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ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑. ขอ้มูลทั่วไป 

จังหวัดนครศรีธรรมราช การปกครองแบ่งออกเป็น 23 อำเภอ (165 ตำบล 1,428 หมู่บ้าน) ได้แก่ 
๑. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช      ๒. อำเภอปากพนัง 
๓. อำเภอหัวไทร     ๔. อำเภอท่าศาลา 
5. อำเภอขนอม     ๖. อำเภอสิชล 
๗. อำเภอเชียรใหญ่     ๘. อำเภอชะอวด 
๙. อำเภอทุ่งใหญ่     ๑๐. อำเภอพิปูน 
๑๑. อำเภอทุ่งสง     ๑๒. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
๑๓. อำเภอช้างกลาง     ๑๔. อำเภอนาบอน  
๑๕. อำเภอพระพรหม      ๑๖. อำเภอลานสกา 
๑๗. อำเภอร่อนพิบูลย์     ๑๘. อำเภอจุฬาภรณ์ 
๑๙.อำเภอบางขัน     ๒๐. อำเภอพรหมคีรี 
๒๑. อำเภอฉวาง     ๒๒. อำเภอถ้ำพรรณรา 
๒๓. อำเภอนบพิตำ 

๒. พื้นที่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง          
2.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชายฝั่งทะเลยาว ๒๒๕ กิโลเมตร อำเภอขนอม 21 กิโลเมตร 

อำเภอสิชล  26.5 กิโลเมตร,อำเภอท่าศาลา 31.8 กิโลเมตร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 32 กิโลเมตร 
อำเภอปากพนัง 85 กิโลเมตร และอำเภอหัวไทร 28.7 กิโลเมตร  

2.2 กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง 3 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 5,400 เมตร นับจากระดับความลึก 0 เมตร 
ตามแผนทีก่รมอุทกศาสตร์ มีพ้ืนที่กว่า 5 แสนไร่ 

3. พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ         
3.1 แหล่งน้ำเปิด แม่น้ำ ลำคลองที่สำคัญ เช่น แม่น้ำปากพนัง มีความยาวประมาณ 147 กิโลเมตร  

แม่น้ำตาปีหรือแม่น้ำหลวง ต้นน้ำอยู่ในอําเภอพิปูน และอําเภอฉวาง มีความยาวประมาณ 232 กิโลเมตร  
และลำคลองอ่ืนๆ ได้แก่ คลองปากพูน คลองท่าดี คลองเสาธง คลองกลาย คลองท่าทน คลองน้ำตกโยง คลองมัน 
คลองท่าเลา คลองท่าโลน เป็นต้น 

3.2 แหล่งน้ำปิด ที่สำคัญ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อำเภอชะอวด พ้ืนที่ 35 ,500 ไร่ ฝายคลอง 
ไม้เสียบ พ้ืนที่ 27,700 ไร่ อ่างเก็บน้ำกระทูน พ้ืนที่ 12,500 ไร่ อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อำเภอพิปูน 
พ้ืนที่ 9,900 ไร่ เป็นต้น 
4. รูปแบบการทำประมง ประเภทเรือและจำนวนเรือ           
           4.๑ รูปแบบการทำการประมง จำแนกได้ ๓ ประเภท คือ ประมงน้ำจืด ประมงชายฝั่งพ้ืนบ้าน 
และประมงพาณิชย์  

 ๑) ประมงน้ำจืด ส่วนใหญเ่ป็นอาชีพเสริมหรือประมงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ใช้อวนติดตา แห 
ยอ เบ็ดมือ จำนวนชาวประมงที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 54 คน 
   2) ประมงชายฝั่งพื้นบ้าน ชาวประมงที่ใช้เรือต่ำกว่า 10 ตันกรอส เครื่องยนต์มีกำลังไม่ถึง 
350 แรงม้า และเครื่องมือตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
เป็นชาวประมงหลักของจังหวัด อาศัยกันเป็นชุมชนชาวประมงหรือหมู่บ้านจะตั้งอยู่บริเวณริ มฝั่งคลอง  
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ปากแม่น้ำที่มีเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเล เครื่องมือที่ใช้ เช่น อวนลอยปลา อวนจมปูม้า อวนจมปลาทู อวนจมกุ้ง 
อวนจมหมึก เป็นต้น มีจำนวนชุมชนชาวประมง ประมาณ 96 ชุมชน จำนวนชาวประมงที่ขึ้นทะเบียน 4,500 ราย 
เรือประมง 3,427 ลำ ชาวประมงจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 61 กลุ่ม มีสมาชิก 2,096 ราย 
กิจกรรมที่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ทีด่ำเนินการ เช่น 
 1. ธนาคารปูม้า จำนวน 30 กลุ่ม (ตารางท่ี 1) 
 2. แหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่ง (พ้ืนที่ประมงหน้าบ้าน) (ตารางท่ี 2) 
  - ซั้งไม้ไผ่ (กระโจมบ้านปลา) 9 แห่ง 
  - ซั้งเชือก 21 แห่ง 
 3. กิจกรรมด้านอนุรักษ์สัตว์น้ำ เช่น อาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ผู้ช่วยเหลือการปฏิบั ติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) 

3) ประมงพาณิชย์ ชาวประมงใช้เรือประมงตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป หรือเรือที่ใช้เครื่องยนต์ 
มีกำลังแรงม้า 350 แรงม้า ขึ้นไป หรือใช้เครื่องมือที่กำหนดเป็นเรือประมงพาณิชย์ เรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง ๒๕๖3-๒๕๖4 จำนวนทั้งสิ้น ๘44 ลำ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 17 ลำ 
(ตารางท่ี 3) 
5. ท่าเทียบเรือประมง 

 จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น ๑46 ท่า แยกตามประเภท ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 61 ท่า ท่าเทียบ
เรือประมงพ้ืนบ้าน จำนวน 7 ท่า ท่าเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการผลิตอาหารสัตว์     
จำนวน 1 ท่า ท่าเทียบเรือประมงท่ีบริการน้ำหรือน้ำแข็ง จำนวน 7 ท่า ท่าเทียบเรือประมงท่ีใช้สำหรับจอดพัก
เรือประมง จำนวน 70 ท่า (ตารางที ่4) 
6. ทีร่กัษาพันธุ์สัตว์น้ำ 
 จำนวน 102 แหล่ง ประกอบด้วยอำเภอ ช้างกลาง จำนวน 1 แหล่ง ท่าศาลา 8 แหล่ง ทุ่งใหญ่  
1 แหล่ง เชียรใหญ่ 1 แหล่ง หัวไทร 14 แหล่ง ชะอวด 2 แหล่ง ฉวาง 11 แหล่ง พิปูน 4 แหล่ง ร่อนพิบูลย์  
3 แหล่ง ลานสกา 11 แหล่ง เมืองนครศรีธรรมราช    14 แหล่ง ปากพนัง 11 แหล่ง พรหมคีรี 11 แหล่ง 
และอำเภอสิชลจำนวน 10 แหล่ง 
7. ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการประมง ประจำปี พ.ศ.2563 

     7.1 ปริมาณการจับสัตว์น้ำขึ้นท่าต่อปีกว่า ๑๑๕,๒๗๔ ตัน จากจำนวน ๑๘,๗๕๗ เที่ยวเรือ 
          7.2 ปริมาณและผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อปี 21,173 ตัน พ้ืนที่  25 ,834 ไร่   
แบ่งเป็น กุ้งขาวแวนนาไม จำนวน 17,489 ตัน พ้ืนที่ 13,522 ไร่ ปลานิล จำนวน 3,141 ตัน พ้ืนที่ 4,094 ไร่    
ปลาดุก จำนวน 397 ตัน พ้ืนที่ 1,148 ไร่ ปูทะเล จำนวน 33 ตัน พ้ืนที่ 5,357 ไร่ กบ จำนวน 120 ตัน พ้ืนที ่31 ไร่  
 7.3 ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำจืดที่สำคัญ เช่น ปลาไหล จำนวน 99,000 กิโลกรัม/ปี 
8. สถานประกอบการด้านการประมง (ทบ.๒) จำนวน 371 แห่ง แยกเป็นประเภท ดังนี้ (ตารางท่ี 5) 

8.1 โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 8 แห่ง  
8.2 ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์นำ้ 11 แห่ง  
8.3 แพ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวม 254 แห่ง  
8.4 สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 3๗ แห่ง  
8.5 สถานประกอบ การห้องเย็น 7 แห่ง  
8.6 สถานประกอบ การแปรรูปสัตว์น้ำพ้ืนเมือง 25 แห่ง  
8.7 โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 4 แห่ง  
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8.8 ผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ 22 แห่ง  
8.9 ผู้ประกอบการกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอืน่ๆ 3 แห่ง  

9. ข้อมูลผู้ย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง 4,554 ราย ชายฝัง่ทะเล 4500 ราย นำ้จืด 54 ราย (ตารางที่ 6) 
10. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน ๑47 กลุ่ม แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ (ตารางท่ี 7) 

1) ทำการประมงน้ำจืด 16 กลุ่ม จำนวนสมาชิก  330  ราย 
2) ทำการประมงชายฝั่ง 61 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 2,096 ราย 
3) ทำการประมงนอกชายฝั่ง 4 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 116 ราย 
4) แปรรูปสัตว์น้ำ ๒๒ กลุ่ม จำนวนสมาชิก 446 ราย  
๕) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 44 กลุ่ม จำนวนสมาชิก  2,069 ราย  

11. จำนวนประมงอาสา อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และผู้ชว่ยเหลือการปฏิบตัิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  

๑) ประมงอาสาที่ผ่านการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2545-2563  จำนวน 224 ราย  (ตารางท่ี 8) 
๒) อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จำนวน 272 ราย  
     - ที่ผ่านการฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗ ราย ในเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง

นครศรีธรรมราชและอำเภอปากพนัง โดยได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
     - ที่ผ่านการฝึกอบรมในปีงบประมาณ จำนวน ๒๒๕ ราย ในเขตพ้ืนที่อำเภอติดชายทะเลและ

อำเภอติดแม่น้ำตาปี โดยได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
๓) ผูช้่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที ่(ชปพ.ประมง) ตามความในมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราช

กำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตารางท่ี 9) 
- จัดฝึกอบรมโดยกรมประมง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 ราย  
- จัดฝึกอบรมโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 270 ราย   
    - โดยงบพัฒนาจังหวัด 7 รุ่น จำนวน 182 ราย  
    - โดยงบโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน (ปาบึก) 81 ราย  
   - โดยงบปกติกรมประมง จำนวน 7 ราย 

12. ข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564 (ตารางท่ี 10) 

 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งสัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำจืดโดยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 23 อำเภอ 
เกษตรกรได้มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ งแบบพาณิชย์และยังชีพ  จำนวน (ทบ.1)  
รวม 15,795 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยงรวม 46,089 ไร่ แยกเป็นแบบพาณิชย์ จำนวน 7,533 ราย พ้ืนที่
เพาะเลี้ยง 32,186 ไร่ แบบยังชีพจำนวน 8,262 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยง 13,903 ไร่ รูปแบบการเลี้ยง เลี้ยงใน
บ่อดิน เป็นหลัก รองลงไป การเลี้ยงในกระชัง และบ่อซีเมนต์ สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ มีผู้เพาะเลี้ยงและพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงแยกได้ ดังนี้ กุ้งขาวแวนนาไม จำนวน 1,905 ราย พ้ืนที่ 13,220 ไร่ กุ้งกุลาดำ จำนวน 301 ราย 
พ้ืนที่ 4,441 ไร่ ปูทะเล จำนวน 1,799 ราย พ้ืนที่ 7,226 ไร่ ปลานิลในบ่อดิน 1,950 ราย   พ้ืนที่ 4,820 ไร่  
ปลานิลในกระชัง 80 ราย  พ้ืนที่เพาะเลี้ยงรวม 31,120 ตรม. ปลาดุก จำนวน 651 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยงรวม 549 
ไร่ กบในบ่อซีเมนต ์จำนวน 125 ราย พ้ืนที่ 29,600 ตรม. (18.5 ไร่) 

          สำหรับสัตว์น้ำชนิดอ่ืนๆมีการเพาะเลี้ยงเป็นเชิงพาณิชย์แต่มีจำนวนค่อนข้างน้อย ได้แก่  
ปลากะพงขาว จำนวน 338 ราย พ้ืนที่ 1,049 ไร่ กุ้งก้ามกราม จำนวน 21 ราย พ้ืนที่ 34 ไร่ จระเข้น้ำจืด 
จำนวน 28 ราย พ้ืนที่ 9.74 ไร่ ปลาน้ำจืดอ่ืนๆ เช่น ปลาจาระเม็ดทับทิม  หมอไทย สลิด สวาย ตะเพียน ช่อน 
ตะพาบน้ำ เกษตรกรรวม จำนวน 393 ราย พ้ืนที่ 645 ไร่  
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13. ชนิดสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

     13.1 กุ้งทะเล 

    จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตกุ้งทะเลที่สำคัญโดยเฉพาะกุ้งขาวแวนนาไมเป็นอันดับต้นๆ
ของประเทศไทยรองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จันทบุรี โดยเกษตรกรได้ ปรับเปลี่ยนการเพาะเลี้ยงจากกุ้งกุลาดำ
เป็นกุ้งขาวแวนนาไมตั้งแต่ ปี 2541 ช่วงประมาณปี 2551-2553 สามารถผลิตกุ้งขาวแวนนาไมได้ผลผลิต
สูงถึง 40,000-50,000 ตัน/ปี การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดค่อนข้างสูง สร้างมูลค่า ทางด้านเศรษฐกิจ
ที่สำคัญเกิดการหมุนเวียนของห่วงโซ่เศรษฐกิจ สร้างอาชีพ รายได้ให้กับพ่ีน้องเกษตรกรไม่ น้อยกว่า 5,000 -
7,000 ราย แต่ในระยะเวลาช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมประสบปัญหาด้านโรคระบาด  
เช่น โรคตัวแดงดวงขาว โรคตายด่วน (ems) โรคขี้ขาว โรคทอร่าซินโดรม ฯลฯ ทำให้ผลผลิตเสียหาย
ค่อนข้างมาก เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุน ประกอบกับสภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณภาพน้ำ ดิน 
เสื่อมโทรม ทำให้ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมลดลงอย่างมาก โดยในปี 2560 ผลผลิตลดลงเหลือ 6,706 ตัน     
ปี 2561 ผลผลิต 11,949 ตัน ปี 2562 ผลผลิต 24,010 ตัน และปี 2563 ผลผลิต 17,489 ตัน จาก
การประสบปัญหาหลายด้านทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเลิกอาชีพ บางรายก็ยังเป็นหนี้ทั้งใน
ระบบ และนอกระบบ ทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมกระทบในธุรกิจต่อเนื่องหลากหลายอาชีพ 
คงเหลือเกษตรกรที่สามารถยึดอาชีพการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในสัดส่วนน้อยลงมาก ปัจจุบันฐานข้อมูลการ
เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี 2564 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน 
1,905 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยง 13,220 ไร่ จำนวน 3,948 บ่อ  โดยแยกข้อมูลเป็นรายอำเภอได้ดังนี้                                                                             

1. อำเภอขนอม เกษตรกร 31 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 317 ไร่ จำนวน 80 บ่อ 
2. อำเภอสิชล เกษตรกร 94 ราย พ้ืนทีเ่ลี้ยง 649 ไร ่จำนวน 255 บ่อ 
3. อำเภอท่าศาลา เกษตรกร 86 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 799 ไร่ จำนวน 203 บ่อ 
4. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เกษตรกร 134 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 769 ไร่ จำนวน 189 บ่อ 
5. อำเภอปากพนัง เกษตรกร 816 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 5,222 ไร่ จำนวน 1,564 บ่อ 
6. อำเภอหัวไทร เกษตรกร 694 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 5,217 ไร่ จำนวน 1,570 บ่อ 
7. อำเภอเชียรใหญ่ เกษตรกร 50 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 246 ไร่ จำนวน 87 บ่อ 

13.2 ปลานิล 

  ปลานิลถือเป็นสัตว์น้ำอีกชนิดที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ เกษตรกรพัฒนารูปแบบการ
เลี้ยงแบบพัฒนาใช้ระบบการเลี้ยงอัตราหนาแน่นสูง ให้ผลผลิตต่อไร่สูง อัตราการรอดสูง มีพ่อค่าในท้องถิ่นและ
ต่างถ่ินเข้ามาจับผลผลิตถึงปากบ่อของเกษตรกร วิธีการขายเกษตรกรทยอยจับปลานิลขายให้กับพ่อค้าคนกลาง
ในพ้ืนที่ ตามจำนวนที่พ่อค้าต้องการ ตลาดปลานิลยังเป็นการขายภายในจังหวัด และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง     
ในปี 2563 ผลผลิตปลานิล จำนวน 3,141 ตัน ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพาะเลี้ยงปลานิลในปี 2564     มี
เกษตรกรขึ้นทะเบียน จำนวน 1,950 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยงรวม 4,820ไร่ อำเภอที่เป็นแหล่ง เพาะเลี้ยงปลา
นิลในรูปแบบธุรกิจเชิงพาณชิย์อันดับต้นๆ 5 อำเภอ คือ       

1. อำเภอปากพนัง เกษตรกร 695 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 1,946 ไร่ จำนวน 1,229 บ่อ  
2. อำเภอเชียรใหญ่ เกษตรกร 316 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 1,220 ไร่ จำนวน 670 บ่อ  
3. อำเภอหัวไทร เกษตรกร 205 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 552 ไร่ จำนวน 285 บ่อ  
4. อำเภอเมือง เกษตรกร 178 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 486 ไร่ จำนวน 313 บ่อ  
5. อำเภอท่าศาลา เกษตรกร 115 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 145 ไร่ จำนวนบ่อเลี้ยง 208 บ่อ  

และยังมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลานิลครอบคลุม กระจาย ทั้ง 23 อำเภอ รวมถึงการเลี้ยงปลานิล
ในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนประมาณ 80 ราย  
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 13.3 ปลาดุก  

  ปลาดุกเป็นสัตว์น้ำดั้งเดิมที่เกษตรกรมีการเพาะเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเนื่องจากเป็นปลา
ที่เลี้ยง ง่ายอัตราการรอดสูง สามารถเลี้ยงหนาแน่นได้ในพ้ืนที่น้อยๆ เกษตรกรมีการพัฒนาเป็นการเลี้ยง
พาณิชย์ เพ่ือจำหน่ายทั้ง แบบสด และการแปรรูป เช่นปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกร้า ในปี 2563 ผลผลิตทั้ง
จังหวัดรวม 397 ตัน ปี 2564 ข้อมูลการขึ้นทะเบียน จำนวน 651 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยงรวม 549 ไร่   
อำเภอที่เป็นแหล่งเลี้ยงปลาดุกเพ่ือจำหน่าย เชิงพาณิชย์ คือ   

  1. อำเภอท่าศาลา เกษตรกร 182 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 154 ไร่ จำนวน 1,229 บ่อ 
  2. อำเภอเมือง เกษตรกร 46 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 53 ไร่ จำนวน 141 บ่อ 
  3. อำเภอชะอวด เกษตรกร 100 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 44 ไร่ จำนวน 196 บ่อ 
  4. อำเภอหัวไทร เกษตรกร 40 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 42 ไร่ จำนวน 54 บ่อ 
  5. อำเภอสิชล เกษตรกร 56 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 48 ไร่ จำนวน 109 บ่อ 

และมีการเลี้ยงกระจายครอบคลุม ทุกอำเภอในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 13.4 ปูทะเล 

  ปูทะเลหรือ “ปูดำ” เป็นอีกสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง  
ตลาดยังรองรับผลผลิตได้อีกมาก ทั้งการจำหน่ายในประเทศและต่ างประเทศ เกษตรกรที่ประสบปัญหาการ
ขาดทุน จากการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม มีพ้ืนบ่อปล่อยร้าง จึงได้กลับมาพลิกฟ้ืนใช้ประโยชน์ ปรับเปลี่ยน
เป็นการเลี้ยงปูทะเล ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเกษตรกรได้รวมตัวกันในการเลี้ยงปูทะเลตามระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน 4 แปลง มีสมาชิก 134 ราย โดยมีหน่วยงานของกรมประมง ในพ้ืนที่ให้การ
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิต การสร้างมาตรฐาน การบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด ปี 2563 
ผลผลิต 33 ตัน ปี 2564 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพ่ือเลี้ยงปูทะเลเชิงพาณิชย์ จำนวน 1,059 ราย พ้ืนที่เลี้ยง  
2,963 ไร ่จำนวน 1,145 บ่อ โดยมีการเลี้ยงในอำเภอติดชายฝั่งทะเลหลักๆ คือ 
  1. อำเภอปากพนัง เกษตรกร 1,056 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 2,963 ไร่ จำนวน 1,145 บ่อ 
  2. อำเภอเมือง เกษตรกร 449 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 3,113 ไร่ จำนวน 527 บ่อ 
  3. อำเภอหัวไทร เกษตรกร 268 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 898 ไร่ จำนวน 347 บ่อ 
ทีเ่หลือมีการขึ้นทะเบียนเล็กน้อยในพื้นท่ี อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชล 
 13.5 กบ 
  เป็นสัตว์น้ำอีกชนิดที่เกษตรกรสามารถทำรายได้ สร้างผลกำไรให้กับผู้เพาะเลี้ยงได้ดี เป็นสัตว์น้ำ
เศรษฐกิจอีกชนิดที่ยังมีช่องทางการตลาด ผลผลิตกบส่วนใหญ่ ไม่ค่อยประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด เกษตรกร
ยังสามารถผลิต และขยายตลาดได้ดี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรที่เลี้ยงเชิงพาณิชย์ สามารถขายไปสู่
ตลาดต่างประเทศหลายตลาด เช่น มาเลเซีย ไต้หวัน  ลาว กัมพูชา ผลผลิต ปี 2563 จำนวน 120 ตัน          
ปี 2564 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนแบบพาณิชย์ จำนวน 125 ราย พ้ืนที่การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ จำนวน 29,600    ตาราง
เมตร โดยกระจายในอำเภอ ดังนี้ 
  1. อำเภอพระพรหม เกษตรกร 33 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 9,440 ตารางเมตร จำนวน 591 บ่อ 
  2. อำเภอสิชล เกษตรกร 30 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 5,262 ตารางเมตร จำนวน 118 บ่อ 
  3. อำเภอลานสกา เกษตรกร 13 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 2,884 ตารางเมตร จำนวน 162 บ่อ 
  4. อำเภอท่าศาลา เกษตรกร 12 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 1,020 ตารางเมตร จำนวน 60 บ่อ 
และมีการเลี้ยงกระจายในพื้นที่อำเภออ่ืนๆจำนวนเล็กน้อย ไม่ถึง 10 ราย/อำเภอ 
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14. ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

 สัตว์น้ำควบคุม ซึ่งกำหนดตามความในมาตรา 77 และ 79 แห่งพระราชกำหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องแจ้งการประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้ 

14.1 กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวน 746 ราย  
14.2 จระเข้ จำนวน 40 ราย 4,700 ตวั 
14.3 กุ้งทะเล จำนวน 2,905 ราย  
14.4 เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง จำนวน 157 ราย  

15. การพัฒนาด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพ่ือการถนอนอาหารและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำ ของเกษตรกรในพ้ืนที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถแยก
รายละเอียด ตามงบประมาณที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน ดังนี้   

1. งบปกติกรมประมง   จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1) กลุ่มปลาดุกร้าท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง ซึ่งพัฒนาต่อจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกตำบล
ท่าซัก เริ่มรวมกลุ่มผลิตปลาดุกร้าในปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบันกลุ่มยังคงผลิตปลาดุกร้า
ออกจำหน่าย และสามารถพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรม
ประมงได้สนับสนุนด้านวิชาการ วัดสุอุปกรณ์ ตลอดจนโรงเรือนตากปลาแบบหลังคาเลื่อน
เปิด-ปิดได้ และอาคารโรงบรรจุผลิตภัณฑ์ 

2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาดุกร้า บ้านนาแยกเหนือ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา เริ่ม
รวมกลุ่มและผลิตในปี 2546  จนถึงปัจจุบันกลุ่มยังคงผลิตปลาดุกร้า และน้ำพริกปลาดุก
ร้าออกจำหน่าย และสามารถพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรม
ประมงได้สนับสนุนด้านวิชาการ วัดสุอุปกรณ์ ที่ตากปลาเคลื่อนที ่  

3) กลุ่มปลาดุกร้า 2 รส (ลุงช่วง)  บ้านท่าเตียน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร เริ่มผลิตปลาดุก
ร้าในปี 2545  และพัฒนาร่วมกลุ่ม ในปี 2550 จนถึงปัจจุบันกลุ่มยังคงผลิตปลาดุกร้า 
และน้ำปลาหวานปลาดุกร้าออกจำหน่าย และสามารถพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยกรมประมงได้สนับสนุนด้านวิชาการ วัดสุอุปกรณ์  และวัสดุพัฒนา
อาคารโรงตากปลาดุกร้า  

4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสาเภาสามัคคี บ้านสาเภา ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล เริ่มผลิตกะปิ  
มันกุ้ง และกะปิผัดหมูเสาเภา เริ่มผลิตในปี 2546  สามารถพัฒนาเป็นสินค้า OTOP 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมประมงได้สนับสนุนด้านวิชาการ วัสดุอุปกรณ์   

5) กลุ่มแม่บ้านอ่าวหม่อมวัง บ้านหม่อมวัง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม เริ่มผลิตกะปิ และ
น้ำปลา  ในปี 2545 โดยกรมประมงได้สนับสนุนด้านวิชาการ วัสดุอุปกรณ์  
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2. งบสนับสนุนภายใต้ โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมงพื้นบ้าน 
ปี พ.ศ.2562 จำนวน 8 กลุ่ม (ตารางท่ี 11) 
 การดำเนินกิจกรรมภายใต้ภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง ให้
สามารถดำเนินกิจกรรมในการประกอบอาชีพได้หลังประสบภัย วาตภัย เนื่องจากพายุโซนร้อนปาปึก (PABUK) 
โดยเข้าไปฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพต่อเนื่องอ่ืน ๆ เช่น สนับสนุบข้อมูลความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรประมง ฝึกซ่อมแซมเครื่องมือทำการประมง และจัดตั้งกลุ่มชุมชน เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการจำนวน 8 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ้านท่ามว่ง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม 
2) กลุ่มประมงชายฝั่ งพ้ืนบ้านและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ่าวเตล็ด ตำบลท้องเนียน  

อำเภอขนอม  
3) กลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้าน บ้านสระบัว ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา  
4) กลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้านบ้านในถุง้ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา 
5) กลุม่อนุรักษ์อวยลอยกุ้งบ้านกลาง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง 
6) กลุ่มเกษตรกรทำประมงพ้ืนบ้านตำบลท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
7)  กลุ่มประมงชายฝั่งปากนคร ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
8) กลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่งท่าซัก ตำบลท่าวัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

3. งบแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช   
      การดำเนินกิจกรรมพัฒนายกระดับภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือเกิดอัตลักษณ์

แก่สินค้าด้านการเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
     ปี พ.ศ. 2555  จำนวน 5 กลุม่ ประกอบด้วย 

1) กุ้งส้มนายหาญ บ้านสระแก้ว ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ผลิตกุ้งส้ม ปลากระบอกร้า มัน
กุ้ง สามารถพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้สนับสนุนด้าน
วิชาการ บรรจุภัณฑ์  

2) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกะปิ บ้านเปี๊ยะ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง ผลิตเคอยปลา
น้ำ แกงน้ำเคย ไตปลาแห้ง สามารถพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยได้สนับสนุนด้านวิชาการ บรรจุภัณฑ์ 

3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลากระบอกร้าปากพนัง  ชุมชนพรหมมานนท์ ตำบลปาก
พนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง  ผลิต ปลากระบอกร้า  ไตปลา สามารถพัฒนาเป็น
สินค้า OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไดส้นับสนุนด้านวิชาการ บรรจุภัณฑ์   

4) กลุ่มปลาดุกร้า 2 รส (ลุงช่วง)  บ้านท่าเตียน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร ผลิตปลาดุกร้า
สามารถพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้สนับสนุนด้านวิชาการ 
บรรจุภัณฑ์ 

5) กะปิบ่อนนท์ กลุ่มแม่บ้าน บ้านบ่อนนท์ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา ผลิตกะปิเคยกุ้ง 
โดยไดร้ับการสนับสนุนด้านวิชาการ และบรรจุภัณฑ์  

ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 18 กลุ่ม  (ตารางท่ี 12) 
1) กลุ่มประมงชายฝั่งพ้ืนบ้าน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม 

ผลิตกะปิเคยกุ้ง ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเล โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ และ ตู้
แช่แขง็ 
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2) วิสาหกิจชุมชนประมงพ้ืนบ้านบ้านท่าม่วง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม ผลิตปลาตาก
แห้ง  โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ และบรรจุภัณฑ์ 

3) กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านวัดโบสถ์ ตำบลเกาะทวด ผลิตปลาดุกร้า โดยได้รับการสนับสนุน
ด้านวิชาการ 

4) กลุ่มประมงพ้ืนบ้านและแปรรูปสัตว์น้ำบ้านนาลึก ตำบลสิชล อำเภอสิชล ผลิตปลาทูนึ่ง  
โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ และบรรจุภัณฑ์ 

5) กลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพยา ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง ผลิต 
ผลิตภัณฑ์จากปูม้า อาหารทะเลสด โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ตู้แช่แข็ง และ
เครื่องซีลสูญญากาศ 

6) กลุ่มประมงพ้ืนบ้านปากดวด ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล ผลิตปลาตากแห้ง  โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านวิชาการ และบรรจุภัณฑ์ 

7) กลุ่มวิสาหกิจฟาร์มพอเพียงบ้านพังกำ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล ผลิต ผลิตภัณฑ์จากกบนา 
และกบนาชำแหละ และจำหน่ายกบนา โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ตู้แช่แข็ง 
และเครื่องซีลสูญญากาศ 

8) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบ้านตะเคียนดำ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา ผลิตปลา
เส้นหวาน ปลาตากแห้ง ปลาส้ม โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ตู้แช่แข็ง และ
เครื่องซีลสูญญากาศ 

9) กลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้านบ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา ผลิตปลาตากแห้ง 
อาหารทะเลสด และอาหารทะเลปรุงสุก โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ  

10)  กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา ผลิตปลา
ตากแห้ง อาหารทะเลสด และอาหารทะเลปรุงสุก โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ  
และตูแ้ช่แข็ง  

11)  กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านศาลาสี่หน้า ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง ผลิตปลาดุกร้า ปลาตาก
แห้ง โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ 

12)  กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง  ผลิต กุ้งแห้ง ปลาเส้น
หวาน อาหารทะเลสด อาหารทะเลตากแห้ง และอาหารทะเลปรุงสุก โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านวิชาการ ตู้แช่แข็ง และเครื่องซีลสูญญากาศ 

13)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงท้องถิ่น   ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ ผลิตปลาดุกร้า 
โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ  

14)  กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านควนน้อย  ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ ผลิต
ปลาดุกร้า  โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ  

15)  กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแหยง ตำบลท่าปะจะ อำเภอชะอวด ผลิตปลาดุกร้า 
โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ และเครื่องซีลสูญญากาศ 

16)  กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านต้นสน ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร ผลิตปลาอินทรีเค็ม  
อาหารทะเลแปรรูป  โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ตู้แช่แข็ง และเครื่องซีล
สูญญากาศ 

17)  กลุ่มผลิตปุทะเลชมชนพอเพียงบ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร ผลิต 
ปูทะเลสด กะหรี่ปั๊บปู โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ตู้แช่แข็ง และเครื่องซีล
สูญญากาศ 

18)   กลุ่มแม่บ้านแปรรูปฝายท่า ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล ผลิตปลาเส้นหวาน ปลาหวาน อาหาร
ทะเลตากแห้ง โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ตู้แช่แข็ง และเครื่องซีลสูญญากาศ 
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4. อ่ืนๆ  
การดำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเกษตรกร โดยการร่วมบูรณาการ กับเกษตรกร และองค์กรอ่ืนๆ 

เพ่ือพัฒนาสินค้าประมง  และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 
11 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสำทำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2) วิสาหกิจชุมชนพอเพียงเกษตรคลองฆ้อง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
3) กลุ่มปลาดุกร้าแม่หนูวัน อำเภอเชียรใหญ่ 
4) กลุ่มกะปิปลาบ้านท้องลาน อำเภอเชียรใหญ่  
5) น้ำพริกโอท๊อปของดีเมืองนคร อำเภอปากพนัง 
6) กลุ่มประมงพ้ืนบ้านสาคูเหนือ อำเภอพระพรหม 
7) วราภรณ์ปลาดุกร้า อำเภอพระพรหม 
8) กลุ่มปลาดุกแปรรูปบ้านนาพรุ อำเภอพระพรหม 
9) กลุ่มปลาดุกร้าบ้านหนองหาร อำเภอพระพรหม 
10)  กลุ่มปลาเปรี้ยวบ้านป่าไม้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
11)  กลุม่แปรรูปสัตว์น้ำจืด อำเภอสิชล 
12)  กลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลแพชร อำเภอหัวไทร 
13)  กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านแพรกเมือง อำเภอหัวไทร  
14)  นาลึกประมงน้ำจืดครบวรจรเพ่ือท้องถิ่น  อำเภอนาบอน 
15)  กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านหนองตาม อำเภอนาบอน  

16. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง จำนวน 9 แปลง  (ตารางท่ี 13) 
 16.1 แปลงใหญ่กุ้งขาว จำนวน 1 แปลง           เกษตรกร จำนวน 108 ราย 

16.2 แปลงใหญ่ปลานิล จำนวน 2 แปลง  เกษตรกรจำนวน    97 ราย 
16.3 แปลงใหญ่ปูทะเล จำนวน 4 แปลง  เกษตรกรจำนวน  134 ราย 
16.4 ปลงใหญ่กบ จำนวน 1 แปลง  เกษตรกรจำนวน    35 ราย 
16.5 แปลงใหญ่ปลาดุก จำนวน 1 แปลง  เกษตรกรจำนวน    35 ราย 

17. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
 ดำเนินการส่งเสริมในศูนย์หลัก-ศูนย์เครือข่าย ด้านประมง ในพ้ืนที่ 23 อำเภอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-
2564 โดยแต่ละอำเภอประกอบด้วย ศูนย์ เครือข่ายด้านประมงในศูนย์หลัก จำนวน 1 ศูนย์ และศูนย์
เครือข่ายด้านประมงที่สำนักงานประมงจังหวัดคัดเลือก จำนวน 6 ศูนย์ รวมทั้งจังหวัด จำนวน 161 ศูนย ์ 
18. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการ (ตารางท่ี 14) 

18.1 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (ร.ร. ตชด.)  
18.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ 
18.3 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

19. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน ปี 2564 
 19.1 กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ้ืนทีอ่ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เกษตรกร 15 ราย  
          19.2 กิจกรรม :  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เกษตรกร 345 ราย เกษตรกรผู้นำ 23  ราย 
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20.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564 
     กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 

- สัตว์น้ำจืด จำนวน 61 ราย 
- สัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 194  ราย 

21.หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 6 หน่วยงาน (ตารางท่ี 15) 
 21.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง (นครศรีธรรมราช) 
 21.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสิชล (นครศรีธรรมราช) 
 21.3 ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนทีลุ่่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 21.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช 
 21.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
 21.6 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก 
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ตารางที่ 1 ธนาคารปูม้า 
 

อำเภอ จำนวน (กลุ่ม) 
ปากพนัง 4 

สิชล 4 

ท่าศาลา 7 

หัวไทร 9 

ขนอม 3 

เมืองนครศรีธรรมราช 3 

รวม 30 
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ตารางที ่2 แหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝ่ัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ ซั้งเชือก (แหล่ง) ซั้งไม้ไผ่ (กระโจมบ้านปลา) (แหล่ง) 
ปากพนัง 2 1 

สิชล 1 1 
ท่าศาลา 3 - 
หัวไทร 6 - 
ขนอม 9 - 

เมืองนครศรีธรรมราช - 7 
รวม 21 9 
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ตารางท่ี 3 ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  
 

ประเภทเครื่องมือ จำนวน (ฉบับ) 

อวนลากคู่ 29 

อวนลากคานถ่าง 48 
อวนลากแผ่นตะเฆ่ 581 
อวนล้อมจับ(อวนดำ) 3 
อวนลอย/อวนจม/อวนล้อมติดตา 67 
เรือปั่นไฟ 10 
ลอบหมึกสาย 3 
อวนครอบหมึก 20 
อวนล้อมจับปลากะตัก 3 
อวนครอบปลากะตัก 1 
เบ็ดราว 3 
ลอบปู 73 
ลอบปลา 2 
อวนรุนเคย 1 
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ตารางที่ 4 ท่าเทียบเรือประมง 

อำเภอ 
ประเภทท่าเทียบเรือประมง 

พาณิชย์ พื้นบ้าน 
ใช้สำหรับจอดพัก
เรือประมงเท่านั้น 

บริการน้ำหรอืน้ำแข็ง 
ที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการผลิตอาหาร

สัตว์เท่านั้น 

เมืองนครศรีธรรมราช 12 6 22 2   
ปากพนัง 1   9 3 1 
หัวไทร 1   2     
ท่าศาลา 6   4 1   
สิชล 20 1 21 1   
ขนอม 21   12     

รวม 61 7 70 7 1 
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ตารางที่ 5 สถานประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)  

อำเภอ 
โรงงานผ
ลิตอาหาร

สัตว์ 

ผู้ค้าปัจจัย
การผลิต
สัตว์น้ำ 

แพ พ่อค้าคน
กลาง ผู้
รวบรวม 

สถาน
ประกอบการ

แปรรูปเบื้องต้น 

สถาน
ประกอบ 

การห้องเย็น 

สถานประกอบ 
การแปรรูป
พ้ืนเมือง 

โรงงานแปรรูปสัตว์
น้ำและผลิตภัณฑ ์

ผู้นำเข้า-
ส่งออกสัตว์

น้ำ 

ผู้ประกอบการ
กิจการเกี่ยวกับ
สัตว์น้ำอ่ืนๆ 

รวม (ราย) 

ปากพนัง 2 2 25 3     1 3   36 
หัวไทร 1 3 32 4     2 3   45 
ขนอม 1   35 9 5 2       52 
เมอืงนครศรีธรรมราช 1 1 49 3 1 6 1 3 1 66 
สิชล 3   48 8   1   3 1 64 
ท่าศาลา   1 40 9 1 5   1 1 58 
พระพรหม   2 3     1   2   8 
ฉวาง   2 3 1   1       7 
เชียรใหญ ่     5     1   1   7 
ลานสกา     1         1   2 
พิปูน     1             1 
ร่อนพิบูลย ์     1             1 
ทุ่งสง     4         4   8 
ชะอวด     3     4       7 
จุฬาภรณ ์     2     1   1   4 
ทุ่งใหญ่     1             1 
ถ้ำพรรณรา     1     1       2 
เฉลิมพระเกียรต ิ           2       2 

รวม 8 11 254 37 7 25 4 22 3 371 
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ตารางที่ 6 ข้อมูลผู้ยืน่คำขอทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ ชายฝั่ง (ราย) น้ำจืด (ราย) 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 541 - 

ปากพนัง 1,062 - 

หัวไทร 657 - 

ท่าศาลา 1,119 - 

สิชล 578 - 

ขนอม 543 - 

ทุ่งสง - 6 
เฉลิมพระเกียรติ - 4 
พระพรหม - 6 
เชียรใหญ่ - 9 
ชะอวด - 8 
ฉวาง - 2 
ทุง่ใหญ่ - 3 
บางขัน - 4 
พรหมคีรี - 1 
พิปูน - 2 
ร่อนพิบูลย์ - 3 
ลานสกา - 5 
ถ้ำพรรณรา - 1 

รวม 4,500 54 
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ตารางที่ 7 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  

อำเภอ 
ประมง
น้ำจืด 

ประมงชายฝั่ง ประมงนอกชายฝ่ัง แปรรูป 
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ 

รวม 
(กลุ่ม) 

ขนอม 1 10 1 1 2 15 
ฉวาง         3 3 
เฉลิมพระเกียรติ       2 1 3 
ชะอวด 7         7 
ช้างกลาง         1 1 
เชียรใหญ่       2 4 6 
ถ้ำพรรณรา 1         1 
ทุง่สง 5         5 
ทุ่งใหญ่ 1       1 2 
ท่าศาลา   11 1 3 1 16 
นาบอน       1   1 
ปากพนัง   9 1 1 7 18 
พรหมคีรี         1 1 
พระพรหม       4 5 9 
เมือง
นครศรีธรรมราช   8   2 8 18 
สิชล   9 1 2 3 15 
หัวไทร 1 14   4 7 26 
รวม 16 61 4 22 40 147 
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ตารางที่ 8 ประมงอาสา ปี 2545 - 2563 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ จำนวนประมงอาสา (ราย) 
ขนอม 20 
จุฬาภรณ์ 8 
ฉวาง 16 
เฉลิมพระเกียรติ 7 
ชะอวด 15 
ช้างกลาง 4 
เชียรใหญ่ 15 
ถ้ำพรรณรา 2 
ท่าศาลา 18 
ทุ่งสง 16 
ทุ่งใหญ่ 3 
นบพิตำ 1 
นาบอน 2 
บางชัน 1 
ปากพนัง 17 
พรหมคีรี 3 
พระพรหม 2 
พิปูน 3 
เมืองนครศรีธรรมราช 24 
ร่อนพิบูลย์  3 
ลานสกา 5 
สิชล 17 
หัวไทร 22 

        รวม 224 
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ตารางท่ี 9 ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) 
 

อำเภอ  
งบปาบึก 

จำนวน (ราย) 
งบพัฒนาจังหวัด 

จำนวน (ราย 

หัวไทร 20 15 

เมืองนครศรีธรรมราช 22 - 

สิชล 20 4 

ปากพนัง 19 15 

ฉวาง - 12 
พิปูน - 11 
ทุ่งใหญ่ - 20 
ลานสกา - 15 
ร่อนพิบูลย์ - 10 
เชียรใหญ่ - 10 
เฉลิมพระเกียรติ - 10 
ขนอม - 26 
ท่าศาลา - 4 
ชะอวด - 27 
จุฬาภรณ์ - 3 

รวม 81 182 
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ตารางที่ 10 ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ฐานข้อมูล 28 มกราคม  2564 

อำเภอ 
แบบพาณิชย์ แบบยังชีพ 

จำนวน (ฟาร์ม) พ้ืนที่เลี้ยง (ไร่) จำนวน (ฟาร์ม) พ้ืนที่เลี้ยง (ไร่) 
ขนอม 124 484 100 110 
เชียรใหญ่ 394 1,506 332 491 
ท่าศาลา 600 1,764 391 376 
ปากพนัง 2,805 10,846 1361 3407 
เมืองนครศรีธรรมราช 1,153 8,975 961 5095 
สิชล 262 823 633 460 
หัวไทร 1,333 7,069 793 1560 
ชะอวด 255 180 841 384 
พระพรหม 111 81 474 277 
จุฬาภรณ์ 73 29 293 122 
ฉวาง 43 9 159 470 
เฉลิมพระเกียรติ 97 174 247 230 
ช้างกลาง 3 1 68 29 
ถ้ำพรรณรา 10 2 13 8 
ทุ่งสง 51 48 382 150 
ทุง่ใหญ่ 48 77 149 59 
นบพิตำ 5 2 53 22 
นาบอน 16 9 247 143 
บางขัน 8 9 51 18 
พรหมคีรี 45 38 144 85 
พิปูน 7 3 18 13 
ร่อนพิบูลย์ 42 34 333 296 
ลานสกา 48 21 219 98 

รวม 7,533 32,186 8,262 13,903 
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ตารางที่ 11 กลุ่มแปรรปูสัตว์น้ำ งบประมาณโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชมุชนประมงพ้ืนบ้าน(ปาบึก) ปี พ.ศ.2562  

ลำดับ 
พื้นที่  ชื่อกลุ่ม วันที่จด

ทะเบียน ผลิตภัณฑ์ 
ชนิดสัตว์น้ำ จำนวน

สมาชิก  แหล่งวัตถุดิบ 
อำเภอ หมู่ ตำบล น้ำจืด ชายฝั่ง 

1 ขนอม 6 ท้อง
เนียน 

กลุ่มประมงชายฝั่งพ้ืนบ้าน-
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด 

24 เม.ย. 63 ปลาแดดเดียว เช่น ปลาจวด ปลา
สีเสียด ปลาแห้งเช่น ปลาวง ปลา
ลิ้นหมา 

  ✓ 22 ประมง
พ้ืนบ้าน 

2 ขนอม 1 ท้อง
เนียน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน
บ้านท่าม่วง 

24 เม.ย. 63 กะปิ ปลาเค็ม ผลิตภัณฑ์จาก
สาหร่าย 

  ✓ 12 ประมง
พ้ืนบ้าน 

3 ท่าศาลา 5 ท่าศาลา กลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้านในถุ้ง 24 เม.ย. 63 ปลาแห้ง เช่น ปลาจวด ปลาทูแขก 
อาหารทะเลสด อาหารทะเลปรุงสุก 

  ✓ 10 ประมง
พ้ืนบ้าน 

4 ท่าศาลา 6 ท่าศาลา กลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้าน บ้าน
สระบัว 

30 ม.ค. 62 ปลาแห้ง เช่น ปลาจวด ปลาทูแขก  
และอาหารทะเลสด 

  ✓ 25 ประมง
พ้ืนบ้าน 

5 เมอืง 8 ท่าซกั กลุ่มเกษตรทำประมงพ้ืนบ้านท่าซัก 25 ธ.ค. 63 ปลาดุกร้า ✓   25 การเพาะเลี้ยง 
6 เมือง 9 ท่าซัก กลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่งตำบล

ท่าซัก 
24 เม.ย. 63 กะปิ อาหารทะเลสด อาหารทะเล

ปรุงสุกสำหรับท่าซักโฮมเตย์ 
  ✓ 22 ประมง

พ้ืนบ้าน 

7 เมือง 4 ปากพูน กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้าน
กลาง 

30 ม.ค. 62 กุง้แห้ง กะปิ ปลาเส้น ปลาหวาน 
ก้ามปลาปรุงรส อาหารทะเลสด 
อาหารทะเลปรุงสุก 

  ✓ 20 ประมง
พ้ืนบ้าน 

8 เมือง 1 ปากนคร กลุ่มประมงชายฝั่งปากนคร 30 ม.ค. 62 กะปิ อาหารทะเลสด    ✓ 21 ประมง
พ้ืนบ้าน 



 

23 

ตารางที่ 12 กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ งบแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
พื้นที่ 

ชื่อกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
ชนิดสัตว์น้ำ จำนวน

สมาชิก 
การพัฒนา/สนับสนุนปัจจัย 

แหล่ง
วัตถุดิบ อำเภอ หมู่ ตำบล น้ำจืด ชายฝั่ง 

ความรู้ 
/อบรม 

เครื่องซีล
สูญญากาศ 

ตู้แช่
แข็ง 

1 ขนอม 6 ท้อง
เนียน 

กลุ่มประมงชายฝั่งพ้ืนบ้าน-
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าว

เตล็ด 

ปลาแดดเดียว เช่น ปลาจวด  
ปลาสีเสียด ปลาแห้งเช่น ปลาวง 
ปลาลิ้นหมา 

  

✓ 22 ✓ 

 
✓ ประมง

พ้ืนบ้าน 

2 ขนอม 1 ท้อง
เนียน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมง
พ้ืนบ้านบ้านท่าม่วง 

กะปิ ปลาเค็ม ผลิตภัณฑ์จาก
สาหร่าย   

✓ 12 ✓ 

 
✓ ประมง

พ้ืนบ้าน 

3 จุฬา
ภรณ์ 

2 ควน
หนอง
คว้า 

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำ
บ้านควนน้อย 

ปลาดุกร้า ✓   35 
 

  

 
การ

เพาะเลี้ยง 

4 จุฬา
ภรณ์ 

3 บ้านขะ
อวด 

กลุ่มวิสหกิจชุมชนประมง
ท้องถิ่น 

ปลาดุกร้า ✓   33 
   

การ
เพาะเลี้ยง 

5 ชะอวด 4 ท่าปะ
จะ 

กลุม่แม่บ้านวิสาหกิจชุมชน
บ้านห้วยแหยง 

ปลาดุกร้า ✓   30 
 

✓ 

 
การ

เพาะเลี้ยง 

6 ท่า
ศาลา 

7 ท่า
ศาลา 

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้าน
แหลมโฮมเสตย์ 

อาหารทะเลปรุงสุก (บริการที่พัก
พร้อมอาหาร) 

  ✓ 25 ✓ 

 
✓ ประมง

พ้ืนบ้าน 

7 ท่า
ศาลา 

1 ท่าข้ึน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ประมงบ้านตะเคียนดำ 

ปลาแห้งปรุงรส เช่นปลาหวาน 
ไร้ก้าม ก้ามปลาปรุงรส ปลาเส้น 

   

✓ 

 
25 

 

✓ 

 

✓ 
 

✓ 

ประมง
พ้ืนบ้าน 

8 ท่า
ศาลา 

5 ท่า
ศาลา 

กลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้าน
ในถุ้ง 

ปลาแห้ง เช่น ปลาจวด ปลาทูแขก 
อาหารทะเลสด อาหารทะเลปรุงสุก 

  ✓ 10 ✓   ประมง
พ้ืนบ้าน 

9 ปาก
พนัง 

7 เกาะ
ทวด 

กลุม่เลี้ยงปลาดุกบ้านวัด
โบสถ ์

ปลาดุกร้า ปลาส้ม ✓   28 ✓ 

  

การ
เพาะเลี้ยง 
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ตารางที่ 12 กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ งบแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ลำดับ 

 
พื้นที่ ชื่อกลุ่ม 

 
ผลิตภัณฑ์ 

 
ชนิดสัตว์น้ำ จำนวน

สมาชิก 

การพัฒนา/สนับสนุนปัจจัย 
แหล่ง

วัตถุดิบ ความรู้ 
/อบรม 

เครื่องซีล
สูญญากาศ 

ตู้แช่
แข็ง อำเภอ หมู่ ตำบล น้ำจืด น้ำเค็ม 

10 ปาก
พนัง 

5 ท่าพยา กลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่น
ชายฝัง่ตำบลทา่พญา 

ปูม้าดองนำ้ปลา  น้ำพริกปูกรอบ
อาหารทะเลสด 

  ✓ 15 ✓ ✓ ✓ ประมง
พื้นบา้น 

11 เมือง 8 ท่าซัก กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านศาลา
สี่หน้า 

ปลาดุกร้า ✓   25 ✓ 

  
การ

เพาะเลี้ยง 
12 เมือง 4 ปากพูน กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้ง

บ้านกลาง 
กุ้งแห้ง กะปิ ปลาเส้น ปลาหวาน ก้าม
ปลาปรุงรส อาหารทะเลสด อาหาร
ทะเลปรุงสุก 

  ✓ 20 ✓ ✓ ✓ ประมง
พื้นบา้น 

13 สิชล 9 ฉลอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพอเพียง
บ้านพังกำ 

กบแปลงรูปเบื้องต้นแช่แข็ง หนงักบ
ทอดรสสมุนไพร น้ำพริกกบ 

  ✓ 25 ✓ ✓ ✓ ประมง
พื้นบา้น 

14 สชิล 
 

ทุ่งใส กลุ่มแม่บ้านแปรรูปฝายทา่ ปลาเสน้ ปลาหวาน กา้มปลาปรงุรส 
อาหารทะเลสด อาหารทะเลปรงุสุก 
น้ำพริกปลาฟ ู

  ✓ 11 ✓ ✓ ✓ ประมง
พื้นบา้น 

15 สิชล 8 สิชล กลุ่มประมงพืน้บา้นและแปร
รูปสัตว์นำ้บา้นนาลึก 

ปลาทูนึ่ง    ✓ 32 ✓ ✓ ✓ ประมง
พื้นบา้น 

16 สิชล 12 เสาเภา กลุ่มประมงพืน้บา้นปากดวด ปลาหวาน กา้มปลาปรุงรส อาหารทะเล
สด 

  ✓ 42 ✓ ✓ ✓ ประมง
พื้นบา้น 

17 หัวไทร 9 เกาะ
เพชร 

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้าน
ต้นสน 

ปลาเค็ม ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว   ✓ 35 ✓ ✓  ประมง
พื้นบา้น 

18 หัวไทร 4 เกาะ
เพชร 

กลุ่มผลิตปทูะเลชุมชน
พอเพียงบ้านเนนิหนองหงส ์

ปูดองน้ำปลา กะหร่ีปั๊บปู ปทูะเลสด   ✓ 38 ✓ ✓ ✓ การ
เพาะเลี้ยง 
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ตารางที่ 13 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง 

ปีงบ 
ประมาณ 

ชนิด
สัตว์น้ำ 

ชื่อกลุม่ ประธานกลุม่ 
จำนวน
เกษตร
(ราย) 

พ้ืนที่ดำเนินการ 
อำเภอ 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

2559 กุ้งขาว 
แปลงใหญ่กุ้งขาว นายประสงค์ จันทร์

ทอง 108 หัวไทร/ปากพนัง 
1,398 

2560 ปลานิล 
เครือข่ายเลี้ยงปลานิลลุ่ม
น้ำปากพนัง 

นายนิรัตน ์ไชยมุด 
60 

เมือง/เชียรใหญ่/
ปากพนัง 

440 

2561 ปลานิล 
เลี้ยงปลานิลอำเภอปาก
พนัง 

นายรัฐภมูิ วงศ์ประยรู 
37 ปากพนัง 

127.08 

2561 ปูทะเล 
ผลิตปูทะเลชุมชนพอเพียง
บ้านเนินหนองหงส ์

นายรักษ์ชาติ ช่วย
เกลี้ยง 38 หัวไทร 

282 

2562 ปูทะเล เลี้ยงปูทะเลหน้าสตน นายศิริภพ เจ้ยแก้ว 35 หัวไทร 157.06 

2562 ปูทะเล 
เลี้ยงปูทะเลชุมชนปาก
พนังฝั่งตะวันตก 

นายเล็ก เดชด ี
30 ปากพนัง 

81.9 

2562 ปูทะเล เลี้ยงสตัว์น้ำชายฝั่ง นายอภิวัฒน์ สีลาทอง 31 เมือง 120 

2563  กบ 
ผู้เลีย้งกบวิสาหกิจชุมขน
ฟาร์มพอเพียงบ้านพังกำ 

นายพิจิตร  เรืองฤทธิ ์
35 สิชล 

3.35 

2564 ปลาดุก กลุ่มแปลงใหญ่ปลาดุก นายสุทัศน์ ปานจีน 35 ชะอวด/จุฬาภรณ ์ 12.5 

รวม  9 แปลง  409  1,753.89 
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ตารางท่ี 14 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

 
โครงการ เป้าหมาย ผล 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ 4 คลินิก/ปีงบประมาณ 
เกษตรกรเข้ารับบริการ 125 ราย/ปี 

4 คลินิก/ปีงบประมาณ 
เกษตรกรเข้ารับบริการเฉลี่ย 150 ราย/ปี 

 
โครงการ กิจกรรม 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ส่งเสริมอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 10 อำเภอ 
- ปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลา ในพ้ืนที่ 7  อำเภอ ประกอบด้วย  
อ ำ เภ อ เชี ย ร ให ญ่  เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ  พ ร ะพ รห ม   ล าน ส ก า   แ ล ะ อ ำ เภ อ ร่ อ น พิ บู ล ย์   
เกษตรกรเป้าหมาย 100 ราย 
 

โครงการ จำนวนโรงเรียน กิจกรรม 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดำริ (ร.ร. ตชด.) 

1. โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด 
 2. โรงเรียน ตชด.บ้านยูงงาม หมู่ที่ 5 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน 
 3. โรงเรียน ตชด.บ้านไร่ยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน 
 4. โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ 

 5. ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านห้วยตง หมู่ที่ 7 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ 
 6. ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด 

1. อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ  
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ 
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ชื่อหน่วยงาน 
หน้าท่ีรับผิดชอบ 

อัตรากำลัง (คน) 
ยานพาหนะ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราว 
ด่านตรวจประมง
นครศรีธรรมราช 

1. ปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก      
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง                                                      
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และป้องกันปราบปราม ควบคุม
ตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์นำ้ และปัจจยัการผลติ       
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                   
3. วิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กำหนดปัจจยัที่
มีผลต่อระดับความเสีย่งในพ้ืนท่ี และบรหิารจดัการความเสี่ยง
ในพื้นที่รับผิดชอบ                                                    
4. ทำหน้าท่ีเป็นจดุบริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูล
และสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และให้
คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมประมง                                         
5. ให้บริการการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรอง
หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมเรือประมง สินคา้สตัว์
น้ำ และปัจจยัการผลติที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่า
ด้วยการประมงและกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง                                           
6. ตรวจสอบท่าเทียบเรือ และเรอืประมง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง และเรือประมง
ในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่าย
สัตว์น้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง                                                              
7. ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการของเรือประมง ท่า
เทียบเรือประมง และแพปลาที่จดทะเบียนกับกรมประมง           
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือท่ีไดร้ับมอบหมาย 

10   9 18   รถยนต์ 5 คัน                                                 
รถตู้ 2 คัน                                              
รถจักรยานยนต์ 5 คัน 

ตารางท่ี 15 หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ชื่อหน่วยงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 
อัตรากำลัง (คน) 

ยานพาหนะ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราว 

หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลปากพนัง 

1. ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง 
2. ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง 
3. บูรณาการร่วมตรวจเรือประมง                                     
4. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษยด์้านการ
ประมง                                                                
5.เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเล
ชายฝั่ง                                                                
6.จัดเวทีการมสี่วนร่วมของชุมชน 
 
  

4 3 2     เรือตรวจการประมง
ทะเล (608)  1   ลำ 
เรือตรวจการประมง
ทะเล (210)  1   ลำ                  
เรือตรวจการประมง
ทะเล (114 )  1 ลำ 
เรือตรวจการประมง
ทะเล (เรือยาง)  2  ลำ 
รถยนต์  2 คัน 

หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมง
ทะเลสิชล 

1. ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง 
2. ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง 
3. บูรณาการร่วมตรวจเรือประมง                                     
4. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษยด์้านการ
ประมง                                                                
5.เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเล
ชายฝั่ง                                                                
6.จัดเวทีการมสี่วนร่วมของชุมชน 
 
  

3 3 3     เรือตรวจการประมง
ทะเล (207)   1     ลำ 
เรือตรวจการประมง
ทะเล (211)   1     ลำ 
เรือตรวจการประมง
ทะเล เรือยาง (ย14)    
1 ลำ 
รถยนต์ 1 คัน 

ศูนย์พัฒนาประมง
พ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

1. ผลิตพันธ์ุสตัว์น้ำเพื่อจำหน่าย                                           
2. ผลิตพันธ์ุสตัว์น้ำเพื่อปล่อยลงสูแ่หล่งนำ้                              
3. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ GAP ,COC        
4. ให้บริการสูบน้ำทะเลแกเ่กษตรกรในโครงการชลประทาน
น้ำเค็ม  

9 2 36 

    

รถบรรทุก 1 คัน                                               
รถยนต์ 8 คัน                                                   
รถยนต์ 7 ที่น่ัง  1 คัน                                        
รถตู้ 1 คัน  

 

ตารางท่ี 15 หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อ) 
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ชื่อหน่วยงาน 
หน้าท่ีรับผิดชอบ 

อัตรากำลัง (คน) 
ยานพาหนะ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราว 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืด
นครศรีธรรมราช 

1.ศึกษา คนควา ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด และพันธุไมน้้ำจืดเพื่อนํา เทคโนโลยี    
มาทดสอบขยายผลภายใต้ขอจํากัดของสภาพพื้นที่จริง  
2. วิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำจืดและพันธุไม้น้ำจืดที่มี
ความสําคญัทางเศรษฐกิจและพันธุสตัวน้ำหายากหรือใกล 
สูญพันธุของแตละทองถิ่นเพื่อพัฒนาใหเปนสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 
 3. ผลติ และขยายพันธุสัตว์น้ำ และพันธุไมน้ำจืดที่ไดรับการ
ปรับปรุงพันธทุี่หายากและใกลสูญพันธ ุ 
4. ผลิต และปลอยพันธสุัตว์น้ำพันธุไม้น้ำจืดโดยเนนชนิด
พันธทุี่เหมาะสมกับแหลงน้ำปด เพื่อเพ่ิมผลผลติและ ความ
อุดม  สมบรูณของสัตวน้ำในแหลงน้ำปด  
5. ใหบริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุไม้น้ำจดื และใหการสนับสนุน 
ทางวิชาการกับหนวยงานสวนภูมิภาคในเรื่องการกํากับดูแล  
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และพันธุไม้น้ำจืด  
6. ควบคุม ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเพาะ
เลี้ยงสตัวน้ำ และมาตรฐานผลผลติสัตวน้ำ สวยงามในพ้ืนท่ี
จังหวัดที่รับผดิชอบ  
7. เฝาระวังและปองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจดื  
8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวย
งานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

5   23 6 2 รถบรรทกุ 1 คัน                                               
รถยนต์ 5 คัน                                                   
รถจักรยานยนต์ 1 คัน                                      

ตารางท่ี 15 หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อ) 
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ชื่อหน่วยงาน หน้าที่รับผิดชอบ อัตรากำลัง (คน) ยานพาหนะ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราว 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ำ 

1. ส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตและการแปรรูป 
2. วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงเพ่ือ

สร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
3.  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

(ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ตามหลัก
พันธุศาสตร์) 

4. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (กพช.) 
5. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

(การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคสัตว์น้ำ) 
6. ผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ 

8 9 24 6 4 รถตู้ 2 คัน                                                       
รถห้องเย็น 1 คัน                                            
รถบรรทุก 1 คัน                                             
รถยนต์ 4 คัน                                                 
รถจักรยานยนต์ 2 คัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 15 หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อ) 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ 
โครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 

  กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธก์ารตลาด แปลงใหญก่บ แปลงปี 2563 
ผ่านสื่อทีวีช่อง 3 โดยมีการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น หนังกบทอด น้ำพริกกบ กบแดด
เดียว เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับสมาชิก 
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