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สานักงานประมงอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
สานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
**************************
สานักงานประมงอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีบุคลากร จานวน 2 อัตรา คือ 1. ประมง
อาเภอ (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส) 2. เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน/ชานาญงาน สานักงานฯ ตั้งอยู่
ณ ที่ ว่ า การอ าเภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช ต าบลปากพู น อ าเภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โทร. 061 174 3740
อ าเภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช แบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น 13 ต าบล 115 หมู่ บ้ า น
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล 5 แห่ง และ
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบล 10 แห่ ง มีประชากร จานวน 257,979 คน (พ.ศ.2562) พื้นที่ รวม
ประมาณ 591.53 ตารางกิโลเมตร
พื้น ที่ป ระกอบกิจ การประมง มีเขตทะเลชายฝั่งในพื้นที่อ่าวปากพนัง พื้นที่ตาบลปากพู น
ตาบลท่าซั ก ตาบลปากนคร ตาบลท่ าไร่ และตาบลบางจาก ชายฝั่ งทะเลยาว 26.10 กิโลเมตร
และลาคลองสายสาคัญ คือ คลองท่าแพ คลองท่าซัก คลองปากนคร และคลองบางจาก จึงเป็นแหล่ง
ทาการประมงชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าหลายชนิดที่สาคัญ นอกจากนี้พื้นที่บริเวณโซนไม่ติด
ทะเลในพื้นที่ 8 ตาบล ส่วนใหญ่เป็นภาคการปลูกพืช และเกษตรแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงปลาแบบ
ยังชีพในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่
สรุปปริมาณงานที่สาคัญ: เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ
เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์
การประมง
การประมง
ผู้ประกอบการด้านประมง
น้า
พาณิชย์
พื้นบ้าน
อื่นๆ
1,926 ราย
13,215 ไร่

143 ราย
192 ลา

1,000 ราย
785 ลา

57 ราย
57 แห่ง

-2การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจาแนกตามชนิดที่สาคัญ ดังนี้
จานวนทั้งหมด 1,926 ราย เนื้อที่ประมาณ 13,215ไร่
1. การเลี้ยงกุ้งทะเล 542 ราย เนื้อที่การเลี้ยง 7,560 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 6,000 ตันต่อปี
2. การเลี้ยงปลาทะเล (กะพงขาว) 52ราย เนื้อที่การเลี้ยง 353 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 100 ตันต่อ
ปี
3. การเลี้ยงปลาน้าจืด 884 ราย เนื้อที่การเลี้ยง 1,013 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 810 ตันต่อปี ส่วน
ใหญ่เป็นการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์
4. การเลี้ยงปูทะเล 819 ราย เนื้อที่การเลี้ยง 4,230 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 120 ตันต่อปี เป็น
สัตว์น้าที่มีมูลค่าสูงและส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา
ในอนาคตควรเน้นพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้าชนิดใหม่ และสัตว์น้าที่มีความต้องการสูงในพื้นที่
ของเอกชน คือ หอยแครง ปูทะเล ปูม้า ปูแสม รวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงาม
ในภาพรวมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีการเลี้ยงแบบพาณิ ชย์ ร้อยละ 68 ของพื้นที่การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าทั้งหมด
ข้อมูลแหล่งน้า หรือที่จับสัตว์น้าในพื้นที่
1. ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า ซึ่งห้ามทาการประมงโดยเด็ดขาด มีจานวน 14 แห่ง เนื้อที่ประมาณ
150 ไร่
2. เขตอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรสั ต ว์ น้ า ในเขตทะเลชายฝั่ ง จ านวน 6 แห่ ง เนื้ อ ที่ ป ระมาณ
3,600 ไร่
3. น่านน้าภายในหรือน่านน้าจืด ที่เป็นแหล่งน้าปิด จานวน 16 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 454
ไร่
4. ที่ จั บ สั ต ว์น้ าที่ เป็ น แหล่ งน้ าเปิ ด เป็ น น่ านน้ าภายใน(น้ าจื ด ) จ านวน 17 แห่ ง เนื้ อ ที่
ประมาณ 2,994 ไร่ และเขตทะเลชายฝั่ ง ในอ่ า วปากพนั ง จ านวน 1 แห่ ง เนื้ อ ที่
ประมาณ 30,000 ไร่

-3การทาการประมง
1. การท าการประมงทะเลชายฝั่ ง พื้ น บ้ า น มี ช าวประมงในพื้ น ที่ 5 ต าบล 20 หมู่ บ้ า น มี
เรื อ ประมงพื้ น บ้ า น จ านวน 785 ล า ชาวประมง จ านวน 1,000 คน ใช้ เครื่ อ งมื อ มื อ
หลากหลายประเภท ได้แก่ อวนลอยกุ้ง ปู ปลา แร้ว/ลอบปู เบ็ดปัก เบ็ดราว รวมทั้งการ
จับ ปลาด้ วยมือ และงมหอย และยังมี ช าวประมงที่ มี การลั กลอบใช้เครื่องมือประมงผิ ด
กฎหมายประเภทคราดหอย โพงพาง อวนรุน อวนลาก ลอบพับได้หรือไอ้โง่ อวนทับตลิ่ง อีก
จานวนประมาณ 183ราย ปัจจุบันมีการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่
อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) มาตั้งแต่ปี 2560 พบว่า สัตว์น้าในอ่าวปากพนังมีความอุดม
สมบูรณ์ขึ้น ปูทะเล ปูม้า และหอยแครงแพร่ขยายพันธุ์มากขึ้น ทาให้ชาวชาวประมงมีรายได้
มากขึ้น และมีความพึงพอใจ สั ตว์น้าเด่นในพื้ นที่ คือ หอยแครง ปูท ะเล ปูม้า กุ้งทะเล
ปลากะพงขาวยังมีรูปแบบการทาการประมงประเภทช้อนปีกอีกจานวนมากในพื้นที่ ขณะนี้
อยู่ ในระหว่างพิจ ารณาของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดในการออกประกาศตาม
มาตรา 71(3) แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมปริมาณสัตว์
น้าที่จับได้รวมประมาณ 720 ตัน/ปี มูลค่าประมาณ 216 ล้านบาท/ปี
2. การทาการประมงพาณิ ชย์ มีการควบคุมการท าการประมงอย่างเต็ มรูปแบบตามพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ.2558 มีระบบการออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ การควบคุมการ
แจ้งเข้าออก ที่กฎหมายบังคับให้ทาการประมงในนอกเขตทะเลชายฝั่ง (นอกเขต 3 ไมล์ทะเล
หรือ 5,400 เมตร) มีเรือประมงพาณิชย์ยื่นคาขอในเขตท้องที่อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เป็นเจ้าของมีภูมิลาเนาในพื้นที่ จานวน 143 ราย นอกพื้นที่ จานวน 9 ราย มีเรือประมง
ทั้ งหมด 183 ล า ขนาดต่ ากว่า 10 ตั น กรอส จานวน 7 ล า ขนาด 30-60 ตั น กรอส
จานวน 146 ลา ขนาดมากกว่า 60 ตันกรอส จานวน 10 ลา ส่วนใหญ่ใช้เครื่องมืออวนลาก
ลอบปู และอวนติดตา คิดเป็นร้อยละ 21 ของจานวนเรือประมงพาณิชย์ทั้งจังหวัด มีการนา
สัตว์น้าไปขึ้นท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่ตาบลปากพูน เป็นส่วนใหญ่ หรือไปขึ้นท่าในท้องที่
ต่างอาเภอในช่วงบางฤดูกาลปริมาณสัตว์น้าที่จับได้รวมประมาณ 5,200 ตันต่อปี มูลค่า
ประมาณ 1,040ล้านบาท/ปี
3. การจับสัตว์น้าในแหล่งน้าจืดธรรมชาติ มีจานวน 200 ครัวเรือน เป็นการใช้เครื่องมือประมง
พื้นบ้านประเภทอวนติดตา เบ็ด แห ยอขนาดเล็ก จับสัตว์น้าในบริเวณคลอง ลาธารธรรมชาติ
และห้วย หนอง ส่วนใหญ่เพื่อบริโภคในครัวเรือน จับได้ปลาตะเพียน ปลาตะกรับ ปลาช่อน
ปลาหมอเป็นส่วนใหญ่ปริมาณสัตว์น้าที่จับได้รวมประมาณ 13.50 ตันต่อปี มูลค่าประมาณ
0.68ล้านบาท/ปี

-4การแปรรูปสัตว์น้า
การแปรรูปสัตว์น้าในพื้นที่ จานวน 7 กลุ่ม มีการรวมกลุ่มการทาปลาดุกร้าจนมีชื่อเสียงใน
พื้นที่ตาบลท่าซัก นอกจากนี้มีการทาปลาส้ม ทากุ้งแห้ง รวมทั้งทากะปิที่มีรสชาติดีในพื้นที่
ตาบลบางจาก ท่าไร่ในช่วงฤดูทาการประมงกุ้งเคย (พฤษภาคม –มิถุนายน ) สามารถพัฒนา
ให้ เป็ น สิ น ค้ า OTOP และสร้างเครื อข่ายการจาหน่ ายในตลาดออนไลน์ ได้ ปั จจุบั นมี การ
พัฒ นาบรรจุภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์สัตว์น้าทะเลอีกหลายประเภทโดยองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน
ปี 2562 เพิ่ มช่ อ งทางในการจาหน่ ายผ่ านระบบออนไลน์ คาดว่าในอนาคตจะมีมู ล ค่ า
จาหน่ายไม่ต่ากว่าปีละ 2 ล้านบาท
กิจกรรมด้านการประมงอื่นๆ
1. มีการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง โดยขึ้นทะเบียนองค์กร
ชุมชนประมงท้องถิ่น รวม 16 แห่ง แบ่งเป็น ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 7 แห่ง ด้านการ
ประมงทะเลชายฝั่ง 7 แห่ง และการแปรรูปสัตว์น้า 2 แห่ง
2. กิจการเกี่ยวกับแพ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวมสัตว์น้า มีจานวน 42ราย ส่วนใหญ่รับซื้อ
สัตว์น้าจากการทาการประมงทะเล และการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
3. ท่าเทียบเรือประมง จานวน 43 แห่ง แบ่งเป็น จอดพักเรือ จานวน 20 แห่งประมง
พาณิ ช ย์ จานวน 15 แห่ งประมงพื้นบ้าน จานวน 7 แห่ ง และบริการน้าหรือน้าแข็ง
จานวน 1 แห่ง

-5ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563
1. งานบริการด้านทะเบียนในระบบการออกใบอนุญาตทาการประมง (e-License)
1.1 รับคาขอ/ออกใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
จานวน 194 ลา/ฉบับ
1.2 การโอนใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
จานวน 15 ฉบับ
1.3 ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ จานวน 3 ฉบับ
1.4 จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้า
จานวน 2 ลา
1.5 จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง
จานวน 1 แห่ง
1.6 ออกหนังสือรับรองเพื่อจดทะเบียนเรือพื้นบ้านใหม่ จานวน 777 ฉบับ
1.7 ออกหนังสือรับรองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทเรือ จานวน 2 ฉบับ
1.8 ออกหนังสือรับรองเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
จานวน 15 ฉบับ
1.9 ออกหนังสือรับรองเพื่อแยกชิ้นส่วนหรือทาลาย
จานวน 2 ฉบับ
1.10 ออกหนังสือรับรองเพื่อโอนกรรมสิทธิ์
จานวน 37 ฉบับ
1.11 ออกหนังสือรับรองเพื่อต่อใบอนุญาตใช้เรือ
จานวน 509 ฉบับ
2. งานบริการด้านทะเบียนในระบบภูมสารสนเทศประมง (Fisheries Map)
2.1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) รายใหม่ จานวน 156 ราย
2.2 ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรฯ
จานวน 179 ราย
2.3 เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรฯ
จานวน 113 ราย
2.4 ยกเลิกทะเบียนเกษตรกรฯ
จานวน 62 ราย
2.5 ปรับปรุงข้อมูลรายได้และหนี้สิน
จานวน 2,000 ราย
2.6 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) จานวน 7 ราย
2.7 ต่อทะเบียนผู้ประกอบการฯ
จานวน 4 ราย
3. งานบริการด้านทะเบียนในระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง (ทบ.3) จานวน 481 ราย
4. งานบริการด้านทะเบียนในระบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
4.1 จสค.1
จานวน 629 ราย
4.2 จสค.2
จานวน 5 ราย
4.3 จสค.3
จานวน – ราย
5. การให้คาแนะนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ชาวประมง และผู้ประกอบการ ณ สานัก
งานฯ จานวน 150 ราย
6. รับ หนั งสื อรั บ รองแรงงานไทยในเรือ ประมงพื้ นบ้ าน จานวน 783 ล า ข้ อมูล แรงงาน
378 คน (ไม่นับรวมเจ้าของเรือ)
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1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
1.1 ศูนย์หลัก นายจรัญ บุญวิก หมู่ที่ 5 ตาบลท่าไร่ : การเลี้ยงปลาน้าจืด พิกัดที่ตั้ง
ละติจูด 929026 N ลองจิจูด 612496 E โทรศัพท์ 086 943 9909
1.2 ศูนย์เครือข่ายนายภาณุวัชร เพชรรัตน์ หมู่ที่ 7 ตาบลบางจาก : การเลี้ยงปลากะพง
ขาวในบ่อดิน พิกัดที่ตั้ง ละติจูด 926515 N ลองจิจูด 619734 E
โทรศัพท์ 080 538 4520
1.3 ศูนย์เครือข่ายนางหนูวาด ไข่นุ่น หมู่ที่ 1 ตาบลท่าเรือ : เพาะพันธุ์/อนุบาลปลา
น้าจืด พิกัดที่ตั้ง ละติจูด 923166 N ลองจิจูด 608974 E
โทรศัพท์ 081 607 7853
1.4 ศูนย์เครือข่ายนายอานาจ จันทรัตน์ หมู่ที่ 2 ตาบลปากพูน : การเลี้ยงกุ้งขาว
พิกัดที่ตั้ง ละติจูด 941447 N ลองจิจูด 608538 E
โทรศัพท์ 061 443 6314
1.5 ศูนย์เครือข่าย นายวินัย โล๊ะซอ หมู่ที่ 7 ตาบลท่าซัก : การเลี้ยงปูทะเล พิกัดที่ตั้ง
ละติจูด 937835 N ลองจิจูด 611238 E โทรศัพท์ 085 881 1890
1.6 ศูนย์เครือข่าย นายนิรัตน์ ไชยมุด หมู่ที่ 7 ตาบลบางจาก : การเลี้ยงปลานิลร่วมกับ
กุ้งขาว พิกัดที่ตั้ง ละติจูด 926515 N ลองจิจูด 619734 E
โทรศัพท์ 083 642 3785
1.7 ศูนย์เครือข่าย ปี 63 นางเกษร ทรัพยาสาร หมู่ที่ 1 ตาบลท่างิ้ว : การเลี้ยงปลา
ในนาข้าว/การแปรรูปสัตว์น้า พิกัดที่ตั้ง ละติจูด 939643 N ลองจิจูด
601637 E โทรศัพท์ 088 639 0286
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2. โครงการส่งเสริมเกษตรกรระบบแปลงใหญ่จานวน 2 แห่ง
2.1 กลุ่มปลานิล-ปูดาบ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 8 ตาบลบางจาก : นายนิรัตน์ ไชยมุด
พิกัดที่ตั้งกลุ่ม ละติจูด 926515 N ลองจิจูด 619734 E
โทรศัพท์ 083 642 3785
2.2 กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง บ้านปากน้าปากพญา หมู่ที่ 7 ตาบลบางจาก :
นายอภิวัฒน์ สีลาทอง พิกัดที่ตั้งกลุ่ม ละติจูด 937872 N ลองจิจูด 611314 E
โทรศัพท์ 084 696 8796
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3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
3.1 ติดตามผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ารายเก่าปี 2562 จานวน 63 ราย
3.2 คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายปี 2563 และส่งเสริมให้ความรู้ สนับสนุนพันธุ์ปลา
กินพืช จานวน 63 ราย
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4. การพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (GAPและมาตรฐานขั้นปลอดภัย)
4.1 GAP กุ้งทะเล
จานวน 5 ราย
4.2 GAP สัตว์น้าชายฝั่ง
จานวน 15 ราย
4.3 GAP ปลานิล
จานวน 5 ราย
4.4 ขั้นปลอดภัย (Safety Level) สัตว์น้าจืด จานวน 5 ราย

5. การสารวจสถิติการประมง
5.1 ข้อมูลการจับสัตว์น้าจากการทาการประมงพื้นบ้าน (สป.2-1) รายเดือนๆ ละ
27 ตัวอย่าง
5.2 สารวจการจับสัตว์น้าจืดธรรมชาติ
จานวน 11 ตัวอย่าง
5.3 สารวจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
จานวน 60 ตัวอย่าง
5.4 สารวจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
จานวน 55 ตัวอย่าง
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จานวน 40 ตัวอย่าง
5.6 สารวจการเพาะเลี้ยงปูทะเล
จานวน 90 ตัวอย่าง
5.7 สารวจหน่วยธุรกิจการประมง : โรงน้าแข็ง จานวน 3 แห่ง
5.8 สารวจหน่วยธุรกิจการประมง : โรงน้าปลา จานวน 1 แห่ง
5.9 สารวจหน่วยธุรกิจการประมง : แปรรูปสัตว์น้า จานวน 1แห่ง

6. การควบคุมการประมง เฝ้าระวังการทาการประมงผิดกฎหมายตามภารกิจ IUU Fishing
และโครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง
6.1 การร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวังการทาการประมงผิดกฎหมาย จานวน 12 ครั้ง
มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ตรวจยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย จานวน 4 คดี
- จับกุมคดีใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย จานวน 6 คดี ผู้ต้องหา 11 คน
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7. โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน จานวน
5 องค์กร
7.1 กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลปากพูน :นายทักษิณ
แสนเสนาะ ประธานองค์กร พิกัดที่ตั้ง ละติจูด: 8.53966 ลองจิจูด: 99.98652
โทรศัพท์ 086 745 1682
7.2 กลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่งตาบลท่าซัก หมู่ที่ 9 ตาบลท่าซัก : นายสุภาพ
เสริมสมบูรณ์ ประธานองค์กร พิกัดที่ตั้ง ละติจูด: 8.502887 ลองจิจูด:
100.028208 โทรศัพท์ 095 195 9945
7.3 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงบ้านปากน้าปากพญา หมู่ที่ 9 ตาบลท่าซัก :
นายสวัสดิ์ บัวสมัด ประธานองค์กร พิกัดที่ตั้ง ละติจูด: 8.501550 ลองจิจูด:
100.025494 โทรศัพท์ 084 992 0172
7.4 กลุ่มเกษตรกรทาประมงพื้นบ้านตาบลท่าซัก หมู่ที่ 6 ตาบลท่าซัก : นายประยุทธิ์
แซ่ลิ่ม ประธานองค์กรพิกัดที่ตั้ง ละติจูด: 8.51113 ลองจิจูด: 100.046629
โทรศัพท์ 087 625 1750
7.5 กลุ่มประมงชายฝั่งปากนคร หมู่ที่ 1 ตาบลปากนคร : นายสมศักดิ์ อนันตพืช
ประธานองค์กร พิกัดที่ตั้ง ละติจูด: 8.467265 ลองจิจูด: 100.0471
โทรศัพท์ 093 756 1133
การดาเนินการ
- การติดตามผลให้คาแนะนาด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
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8. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
8.1 กลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝั่งพื้นบ้าน บางกระบือ หมู่ที่ 6 ตาบลท่าไร่ : นางสาว
จรัสศรี ฮั่นตระกูล ประธานองค์กร พิกัดที่ตงั้ ละติจูด: 8.419188
ลองจิจูด: 100.0499 โทรศัพท์ 081 893 8276
การดาเนินการ
- การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ตามความต้องการ วงเงิน 100,000 บาท
- การติดตามผลให้คาแนะนาด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
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9.1 โครงการการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าที่มีมูลค่า
สูงทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด ได้ส่งมอบ/ร่วมปล่อยลงในแหล่งน้า
ตามแผนส่งมอบที่กาหนด จานวน 6 แห่ง ดังนี้
1. คลองท่าเรือ หมู่ที่ 1 และ 11 ตาบลท่าเรือ
- กุ้งก้ามกราม
จานวน 250,000 ตัว
- ปลายี่สกเทศ
จานวน 32,500 ตัว
- ปลานวลจันทร์
จานวน 35,000 ตัว
- ปลาหมอไทย
จานวน 10,000 ตัว
2. คลองท่าดี หมู่ที่ 1,3,4 และ5 ตาบลไชยมนตรี
- กุ้งก้ามกราม
จานวน 250,000 ตัว
- ปลาตะเพียน
จานวน 24,500 ตัว
3. คลองบางจาก (ชะเมา) หมู่ที่ 7 ตาบลบางจาก
- ปูทะเล
จานวน 100 กิโลกรัม
- ปลากะพงขาว
จานวน 25,000 ตัว
- พันธุ์กุ้งกุลาดา ขนาด P15-P18
จานวน 100,000 ตัว
- พันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาด P15-P20 จานวน 100,000 ตัว
4. ท่าเทียบเรือบ้านปากน้าปากพูน (คลองปากพูน) หมู่ที่ 4 ตาบลปากพูน
- ปูทะเล
จานวน 100 กิโลกรัม
- ปลากะพงขาว
จานวน 25,000 ตัว
- พันธุ์กุ้งกุลาดา ขนาด P15-P18
จานวน 100,000 ตัว
- พันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาด P15-P20 จานวน 100,000 ตัว
5. คลองจังหูน หมู่ที่ 14 ตาบลท่าเรือ (วัดจังหูน)
- กุ้งก้ามกราม ขนาด 0.7-1.0 ซม. จานวน 100,000 ตัว
- ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3 ซม.
จานวน 10,000 ตัว
- ปลาบ้า ขนาด 3-5 ซม.
จานวน 10,000 ตัว
- ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด 3-5 ซม. จานวน 10,000 ตัว
6. คลองบางจาก หมู่ที่ 7 ตาบลบางจาก (วัดบางสะพาน-วัดชลธารวดี)
- กุ้งก้ามกราม ขนาด 0.7-1.0 ซม. จานวน 100,000 ตัว
- ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3 ซม.
จานวน 10,000 ตัว
- ปลาบ้า ขนาด 3-5 ซม.
จานวน 10,000 ตัว
- ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด 3-5 ซม. จานวน 10,000 ตัว
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10. โครงการการบริ ห ารจัด การเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูล ค่ าเพิ่ ม สิ นค้ า
เกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 4 เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
10.1 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านศาลาสี่หน้า หมู่ที่ 8 ตาบลท่าซัก
10.2 กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลปากพูน
กิจกรรม อบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2563
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มาตรการทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามทาการประมงที่สาคัญ
1. กาหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า ที่ห้ามทาการประมงโดยเด็ดขาด ในบริเวณหน้าวัดและ
พื้นทีท่ ี่เหมาะสม สาหรับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า จานวน 14 แห่ง
2. การห้ า มใช้ เครื่ อ งมื อ ประมงได้ แ ก่ คราดทุ ก ชนิ ด ประกอบเรื อ กล อวนลากทุ ก ชนิ ด
เรื อ ประกอบเครื่ อ งปั่ น ไฟ อวนล้ อ มจั บ มี ส ายมาน เรื อ มี ก าลั งเครื่ อ งยนต์ ม ากกว่ า 280 แรงม้ า
เรือมีขนาดมากกว่า 10 ตัน กรอส ทาการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
3. ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมื อทาการประมงประเภท โพงพาง
รั้งไซมาน เครื่องมือลี่ ลอบพับได้หรือไอ้โง่ อวนลากที่มีช่องตาก้นถุงต่ากว่า 4 ซม. อวนรุนที่ใช้ติดกับ
เรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย
4. ห้ า มท าการประมงในน่ า นน่ า นน้ าจื ด ช่ ว งฤดู ว างไข่ ระหว่ า ง วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน –
31 สิงหาคม ยกเว้นเครื่องมือบางชนิดให้กระทาได้ (กรมประมงจะประกาศเป็นรายปี)
5. ห้ามทาการประมงโดยใช้กระแสไฟฟ้า และยาเบื่อ สัตว์น้า ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีเครือข่าย
ประมงพื้นบ้าน จานวน 7 องค์กร และหน่วยงานสร้างอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้า เพื่อ ดูแลทรัพยากร
ในชุมชน (หน้าบ้าน) ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทาให้การลักลอบลดน้อยลง
ปัญหาด้านการประมงในพื้นที่
1. การลั ก ลอบใช้ เครื่ อ งมื อ ประมงผิ ด กฎหมายของกลุ่ ม ชาวประมง สร้า งความขั ด แย้ ง
กับชาวประมง และเครือข่ายประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือทาการประมงถูกกฎหมายบางครั้ง มีการปิด
ล้อมกดดันพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะออกปฏิบัติงานอาจมีนายทุนหรือผู้นาเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมทาให้
เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2. ผลกระทบจากอุท กภั ยต่อ เกษตรกรผู้ เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าที่ อาจเกิ ดขึ้น เป็ น ประจาทุ ก ปี
(ตุลาคม-มกราคม)
3. ต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสูง ส่งผลให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน เช่น
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบพัฒนา การเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนา
4. การครอบครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยยังไม่มีหนังสืออนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
********************************

