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1
รายงานผลปฏิบัติงาน
โครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล)
ปีงบประมาณ 2561 - 2563
โครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) เป็นนโยบายที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) มอบหมายให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปากพนัง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการรื้อถอนเครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเลของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล)
1. มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ
2. มาตรการส่งเสริมอาชีพ เสริมสร้างรายได้
3. มาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
4. มาตรการการมีส่วนร่วมของชาวประมง
ซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ดังนี้
งบประมาณการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
1. โครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเล จากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำการประมงผิดกฎหมาย จำนวน 800,000 บาท (งบประมาณจาก ศปมผ.)
2. โครงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนระดับพื้นที่ด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(โครงการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือประมง) จำนวน 1,700,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด,งบเหลือจ่ายจังหวัด
นครศรีธรรมราช)
2.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือด้านการประมง (ฝึกอบรม) (งบเหลือจ่ายจังหวัด
นครศรีธรรมราช)
2.2 จัดซื้อวัส ดุและเครื่องมือประมง ให้ผ ู้เข้าร่ว มโครงการที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย
3. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด จำนวน 551,000 บาท
รวม 2 กิจกรรม (งบเหลือจ่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช)
3.1 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป้าหมาย 40 ราย เป็นเงิน 61,000 บาท
(งบเหลือจ่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช)
3.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งน้ำธรรมชาติ 490,000 บาท
(งบเหลือจ่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช)
ผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) ปีงบประมาณ 2561
1. โครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเล จากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จำนวน 800,000 บาท สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด
ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 14 ครั้ง
1.1 ผลการจับกุม
- เครื่องมือโพงพาง จำนวน 3 คดี ผู้กระทำผิด 4 ราย เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 3 ลำ
ถุงโพงพาง จำนวน 20 ปาก
- เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 2 คดี ผู้กระทำผิด 3 ราย เรือยนต์เพลาใบจักรยาว
2 ลำลอบพับได้ จำนวน 73 ชุด
- เครื่องมืออวนลาก จำนวน 1 คดี ผู้กระทำผิด 2 ราย เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลำ
ถุงอวน จำนวน 4 ปาก
/1.2…

2
1.2 ผลการตรวจยึด รื้อถอนทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
- ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับหรือไอ้โง่ จำนวน 11 คดี เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน
1,373 ลูก เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลำ
- ตรวจยึดและรื้อถอนเครื่องมือโพงพาง จำนวน 5 คดี เครื่องมือโพงพาง จำนวน 403 ช่อง
- รื้อถอนเครื่องมือยอปีก จำนวน 1 คดี จำนวน 11 ช่อง
- ตรวจยึดเครื่องมืออวนรัง 1 คดี จำนวน 1 ผืน ยาว 300 เมตร
1.3 สำรวจเครื่องมือประจำที่ (ยอยักษ์ บาม ยอปีก) ในพื้นที่อ่าวปากพนัง ระหว่างวันที่ 11 – 20
มีนาคม 2561 จากการสำรวจพบว่ามีผู้ใช้เครื่องมือประจำที่ อำเภอปากพนัง และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จำนวน 59 ราย จำนวนเครื่องมือ 89 ปาก ซึ่งจะดำเนินการกระบวนการประกาศเขตควบคุมการตั้งเครื่องมือ
ประจำที่ ต่อไป
1.4 ได้ขยายผลการปฏิบัติงานโดยการบูรณาการฯ กับมณฑลทหารบกที่ 41 ฝ่ายปกครอง
และตำรวจภูธรในพื้นที่ตรวจจับกุมผู้กระทำผิดในแม่น้ำตาปี เขตอำภอพิปูน ฉวาง และถ้ำพรรณรา ดำเนินการ
รื้อถอนทำลายเครื่องมือลี่ และโพงพาง จำนวน 2 คดี 17 แถว 67 ช่อง
1.5 หน่วยงานบูรณาการเฝ้าระวังและปราบปรามการทำผิดกฎหมาย
- สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
- มณฑลทหารบกที่ 41
- สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำปากพนัง
- อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
- อำเภอปากพนัง
- สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
- สถานีตำรวจภูธรปากพนัง
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช (10 ครั้ง)
- สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (5 ครั้ง)
- สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 6 (สงขลา) (3 ครั้ง)
- ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงปากพนัง (1 ครั้ง)
2. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด จำนวน 551,000 บาท
รวม 2 กิจกรรม
2.1 กิ จ กรรมอบรมอาสาสมั ค รอนุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากรประมง ชาวประมงเป้ า หมาย 40 ราย
(อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 20 ราย และอำเภอปากพนัง 20 ราย) เป็นเงิน 61,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ผลการดำเนินกิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
- อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดอบรมวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 21 ราย
- อำเภอปากพนัง จัดอบรม วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนา
ประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 26 ราย
2.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นเงิน 490,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาท) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดซื้อพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2,000,000 ตัว
/กุ้งแชบ๊วย...
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กุ้งแชบ๊วย จำนวน 175,000 ตัว และปลากะพงขาว จำนวน 62,000 ตัว และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ณ ท่าน้ำหน้าโรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูน และ
อำเภอปากพนัง ณ ท่าน้ำวัดบางบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
3. โครงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนระดับพื้นที่ ด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (โครงการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือประมง) จำนวน 1,700,000 บาท
3.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือด้านการประมง (ฝึกอบรม) ชาวประมงที่ร่วม
โครงการฯ 156 ราย (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 113 ราย และอำเภอปากพนัง 43 ราย) เป็นเงิน 42,840 บาท
โดยถ่ายทอดความรู้การสร้างและซ่อมแซมเครื่องมือประมง
ผลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือด้านการประมง
- อำเภอปากพนัง จัดอบรม วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาประมง
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 43 ราย
- อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดอบรมวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากพญา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จั งหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 113 ราย
3.2 จัดซื้อวัส ดุและเครื่องมือประมง ให้ผ ู้เข้าร่ว มโครงการที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย งบประมาณ 1,657,160 บาท
ผลการดำเนินการมอบวัสดุและเครื่องมือประมง เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง
- มอบวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือประมงให้แก่ชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 156 ราย
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย ลอบปู จำนวน 606 ลูก อวนลอยปู จำนวน 20 ผืน
อวนลอยกุ้ง จำนวน 368 ผืน อวนลอยปลากะพง จำนวน 175 ผืน อวนลอยปลากระบอก จำนวน 300 ผืน
อวนปลากุเรา จำนวน 155 ผืนอวนลอยปลาอินทรีย์ จำนวน 16 ผืน และอวนติดตา จำนวน 70 ผืน
ทั้งนี้ ชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำเครื่องมือประมงผิดกฎหมายมาคืนให้แก่ทางราชการ ดังนี้
1. เครื่องมือโพงพาง จำนวน 65 ปาก 49 ราย
2. เครื่องมืออวนลาก จำนวน 62 ปาก 44 ราย
3. เครื่องมือคราดหอย จำนวน 7 อัน 7 ราย
4. เครื่องมืออวนรุน จำนวน 54 ปาก 52 ราย
5. เครื่องมือลอบพับได้ จำนวน 52 ปาก 4 ราย
จากผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องมือโพงพางลดลง สัตว์น้ำ
ในอ่าวปากพนังเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว ทั้งชนิดและปริมาณ พบว่าชาวประมงที่ทำอวนลอยเดิมจับสัตว์น้ำ
ได้ประมาณ 10 กิโลกรัม รายได้ประมาณ 1,000 – 1,500 บาท/ครั้ง สามารถจับได้เพิ่มขึ้นประมาณ 50 – 80
กิโลกรัม รายได้ประมาณ 5,000 – 8,000 บาท/ครั้ง ซึ่งทำให้ครัวเรือนชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันชาวประมงที่ขาดจิตสำนึกบางส่วนได้หันมาใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทอื่นเพิ่มมากขึ้น
เช่น อวนรุนขนาดเล็ก คราดหอย ลอบพับได้หรือไอ้โง่ คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่
อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) จึงได้ใช้มาตรการป้องกันปราบปรามที่เด็ดขาดมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับกับการสร้าง
การรับรู้สร้างความเข้าใจ ซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากชาวประมงในการแจ้งเบาะแสการทำประมงผิดกฎหมาย
รวมถึงการออกมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ชาวประมงได้แจ้งว่าพบสัตว์น้ำบางชนิดมากขึ้น
เช่น ปลาตะลุมพุก, ปลาริวกิว ปูแสม ปูแป้นฯลฯ อ่าวปากพนังเริ่มฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทั้งชนิดและปริมาณ
สัตว์น้ำ ส่งผลให้ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมายมีความพึงพอใจ
/ปัญหา…
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ปัญหาอุปสรรค
ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายได้รวมตัวต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึง
ขัดขวางการจับกุมหลายครั้งที่รวมตัวใช้เรือกดดันเจ้าหน้าที่มากกว่า 10 ลำ จำนวน 3 ครั้ง คือ
1. วันที่ 22 มีนาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือโพงพางพื้นที่อ่าวปากพนังและลำคลองสาขา
ตรวจยึดลอบพับได้หรือลอบโง่ จำนวน 182 ชุด กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 48 นาย การปฏิบัติงานครั้งนี้
มีชาวประมงปิดล้อมกดดันเจ้าหน้าที่ และสามารถแย่งชิงของกลางไปได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งได้แจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากพนัง
2. วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 20.00 น. กลุ่มเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิด
กฎหมายประกอบด้วย เรืออวนรุน และคราดหอย ประมาณ 50 - 60 ลำ ได้ปิดล้อมเรือตรวจการประมงทะเล ซึ่ง
จอดพักอยู่บริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ ปากคลองท่าซัก หมู่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยอ้างได้รับ
ความเดือดร้อน จากการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ประสานขอกำลังจากป้องกันจังหวัดฯ ตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช กำลังทหารจาก
มณฑลทหารบกที่ 41 และฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าคลี่คลายสถานการณ์ โดยทหารจาก
มณฑลทหารบกที่ 41 ได้เจรจาให้ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายดังกล่าวไปยื่นเรื่องความเดือดร้อน
กับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ในวันจันทร์ ที่ 24 ก.ย. และชาวประมงได้เดินทางกลับ เวลาประมาณ 23.30 น.
3. วัน ที่ 9 ตุล าคม 2561 เวลา 21.45 น. ประมงจังหวัดนครศรีธ รรมราช ได้รับแจ้ ง ว่ า
เจ้ าหน้ าที ่ หน่ วยป้ องกั นและปราบปรามประมงทะเลปากพนั ง ได้ จ ั บกุ มเรื ออวนรุ นขณะทำการประมงใน
อ่าวปากพนังบริเวณปากร่องน้ำปากพญา แต่เรือประมงลำดังกล่าวได้แจ้งให้เรืออวนรุน และเรือคราดหอย
ซึ่งทำการประมงบริเวณใกล้เคียงและเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย มาขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ โดยมี
เงื่อนไขว่าให้จับกุมพวกตนทั้งหมด และให้ลากเรือทั้งหมดเข้าร่องน้ำปากพญา (ซึ่งเป็นบ้านของตน) และต่อมา
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเรือออกจากคลองปากพญามาช่วยเหลือผู้กระทำผิด มีผู้หญิง เด็ก และวัยรุ่น ออกมากับ
เรือ ประมงจังหวัดฯ จึงสั่งการให้หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ เดินทางกลับที่ตั้ง เวลาประมาณ 23.20 น.
เพื่อป้องกันเหตุรุนแรง และให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไม่มีเหตุรุนแรงระหว่างการปฏิบัติงาน
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งบประมาณการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
1. รื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเล จากกรมประมง จำนวน 277,490.20 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง) จำนวน 592,000 บาท
(ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2.1 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง (ฝึกอบรม)
2.2 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งน้ำธรรมชาติ
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) (โครงการสร้างแหล่งอาศัยและ
ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ) จำนวน 571,600 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) (โครงการสร้างแหล่งอาศัยและ
ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น) จำนวน 287,000 บาท (สองแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)
5. งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด โดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(โครงการนครอาหารปลอดภัย) จำนวน 800,200 บาท (แปดแสนสองร้อยบาทถ้วน)
ผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล) ปีงบประมาณ 2562
1. รื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเล จากกรมประมง จำนวน 277,490.20
บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอ
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจปราบปรามผู้กระทำ
ผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 66 ครั้ง (งบกรมประมง 230,000)
1.1 ผลการจับกุม
- เครื่องมืออวนรุน จำนวน 11 คดี ผู้กระทำผิด 13 ราย เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 7 ลำ
คันรุน 7 คู่ ถุงอวน 8 ปาก
- เครื่องมืออวนลาก จำนวน 2 คดี ผู้กระทำผิด 3 ราย เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 2 ลำ
ถุงอวน 12 ปาก
- เครื่องมือคราดหอย จำนวน 4 คดี ผู้กระทำผิด 4 ราย เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 4 ลำ
เครื่องมือคราดหอย 8 อัน
- เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 1 คดี ผู้กระทำผิด 1 ราย เรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่
1 ลำ ถุงอวน 1 ปาก
- เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 5 คดี ผู้กระทำผิด 6 ราย เรือยนต์เพลาใบจักรยาว
1 ลำ ลอบพับได้ 220 ลูก
- ครอบครองเพื่อการค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยรู้ว่าเป็นสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำที่ได้มาโดยการกระทำความผิดฯ หรือจากการทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย อย่าง
ร้ายแรงตามมาตรา 114 เป็นเจ้าของท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 84 ไม่บันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับเรือประมงทุกลำที่เข้าใช้บริการจอดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์
/สัตว์น้ำ…
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สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง และไม่บันทึกไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบได้
ตามรายการ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศ ผู้กระทำผิด 1 ราย หอยแครง ขนาดเล็ก
กลาง ใหญ่ กว่า 500 กก.
1.2 ผลการตรวจยึดของกลาง และรื้อถอนทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
- ตรวจยึดถุงโพงพาง จำนวน 11 คดี 69 ปาก พร้อมเรือยนต์เพลาใบจักรยาว 3 ลำ
- ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้ จำนวน 16 คดี 2,688 ลูก พร้อมเรือยนต์เพลาใบจักรยาว 8 ลำ
- ตรวจยึดเครื่องมือคราดหอย จำนวน 3 คดี 8 อัน
- ตรวจยึดเครื่องมืออวนรุน จำนวน 2 คดี พร้อมเรือยนต์เพลาใบจักรยาว 2 ลำ คันรุน 17 คู่
ถุงอวน 24 ปาก
- รื้อถอนเสาหลักโพงพาง 520 ช่อง
1.3 ชาวประมงส่งมอบเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
- คันรุน 8 คู่
- ถุงอวนรุน 11 ปาก
- ถุงอวนลาก 3 ปาก
- ลอบพับได้หรือไอ้โง่ 1,103 ลูก
1.4 ผลการปฏิบัติงานตรวจจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่น้ำจืด แม่น้ำตาปี เขตอำเภอช้างกลาง
ลานสกา พิปูน ฉวาง ทุ่งใหญ่ และถ้ำพรรณรา โดยการบูรณาการฯ กับมณฑลทหารบกที่ 41 ศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปกครอง และตำรวจภูธรในพื้นที่ จำนวน 10 ครั้ง 3 คดี
รื้อถอนเครื่องมือลี่ โพงพางซึ่งกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ 47 ช่อง ตรวจยึดถุงโพงพางประกอบกับเครื่องมือลี่
จำนวน 23 ปาก
1.5 หน่วยงานบูรณาการเฝ้าระวังและปราบปรามการทำผิดกฎหมาย
- สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช (41 ครั้ง)
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช (12 ครั้ง)
- ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี (2 ครั้ง)
- ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกปากพนัง นครศรีธรรมราช (3 ครั้ง)
- มณฑลทหารบกที่ 41 (5 ครั้ง)
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (5 ครั้ง)
- สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช (1 ครั้ง)
- กองบัญชาการกองรักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช (2 ครั้ง)
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (1 ครั้ง)
- อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (1 ครั้ง)
- สถานีตำรวจน้ำปากพนัง (2 ครั้ง)
- สถานีตำรวจภูธรปากพนัง (4 ครั้ง)
- สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช (6 ครั้ง)
- สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา (2 ครั้ง)
- อำเภอปากพนัง (3 ครั้ง)
- อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (9 ครั้ง)
- อำเภอท่าศาลา (1 ครั้ง)
/อำเภอ…
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- อำเภอถ้ำพรรณรา (1 ครั้ง)
- อำเภอช้างกลาง (1 ครั้ง)
- อำเภอลานสกา (1 ครั้ง)
- อำเภอฉวาง (2 ครั้ง)
- อำเภอพิปูน (3 ครั้ง)
- อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอำเภอปากพนัง (7 ครั้ง)
- อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (11 ครั้ง)
- อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอำเภอขนอม (2 ครั้ง)
2. โครงการค่ าใช้ จ ่ ายในการสนั บสนุ นการแก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนในจั งหวั ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 592,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวม 2 กิจกรรม
(งบเหลือจ่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช)
2.1 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ชาวประมงเป้าหมาย 200 ราย จำนวน 8 รุ่น
(อำเภอหัวไทร 25 ราย ปากพนัง 30 ราย ฉวาง 20 ราย พิปูน 20 ราย เมืองนครศรีธรรมราช 30 ราย ท่าศาลา
25 ราย สิชล 25 ราย และขนอม 25 ราย) เป็นเงิน 292,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
(งบเหลือจ่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช)
ผลการดำเนินกิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
- รุ่นที่ 1 อำเภอหัวไทร จัดอบรมวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอหัวไทร
จำนวน 25 ราย
- รุ่นที่ 2 อำเภอปากพนัง จัดอบรมวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จำนวน 30 ราย
- รุ่นที่ 3 อำเภอฉวาง จัดอบรมวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
ปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จำนวน 25 ราย
- รุ่นที่ 4 อำเภอพิปูน จัดอบรมวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสาธารณสุข
อำเภอพิปูน จำนวน 20 ราย
- รุ่นที่ 5 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดอบรมวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีนครศรีธรรมราช จำนวน 40 ราย
- รุ่นที่ 6 อำเภอท่าศาลา จัดอบรมวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 ณ ที่ทำการสมาคมประมง
ชายฝั่งพื้นบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จำนวน 25 ราย
- รุ่นที่ 7 อำเภอสิชล จัดอบรมวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมง
อำเภอสิชล จำนวน 30 ราย
- รุ่นที่ 8 อำเภอขนอม จัดอบรมวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม
จำนวน 30 ราย
2.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นเงิน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน) (งบเหลือจ่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช)
ผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งน้ำธรรมชาติ
- สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดซื้อพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 60,000 ตัว
และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอขนอม ณ บริเวณคลองขนอม ตำบลท้องเนียน, อำเภอสิชล
บริ เ วณเขื ่ อ นปากน้ ำ สิ ช ล ตำบลสิ ช ล, อำเภอท่ า ศาลา บริ เ วณบ้ า นในถุ ้ ง ตำบลท่ า ศาลา, อำเภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช บริเวณคลองท่าซัก ตำบลท่าซัก, อำเภอปากพนัง บริเวณคลองบางจีน ตำบลคลองน้อย และ
อำเภอหัวไทร บริเวณคลองหัวไทร วัดนพคุณ ตำบลบางนก
/สำนักงาน…

8
- สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 480,000 ตัว
ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ คลองท่าดี (หน้าวัดชัน) ตำบลกำแพงเซา
อำเภอปากพนัง บริเวณประตูระบายน้ำ คลองบางศาลา ตำบลบางศาลา, และอำเภอหัวไทร บริเวณ คลอง
พระราชดำริชะอวด แพรกเมือง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) (โครงการสร้างแหล่งอาศัยและ
ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น) จำนวน 571,600 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)
กิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ชุมชนประมงท้องถิ่นเป้าหมาย จำนวน 7 ชุมชน (สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร อำเภอหัวไทร, กลุ่มอนุรักษ์
ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง, กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง กลุ่มประมงชายฝั่ง
ปากนคร กลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่งตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน
บ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา และกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านปลายทอน อำเภอสิชล)
ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่น
- สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่ชุมชน
เป้าหมาย จำนวน 7 ชุมชน
1) วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน
บ้านในถุ้ง ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
2) วันที่ 11 มีนาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ กลุ่มประมงชายฝั่งปากนคร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
3) วันที่ 11 มีนาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ กลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่ง
ตำบลท่าซัก ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
4) วันที่ 11 มีนาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
5) วันที่ 12 มีนาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร
ณ ที่ทำการสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร
6) วันที่ 25 มีนาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ประมง
ท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพยา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง
7) วันที่ 26 มีนาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านปลายทอน
ณ บ้านปลายทอน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
- สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดซื้อไม้ไผ่ 7,500 ลำ เชือกป่าน 32 ม้วน และจัดจ้าง
ปักกระโจมบ้านปลา 1,500 ชุด จัดจ้างทำซั้งเชือกพร้อมจัดวาง 245 ชุด สำหรับสนับสนุนการสร้างแหล่ง
อาศัยและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
1) วันที่ 29 เมษายน 2562 สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร ทำซั้งเชือกพร้อมจัดวาง จำนวน
135 ชุด
2) วันที่ 26 เมษายน 2562 กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง ปักกระโจมบ้านปลา จำนวน 400 ชุด
/3) วันที่…

9
3) วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง ปักกระโจมบ้านปลา จำนวน
300 ชุด
4) วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 กลุ่มประมงชายฝั่งปากนคร ปักกระโจมบ้านปลา จำนวน 200 ชุด
5) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่งตำบลท่าซัก ปักกระโจมบ้านปลา
จำนวน 400 ชุด
6) วันที่ 29 มิถุนายน 2562 กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านปลายทอน ปักกระโจมบ้านปลา จำนวน
200 ชุด
7) วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพยา ทำซั้งเชือกพร้อม
จัดวาง จำนวน 110 ชุด
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) (โครงการสร้างแหล่งอาศัยและ
ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ) จำนวน 287,000 บาท (สองแสนแปด
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
กิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ชุมชนประมงท้องถิ่นเป้าหมาย จำนวน 2 ชุมชน (กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง
และกลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝั่งพื้นบ้านบางกระบือ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช)
ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่น
- สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่ชุมชน
เป้าหมาย จำนวน 2 ชุมชน
1) วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ตำบลท่าพยา ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพยา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง
2) วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ กลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝั่ง
พื้นบ้านบางกระบือ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
- สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดซื้อไม้ไผ่ 1,000 ลำ เชือกป่าน 8 ม้วน และจัด
จ้างทำซั้งเชือกพร้อมจัดวาง 360 ชุด สำหรับสนับสนุนการสร้างแหล่งอาศัยและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำโดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
1) วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝั่งพื้นบ้านบางกระบือ ปักกระโจมบ้านปลา
จำนวน 200 ชุด
2) วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตำบลท่าพยา ทำซั้งเชือกพร้อมจัดวาง
จำนวน 360 ชุด
5. งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด โดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการนครอาหารปลอดภัย จำนวน 800,200 บาท (แปดแสนสองร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
ย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลชายฝั่งและในแม่น้ำปากพนัง
ผลการดำเนินกิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลชายฝั่งและในแม่น้ำปากพนัง
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการดังนี้
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 ป้าย เป็นเงิน 13,200 บาท
/จัดซื้อ…
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- จัดซื้อพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 179,000 ตัว เป็นเงิน 537,000 บาท
- จัดซื้อพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ตัว เป็นเงิน 245,000 บาท
โดยดำเนิน การปล่อยพัน ธุ์ส ัตว์น้ำ เนื่ องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศรีส ิน ทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติส ิริส มบูรณอดุล ยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และจัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาคูคลอง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
1) อำเภอปากพนัง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพญา บริเวณชายหาดท่าพญา
2) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร บริเวณวัดมุขธารา
3) อำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา บริเวณชายหาดบ้านในถุ้ง
4) อำเภอสิชล หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง บริเวณชายหาดบ้านปลายทอน
5) อำเภอขนอม หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน บริเวณคลองขนอม
6) อำเภอหัวไทร หมู่ที่ 3,8 ตำบลหน้าสตน บริเวณชายหาดหน้าสตน
7) อำเภอเชียรใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลท้องลำเจียก บริเวณวัดเทพนิมิตร
8) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง บริเวณโรงเรียนบ้านบางไทร
9) อำเภอชะอวด หมู่ที่ 5 ตำบลเคร็ง บริเวณควนยาว
10) อำเภอปากพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ บริเวณประตูระบายนํ้าบางไทร
และได้รับสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มเติม ดังนี้
1) กุ้งแชบ๊วย 200,000 ตัว จากศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2) กุ้งกุลาดำ 5,000,000 ตัว จากภาคเอกชน
3) ปูม้า 1,000,000 ตัว จากกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย 7,379,000 ตัว
จากผลการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง (ปากพนังโมเดล)
ส่งผลให้สัตว์น้ำในอ่าวปากพนังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งชนิดและปริมาณ พบว่าชาวประมงที่ทำประมงด้วย
เครื่องมืออวนลอย เดิมจับสัตว์น้ำ ได้ประมาณ 10 กิโลกรัม สามารถจับได้เพิ่มขึ้นประมาณ 40 – 60 กิโลกรัม
มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 700 – 1,000 บาทต่อการออกทำประมง 1 ครั้ง เป็น 1,000 – 4,000 บาทต่อการ
ออกทำประมง 1 ครั้ง ระยะเวลาการทำการประมงลดลง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในธรรมชาติก็มีผลผลิต
สัตว์น้ำมากขึ้น การแพร่กระจายของสัตว์น้ำออกไปสู่ทะเลชายฝั่งทำให้ชาวประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่งจับสัตว์น้ำ
ได้มากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ชาวประมงได้แจ้งว่าพบสัตว์น้ำบางชนิดที่หายไป เช่น ปลาตะลุมพุก,
ปลาริวกิว อ่าวปากพนังมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ชาวประมงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้การแก้ไขปัญหา
การทำการประมงผิดกฎหมายของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความร่วมมือจากชาวประมง โดยเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังพื้นที่หน้าบ้านของตนเอง แจ้งเบาะแสการทำประมงผิดกฎหมาย และออกมาช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามยังมีชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภท อวนรุนขนาดเล็ก
คราดหอย ลอบพับได้หรือไอ้โง่ และยังคงลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้อง
ตรวจตราปราบปรามการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง
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ปัญหาอุปสรรค
ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายได้รวมตัวต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึง
ขัดขวางการจับกุม จำนวน 5 ครั้ง คือ
1. วัน ที่ 9 ตุล าคม 2561 เวลา 21.45 น. ประมงจังหวัดนครศรีธ รรมราช ได้รับ แจ้ ง ว่ า
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง ได้จับกุมเรืออวนรุนขณะทำการประมงในอ่าวปาก
พนังบริเวณปากร่องน้ำปากพญา แต่เรือประมงลำดังกล่าวได้แจ้งให้เรืออวนรุน และเรือคราดหอย ซึ่งทำการ
ประมงบริเวณใกล้เคียงและเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย มาขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ โดยมีเงื่อนไขว่าให้
จับกุมพวกตนทั้งหมด และให้ลากเรือทั้งหมดเข้าร่องน้ำปากพญา (ซึ่งเป็นบ้านของตน) และต่อมาเจ้าหน้าที่
ได้รับแจ้งว่ามีเรือออกจากคลองปากพญามาช่วยเหลือผู้กระทำผิด มีผู้หญิง เด็ก และวัยรุ่น ออกมากับเรือ
ประมงจังหวัดฯ จึงสั่งการให้หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ เดินทางกลับที่ตั้ง เวลาประมาณ 23.20 น. เพื่อ
ป้องกันเหตุรุนแรง และให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่มีเหตุรุนแรงระหว่าง
การปฏิบัติงาน
2. วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และ อาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรี ธรรมราช ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้ จำนวน ๑00 ลูก
บริเวณท้องที่ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีฯ ระหว่างการปฏิบัติงานได้มีกลุ่มชาวประมงจากร่องน้ำปากพยิง
ประมาณ 7 ลำ เข้ามากดดันเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่จึงออกจากพื้นที่ และทำบันทึกการตรวจยึด
ของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
3. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มประมง
ชายฝั่งปากนคร หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปักกระโจมบ้านปลา จำนวน 200 ชุด
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านปากนคร 2 จุด เมื่อดำเนินการไปได้ประมาณ 2 ชั่วโมง เวลา 11.00 น. กลุ่มชาวประมง
ที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายรวมตัวมาต่อต้านการดำเนินการดังกล่าว ผู้ต่อต้านอ้างว่าเมื่อทำเขตอนุรักษ์
แล้วเจ้าหน้าที่จะมาเฝ้าระวัง ทำให้พวกตนไม่สามารถออกทำการประมงด้วยเครื่องมือผิดกฎหมายจำพวก คราดหอย
ลอบพับได้หรือไอ้โง่ และอวนรุนได้อีก ชาวประมงและเจ้าหน้าที่จึงได้หยุดดำเนินการเป็นการชั่วคราว
4. วันที่ 4 สิงหาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และ สำนักงาน
ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจปราบปราม พบเครื่องมือลอบพับได้จึงตรวจยึด ต่อมามีกลุ่มผู้ใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวมาขัดขวางการปฏิบัติงาน ตำรวจน้ำอำเภอปากพนัง และอาสาสมัครฯ นำโดยกำนันแหลมตะลุมพุก
ออกมาช่วยเหลือร่วมเก็บกู้ตรวจยึดลอบพับได้จำนวน 142 ลูก
5. วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. สำนักงานประมงอำเภอปากพนังได้รับแจ้งจาก
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง ว่ามีการใช้ลอบพับได้จำนวนมาก
พื้นที่อ่าวปากพนังบริเวณใกล้กับแหลมตะลุมพุก จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วย
ป้องกันและปราบปรามประมงทะลปากพนัง กำนันตำบลแหลมตะลุมพุก ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากร รวมจำนวน 21 คน โดยใช้เรือยนต์หางยาวของอาสาสมัครฯ ร่วมกันตรวจยึด รื้อถอนลอบพับได้
ประมาณ 50 ลูก และในระหว่างนั้นมีเรือกลุ่มผู้กระทำผิด จำนวนกว่า 20 ลำ ได้เข้าปิดล้อมเรือเจ้าหน้าที่
ไม่ให้ทำการรื้อถอน และได้เข้ามาเจรจาให้เจ้าหน้าที่หยุดทำการรื้อถอน เจ้าหน้าที่จึงเกรงว่าจะเกิดการปะทะ
ประกอบกับเป็นเวลากลางคืน และเรือตรวจการประมง เรือตำรวจน้ำไม่สามารถสนับสนุนได้ เนื่องจากเป็น
พื้นที่น้ำตื้น จึงหยุดการรื้อถอน กลุ่มผู้กระทำผิดจึงเก็บเครื่องมือลอบพับได้ และถอยกลับไปประมาณเวลา 20.00 น.
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โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน
***********************
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกรณีเกิดภัยพิบัติวาตภัยอันเนื่องจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในห้วงตั้งแต่
วันที่ 3 - 5 มกราคม 2562 ส่งผลให้ท้องทะเลเกิดพายุ มีคลื่นลมแรง ฝนตกหนัก ทำให้มวลน้ำจืดไหลลงสู่ทะเล
ในปริมาณที่มากกว่าปกติ มีการพัดพาดินตะกอน ขยะทะเล ซากเศษอวน เครื่องมือประมงทั้งในทะเล และเศษ
ขยะบริเวณชายฝั่งลงไปในทะเลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำได้รับผลกระทบเกิดการเปลี่ ยนแปลง
โดยเฉพาะแนวปะการังน้ำตื้น และปะการังเทียมที่สร้างไว้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ หรือ “บ้านปลา” เพื่อการ
ทำการประมงของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ซึ่งส่งผลให้ความชุกชุมของชนิดและ
ปริมาณสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชายฝั่งลดน้อยลง จนเป็นสาเหตุให้ชาวประมงพื้นบ้านต้องออกทำการประมงในพื้นที่
ไกลออกไป ต้องมีค่าใช้จ่ายในการออกทำการประมงสูงขึ้น ใช้เวลานานขึ้น และมีความเสี่ยงภัยมากขึ้น
ทั้งนี้ จากการตรวจราชการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในพื้นที่ประสบวาตภัยอันเนื่องจากพายุ
โซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ได้มีดำริให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือชาวประมง
พื ้ น บ้ า น เพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต และความเป็ น อยู ่ ท ี ่ ด ี ข ึ ้ น ของชาวประมงพื ้ น บ้ า น ในพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่
อาศัยสัตว์น้ำ และความเดือดร้อนของชุมชนประมงที่อยู่ในพื้นที่ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งของพื้นที่ 3
จังหวัดดังกล่าว กรมประมงในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการปกป้องคุ้มครอง และให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและชุ มชนประมงท้องถิ่น โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 (2) มาตรา 57 (2) กำหนดให้การดำเนินการของรัฐ ในการอนุรักษ์
ทรั พ ยากร อนุ ร ั ก ษ์ คุ ้ ม ครอง บำรุ ง รั ก ษา ฟื ้ น ฟู บริ ห ารจั ด การและใช้ ห รื อ จั ด ให้ ม ี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดย
ต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่ร่วมดำเนินการและได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวด้วยตามที่
กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 25 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
จากทรัพยากรสัตว์น้ำ ภายในที่จับสัตว์น้ำในเขตประมงน้ำจืด หรือเขตทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมงดำเนินการให้
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทำ
นโยบายตามมาตรา 19 (๑) (2) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น ตามหลัก เกณฑ์ ที ่ อธิบ ดี ป ระกาศกำหนด (3) ให้คำปรึกษาแก่ช ุ มชนประมงท้ อ งถิ่น ในการจั ด การ
การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุน
การดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว และ (4) เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดการการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ จากปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านมีรายได้ไม่พียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงจำเป็นอย่างเร่งด่วนให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
กับกรมประมง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ
3 แนวทาง คือ การพัฒ นาอาชีพ การอนุร ักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตแก่
ชาวประมงพื้นบ้าน โดยมุ่งเน้นการทำงานในรูปแบบบูรณาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้ชุมชนประมงท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง
ได้ต่อไป
/2.วัตถุประสงค์...
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบ
อาชีพของตนเอง
2.2 เพื่อให้ทรัพยากรประมงชายฝั่งได้รับการฟื้นฟู และดูแลอย่างมีส่วนร่วม
2.3 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนประมงพื้นบ้าน
3. เป้าหมาย
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง
4. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเล 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี
5. งบประมาณที่ดำเนินการในปี 2562 จำนวน 99,800,000 บาท
1. งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงิ น สำรอง
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 76,700,000 บาท สมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ที ่ ไ ด้ ร ั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยแล้ ว จำนวน 20,800,000 บาท รวมเป็ น เงิ น ทั ้ ง สิ้ น
97,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการดำเนินโครงการฯ
2. งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1,300,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายอุดหนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนำร่องประมงดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำวน 1,000,000 บาท
รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2562
ลำดับที่

กิจกรรม

1

ด้านพัฒนาอาชีพ
1.1 ปรับเปลี่ยน
เครื่องมือที่เหมาะสม
และถูกกฎหมาย

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
ประมงที่เหมาะสมตาม
สภาพการประมง ฤดูกาล
และถูกต้องตามกฎหมาย

กรมประมง

งบประมาณ
(บาท)
650,000
200,000

1.2 สนับสนุน
อุปกรณ์ซ่อมแซม
เครื่องมือทำการ
ประมงและ
เรือประมง

จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
เพื่อซ่อมแซมเครื่องมือทำ
การประมง และเรือประมง

กรมประมง

150,000

1.3 ส่งเสริมการ
แปรรูปสัตว์น้ำ

ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
เก็บรักษาและแปรรูป
สัตว์น้ำเบื้องต้น และจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูป
ที่เกี่ยวข้อง

กรมประมง

200,000
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ลำดับที่

กิจกรรม
1.4 สร้างตลาด
ชุมชน และตลาดบน
Platform ออนไลน์

2

3

รายละเอียดกิจกรรม
ส่งเสริม พัฒนาช่องทาง
การตลาดผ่านเครือข่าย
และระบบออนไลน์

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง
2.1 พัฒนาแหล่ง
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ
อาศัยสัตว์น้ำใน
ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
กระทรวง
พาณิชย์

งบประมาณ
(บาท)
100,000

กรมประมง

500,000
200,000

2.2 จัดตั้งธนาคาร
สัตว์น้ำ

ส่งเสริม พัฒนาและจัดตั้ง
ธนาคารสัตว์น้ำชุมชน

กรมประมง

100,000

2.3 ปล่อยลูกพันธุ์
สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ
2.4 อบรม
อาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง

จัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อ
ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

กรมประมง

150,000

ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
ให้มีการจัดตั้งอาสาสมัคร
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมงในชุมชน

กรมประมง

50,000

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 ปรับปรุงที่ทำ
ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ทำการ
การองค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
3.2 ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน

3.3 ดูแลครอบครัว
ชาวประมงพื้นบ้าน

สนับสนุนสวัสดิการสังคม

กระทรวง
มหาดไทย และ
กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์

350,000
350,000

/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ : 1. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นสามารถเลือกดำเนินกิจกรรมที่ต้องการในแต่ละด้าน แต่ละกิจกรรม
โดยการใช้ จ ่ า ยเงิ น ให้ ใ ช้ จ ่ า ยไม่ เ กิ น วงเงิ น ของแต่ ล ะด้ า น และไม่ เ กิ น วงเงิ น ของแต่ ล ะกิ จ กรรมที ่ ก ำหนด
ในโครงการฯ ทั้งนี้ แต่ละชุมชนไม่จำเป็นต้องดำเนินการในทุกด้านหรือทุกกิจกรรม โดยให้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ที ่ จ ะดำเนิ น การ ความต้ อ งการขององค์ ก รชุ ม ชนประมงท้ อ งถิ ่ น และดำเนิ น การโดยคำนึ ง ถึ ง ประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ความประหยัด และความคุ้มค่า
2. องค์ ก รชุ ม ชนประมงท้ อ งถิ ่ น ต้ อ งดำเนิ น โครงการอย่ า งเร่ ง ด่ ว น ตั ้ ง แต่ ไ ด้ ร ั บ การจั ด สรร
งบประมาณ และให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563
6. หน่วยงานดำเนินการ
1. กรมประมง ประกอบด้วย
1) สำนักงานประมงจังหวัด /สำนักงานประมงอำเภอ
2) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
3) กองตรวจการประมง กรมประมง
4) กองแผนงาน
5) กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. กระทรวงมหาดไทย
5. หน่วยงานร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2564
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้ชาวประมงจับสัตว์น้ำได้มากขึ้น
9.2 ชุมชนประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9.3 ชุมชนประมงพื้นบ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง
9. ผลผลิต และตัวชี้วัด
ผลผลิต
10.1 ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
10.2 มีชุมชนประมงพื้นบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า
65 ชุมชน
ตัวชี้วัด ประจำปี 2562
ตัวชี้วัดที่ 1 : ชุมชนประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 2 : ชุมชนประมงพื้นบ้านมีรายได้จากการทำการประมงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ชายฝั่งขององค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่นในระดับมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
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โครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรม ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่าวปากพนังและทะเลชายฝั่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยวชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักการและเหตุผล (สถานะปัจจุบัน)
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชายฝั่งทะเลยาว 225 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการประมงทั้งน้ำจืด
น้ำกร่อย ทะเล จึงทำให้เกิดอาชีพด้านการประมง เกิดธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการประมง และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประมงจำนวนมาก รูปแบบการทำการประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามการประมงได้
๓ ประเภท คือ ประมงน้ำจืด ประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน ซึ่งจะเป็นชาวประมงหลักของ
จังหวัด ชาวประมงจะมีการอยู่อาศัยกันเป็นชุมชนชาวประมงหรือหมู่บ้านจะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งคลอง ปากแม่น้ำที่
มีเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเล ซึ่งชาวประมงจะจอดเรืออยู่หน้าบริเวณบ้านของตนเองและนำสัตว์น้ำขึ้นจำหน่าย
เครื่องมือที่ใช้ ส่วนใหญ่เครื่องมือประมงพื้นบ้าน เช่น อวนลอย อวนลอยปลากระบอก อวนจมปูม้า อวนจมปลาทู
เป็นต้น สัตว์น้ำมีความสดเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและนัก ท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องฟื้นฟูทรัพยากร
ประมงเพื่อเพิ่มความหลากหลายชนิดและจำนวนสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันต้องสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจให้ชาวประมง โดยการมีส่วนร่วมของชาวประมงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำการ
ประมงผิดกฎหมาย เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนตามแนวทางปากพนังโมเดล
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวประมงพื้นบ้านในด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำเตรียม
ความพร้อมที่จะตอบสนองโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวประมงพื้นบ้าน
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำโดยให้ชุมชนมีส่ว นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำการประมงผิดกฎหมาย
5. เพื่อนำบุคคลที่มีจิตอาสามาเป็น อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๔ กิจกรรม ดังนี้
1 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด
2 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว
3 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
๔ เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า
งบประมาณการดำเนินงาน
โครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด งบประมาณ
๓,๑๐๒,๖00.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
/กิจกรรม...
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กิจกรรมย่อยที่ 2 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ ๗,๐๒๐,๔00.- บาท
(เจ็ดล้านสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง งบประมาณ ๔๕๑,๘00 บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๔ เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า งบประมาณ ๙๑๕,๕๐0.- บาท
(เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ในการประชุม ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ) มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมย่อยที่ ๒ และเพิ่มกิจกรรมย่อยที่ ๑ ดังนี้
1. การฝึกอบรมและจัดตั้ง ธนาคารปูม้าจำนวน 5 แห่งแห่งละ 2๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 1,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากสำนักวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเสริมให้ชุมชนประมงชายฝั่งจัดตั้งธนาคาร
ปูในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม 29 แห่ง ซึ่งครอบคลุมและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. ปรับลดการจัดซื้อทางมะพร้าวในกิจกรรมจัดสร้างสรรค์ทางมะพร้าวจำนวน 300 ชุดเนื่องจากได้ ประชุม
ชาวประมงในพื้นที่แล้วและ ขอให้ชาวประมงจัดหาทางมะพร้าวมาร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องจัดซื้อจึงมีเงินคงเหลือ
จำนวน 1๑๑,๓00 บาท
3. ลดจำนวนซั้งเชือก จาก 2,400 ชุดเหลือ 1,800 ชุด (จำนวน 12 แห่งๆ ละ 200 ชุด คงเหลือแห่งละ 150 ชุด ๆ
ละ 1,100 บาท
๔. ปรับลดลูกพันธุ์ปูทะเล เนื่องจากลูกพันธุ์ปูทะเล ในธรรมชาติมีเพิ่มขึ้นจากการควบคุมการทำการประมง
ผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๕. ยกเลิกลูกพันธุ์หอยแครง เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด co-vid 19 ส่งผลให้ไม่สามารถนำเข้าลูกพันธุ์
หอยแครงจากประเทศมาเลเซียได้
6. รวมเงินปรับลด จำนวน ๒,๔๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้ง ๒๓ อำเภอ
ตามกิจกรรมย่อยที่ ๑ งบประมาณ ๔,๖๕๖,๐๐๐ บาท เพื่อ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติ ให้ประชาชนใน
พื้นที่จับสัตว์น้ำบริโภค และจำหน่าย ช่วยลดค่าครองชีพช่วงเกิดโรคระบาดของ Co-vid ๑๙
และในการประชุม ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
รายการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ซึ่งไม่ส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ)
ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้การจัดซื้อวัสดุ ไม้ไผ่ล่าช้า
ไม่สามารถส่งทันภายในกำหนด เดือนมิถุนายน 2563 จึงไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเข้าสู่มรสุม (กรกฎาคม
ถึงกันยายน) จึงขออนุมัติ เปลี่ยนรายการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวน
๑๐ แห่ง งบประมาณ ๓๗๗,๔๐๐ บาท โดยเพิ่มรายการพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,029,600 ตัว
ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,๐๐๐ ตัว ปลาบ้า จำนวน 100,๐๐๐ ตัวปลานวลจันทร์ จำนวน 100,๐๐๐ ตัว
(ซึ่งจะดำเนินการในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓)
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ผลการดำเนินการ
ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมย่อยที่ ๑ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด
1. อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เป้าหมาย 3๖0 คน
จัดฝึกอบรมสั ม มนาชาวประมง เหลีย วหลังแลหน้า การบริห ารจั ดการทรั พยากรประมงในพื ้น ที ่จ ั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าศาลา อำเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชาวประมงเข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๓๖๒ คน โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนชาวประมงจากอำเภอ
ต่างๆ เป็นวิทยากรร่วมสัมมนา ซึ่งกลุ่มชาวประมงกลุ่มต่างๆ ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาแสดงมากมาย
2. จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ตามแผนส่งมอบ)
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สรุปผลการดำเนินการ กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด
ตามโครงการบริห ารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูล ค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ปลาหน้าวัด) ซึ่งเปลี่ยนแปลงรายการโครงการฯ ในการประชุม ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ) ทั้งนี้ เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้การจัดซื้อวัสดุไม้ไผ่ล่าช้าไม่สามารถส่งทัน
ภายในกำหนด เดือนมิถุนายน 2563 จึงไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเข้าสู่มรสุม (กรกฎาคมถึงกันยายน) จึง
ขออนุมัติ เปลี่ยนรายการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวน ๑๐ แห่ง
งบประมาณ ๓๗๗,๔๐๐ บาท โดยเพิ่มรายการพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,029,600 ตัว ปลาตะเพียน
ขาว จำนวน 100,๐๐๐ ตัว ปลาบ้า จำนวน 100,๐๐๐ ตัวปลานวลจันทร์ จำนวน 100,๐๐๐ ตัว โดยปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ำตามแผนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังนี้
1. บริเวณหน้าวัดไตรสุวรรณาราม คลองชะเมา ม.4 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม
129,600ตัว ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
2. บริเวณหน้าวัดเกาะจาก คลองบางไทร ม.6 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว
ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
๓. บริเวณหน้าวัดจัง หู น คลองจังหูน ม. 14 ต. ท่าเรือ โดยมีส ัตว์น้ำ ดั งนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว
ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
๔. บริเวณหน้าวัดบางสะพาน คลองบางจาก ม.7 ต.บางจาก โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100 ,000 ตัว
ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
๕. บริเวณหน้าวัดสำโรงงาม หมู่ที่ 2 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว
ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
๖. คลองจรเข้ หมู่ที่ 4 ต.บางนบ อ. หัวไทร โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว
10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
๗. คลองแหลม หมู่ที่ 4 ต.แหลม อ. หัวไทร โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว
10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครอนุรักษ์ ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
๘. คลองเชียร หน้าวัดบางหว้า หมู่ที่ 2 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีสัตว์น้ำดังนี้
กุ้งกามกราม 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
โดยมีนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
๙. อ่างชลประทานคลองไม้เสียบ ม.๙ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว
ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว
๑๐. พรุควนเงิน ม.๒ ต.บ้านตูล อ.ชะอวด โดยมีสัตว์น้ำดังนี้ กุ้งกามกราม 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว
10,000 ตัว ปลาบ้า 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 10,000 ตัว

/ผลการ...

24
ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมย่อยที่ 2 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว
1. อบรมหลักสูตรการฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้าน (ซั้งเชือก) ชาวประมงเป้าหมาย 300 คน ดังนี้
- อ.หัวไทร ต.เกาะเพชร ม.๕ จำนวน 20 คน และ ม.๙ จำนวน ๓๐ คน
- อ.สิชล ต.ทุ่งใส ม.๘ จำนวน 25 คน, ต.เสาเภา ม.๗ 2๐ คน และ ต.เสาเภา ม.๑๒ จำนวน 35 คน
- อ.ขนอม ต.ขนอม ม.๒ จำนวน 2๐ คน, ม.๗ จำนวน 2๐ คน และม.6 จำนวน 25 คน
- อ.ท่าศาลา ต.กลาย ม.1 จำนวน 2๐ คน และต.ท่าขึ้น ม.๒ จำนวน ๓5 คน
- อ.ปากพนัง ต.ท่าพญา ม.5 จำนวน 30 คน และต. ขนาบนาก ม. 10 จำนวน 20 คน
1.1 ผลการอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้าน (ซั้งเชือก)
- ม.๕ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จัดอบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ มัสยิดบ้านหัวหรง ม.5 ต. เกาะเพชร
จำนวน 30 คน
- ม.๙ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จัดอบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.เกาะเพชร
จำนวน ๓๐ คน
- ม.๘ ต.ทุ ่ ง ใส อ.สิ ช ล จั ด อบรมวั น ที ่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ที ่ ท ำการกลุ ่ ม ประมงช ายฝั่ ง
บ้านบางปอใหม่ จำนวน 27 คน
- ม.๗ ต.เสาเภา อ.สิชล จัดอบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหาด
บางดี – เสาเภา จำนวน 28 คน
- ม.๑๒ ต.เสาเภา อ.สิชล จัดอบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านปากดวด
จำนวน 50 คน
- ม.๒ ต.ขนอม อ.ขนอม จัดอบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.ขนอม จำนวน 3๐ คน
- ม.๗ ต.ขนอม อ.ขนอม จัดอบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ม.7 ต.ขนอม
จำนวน 29 คน
- ม.6 ต.ขนอม อ.ขนอม จั ด อบรม วั น ที ่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ที ่ ท ำการผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น ม.6
ต.ขนอม จำนวน 25 คน
- ม.1 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จัดอบรมวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงอวนลอยพื้นบ้าน บ้านปาก
ดวด จำนวน 2๐ คน
- ม.๒ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จัดอบรมวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้านตะเคียนดำ จำนวน
45 คน
- ม. 5 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จัดอบรมวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่ง
ตำบลท่าพญา ม.5 ต.ท่าพญา จำนวน 40 คน
- ม. 10 ต. ขนาบนาก อ.ปากพนัง จัดอบรมวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน
บ้านขนาบนาก จำนวน 31 คน
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2. อบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประมงพื้นบ้าน (ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง)
๒.๑ ชาวประมงเป้าหมาย 330 คน ดังนี้
- อ.หัวไทร ต. เกาะเพชร ม. 6 จำนวน ๓7 คน ม. 5 และ ม. 11 จำนวน 32 คน
- อ.หัวไทร ต. หน้าสตน ม. 9 จำนวน 29 คน
- อ.หัวไทร ต. หน้าสตน ม. 7 และ ม. 8 จำนวน 31 คน
- อ.หัวไทร ม. 5 และ ม. 6 ต. หน้าสตน จำนวน 36 คน
- อ.หัวไทร ม. 1 และ ม. 2 ต. หน้าสตน จำนวน 38 คน
- อ.หัวไทร ม. 3 และ ม. 4 ต. หน้าสตน จำนวน 46 คน
- อ.ปากพนัง ต.ท่าพญา ม. 4, ม. 5, ม. 6, ม. 7 และ ม. 8 จำนวน 40 คน
- อ.ปากพนัง ต. ท่าพญา ม. 9 และ ม. 10 จำนวน 41 คน
2.2 ผลการอบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประมงพื้นบ้าน (ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง)
- ม. 6 ต. เกาะเพชร จัดอบรมวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน จำนวน ๓7 คน
- ม. 5 และ ม. 11 ต. เกาะเพชร จัดอบรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน จำนวน 40 คน
- ม. 9 ต. หน้าสตน จัดอบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน จำนวน 29 คน
- ม. 7 และ ม. 8 ต. หน้าสตน จัดอบรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน จำนวน 32 คน
- ม. 5 และ ม. 6 ต. หน้าสตน จัดอบรมวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน จำนวน 38 คน
- ม. 1 และ ม. 2 ต. หน้าสตน จัดอบรมวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน จำนวน 40 คน
- ม. 3 และ ม. 4 ต. หน้าสตน จัดอบรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชารัฐ ม.9 ต.หน้าสตน จำนวน 46 คน
- ม. 4, ม. 5, ม. 6, ม. 7 และ ม. 8 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จัดอบรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม
อำเภอปากพนัง จำนวน 40 คน
- ม . 9 แ ล ะ ม . 1 0 ต . ท ่ า พ ญ า อ . ป า ก พ น ั ง จ ั ด อ บ ร ม ว ั น ท ี ่ 2 4 ก ร ก ฎ า ค ม 2563
ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง จำนวน 41 คน
2.3 มอบวัสดุประกอบเครื่องมือประมง แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประมงพื้นบ้าน
(ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง) ในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง จำนวน 73 ราย และอำเภอหัวไทร จำนวน 261 ราย รวมทั้งสิ้น
334 ราย จำนวน 8 รายการ ประกอบด้ ว ย อวนลอยปู อวนลอยกุ ้ ง (3 ชั ้ น ) อวนลอยกุ ้ ง (อวนหยิ ก )
อวนลอยปลากะพง อวนลอยปลากระบอก อวนลอยปลาอินทรีย์ อวนลอยปลาทู และอวนลอยหมึก โดยศรชล.จังหวัด
นครศรีธรรมราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
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ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
ปีงบประมาณ 2563
หลักสูตร “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”
กิจกรรมอบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป้าหมายผู้รับการฝึกอบรมจำนวน
180 ราย (อำเภอฉวางจำนวน 12 ราย อำเภอพิ ป ู น จำนวน 10 ราย อำเภอทุ ่ ง ใหญ่ จ ำนวน
20 ราย อำเภอเชียรใหญ่จำนวน 10 ราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติจำนวน 10 ราย อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน
10 รายอำเภอลานสกาจำนวน 15 ราย อำเภอหัวไทรจำนวน 15 ราย อำเภอปากพนัง 15 ราย อำเภอขนอม 25 ราย
อำเภอท่ า ศาลา จำนวน 4 ราย อำเภอสิ ช ล จำนวน 4 ราย อำเภอจุ ฬ าภรณ์ จำนวน 3 ราย
อำเภอชะอวด 27 ราย) เป็นเงิน 219,600 บาท
ผลการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”
1 อำเภอฉวางและอำเภอพิปูน จัดอบรมวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฉวาง จำนวน
22 ราย
2 อำเภอทุ่งใหญ่ จัดอบรมวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่ง
ใหญ่ จำนวน 20 ราย
3 อำเภอเชี ย รใหญ่ แ ละอำเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ด อบรมวั น ที ่ 13 - 15 กรกฎาคม 2563
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ จำนวน 20 ราย
4 อ ำ เ ภ อ ล า น ส ก า แ ล ะ อ ำ เ ภ อ ร ่ อ น พ ิ บ ู ล ย์ จ ั ด อ บ ร ม ว ั น ท ี ่ 1 6 - 1 8 ก ร ก ฎ า ค ม 2563
ณ ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จำนวน 30 ราย
5 อ ำ เ ภ อ ห ั ว ไ ท ร แ ล ะ อ ำ เ ภ อ ป า ก พ น ั ง จ ั ด อ บ ร ม ว ั น ท ี ่ 2 0 - 2 2 ก ร ก ฎ า ค ม 2563
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร จำนวน 30 ราย
6 อ ำ เ ภ อ ข น อ ม อ ำ เ ภ อ ท ่ า ศ า ล า อ ำ เ ภ อ ส ิ ช ล จ ั ด อ บ ร ม ว ั นท ี ่ 23 - 25 กรกฎาคม 2563
ณ สมาคมประมงอำเภอขนอม อำเภอขนอม จำนวน 33 ราย
7 อ ำ เ ภ อ จ ุ ฬ า ภ ร ณ ์ แ ล ะ อ ำ เ ภ อ ช ะ อ ว ด จ ั ด อ บ ร ม ว ั น ท ี ่ 2 9 - 3 1 ก ร ก ฎ า ค ม 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จำนวน 30 ราย
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ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมย่อยที่ ๔ เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า
พื้นที่ดำเนินงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราชอนุมัติให้สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินงานโครงการบริหารจัด
การเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมย่อยที่ 4
เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเป้าหมายคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพื้นที่ อ.ขนอม อ.สิชล
อ.ท่าศาลา อ.เมือง อ.ปากพนัง อ.หัวไทร อ.ชะอวด และ อ.จุฬาภรณ์ จำนวน 12 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน
300 ราย ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์
น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งมอบครุภัณฑ์ได้แก่ ตู้แช่ และ เครื่องซีล จำนวน 12 ชุด ให้กับกลุ่มที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อการจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับสมาชิก
กลุ่ม
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้ 17 กลุ่ม สมาชิกเข้าร่วมอบรม จำนวน
379 คน หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า ” เนื้อหา หลักสูตร ประกอบด้ว ย
ภาควิชาการ 1 วัน หัวข้อบรรยาย 1.การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2.การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้เกิดการ
หมุนเวียนรายได้ 3. การเก็บรักษาและการเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำ 4. การแปรรูปสัตว์น้ำและการคัดเลือกบรรจุ
ภัณฑ์ ภาคปฏิบัติ 1 วัน ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มสนใจ เช่น
ปลาเส้น ปลาหวาน ปลาดุกแดด ปลาดุกร้า หนังกบทอดกรอบ น้ำพริกกบ มันกุ้ง และดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์
ได้แก่ ตู้แช่ และเครื่องซีล ให้กับกลุ่มที่ศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ ม
รายละเอียด ดังตาราง
ที่

ชื่อกลุ่ม

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จำนวน(ราย)

ท้องเนียน
ท้องเนียน

ขนอม
ขนอม

14
14

1

กลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้าน-ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด

2

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านท่าม่วง

6
1

3

กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านวัดโบสถ์

7

เกาะทวด

ปากพนัง

18

4

กลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพญา

5

ท่าพยา

ปากพนัง

19

5

กลุ่มประมงพื้นบ้านและแปรรูปสัตว์น้ำบ้านนาลึก

8

สิชล

สิชล

30

6

กลุ่มประมงพื้นบ้านปากดวด

12

เสาเภา

สิชล

39

7

กลุ่มวิสาหกิจฟาร์มพอเพียงบ้านพังกำ

9

ฉลอง

สิชล

14

8

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบ้านตะเคียนดำ

1

ท่าขึ้น

ท่าศาลา

25

9

กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง

5

ท่าศาลา

ท่าศาลา

13

10 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมเสตย์

7

ท่าศาลา

ท่าศาลา

24

11 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านศาลาสี่หน้า

8

ท่าซัก

เมือง

17

12 กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง

4

ปากพูน

เมือง

25

13 กลุ่มวิสหกิจชุมชนประมงท้องถิ่น

3

บ้านชะอวด

จุฬาภรณ์

23

14 กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านควนน้อย

2

ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์

18

15 กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแหยง

4

ท่าประจะ

ชะอวด

28

16 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านต้นสน

9

เกาะเพชร

หัวไทร

40

17 กลุ่มผลิตปูทะเลชุมชนพอเพียงบ้านเนินหนองหงส์

4

เกาะเพชร

หัวไทร

18

ภาคผนวก

29
ภาพประกอบโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเล ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2561 รื้อถอนเสาหลักโพงพางบริเวณอ่าวปากพนัง ถึงบริเวณอ่าวปากนคร
จำนวน 100 ช่อง 200 ต้น กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 53 นาย

วันที่ 5 – 7 มกราคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือประมงโพงพางพื้นที่อ่าวปากพนัง ถึงอ่าวปากนครและ
ลำคลองสาขา จับกุมผู้กระทำผิดใช้เครื่องมือโพงพาง จำนวน 2 ราย เรือของกลาง 1 ลำ ถุงโพงพาง 2 ปาก และรื้อ
ถอนเสาหลักโพงพาง จำนวน 15 แถว 42 ช่อง กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 54 นาย
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วันที่ 28 – 30 มกราคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือประมงโพงพางพื้นที่อำเภอเมือนครศรีฯ บริเวณ
คลอง ท่าซักจำนวน 53 แถว 99 ช่อง กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 60 นาย

วันที่ 4 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 รื้อถอนเครื่องมือโพงพางบริเวณอ่าวปากพนัง จำนวน 23 แถว 143
ช่อง. ตรวจยึดลอบพับได้หรือลอบโง่พื้นที่อำเภอเมือนครศรีฯ บริเวณคลองปากพูน จำนวน 61 ชุด พร้อมเรือ
ยนต์เพลาใบจักรยาว 2 ลำ จับกุมผู้กระทำผิด 1 ราย และรื้อถอนเสาหลักโพงพาง จำนวน 7 แถว 12 ช่อง
กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 37 นาย
/วันที่...
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วัน ที่ 6 – 8 มีน าคม 2561 รื้อถอนเครื่อ งมือ ยอปีก ซึ่ งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองบางควาย
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจำนวน 11 ช่อง กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 40 นาย

วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือโพงพางพื้นที่อ่าวปากพนังและลำคลองสาขา ตรวจยึด
ลอบพับได้หรือลอบโง่ จำนวน182 ชุด กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 48 นาย การปฏิบัติงานครั้งนี้มีชาวประมง
ปิดล้อมกดดันเจ้าหน้าที่ และสามารถแย่งชิงของกลางไปได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากพนัง
/วันที่...
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วันที่ 7 – 9 เมษายน 2561 รื้อถอนเครื่องมือโพงพางพื้นที่อำเภอเมือนครศรีฯ จำนวน 2 แถว 7 ช่อง
จับกุมผู้กระทำผิด 2 ราย พร้อมของกลางเครื่องมือลอบพับได้ 12 ชุด เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลำ

วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2561 (7 มิถุนายน 2561) ตรวจยึดลอบพับได้หรือลอบโง่พื้นที่อำเภอเมืองนครศรีฯ
บริเวณคลอง ท่าซัก ตำบลท่าซักจำนวน 60 ชุด กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 นาย
/วันที่...
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วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2561 (10 มิถุนายน 2561) ตรวจยึดลอบพับได้หรือลอบโง่ พื้นที่อำเภอ
เมืองนครศรีฯ บริเวณคลอง ปากพูน ตำบลปากพูนจำนวน 179 ชุด กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 นาย

วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561 ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอปากพนัง รื้อถอนเครื่องมือโพงพาง จับกุม
ผู้กระทำความผิด 1 ราย พร้อมของกลางเครื่องมือโพงพาง จำนวน 4 ปาก เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลำ
ตรวจยึ ด เครื ่ อ งมื อ อวนลากจั บ กุ ม ผู้ ก ระทำผิ ด 2 ราย พร้ อ มของกลางเครื ่ อ งมื อ อวนลากพร้ อ มอุ ป กรณ์
จำนวน 4 ปาก เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลำ สัตว์น้ำเบญจพรรณ ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โ ง่
จำนวน 92 ชุด และตรวจยึดเครื่องมือโพงพางจำนวน 3 ปาก กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 34 นาย
/วันที่...
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วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2561 ตรวจยึดเครื่องมือโพงพางและเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ พื้นที่
ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง เครื่องมือโพงพาง จำนวน 3 ปาก เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่จำนวน 10 ชุด
กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 48 นาย

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่บริเวณคลองปากพูน ตำบลปากพูน
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 150 ชุด กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 8 นาย

/วันที่...
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วั น ที ่ 13 - 18 กั น ยายน 2561 ตรวจยึ ด เครื ่ อ งมื อ ลอบพั บ ได้ ห รื อ ไอ้ โ ง่ พ ื ้ น ที ่ อ ำเภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช และอำเภอปากพนัง จำนวน 505 ชุด และตรวจยึดเครื่องมืออวนรัง 1 ผืน กำลังเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 64 นาย

วันที่ 21 กันยายน 2561 ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่บริเวณคลองปากพูน ตำบลปากพูน
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 122 ชุด และจับกุมผู้กระทำผิดใช้เครื่องมือโพงพาง 1 ราย พร้อมของกลาง
เครื่องมือโพงพาง จำนวน 7 ปาก เรือยนต์เพลาใบจักรยาว 1 ลำ กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 18 นาย
/ภาพประกอบ...
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ภาพประกอบการสำรวจเครื่องมือประจำที่ (ยอยักษ์ บาม ยอปีก) ในพื้นที่อ่าวปากพนัง ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 11 - 20 มีนาคม 2561 สำรวจเครื่องมือประมงประจำที่ยอยักษ์ บาม ยอปีก ในพื้นที่อ่าวปากพนัง
จากการสำรวจมีผู้ใช้เครื่องมือประจำที่พื้นที่อำเภอปากพนังและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 59 ราย
จำนวนเครื่องมือ 89 ปาก กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 26 นาย

/ภาพประกอบ...
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ภาพประกอบการขยายผลการปฏิบัติงานตรวจจับกุมผู้กระทำผิดในแม่น้ำตาปี
เขตอำเภอฉวาง พิปูน และถ้ำพรรณรา ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือลี่ โพงพางซึ่งกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำพื้นที่ ต.ยางค้อม
อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราชจำนวน 17 แถว 55 ช่องกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64 นาย

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือลี่ โพงพางซึ่งกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำพื้นที่ ต.นาแว อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 8 ช่อง ถุงโพงพาง 7 ปาก เครื่องมือลี่ 4 ช่อง
/ภาพประกอบ...
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ภาพประกอบโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด
ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

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

วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 26 ราย
/กิจกรรม...

39
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งน้ำธรรมชาติ

วัน ที่ 20 สิงหาคม 2561 ปล่อยพันธุ์กุ้งกุล าดำ จำนวน 2,000,000 ตัว กุ้งแซบ๊ว ย จำนวน
175,000 ตัว และปลากะพงขาว จำนวน 62,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีฯ
ณ ท่าน้ำหน้าโรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน หมู่ที่ 4 ตำบลปากพูน และอำเภอปากพนัง ณ ท่ าน้ำวัดบางบ่อ หมู่ที่ 7
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

/ภาพปัญหา...
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ภาพปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเล
ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 รื้อถอนเครื่องมือโพงพางพื้นที่อ่าวปากพนังและลำคลองสาขา ตรวจยึด
ลอบพับได้หรือลอบโง่ จำนวน182 ชุด กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 48 นาย การปฏิบัติงานครั้งนี้มีชาวประมงปิด
ล้อมกดดันเจ้าหน้าที่ และสามารถแย่งชิงของกลางไปได้จำนวนหนึ่ง

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 20.00 น. กลุ่มเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
ประกอบด้วย เรืออวนรุน และคราดหอย ประมาณ 50 - 60 ลำ ได้ปิดล้อมเรือตรวจการประมงทะเล ซึ่งจอดพักอยู่
บริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ ปากคลองท่าซัก หมู่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยอ้างได้รับความเดือดร้อน
จากการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ซึ่งประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสานขอกำลังจาก
/ป้องกัน…
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ป้องกันจังหวัดฯ ตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 41 และฝ่ายปกครองกำนั น
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าคลี่คลายสถานการณ์ โดยทหารจากมณฑลทหารบกที่ 41 ได้เจรจาให้ชาวประมงที่ใช้
เครื่องมือผิดกฎหมายดังกล่าวไปยื่นเรื่องความเดือดร้อน กับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ในวันจันทร์ ที่ 24
กันยายน 2561 และชาวประมงได้เดินทางกลับ เวลาประมาณ 23.30 น.

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 21.45 น. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับ แจ้งจาก
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง ว่าจับกุมเรืออวนรุนขณะทำการประมงในอ่าวปากพนังบริเวณ
ปากร่องน้ำปากพญา แต่เรือประมงลำดังกล่าวได้แจ้งให้เรืออวนรุน และเรือคราดหอย ซึ่งทำการประมงบริเวณ
ใกล้เคียงและเป็นเครื่องมือที่ ผิดกฎหมาย มาขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ โดยมีเงื่อนไขว่าให้จับกุมพวกตน
ทั้งหมด และให้ลากเรือทั้งหมดเข้าร่องน้ำปากพญา (ซึ่งเป็นบ้านของตน) และต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ว่ามีเรือ
ออกจากคลองปากพญามาช่วยเหลือผู้กระทำผิด มีผู้หญิง เด็ก และวัยรุ่น ออกมากับเรือ ประมงจังหวัดฯ จึงสั่งการ
ให้หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ เดินทางกลับที่ตั้ง เวลาประมาณ 23.20 น. เพื่อป้องกันเหตุรุนแรง และให้
เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

/ภาพประกอบ...
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ภาพประกอบการตรวจจับกุมผู้กระทำผิด ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 21.45 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง จับกุมเรือ
อวนรุนขณะทำการประมงในอ่าวปากพนังบริเวณปากร่องน้ำปากพญา แต่เรือประมงลำดังกล่าวได้แจ้งให้เรืออวน
รุน และเรือคราดหอย ซึ่งทำการประมงบริเวณใกล้เคียงและเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย มาขัดขวางการจั บกุม
ประมงจังหวัดฯ จึงสั่งการให้ ห น่ว ยป้องกัน และปราบปรามฯ เดินทางกลับที่ตั้ง เวลาประมาณ 23.20 น.
เพื่อป้องกันเหตุรุนแรง และให้เจ้าหน้าที่แจ้งความกับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่มีเหตุรุนแรงระหว่าง
การปฏิบัติงาน เรือที่ล้อม 9 ลำ (รวมเรือผู้ต้องหา 10 ลำ)

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00น. เจ้าหน้าที่หน่วยงานบูรณาการฯ ตรวจพบเครื่องมืออวนรุน จึง
สั่งยึดเครื่องมือและกักเรือ จำนวน 2 ลำ ผู้กระทำผิด 2 ราย บริเวณคลองปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
และ ตรวจยึดเครื่องมือคราดหอย 3 อัน ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ พร้อมสั่งยึดเครื่องมือและกักเรือ คราดหอย 1 ลำ
เรืออวนรุน 6 ลำ เรืออวนลาก 1 ลำ ผู้กระทำผิด 6 ราย บริเวณคลองบางศรีจันทร์ อำเภอปากพนัง

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง จับกุมผู้กระทำผิดลักลอบใช้
เครื่องมืออวนลากที่ติดกับเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตพื้นที่ปากร่องน้ำปากพูน
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้กระทำผิด 2 ราย
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วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00น. เจ้าหน้าที่หน่วยงานบูรณาการฯ ตรวจพบยึดเรืออวนรุน ไม่มีชื่อ
ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ จำนวน 2 ลำ พร้อมสั่งยึดเครื่องมือและกักเรือจำนวน 1 ลำ ผู้กระทำผิด 1 ราย
บริเวณคลองปากพยิง อำเภอท่าศาลา

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.10 น. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง เจ้าหน้าที่
สำนักงานประมงจังหวัดฯ และอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ตรวจยึดลอบพับได้ จำนวน 80 ลูก บริเวณ
เขตทะเลชายฝั่งตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยงานบูรณาการฯ จับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือ
คราดหอยประกอบเรือยนต์บริเวณริมฝั่งคลองปากนคร หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ผู้กระทำผิด 1 ราย เรือ 1 ลำ เครื่องมือคราดหอย 2 อัน และยังตรวจพบเครื่องมือประมงคราดหอย ไม่มีผู้แสดงตน
เป็นเจ้าของ จึงสั่งยึดไว้ จำนวน 4 อัน
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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยงานบูรณาการฯ ตรวจพบเรือประมง 3 ลำ
มีเครื่องมือประมงโพงพางสภาพใหม่เพิ่งใช้งานอยู่ในเรือ สอบถามไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของจึงทำการตรวจยึด
เรือยนต์หางยาว จำนวน 3 ลำ พร้อมถุงโพงพาง จำนวน 10 ปาก บริเวณท่าเรือคลองบางลึกตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธ านี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายเจ้าหน้าที่
หน่วยงานบูรณาการฯ ติดตามตรวจเยี่ยมชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง ซึ่งได้รับ การ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครศรีธรรม ในการประกอบอาชีพด้านการประมง พื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก
อำเภอปากพนัง

วัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. หน่ว ยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง
เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช กำนันตำบลแหลมตะลุมพุก พร้อมทีมงาน ตรวจการทำ
ประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง พบกลุ่มชาวประมงลักลอบทำการประมงโดยใช้เครื่องมือคราดหอยประกอบเรือยนต์
บริเวณอ่าวปากพนังพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง เจ้าหน้าที่จึงนำเรือยางตรวจการณ์ เข้าทำการ
ตรวจสอบเรือประมง จำนวน 6 ลำ หลบหนี เจ้าหน้าที่ได้นำเรือยางตรวจการณ์ติดตามเรือคราดหอยลำดังกล่าว ไป
ถึงคลองปากนคร จากนั้นผู้ต้องหาได้ขับเรือเข้าไปยังท่าเทียบเรือเจ้แมว ปากนคร ขึ้นฝั่งหลบหนีไป โดยขณะนำ
เรือเข้าเทียบท่า เรือของผู้ต้องหา ใบจักรไปฟันโดนแท่งซีเมนต์ ทำให้ใบจักรเสียหาย ต่อมาเจ้าหน้าที่จะทำการ
ลากเรือของกลางกลับที่ตั้ง (หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ) มีกลุ่มเรือชาวประมง จำนวน 10 ลำ เข้ามาแย่งชิง
เรือของกลางลำดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ทำการแจ้งความร้องทุกข์ ณ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินคดี
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วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ชุดบูรณาการ จำนวน 31 นาย สนธิกำลังรื้อถอนเครื่องมือโพงพางจำนวน 37 แถว 187 ช่อง
บริเวณเขตทะเลชายฝั่งอำเภอปากพนังและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดบูรณาการ ออกตรวจตราและปราบปรามการทำ
การประมงผิดกฎหมาย บริเวณแหลมตะลุมพุก ตอนใน อำเภอปากพนัง พบเรือประมงต้องสงสัยทำการประมงด้วย
เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ จึงได้นำเรือเข้าเทียบและแสดงตนเป็นเจ้ าหน้าที่ มีผู้กระทำผิดอยู่บนเรือเป็น
ชายไม่ทราบชื่อ จำนวน 2 คน เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ยกคันรุนทิ้งลงข้างเรือและเร่งเครื่องยนต์หลบหนี เจ้าหน้าที่
ได้นำเรือติดตามและเข้าประชิดเพื่อจับกุม เมื่อขึ้นเรือผู้กระทำผิดได้และสั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมงหยุดเรือเพื่อ
แจ้งข้อกล่าวหา แต่ผู้กระทำผิดทั้งสองคนกระโดดน้ำหลบหนี ทำให้ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ จึงสั่งยึดเรือยนต์
ประมงและเครื่องมืออวนรุนพร้อมถุงอวน

วันที่ 26 มกราคม 2562 ชุดบูรณาการออกตรวจตราและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย
บริเวณพื้นที่ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตรวจยึดลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 94 ลูก
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วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ชุดบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ออกตรวจตราและ
ปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณพื้นที่ตำบลท่าซัก ตรวจยึดลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 92 ลูก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลปากพนัง และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ รวม 19 นาย รื้อถอนเครื่องมือโพงพาง
บริเวณทะเลอ่าวปากพนัง ซึ่งมีผู้ลักลอบปักสร้างใหม่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 14 แถว 52 ช่อง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลปากพนัง ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมายในอ่าวปากพนัง พื้นที่
ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง ตรวจยึดเครื่องมือโพงพางจำนวน 6 ปาก
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วันที่ 19 มีนาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และสำนักงานประมง
จังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการออกตรวจตราและปราบปรามการทำการประมง บริเวณอ่าวปากพนัง รื้อถอน
เสาโพงพาง จำนวน 12 แถว 50 ช่อง และตรวจยึดลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 255 ลูก พร้อมเรือของกลางไม่
ทราบชื่อ ไม่มีหมายเลขทะเบียนเรือ 3 ลำ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบูรณาการกับหน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลปากพนัง เครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
จำนวน 40 นาย ออกตรวจตราปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายในบริเวณทะเลอ่าวปากพนัง พื้นที่ตําบลปากพูน
ตรวจยึดลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 136 ลูก

วันที่ 25 มีนาคม 2562 สำนักงานประมงอำเภอขนอม บูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเกาะถ้ำ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่
เกาะทะเลใต้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน ประมงอาสาอำเภอขนอม และอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมงอำเภอขนอม รื้อถอนทำลายเครื่องมือโพงพาง จำนวน 1 ปาก บริเวณลำคลองขนอม
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วันที่ 5 เมษายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประมงอำเภอปากพนัง
และอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ออกตรวจตราและปราบปรามการทำการประมง บริเวณอ่าวปากพนัง
ตรวจยึดลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 13 ลูก

วันที่ 11 เมษายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบูรณาการกับหน่วยป้องกัน
และปราบปรามประมงทะเลปากพนั ง หน่ว ยป้องกัน และปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ และ กำลัง อส.
อำเภอเมืองนครศรีฯ ตรวจจับกุมผู้กระทำใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย บริเวณอ่าวปากนคร จำนวน 2 คดี คือ
1.จับกุมเรือคราดหอย บริเวณคลองบางตาจันทร์ ม. 4 ต.ท่าไร่ 1 คดี
2. จับกุมเรืออวนรุนบริเวณคลองปากนคร ม. 1 ต.ปากนคร 1 คดี
ผู้ต้องหาทั้ง 2 คดี ไม่ยินยอมให้จับกุมประกอบกับมีมวลชนในพื้นที่กดดัน ผู้ต้องหาจึงได้หลบหนี เจ้าหน้าที่สั่งกักเรือ
และแจ้งความที่ สภ.เมืองนครศรีฯ เพื่อสืบหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
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วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีตำรวจภูธรปากพนัง อาสาสมัคร
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง ออกตรวจการทำการประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่งแหลมตะลุมพุกจับกุม ผู้ต้องหาใช้
เครื่องมือลอบพับได้ 2 คน เรือยนต์ 2 ลำ และลอบพับได้ 61 ลูก ขณะกระทำผิด

วันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมงอำเภอปากพนัง ร่วมรับมอบ
เครื่องมือลอบพับได้ จากชาวประมงที่ครอบครองไว้ และประสงค์จะส่งมอบให้ราชการ จำนวน 1 ราย 45 ลูก
โดยมี นายปราโมทย์ เรืองดิษฐ์ กำนันตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับมอบ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และ อาสาสมัครอนุรักษ์ ทรัพยากร
ประมงตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้ จำนวน ๑00 ลูก บริเวณท้องที่
ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีฯ ระหว่างการปฏิบัติงานได้มีกลุ่มชาวประมงจากร่องน้ำปากพยิง ประมาณ 7 ลำ
เข้ามากดดันเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่จึงออกจากพื้นที่ และทำบันทึกการตรวจยึด ของกลาง ส่ง
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
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วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นำเรือตรวจการออก
ปฏิบัติงาน หลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ลักลอบทำการประมงด้วยลอบพับได้หรือไอ้โง่ บริเวณทะเลชายฝั่งร่องน้ำปาก
พนัง ตรวจยึดเรือยนต์เพลาใบจักยาว 1 ลำ ลอบพับได้ 60 ลูก ส่วนผู้ต้องหากระโดดน้ำหลบหนี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 01.30 น. อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช เฝ้าระวังพื้นที่บ้านปลา พบมีผู้ใช้เครื่องมือลอบพับได้ทำการประมงในพื้นที่บ้านปลา จึงประสาน
เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าตรวจสอบ จับกุมผู้กระทำผิด 1 ราย ของกลาง เรือประมง
เพลาใบจักรยาว 1 ลำ ลอบพับได้ 76 ลูก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.30 น. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2,4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
และอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เฝ้าระวังพื้นที่บ้านปลาพบมีผู้ใช้เครื่องมือลอบพับได้ ทำการประมง
ในเขตบ้านปลา จึงประสานเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และตำรวจภูธรอำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช ตรวจยึดลอบพับได้ จำนวน 20 ลูก
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วันที่ 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งว่ามีเรือคราดหอย ลักลอบ
ทำการประมงในเขตบ้านปลาบ้านปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จึงนำเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลปากพนัง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออกเรือประมง ปากพนัง (pipo) ออกตรวจป้องกัน
ปรามการกระทำผิด ตรวจสอบแพปลา, ผู้รับซื้อสัตว์น้ำใน พื้นที่เขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
1. ตำบลท่าไร่ แจ้งข้อกฎหมาย พร้อมตักเตือนห้ามรับซื้อสัตว์น้ำที่ได้จากการกระทำผิด และแจ้งให้
จัดทำบัญชีการซื้อขายสัตว์น้ำ
2. ตรวจแพปลาในเขตตำบลท่าซัก พบเรือมีเครื่องมืออวนรุนในเรือ อ้างว่าเลิกใช้เครื่องมือดังกล่าวแล้วจึง
ให้ตัดคันรุน 1 คู่ และขอยึดถุงอวน 2 ปาก และยึดถุงอวนลาก 1 ปาก

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการกับตำรวจ ภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ออกตรวจแพปลาเนื ่ อ งจากได้ ร ั บ แจ้ ง ว่ า มี เ รื อ ลั ก ลอบคราดหอยแครง
ในอ่าวปากพนัง ถึงแพเจ๊ะแมว ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พบหอยแครง ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ กว่า
500 กก. ขอตรวจเอกสารการซื้อขาย ไม่มีการบันทึกและไม่สามารถแจ้งที่มาได้ จึงตรวจยึดและแจ้งความกับ
พนักงานสอบสวนดำเนินคดี ตาม ม. 61 และ 85 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
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วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา ประมาณ 20.00 น. ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งว่า มีเรือ
คราดหอย ลักลอบทำการประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จึงสั่งการให้เจ้าหน้ าที่
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นำเรือออกตรวจการประมงออกปฏิบัติงาน เวลาประมาณ
21.30 น.ตรวจพบผู้กระทำผิดใช้เรือยนต์ประกอบเครื่องมือคราดหอยทำการประมง จึงแสดงตนเพื่อจับกุม
ผู้กระทำผิดเร่งเครื่องยนต์หลบหนีการจับกุม โดยนำเรือเข้าชายฝั่ง และกระโดดน้ำหลบหนีขึ้นฝั่งไปได้ จึงตรวจ
ยึดเรือยนต์ พร้อมเครื่องมือตะแกรงคราดหอย 2 อัน และหอยแครง หอยไฟไหม้ ของกลาง

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลปากพนัง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำนครศรีธรรมราช และ
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรท่า ศาลา รวมทั้งหมด 37 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงและรื้อถอน
เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย บริเวณคลองปากพยิง ตรวจพบเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ครอบครองแจ้งว่า
ไม่ ได้ ใช้ ทำการประมง และยิ น ดี มอบให้ ทางราชการ คั นรุ น 4 คู ่ ถุ งอวนรุ น 4 ปาก ลอบพั บได้ 16 ลู ก
ถุงอวนลากคานถ่าง 2 ปาก คานถ่างพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ส่งมอบ
เครื่องมือประมง และเวลา 11.00 น.ชาวประมง หมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก นัดส่งมอบเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
ประเภทอวนรุน คันรุน 2 คู่ ถุงอวนรุน 4 ปาก เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับมอบโดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ส่งมอบ
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วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เครือข่ายบ้านปลาตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ออกปล่อยแม่พันธุ์ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง พร้อมทั้งตรวจเฝ้าระวังการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ำ ตรวจยึดลอบพับได้ จำนวน 36 ลูก และได้เดินทางถึงจุดเฝ้าระวังของเครือข่ายบ้านปลาตำบล
ปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พบปะสร้างสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และ
ร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติหน้าบ้านเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมง
จังหวัดนครศรีธรรมชาติร่วมปฏิบัติงานด้วย

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลปากพนัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงาน
ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งหมด 31 นาย นำเรือตรวจการประมง 2 ลำ ออกปฏิบัติงานควบคุมการ
ทำการประมงผิดกฎหมาย ผลการดำเนินการดังนี้
1. บริเวณทะเลอ่าวปากพนัง
- จับกุมผู้กระทำผิดใช้เครื่องมือลอบพับได้ ทำการประมง ผู้ต้องหา 1 ราย เรือ 1 ลำ ลอบพับได้ 18 ลูก
- ตรวจยึดเครื่องมือโพงพาง จำนวน 2 ปาก
2. บริเวณคลองปากนคร ม. 4 ต. ท่าไร่ อ. เมืองนครศรีธรรมราช
- ตรวจพบเครื่องมือลอบพับได้ ซึ่งสอบถามเจ้าของแล้วแจ้งว่าไม่ได้ใช้ทำการประมง และยินดีมอบให้
ทางราชการ รวม 7 ราย ลอบพับได้ 750 ลูก
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วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง รวมทั้งหมด 38 นาย นำเรือตรวจ
การประมง 1 ลำ และเรือประมง 15 ลำ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ทะเล
ตำบลปากพูน สามารถจับกุมผู้กระทำผิด 1 ราย ของกลางเรือประมง 1 ลำ ลอบพับได้ 40 ลูก และตรวจยึด
ลอบพับได้ 101 ลูก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลปากพนัง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งหมด 25 นาย
ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงและรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย บริเวณคลองบางตาจุ้ย คลองลุงสง
ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธ รรมราช ตรวจพบเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ครอบครองยินดีมอบให้
ทางราชการ คือ คันรุน 1 คู่ ถุงอวน 1 ปาก ลอบพับได้ 12 ลูก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
และปราบปรามประมงทะเลปากพนัง ออกควบคุมการทำการประมงบริเวณทะเลอ่าวปากพนัง ตรวจยึดลอบพับได้
88 ลูก
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วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลปากพนัง และอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ออกควบคุมการทำการประมงบริเวณทะเล
อ่าวปากพนัง ตรวจยึดลอบพับได้ 200 ลูก

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลปากพนั ง สถานี ต ำรวจน้ ำ ปากพนั ง และ กองอำนวยการรั ก ษาความมั ่ น คงภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่อ่าวปากพนัง ไม่พบผู้กระทำผิด
มีช าวประมงที่ครอบครองเครื่องมือลอบพับได้ ขอส่งมอบให้ราชการ จำนวน 3 ราย ลอบพับได้ห รือไอ้โง่
จำนวน 280 ลูก

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง และ สำนักงานประมง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง
พบเครื่องมือลอบพับได้จึงตรวจ ยึดต่อมามีกลุ่มผู้ใช้เครื่องมือดังกล่าวมาขัดขวางการปฏิบัติงาน ตำรวจน้ำ
อำเภอปากพนัง และอาสาสมัครฯ นำโดยกำนันแหลมตะลุมพุก ออกมาช่วยเหลือร่วมเก็บกู้ตรวจยึดลอบพับได้
จำนวน 142 ลูก
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วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลปากพนัง ออกควบคุมการทำการประมง บริเวณ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ไม่พบผู้กระทำผิด

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลปากพนัง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 4 สาขา
นครศรีธรรมราช สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำปากพนัง บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่
จำนวน 46 นาย ใช้เรือตรวจประมงทะเล 226, 211 เรือตำรวจน้ำ 538 และเรือยาง 2 ลำ รวม 5 ลำ ตรวจยึด
โพงพางในอ่าวปากพนัง 48 ปาก ถอนเสาหลักโพงพาง รวม 270 หลัก
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วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. สำนักงานประมงอำเภอปากพนังได้รับแจ้งจากเครือข่าย
กลุ่มอนุรักษ์บ้านปลายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง ว่ามีการใช้ลอบพับได้จำนวนมาก พื้นที่
อ่าวปากพนังบริเวณใกล้กับแหลมตะลุมพุก จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกัน
และปราบปรามประมงทะเลปากพนัง กำนันตำบลแหลมตะลุมพุก ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากร
รวมจำนวน 21 คน โดยใช้เรือยนต์หางยาวของอาสาสมัครฯ ร่วมกันตรวจยึด รื้อถอนลอบพับได้ประมาณ 50
ลูก และในระหว่างนั้นมีเรือกลุ่มผู้กระทำผิด จำนวนกว่า 20 ลำ ได้เข้าปิดล้อมเรือเจ้าหน้าที่ไม่ให้ทำการรื้อถอน
และได้เข้ามาเจรจาให้เจ้าหน้าที่หยุดทำการรื้อถอน เจ้าหน้าที่จึงเกรงว่าจะเกิดการปะทะ ประกอบกับเป็นเวลา
กลางคืน และเรือตรวจการประมง เรือตำรวจน้ำไม่สามารถสนับสนุนได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำตื้น จึงหยุดการรื้อถอน
กลุ่มผู้กระทำผิดจึงเก็บเครื่องมือลอบพับได้ และถอยกลับไปประมาณเวลา 20.00 น.

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 22.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการ
ประสานจากอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมงตำบลปากพูน ว่ามีการลักลอบวางลอบพับได้ในเขตพื้นที่
อนุรักษ์ชายฝั่งทะเลบ้านปากพูน จึงขอกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ 2 นาย อาสาสมัครฯ 20 นาย นำเรือยนต์หางยาว 11 ลำ ตรวจตรวจยึดลอบพับได้ 38 ลูก

/วันที่…
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วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ประมงอำเภอ
ปากพนัง และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุม
การทำประมงผิ ด กฎหมายในพื ้ น ที ่ ต ำบลท่ า พญา อำเภอปากพนั ง เมื ่ อ ถึ ง พื ้ น ที ่ หมู ่ ท ี ่ 9 ตำบลท่ า พญา
พบชาวประมงลักลอบใช้เครื่องมือลอบพับได้ จึงแสดงตัวเข้าจับกุม ของกลางลอบพับได้ จำนวน 25 ลู ก
และตรวจยึดลอบพับได้ จำนวน 67 ลูก

ครั ้ งที ่ 1 วั นที ่ 1 กั นยายน 2562 สำนั กงานประมงจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช และหน่ วยป้ องกัน
และปราบปรามประมงทะเลปากพนัง ออกตรวจตราและปราบปรามการทำการประมงอ่าวปากพนัง บริเวณ
คลองปากนคร เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเฉพาะกลุ่มที่ใช้เครื่องมือประมงถูกต้องตามกฎหมายทำ
การประมงตามปกติ

ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยป้องกั น และ
ปราบปรามประมงทะเลปากพนัง ออกควบคุมการทำการประมงผิดกฎหมายบริเวณคลองท่าไร่ คลองปากนคร
เหตุการณ์ปกติ มีเฉพาะกลุ่มที่ใช้เครื่องมือประมงถูกต้องตามกฎหมายทำการประมง
/วันที่…
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วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 18.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับฝ่าย
ปกครองและอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวม 12 นาย
ออกปฏิบัติงานตรวจตราเฝ้าระวังการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเขตอนุ รักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ
ตรวจยึดลอบพับได้ จำนวน 58 ลูก

วันที่ 8 กันยายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลปากพนัง ออกควบคุมการทำการประมงบริเวณอ่าวปากพนัง ไม่พบผู้กระทำผิด แต่จากการสอบถาม
ชาวประมงบริเวณร่องน้ำปากนครแจ้งว่ามีเรือคราดหอยจำนวนหนึ่งวิ่งหลบหนีเข้าคลองปากนครก่อนที่เรือ
เจ้าหน้าที่จะมาถึง

วันที่ 13 – 16 กันยายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลปากพนัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช กองบัญชาการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รวม 41 นาย ออกตรวจตราป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่อ่าวปากพนัง ไม่พบผู้กระทำผิด
/วันที่…
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วันที่ 19 - 22 กันยายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลปากพนัง ออกตรวจตราและปราบปรามการทำการประมงอ่าวปากพนัง รื้อถอนเสาหลักโพงพาง 9 ช่อง 2 แถว

/ภาพประกอบ...

61
ภาพประกอบการปฏิบัติงานตรวจจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่น้ำจืด แม่น้ำตาปี เขตอำเภอช้างกลาง
ลานสกา พิปูน ฉวาง ทุ่งใหญ่ และถ้ำพรรณรา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
น้ำจืดภาคใต้สุราษฎร์ธานี และชุดปฏิบัติการฯ อำเภอฉวาง จำนวน 33 นาย รื้อถอนทำลายเครื่องมือประมงผิด
กฎหมายประเภทลี่ ซึ่งมีผู้ลักลอบทำการประมง ในแม่น้ำตาปี พื้นที่ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จำนวน 2 ช่อง

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุดปฏิบัติการอำเภอพิปูน ตรวจสอบ
การทำประมงด้วยเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำในพื้นที่ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน ตรวจยึดเครื่องมือประมง
โพงพาง จำนวน 11 ปาก

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับ อำเภอพิปูน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง ” ในแม่น้ำตาปี เขตอำเภอพิปูน โดยจัดพิธีเปิด ณ
บริเวณตลาดนัดบ้านดอกประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต้นแม่น้ำ ตาปี
จากอุทยานแห่งชาติเขาหลวงน้ำตกเหนือฟ้าถึงสะพานยางค้อม) ระยะทาง 10 กิโลเมตร พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาพลวงหิน
หรือปลาบ้า 50,000 ตัว ปลากระแห 50,000 ตัว โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
/เป็น…

62
เป็น ประธานในพิธ ี มีจ ิตอาสา จากส่ว นราชการกรมประมงในจั งหวัด นครศรีธ รรมราช จำนวน 67 นาย
มณฑลทหารบกที่41 จำนวน 30 นาย และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอพิปูน จำนวน 154 นาย รวมทั้งหมด 251 นาย
ร่วมกันรื้อถอน เครื่องมือลี่ โพงพาง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 18 ช่อง ตรวจยึดถุงโพงพาง จำนวน 1 ปาก

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอพิปูน ออกตรวจสอบ
การทำประมงด้วยเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณ ม.3 ต.ควนกลาง ตามที่ได้รับแจ้ง พบหลักไม้ไผ่ ซึ่งอยู่
ในสภาพชำรุดไม่สามารถทำการประมงได้ และสำรวจบริเวณใกล้เคียง พบเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์ น้ำ 1
ช่อง (ยอหรือหยอง) บริเวณวัดทุ่งนาใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จึงทำการรื้อถอนทำลาย

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประมงอำเภอฉวาง พร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงอำเภอพิปูน ตรวจสอบการทำ
การประมงโพงพางในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน หลังจากได้รับแจ้ง พบมีการทำเสาหลักโพงพาง
และการเรียงหิน พร้อมทำโพงพาง จำนวน ๖ ช่อง

วัน ที่ 29 สิงหาคม 2562 ประมงจังหวัดนครศรีธ รรมราช มอบหมายประมงอำเภอฉวาง นาบอน
และช้างกลาง ตรวจสอบพื้นที่แม่น้ำตาปี เขตอำเภอพิปูน ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบใช้ เครื่องมือโพงพาง
พบมีการปักสร้างเตรียมทำโพงพางตามแจ้ง จำนวน 13 ช่อง
/วันที่…
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วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานประมงประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง
อำเภอพิปูน รื้อถอนเสาหลักโพงพาง จำนวน ๑๘ ช่อง และตรวจยึดถุงโพงพาง จำนวน ๑ ปาก ในแม่น้ำตาปี หมู่ที่ ๖
ตำบลยางค้อม และหมู่ที่ ๕ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน

วันที่ 2 กันยายน 2562 ประมงอำเภอช้างกลาง (รับผิดชอบพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา) ได้รับแจ้งว่ามีการ
ลักลอบทำโพงพางในแม่น้ำตาปี เขตพื้นที่ อำเภอถ้ำพรรณรา จึงประสานงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
น้ำจืดภาคใต้สุราษฎร์ธานี และฝ่ายความมั่นคงอำเภอถ้ำพรรณรา รวม 22 นาย ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตรวจยึดถุง
โพงพางได้ จำนวน 7 ปาก ไม่พบผู้กระทำผิด

วันที่ 13 กันยายน 2562 ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งข่าวการลักลอบทำเครื่องมือกางกั้น
ประเภทลี่ ในคลองจันดี หมู่ที่ 5 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จึงมอบหมายให้ประมงอำเภอช้างกลาง
ประสานงานกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ลงตรวจสอบ รื้อถอนทำลาย 2 ช่อง
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วันที่ 30 กันยายน 2562 ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งข่าวการลักลอบทำเครื่องมือกางกั้น
ประเภทลี่ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จึงมอบหมายให้ประมงอำเภอลานสกา ประสานงานกับ
กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ลงตรวจสอบและรื้อถอนทำลาย 2 ช่อง
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ภาพประกอบ โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน
กิจกรรม ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เหมาะสม

/กิจกรรม...
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กิจกรรม สนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องมือทำการประมงและเรือประมง

กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

/กิจกรรม...
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กิจกรรม พัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น้ำในชุมชน

กิจกรรม อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

/กิจกรรม...
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กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำ

กิจกรรมสร้างตลาดชุมชน และตลาดบน Platform ออนไลน์

/ภาพประกอบ…
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ภาพประกอบกิจกรรมย่อยที่ ๑ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด
(อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการแหล่งน้ำ)

/ภาพประกอบ...
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ภาพประกอบกิจกรรมย่อยที่ ๑ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด
(จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ)

/ภาพประกอบ...

71
ภาพประกอบกิจกรรมย่อยที่ 2 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว
อบรมหลักสูตรการฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้าน (ซั้งเชือก)

บรรยาย นโยบายกรมประมง การบริหารจัดการทรัพยากรประมง

บรรยาย แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน

การสร้างซั้งเชือก (สาธิต)

/ภาพประกอบ...
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ภาพประกอบกิจกรรมย่อยที่ 2 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทำการประมงหน้าบ้านเพื่อการท่องเที่ยว
อบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประมงพื้นบ้าน (ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง)

บรรยาย นโยบายกรมประมง การบริหารจัดการทรัพยากรประมง

การสร้าง/ประกอบเครื่องมือประมง การดูแลรักษาและซ่อมแซม (อวนลอยกุ้ง)

การสร้าง/ประกอบเครื่องมือประมง การดูแลรักษาและซ่อมแซม (อวนลอยปลา)

การสร้าง/ประกอบเครื่องมือประมง การดูแลรักษาและซ่อมแซม (อวนลอยปู/เครื่องมือประมงอื่นๆ)
/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ โดยมีตัวแทนชาวประมงร่วมสังเกตการณ์

นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบวัสดุประกอบเครื่องมือประมงให้ชาวประมง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมส่งมอบฯ
/ภาพประกอบ...
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ภาพประกอบกิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

บรรยาย การบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชน
โดย ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

บรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โดย ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่

บรรยาย การปฏิบัติในการตรวจค้นจับกุม
โดย ตัวแทนจากอำเภอในพื้นที่

/บรรยาย...
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บรรยาย แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กฎหมายประมง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดย ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

อภิปราย หัวข้อข่าว ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ และ ชปพ.
โดย จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว

ระเบียบแถว และพัฒนาสมรรถนะร่างกาย
โดย ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่

/การปฐม...
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การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการช่วยเหลือคนจมน้ำ
โดย ตัวแทนโรงพยาบาลในพื้นที่

บรรยาย กฎหมายประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดย วิทยากรเรือตรวจการประมง

ปฏิบัติงานการควบคุมการทำการประมง
/ภาพประกอบ...

77
ภาพประกอบกิจกรรมย่อยที่ ๔ เพิ่มศักยภาพการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า
อบรมรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
1. กลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้าน-ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด ม. 6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านท่าม่วง ม.1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม

3. กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านวัดโบสถ์ ม. 5 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง

4. กลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบลท่าพญา ม.5 ต.ท่าพยา อ.ปากพนัง

/5.กลุ่มประมง...
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5. กลุ่มประมงพื้นบ้านและแปรรูปสัตว์น้ำบ้านนาลึก ม. 8 ต. สิชล อ.สิชล

6. กลุ่มประมงพื้นบ้านปากดวด ม. 12 ต.เสาเภา อ.สิชล

7. กลุ่มวิสาหกิจฟาร์มพอเพียงบ้านพังกำ ม. 9 ต.ฉลอง อ. สิชล

8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบ้านตะเคียนดำ ม.1 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา

/9.กลุ่มอนุรักษ์...
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9. กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา

10. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมเสตย์ ม. 7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา

11. กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านศาลาสี่หน้า ม. 8 ต. ท่าซัก อ.เมือง

12. กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง ม. 4 ต. ปากพูน อ.เมือง

/13.กลุ่มวิสา...
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13. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงท้องถิ่น ม.3 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์

14. กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำบ้านควนน้อย ม. 2 ต. ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์

15. กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแหยง ม. 4 ต. ท่าประจะ อ.ชะอวด

16. กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านต้นสน ม. 9 ต. เกาะเพชร อ.หัวไทร

/17.กลุ่มผลิตปู...
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17. กลุ่มผลิตปูทะเลชุมชนพอเพียงบ้านเนินหนองหงส์ ม. 4 ต. เกาะเพชร อ.หัวไทร

