
ผลการปฏิบัติงานตรวจจับกุมผู้กระท้าผิดในแม่น ้าตาปี เขตอ้าเภอฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ และถ า้พรรณรา 
ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

จังหวัดนครศรีธรรมราชปฏิบัติงานตรวจจับกุมผู้กระท้าผิดในแม่น ้าตาปี เขตอ้าเภอฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ 
และถ ้าพรรณรา โดยการบูรณาการกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน ้าจืดภาคใต้สุราษฎร์ธานี มณฑล
ทหารบกที่ 41 ฝ่ายปกครองและต้ารวจภูธรในพื นที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี  

1. ปีงบประมาณ 2561 บูรณาการออกตรวจปราบปราม จ้านวน 2 ครั ง 2 คดี รื อถอนเครื่องมือลี่ 
โพงพางซึ่งกางกั นทางเดินสัตว์น ้า 17 แถว 67 ช่อง ตรวจยึดถุงโพงพางประกอบกับเครื่องมือลี่ จ้านวน 7 ปาก  

1.1 วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 รื อถอนเครื่องมือลี่  โพงพางซึ่งกางกั นทางเดินสัตว์น ้าพื นที่ 
ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช จ้านวน 17 แถว 55 ช่อง ก้าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64 นาย 

1.2 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 รื อถอนเครื่องมือลี่ โพงพางซึ่งกางกั นทางเดินสัตว์น ้าพื นที่ ต.นาแว 
อ. ฉวาง ถุงโพงพาง 7 ปาก เครื่องมือลี่ 12 ช่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

         
 

2. ปีงบประมาณ 2562 ด้าเนินการรื อถอนท้าลายเครื่องมือลี่ และโพงพาง จ้านวน 8 ครั ง 3 คดี 
รื อถอนเครื่องมือลี่ โพงพางซึ่งกางกั นทางเดินสัตว์น ้า 43 ช่อง ตรวจยึดถุงโพงพางประกอบกับเครื่องมือลี่ 
จ้านวน 23 ปาก  

2.1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ส้านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมงน ้าจืดภาคใตสุ้ราษฎร์ธานี และชุดปฏิบัติการฯ พื นที่ต้าบลนาแว อ้าเภอฉวาง จ้านวน 33 นาย 
รื อถอนท้าลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทลี่ จ้านวน 2 ช่อง ตรวจยึดเครื่องมือโพงพาง จ้านวน 1 ปาก 

2.2 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ส้านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุดปฏิบัติการอ้าเภอพิปูน 
ตรวจสอบการท้าประมงด้วยเครื่องมือกางกั นทางเดินสัตว์น ้าในพื นที่ ต.ยางค้อม อ.พิปูน ตรวจยึดเครื่องมือ
ประมงโพงพาง จ้านวน 11 ปาก  

 
 



2.3 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น จังหวัดนครศรีธรรมราช ส้านักงานประมงจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมกับ อ้าเภอพิปูน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง ” ในแม่น ้าตาปี เขตอ้าเภอพิปูน  
โดยจัดพิธีเปิด ณ บริเวณตลาดนัดบ้านดอกประดู่ หมู่ที่ 7 ต้าบลยางค้อม อ้าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ต้นแม่น ้า ตาปี จากอุทยานแห่งชาติเขาหลวงน ้าตกเหนือฟ้าถึงสะพานยางค้อม) ระยะทาง 10 กิโลเมตร พร้อมปล่อย
พันธ์ุปลาพลวงหิน หรือปลาบ้า 50,000 ตัว ปลากระแห 50,000 ตัว โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีจิตอาสา จากส่วนราชการกรมประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ้านวน 67 
นาย มณฑลทหารบกที่ 41 จ้านวน 30 นาย และจิตอาสาในพื นที่อ้าเภอพิปูน จ้านวน 154 นาย รวมทั งหมด 
251 นายได้ร่วมกันรื อถอน เครื่องมือลี่ โพงพาง และสิ่งกีดขวางทางน ้า จ้านวน 18 ช่อง ตรวจยึดเครื่องมือ
โพงพาง จ้านวน 1 ปาก 

2.4 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ส้านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอ้าเภอพิปูน 
ออกตรวจสอบการท้าประมงด้วยเครื่องมือกางกั นทางเดินสัตว์น ้า บริเวณ ม.3 ต.ควนกลาง ตามที่ได้รับแจ้ง 
ปรากฏว่าพบเป็นหลักไม้ไผ่ ซึ่งอยู่ในสภาพช้ารุดไม่สามารถท้าการประมงได้ และได้ออกส้ารวจบริเวณใกล้เคียง 
พบเครื่องมือกางกั นทางเดินสัตว์น ้า 1 ช่อง (ยอหรือหยอง) บริเวณวัดทุ่งนาใหม่ ม.2 ต.ยางค้อม อ.พิปูน. จึงได้
ท้าการรื อถอนท้าลาย 

2.5 วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประมงอ้าเภอฉวาง พร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงอ้าเภอพิปูน 
ตรวจสอบการท้าการประมงโพงพางในพื นที่ หมู่ที่ ๖ ต้าบลยางค้อม อ้าเภอพิปูน  หลังจากได้รับแจ้ง พบมีการ
ท้าเสาหลักโพงพาง และการเรียงหิน พร้อมท้าโพงพาง จ้านวน ๖ ช่อง 

2.6 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายประมงอ้าเภอฉวาง 
นาบอน และช้างกลาง ตรวจสอบพื นที่แม่น ้าตาปี เขตอ้าเภอพิปูน ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบใช้เครื่องมือ
โพงพาง พบมีการปักสร้างเตรียมท้าโพงพางตามแจ้ง จ้านวน 13 ช่อง  

2.7 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ส้านักงานประมงประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับฝ่าย
ความมั่นคงอ้าเภอพิปูน จ้านวน ๑๐ นาย รื อถอนหลักช่องโพงพาง จ้านวน ๑๘ ช่อง ยึดถุงโพงพาง จ้านวน ๑ ปาก 
ในแม่น ้าตาปี พื นที่ หมู่ที่ ๖ ต้าบลยางค้อม และหมู่ที่ ๕ ต้าบลพิปูน อ้าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.8 วันที่ 2 กันยายน 2562 ประมงอ้าเภอช้างกลาง (รับผิดชอบพื นที ่อ.ถ ้าพรรณรา) ได้รับแจ้ง
ว่ามีการลักลอบท้าโพงพางในแม่น ้าตาปี เขตพื นที่ อ.ถ ้าพรรณารา จึงประสานงานศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงน ้าจืดภาคใต้สุราษฎร์ธานี และฝ่ายความมั่นคงอ้าเภอถ ้าพรรณรา รวม 22 นาย ลงพื นที่ตรวจสอบ 
ตรวจยึดถุงโพงพาง จ้านวน 7 ปาก ไม่พบผู้กระท้าผิด 

 

 



เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 
 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 
1. ได้รับแจ้งและบูรณาการก าลงัออกปฏบิัตงิาน 2 คร้ัง 2 คด ี 8 คร้ัง 3 คด ี 6 ครั้ง 1 คดี   
2. ร้ือถอนท าลายเคร่ืองมือลี่ โพงพาง 67 ช่อง 43 ช่อง   22 ช่อง 
3. ตรวจยึดถุงโพงพางประกอบเคร่ืองมือลี ่ 7 ปาก 23 ปาก 16 ปาก   
4.อ่ืนๆ  -  -     

 


