ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
1. จำนวนทะเบียนเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์น้ำ (ทบ.1) / พื้นที่เพาะเลีย้ งสัตว์น้ำ (ไร่)
- ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยังชีพ (ราย/ไร่) จำนวน 1,336 ราย พื้นที่ 825.23 ไร่
- ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพาณิชย์ (ราย/ไร่) จำนวน 1,053 ราย พื้นที่ 2,888.38 ไร่
2. จำนวนทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
- จำนวน 201 แห่ง
3. จำนวนทะเบียนชาวประมง (ทบ.3)
- จำนวน 2,359 ราย
.
4. จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม)
- จำนวน 45 กลุ่ม ประกอบด้วย
4.1 ด้านการประมงชายฝั่ง 34 กลุ่ม
4.2 ด้านการประมงนอกชายฝัง่ 3 กลุ่ม
4.3 ด้านการเพาะเลี้ยง 4 กลุม่
4.4 ด้านการแปรรูป 4 กลุ่ม
5. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด
- จำนวน 186 แห่ง
6. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด
- จำนวน 42 แห่ง
7. จำนวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ
7.1 ที่จับสัตว์น้ำคลองยามู ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง
7.2 ที่จับสัตว์น้ำคลองภูมี ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง
8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด
- จำนวน 3,915 ลำ ประกอบด้วย
8.1 เรือประมงพาณิชย์ 1,016 ลำ
8.2 เรือประมงพื้นบ้าน 2,899 ลำ
9. จำนวนแปลงใหญ่ (2560 - 2563)
แปลงใหญ่ มี 2 แปลง ได้แก่
9.1 แปลงใหญ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี จำกัด จังหวัดปัตตานี (ปี 2561)
9.2 แปลงใหญ่กลุม่ เลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร จังหวัดปัตตานี (ปี 2563)
10. การนำเข้า / ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ (ไม่มดี ่านตรวจสัตว์น้ำ)
นำเข้า ปริมาณ
.
มูลค่า
.
ส่งออก ปริมาณ
.
มูลค่า
.
11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562)
11.1 ปริมาณผลผลิตด้านการเพาะเลี้ยง
- กุ้งทะเล จำนวน 2,586.24 ตัน
- ปลาทะเล จำนวน 1,400.88 ตัน
- ปลาน้ำจืด จำนวน 2,066.26 ตัน
11.2 ปริมาณผลผลิตด้านการประมง จำนวน 113,209 ตัน
12. ตลาดทีร่ ับผลผลิตสัตว์น้ำ
12.1. ตลาดสะพานปลาปัตตานี
13. จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบตั ิงาน)
- จำนวนประมงอาสา ปี 2548 – 2563 จำนวน 221 ราย

14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)
- ศูนย์เรียนรูห้ ลัก จำนวน 12 ศูนย์
- ศูนย์เรียนรูเ้ ครือข่าย จำนวน 72 ศูนย์
15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มี 4 โครงการ
15.1 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
15.2 โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6
15.3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจงั หวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
15.4 โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านปาตาตีมอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี
15.5 โครงการทดลองเลี้ยงปลาน้ำกร่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น
16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
- จำนวน 412 ราย
17. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด
17.1 กุ้งทะเล
17.2 ปลากะพงขาว
17.3 ปลานิลแดง/ทับทิม
17.4 ปลาดุก
18.5 ปลาสลิดดอนนา
18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท)
- งบประมาณ 6,476,438 บาท
19. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่
19.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
19.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ำจืดปัตตานี
19.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี
19.4 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงปัตตานี
20. สัตว์น้ำควบคุม
20.1 พื้นที่ / ประกาศ
20.1.1 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลีย้ งกุ้งก้ามกราม หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus claril
หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
20.1.2 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลีย้ งจระเข้ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
20.1.3 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลีย้ งกุ้งทะเล พ.ศ. ๒๕๖2 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
20.2 จำนวนเกษตรกรทีไ่ ด้รับอนุญาต จำนวน 33 ราย ประกอบด้วย
20.2.1 กุ้งก้ามแดง 7 ราย
20.2.2 จระเข้ 26 ราย
21. ท่าเทียบเรือประมง
- ภายใน จำนวน 69 ท่า ประกอบด้วย
21.1 ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้สำหรับจอดพักเรือประมงเท่านั้น 48 ท่า
21.2 ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 14 ท่า
21.3 ท่าเทียบเรือประมงที่มีบริการน้ำหรือน้ำแข็ง 5 ท่า
21.4 ท่าเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น 2 ท่า
- มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures : PSM)

