
ฐานข้อมูลประมงในพื้นที่อำเภอหัวไทร 

1. จำนวน ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)    
 

ชนิดสัตว์น้ำ 
แบบยังชีพ แบบพาณิชย์ รวม 

ราย ไร ่ ราย ไร ่ ราย ไร ่

กุ้งทะเล 60 334.20 817 7642.95 877 7977.15 

กุ้งน้ำจืด 1 1.03 1 2 2 3.03 

ปูทะเล 81 313.78 302 2139.32 383 2453.1 

ปลาทะเล 9 34.6 89 422.78 98 457.38 

ปลาน้ำจืด 619 1055.39 584 1716.10 1203 2771.49 

สัตว์น้ำอื่นๆ 4 1.06 13 3.15 17 4.21 

รวม 774 1740.06 1806 11926.3 2580 13666.36 
 

2. จำนวนทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2) 

  

 

 

3. จำนวนทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)   663 ราย 
4. จำนวนองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  

รายการ จำนวน (กลุ่ม) 
ด้านประมงชายฝั่ง 12   
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 7    
ด้านด้านการแปรรูป 4    

 
 
 

5. จำนวนและพ้ืนที่แหล่งน้ำปิด  
1. อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน ม.7,8,9 ต.แหลม อ.หัวไทร  พ้ืนที่ 1,300  ไร่ 
2. สระน้ำประมงหมู่บ้าน ม.2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร  พ้ืนที่  50 ไร่ 

ประเภทผู้ประกอบการ จำนวน (ราย) 
ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ 4 
พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวม แพปลา 26 
สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 3 
ผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ 2 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 1 
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 1 



3. แหล่งเก็บน้ำแก้มลิงบ้านท่าจิก ม.6 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร พ้ืนที่ 100 ไร่  
6. จำนวนและพ้ืนที่แหล่งน้ำจืด 

แหล่งน้ำสายหลักมีท้ังหมด 18 แหล่ง เนื้อท่ีประมาณ 2,234 ไร่ 
7. จำนวนพื้นที่แหล่งปลาหน้าวัด 

ชื่อแหล่งน้ำ 
อยู่ในท้องที่  อาณาเขต 

หมู่ที่ ตำบล อำเภอ กว้าง (ม.) 
ยาว 
(ม.) 

1. ลำคลองแดนหน้าวัดคลองแดน 1 รามแก้ว หัวไทร เท่าลำคลอง 250 
2. คลองปากระวะหน้าวัดปากระวะ 5 หน้าสตน หัวไทร เท่าลำคลอง 250 
3. คลองบางตะพานหน้าวัดบางตะพาน 7 เขาพังไกร หัวไทร เท่าลำคลอง 320 
4. คลองหัวไทรหน้าวัดสว่างอารมย์ 8 เขาพังไกร หัวไทร เท่าลำคลอง 230 
5. หน้าวัดทะเลบัง 1 หัวไทร หัวไทร ครึ่งลำคลอง 230 
6. ลำคลองหน้าวัดศาลาแก้ว 3 หัวไทร หัวไทร ครึ่งลำคลอง 250 
7. ลำคลองหน้าวัดนพคุณ  บางนบ หัวไทร ครึ่งลำคลอง 480 
8. คลองหน้าวัดบ้านด่าน 5 ท่าซอม หัวไทร ครึ่งลำคลอง 250 
9. คลองหน้าวัดท่าเสริม 2 ท่าซอม หัวไทร ครึ่งลำคลอง 300 
10. คลองหัวไทรหน้าวัดท่าเสริม 2 ท่าซอม หัวไทร 2 ฝั่งคลอง 200 
11. หน้าวัดบ้านด่าน 5 ท่าซอม หัวไทร 2 ฝั่งคลอง 160 
12. หน้าวัดศาลาแก้ว 3 หัวไทร หัวไทร 2 ฝั่งคลอง 200 
13. หน้าวัดทะเลบัง 1 หัวไทร หัวไทร 2 ฝั่งคลอง 200 
14. หน้าวัดสว่างอารมย์คลองเขาแก้ว 8 เขาพังไกร หัวไทร 2 ฝั่งคลอง 400 

 

8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด 

ประเภทเรือ จำนวน (ลำ) 
เรือประมงพ้ืนบ้าน  367   
เรือประมงพาณิชย์ 31    

 
 

9. แปลงใหญ่ปี (2560-2563)  แปลงใหญ่ปูทะเล  จำนวน  2  แปลง 

- กลุ่มผลิตปูทะเลชุมชนพอเพียงบ้านเนินหนองหงส์  หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเพชร  สมาชิก   38  ราย 

- กลุ่มเลี้ยงปูทะเลหน้าสตน หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน   สมาชิก  35 ราย 
10. การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ : - 
11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562 ) 

ผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    
ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณผลผลิต 



(กิโลกรัม) 
กุ้งทะเล 429,513 

ปลาทะเล 2,033 
ปูทะเล 23630 

ปลาน้ำจืด 23866 
สัตว์น้ำอื่นๆ 13,200 

 
ผลผลิตที่ได้จากการจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติ 

เครื่องมือ (ประมงพาณิชย์) ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม) 
อวนครอบหมึก 152,135 

อวนติดตา 290,401 
ลอบปู 3,210 

อวนลากแผ่นตะเฆ่ 1,899,226 
 

12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลหน้าสตน  
13. จำนวนประมงอาสา (ท้ังหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2563 

รายการ จำนวน (ราย) 
ประมงอาสา 8 
อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 25 
ผู้ช่วยพนักงานประมงตามมาตรา 106 พรก.การประมง พ.ศ. 
2555 

0 

 

 

 

14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)   
ศูนย์หลัก  จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ 
     นายจำเนียร พรหมเรือง  12 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช       
(การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน) 
ศูนย์เครือข่าย  จำนวน 6 ศูนย์  

1.  นายรักษ์ชาติ ช่วยเกลี้ยง 36 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(เลี้ยงปลาในร่องสวน) 

2. นายนพรัตน์ ทองสงฆ์  96 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(เลี้ยงปลาในนาข้าว) 

3. นายชุมแก้ว รุยแก้ว  34/3  หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
(เลี้ยงปลาในร่องสวน) 



4. นายเกษม สุขศรีแก้ว 8/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(เลี้ยงปลาในบ่อดิน) 

5. นายอุเทน พูนเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช       
(เลี้ยงปลาในบ่อดิน)  

6. นายอัมรินทร์ นพรัตน์  19/8 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(เลี้ยงปลาในบ่อดิน) 

15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ปีงบประมาณ พ้ืนที่ จำนวนสมาชิก (ราย) 

2557 หมู่ที่ 7 ต.หัวไทร หมู่ที่ 9 ต.เขาพังไกร 40 ราย 
2558 หมู่ที่ 2 ต.หัวไทร หมู่ที่ 1 ต.แหลม 40 ราย 
2559 หมู่ที่ 5 ต.เขาพังไกร หมู่ที่ 2 ต.หัวไทร หมู่ที่ 1 ต.แหลม 40 ราย 
2560 หมู่ที่ 2,4,5  ต.ควนชะลิก 40 ราย 
2561 หมู่ที่ 1,3,5,9 ต.เขาพังไกร หมู่ที่ 1 ต.แหลม 30 ราย 
2562 หมู่ที่ 8 ต.เขาพังไกร 30 ราย 
2563 หมู่ที่ 9,10 ต.เขาพังไกร 20 ราย 

 
16. จำนวนเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง : - 

 

17. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด 
1. กุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาวแวนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย 
2. ปูทะเล ได้แก่  ปูม้า ปูดำ 
3. ปลาทะเล ได้แก่ ปลากุเลา ปลาจวด ปลาโคบ ปลากะพง 
4. สัตว์น้ำอื่นๆ ได้แก่ กบ 

18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ปี 2563 (บาท) : - 
19. หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพ้ืนที่ 

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ 
2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 
3. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. สมาคมประมงพ้ืนบ้านหัวไทร 
5. จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร (FIP หัวไทร) 
6. ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
8. ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช 
9. ศูนย์พันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช 



10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช 
12. ศูนย์วิจัยสุภาพสัตว์น้ำสงขลา 

20. สัตว์น้ำควบคุม 
กุ้งก้ามแดง ผู้เพาะเลี้ยง 26 ราย จำนวน 121 บ่อ เนื้อที่เลี้ยง 125 ตารางเมตร  
จระเข ้ จำนวน 2 ราย แจ้งครอบครอง จำนวนนวน 278 ตัว 

21. ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 3  ท่าเทียบเรือ  
ที ่ ชื่อท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่บริเวณ ประเภทกิจกรรม 
1 เทศบาลตำบลหน้าสตน คลองชะอวด-แพรกเมือง 

หมู่ที่ 3 ต.หน้าสตน  
ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 

2 ลูกยอด คลองหัวไทร หมู่ที่ 2    
ต.หัวไทร 

ท่าเทียบเรือประมงท่ีใช้สำหรับจอดพัก
เรือประมงเท่านั้น 

3 ท่าเทียบเรือฉลอง คลองหัวไทร หมู่ที่ 2    
ต.หัวไทร 

ท่าเทียบเรือประมงท่ีใช้สำหรับจอดพัก
เรือประมงเท่านั้น 

 


