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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ส านักงานประมงอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
ส านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

 ส านักงานประมงอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีบุคลากร จ านวน 2 อัตรา คือ 1. ประมง
อ าเภอ (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)  2. เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ส านักงานฯ ตั้งอยู่ 
ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ต าบลปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทร. 061 174 3740 
  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ต าบล 115 หมู่บ้าน        
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 5 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 10 แห่ง มีประชากร จ านวน 257,979 คน (พ.ศ.2562) พ้ืนที่รวม
ประมาณ 591.53 ตารางกิโลเมตร 

พ้ืนที่ประกอบกิจการประมง มีเขตทะเลชายฝั่งในพ้ืนที่อ่าวปากพนัง พ้ืนที่ต าบลปากพูน     
ต าบลท่าซัก ต าบลปากนคร ต าบลท่าไร่ และต าบลบางจาก ชายฝั่งทะเลยาว 26.10 กิโลเมตร      
และล าคลองสายส าคัญ คือ คลองท่าแพ คลองท่าซัก คลองปากนคร และคลองบางจาก จึงเป็นแหล่ง
ท าการประมงชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหลายชนิดที่ส าคัญ นอกจากนี้พ้ืนที่บริเวณโซนไม่ติด
ทะเลในพ้ืนที่ 8 ต าบล ส่วนใหญ่เป็นภาคการปลูกพืช และเกษตรแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงปลาแบบ
ยังชีพในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ 

สรุปปริมาณงานที่ส าคัญ: เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 
การประมง
พาณิชย์ 

การประมง
พ้ืนบ้าน 

ผู้ประกอบการด้านประมง
อ่ืนๆ 

1,926 ราย 
13,215 ไร ่

143 ราย 
192 ล า 

1,000 ราย 
     785 ล า 

57 ราย 
57 แห่ง 
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ าแนกตามชนิดที่ส าคัญ ดังนี้ 

จ านวนทั้งหมด 1,926 ราย เนื้อท่ีประมาณ 13,215ไร่ 
1. การเลี้ยงกุ้งทะเล  542 ราย เนื้อท่ีการเลี้ยง 7,560 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 6,000 ตันต่อป ี
2. การเลี้ยงปลาทะเล (กะพงขาว)  52ราย เนื้อที่การเลี้ยง 353 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 100 ตันต่อ

ปี 
3. การเลี้ยงปลาน้ าจืด  884 ราย เนื้อที่การเลี้ยง 1,013 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 810 ตันต่อปี  ส่วน

ใหญ่เป็นการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ 
4. การเลี้ยงปูทะเล 819 ราย เนื้อที่การเลี้ยง 4,230 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 120 ตันต่อปี  เป็น

สัตว์น้ าที่มีมูลค่าสูงและส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา 
ในอนาคตควรเน้นพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดใหม่ และสัตว์น้ าที่มีความต้องการสูงในพ้ืนที่
ของเอกชน คือ หอยแครง  ปูทะเล ปูม้า  ปูแสม รวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงาม 
ในภาพรวมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีการเลี้ยงแบบพาณิชย์ ร้อยละ 68 ของพ้ืนที่การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งหมด 
 
ข้อมูลแหล่งน้ า หรือที่จับสัตว์น้ าในพื้นที่ 
1. ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ซึ่งห้ามท าการประมงโดยเด็ดขาด มีจ านวน 14 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 

150 ไร่ 
2. เขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ในเขตทะเลชายฝั่ง จ านวน 6 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 

3,600 ไร่  
3. น่านน้ าภายในหรือน่านน้ าจืด ที่เป็นแหล่งน้ าปิด จ านวน 16 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 454 

ไร่ 
4. ที่จับสัตว์น้ าที่ เป็นแหล่งน้ าเปิด เป็นน่านน้ าภายใน(น้ าจืด) จ านวน 17 แห่ง เนื้อที่

ประมาณ 2,994 ไร่ และเขตทะเลชายฝั่งในอ่าวปากพนัง จ านวน 1 แห่ง เนื้อที่
ประมาณ 30,000 ไร่ 
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การท าการประมง 

1. การท าการประมงทะเลชายฝั่งพ้ืนบ้าน มีชาวประมงในพ้ืนที่ 5 ต าบล 20 หมู่บ้าน มี
เรือประมงพ้ืนบ้าน จ านวน 785 ล า ชาวประมง จ านวน 1,000 คน ใช้เครื่องมือมือ
หลากหลายประเภท ได้แก่ อวนลอยกุ้ง ปู  ปลา แร้ว/ลอบปู  เบ็ดปัก  เบ็ดราว  รวมทั้งการ
จับปลาด้วยมือ  และงมหอย  และยังมีชาวประมงที่มีการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิด
กฎหมายประเภทคราดหอย โพงพาง อวนรุน อวนลาก ลอบพับได้หรือไอ้โง่ อวนทับตลิ่ง อีก
จ านวนประมาณ 183ราย  ปัจจุบันมีการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพ้ืนที่
อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) มาตั้งแต่ปี 2560 พบว่า สัตว์น้ าในอ่าวปากพนังมีความอุดม
สมบูรณ์ขึ้น ปูทะเล ปูม้า และหอยแครงแพร่ขยายพันธุ์มากขึ้น ท าให้ชาวชาวประมงมีรายได้
มากขึ้น และมีความพึงพอใจ สัตว์น้ าเด่นในพ้ืนที่ คือ หอยแครง  ปูทะเล ปูม้า  กุ้งทะเล  
ปลากะพงขาวยังมีรูปแบบการท าการประมงประเภทช้อนปีกอีกจ านวนมากในพ้ืนที่   ขณะนี้
อยู่ในระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในการออกประกาศตาม
มาตรา 71(3) แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมปริมาณสัตว์
น้ าที่จับได้รวมประมาณ 720 ตัน/ปี มูลค่าประมาณ 216 ล้านบาท/ปี 

2. การท าการประมงพาณิชย์ มีการควบคุมการท าการประมงอย่างเต็มรูปแบบตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 มีระบบการออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ การควบคุมการ
แจ้งเข้าออก ที่กฎหมายบังคับให้ท าการประมงในนอกเขตทะเลชายฝั่ง (นอกเขต 3 ไมล์ทะเล 
หรือ 5,400 เมตร) มีเรือประมงพาณิชย์ยื่นค าขอในเขตท้องที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
เป็นเจ้าของมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ จ านวน 143 ราย นอกพ้ืนที่ จ านวน 9 ราย มีเรือประมง
ทั้งหมด 183 ล า ขนาดต่ ากว่า 10 ตันกรอส จ านวน 7 ล า  ขนาด 30 -60 ตันกรอส 
จ านวน 146 ล า ขนาดมากกว่า 60 ตันกรอส จ านวน 10 ล า ส่วนใหญ่ใช้เครื่องมืออวนลาก  
ลอบปู และอวนติดตา  คิดเป็นร้อยละ 21 ของจ านวนเรือประมงพาณิชย์ทั้งจังหวัด มีการน า
สัตว์น้ าไปขึ้นท่าเทียบเรือประมงในพ้ืนที่ต าบลปากพูน เป็นส่วนใหญ่ หรือไปขึ้นท่าในท้องที่
ต่างอ าเภอในช่วงบางฤดูกาลปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้รวมประมาณ 5,200 ตันต่อปี มูลค่า
ประมาณ 1,040ล้านบาท/ปี 

3. การจับสัตว์น้ าในแหล่งน้ าจืดธรรมชาติ มีจ านวน 200 ครัวเรือน เป็นการใช้เครื่องมือประมง
พ้ืนบ้านประเภทอวนติดตา เบ็ด แห ยอขนาดเล็ก จับสัตว์น้ าในบริเวณคลอง ล าธารธรรมชาติ 
และห้วย หนอง  ส่วนใหญ่เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  จับได้ปลาตะเพียน ปลาตะกรับ ปลาช่อน 
ปลาหมอเป็นส่วนใหญ่ปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้รวมประมาณ 13.50 ตันต่อปี มูลค่าประมาณ 
0.68ล้านบาท/ปี 
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การแปรรูปสัตว์น้ า 
การแปรรูปสัตว์น้ าในพ้ืนที่  จ านวน 7 กลุ่ม  มีการรวมกลุ่มการท าปลาดุกร้าจนมีชื่อเสียงใน
พ้ืนที่ต าบลท่าซัก  นอกจากนี้มีการท าปลาส้ม  ท ากุ้งแห้ง  รวมทั้งท ากะปิที่มีรสชาติดีในพ้ืนที่
ต าบลบางจาก ท่าไร่ในช่วงฤดูท าการประมงกุ้งเคย (พฤษภาคม –มิถุนายน ) สามารถพัฒนา
ให้เป็นสินค้าOTOP  และสร้างเครือข่ายการจ าหน่ายในตลาดออนไลน์ได้  ปัจจุบันมีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทะเลอีกหลายประเภทโดยองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน 
ปี 2562 เพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์  คาดว่าในอนาคตจะมีมูลค่า
จ าหน่ายไม่ต่ ากว่าปีละ 2 ล้านบาท 
 
กิจกรรมด้านการประมงอ่ืนๆ 
1. มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง โดยขึ้นทะเบียนองค์กร

ชุมชนประมงท้องถิ่น รวม 16 แห่ง แบ่งเป็น ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 7 แห่ง ด้านการ
ประมงทะเลชายฝั่ง  7 แห่ง และการแปรรูปสัตว์น้ า 2 แห่ง  

2. กิจการเกี่ยวกับแพ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวมสัตว์น้ า มีจ านวน  42ราย  ส่วนใหญ่รับซื้อ
สัตว์น้ าจากการท าการประมงทะเล และการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

3. ท่าเทียบเรือประมง จ านวน 43 แห่ง แบ่งเป็น จอดพักเรือ  จ านวน  20 แห่งประมง
พาณิชย์ จ านวน 15 แห่งประมงพ้ืนบ้าน จ านวน 7 แห่ง และบริการน้ าหรือน้ าแข็ง 
จ านวน 1 แห่ง 
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 ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 
  1. งานบริการด้านทะเบียนในระบบการออกใบอนุญาตท าการประมง (e-License) 

    1.1 รับค าขอ/ออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  จ านวน 194 ล า/ฉบับ 
    1.2 การโอนใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์    จ านวน 15 ฉบับ 
    1.3 ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  จ านวน 3 ฉบับ 
    1.4 จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ า     จ านวน 2 ล า 
    1.5 จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง   จ านวน 1 แห่ง 
  1.6 ออกหนังสือรับรองเพ่ือจดทะเบียนเรือพ้ืนบ้านใหม่ จ านวน 777 ฉบับ 
  1.7 ออกหนังสือรับรองเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือ จ านวน 2 ฉบับ 
  1.8 ออกหนังสือรับรองเพ่ือเปลี่ยนแปลงตัวเรือ  จ านวน  15 ฉบับ 
  1.9 ออกหนังสือรับรองเพ่ือแยกชิ้นส่วนหรือท าลาย จ านวน 2 ฉบับ 
  1.10 ออกหนังสือรับรองเพ่ือโอนกรรมสิทธิ์  จ านวน 37 ฉบับ 

              1.11 ออกหนังสือรับรองเพ่ือต่อใบอนุญาตใช้เรือ  จ านวน 509 ฉบับ 
  2. งานบริการด้านทะเบียนในระบบภูมสารสนเทศประมง (Fisheries Map)   

  2.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) รายใหม่ จ านวน  156 ราย 
  2.2 ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรฯ     จ านวน 179 ราย 
  2.3 เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรฯ   จ านวน 113 ราย 
  2.4 ยกเลิกทะเบียนเกษตรกรฯ     จ านวน 62 ราย 
  2.5 ปรับปรุงข้อมูลรายได้และหนี้สิน    จ านวน 2,000 ราย 
  2.6 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)     จ านวน  7 ราย 

2.7 ต่อทะเบียนผู้ประกอบการฯ     จ านวน  4 ราย 
  3. งานบริการด้านทะเบียนในระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง (ทบ.3)  จ านวน 481 ราย 
  4. งานบริการด้านทะเบียนในระบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

  4.1 จสค.1       จ านวน  629 ราย 
  4.2 จสค.2        จ านวน    5   ราย 

4.3 จสค.3        จ านวน   –   ราย 
  5. การให้ค าแนะน าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ชาวประมง และผู้ประกอบการ ณ ส านัก
งานฯ จ านวน 150 ราย 
  6. รับหนังสือรับรองแรงงานไทยในเรือประมงพ้ืนบ้าน จ านวน 783 ล า ข้อมูลแรงงาน   
378 คน (ไม่นับรวมเจ้าของเรือ) 
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   1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
      1.1 ศูนย์หลัก นายจรัญ บุญวิก หมู่ที่ 5 ต าบลท่าไร่ : การเลี้ยงปลาน้ าจืด พิกัดท่ีตั้ง  
                     ละติจูด 929026 N ลองจิจูด 612496 E  โทรศัพท ์086 943 9909 
      1.2 ศูนย์เครือข่ายนายภาณุวัชร เพชรรัตน์ หมู่ที่ 7 ต าบลบางจาก : การเลี้ยงปลากะพง 
                     ขาวในบ่อดิน พิกัดท่ีตั้ง ละติจูด  926515 N ลองจิจูด 619734 E   
                     โทรศัพท์ 080 538 4520 
      1.3 ศูนย์เครือข่ายนางหนูวาด ไข่นุ่น หมู่ที่ 1 ต าบลท่าเรือ : เพาะพันธุ์/อนุบาลปลา 
                     น้ าจืด พิกัดท่ีตั้ง ละติจูด 923166 N ลองจิจูด 608974 E      
                     โทรศัพท์  081 607 7853 
      1.4 ศูนย์เครือข่ายนายอ านาจ จันทรัตน์ หมู่ที่ 2 ต าบลปากพูน : การเลี้ยงกุ้งขาว   
                     พิกัดท่ีตั้ง ละติจูด 941447 N ลองจิจูด 608538 E     
                     โทรศัพท์ 061 443 6314 
      1.5 ศูนย์เครือข่าย นายวินัย โล๊ะซอ หมู่ที่ 7 ต าบลท่าซัก : การเลี้ยงปูทะเล พิกัดท่ีตั้ง   
                     ละติจูด 937835 N ลองจิจูด 611238 E โทรศัพท ์085 881 1890 
      1.6 ศูนย์เครือข่าย นายนิรัตน์ ไชยมุด หมู่ที่ 7 ต าบลบางจาก : การเลี้ยงปลานิลร่วมกับ 
                     กุ้งขาว พิกัดท่ีตั้ง ละติจูด 926515 N ลองจิจูด 619734 E      
                     โทรศัพท์ 083 642 3785 
      1.7 ศูนย์เครือข่าย ปี 63 นางเกษร ทรัพยาสาร หมู่ที่ 1 ต าบลท่างิ้ว : การเลี้ยงปลา 
                     ในนาข้าว/การแปรรูปสัตว์น้ า พิกัดท่ีตั้ง ละติจูด 939643 N ลองจิจูด 
                     601637 E โทรศัพท ์088 639 0286 
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2. โครงการส่งเสริมเกษตรกรระบบแปลงใหญ่จ านวน 2 แห่ง 
      2.1 กลุ่มปลานิล-ปูด าบ้านบางใหญ่  หมู่ที่ 8 ต าบลบางจาก : นายนิรัตน์ ไชยมุด  
                     พิกัดท่ีตั้งกลุ่ม ละติจูด 926515 N ลองจิจูด 619734 E 
                     โทรศัพท์ 083 642 3785 
      2.2 กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง บ้านปากน้ าปากพญา หมู่ที่ 7 ต าบลบางจาก :  
                     นายอภิวัฒน์ สีลาทอง พิกัดท่ีตั้งกลุ่ม ละติจูด 937872 N ลองจิจูด 611314 E  
                     โทรศัพท์ 084 696 8796 
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  3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่   
3.1  ติดตามผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ ารายเก่าปี 2562 จ านวน 63 ราย 

      3.2 คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายปี 2563 และส่งเสริมให้ความรู้ สนับสนุนพันธุ์ปลา 
                     กินพืช จ านวน 63 ราย 
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  4. การพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (GAPและมาตรฐานขั้นปลอดภัย)  
4.1  GAP กุ้งทะเล     จ านวน 5 ราย 
4.2  GAP สัตว์น้ าชายฝั่ง    จ านวน 15 ราย  
4.3  GAP ปลานิล     จ านวน 5 ราย 

      4.4 ขั้นปลอดภัย (Safety Level) สัตว์น้ าจืด  จ านวน 5 ราย 
 

  

  
 

  5. การส ารวจสถิติการประมง   
    5.1 ข้อมูลการจับสัตว์น้ าจากการท าการประมงพ้ืนบ้าน (สป.2-1) รายเดือนๆ ละ 

27  ตัวอย่าง 
    5.2 ส ารวจการจับสัตว์น้ าจืดธรรมชาติ   จ านวน 11 ตัวอย่าง 

      5.3 ส ารวจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด   จ านวน 60 ตัวอย่าง 
    5.4 ส ารวจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   จ านวน 55 ตัวอย่าง 
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   5.5 ส ารวจการเพาะเลี้ยงปลาน้ ากร่อย   จ านวน 40 ตัวอย่าง 
   5.6 ส ารวจการเพาะเลี้ยงปูทะเล   จ านวน 90 ตัวอย่าง 

             5.7 ส ารวจหน่วยธุรกิจการประมง : โรงน้ าแข็ง  จ านวน 3 แห่ง 
   5.8 ส ารวจหน่วยธุรกิจการประมง : โรงน้ าปลา  จ านวน 1 แห่ง 
   5.9 ส ารวจหน่วยธุรกิจการประมง : แปรรูปสัตว์น้ า จ านวน 1แห่ง 

 

  

  
 

6. การควบคุมการประมง เฝ้าระวังการท าการประมงผิดกฎหมายตามภารกิจ IUU Fishing 
    และโครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพ้ืนที่อ่าวปากพนัง 
    6.1 การร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวังการท าการประมงผิดกฎหมาย จ านวน 12 ครั้ง 

     มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
            - ตรวจยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย   จ านวน 4 คด ี
            - จับกุมคดีใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย  จ านวน 6 คดี ผู้ต้องหา 11  คน  
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  7. โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน จ านวน  
              5 องค์กร 
      7.1 กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลปากพูน :นายทักษิณ  
                     แสนเสนาะ ประธานองค์กร พิกัดท่ีตั้ง ละติจูด: 8.53966 ลองจิจูด: 99.98652  
                     โทรศัพท์ 086 745 1682 
      7.2 กลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่งต าบลท่าซัก หมู่ที่ 9 ต าบลท่าซัก : นายสุภาพ  
                     เสริมสมบูรณ์ ประธานองค์กร พิกัดท่ีตั้ง ละติจูด: 8.502887 ลองจิจูด:  
                     100.028208 โทรศัพท ์095 195 9945 
      7.3 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงบ้านปากน้ าปากพญา หมู่ที่ 9 ต าบลท่าซัก :  
                     นายสวัสดิ์ บัวสมัด ประธานองค์กร พิกัดท่ีตั้ง ละติจูด: 8.501550 ลองจิจูด:  
                     100.025494 โทรศัพท ์084 992 0172 
      7.4 กลุ่มเกษตรกรท าประมงพ้ืนบ้านต าบลท่าซัก หมู่ที่ 6 ต าบลท่าซัก : นายประยุทธิ์  
                     แซ่ลิ่ม ประธานองค์กรพิกัดท่ีตั้ง ละติจูด: 8.51113 ลองจิจูด: 100.046629  
                     โทรศัพท์ 087 625 1750 
      7.5 กลุ่มประมงชายฝั่งปากนคร  หมู่ที่ 1 ต าบลปากนคร : นายสมศักดิ์ อนันตพืช  
                     ประธานองค์กร พิกัดที่ตั้ง ละติจูด: 8.467265 ลองจิจูด: 100.0471  
                     โทรศัพท์ 093 756 1133 

การด าเนินการ 
            - การติดตามผลให้ค าแนะน าด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
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  8. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
      8.1 กลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝั่งพื้นบ้าน บางกระบือ  หมู่ที่ 6 ต าบลท่าไร่ : นางสาว 
                     จรสัศรี  ฮ่ันตระกูล ประธานองค์กร พิกัดที่ตัง้ ละติจูด: 8.419188 
                     ลองจิจูด: 100.0499 โทรศัพท ์081 893 8276 

          การด าเนินการ 
            - การสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ ตามความต้องการ วงเงิน 100,000 บาท 
            - การติดตามผลให้ค าแนะน าด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์้ า 
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  9. โครงการงบพัฒนาจังหวัด 
      9.1 โครงการการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
                     เกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าที่มีมูลค่า 
                     สูงทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด ได้ส่งมอบ/ร่วมปล่อยลงในแหล่งน้ า 
                     ตามแผนส่งมอบที่ก าหนด จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 
   1. คลองท่าเรือ หมู่ที่ 1 และ 11 ต าบลท่าเรือ  

    - กุ้งก้ามกราม   จ านวน 250,000 ตัว 
       - ปลายี่สกเทศ      จ านวน 32,500 ตัว 
       - ปลานวลจันทร์     จ านวน 35,000 ตัว 
       - ปลาหมอไทย      จ านวน 10,000 ตัว 
   2. คลองท่าดี  หมู่ที่ 1,3,4 และ5 ต าบลไชยมนตรี 
       - กุ้งก้ามกราม   จ านวน 250,000 ตัว 
       - ปลาตะเพียน     จ านวน 24,500 ตัว 

     3. คลองบางจาก  (ชะเมา)  หมู่ที่ 7 ต าบลบางจาก 
        - ปูทะเล      จ านวน 100 กิโลกรัม 
       - ปลากะพงขาว   จ านวน 25,000 ตัว 
       - พันธุ์กุ้งกุลาด า ขนาด P15-P18 จ านวน 100,000 ตัว 
       - พันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาด P15-P20 จ านวน 100,000 ตัว 
            4. ท่าเทียบเรือบ้านปากน้ าปากพูน (คลองปากพูน) หมู่ที่ 4 ต าบลปากพูน 
       - ปูทะเล      จ านวน 100 กิโลกรัม 

    - ปลากะพงขาว   จ านวน 25,000 ตัว 
    - พันธุ์กุ้งกุลาด า ขนาด P15-P18 จ านวน 100,000 ตัว 
    - พันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาด P15-P20 จ านวน 100,000 ตัว 

            5. คลองจังหูน  หมู่ที่ 14 ต าบลท่าเรือ (วัดจังหูน)  
       - กุ้งก้ามกราม ขนาด 0.7-1.0 ซม.  จ านวน 100,000 ตัว 
       - ปลาตะเพียนขาว  ขนาด 3 ซม.  จ านวน 10,000 ตัว 

    - ปลาบ้า ขนาด 3-5 ซม.   จ านวน 10,000 ตัว 
    - ปลานวลจันทร์เทศ  ขนาด 3-5 ซม.  จ านวน 10,000 ตัว 

   6. คลองบางจาก  หมู่ที่ 7  ต าบลบางจาก (วัดบางสะพาน-วัดชลธารวดี) 
       - กุ้งก้ามกราม ขนาด 0.7-1.0 ซม.  จ านวน 100,000 ตัว 
       - ปลาตะเพียนขาว  ขนาด 3 ซม.  จ านวน 10,000 ตัว 
       - ปลาบ้า ขนาด 3-5 ซม.   จ านวน 10,000 ตัว 
       - ปลานวลจันทร์เทศ  ขนาด 3-5 ซม.  จ านวน 10,000 ตัว 
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  10. โครงการการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 4 เพ่ิมศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

  10.1 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านศาลาสี่หน้า หมู่ที่ 8 ต าบลท่าซัก 
  10.2 กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลปากพูน 
  กิจกรรม อบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
   ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม  2563 
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มาตรการทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามท าการประมงที่ส าคัญ 
  1. ก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ที่ห้ามท าการประมงโดยเด็ดขาด ในบริเวณหน้าวัดและ
พ้ืนทีท่ี่เหมาะสม ส าหรับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า จ านวน  14 แห่ง  
  2. การห้ามใช้เครื่องมือประมงได้แก่ คราดทุกชนิดประกอบเรือกล อวนลากทุกชนิด         
เรือประกอบเครื่องปั่นไฟ อวนล้อมจับมีสายมาน เรือมีก าลังเครื่องยนต์มากกว่า 280 แรงม้า        
เรือมีขนาดมากกว่า 10 ตัน กรอส ท าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 
  3. ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ซึ่งเครื่องมือท าการประมงประเภท โพงพาง 
รั้งไซมาน เครื่องมือลี่ ลอบพับได้หรือไอ้โง่ อวนลากท่ีมีช่องตาก้นถุงต่ ากว่า 4 ซม.  อวนรุนที่ใช้ติดกับ
เรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย 
  4. ห้ามท าการประมงในน่านน่านน้ าจืดช่วงฤดูวางไข่ ระหว่าง วันที่  1 มิถุนายน –           
31 สิงหาคม ยกเว้นเครื่องมือบางชนิดให้กระท าได้ (กรมประมงจะประกาศเป็นรายปี) 
  5. ห้ามท าการประมงโดยใช้กระแสไฟฟ้า  และยาเบื่อสัตว์น้ า ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีเครือข่าย
ประมงพ้ืนบ้าน จ านวน 7 องค์กร และหน่วยงานสร้างอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ า เพ่ือดูแลทรัพยากร
ในชุมชน (หน้าบ้าน) ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ท าให้การลักลอบลดน้อยลง 

ปัญหาด้านการประมงในพื้นที่ 
  1. การลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายของกลุ่มชาวประมง สร้างความขัดแย้ง       
กับชาวประมง และเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านที่ใช้เครื่องมือท าการประมงถูกกฎหมายบางครั้ง มีการปิด
ล้อมกดดันพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะออกปฏิบัติงานอาจมีนายทุนหรือผู้น าเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมท าให้
เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  2. ผลกระทบจากอุทกภัยต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
(ตุลาคม-มกราคม) 
  3. ต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสูง ส่งผลให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน เช่น 
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบพัฒนา การเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนา 
  4. การครอบครองพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยยังไม่มีหนังสืออนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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


