
1 
 

สถานการณ์ทางทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 

โดย นางสาววันทนี  ส่งทวน และ นายธีรพงศ์  ไกรนรา  

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

15 มีนาคม 2562 

จากฐานข้อมูล Fisheries Map ของกรมประมง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 จ านวน 15,263 ราย 15,265 ฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยง (บ่อ / กระชัง 
/ ร่อง) 177,038 หน่วย และมีเนื้อท่ีเลี้ยง จ านวน 60,824.05 ไร่ (ตารางที่ 1) มีรายละเอียดจ าแนกตามชนิดสัตว์
น้ าที่เลี้ยง ดังนี้   

ตารางที่ 1 จ านวนเกษตรกร จ านวนฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
           จ าแนก ตามชนิดสัตว์น้ าที่เลี้ยง 

  

     
ชนิดสัตว์น้ า เกษตรกร(ราย) ฟาร์ม(จ านวน) หน่วยเลี้ยง(บ่อ/กระชัง/ร่อง) เนื้อท่ีเลี้ยง(ไร่) 
กุ้งทะเล             2,513  2,512  4,872 24,418.59 
ปลาทะเล 624 624 1,047 3,220.09 
กุ้งน้ าจืด 21 21 24 25.87 
ปลาน้ าจืด 8,761 8,763 159,987 18,937.01 
ปลาสวยงาม 36 36 1,416 2.54 
ปูทะเล 3,055 3,056 5,582 14,177.14 
กบ 218 218 1,780 33.1973 
กุ้งก้ามแดง 3 3 75 0.2140 
จระเข้น้ าจืด  32 32 2,255 9.3950 
รวม 15,263 15,265 177,038 60,824.05 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       กุ้งทะเลมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จ านวน 2,428 ราย 2,462 ฟาร์ม 4,872 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 24,206.88 ไร่ มี
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รูปแบบการเลี้ยง 3 รูปแบบ คือการเลี้ยงแบบธรรมชาติ จ านวน 144 ราย 144 ฟาร์ม 199 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 
1,458.6000 ไร่ การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา จ านวน 282 ราย 282 ฟาร์ม 317 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 4,928.9560 ไร่   
การเลี้ยงแบบพัฒนา จ านวน 2,002 ราย 2,036 ฟาร์ม 4,356 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 17,819.3227 ไร่ (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 จ านวนเกษตรกร จ านวนฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
             จ าแนก ตามรูปแบบการเลี้ยง 

  

     รูปแบบการเลี้ยง เกษตรกร(ราย) ฟาร์ม(จ านวน) หน่วยเลี้ยง(บ่อ/กระชัง/ร่อง) เนื้อท่ีเลี้ยง(ไร่) 
ธรรมชาติ 144  144                             199        1,458.6000  
กึ่งพัฒนา 282  282  317        4,928.9560  
พัฒนา               2,002  2,036  4,356       17,819.3227  
รวม 2,428 2,462 4,872 24,206.88 

        ปลาทะเลมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จ านวน 453 ราย 455 ฟาร์ม 1,047 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 1,668.18 ไร่      
มีรูปแบบการเลี้ยง 2 รูปแบบ คือการเลี้ยงในบ่อดิน จ านวน 368 ราย 368 ฟาร์ม 436 บ่อ เนื้อที่ เลี้ยง 
1,660.2340 ไร่ การเลี้ยงในกระชัง จ านวน 85 ราย 87 ฟาร์ม 611 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 7.9456 ไร่ (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3 จ านวนเกษตรกร จ านวนฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงปลาทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
            จ าแนก ตามรูปแบบการเลี้ยง 

   

     
รูปแบบการเลี้ยง เกษตรกร(ราย) ฟาร์ม(จ านวน) หน่วยเลี้ยง(บ่อ/กระชัง/ร่อง) เนื้อท่ีเลี้ยง(ไร่) 
บ่อดิน 368  368                               436          1,660.2340  
กระชัง 85 87 611              7.9456  
รวม 453 455 1,047 1,668.18 

         กุ้งน้ าจืด (กุ้งก้ามกราม) มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จ านวน 19 ราย 19 ฟาร์ม 24 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 
23.8650 ไร่ (ตารางท่ี 4) 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 จ านวนเกษตรกร จ านวนฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงกุ้งน้ าจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
             จ าแนก ตามชนิดสัตว์น้ า 

   

     รูปแบบการเลี้ยง เกษตรกร(ราย) ฟาร์ม(จ านวน) หน่วยเลี้ยง(บ่อ/กระชัง/ร่อง) เนื้อท่ีเลี้ยง(ไร่) 
กุ้งก้ามกราม 19 19  24              23.865  
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รวม 19                    19  24  23.865  
       
       ปลาน้ าจืด มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จ านวน 9,542 ราย 9,566 ฟาร์ม 159,987 หน่วย เนื้อที่ เลี้ยง 
15,782.93 ไร่ มีรูปแบบการเลี้ยง 6 รูปแบบ คือ การเลี้ยงในบ่อดิน จ านวน 6,971 ราย 7,007 ฟาร์ม 142,361 
หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 11,797.4336 ไร่ การเลี้ยงในกระชัง จ านวน 48 ราย 48 ฟาร์ม 226 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 
17.0405  ไร่ การเลี้ยงในนา จ านวน 11 ราย 11 ฟาร์ม 17 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 16.1380 ไร่ การเลี้ยงในบ่อซิ
เมนต์ จ านวน 101 ราย 101 ฟาร์ม 310 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 5.8370 ไร่ การเลี้ยงในบ่อพลาสติก จ านวน 101 
ราย 101 ฟาร์ม 212 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 20.4610  ไร่ การเลี้ยงในร่องสวน จ านวน 2,310ราย 2,298 ฟาร์ม 
16,861 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 3,926.0153 ไร่ (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 จ านวนเกษตรกร จ านวนฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงปลาน้ าจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
             จ าแนก ตามรูปแบบการเลี้ยง 

  

     รูปแบบการเลี้ยง เกษตรกร(ราย) ฟาร์ม(จ านวน) หน่วยเลี้ยง(บ่อ/กระชัง/ร่อง) เนื้อท่ีเลี้ยง(ไร่) 
บ่อดนิ 6,971               7,007                         142,361       11,797.4336  
กระชัง                   48  48 226  17.0405  
นา                   11                   11                                17            16.1380  
บ่อซิเมนต์ 101           101                                    310              5.8370  
บ่อพลาสติก 101                 101 212            20.4610  
ร่องสวน 2,310  2,298  16,861  3,926.0153  
 รวม 9,542 9,566 159,987 15,782.93 

 

 

 

 

 

        ปลาสวยงาม มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จ านวน 35 ราย 35 ฟาร์ม 1,416 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 2.1897 ไร่    มี
รูปแบบการเลี้ยง 4 รูปแบบ คือการเลี้ยงในบ่อซิเมนต์ จ านวน 19 ราย 19 ฟาร์ม 1,035  หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 
1.5294 ไร่ การเลี้ยงในบ่อดิน จ านวน 3 ราย 3 ฟาร์ม 60 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 0.1190 ไร่ การเลี้ยงในบ่อพลาสติก 
จ านวน 10 ราย 10 ฟาร์ม 277 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 0.5167 ไร่ การเลี้ยงวิธีการอ่ืนๆ จ านวน 3 ราย 3 ฟาร์ม 44 
หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 0.0246 ไร่ (ตารางท่ี 6  ) 

ตารางที่ 6 จ านวนเกษตรกร จ านวนฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงปลาสวยงามจังหวัดนครศรีธรรมราช 
             จ าแนก ตามรูปแบบการเลี้ยง  
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รูปแบบการเลี้ยง เกษตรกร(ราย) ฟาร์ม(จ านวน) หน่วยเลี้ยง(บ่อ/กระชัง/ร่อง) เนื้อท่ีเลี้ยง(ไร่) 
บ่อซิเมนต์                    19  19  1,035               1.5294  
บ่อดิน                      3                     3                                 60               0.1190  
บ่อพลาสติก                    10                    10                               277               0.5167  
วิธีการอ่ืนๆ                      3                     3                                 44               0.0246  
รวม 35 35 1,416 2.1897 

                 ปูทะเล มี เกษตรกรขึ้นทะเบียน จ านวน 2,273 ราย 2,275 ฟาร์ม 5,582 หน่วย เนื้ อที่ เลี้ ยง 
10,367.6100ไร่ มีรูปแบบการเลี้ยง 2 รูปแบบ คือ การเลี้ยงในบ่อดิน จ านวน 2,263 ราย 2,265  ฟาร์ม 2,532  
หน่วย เนื้อที่เลี้ยง10,325.3605 ไร่ การเลี้ยงวิธีการอ่ืนๆ จ านวน 10 ราย 10 ฟาร์ม 3,050 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 
42.2500 ไร่ (ตารางท่ี 7) 

ตารางที่ 7 จ านวนเกษตรกร จ านวนฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงปูทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
            จ าแนก ตามรูปแบบการเลี้ยง 

   

     รูปแบบการเลี้ยง เกษตรกร (ราย) ฟาร์ม (จ านวน) หน่วยเลี้ยง (บ่อ/กระชัง/ร่อง) เนื้อท่ีเลี้ยง (ไร่) 
บ่อดิน 2,263                2,265                             2,532  10,325.3605  
วิธีการอ่ืนๆ                     10 10                               3,050              42.2500 
รวม 2,273 2,275 5,582 10,367.6100 

 

    

 

 

      กบ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จ านวน 217 ราย 217 ฟาร์ม 1,780 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 33.0973 ไร่ มีรูปแบบ
การเลี้ยง 5 รูปแบบ คือการเลี้ยงในกระชัง จ านวน 12 ราย 12 ฟาร์ม 42 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 2.2075 ไร่ การเลี้ยง
ในคอก จ านวน 3 ราย 3 ฟาร์ม 13 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 0.1795  ไร่ การเลี้ยงในบ่อซิเมนต์ จ านวน 118 ราย 118 
ฟาร์ม 972 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 18.8953  ไร่ การเลี้ยงในบ่อดิน จ านวน 22 ราย 22 ฟาร์ม 131 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 
5.0644  ไร่ การเลี้ยงในพลาสติก จ านวน 62 ราย 62 ฟาร์ม 622 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 6.7506ไร่ (ตารางท่ี 8) 

ตารางที่ 8 จ านวนเกษตรกร จ านวนฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงกบจังหวัดนครศรีธรรมราช 
             จ าแนก ตามรูปแบบการเลี้ยง 

   

 

 
 

   รูปแบบการเลี้ยง เกษตรกร(ราย) ฟาร์ม(จ านวน) หน่วยเลี้ยง(บ่อ/กระชัง/ร่อง) เนื้อท่ีเลี้ยง(ไร่) 

กระชัง 12 12 42              2.2075  
คอก 3 3 13              0.1795  
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บ่อซิเมนต์ 118 118 972             18.8953  
บ่อดิน 22 22 131              5.0644  
พลาสติก 62 62 622              6.7506  
รวม 217 217 1,780 33.0973 

 

       กุ้งก้ามแดง  มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จ านวน 3 ราย 3 ฟาร์ม 75 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 0.2140 ไร่ (ตารางท่ี 9) 

ตารางที่ 9 จ านวนเกษตรกร จ านวนฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
             จ าแนก ตามรูปแบบการเลี้ยง 

   

     รูปแบบการเลี้ยง เกษตรกร(ราย) ฟาร์ม(จ านวน) หน่วยเลี้ยง(บ่อ/กระชัง/ร่อง) เนื้อท่ีเลี้ยง(ไร่) 
บ่อซิเมนต์                      3                    3                                 75               0.2140  
รวม                    3                  3                            75             0.2140 
 

       จระเข้น้ าจืด มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จ านวน 32 ราย 32 ฟาร์ม 2,255 หน่วย เนื้อที่เลี้ยง 9.0512 ไร่ 
(ตาราง10) 

 

 

 

 

ตารางที่ 10 จ านวนเกษตรกร จ านวนฟาร์ม จ านวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงจระเข้น้ าจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
             จ าแนกตามรูปแบบการเลี้ยง 

   

     รูปแบบการเลี้ยง เกษตรกร (ราย) ฟาร์ม (จ านวน) หน่วยเลี้ยง (บ่อ/กระชัง/ร่อง) เนื้อท่ีเลี้ยง (ไร่) 
บ่อซิเมนต์ 32                   32                             2,255  9.0512  
รวม                    32                    32  2,255  9.0512  
 

 

ที่มา: Fisheries Map ของกรมประมง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

---------------------------------- 

 

 


