
ข้อมูลพื้นฐานด้านประมงในอำลานสกา 

1. จำนวนทบ.1/ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ไร่) 

1.ยังชีพ (ราย/ไร่) 153 ราย 63 ไร่ 

2.พาณิชย์ (ราย/ไร่)  

      - กบ 23 ราย  3 ไร่ 
   - จระเข ้4 ราย 0.2 ไร ่
      - ปลาสวยงาม 4 ราย 0.02 ไร่ 
      - ปลาน้ำจืด 22 ราย 30 ไร่ 
2.จำนวนทบ.2       1 ราย 

3. จำนวนทบ.3   ไม่มี 

4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(รวม)  

 1.กลุ่มแปรรูปปลาดุกร้าบ้านบ่อน้ำซับ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนทะเล 

 2.กลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียวบ้านสอ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทะเล 

 3.กลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียวบ้านนาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลขุนทะเล 

5. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด จำนวน  แห่ง ดังนี้ 

 1.หนองไอ้ว้า มีความจุ 14,000 ลูกบาศก์เมตร 

 2. หนองประ มีความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร 

 3. อ่างเก็บน้ำนาทอน มีความจุ 18,000 ลูกบาศก์เมตร 

 4. หนองนาคมบาง มีความจุ 43,200 ลูกบาศก์เมตร 

 5. สระน้ำบ้านสาลาขี้เหล็ก มีความจุ 8,000 ลูกบาศก์เมตร 

 6. หนองหาร มีความจุ 90,000 ลูกบาศก์เมตร 

 7. หนองคล้า มีความจุ 14,400 ลูกบาศก์เมตร 

 8.หนองปวิตรา มีความจุ 45,000 ลูกบาศก์เมตร 

 9.หนองหยวด มีความจุ 45,000 ลูกบาศก์เมตร 

 10.สระน้ำบ้านในแหนบ มีความจุ 30,000 ลูกบาศก์เมตร 

 11. สระน้ำซอยดารา มีความจุ 5,000 ลูกบาศก์เมตร 



6.จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด แยกเป็นตำบลดังนี้ 

 1.ตำบลขุนทะเล 

  1.1 ห้วยบ้านสอ มีความจุ 19,600 ลูกบาศก์เมตร 

  1.2 ห้วยนางนม มีความจุ 36,000 ลูกบาศก์เมตร 

  1.3 คลองเลียบชลประทานสายตลาดเสาร์ – หัวพานยม มีความจุ 120,000 ลูกบาศก์เมตร 

  1.4 ห้วยคดศอก – ห้วยไม้ผาก มีความจุ 30,000 ลูกบาศก์เมตร 

  1.5 คลองเขาแก้ว มีความจุ 400,000 ลูกบาศก์เมตร 

  1.6 คลองเสาธง มีความจุ 750,000 ลูกบาศก์เมตร 

  1.7 ห้วยในมง มีความจุ 24,000 ลูกบาศก์เมตร 

  1.8 ห้วยพ่อท่านหวัง มีความจุ 9,000 ลูกบาศก์เมตร 

  1.9 ห้วยในลา มีความจุ 90,000 ลูกบาศก์เมตร 

  1.10 คลองหยวด มีความจุ 45,000 ลูกบาศก์เมตร  

 2.ตำบลลานสกา 

  2.1 คลองควนยาง มีความจุ 44,000 ลูกบาศก์เมตร 

  2.2 คลองลำไม มีความจุ 28,000 ลูกบาศก์เมตร 

  2.3 คลองวังเข้ มีความจุ 52,000 ลูกบาศก์เมตร 

  2.4 คลองเสือเพลง มีความจุ 40,000 ลูกบาศก์เมตร 

  2.5 คลองวังขนาน มีความจุ 44,000 ลูกบาศก์เมตร 

  2.6 คลองลานสกา มีความจุ 44,000 ลูกบาศก์เมตร 

  2.7 คลองห้วยน้ำเขียว มีความจุ 38,000 ลูกบาศก์เมตร 

  2.8 คลองเจดีย์ มีความจุ 45,000 ลูกบาศก์เมตร 

 3.ตำบลเขาแก้ว  

  3.1คลองเขาแก้ว มีความจุ 320,000 ลูกบาศก์เมตร 

  3.2 คลองคันเบ็ด มีความจุ 120,000 ลูกบาศก์เมตร 

  3.3 คลองกะโรม มีความจุ 120,000 ลูกบาศก์เมตร 



  3.4 คลองสานขุน มีความจุ 90,000 ลูกบาศก์เมตร 

  3.5 ฝายคลองตันเบ็ด มีความจุ 50,000 ลูกบาศก์เมตร 

  3.6 ห้วยพังทราย มีความจุ 20,000 ลูกบาศก์เมตร 

  3.7 ห้วยอ่าวไอ้ไทร มีความจุ 20,000 ลูกบาศก์เมตร 

 4.ตำบลท่าดี 

  4.1 คลองท่าดี มีความจุ 540,000 ลูกบาศก์เมตร 

  4.2 คลองปริกมีความจุ 180,000 ลูกบาศก์เมตร 

  4.3 คลองหยวด  มีความจุ 199,500 ลูกบาศก์เมตร 

  4.4ฝายกักเก็บน้ำคลองปริก มีความจุ 20,000 ลูกบาศก์เมตร 

  4.5 ฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็กเทวดา มีความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตร 

  4.6 ฝายน้ำล้นบ้านศาลาสังกะสีมีความจุ 8,000 ลูกบาศก์เมตร 

 5.ตำบลกำโลน  

  5.1 คลองท่าดี มีความจุ 620,000 ลูกบาศก์เมตร 

  5.2 คลองหยวด  มีความจุ 160,000 ลูกบาศก์เมตร 

  5.3 คลองขุนน้ำ มีความจุ 80,000 ลูกบาศก์เมตร 

  5.4 คลองปง มีความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตร 

  5.5 ห้วยช้างนอน มีความจุ 20,000 ลูกบาศก์เมตร  

7. จำนวนพื้นที่แหล่งปลาหน้าวัด จำนวน 11 แห่ง 

 1.ที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำหน้าวัดคีรีกัณฑ์ ตำบลเขาแก้ว 

 2.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดไทรงาม ตำบลเขาแก้ว 

 3.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดใหม่ทอน ตำบลขุนทะเล 

 4.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดสอ(วัดสรรเสริญ) ตำบลขุนทะเล 

 5.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดปะธรรมมาราม ตำบลท่าดี 

 6.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดวังหงส์ ตำบลลานสกา 

 7.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดเจดีย์ ตำบลลานสกา 



 8.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดสมอ ตำบลกำโลน 

 9.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดวังไทร ตำบลกำโลน 

 10.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดโคกโพธิ์สถิต ตำบลกำโลน 

 11.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดคีรีวง ตำบลกำโลน 

8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด – ไม่มี 

9. จำนวนแปลงใหญ่ ปี2563 -ไม่มี 

10. การนำเข้า/ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน – ไม่มี 

11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562) 

 1. ปริมาณปลาน้ำจืด จำนวน 36,000 กิโลกรัม 

 2.ปริมาณผลผลิตกบ จำนวน 132,000 กิโลกรัม 

12.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ  

   1. ในส่วนของปลาน้ำจืด จะเป็นตลาดในท้องถิ่นอำเภอลานสกา 

 2. ในส่วนของกบ จะเป็นตลาดส่งออกไปมาเลเซีย และฮ่องกง โดยมีจุดส่งอยู่ที่อำเภอพระพรหม  

13.จำนวนประมงอาสาปี2548-2563 

 - ประมงอาสา  2 ราย คือนายการุณ วราภรณ์ และนายบุญส่ง ถาวรวงศ์ 

        - อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 13  ราย 

         - ผู้ช่วยพนักงานประมงตามม.106 พรก.การประมงพ.ศ.2555 – ไม่มี 

14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 

       1. ศุนย์หลัก 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา มีนายวิเชียรรัตน์ มัชฌิกะ เป็นประธาน
ศูนย ์

 2. ศูนย์เครือข่าย 5 ศูนย์ ประกอบด้วย 

  2.1.ศูนย์เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา รายนายการุณ  วราภรณ์ 

  2.2.ศูนย์เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา รายนายนิพนธ์ วัจนพันธ์ 

  2.3 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา รายนายสมพร รัตนอุบล 

  2.4 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา รายนางวสุรมย์ ปัญญาวัฒโน 

 



15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ 

   1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

16. จำนวนเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง - ไม่มี 

17.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของอำเภอ 

    1. กบ เป็นสัตว์น้ำที่ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ 

    2. ปลาเลียหิน เป็นปลาภูเขาท่ีใช้ในการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ 

18.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ไม่มี 

19.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่  

    - ศูนย์ศพก.และศูนย์เครือข่ายด้านประมง ทั้ง 5 ศูนย์ 

20. สัตว์น้ำควบคุม 

 - พื้นที่/ประกาศ  อำเภอลานสกา 

 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต  21 ราย 

-  จระเข้  จำนวน 5 ราย แจง้ครอบครองไว้  602 ตัว 

-  กุ้งก้ามแดง จำนวน 11 ราย 

21. ท่าเทียบเรือประมง  ไม่มี 

 


