกิจกรรม  การเลี้ยงปลาน้ำจืด ตั้งอยู่ที่  ม.13 ต.คลอง
น้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 

- (ศูนย์เครือข่าย) นางเพชรลดา ดำรักษ์ ประเภทกิจกรรม อนุบาล/การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ตั้งอยู่ที่ 
181 ม.7 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 

- (ศูนย์เครือข่าย) นางอวยพร อนันทานนท์ ประเภทกิจกรรม การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน  ตั้งอยู่ที่ 50 
ม.2 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง  จ.นครศรีฯ 

- (ศูนย์เครือข่าย) นายเจริญ ปังเอ้ียน ประเภทกิจกรรม การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ตั้งอยู่ที่ 55/2 ม.4 
ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 

- (ศูนย์เครือข่าย) นายรัฐภูมิ วงศ์ประยูร ประเภทกิจกรรม การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ตั้งอยู่ที่ 23 ม.5 
ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 

- (ศูนย์เครือข่าย) นางอนงค์ พรหมทอง ประเภทกิจกรรม การเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน ตั้งอยู่ที่ 145 ม.7 
ต.ปากพนัง/ออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 



- (ศูนย์เครือข่าย) นางสาวสุภาวดี ทองยอดแก้ว ประเภทกิจกรรม การเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อพลาสติก 
ตั้งอยู่ที่ 25 ม.7 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 
 

15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 - โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

16. จำนวนเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 

  - ไม่มีผู้ขึ้นทะเบียน เนื่องจากยังไม่ประกาศเป็นที่อนุญาต 

17.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด 

 1. กุ้งขาว 
 2. ปลานิล 
 3. ปูดำ 
 4. กุ้งกุลาดำ 
 5. ปลากระบอก 
18.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรปี 2563 (บาท) 

       -  

19.หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ 

 - ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 - หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช 
 - ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง 

- สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช 
- สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
 

20.สัตว์น้ำควบคุม 

- เขตควบคุมการเลี้ยงกุ้งทะเล ยังไม่มีการผู้แจ้งประกอบการ 
- เขตควบคุมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง มีผู้แจ้งประกอบการ 9 ราย 
- เขตควบคุมการเลี้ยงจระเข้ ยังไม่มีการผู้แจ้งประกอบการ 

21.ท่าเทียบเรือประมง 

-ท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช 

 

 


