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ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ 

หัวข้อ  

องค์กรประมงท้องถิ่น 

ปลาหน้าวัด 

ประมงอาสา (ท้ังหมด/ช่วยงาน) 

ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เครือข่าย  

แปลงใหญ่ 

โครงการพระราชด าริ 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประมงในพื้นที่  

การเลี้ยงสัตว์ในกระชัง 

ทบ. ๑-๓ 

จ านวนเรือประมงพาณิชย์ 

จ านวนเรือประมงพ้ืนบ้าน (ชายฝั่ง/น้ าจืด) 

 

รายละเอียดฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ 

๑. จ านวน ทบ. ๑/ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ไร่)  

 จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์น้ าที่ขึ้นทะเบียน ทบ.๑ คิดเป็นพ้ืนทีร่วม ๘๐,๑๘๔ ไร่ 

  พ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   35,191.1364 ไร่ 

  พ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งน้ าจืด  10,168.66  ไร่ 

  พ้ืนที่เพาะเลี้ยงปลาทะเล  4,210.88  ไร่ 

  พ้ืนที่เพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด  30,466.30  ไร่ 

 จ านวนเกษตรกรรวม ๗,๔๔๐ ราย 

  ประเภทกุ้งทะเล   ๓,๔๔๐ ราย 

  ประเภทกุ้งน้ าจืด   ๙๘๕ ราย 

  ประเภทปลาทะเล ๔๑๒ ราย 

  ประเภทปลาน้ าจืด ๒,๔๖๙ ราย 

  ประเภทสัตว์น้ าอื่น ๆ ๑๓๔ ราย 

 จ านวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวม 7,473 ฟาร์ม 
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  ประเภทกุ้งทะเล   3,458 ฟาร์ม 

  ประเภทกุ้งน้ าจืด   998 ฟาร์ม 

  ประเภทปลาทะเล 412 ฟาร์ม 

  ประเภทปลาน้ าจืด 2,471 ฟาร์ม 

  ประเภทสัตว์น้ าอื่น ๆ 134 ฟาร์ม 

๒. จ านวน ทบ. ๒  

 จ านวน ทบ. ๒ ที่ยังอยู่ในอายุ ทั้งสิ้น 135 รายการ ซึ่งเป็นประเภทบุคคลธรรมดาจ านวน ๙๙ ราย 
และประเภทนิติบุคคลจ านวน ๓๖ ราย  

๓. จ านวน ทบ. ๓  
จ านวน 619 ราย ดังนี ้

 อ าเภอเมือง   1  ราย 

 อ าเภอบางปะกง  144 ราย 

 อ าเภอบ้านโพธิ์   1 ราย 

  อ าเภอคลองเขื่อน  1 ราย 

 อ าเภอบางคล้า   11 ราย 

 อ าเภอพนมสารคาม  22 ราย 

 อ าเภอท่าตะเกียบ  191 ราย 

 อ าเภอสนามชัยเขต  247 ราย 

 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 1 ราย 

๔. จ านวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 

 จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ ชุมชน 

 ๔.๑ ด้านการประมงน้ าจืด  จ านวน  ๑ ชุมชน 

 ๔.๒ ด้านการประมงชายฝั่ง  จ านวน   ๒  ชุมชน 

 ๔.๓ ด้านการเพาะเลี้ยง  จ านวน   ๑๐  ชุมชน 

 ๔.๔ ด้านการแปรรูป  จ านวน  ๑ ชุมชน 

 ๔.๕ ด้านการประมงพาณิชย์  จ านวน  ๑ ชุมชน 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อองค์กร 
จ านวน
สมาชิก 

ด้าน กิจกรรมหลัก 

1 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ าคลองสียัด 31 น้ าจืด ประมงน้ าจืดอ่างเก็บน้ าสียัด 

2 กลุ่มประมงยั่งยืนบ้านแสมขาว 31 ประมง
ชายฝั่ง 

ท าประมงชายฝั่ง เลี้ยง
หอยแมลงภู่ 

3 กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งท่าข้าม
บางปะกง 

36 ประมง
ชายฝั่ง 

ประมงพ้ืนบ้านชายฝั่ง 

4 สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภาค
ตะวันออก จ ากัด 

33 เพาะเลี้ยง เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ าจืด 

5 กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยคุณภาพ
บ้านลาดปลาเค้า 

34 เพาะเลี้ยง เพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย 

6 กลุ่มผู้เลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก 43 เพาะเลี้ยง เพาะเลี้ยงกบนา 

7 ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ าจืดต าบลบางกระเจ็ด 30 เพาะเลี้ยง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา 
8 ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งต าบลบางแก้ว 58 เพาะเลี้ยง เลี้ยงกุ้งขาว เลี้ยงกุ้งด า เลี้ยง

กุ้งก้ามกราม 

9 ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอ าเภอบางคล้า
ตอนล่าง 

39 เพาะเลี้ยง (เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งน้ าจืด 

10 กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงลุ่มแม่น้ าบางปะกง 40 เพาะเลี้ยง เพาะเลี้ยงปลากะพง 
11 ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านลาดโคก 63 เพาะเลี้ยง เพาะเลี้ยงเลี้ยงกุ้ง 
12 กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเทพราช 11 เพาะเลี้ยง  เพาะเลี้ยงลูกกุ้งขาวและลูก

กุ้งก้ามกราม 
13 สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแปดริ้วจ ากัด 43 เพาะเลี้ยง เพาะเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา 
14 กลุ่มประมงชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย 72 แปรรูป แปรรูปสัตว์น้ า (การท ากระปิ

จากเคย) 
15 กลุ่มประมงหมู่บ้านแสมขาว 70 ประมง

ชายฝั่ง 
 (ท าการประมงพาณิชย์ และ 

เลี้ยงหอยแมลงภู่) 

 

๕. จ านวนและพื้นที่แหล่งน้ าปิด 

 จ านวน  ๐ แห่ง 

 พ้ืนที ่  ๐ ไร่ 

๖. จ านวนและพื้นที่แหล่งน้ าจืด 

 จ านวน  ๐ แห่ง 

 พ้ืนที ่  ๐ ไร่ 

๗. จ านวนแหล่งปลาหน้าวัด  
 จ านวน  134 แห่ง 
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 อ าเภอบางคล้า   จ านวน   23  แห่ง 
 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จ านวน  29 แห่ง 
 อ าเภอบางปะกง  จ านวน   16 แห่ง 
 อ าเภอบ้านโพธิ์  จ านวน  17 แห่ง 
 อ าเภอพนมสารคาม จ านวน  20 แห่ง 
 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน  29 แห่ง 

แหล่งน้ าหน้าวัดในพ้ืนที่จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

ล าดับ
ที ่

แหล่งน้ าหน้าวัด 
ที่ตั้งแหล่งน้ า 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 แม่น้ าบางปะกง วัดโสธร - หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 

2 แม่น้ าบางปะกง วัดแหลมใต้ - หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 

3 แม่น้ าบางปะกง วัดสายชล ณ รังสี 2 บ้านใหม่ เมือง ฉะเชิงเทรา 

4 แม่น้ าบางปะกง วัดสมานรัตนาราม 11 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 

5 แม่น้ าบางปะกง วัดสัประทวนนอก 2 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 

6 แม่น้ าบางปะกง วัดจุกกะเฌอ 4 จุกเฌอ เมือง ฉะเชิงเทรา 

7 คลองท่าไข ่วัดประตูน้ าท่าไข่ 1 ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา 

8 คลองท่าไข ่สัดนิโคธาราม 15 ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา 

9 คลองบ้านใหม่ วัดเทพนิมิตร 14 ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา 

10 คลองเนื่องเขต วัดชนะสงสาร 7 
คลองนครเนื่อง

เขต 
เมือง ฉะเชิงเทรา 

11 คลองเนื่องเขต วัดนครเนื่องเขต 8 วังตะเคียน เมือง ฉะเชิงเทรา 

12 คลองจรเข้น้อย วัดจรเข้น้อย 4 เปรง เมือง ฉะเชิงเทรา 

13 คลองเปรง วัดเปรงไพบูลยธัญญาหาร 7 เปรง เมือง ฉะเชิงเทรา 

14 คลองอุดม วัดไชธาราประช าบ ารุง 6 คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา 

15 คลองอุดม วัดคู้โมสร 3 คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา 

ล าดับ
ที ่

แหล่งน้ าหน้าวัด 
ที่ตั้งแหล่งน้ า 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

16 คลองอุดม ตอนวัดสุวรรรณมาส 2 คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา 

17 คลองเปรม วัดหนามแดง 2 หนามแดง เมือง ฉะเชิงเทรา 

18 คลองบางไผ่ วัดทด - บางไผ่ เมือง ฉะเชิงเทรา 

19 คลองบางเตย วัดเกาะ - บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา 

20 คลองบางเรือน วัดบ้านนา - บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา 

21 คลองแพรกนกเอ้ียง วัดแพรกนกเอ้ียง 5 บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา 
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22 คลองแขวงกลั่น วัดบางปลานัก 10 บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา 

23 คลองบางพระ วัดเกาะ (ราษฎร์บ ารุงวนาราม) 4 บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา 

24 คลองบางพระ วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม 2 บางกะไห เมือง ฉะเชิงเทรา 

25 คลองกลาง วัดเที่ยงพิมลมุข 4 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 

26 คลองบ้านใหม่ วัดราษฎร์ศรัทธาท า (ปากแยก) 2 บางขวัญ เมือง ฉะเชิงเทรา 

27 คลองบางพระ วัดโพธิ์ธาราม 7 บางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา 

28 คลองบางพระ วัดบางปรงธรรมโชติการาม 9 บางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา 

29 แม่น้ าบางปะกง วัดไชยภมิธาราม (วัดท่าอิฐ) 4 บางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา 

30 แม่น้ าบางปะกง วัดคงคาราม   บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

31 แม่น้ าบางปะกง วัดท่าสะอ้าน   ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

32 
แม่น้ าบางปะกง ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งฉะเชิงเทรา 

  ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

33 คลองท่าสะอ้าน วัดท่าสะอ้าน   ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

34 คลองบางสมัคร วัดบางสมัคร   บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

35 คลองอ้อมบางเกลือ วัดลาดยาว   บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

36 คลองอ้อมบางเกลือ วัดบางเกลือ   บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

37 คลองอ้อมบางเกลือ วัดบางเกลือ   บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

38 คลองส าโรง วัดหอมสิน   หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

39 คลองพระยาสมุทร วัดพิมพาวาส   พิมพาวาส บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

40 คลองขุนพิทักษ์ วัดสามแยก   หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

41 คลองบางผึ้ง วัดบางผึ้ง   บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

42 คลองอ้อมเขาดิน วัดเขาดิน   เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

43 คลองชลประทาน วัดสองคลอง   สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

ล าดับ
ที ่

แหล่งน้ าหน้าวัด 
ที่ตั้งแหล่งน้ า 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

44 คลองบางวัว วัดบางวัว   บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

45 คลองแยก วัดบางวัว   บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

46 คลองท่าลาด วัดท่าเกวียน 1 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

47 คลองท่าลาด วัดหนองรี 1 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

48 คลองท่าลาด วัดเมืองกาย 2 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

49 คลองท่าลาด ดลาดฮ้วง 3 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

50 คลองท่าลาด วัดเตาเหล็ก 3 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 



เอกสารแนบ ๑ 

51 คลองท่าลาด วัดเชียงใต้ (ชื่อเดิมวัดเฉียงใต้) 3 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

52 คลองท่าลาด วัดจอมศรี 1 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

53 คลองท่าลาด วัดเมืองกลาง 2 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

54 คลองวัดท่าลาด วัดบ้านเล้อ 2 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

55 คลองท่าลาด วัดเมืองแมด 3 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

56 ลองท่าลาด วัดโพธิ์ใหญ่ 4 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

57 คลองท่าลาด วัดจอมมณีกองขวา 4 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

58 คลองท่าลาด วัดเกาะราษฎร์ศรัทธา - เมืองใหม่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

59 คลองท่าลาด วัดเตาอิฐ - บางคา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

60 คลองท่าลาด วัดบางคา - บางคา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

61 คลองท่าลาด  วัดพงษาราม 2 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

62 คลองท่าลาด วัดท่าลาดเหนือ 1 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

63 คลองท่าลาด วัดท่าลาดใต้ 5 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

64 คลองท่าลาด วัดจรเข้ตาย - พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

65 คลองท่าลาด วัดไผ่ขวาง - พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

66 แม่น้ าบางปะกง หน้าวัดสนามจันทร์ - บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

67 แม่น้ าบางปะกง วัดแสภูดาษ - แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

68 คลองลาดขวาง วัดพิพิทประสาทสุนทร - ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

69 คลองนาบน วัดดอนทราย - ดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

70 คลองประเวศ วัดประเวศวัฒนาราม - คลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

71 คลองสนามจันทร์ วัดอินทราราม - หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

ล าดับ
ที ่

แหล่งน้ าหน้าวัด 
ที่ตั้งแหล่งน้ า 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

72 คลองบ้านโพธิ์ วัดคลองบ้านโพธิ์ - คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

73 แม่น้ าบางปะกง วัดประสาทโสภณ - ท่าพลับ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

74 แม่น้ าบางปะกง วัดอินทราราชสัพธาราม - ท่าพลับ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

75 แม่น้ าบางปะกง วัดผาณิตาราม - บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

76 คลองประเวศ วัดมงคลโสภิตร - บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

77 คลองประเวศ วัดเทพราช - เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

78 คลองแขวงกลั่น วัดกลางราษฎร์บ ารุง - เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

79 คลองขุด วัดลาดบัว - เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

80 คลองสนามเถื่อน วัดพนมพนาวาส - คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 
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81 คลองประเวศ วัดคลองสวน - เกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

82 คลองขุด วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม - คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

83 แม่น้ าบางปะกง วัดประจ ารัง - บางขนาก บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

84 คลองประจ ารัง วัดประจ ารัง - บางขนาก บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

85 คลองบางขนาก วัดต้นส าโรง (เกตุสโมสร) - บางขนาก บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

86 คลองบางขนาก วัดปากคลองบางขนาก - บางขนาก บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

87 คลองชีปะขาว วัดประชาบ ารุง - บางขนาก บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

88 คลองบางขนาก วัดแสนศรัทธาราษฎร์ - บางน้ าเปรี้ยว บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

89 คลองบางขนาก วัดโพธิ์เย็น - บางน้ าเปรี้ยว บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

90 คลองเจ้าฯ วัดแครายวงค์มณี - บางน้ าเปรี้ยว บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

91 คลองบางขนาก วัดไผ่ด า - ศาลาแดง บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

92 คลอท่าไข ่วัดสว่างอารมณ์ - ศาลาแดง บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

93 คลองท่าไข ่วัดหลวงแพ่ง - ศาลาแดง บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

94 คลองท่าไข ่วัดปากบึง - ศาลาแดง บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

95 คลองเจ้า วัดใหม่คลองเจ้า - ศาลาแดง บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

96 คลองสิบห้า วัดสสว่างอารมย์ราษร์บ ารุงธรรม - บึงน้ ารักษ์ บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

97 คลองสิบสี่ วัดบึงน้ ารักษ์ - บึงน้ ารักษ์ บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

98 คลองสิบสี่ วัดสุเหร่าคลองสิบสี่ - บึงน้ ารักษ์ บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

99 คลองสิบเจ็ด วัดรามัญคลองสิบเจ็ด - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

ล าดับ
ที ่

แหล่งน้ าหน้าวัด 
ที่ตั้งแหล่งน้ า 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

100 คลองสิบเจ็ด วัดสุวรรณเตมี - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

101 คลองยี่สิบ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ - ดอนเกาะกา บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

102 คลองยี่สิบเอ็ด วัดราษฏร์บ ารุงศักดิ์ - บึงน้ ารักษ์ บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

103 คลองชวดตาสี วัดญานรังษาราม - โพรงอากาศ บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

104 คลองเกาะมะขาม วัดลาดบางกระเบน - โพรงอากาศ บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

105 คลองเกาะมะขาม วัดนีราษฎร์ศรัทธาบ ารุง - โพรงอากาศ บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

106 คลองขวาง วัดบางสาย - โพรงอากาศ บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

107 คลองสิบเก้า วัดพุทธอุดมวิหาร - หมอนทอง บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

108 คลองสิบแปด วัดคลอง 18 - หมอนทอง บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

109 หลอดส่งน้ าบางไทร วัดบางไทร - โยธะกา บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

110 คลองยี่สิบเอ็ด วัดบึงตาหอม - โยธะกา บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 
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111 คลองสิบเก้า วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ - โยธะกา บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

112 แม่น้ าบางปะกง วัดแจ้ง - บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

113 คลองวัดแจ้ง วัดแจ้ง - บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

114 แม่น้ าบางปะกง วัดโพธิ์ - บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

115 คลองท่าลาด วัดกกสัป - ปากน้ า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

116 แม่น้ าบางปะกง วัดปากน้ า - ปากน้ า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

117 แม่น้ าบางปะกง วัดบางกระเจ็ด - บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

118 คลองบางกระเจ็ด วัดสามแยก - บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

119 คลองบางกระเจ็ด วัดบางกระเจ็ด - บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

120 คลองบางกระดาน วัดบางกระดาน - บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

121 แม่น้ าบางปะกง วัดคลองเขื่อน - คลองเขื่อน บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

122 แม่น้ าบางปะกง วัดบ้านกล้วย - คลองเขื่อน บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

123 แม่น้ าบางปะกง วัดหัวไทร - หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

124 คลองหัวไทร วัดทางข้ามน้อย - หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

125 คลองบางกระเจ็ด วัดลาดบัวขาว - หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

126 ล าชวดดอนสนาม วัดดอนสนาม - บางโรง บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

127 แม่น้ าบางปะกง วัดบางโรง - บางโรง บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

ล าดับ
ที ่

แหล่งน้ าหน้าวัด 
ที่ตั้งแหล่งน้ า 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

128 แม่น้ าบางปะกง วัดใหม่บางคล้า - บางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

129 แม่น้ าบางปะกง วัดสาวชะโงก - สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

130 แม่น้ าบางปะกง วัดสามร่ม - บางเล่า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

131 แม่น้ าบางปะกง วัดคุ้งกร่าง - บางตลาด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

132 แม่น้ าบางปะกง วัดบางตลาด - บางตลาด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

133 ล าชวดเสม็ด วัดเสม็ดใต ้ - เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 
134 คูรอบเขตวัด วัดก้อนแก้ว - ก้อนแก้ว บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

 

๘. จ านวนเรือประมงท้ังหมด 

 8.1 ในรอบปีการประมง (2561-2562) มีการยื่นค าขอใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 48 ค าขอ โดยได้ออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ จ านวน 47 ฉบับ แต่มีการซื้อขาย
เรือ โอนเรือ และเปลี่ยนประเภทเรือเป็นเรือประมงพ้ืนบ้าน 174 คงเหลือเรือประมงพาณิชย์จ านวน  43 ล า 
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 8.2 เรือประมงพ้ืนบ้าน ที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประมาณ 362 ล า ทั้งนี้
เรือประมงพ้ืนบ้านไม่ได้ก าหนดให้ต้องขออนุญาติท าการประมงพ้ืนบ้าน 

๙. จ านวนแปลงใหญ่ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

 ปัจจุบันมี ๒ แปลง เป็นแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ าชายฝั่ง) ที่เริ่มต้นในปี ๒๕๖๑ ซึ่งในปี ๒๕๖๓          
เป็นปีสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และกลุ่มปลากะพงยักษ์  

๑๐. การน าเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ 

 น าเข้า ปริมาณ  -  มูลค่า  - 

 ส่งออก ปริมาณ  -  มูลค่า   - 

๑๑. ปริมาณผลลิตจากการประมง (ในรอบปี ๒๕๖๒) 

 ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 21,๐๙๖,๒๗๐   กิโลกรัม  

 การประมง  - กิโลกรัม  

๑๒. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ า  

 ตลาดกลางจ านวน  ๒  รายการ 

 แพ   ๔๔ รายการ  

 ผู้รวบรวม/พ่อค้าคนกลาง ๔๘ รายการ 

 ผู้ประกอบการห้องเย็น  ๖ รายการ 

๑๓. จ านวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) 

 ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๖๓ รวม ๒๕๐ ราย เสียชีวิต ๒ ราย  

 รุ่นที่ ๒  ปี ๒๕๔๘ จ านวน 30 ราย 

 รุ่นที่ ๓  ปี ๒๕๔๙ จ านวน ๓๐ ราย 

 รุ่นที่ ๔  ปี ๒๕๕๐ จ านวน ๓๐ ราย 

 รุ่นที่ ๕  ปี ๒๕๕๑ จ านวน ๑๐ ราย 

 รุ่นที่ ๖  ปี ๒๕๕๒ จ านวน ๓๐ ราย เสียชีวิต ๑ ราย 

 รุ่นที่ ๗  ปี ๒๕๕๓ จ านวน ๓๐ ราย  

 รุ่นที่ ๘  ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๓๐ ราย เสียชีวิต ๑ ราย 

 รุ่นที่ ๙  ปี ๒๕๕๘  จ านวน ๓๐ ราย 

 รุ่นที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๓๐ ราย  

๑๔. จ านวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 

 ศูนย์การเรียนรู้หลัก จ านวน ๑๑ ศูนย์  
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 ศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย จ านวน ๕๕ ศูนย์  

๑๕. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

 จ านวน ๒ โครงการ  
 15.1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  1. ความเป็นมาของโครงการ 

 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)                       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2541 – 2544 เป็นโครงการที่ด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด าริซึ่งสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชด าริความว่า “ขอให้ทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ า โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และป่าเขาใหญ่ ขอให้ทหารและกรมป่าไม้ รวมทั้งส่วนราชการอ่ืน ๆ ปลูกฝังแนวคิด
ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อยู่ร่วมกับป่าอย่างพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยไม่เข้าไปรบกวนป่า ตลอดจน
พัฒนาอาชีพใหก้ับประชาชนได้มีรายได้เพ่ิมขึ้นด้วย”  

 กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมด าเนินโครงการดังกล่าว และเพ่ือให้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้
และสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บรรลุตามพระราชประสงค์
ด้านการพัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้ของราษฎรในชุมชน กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จึงเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้ราษฎรมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งนี้ จะท าให้ราษฎรมีอาหาร
โปรตีนบริโภคเพ่ิมมากขึ้น และสามารถเลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายซึ่งเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือราษฎรในชนบทมีความรู้ด้านการเลี้ยงปลา และทักษะในการประกอบอาชีพด้านการประมง 
2.2 เพ่ือผลิตอาหารโปรตีนแก่ราษฎร และก่อให้เกิดรายได้เพ่ือใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างมี      

ประสิทธิภาพ 

 2.3 เพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าให้เต็มประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 50 ราย 

 3.2 ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 50 ราย 
 3.3 ติดตามและแนะน าเกษตรกร จ านวน 8 ครั้ง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 

 4.1 บ้านห้วยตะปอก หมู่ 9 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 4.2 บ้านเขากล้วยไม้ หมู่ 14 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2551 – 2563 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 15.2 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมประมงโรงเรียน 

  1. ความเป็นมาของโครงการ 

จากปัญหาความยากจน การขาดแคลนอาหารโปรตีน และสภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
ในโรงเรียน กิจกรรมประมงโรงเรียนเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งยังพัฒนา       
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน เสริมประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า และเป็นการปลูกฝังพ้ืนฐานของการพัฒนาและสร้างอาชีพด้านการ
ประมงให้แก่นักเรียน และราษฎรในชุมชนที่มีความสนใจให้สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

2. วัตถุประสงค์กิจกรรม 
2.1  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพการประมงให้แก่นักเรียนและราษฎรในพื้นที่โครงการ 
2.2  เพ่ือสร้างแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็น 

       ศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังประสบการณ์      

       ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.3  เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ า เพ่ือการเรียนรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า การถนอมอาหารและ         

       หลักโภชนาการที่ดี 

2.4  เพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

3. วิธีการด าเนินกิจกรรม 

3.1  คัดเลือกโรงเรียนที่มีบ่อปลาประจ าโรงเรียน  
3.2  จัดตั้งคณะกรรมการครูและนักเรียน เพ่ือดูแลการเลี้ยงปลา ประกอบด้วยครู 2 คน นักเรียน 

      8 คน และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครู และนักเรียน โดยให้ครูใหญ่/ผู้อ านวยการ            

      เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 

3.3  สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
3.3.1 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลานิล      

      อาหารปลากินพืช 

3.3.2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลาดุก อาหารปลาดุก 
3.3.3 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์ปลานิล อาหารปลาดุก 

อาหารปลากินพืช 
3.4 เจ้าหน้าที่ติดตามผลและให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหา 
3.5 จับปลาบริโภคเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน หรือจ าหน่ายเข้ากองทุนอาหารกลางวันและ         

จดบันทึกข้อมูลผลผลิต 
3.6 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

๑๖. จ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 

 จ านวน  ๒๗ ราย  

 ๑๖.๑ อ าเภอบางปะกง เลี้ยงปลากะพงในกระชัง จ านวน ๒๗ ราย 
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 ๑๖.๒ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว เลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง จ านวน ๑ ราย 

๑๗. ชนิดสัตว์น้ าที่ส าคัญของจังหวัด  

 แบ่งออกตามสัตว์น้ าชนิดหลัก ๆ ดังนี้ 

กุ้งทะเล เช่น กุ้งขาว  

 ปลาทะเล เช่น ปลากะพง  

 กุ้งน้ าจืด เช่น กุ้งก้ามกราม  

 ปลาน้ าจืด เช่น ปลานิล 

๑๘. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๖๓ (บาท) 

 ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร เป็นจ านวนเงิน 
๑,๓๘๔,๖๕๐ บาท    

๑๙. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่  

 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา   

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ส านักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒๐. สัตว์น้ าควบคุม  

 ประเภทสัตว์น้ าควบคุม ได้แก่ กุ้งทะเล กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax ( Cherax 
spp.) จระเข้ สัตว์น้ าในกระชัง และหอยทะเล  

 พื้นที่/ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 5 ประกาศ 

1. เรื่อง ก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภท     
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

          พ้ืนที่ใน อ.เมือง , อ.บางปะกง , อ.บ้านโพธิ์ , อ.คลองเขื่อน , อ.บางคล้า , อ.พนมสารคาม และ                
อ.บางน้ าเปรี้ยว 

2. เรื่อง ก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภท               
การเพาะเลี้ยง กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.                
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 พ้ืนที่ทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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3. เรื่อง ก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภท             
การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ้ืนที่ทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4. เรื่อง ก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภท            
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง พ.ศ. ๒๕61 

พ้ืนที่แม่น้ านครนายก ใน อ.บางน้ าเปรี้ยว ,แม่น้ าบางบางปะกง ใน อ.บางน้ าเปรี้ยว , อ.คลองเขื่อน,        
อ.บางคล้า, อ.เมือง, อ.บ้านโพธิ์ และ อ.บางปะกง 

5. เรื่อง ก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภท             
การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. ๒๕61 

พ้ืนที่อ่าวไทย ต.สองคลอง อ.บางปะกง 

 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต  

 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า
ในกระชัง จ านวน 28 ราย  

๒๑. ท่าเทียบเรือประมง 

 ภายใน  
 จ านวน 4 ท่าเทียบ 
 1. แพแม่แต๋ว ประเภท ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 
 2. แพศรีมังคละ ประเภท ท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้าน 
 3. แพคนึงใจ ประเภท ท่าเทียบเรือประมงท่ีมีการขนถ่ายสัตว์น้ าส าหรับการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น 

 4. แพปลาเจ๊แจ๋ว ประเภท ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 

 มาตรฐานรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures : PSM)  

 ไม่มี 

 


