
 

รายงานสรปุ   

ตามตัวชี้วัดงานที่ได้รับมอบหมาย 

งบพัฒนาจังหวัดป ี 2563 

โครงการ การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่ม สนิค้า

เกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

กจิกรรมที่1  เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มมีูลค่าทางเศรษฐกจิและเป็นที่ต้องการของตลาด 

(งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 

กจิกรรมที่  2 อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว 

(งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

โดย 

สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา 



โครงการ การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่ม สนิค้า

เกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ข้อมูลสภาพท่ัวไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปจัจุบัน 

1.ข้อมูลทั่วไปอำเภอท่าศาลา 

 สภาพท่ัวไป 

 ลักษณะทางกายภาพ 

  ลักษณะทางกายภาพ   

 อำเภอท่าศาลาตั้งอยู่ริมทะเลอ่าวไทย อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมอืงนครศรธีรรมราช  ห่างจาก

จังหวัดนครศรธีรรมราช  30  กิโลเมตร  ที่ตัง้ของที่ว่าการอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ถนนศรีท่าศาลา  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าศาลา  

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช การคมนาคมขนส่งของอำเภอท่าศาลาทางบก  มีทางหลวงสายต่างๆ เป็น

เส้นทางตดิต่อกับชุมชนอื่นๆทั้งภายในและภายนอกอำเภอได้สะดวกโดยแยกออกเป็น 

  -ทางอากาศ : อำเภอท่าศาลาห่างจากท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช  ประมาณ 15  กม.ปัจจุบันมี

สายการบินนกแอร์  ไทยแอร์เอเชีย  และไทยไลออน์แอร์  ให้บริการบินตรงสู่กรุงเทพฯ  รวม 13  เที่ยวบินต่อวัน 

หรอื 91 เที่ยวต่อสัปดาห์ 

 -ทางรถยนต์ :ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย) 

 อาณาเขต 

 ทิศเหนอื   ติดต่อกับ อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 

 ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเมือง  และอำเภอพรหมครีี จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 ลักษณะภูมปิระเทศ  อำเภอท่าศาลา  มีพื้นที่ประมาณ 363,891  ตร.กม.  หรอืประมาณ  

227.432 ไร่  สภาพพื้นที่แบ่งเป็น 

 1.พืน้ที่เชงิเขา  อยู่ทางดา้นทิศตะวันตกเกิดจากแนวเทือกเขาหลวง  ได้แก่  พื้นที่ตำบลตลิ่งชันและ

บางส่วนของตำบลสระแก้ว  โทคลาน  ดอนตะโก มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

เขานัน  เป็นแหล่งตน้น้ำของคลองหลายสายที่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงพืน้ที่อำเภอท่าศาลาลงสู่อ่าวไทย  สภาพดินเป็นดิน

ร่วน และดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ ยางพารา  เลีย้งสัตว์ 

 2.พื้นที่ราบและที่ราบลุ่ม  อยู่ทางตอนกลางของพื้นที่ตามแนวยาวจากเหนอืจรดใต้  ได้แก่ตำบลไทยบุรี  

ตำบลหัวตะพาน  และบางส่วนของตำบลท่าขึน้  โมคลาน  ดอนตะโก  โพธิ์ทอง  ใช้เป็นที่นาและที่สวน 



 3.พืน้ที่ราบชายฝั่งทะเล ทางทิศตะวันออกตามแนวชายฝั่งจากเหนอืจรดใต้  ประมาณ  20  กิโลเมตร 

ชายฝั่งเป็นหาดทรายสลับกับป่าชายเลน  ประเภทป่าโกงกาง  ป่าแสม  ได้แก่พืน้ที่ตำบลกลาย  ตำบลสระแก้ว  

ตำบลท่าขึน้  ตำบลท่าศาลา  ตำบลโพธิ์ทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยว  การทำการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

ที่ราบใช้ทำสวนมะพร้าว  ยางพารา  ผลไม้  เลี้ยงสัตว์ 

 ลักษณะภูมอิากาศ  อำเภอท่าศาลาอยู่ติดทะเลจงึมลีมทะเลและลมบกพัดผ่านตลอดปี ทำให้อากาศ

อบอุ่นมฝีนตกชุกตลอดปี  โดยจะตกหนักในเดือน  ธันวาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ  2,500  ลูกบาศก์เมตร มี 2  

ฤดูกาล  คือ  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม  ดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม    

 อำเภอท่าศาลา  มี 10  ตำบล     หมู่บ้าน  โดยแยกเป็นรายตำบล  ดังน้ี 

 1.ตำบลกลาย  จำนวน 12 หมู่บ้าน 

 2.ตำบลดอนตะโก  จำนวน   6 หมู่บ้าน 

 3.ตำบลตลิ่งชัน  จำนวน   9 หมู่บ้าน 

 4.ตำบลท่าขึน้  จำนวน 15 หมู่บ้าน 

 5.ตำบลท่าศาลา  จำนวน 15 หมู่บ้าน 

 6.ตำบลไทยบุรี  จำนวน 10 หมู่บ้าน 

 7.ตำบลโพธิ์ทอง  จำนวน   8 หมู่บ้าน 

 8.ตำบลโมคลาน  จำนวน 15 หมู่บ้าน 

 9.ตำบลสระแก้ว  จำนวน 11 หมู่บ้าน 

 10.ตำบลหัวตะพาน  จำนวน   9 หมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมที่1  เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มมีูลค่าทางเศรษฐกจิและเป็นที่ต้องการของตลาด 

(งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 
 โครงการฟืน้ฟูทรัพยากรประมง  อ่าวท่าศาลา  ซึ่งชาวประมงทั่วไปเรียก  อ่าวทองคำ  จำเป็นต้องเพิ่ม

ผลผลิตสัตว์น้ำและการท่องเที่ยวชุมชน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง  โดยมรส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการชุมชนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบของราชการ   เพื่อเพิ่มความหลากหลายของทรัพยากร

ประมง  ไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำจดื นำ้เค็ม และการแปรรูป ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  

  อำเภอท่าศาลา  โดยสำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา  ได้รับการจัดสรรกิจกรรม  โครงการ  การ

บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม  และการสร้างมูลค่าเพิ่มสนิค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม     ดังนี้ 

 1.กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (งบพัฒนาจังหวัด)  ในวันที่  26  มิถุนายน  2563  โดยมีปลัดจังหวัด

นครศรธีรรมราช   (นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์)    เป็นประธาน     และประมงจังหวัดนครศรธีรรมราช (นายพรศักดิ์  

ศักดิ์ธานี)  กล่าวรายงาน 

 ผูร้ับจ้างโดย  สหกรณ์ผูเ้พาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี   ได้ส่งมอบพันธุ์ปลา  ในวันที่ 26  

มิถุนายน 2563  เพื่อปล่อยในกิจกรรมดังกล่าว  ประกอบด้วย 

 1.ปลายี่สก ขนาด 3-5  เซนติเมตร จำนวน  15,000  ตัว   

 2.ปลาตะเพียนขาว ขนาด  3-5  เซนติเมตร  จำนวน 15,000  ตัว  

 3.ปลาหมอไทย ขนาด 2-3  เซนติเมตร  จำนวน 10,000  ตัว 

 4.ปลานวลจันทร์ ขนาด 3-5 เซมตเิมตร  จำนวน  15,000  ตัว 

 จากการตรวจรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ผู้รับจ้างส่งมอบปรากฏว่า  กรรมการสามารถตรวจรับ  ตามขนาดและ

จำนวน  ได้  ดังนี้ 

 1.ปลายี่สก ขนาด 3-5  เซนติเมตร จำนวน  15,000  ตัว   

 2.ปลานวลจันทร์ ขนาด 3-5 เซมตเิมตร  จำนวน  15,000  ตัว 

ตามรูปและกิจกรรมที่ปรากฏ 



 
สถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

เขื่อนฉัตรชัยชลธาร  หมู่ที่ 5  ตำบลโมคลาน 

 

 
ประธานร่วมกับจติอาสาร่วมถ่ายภาพ 



 

ประธานร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ 

 

 
ประธานร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 



 
พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อย 

 
จติอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 

 

  



ส่วนพันธุ์ปลาที่ไม่สามารถตรวจรับได้ในวันดังกล่าว (26  มถิุนายน 2563)  เนื่องจาก  ไม่ได้ขนาดและจำนวน  

ตามที่แจ้งไว้  ได้แก่ 

 1.ปลาหมอไทย ขนาด 2-3  เซนติเมตร  จำนวน 10,000  ตัว 

 2.ปลาตะเพียนขาว ขนาด  3-5  เซนติเมตร  จำนวน 15,000  ตัว 

 

 
วัดขนาดตัวปลา 

 
การตรวจรับพันธุ์สัตว์น้ำ 

 

 



 

การตรวจรับพันธุ์ปลา 

 

 จนกระทั้งวันที ่ 10  กรกฎาคม  2563 ผูร้ับจ้างได้ส่งมอบพันธุ์ปลาเพิ่มเตมิ และสำนักงานประมง

อำเภอท่าศาลา  ได้นำไปปล่อย  ณ  เขื่อนฉัตรชัยชลธาร  หมู่ที่ 5  ตำบลโมคลาน  อำเภอท่าศาลา  จังหวัด

นครศรธีรรมราช(เพิ่มเติม)  โดยมีผู้ใหญ่บ้าน (นางสาวพรศริิ  หนูคง) หมู่ที่ 5  ตำบลโมคลาน  เป็นผู้ร่วม

สังเกตการณ์  เป็นชนิดพันธุ์ปลาต่อไปนี้  ตามรูปที่ปรากฏ 

 
การตรวจนับจำนวน 



 
พันธุ์ปลาหมอไทย 

 

พันธุ์ปลาตะเพียนขาว 



 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 (น.ส.ศิรพิร  หนูคง)  ร่วมสังเกตุการณ์ 

  

  

 

 วันที่  5  สงิหาคม  2563  ผูร้ับจ้างได้ส่งมอบปลาสลิด  ขนาด  2-3 เซนติเมตร  จำนวน  5,000  

ตัว  และสำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา  ได้นำไปปล่อยบริเวณ  เขื่อนฉัตรชัยชลธาร  อีกครั้ง  โดยผู้รับจ้างส่งมอบ

พันธุ์ปลาสลดิ  จำนวน  20  ถุงจากการสุ่มตรวจนับพบดังนี้ 

 ถุงที่ 1  นับจำนวนปลาได้   283  ตัว  มีปลาตายจำนวน  30  ตัว  คงเหลอืปลาที่แข็งแรง  253  ตัว 

 ถุงที ่2 นับจำนวนปลาได้   279  ตัว  มีปลาตายจำนวน  23  ตัว  คงเหลอืปลาที่แข็งแรง  256  ตัว   

 สรุป  ผลการตรวจรับพันธุ์ปลาสลดิ ขนาด 2-3เซนติเมตร วัดขนาดได้ 2.5-2.6 เซนติเมตร  จำนวน

พันธุ์ปลา  253+256/2*20  =5090  ตัว  รายละเอียดตามภาพประกอบ 



 

จำนวนพันธุ์ปลา  20  ถุง 

 
ทำการตรวจนับจำนวน(ตัว) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตรวจนับวัดขนาด 

 

ผู้ส่งมอบและประชาชนในพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ 



2.กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (งบพัฒนาจังหวัด)  ในวันที่  26  มิถุนายน  2563 บริเวณ  หมู่ที่ 1  ตำบลกลาย  

อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช  มีการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 3  เซนติเมตร   จำนวน  50,000  

ตัว 

 

 
จำนวนพันธุ์ปลากะพงขาวที่ส่งมอบ 

จำนวน 200  ถุงอัตราถุงละ  250  ตัว 



 

วัดขนาด  3 เซนติเมตร 

 

 

ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ร่วมลำเลียงปลากะพงขาวไปปล่อยในทะเล 



 

ชาวประมงร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว 

 วันที่  29  มิถุนายน 2563  ผูร้ับจ้างได้ส่งมอบพันธุ์กุ้งทะเล(งบพัฒนาจังหวัด) มีดังนี้ 

 1.ลูกพันธุ์กุ้งแซบ๊วย ขนาด P15-P18 จำนวน 1,000,000  ตัว  ปล่อยบริเวณอ่าวไทยตำบลท้องที่

หมู่ที่ 5  (บ้านป่าสน  B -15)  ตำบลท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช  

 2.ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ ขนาด P15-P18  จำนวน 1,000,000 ตัว ปล่อยบริเวณอ่าวไทย  ตำบลท้องที่

หมู่ที่ 6(บ้านสระบัว) ตำบลท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 
ผู้รับจ้างส่งมอบลูกพันธุ์กุ้ง 



 

คณะกรรมการตรวจรับ  ตรวจนับจำนวนถุง 

 

คณะกรรมการรับทำการตรวจนับจำนวนตัว(ลูกพันธุ์ก้งแชบ๊วย) 



 

คณะกรรมการรับทำการตรวจนับจำนวนตัว(กุ้งกุลาดำ) 

 

ชาวประมงลำเลียงลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วยไปปล่อยในที่เหมาะสม 

 

 

 

 



 

 

ตัวแทนผู้นำศาสนาร่วมกิจกรรมในการปล่อยกุ้งทะเล 



สรุป 

 จากโครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ  ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.2563  โครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มผลผลิตสัตว์นำ้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และเป็นที่ต้องการของตลาด   นับว่าสามารถต้องสนองต่อชาวประมงและพี่นอ้งประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดยีิ่ง  ซึ่ง

สามารถดูได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่เหมาะสมตรงกับความตอ้งการของ

ประชาชนในพื้นที่    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี  ทั้งนีย้ัง

เป็นการเพิ่มผลผลติสัตว์น้ำในแหล่งโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งทางตรงและทางออ้ม    สามารถใหชุ้มชนได้

บริหารจัดการร่วมกับการท่องเที่ยวของชุมชน  ซึ่งมแีนวโน้มเติมโตในอนาคต  ทั้งนี้ยังมีแหล่งนำ้ที่เหมาะสมกับการ

เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ  ควบคู่กับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรของชุมชน   

 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมที่  2 อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว 

(งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 
 การฟืน้ฟูทรัพยากรประมงในทะเล  เป็นเรื่องที่มคีวามสำคัญ  นอกจากการเพิ่มผลผลติสัตว์น้ำในทะเลแล้ว  

แหล่งอนุบาลก็มีส่วนสำคัญให้สัตว์น้ำวัยอ่อนได้อาศัยและหลบภัยต่อสัตว์น้ำตัวใหญ่  อกีทั้งการสร้างแหล่งอนุบาล

สัตว์น้ำวัยอ่อนยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติได้อกีด้วย  ซึ่งในชุมชนประมงพื้นบ้านจะมีการจัดทำ

กิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งและตอบสนองการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรธีรรมราช 

 กิจกรรมอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว(งบพัฒนาจังหวัด)  ประจำปีงบประมาณ  

2563  สำหรับอำเภอท่าศาลา  ได้รับการสนับสนุนเพื่อทำกิจกรรมดังกล่าวจำนวน  2  พื้นที่ ได้แก่ 

1.พืน้ที่หมู่ที่ 1  ตำบลกลาย  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช   

2.พื้นที่หมู่ที่  2  ตำบลท่าขึ้น  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช  

 กิจกรรมดังกล่าว  ได้มี การจัดทำซั้งเชอืก  เพื่อนำไปวางในพืน้ที่  ที่เหมาะสม  บริเวณอ่าวไทยริมชายฝั่ง

ทะเลพืน้ที่เป้าหมายดังกล่าวโดยชาวประมงพื้นบ้านจะเป็นผู้กำหนด  ออกแบบการวางและบริหารจัดการดูแล  และ

ร่วมรับผลประโยชน์  ที่เกิดขึ้น  ในกิจกรรมจัดทำซั้งเชือก   หน่วยงานราชการโดยสำนักงานประมงจังหวัด

นครศรธีรรมราชได้สนับสนุน  ดังนี้ 

 1.แกลลอน  ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า  25  ลติร  ความหนาไม่ต่ำกว่า 2  มิลลิเมตร  จำนวน 150 ใบ/กลุ่ม 

 2.เชอืกใยยักษ์(เกรด A)ขนาด  16  มิลเิมตร ยาว  10 เมตร  จำนวน 150 เส้น/กลุ่ม 

 3.เชอืกใยยักษ์(เกรด A)ขนาด 20 มิลลิเมตร  ตาว  1.5 เมตร จำนวน 750 เส้น/กลุ่ม 

 4.ทุ่นสมอคอนกรีต (มีห่วงเชือก  16 มิลเิมตร) ขนาด 30*30*30 เซนติเมตร  จำนวน 150 ทุ่น/กลุ่ม 

 ผูร้ับจ้างโดยสหกรณ์ผูเ้พาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรสุพรรณบุรี  จำกัด  ได้มหีนังสอืแจ้งส่งมอบวัสดุ

การเกษตร  ตามหนังสอืที่ สกพ.55/2563  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2563  และผูร้ับจ้างได้ส่งมอบวัสดุการเกษตร  

ในวันที่   10  กรกฎาคม 2563    ตามรูปประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์การเกษตรเพื่อจัดทำซั้งเชือก 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ผู้รับจ้างส่งมอบวัสดุการเกษตรเพื่อจัดทำซั้งเชือก(เชือกใยยักษ์) 

 



ผู้รับจ้างส่งมอบวัสดุการเกษตร(แกลลอน  ขนาดบรรจุ  25 ลิตร จำนวน  150  ใบ 

พร้อมทุ่นถ่วง  จำนวน 150 ก้อน 

 

 

วันท่ี 14  กรกฎาคม  2563  อบรมการทำซั้งเชือก   

โดยประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายพรศักดิ์  ศักดิ์ธานี) เป็นประธาน 

 

สมาชิกกลุ่มบ้านปากดวด  พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมการทำซั้งเชือกจำนวน 20  คน   



 

 

สมาชิกกลุ่มปากดวดเข้ารับการฝึกอบรม 

 

สมาชิกกลุ่มปากดวดร่วมทำซั้งเชือก 

 



 

 

ผู้รับจ้างส่งมอบทุ่นสมอคอนกรีต  บ้านตะเคยีนดำ  จำนวน 150  ชุด 

 

ผู้รับจ้างส่งมอบแกลลอน ขนาด 25 ลิตร จำนวน 150  ใบ 



 

ผู้รับจ้างส่งมอบเชือกใยยกัษ์ 

 

ประมงจังหวัดนครศรธีรรมราช  (นายพรศักดิ์  ศักดิ์ธานี) 

พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมการทำซั้งเชือก จำนวน 35 คน 

 



 

 

นายอำเภอท่าศาลา (นายสุพงษ์วิณัย  ชูยก) 

พบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมการทำซั้งเชือก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น 

 



 

สมาชิกกลุ่มบ้านตะเคยีนดำโชว์ผลงานการทำซั้งเชือก 

สรุป 

กิจกรรม  การอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว  เป็นกิจกรรมที่สมาชกิประมง

พืน้บ้านได้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์  มีการวางแผนร่วมกัน  จะเห็นว่ากิจกรรม

ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดีหรอืหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  โดยสรุปแล้วพบว่า

ประชาชน  ชื่นชม และชอบในกิจกรรมดังกล่าว    อนึ่งการจัดทำกิจกรรมดังกล่าวนี้หากได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรอืภาคเอกชน แล้ว ก็จะทำให้สัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึน้และ

สามารถสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรประมงได้อกีทางหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมปล่อยพันธุ์สตัว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการ"ปล่อยร้อย ไดล้้าน" 
 เฉลิมพระเกียรตเินื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนท

รามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10  
 

นายสมพงศ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ"ปล่อยร้อย ได้ล้าน"และมี
นายพรศักดิ ์ ศักดิ ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู ้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม  เพื ่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 68 พรรษา 24 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมกับองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโมคลาน จิตอาสา ประชาชนชาวบ้านโมคลานและชุมชนใกล้เคียง จัดกิจกรรมปล่อยปลาที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช จำนวน 200,000 ตัว ณ เขื่อนฉัตรชัยชลธาร หมู่ที่ 5 ตำบลโมคลาน 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 
 ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถให้
ชุมชนได้บริหารจัดการร่วมกับการท่องเที่ยวของชุมชน  ซึ่งมีแนวโน้มเติมโตในอนาคต ทั้งนี้ยังมีแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการ
เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำ  เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ  ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรของ
ชุมชน  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์และฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่
ดีในการหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป 

 

 
 

สถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 



เขื่อนฉัตรชัยชลธาร  หมู่ที่ 5  ตำบลโมคลาน 
 

     
 
นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช                  ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 
        กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี                                           ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ 
 
 

 
 

ประธานร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ 
 



 
ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาร่วมถ่ายภาพและปล่อยปลาะเฉลิมพระเกียรติ  

 

 
 

ได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ 
จืดนครศรีธรรมราช จำนวน 200,000 ตัว 

 
 
 
 

 
 
 



สรุป 
 

 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการ"ปล่อยร้อย ได้ล้าน" เพ่ือแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจาก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
68 พรรษา 24 กรกฎาคม 2563 สร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกในการทำความดีถวายพ่อหลวง ดังนั้นยังช่วยอนุรักษ์
พันธุ์ปลาและขยายพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติให้เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศได้ 

*************************************** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การควบคุมการทำการประมง 

 การควบคุมการทำการประมง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการประมงสามารถลดอัตราการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ไว้หลายมาตรการ 

ประการท่ี 1. การกำหนดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมือทำการประมงอวนลาก เนื่องจากเครื่องมอือวนลากเป็น

เครื่องมือทำการประมงที่มีการจับสัตว์น้ำโดยไม่เลือกชนิด และขนาดของสัตว์น้ำ ขนาดความกว้างของช่องตาอวน

ก้นถุงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลโดยตรงกับขนาดของสัตว์น้ำที่จับได้ ดังนั้นการกำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงไว้ที่ 4 

ซม. เพื่อที่จะให้สัตว์น้ำขนาดเล็กสามารถหลุดรอดไปได้ 

ประการท่ี 2. การกำหนดแนวเขตหรอืระยะของการห้ามทำการประมงบางชนิด เนื่องจากสัตว์น้ำขนาดเล็กจะมีการ

เลี้ยงตัวในบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล ปัจจุบันมีการกำหนดห้ามใชเ้ครื่องมอืที่มปีระสิทธิภาพสูงเช่นเครื่องมอือวนลาก 

อวนล้อมจับ และเครื่องมอือื่นๆ ที่มปีระสิทธิภาพสูง ทำการประมงในเขตชายฝั่ง โดยขณะนีใ้นแต่ละจังหวัดจะ

กำหนดไว้ที่ระยะ 3 ไมล์ทะเล 

ประการท่ี 3 การกำหนดห้ามจับสัตว์น้ำที่มขีนาดเล็กกว่าที่กำหนดขึ้นเรือประมง ซึ่งหมายถึงการพบชนิดสัตว์น้ำ

ขนาดเล็กกว่าที่มกีารประกาศกำหนดในเรือประมงลำใดนั้น ถือเป็นความผดิตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการ

กำหนดในลักษณะนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เนื่องจากมิได้มอีงค์ประกอบในเรื่อง ขนาดเรือ หรอื ประเภทเครื่องมอื

ทำการประมง อีกทั้ง สัตว์น้ำขนาดเล็กชนิดที่กำหนดอาจมกีารจับได้โดยบังเอิญได้ตลอดหรอืการตดิอวนประมง

ขึน้มาโดยมิได้ตั้งใจทั้งเรอืประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณชิย์ ประกอบกับกฎหมายก็มิไหอ้ำนาจในการกำหนด

จำนวนหรอืองค์ประกอบของสัตว์นำ้ขนาดเล็กที่จะสามารถนำขึ้นเรือประมงได้ จึงทำให้ยากในการบังคับใช้ตามที่

กฎหมายกำหนดไว้ การบังคับใช้ในกรณีดังกล่าว จะได้มีการหารอืกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องถึงความเหมาะสมและวาง

แนวทางให้ชัดเจน เพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อนำมาบังคับใช้กับชาวประมง 

อำเภอท่าศาลา ก็เป็น อำเภอหนึ่งซึ่งมีผลการบริหารจัดการทรัพยากรประมงดว้ยเช่นกัน ไม่ว่าที่เกี่ยวข้องกับ

การทำการประมงพาณิชย์  และการทำการประมงพื้นบ้าน  ซึ่งในอดีต  ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งและทะเล ในพื้นที่

อำเภอท่าศาลา  มคีวามอุดมสมบูรณ์อย่างมาก  จนชาวประมงในพืน้ที่ได้ขนานนาม ว่า”  อ่าวทองคำ”  เนื่องแร่ธาตุ

ตามธรรมชาติที่ไหลลงในทะเลมาจากต้นน้ำเทือกเขาหลวง  ซึ่งน้ำที่ไหลผ่านจะนำเอาแร่ธาตุจากต้นน้ำมาออกทะเล

อ่าวไทยที่อำเภอท่าศาลา  ซึ่งมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ  คลองปากพยิง  คลองท่าสูงและคลองกลาย  ทำให้สภาพทะเล

มีความอุดมสมบูรณ์  

การควบคุมการทำการประมงชายฝั่ง  ยังมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากทะเลชายฝั่งเป็นแหล่งอนุบาล

เพาะฟักสัตว์น้ำวัยอ่อน  การทำการประมงที่ขาดจิตสำนึก  ขาดความรู้  มุ่งหวังเฉพาะประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า

ส่วนรวม  ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง  ชาวประมงทำการประมงดว้ยความขัดแย้ง  การบริหารจัดการทะเลชายฝั่ง  

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94


โดยการใชเ้ครื่องมือประสิทธิภาพสูงมากขึ้น จับสัตว์น้ำตัวเล็ก  มูลค่าที่สัตว์น้ำจับได้มมีูลค่าไม่สูงมากนัก  ทำให้

ชาวประมงจับสัตว์น้ำวัยอ่อนเพิ่มขึน้  เพื่อให้มีรายได้ที่มากขึ้น  ทำให้สัตว์น้ำถูกตัดวงจรโดยปริยายส่งผลใหจ้ำนวน

สัตว์ลดลง  การควบคุมการใช้เครื่องมอืผดิกฎหมาย  เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการการทำการประมงใน

ทะเลชายฝั่ง  

อำเภอท่าศาลา  โดสำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา  มีแผนงานการประชาสัมพันธ์หา้มใชเ้ครื่องมอืประมง

ผดิกฎหมาย  มีแผนป้องปรามการทำการประมงที่ผดิกฎหมายและมีแผนในการควบคุมจับกุมชาวประมงที่ใช้

เครื่องมือประมงผดิกฎหมาย    รวมทั้งร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรธีรรมราช ปราบปรามการทำการ

ประมงผดิกฎหมายในอ่าวปากพนัง  (ปากพนังโมเดล)  

 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14  ต.ท่าศาลา  นำชาวประมงท่ีใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายส่งมอบเคร่ืองมือ

ประมงผิดกฎหมายให้สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา  จำนวนถุงอวนลาก  จำนวน 2  ปาก 

(1  ก.ค. 2563) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ป้องปรามการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ร่วมบูรณาการกับสำนักงานประมง

จังหวัดนครศรธีรรมราช  (3-5  กรกฎาคม  2563) 



 

 

 

 

วมบูรณาการกับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรธีรรมราช  ทำการตรวจยึดยอยักษ์  บาม   

ในแม่น้ำปากพนัง  (8 กรกฎาคม  2563) 

 

 



 

 

พบปะพูดคุยกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าศาลา กรณีชาวประมงพื้นบ้านใช้เครื่องมือทำการประมง

ผิดกฎหมาย 

(20  กรกฎาคม  2563) 

 

 



 

 

สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลาร่วมบูรณาการกับหน่วยป้องกับและปราบปรามประมงทะเล 

เกาะถ้ำ  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรธีรรมราช  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14  ตำบลท่าศาลา  ป้องปราม

การทำการประมงผิดกฎหมายกับชาวประมง  (21  กรกฎาคม 2563) 

 

 

 

 



 

สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา ร่วมบูรณาการการทำการประมงผิดกฎหมาย  

 หมู่ที่ 13  ตำบลโมคลาน 

 

สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา ร่วมบูรณาการการทำการประมงผิดกฎหมาย  

 หมู่ที่ 8  ตำบลท่าศาลา 

 



 

 

 

สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลา ร่วมบูรณาการกับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ 10  อำเภอ

ท่าศาลา ป้องปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย 

 

 

 



 

 

 

สำนักงานประมงอำเภอท่าศาลาร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามทางทะเล เกาะถ้ำ 

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรธีรรมราช  ควบคุมจับกุมชาวประมงที่ใช้เครื่องมือ 

ทำการประมงผิดกฎหมาย 


