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คานา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายจาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) กาหนดยุทธศาสตร์แก้ไข
ปัญหาชาวประมงในอ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมการบูรณาการของทุกภาคส่วน
โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กอร์ปกับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
(ศปมผ.) ได้สนับสนุนงบประมาณในการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเล ส่งผลให้
การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายในอ่าวปากพนังสาเร็จก้าวหน้าเป็นลาดับ สามารถรื้อถอนแก้ไข
ปัญหาเครื่องมือโพงพางซึ่งทาต่อเนื่องมายาวนาน และสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง ผู้นาชุมชนในพื้นที่
ให้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการรักษาทรัพยากรหน้าบ้านตนเอง รูปแบบผลการดาเนินการนี้ขยายผลและพัฒนา
ไปสู่โครงการอื่นๆ เช่น การสร้างแหล่งประมงหน้าบ้าน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน เป็นโมเดลการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอื่นๆ
ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายและสร้างการมีส่วนร่ว ม
ของประชาชนในพื้ นที่ เกิ ดขึ้ น จากการท างานแบบบู รณาการของหน่ วยงานทั้ งภาคราชการ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และประชาชน จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
สานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตุลาคม 2562
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รายงานผลปฏิบัติงาน
โครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล)
ปีงบประมาณ 2561
โครงการแก้ไขปั ญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) เป็นนโยบายที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายจาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) มอบหมายให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปากพนัง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการรื้อถอนเครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเลของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
แนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล)
1. มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ
2. มาตรการส่งเสริมอาชีพ เสริมสร้างรายได้
3. มาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
4. มาตรการการมีส่วนร่วมของชาวประมง
งบประมาณการดาเนินงาน
1. โครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเล จากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จานวน 800,000 บาท
2. โครงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนระดับพื้นที่ ด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (โครงการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือประมง) จานวน 1,700,000 บาท
2.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือด้านการประมง (ฝึกอบรม)
2.2 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ แ ละเครื่ อ งมื อ ประมง ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ผิ ด กฎหมายเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย
3. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด จานวน 551,000 บาท
รวม 2 กิจกรรม
3.1 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป้าหมาย 40 ราย เป็นเงิน 61,000 บาท
3.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งน้าธรรมชาติ 490,000 บาท
ผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) ปีงบประมาณ 2561
1. โครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเล จากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จานวน 800,000 บาท สานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด
ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 จานวน 14 ครั้ง
1.1 ผลการจับกุม
- เครื่ องมือโพงพาง จานวน 3 คดี ผู้ กระทาผิ ด 4 ราย เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 3 ล า
ถุงโพงพาง จานวน 20 ปาก
- เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ จานวน 2 คดี ผู้กระทาผิด 3 ราย เรือยนต์เพลาใบจักรยาว
2 ลาลอบพับได้ จานวน 73 ชุด
- เครื่องมืออวนลาก จานวน 1 คดี ผู้กระทาผิด 2 ราย เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลา
ถุงอวน จานวน 4 ปาก
/1.2 …

1.2 ผลการตรวจยึด รื้อถอนทาลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
- ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับหรือไอ้โง่ จานวน 11 คดี เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ จานวน
1,373 ลูก เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลา
- ตรวจยึดและรื้อถอนเครื่องมือโพงพาง จานวน 5 คดี เครื่องมือโพงพาง จานวน 403 ช่อง
- รื้อถอนเครื่องมือยอปีก จานวน 1 คดี จานวน 11 ช่อง
- ตรวจยึดเครื่องมืออวนรัง 1 คดี จานวน 1 ผืน ยาว 300 เมตร
1.3 สารวจเครื่องมือประจาที่ (ยอยักษ์ บาม ยอปีก) ในพื้นที่อ่าวปากพนัง ระหว่างวันที่ 11 – 20
มีนาคม 2561 จากการสารวจพบว่ามีผู้ใช้เครื่องมือประจาที่ อาเภอปากพนัง และอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จานวน 59 ราย จานวนเครื่องมือ 89 ปาก ซึ่งจะดาเนินการกระบวนการประกาศเขตควบคุมการตั้งเครื่องมือ
ประจาที่ ต่อไป
1.4 ได้ขยายผลการปฏิบัติงานโดยการบูรณาการฯ กับมณฑลทหารบกที่ 41 ฝ่ายปกครอง
และตารวจภูธรในพื้นที่ตรวจจับกุมผู้กระทาผิดในแม่น้าตาปี เขตอาภอพิปูน ฉวาง และถ้าพรรณรา ดาเนินการ
รื้อถอนทาลายเครื่องมือลี่ และโพงพาง จานวน 2 คดี 17 แถว 67 ช่อง
1.5 หน่วยงานบูรณาการเฝ้าระวังและปราบปรามการทาผิดกฎหมาย
- สานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
- มณฑลทหารบกที่ 41
- สถานีตารวจน้า 5 กองกากับการ 6 กองบังคับการตารวจน้าปากพนัง
- อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
- อาเภอปากพนัง
- สถานีตารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
- สถานีตารวจภูธรปากพนัง
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้า นครศรีธรรมราช (10 ครั้ง)
- สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (5 ครั้ง)
- สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 6 (สงขลา) (3 ครั้ง)
- ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปากพนัง (1 ครั้ง)
2. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด จานวน 551,000 บาท
รวม 2 กิจกรรม
2.1 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ชาวประมงเป้าหมาย 40 ราย (อาเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช 20 ราย และอาเภอปากพนัง 20 ราย) เป็นเงิน 61,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ผลการดาเนินกิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
- อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดอบรมวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตาบลปากพูน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 21 ราย
- อาเภอปากพนัง จัดอบรม วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนา
ประมงพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 26 ราย
2.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งน้าธรรมชาติ เป็นเงิน 490,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาท) สานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดซื้อพันธุ์กุ้งกุลาดา จานวน 2,000,000 ตัว
/กุ้งแชบ๊วย...

กุ้งแชบ๊วย จานวน 175,000 ตัว และปลากะพงขาว จานวน 62,000 ตัว และปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
ในพื้นที่อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช ณ ท่าน้าหน้าโรงเรียนบ้านปากน้าปากพูน หมู่ที่ 4 ตาบลปากพูน และ
อาเภอปากพนัง ณ ท่าน้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ 7 ตาบลปากพนังฝั่งตะวันตก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
3. โครงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนระดับพื้นที่ ด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (โครงการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือประมง) จานวน 1,700,000 บาท
3.1 กิ จกรรมถ่ ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่ องมื อด้านการประมง (ฝึ กอบรม) ชาวประมงที่ร่วม
โครงการฯ 156 ราย (อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช 113 ราย และอาเภอปากพนัง 43 ราย) เป็นเงิน 42,840
บาท โดยถ่ายทอดความรู้การสร้างและซ่อมแซมเครื่องมือประมง
ผลการดาเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือด้านการประมง
- อาเภอปากพนัง จัดอบรม วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาประมง
พื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 43 ราย
- อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดอบรมวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากพญา หมู่ที่ 9 ตาบลท่าซัก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
จานวน 113 ราย
3.2 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ แ ละเครื่ อ งมื อ ประมง ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ผิ ด กฎหมายเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย งบประมาณ 1,657,160 บาท
ผลการดาเนินการมอบวัสดุและเครื่องมือประมง เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง
- มอบวัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือประมงให้แก่ชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 156 ราย
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 จานวน 8 รายการ ประกอบด้วย ลอบปู จานวน 606 ลูก อวนลอยปู จานวน 20 ผืน
อวนลอยกุ้ง จานวน 368 ผืน อวนลอยปลากะพง จานวน 175 ผืน อวนลอยปลากระบอก จานวน 300 ผืน
อวนปลากุเรา จานวน 155 ผืนอวนลอยปลาอินทรีย์ จานวน 16 ผืน และอวนติดตา จานวน 70 ผืน
ทั้งนี้ ชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายมาคืนให้แก่ทางราชการ ดังนี้
1. เครื่องมือโพงพาง จานวน 65 ปาก 49 ราย
2. เครื่องมืออวนลาก จานวน 62 ปาก 44 ราย
3. เครื่องมือคราดหอย จานวน 7 อัน 7 ราย
4. เครื่องมืออวนรุน จานวน 54 ปาก 52 ราย
5. เครื่องมือลอบพับได้ จานวน 52 ปาก 4 ราย
จากผลการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทาให้เครื่องมือโพงพางลดลง สัตว์น้า
ในอ่าวปากพนั ง เพิ่ ม ขึ้น อย่ างรวดเร็ ว ทั้งชนิดและปริมาณ พบว่าชาวประมงที่ท าอวนลอยเดิม จับสั ต ว์ น้ า
ได้ประมาณ 10 กิโลกรัม รายได้ประมาณ 1,000 – 1,500 บาท/ครั้ง สามารถจับได้เพิ่มขึ้นประมาณ 50 – 80
กิโลกรัม รายได้ประมาณ 5,000 – 8,000 บาท/ครั้ง ซึ่งทาให้ครัวเรือนชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันชาวประมงที่ขาดจิตสานึกบางส่วนได้หันมาใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทอื่นเพิ่มมากขึ้น
เช่น อวนรุนขนาดเล็ก คราดหอย ลอบพับได้หรือไอ้โง่ คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่
อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) จึงได้ใช้มาตรการป้องกันปราบปรามที่เด็ดขาดมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับกับการสร้าง
การรับรู้สร้างความเข้าใจ ซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากชาวประมงในการแจ้งเบาะแสการทาประมงผิดกฎหมาย
รวมถึงการออกมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ชาวประมงได้แจ้งว่าพบสัตว์น้าบางชนิดมากขึ้น
/เช่น...

เช่น ปลาตะลุมพุก, ปลาริวกิว ปูแสม ปูแป้นฯลฯ อ่าวปากพนังเริ่มฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ทั้งชนิดและปริมาณ
สัตว์น้า ส่งผลให้ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมายมีความพึงพอใจ
ปัญหาอุปสรรค
ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายได้รวมตัวต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึง
ขัดขวางการจับกุมหลายครั้งที่รวมตัวใช้เรือกดดันเจ้าหน้าที่มากกว่า 10 ลา จานวน 3 ครั้ง คือ
1. วันที่ 22 มีนาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือโพงพางพื้นที่อ่าวปากพนังและลาคลองสาขา
ตรวจยึดลอบพับได้หรือลอบโง่ จานวน 182 ชุด กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 48 นาย การปฏิบัติงานครั้งนี้
มีชาวประมงปิดล้อมกดดันเจ้าหน้าที่ และสามารถแย่งชิงของกลางไปได้จานวนหนึ่ง ซึ่งได้แจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรปากพนัง
2. วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 20.00 น. กลุ่มเรือประมงที่ใช้ เครื่องมือประมงผิ ด
กฎหมายประกอบด้วย เรืออวนรุน และคราดหอย ประมาณ 50 - 60 ลา ได้ปิดล้อมเรือตรวจการประมงทะเล ซึ่ง
จอดพักอยู่บริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ ปากคลองท่าซัก หมู่ 9 ตาบลท่าซัก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยอ้างได้รับ
ความเดือดร้อน จากการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ประสานขอกาลังจากป้องกันจังหวัดฯ ตารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช กาลังทหารจาก
มณฑลทหารบกที่ 41 และฝ่ายปกครองกานัน ผู้ใหญ่บ้ านในพื้นที่ เข้าคลี่คลายสถานการณ์ โดยทหารจาก
มณฑลทหารบกที่ 41 ได้เจรจาให้ชาวประมงที่ ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายดังกล่าวไปยื่นเรื่องความเดือดร้อน
กับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ในวันจันทร์ ที่ 24 ก.ย. และชาวประมงได้เดินทางกลับ เวลาประมาณ 23.30 น.
3. วั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2561 เวลา 21.45 น. ประมงจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ รั บ แจ้ ง ว่ า
เจ้าหน้าทีห่ น่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง ได้จับกุมเรืออวนรุนขณะทาการประมงในอ่าวปากพนัง
บริเวณปากร่องน้าปากพญา แต่เรือประมงลาดังกล่าวได้แจ้งให้เรืออวนรุน และเรือคราดหอย ซึ่งทาการประมง
บริเวณใกล้เคียงและเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย มาขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ โดยมีเงื่ อนไขว่าให้จับกุม
พวกตนทั้งหมด และให้ลากเรือทั้งหมดเข้าร่องน้าปากพญา (ซึ่งเป็นบ้านของตน) และต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
ว่ามีเรือออกจากคลองปากพญามาช่วยเหลือผู้กระทาผิด มีผู้หญิง เด็ก และวัยรุ่น ออกมากับเรือ ประมงจังหวัดฯ
จึงสั่งการให้หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ เดินทางกลับที่ตั้ง เวลาประมาณ 23.20 น. เพื่อป้องกันเหตุรุนแรง
และให้ เจ้ าหน้ าที่ไปแจ้ งความกับ พนั กงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ไม่มีเหตุรุนแรงระหว่าง
การปฏิบัติงาน
ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา
เห็นควรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการหยุดผลิต หยุดจาหน่าย เครื่องมือประมง ที่ห้ามใช้
หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ ตามมาตรา 67 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 พร้อมกันทุกจังหวัด

ภาคผนวก

ภาพประกอบโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเล ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2561 รื้อถอนเสาหลักโพงพางบริเวณอ่าวปากพนัง ถึงบริเวณอ่าวปากนคร
จานวน 100 ช่อง 200 ต้น กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 53 นาย

วันที่ 5 – 7 มกราคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือประมงโพงพางพื้นที่อ่าวปากพนัง ถึงอ่าวปากนคร
และลาคลองสาขา จับกุมผู้กระทาผิดใช้เครื่องมือโพงพาง จานวน 2 ราย เรือของกลาง 1 ลา ถุงโพงพาง 2 ปาก
และรื้อถอนเสาหลักโพงพาง จานวน 15 แถว 42 ช่อง กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 54 นาย
/วันที่...

วันที่ 28 – 30 มกราคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือประมงโพงพางพื้นที่อาเภอเมือนครศรีฯ บริเวณ
คลอง ท่าซักจานวน 53 แถว 99 ช่อง กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 60 นาย

วันที่ 4 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 รื้อถอนเครื่องมือโพงพางบริเวณอ่าวปากพนัง จานวน 23 แถว 143
ช่อง. ตรวจยึดลอบพับได้หรือลอบโง่พื้นที่อาเภอเมือนครศรีฯ บริเวณคลองปากพูน จานวน 61 ชุด พร้อมเรือ
ยนต์เพลาใบจักรยาว 2 ลา จับกุมผู้กระทาผิด 1 ราย และรื้อถอนเสาหลักโพงพาง จานวน 7 แถว 12 ช่อง
กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 37 นาย
/วันที่...

วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือยอปีกซึ่งกีดขวางทางน้า บริเวณคลองบางควาย อาเภอ
เมืองนครศรีธรรมราชจานวน 11 ช่อง กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 40 นาย

วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือโพงพางพื้นที่อ่าวปากพนังและลาคลองสาขา ตรวจยึด
ลอบพับได้หรือลอบโง่ จานวน182 ชุด กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 48 นาย การปฏิบัติงานครั้งนี้มีชาวประมง
ปิดล้อมกดดันเจ้าหน้าที่ และสามารถแย่งชิงของกลางไปได้จานวนหนึ่ง ซึ่งได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรปากพนัง
/วันที่...

วันที่ 7 – 9 เมษายน 2561 รื้อถอนเครื่องมือโพงพางพื้นที่อาเภอเมือนครศรีฯ จานวน 2 แถว 7 ช่อง
จับกุมผู้กระทาผิด 2 ราย พร้อมของกลางเครื่องมือลอบพับได้ 12 ชุด เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลา

วันที่ 1-10 มิถุนายน 2561 (7 มิถุนายน 2561) ตรวจยึดลอบพับได้หรือลอบโง่พื้นที่อาเภอเมืองนครศรีฯ
บริเวณคลอง ท่าซัก ตาบลท่าซักจานวน 60 ชุด กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 นาย
/วันที่...

วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2561 (10 มิถุนายน 2561) ตรวจยึดลอบพับได้หรือลอบโง่ พื้นที่อาเภอ
เมืองนครศรีฯ บริเวณคลอง ปากพูน ตาบลปากพูนจานวน 179 ชุด กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 นาย

วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561 ปฏิบัติงานพื้นที่อาเภอปากพนัง รื้อถอนเครื่องมือโพงพาง จับกุม
ผู้กระทาความผิด 1 ราย พร้อมของกลางเครื่องมือโพงพาง จานวน 4 ปาก เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลา
ตรวจยึดเครื่องมืออวนลากจับกุมผู้กระทาผิด 2 ราย พร้อมของกลางเครื่องมืออวนลากพร้อมอุปกรณ์ จานวน
4 ปาก เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลา สัตว์น้าเบญจพรรณ ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่จานวน 92
ชุด และตรวจยึดเครื่องมือโพงพางจานวน 3 ปาก กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 34 นาย
วันที่...

วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2561 ตรวจยึดเครื่องมือโพงพางและเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ พื้นที่
ตาบลคลองน้อย อาเภอปากพนัง เครื่องมือโพงพาง จานวน 3 ปาก เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่จานวน 10 ชุด
กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 48 นาย

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่บริเวณคลองปากพูน ตาบลปากพูน
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จานวน 150 ชุด กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 8 นาย
/วันที่...

วั น ที่ 13 - 18 กั น ยายน 2561 ตรวจยึ ด เครื่ อ งมื อ ลอบพั บ ได้ ห รื อ ไอ้ โ ง่ พื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช และอาเภอปากพนัง จานวน 505 ชุด และตรวจยึดเครื่องมืออวนรัง 1 ผืน กาลังเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 64 นาย

วันที่ 21 กันยายน 2561 ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่บริเวณคลองปากพูน ตาบลปากพูน
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จานวน 122 ชุด และจับกุมผู้กระทาผิดใช้เครื่องมือโพงพาง 1 ราย พร้อมของกลาง
เครื่องมือโพงพาง จานวน 7 ปาก เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลา กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 18 นาย

ภาพประกอบการสารวจเครื่องมือประจาที่ (ยอยักษ์ บาม ยอปีก) ในพื้นที่อ่าวปากพนัง

วันที่ 11 - 20 มีนาคม 2561 สารวจเครื่องมือประมงประจาที่ยอยักษ์ บาม ยอปีก ในพื้นที่อ่าวปากพนัง
จากการสารวจมีผู้ใช้เครื่องมือประจาที่พื้นที่อาเภอปากพนังและอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 59 ราย
จานวนเครื่องมือ 89 ปาก กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 26 นาย

ภาพประกอบการขยายผลการปฏิบัติงานตรวจจับกุมผู้กระทาผิดในแม่น้าตาปี
เขตอาเภอฉวาง พิปูน และถ้าพรรณรา

วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือลี่ โพงพางซึ่งกางกั้นทางเดินสัตว์น้าพื้นที่ ต.ยางค้อม
อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราชจานวน 17 แถว 55 ช่องกาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64 นาย

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือลี่ โพงพางซึ่งกางกั้นทางเดินสัตว์น้าพื้นที่ ต.นาแว อ. ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช จานวน 8 ช่อง ถุงโพงพาง 7 ปาก เครื่องมือลี่ 4 ช่อง

ภาพประกอบโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561 อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง รุ่นที่ 1 ณ ที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 4 ต. ปากพูน อ. เมืองนครศรีฯ จ. นครศรีฯ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 21 ราย

วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรั พยากรประมง รุ่นที่ 2 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 26 ราย
/กิจกรรม...

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งน้าธรรมชาติ

วัน ที่ 20 สิ งหาคม 2561 ปล่ อยพันธุ์กุ้งกุล าดา จานวน 2,000,000 ตัว กุ้งแซบ๊ว ย จานวน
175,000 ตัว และปลากะพงขาว จานวน 62,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ ในพื้นที่อาเภอเมืองนครศรี ฯ
ณ ท่าน้าหน้าโรงเรียนบ้านปากน้าปากพูน หมู่ที่ 4 ตาบลปากพูน และอาเภอปากพนัง ณ ท่าน้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ 7
ตาบลปากพนังฝั่งตะวันตก

ภาพประกอบโครงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนระดับพื้นที่ด้านการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือด้านการประมง (ฝึกอบรม)

วันที่ 1๘ สิงหาคม 2561 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือด้านการประมง ณ ห้องประชุม
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ผู้เข้าอบรม จานวน 43 ราย

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือด้านการประมง ณ ศูนย์การเรียนรู้
เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากพญา หมู่ที่ 9 ตาบลท่าซัก อาเภอเมืองนครศรีฯ ผู้เข้าอบรม จานวน 113 คน
/วันที่...

ชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการฯ นาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายส่งคืนแก่ทางราชการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 อาเภอปากพนัง รับมอบเครื่องมือประมงผิดกฎหมายจากผู้ร่วมโครงการฯ
จานวน 43 ราย ประกอบด้วยเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ประเภท อวนรุน อวนลาก ลอบพับได้หรือไอ้โง่
โดยมีนายอาเภอปากพนัง ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลปากพนัง ร่วมรับมอบฯ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช รับมอบเครื่องมือประมงผิดกฎหมายจาก
ผู้ร่วมโครงการฯ จานวน 113 ราย ประกอบด้วยเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ประเภท อวนรุน อวนลาก
โพงพาง และลอบพับได้หรือไอ้โง่ โดยมีป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลปากพนัง ร่วมรับมอบฯ
/มอบวัสดุ...

มอบวัสดุวัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือประมงให้แก่ชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการฯ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
ในพิธีทาลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย และส่งมอบเครื่องมือประมงถูกกฎหมายให้ชาวประมง ที่เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงในเขตพื้นที่อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จานวน 113 ราย อาเภอปากพนัง
จานวน 43 ราย รวมทั้งสิ้น 156 ราย จานวน 8 รายการ ประกอบด้วย ลอบปู อวนลอยปู อวนลอยกุ้ง อวนลอยปลากะพง
อวนลอยปลากระบอก อวนลอยปลากะพง อวนลอยปลาอินทรีย์ และอวนติดตา โดยนายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี
ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี นายอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายตระกูล หนูนิล
ป้องกันกันจังหวัด ผู้แทนฝ่ายตารวจ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

ภาพปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเล

วันที่ 22 มีนาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือโพงพางพื้นที่อ่าวปากพนังและลาคลองสาขา ตรวจยึด
ลอบพับได้หรือลอบโง่ จานวน182 ชุด กาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 48 นาย การปฏิบัติงานครั้งนี้มีชาวประมง
ปิดล้อมกดดันเจ้าหน้าที่ และสามารถแย่งชิงของกลางไปได้จานวนหนึ่ง

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 20.00 น. กลุ่มเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
ประกอบด้วย เรืออวนรุน และคราดหอย ประมาณ 50 - 60 ลา ได้ปิดล้อมเรือตรวจการประมงทะเล ซึ่งจอดพักอยู่
บริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ ปากคลองท่าซัก หมู่ 9 ตาบลท่าซัก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยอ้างได้รับความเดือดร้อน
จากการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ซึ่งประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสานขอกาลังจาก
ป้ องกั นจั งหวัดฯ ตารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 41 และฝ่ ายปกครองกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าคลี่คลายสถานการณ์ โดยทหารจากมณฑลทหารบกที่ 41 ได้เจรจาให้ชาวประมงที่ใช้
เครื่องมือผิดกฎหมายดังกล่าวไปยื่นเรื่องความเดือดร้อน กับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ในวันจันทร์ ที่ 24
กันยายน 2561 และชาวประมงได้เดินทางกลับ เวลาประมาณ 23.30 น.
/วันที่...

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 21.45 น. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับ แจ้งจาก
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง ว่าจับกุมเรืออวนรุนขณะทาการประมงในอ่าวปากพนังบริเวณ
ปากร่องน้าปากพญา แต่เรือประมงลาดังกล่าวได้แจ้งให้เรืออวนรุน และเรือคราดหอย ซึ่งทาการประมงบริเวณ
ใกล้เคียงและเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย มาขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ โดยมีเงื่อนไขว่าให้จับกุมพวกตน
ทั้งหมด และให้ลากเรือทั้งหมดเข้าร่องน้าปากพญา (ซึ่งเป็นบ้านของตน) และต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ว่ามีเรือ
ออกจากคลองปากพญามาช่วยเหลือผู้กระทาผิด มีผู้หญิง เด็ก และวัยรุ่น ออกมากับเรือ ประมงจังหวัดฯ จึงสั่ง
การให้หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ เดินทางกลับที่ตั้ง เวลาประมาณ 23.20 น. เพื่อป้องกันเหตุรุนแรง
และให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

