
 
  



ฐานข้อมูลด้านการประมงในพ้ืนที่ 
 

1. จ านวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ไร่) 
- เลี้ยงแบบยังชีพ   ๑, 2๓๙ ราย พ้ืนที่ 9,608.75 ไร ่

  - เลี้ยงแบบพาณิชย์  ๖ 7๙  ราย พ้ืนที่ ๑3,705.๑5 ไร ่
  รวมทั้งสิ้น 1,918 ราย พ้ืนที่ 23,313.๙ ไร่ 
 

2. จ านวน ท.บ.2 
- อ าเภอเมืองชุมพร ๑๑ 9 ราย 

  - อ าเภอปะทิว  29 ราย 
  - อ าเภอทุ่งตะโก  ๑ 1 ราย 
  -อ าเภอสวี  7 ราย 
  - อ าเภอหลังสวน  58  ราย 
  รวมทั้งสิ้น  ๒ 24 ราย 
 

3. การขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง ท.บ. 3 
จ านวนค าขอขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง ที่อนุญาตแล้ว จ านวน 1,282 ราย 
 

4. การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จ านวน 73 กลุ่ม ( 22 กรกฎาคม  2564 )   

 
 

5. จ านวนและพื้นที่แหล่งน้ าปิด 
จ านวน 244 แห่ง  พื้นที่ 41,144.5 ไร่  ได้แก่ 
1.  อ าเภอเมืองชุมพร จ านวน 22 แห่ง พ้ืนที่  100  ไร่  ได้แก่ 

 การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จ านวน 73 กลุ่ม ( 22 กรกฎาคม 2564 ) 

ล าดับ
ที ่

ด้านกิจกรรม จ านวน/ปี หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ด้านการประมงน้ าจืด 2         1 1  
2 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3   2 5 2 5    
3 ด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง 7              
4 ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง 9     12 5 8 2  
5 ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า       2 1   1  
6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

ประมง     2   3      
  รวม 21   4 19 11 14 4  



1.1  ลูกแพรมัดดอก   1.12 พรุยายหอม 
1.2  พรุหมาก    1.13 ฝายห้วยระก า 
1.3 หนองใหญ่ทางช้าง   1.14 หนองบัว  
1.4  หนองบางหัก   1.15 หนองทุ่งค้อ 
1.5  หนองน้ าผุด    1.16 โรงเรียนบ้านหัวถนน 
1.6  หนองอ าพัน    1.17 โรงเรียนบ้านวิสัยเหนือ 
1.7  สระน้ า กสช. บ้านทรายทอง  1.18 โรงเรียนช่องไทรราษฎร์พัฒนา 
1.8  ฝายน้ าล้นบ้านท่ามะปริง  1.19 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 
1.9  หนองยายรัตน์   1.20 โรงเรียนบ้านนาเนียน  
1.10 ช่องชะอม    1.21 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 
1.11 สระน้ าปู่เจ้าน้ าผุด   1.22 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา 

2.  อ าเภอเมืองปะทิว จ านวน 14 แห่ง พื้นที่  543.5  ไร่  ได้แก่ 
2.1  สระพรุโฉนด   2.8หนองทะเลทรัพย์ 
2.2 หนองกง    2.9 หนองน้ าเหลือง 
2.3 หนองแกะ    2.10 หนองทะเลชุบศร  
2.4  หนองขี้อ้น    2.11หนองกระจูด 
2.5  หนองคุย    2.12ท านบคลองใหญ ่
2.6  หนองยาง    2.13 หนองชัน หมู่ที่ 2 
2.7  หนองกก    2.14 หนองชัน หมู่ที่ 3 

3. อ าเภอพะโต๊ะ จ านวน 4 แห่ง พื้นที่ 24 ไร่  ได้แก่ 
3.1 สระเก็บน้ าไสงอตอนบน 
3.2 สระเก็บน้ าพระรักษ์ 1 
3.3 สระเก็บน้ าพระรักษ์ 13 
3.4 หนองน้ าบ้านประสานมิตร 

4.  อ าเภอสวี จ านวน 36 แห่ง พื้นที่  401  ไร่  ได้แก่ 
4.1 สระน้ า ร.ร.บ้านเขาทะลุ  4.19อ่างเก็บน้ าเขาแรด 
4.2 สระน้ าเขาทะลุพิทยาคม  4.20สระเก็บน้ าบ้านลุ่มญวญ 
4.3 สระน้ า ร.ร.บ้านห้วยกลาง  4.21 สระน้ า ร.ร.บ้านห้วยชัน 
4.4 อ่างเก็บน้ าบ้านนาเหนือ  4.22อ่างเก็บน้ าล าห้วยกริม 
4.5 อ่างเก็บน้ าทุ่งในไร่   4.23อ่างเก็บน้ าอ่างข่าง 
4.6 สระน้ า ร.ร.บ้านห้วยทับทอง  4.24สระน้ า ร.ร.วัดธัญญาราม 
4.7 อ่างเก็บน้ าบ้านนาเหรี่ยง  4.25สระห้วยกรวด 
4.8 อ่างเก็บน้ าท่าหิน   4.26อ่างเก็บน้ าห้วยกรูด 
4.9 อ่างเก็บน้ าท่าด่าน   4.27สระเก็บน้ าบ้านตาหลัก 
4.10 อ่างเก็บน้ าพรุก า   4.28สระส านักสงฆ์บ้านห้วยแก้ว 
4.11 อ่างเก็บน้ าห้วยปลิง   4.29สระเก็บน้ าห้วยอินทนนท ์
4.12 เขื่อนเก็บน้ านาตาแย้ม  4.30 เขื่อนเขาวัว   
4.13 อ่างเก็บน้ าทุ่งโพธิ์   4.31 สระน้ า ร.ร.ไทยพัฒนา 



4.14 สระน้ า ร.ร.น้ าลอดน้อย  4.32 สระเก็บน้ าไร่ใน 
4.15 สระเก็บน้ าห้วยขุนยา  4.33 อ่างเก็บน้ าห้วยแร่หมู่ 2 
4.16 สระเก็บน้ าบ้านทุ่งม่วง  4.34 อ่างเก็บน้ าห้วยแร่หมู่ 3 
4.17 สระน้ า รพช.บ้านแก่งอนุรักษ ์ 4.35 อ่างเก็บน้ าคลองเชน 
4.18 สระน้ าบ้านเขาหลัก  4.36 สระน้ า รพช.บ้านแก่งอนุรักษ ์

5.  อ าเภอทุ่งตะโก จ านวน 25 แห่ง พื้นที่ 107 ไร่  ได้แก่ 
5.1 หนองน้ าวังน้ ากา   5.14สระน้ าบ้าหมู 
5.2  หนองยาว    5.15ฝายน้ าวัดท่าทอง 
5.3 หนองวังคุย-วังไทร   5.16 ฝายคลองตะโก  
5.4  สระน้ าชลประทานหนองจิก  5.17สระน้ าห้วยสระบ้า 
5.5  ห้วยทับกรัง    5.18สระน้ าเขาขวาง 
5.6  หนองทอนพลา   5.19แหล่งน้ า กสช.เขาขวาง 
5.7  ฝายน้ าล้นหนองจิก   5.20หนองน้ าหนองไม้แก่น 
5.8  คลองหัวท่า    5.21ฝายน้ าล้นหนองไม้แก่น 
5.9  ฝายวัดที่สุธาราม (คลองเพรา)  5.22ฝายน้ าล้นรัตนโกสัย 
5.10 หนองน้ าดอนเมา   5.23ฝายห้วยเขาน้อย 
5.11 ฝายน้ าล้นควนดิน   5.24ฝายน้ าท้องตุ่มน้อย 
5.12 ห้วยคล้าบน   5.25ฝายน้ าห้วยกวาง 
5.13 ห้วยคล้าล่าง    

6. อ าเภอหลังสวน จ านวน 90 แห่ง พื้นที่  530  ไร่  ได้แก่ 
6.1 คลองตาโข้ง    6.46ฝายกรมพัฒนาที่ดิน 
6.2 สระน้ าวัดประสาทนิกร  6.47หนองหม้อ 
6.3 หนองขอน    6.48คลองบางมุด 
6.4 หนองโตนด    6.49สระน้ าหนองไก่ปิ้ง 
6.5 หนองพะเนียด   6.50หนองตะพาบน้ า 
6.6 หนองแม่ทะเล   6.51หนองพ้อ 
6.7 หนองหิน    6.52ล าห้วยมะพร้าว 
6.8 หนองควนหินมุ้ย   6.53สระน้ าบ้านดอนทราย 
6.9 หนองจิก    6.54หนองสายติ่ง 
6.10 หนองช่องเขา   6.55หนองบัว 
6.11 หนองไทร    6.56หนองนาค 
6.12 หนองบ่อ    6.57หนองพ้อ 
6.13 หนองบอน    6.58ฝายดอนประดู่ 
6.14 หนองบัว    6.59หนองน้ าสะพานค้อ 
6.15 หนองพ้อ    6.60หนองน้ าบางช้างแตก 
6.16 หนองมัด    6.61หนองข้ีเหล็ก 
6.17 หนองระหาร   6.62หนองคลองคู 
6.18 หนองสะพานหาร   6.63หนองตง 



6.19 ร่องคลองนพคุณ   6.64หนองเหรียง 
6.20 สระน้ าบ้านห้วยมัด   6.65หนองรกช้าง 
6.21 หนองสะพานหยี   6.66หนองแซะ 
6.22 หนองโหรน   6.67สระคลองกก 
6.23 หนองปลา    6.68หนองเจาะ 
6.24 ท านบคลองควนตะวันออก  6.69สระห้วยญวญ 
6.25 ท านบคลองต้นพิกุล  6.70หนองออก 
6.26 ท านบคลองวังม่วง   6.71สระสวนสมบูรณ์ 
6.27 ท านบคลองหนองบก  6.72หนองป้ายัว 
6.28 ฝายน้ าล้น กสช.ปี 33  6.73สระบ้านทุ่งควน 
6.29 หนองคลองตาย   6.74สระน้ าบ้านดอนทราย 
6.30 หนองวังราง   6.75สระน้ าหน้าวัดสว่างมนัส 
6.31 ร่องหนองสะท้อน   6.76เกาะตาขาว 
6.32 วังสะท้อน    6.77ทุ่งน้อย 
6.33 สระน้ า อบต.   6.78หนองวังน้ าไทร 
6.34 หนองควายเน่า   6.79วังนายด า 
6.35 หนองคลองสาว   6.80ห้วยบางบ้าน 
6.36 หนองร่องทองหลาง  6.81ห้วยบางนายคต 
6.37 สระน้ า รพช.   6.82หนองโบสถ ์
6.38 ห้วยจรเข้    6.83ห้วยพ้อแดง 
6.39 หนองหมอ    6.84ควนนพ 
6.40 สระน้ า (กรมทรัพย)์  6.85ร่องช้างแหก 
6.41 สระน้ าคลองขนาน   6.86สระน้ าวัดหาดส าราญ 
6.42 วังม่วง    6.87คลองทับยอ 
6.43 วังหลาโอน   6.88คลองห้วยกลั้ง 
6.44 ฝาย รพช.    6.89สระน้ า กสช. 
6.45 หนองโบด    6.90บางแทงแม ่

7. อ าเภอท่าแซะ จ านวน 1 แห่ง พื้นที่ 38,854 ไร่  ได้แก่ 
7.1 เขื่อนคุริง 

8. อ าเภอละแม จ านวน 57 แห่ง พื้นที่ 585 ไร่  ได้แก่ 
8.1 กสช.สระน้ าสาธารณะ  8.30ท านบปลาหนองนางรอง 
8.2 ท านบปลาหนองสะพานจันทร์ 8.31ฝายน้ าล้น ซอย 23 
8.3 ฝายน้ าล้น ซอย 26   8.32สระชลประทาน 
8.4 สระน้ า กสช.   8.33สระน้ าชลประทาน 
8.5 สระบัวเกษม ซอย 28  8.34บึงหนอง 
8.6 ประชาสงวน ซอย 28  8.35หนองกะเรียง 
8.7 หนองหอย    8.36หนองหอยขม 
8.8 ห้วยคลองเสร็จ   8.37ห้วยค าเสา 



8.9 ห้วยต้นหมอ   8.38ห้วยเตย 
8.10 ห้วยนายเมือง   8.39ห้วยราน้ า 
8.11 ห้วยสิทธิ    8.40 ห้วยหนองเป็ดน้ า 
8.12 วังตาแข ซอย 27   8.41 หนองสะพานจันทร์ 
8.13 โรงเรียนปิยะวัฒนาราม  8.42ฝายน้ าล้นห้วยแดน 
8.14 หนองตาหัวเมือง   8.43 หนองวังยาว 
8.15 ห้วยกก    8.44 ห้วยตอ 
8.16 ห้วยตาปาน   8.45 ห้วยทรายขาว 
8.17 ห้วยน้ าใส    8.46 ห้วยบ้านทุ่งทราง 
8.18 ห้วยลางดาง   8.47 ฝายคันธุลี 
8.19 สระน้ าวัดต้นบก   8.48 ฝายน้ าล้น ม.4 ละแม 
8.20 ฝายน้ าล้นห้วยกรอด  8.49 สระเก็บน้ าบ้านหนองจูด 
8.21 ห้วยมาดยาว   8.50 ร.รบ้านดวด 
8.22 ฝายกั้นน้ าคลองดวด  8.51 พรุดวด 
8.23 หนองบัว    8.52 ห้วยเขาพลู 
8.24 ห้วยฝาด    8.53 ห้วยอางผา 
8.25 ฝายน้ าล้น ม.3 สวนแตง  8.54 ห้วยตาเทียน 
8.26 สระ ร.พ.ช. ม.4 ละแม  8.55 พรุแหลมดิน 
8.27 หนองบัวโบสถ์   8.56 สระน้ าบ้านสวนสมบูรณ์ 
8.28 พรุสวนสมบูรณ์   8.57 ห้วยบริแวง 
8.29 สระน้ าบ้านทรายทอง 

 
6 จ านวนและพื้นที่แหล่งน้ าจืด 

จ านวน 246 แห่ง   พื้นที่ 320,937  ไร่  ได้แก่ 
1. อ าเภอเมืองชุมพร จ านวน 97 แห่ง พื้นที่  2,889  ไร่  ได้แก่ 

1.1 หนองมุก    1.50 หนองอ้อเล็ก 
1.2 หนองหลวง    1.51สระยักษ์ 
1.3 หนองหว้า    1.52 สระห้วยลึก 
1.4 หนองหัวสระพาน   1.53สระคณฑ ี
1.5 หนองอู่เภาใหญ่   1.54สระน้ าขุด 
1.6 สระน้ าตาเจ้า   1.55 ห้วยตาหนู 
1.7 สระเก็บน้ าช่องไทร   1.56 ห้วยกลาง 
1.8 สระน้ าบ้านพรายทอง  1.57ห้วยโคลน 
1.9 หนองน้ าหนองค้อ   1.58ฝายคลองในน่วม 
1.10 สระน้ า รพช.   1.59 ห้วยหินใส 
1.11 หนองน้ าทับมะพร้าว  1.60 ฝายน้ าล้นห้วยระก า 
1.12 พรุกระจุด    1.61 หนองยายรัตน์ 
1.13 พรุก า    1.62ห้วยด้วน 



1.14 หนองน้ าขาว   1.63ห้วยรากยาง 
1.15 สระน้ า รพช.   1.64 สระน้ าวังทอง 
1.16 หนองบัว    1.65 สระน้ า (สปก) 
1.17 หนองผักบุ้ง   1.66 ห้วยน้ าทรัพย์ 
1.18 หนองลานนาค   1.67 สระน้ า(อ. เสียบญวญ5/2) 
1.19 ท านบปลาหนองร าพัน  1.68ห้วยแก่งนา 
1.20 หนองไซยาว   1.69ห้วยน้ า (หลังวัดใหม่) 
1.21 หนองผักริ้น   1.70ห้วยหลง 
1.22 หนองพัด    1.71ฝายท่าไม้ลาย 
1.23 หนองสองห้อง   1.72แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1.24 หนองหัวควาย   1.73ห้วยลังตัง 
1.25 หนองเหม็ด   1.74ห้วยออก 
1.26 หนองใหญ่    1.75สระน้ าหนองหาร 
1.27 หนองคลองตะเคียน  1.76หนองน้ าถ้ าค้างคาว 
1.28 หนองน้ าขาว   1.77สระน้ ากรมส่งเสริม 
1.29 หนองนางตุง   1.78ห้วยยง 
1.30 พรุผักหนาม   1.79ฝายน้ าล้นเขาชันโต๊ะ 
1.31 หนองนางน้อย   1.80หนองพรุยายหอม 
1.32 หนองลุ่มแป้น   1.81หนองยายปราง 
1.33 หนองใหญ่ทางช้าง   1.82สระควนตานุ้ย 
1.34 หนองบางหัก   1.83 ห้วยกง 
1.35 หนองพัด    1.84 ห้วยน้ าผุด 
1.36 พรุนาปรือ    1.85ห้วยหนองใหญ่ 
1.37 หนองช้างใหญ่   1.86 ห้วยหาด 
1.38 ประมงร.รวัดเทพนิมิตร  1.87สระน้ าเขาชันโต๊ะ 
1.39 หนองขอน    1.88 สระประมง ร.ร.เขาซันโต๊ะ 
1.40 หนองเขียม   1.89 ห้วยยวนแพน 
1.41 หนองจระเข้   1.90สวนเฉลิมพระเกียรต์ 
1.42 หนองจาก    1.91หนองต าเสาร์ 
1.43 หนองชุมเห็ด   1.92หนองนางดุง 
1.44 หนองแช่กระดาน   1.93หนองภูมิ 
1.45 หนองตะแพ้   1.94หนองย่านบ้า 
1.46 หนองตาแปะ   1.95หนองยาว 
1.47 หนองเทียมล่อง   1.96หนองหัวสระ 
1.48 หนองสองห้องใหญ่   1.97หนองใหญ่ 
1.49 หนองเสม็ด 

2.  อ าเภอปะทิว จ านวน 4 แห่ง พื้นที่  52  ไร่  ได้แก่ 
2.1 ฝายคลองชลประทานโพธิ์กร่าง 



2.2 ฝายบางทะเล 
2.3  ฝายดอนแตง 
2.4  ฝายนาขาม 

3.  อ าเภอพะโต๊ะ จ านวน 2 แห่ง พื้นที่  500  ไร่  ได้แก่ 
3.1 คลองพะโต๊ะ 
3.2 คลองศอก 

4.  อ าเภอสวี จ านวน 78 แห่ง พื้นที่  936  ไร่  ได้แก่ 
4.1 ท านบปลาหนองทุ่งญวญ  4.40ท านบท่าด ี
4.2 ห้วยน้อย    4.41ฝายน้ าล้นบ้านแก่งอนุรักษ ์
4.3 ห้วยบางด้วน   4.42 สระน้ า รพช. 
4.4 สระน้ า ร.ร.บ้านเขาทะลุ  4.43ท านบวัดควน 
4.5 สระน้ าเขาทะลุพิทยาคม  4.44หนองละหาร 
4.6 ห้วยใหญ่    4.45ท านบห้วยทุ่งสะบ้า 
4.7 ฝายน้ าล้นห้วยทองหินแก้ว  4.46สระน้ าบ้านเขาหลัก 
4.8 ห้วยขุนยา    4.47อ่างเก็บน้ าห้วยแร่ 
4.9 ห้วยทองแก้ว   4.48อ่างเก็บน้ าห้วยแร่ 
4.10 สระน้ า ร.ร.บ้านห้วยกลาง  4.49สระอ่างเก็บน้ าคลองเชน 
4.11 อ่างเก็บน้ าบ้านนาเหนือ  4.50พนังกั้นน้ าแก่งกระท่ัง 
4.12 ฝายน้ าล้นคลองถ้ าทุน  4.51 สระน้ า ร.ร.บ้านห้วยชัน   
4.13 อ่างเก็บน้ าทุ่งในไร่   4.52พนังกั้นน้ าคลองน้อย 
4.14 ฝายน้ าล้น    4.53อ่างเก็บน้ าล าห้วยกริม 
4.15 ฝายน้ าล้น    4.54ฝายน้ าล้นทะเลลม 
4.16 ฝายน้ าล้น    4.55ฝายน้ าล้นภูเขาทอง 
4.17 ล าห้วยนาดี   4.56หนองน้ ากิน 
4.18 ห้วยเขาหลัก   4.57หนองน้ ากิน (นาคราม) 
4.19 ห้วยโคนยาง   4.58 ห้วยคูสวนพริก 
4.20 ห้วยหนองคาม   4.59 อ่างเก็บน้ าอ่างข่าง 
4.21 สระน้ า ร.ร.บ้านห้วยทับทอง  4.60 สระน้ า ร.ร.วัดธัญญาราม 
4.22 ห้วยกล่ า    4.61 สระห้วยกรวด 
4.23 ห้วยตะเคียน   4.62 ฝายน้ าล้นห้วยเขาแดง 
4.24 อ่างเก็บน้ าบ้านนาเหรี่ยง  4.63 อ่างเก็บน้ าห้วยกรูด 
4.25 ห้วยช่องรอ   4.64 สระเก็บน้ าบ้านตาหลัก 
4.26 ฝายน้ าล้นน้ าฉา   4.65 สระส านักสงฆ์บ้านห้วยแก้ว 
4.27 ท านบห้วยฉลอง   4.66 สระเก็บน้ าห้วยอินทนนท ์
4.28 ท านบห้วยเขาล้าน   4.67 สระเก็บน้ าบ้านทุ่งม่วง 
4.29 ห้วยนนท์    4.68 ท านบปลาบ้านทุ่งยอ 
4.30 อ่างเก็บน้ าท่าหิน   4.69 ห้วยมุด 
4.31 อ่างเก็บน้ าท่าด่าน   4.70 เขื่อนเขาวัว 



4.32 อ่างเก็บน้ าพรุก า   4.71 ห้วยสวนพริก 
4.33 อ่างเก็บน้ าห้วยปลิง   4.72 ท านบดินห้วยหีด 
4.34 เขื่อนเก็บน้ านาตาแย้ม  4.73 ท านบดินห้วยหีด 
4.35 อ่างเก็บน้ าทุ่งโพธิ์   4.74 ฝายน้ าล้นห้วยน้ าแดง 
4.36 สระน้ า ร.ร.น้ าลอดน้อย  4.75 ฝายน้ าล้นห้วยน้ าแดง 
4.37 สระเก็บน้ าห้วยขุนยา  4.76 สระน้ า ร.ร.ไทยพัฒนา 
4.38 อ่างเก็บน้ าเขาแรด   4.77 สระเก็บน้ าไร่ใน 
4.39 สระเก็บน้ าบ้านลุ่มญวญ  4.78 เขื่อนเก็บน้ าวังหิน 

5.  อ าเภอทุ่งตะโก จ านวน 4 แห่ง พื้นที่  330  ไร่  ได้แก่ 
5.1 คลองตะโก 
5.2 คลองเพรา 
5.3 คลองห้วยมุด 
5.4 คลองยางเสียน 

6.  อ าเภอหลังสวน จ านวน 7 แห่ง พื้นที่  315,661  ไร่  ได้แก่ 
6.1 แม่น้ าหลังสวน 
6.2  คลองบางกา 
6.3  ห้วยจระเข้ 
6.4  ห้วยจันทร์แผล 
6.5  ห้วยตารงค์ 
6.6  ห้วยวิง 
6.7  ห้วยซาหม้าย 

7.  อ าเภอท่าแซะ จ านวน 52 แห่ง พื้นที2่69 ไร่  ได้แก่ 
7.1 หนองน้ าหัก    7.27ถนนน้ าล้น (จุด 2) คลองโจมใน 
7.2 หวยชะนี    7.28ฝายเก็บน้ าขนาดใหญ่ (วิเชียร) 
7.3 คลองส่งน้ าวัดสันก าแพง  7.29ท านบดินแพรกหินรางพันธ์เรือง 
7.4 สระเก็บน้ ากลุ่มควนดินแดง 1 7.30คลองน้ าแดง 
7.5 สระเก็บน้ ากลุ่มควนดินแดง 2 7.31คลองโอน 
7.6 สระเก็บน้ ากลุ่มชุมพะวง  7.32วังพ่อตาหินช้าง 
7.7 สระเก็บน้ าสันก าแพง  7.33ฝายเขาฉานผึ้ง 
7.8 สระเก็บน้ าหมู่บ้าน   7.34ฝายน้ าล้นคลองหินลับ 
7.9 พรุตะเคียน    7.35ฝายแปลงเพาะช า 
7.10 บ่อสาธารณะหมู่บ้าน  7.36สระกรมชลประทาน 
7.11 บ่อสาธารณะหมู่บ้าน  7.37สระน้ า สปก. 
7.12 บ่อสาธารณะหมู่บ้าน  7.38ฝายกั้นน้ าคลองนายมา 
7.13 บ่อสาธารณะหมู่บ้าน  7.39ฝายกั้นน้ าซอยพรทิพ 
7.14 ฝายกั้นน้ าคันธทรัพย์  7.40สระน้ าขนาดกลาง 
7.15 ฝายน้ าในโอน   7.41สระวัดถ้ าพรุตะเคียน 
7.16 สระทุ่งค้อ 1   7.42อาคารอัดน้ า 



7.17 สระทุ่งค้อ 2   7.43สระน้ าเฉลิมพระเกียรติ 
7.18 สระน้ า สปก.   7.44สระน้ าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
7.19 สระน้ าขนาดกลาง   7.45สระน้ าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
7.20 สระน้ าขนาดกลาง   7.46สระน้ าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
7.21 สระน้ าขนาดใหญ่   7.47สระน้ าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
7.22 สระในโอน    7.48สระน้ าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
7.23 ถนนน้ าล้น    7.49สระน้ าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
7.24 ฝาย ม.ข. 2527   7.50สระน้ าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
7.25 สระน้ าสาธารณะ   7.51ประตูระบายน้ าคลองท่าแซะ ต.คุริง 
7.26 ถนนน้ าล้น    7.52ประตูระบายน้ าคลองท่าแซะ  

8.  อ าเภอละแม จ านวน 2 แห่ง พื้นที่ 300ไร่  ได้แก่ 
8.1 คลองละแม 
8.2 คลองบ้านดวด 

 
7.   แหล่งปลาหน้าวัด หรือ ท่ีรักษาพันธุ์สัตว์น้ า 

- ที่รักษาพืชพันธุ์เดิม 123 แห่ง 
- อยู่ระหว่างจัดท าแผนที่เขตท่ีรักษาพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 123 แห่ง 

 
8.   จ านวนเรือประมงท้ังหมด 

8.1 จ านวนเรือประมงพาณิชย์ ปีการท าประมง 2563 
จ านวนเรือประมงพาณิชย์  จ านวน  8 88 ล า 

  เรือออกท าการประมง  จ านวน  888 ล า 
8.2 การจัดเรือประมงพ้ืนบ้านเข้าสู่ระบบตามมาตรการจัดการเรือประมงพ้ืนบ้าน 

เรือประมงพ้ืนบ้านที่มาแจงขอจดทะเบียนเรือใหม่ จ านวน 2,552 ล า 
 

9 จ านวนแปลงใหญ่ (2560 – 2563) 
แปลงใหญ่ มี ๑ แปลง ชื่อ วิสาหกิจชุมชนชมรมผู้เลี้ยงกุ้งชุมพรมีสมาชิก ๑3 ราย พ้ืนที่ 

1005.0394 ไร่ 
๑. นายณรงค์ธรรศปัญญาชนะกิจ  
๒. นายวีระพงษ์  เพชรเกาะ   

๓. นายสุริยะ ชุมแสง    

๔. นางสาวมีอ้ิง แซ่ลิ้ง   

๕. นายสมศักดิ์ จงรักษ์   

๖. นายโชติพิพัฒน์ ลิ้มเลิศวาที    

๗. นางสาวธัญญลักษณ์ อินทรอ่อน   

๘. นายอ าพล วงศ์แสง   

๙. นายอ าคา วงศ์แสง 



๑๐.  นายจาฎุพจน์  ไกรมาก  

๑๑.  นายบุญเลี้ยงอินทรอ่อน  

๑๒.  นายนพดล ก าเนิดโทน   

๑๓. นายนุรักษ์  จันทรสนาม   

 

10 การน าเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ 
- จังหวัดชุมพรไม่มีด่านน าเข้าสินค้าประมง 

 
11 ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2563) 

การเพาะเลี้ยง 41,414,120 กิโลกรัม 
การประมง 126,236,782.8 กิโลกรัม 
 

12 ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ า 
๑. บริษัท ซีเฟรช จ ากัด    ๑๒. แพปกรณ์ 

  ๒. แพล าภู     ๑๓. แพเอกวัฒน์ 
  ๓. บริษัทแซมดี ฟาร์ม จ ากัด   ๑๔. แพเก้าเก 
  ๔. แพจงอนันต์     ๑๕. แพทิพวัลย์ 
  ๕. แพกุ้งโชคสมชาย    ๑๖. แพป.มหาชัย 
  ๖. แพกุ้งโชคศิริชัย    ๑๗. แพทักษิณ แพปทุมมา 
  ๗. แพสาครสะพานปลา    ๑๘. แพ ช.ช้าง  

  ๘. ยุ้ยกุ้งอ๊อก (กุ้งก าลาด าส่งจีน)   ๑๙. ห้องเย็นเอเซี่ยน 
  ๙. ไจแอนด์กุ้งอ๊อก (กุ้งกุลาด าส่งจีน)  ๒๐.แพเจ๊พร 
  ๑๐. แพโกเขียวระนอง    ๒๑.แพอาเฉิน อาจาง(กุ้งด าส่งจีน) 
  ๑๑. แพเจ๊จ าเรียง    22. ตลาดท้องถิ่นภายในประเทศ 

  12. ตลาดรับซื้อสัตว์น้ าจังหวัดสมุทรสาคร  
 
13 จ านวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2564 

 
จ านวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) 

จ านวน (ราย)/ปี 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

30 30 30 30 30 30 30 30 - - - 
 
 
 
 
 



14 จ านวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 
 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก. )ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
อ าเภอ 

จ านวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 
ศูนย์หลัก ศูนย์เครือข่าย 

1. อ าเภอเมืองชุมพร 1 7 
2. อ าเภอปะทิว 1 7 
3. อ าเภอทุ่งตะโก 1 7 
4. อ าเภอหลังสวน 1 7 
5. อ าเภอสวี 1 7 
6. อ าเภอท่าแซะ 1 7 
7. อ าเภอพะโต๊ะ 1 7 
8. อ าเภอละแม 1 7 

รวม 8 56 
 
15.  จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
15.1 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีโดยมีเป้าหมาย 
15.1.1 ฝึกอบรมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวน 8 โรงเรียนๆละ 10 คนดังนี ้
 -โรงเรียน ตชด. สันตินิมิต  

  -โรงเรียน ตชด.บ้านพันวาล  
  -โรงเรียน ตชด.สิริราษฎร์ประดิษฐ์  
  -โรงเรียน ตชด. บ้านสวนเพชร  
  -โรงเรียน ตชด.บ้านควนสามัคคี  
  -โรงเรียนบ้านน้ าฉา  
  -โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเหมือง  
  -โรงเรียน ตชด. บ้านตะแบกงาม  

    15.1.2 ฝึกอบรมความรู้ด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ าจ านวน 2 โรงเรียนๆละ 30 
  คนดังนี้  

   -โรงเรียน ตชด. บ้านควนสามัคคี 
   -โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเหมือง  

 
 15.2 โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จ านวน 1 แห่ง ดังนี้ 

-โรงเรียนเพียงหลวงฯ 5 (โรงเรียนบ้านในหยาน) หมู่ที่ 6 ต าบลพะโต๊ะอ าเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่พันธุ์สัตว์น้ า และอาหารสัตว์น้ า ให้แก่
โรงเรียนมีเป้าหมายดงันี ้



-เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
-เด็กนักเรียนมีความรู้เบื้องต้นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
-เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า การถนอมอาหารและหลักโภชนาการ 
รวมทั้งสร้างทัศนคติในการบริโภคสัตว์น้ า มีการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการที่ดี 
-โรงเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงและขยายผลสู่ชุมชน ท าให้ราษฎร
หรือผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริม
ท าให้เกิดรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 
16.  จ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 

ออกใบอนุญาต เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง จ านวน 65 ราย 
 ออกใบอนุญาต เพาะเลี้ยงหอยทะเล จ านวน 145ราย 

 
17. ชนิดสัตว์น้ าที่ส าคัญของจังหวัด 

๑. กุ้งขาวแวนนาไม 
  ๒. กุ้งกุลาด า 
  ๓. ปูทะเล 
  4. หอยแมลงภู่ 
  5. ปลาหมอชุมพร  
  6. ปลาทู  
 
18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท) 

งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจ าปี 2564 (ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564) 
จ านวน  7,568,154 บาท 

 
19. หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ 

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งชุมพร 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
- ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร 
- ด่านตรวจประมงชุมพร 

 
20. สัตว์น้ าควบคุม 

ตารางสรุปการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของ
แผ่นดิน ส านักงานประมงจังหวัดชุมพร ข้อมูล ณ วันที่ 21  กรกฎาคม  2564 เวลา 13.30 น. 
 
 



ล าดับ
ที ่

อ าเภอ ประเภทการเลี้ยง รวม ปี/อนุญาต ปี/หมดอายุ ผู้อนุญาต หมายเหตุ 
หอยทะเล กระชัง 

1 
ปะทิว 17 15 30 2562 2564 

นายอ าเภอ
ปะทิว   

2 
ท่าแซะ - - - - - - 

ยังไม่มีการ
อนุญาต 

3 
เมือง 128  32 160 2562 2564 

นายอ าเภอ
เมืองชุมพร   

4 
สว ี             

ยังไม่มีการ
อนุญาต 

5 ทุ่งตะโก   16   16  2563 2565     
6 หลังสวน   -  2 2   2563 2565     
7 พะโต๊ะ               
8 

ละแม             
ยังไม่มีการ
อนุญาต 

รวม 145 65 210     
 
การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 145  ราย 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง 65ราย 

 
21. ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ 118 แห่ง ได้แก่ 
1. อ าเภอเมืองชุมพร จ านวน 56 แห่ง 

-  ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ จ านวน 3 2 แห่ง 
-    ท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้าน จ านวน 1 แห่ง 
-    ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้ส าหรับจอดพักเรือประมง จ านวน 20 แห่ง 
-    ท่าเทียบเรือประมงที่บริการน้ าหรือน้ าแข็ง จ านวน 3 แห่ง 

2. อ าเภอปะทิว จ านวน 9 แห่ง 
-  ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ จ านวน 3 แห่ง 
-    ท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้าน จ านวน 5 แห่ง 
-    ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้ส าหรับจอดพักเรือประมง จ านวน 1 แห่ง 

3. อ าเภอทุ่งตะโก จ านวน 8 แห่ง 
-  ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ จ านวน 4 แห่ง 
-    ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้ส าหรับจอดพักเรือประมง จ านวน 1 แห่ง 
-    ท่าเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ าส าหรับการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น 
 จ านวน 3 แห่ง  

4. อ าเภอสวี จ านวน 1 แห่ง 
-  ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ จ านวน 1 แห่ง  



5. อ าเภอหลังสวน จ านวน 44 แห่ง 
-  ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ จ านวน 21 แห่ง  
-    ท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้าน จ านวน 1 แห่ง 
-    ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้ส าหรับจอดพักเรือประมง จ านวน 20 แห่ง 
-    ท่าเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ าส าหรับการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น 
 จ านวน 1 แห่ง  
- ท่าเทียบเรือประมงที่บริการน้ าหรือน้ าแข็ง จ านวน 1 แห่ง 
 

 
 

 


