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ข้อมูลสภาพท่ัวไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปจัจุบัน 

1.ข้อมูลทั่วไปอำเภอท่าศาลา 

 สภาพท่ัวไป 

 ลักษณะทางกายภาพ 

  ลักษณะทางกายภาพ   

 อำเภอท่าศาลาตั้งอยู่ริมทะเลอ่าวไทย อยู่ทางทิศเหนอืของอำเภอเมอืงนครศรธีรรมราช  ห่าง

จากจังหวัดนครศรธีรรมราช  30  กิโลเมตร  ที่ตัง้ของที่ว่าการอำเภอ  ตั้งอยู่ที่  ถนนศรีท่าศาลา  หมู่ที่ 1  

ตำบลท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช การคมนาคมขนส่งของอำเภอท่าศาลาทางบก  มี

ทางหลวงสายต่างๆเป็นเส้นทางตดิต่อกับชุมชนอื่นๆทั้งภายในและภายนอกอำเภอได้สะดวกโดยแยกออกเป็น 

  -ทางอากาศ : อำเภอท่าศาลาห่างจากท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช  ประมาณ 15  กม.

ปัจจุบันมสีายการบินนกแอร์  ไทยแอร์เอเชีย  และไทยไลออน์แอร์  ให้บริการบินตรงสู่กรุงเทพฯ  รวม 13  

เที่ยวบินต่อวัน หรือ 91 เที่ยวต่อสัปดาห์ 

 -ทางรถยนต์ :ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย) 

 อาณาเขต 

 ทิศเหนอื   ติดต่อกับ อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 

 ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเมือง  และอำเภอพรหมครีี จังหวัด

นครศรธีรรมราช 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 ลักษณะภูมปิระเทศ  อำเภอท่าศาลา  มีพื้นที่ประมาณ 363,891  ตร.กม.  หรอืประมาณ  

227.432 ไร่  สภาพพื้นที่แบ่งเป็น 

 1.พืน้ที่เชิงเขา  อยู่ทางดา้นทิศตะวันตกเกิดจากแนวเทือกเขาหลวง  ได้แก่  พื้นที่ตำบลตลิ่งชัน

และบางส่วนของตำบลสระแก้ว  โทคลาน  ดอนตะโก มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติเขานัน  เป็นแหล่งต้นน้ำของคลองหลายสายที่ไหลผ่านหล่อเลีย้งพื้นที่อำเภอท่าศาลาลงสู่อ่าวไทย  

สภาพดินเป็นดินร่วน และดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ ยางพารา  เลี้ยงสัตว์ 

 2.พื้นที่ราบและที่ราบลุ่ม  อยู่ทางตอนกลางของพื้นที่ตามแนวยาวจากเหนอืจรดใต้  ได้แก่

ตำบลไทยบุรี  ตำบลหัวตะพาน  และบางส่วนของตำบลท่าขึน้  โมคลาน  ดอนตะโก  โพธิ์ทอง  ใช้เป็นที่นา

และที่สวน 

 3.พืน้ที่ราบชายฝั่งทะเล ทางทิศตะวันออกตามแนวชายฝั่งจากเหนอืจรดใต้  ประมาณ  20  

กิโลเมตร ชายฝั่งเป็นหาดทรายสลับกับป่าชายเลน  ประเภทป่าโกงกาง  ป่าแสม  ได้แก่พืน้ที่ตำบลกลาย  



ตำบลสระแก้ว  ตำบลท่าขึน้  ตำบลท่าศาลา  ตำบลโพธิ์ทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยว  การทำการประมงชายฝั่ง 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ที่ราบใช้ทำสวนมะพร้าว  ยางพารา  ผลไม้  เลีย้งสัตว์ 

 ลักษณะภูมอิากาศ  อำเภอท่าศาลาอยู่ติดทะเลจงึมลีมทะเลและลมบกพัดผ่านตลอดปี ทำให้

อากาศอบอุ่นมฝีนตกชุกตลอดปี  โดยจะตกหนักในเดือน  ธันวาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ  2,500  

ลูกบาศก์เมตร มี 2  ฤดูกาล  คือ  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม  ดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน

สิงหาคม – ธันวาคม    

 อำเภอท่าศาลา  มี 10  ตำบล     หมู่บ้าน  โดยแยกเป็นรายตำบล  ดังน้ี 

 1.ตำบลกลาย  จำนวน 12 หมู่บ้าน 

 2.ตำบลดอนตะโก  จำนวน   6 หมู่บ้าน 

 3.ตำบลตลิ่งชัน  จำนวน   9 หมู่บ้าน 

 4.ตำบลท่าขึน้  จำนวน 15 หมู่บ้าน 

 5.ตำบลท่าศาลา  จำนวน 15 หมู่บ้าน 

 6.ตำบลไทยบุรี  จำนวน 10 หมู่บ้าน 

 7.ตำบลโพธิ์ทอง  จำนวน   8 หมู่บ้าน 

 8.ตำบลโมคลาน  จำนวน 15 หมู่บ้าน 

 9.ตำบลสระแก้ว  จำนวน 11 หมู่บ้าน 

 10.ตำบลหัวตะพาน  จำนวน   9 หมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 2.1  เกษตรกรมายื่นขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) ทุกประเภท  จำนวน 997  

ราย  คิดเป็นพืน้ที่ 1,967.86 ไร่ 

 2.1.1เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประเภทฟาร์มยังชีพและพาณิชย์  ดังนี้ 

 

อำเภอ 

พาณิชย์ ยังชีพ รวม 

จำนวน

เกษตรกร 

เน้ือที่เลี้ยง 

(ไร่) 

จำนวน

เกษตรกร 

เน้ือที่เลี้ยง

(ไร่) 

จำนวน

เกษตรกร 

เน้ือที่เลี้ยง

(ไร่) 

ท่าศาลา 650 1,677.61 347 290.25 997 1,967.86 

  

 2.1.2เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประเภทพาณิชย์แยกตามกลุ่มชนิดสัตว์น้ำ  ดังนี้ 

ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนเกษตรกร เน้ือที่เลี้ยง (ไร่) 

ปลานำ้จดื 392 1,677.61 

ปลาทะเล 114 21.48 

กุ้งทะเล 103 1,121.84 

ปู 11 72.80 

สัตว์น้ำสวยงาม 10 0.66 

สัตว์น้ำอื่นๆ 20 13.69 

 2.2เกษตรกรมายื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2)  

จำนวน  47  ราย  แยกตามประเภทการดำเนินกิจการ  ดังนี้  

ประเภทผู้ประกอบการ จำนวน (ราย) 

1.ผู้ค้าปัจจัยการผลติสัตว์น้ำ 1 

2.แพ พ่อค้า ผูร้วบรวม 31 

3.สถานประกอบการแปรรูปเบือ้งตน้ 10 

4.สถานประกอบการหอ้งเย็น 1 

5.สถานประกอบการแปรรูปพืน้เมือง 3 

6.ผู้นำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ 1 

 2.3จำนวนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง(ทบ.3) จำนวน  435  ราย  โดย

แยกเป็นตำบลมีดังนี้ 

ตำบล จำนวน(ราย) 

1.ตำบลตลิ่งชัน 7 

2.ตำบลไทยบุรี 77 



3.ตำบลโมคลาน 2 

4.ตำบลหัวตะพาน 3 

5.ตำบลท่าขึน้ 37 

6.ตำบลท่าศาลา 309 

รวม 435 

  

  2.4การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  จำนวน 14  องค์กร  แยกตาม

ประเภทองค์กร  ประกอบด้วย 

ประเภทองค์กร จำนวนองค์กร 

1.ด้านประมงชายฝั่ง 9 

2.ด้านประมงนอกชายฝั่ง 1 

3.ด้านแปรรูป 3 

4.ด้านเพาะเลี้ยง 1 

รวม 14 

 

  2.5 แหล่งน้ำ 

 2.5.1  ลำน้ำที่สำคัญ 

 1.คลองกลาย  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาหลวง  ไหลผ่านตำบลนบพิตำ  ตำบลกะหรอ  ตำบล

สระแก้ว  ตำบลกลาย ออกทะเลที่ปากน้ำกลาย  ระยะทางประมาณ 50  กิโลเมตร 

 2.คลองท่าเปรง  ต้นน้ำเกิดจากเขาทุ่งใน  เทือกเขาหลวง ไหลผ่านตำบลกะหรอ  ตำบลไทยบุรี  

ตำบลท่าขึน้ ตำบลท่าศาลา  ออกทะเลที่ปากน้ำท่าสูง  ระยะทางประมาณ  30 กิโลเมตร 

 3.คลองท่าพุด  ต้นน้ำเกิดจากเขาไม้แบ่งเทือกเขาหลวง ไหลผ่านตำบลกะหรอ  ตำบลไทยบุรี  

ตำบลท่าศาลา  ออกทะเลที่ปากน้ำท่าสูง  ระยะทางประมาณ   40  กิโลเมตร 

 4.คลองชุมขลิง  ต้นน้ำเกิดจากเขาไม้แบ่ง  เทือกเขาหลวง  ไหลผ่านตำบลโมคลาน ตำบลหัว

ตะพาน  ตำบลท่าศาลา  ออกทะเลที่ปากน้ำท่าสูง  ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร 

 5.คลองในเขียว  ตน้น้ำเกิดจากเขาขี้แรด  เทือกเขาหลวง  ไหลผ่านตำบลดอนตะโก  ตำบลโม

คลาน  ตำบลหัวตะพาน  ตำบลท่าศาลา  ออกทะเลที่ปากน้ำปากพะยิง  ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร 

 2.5.2  หนองบึง แบ่งตามตำบล  มีดังนี้ 

  -ตำบลกลาย  มีหนองน้ำพังปริง หนองเปาะ  หนองน้ำเวียน 

   -ตำบลท่าขึ้น  มีคลองเตยีน หนองคลองตะเคียน หนองทุ่งลานควาย  หนองคลองเกาะ  

หนองหารอีโป๊ะ  คลองท่านาย  คลองโอทอง ทุ่งสงวนไสโก 



  -ตำบลตลิ่งชัน  มีหนองยายเขียว  หว้ยเตาฮือ 

  -ตำบลไทยบุรี หนองขี้เป็ด  หนองหารเป็ด  หนองวังแร่  หนองท่าจีน  คลองลานควาย 

  -ตำบลสระแก้ว ทอนฟ้าผ่า  ทอนเกาะดง ทอนผูใ้หญ่ส่ง คลองกลาย หนองทอนมเหยงค์ 

  -ตำบลดอนตะโก  หนองหงส์ 

  -ตำบลหัวตะพาน  คลองชุมขลิง 

   หมายเหตุ  หนองบึงบางแห่งตื้นเขินในช่วงหน้าแล้ง 

   2.5.3  แหล่งน้ำเปิด 

 1.คลองกลาย  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาหลวง  ไหลผ่านตำบลนบพิตำ  ตำบลกะหรอ  ตำบล

สระแก้ว  ตำบลกลาย ออกทะเลที่ปากน้ำกลาย  ระยะทางประมาณ 50  กิโลเมตร 

 2.คลองท่าเปรง  ต้นน้ำเกิดจากเขาทุ่งใน  เทือกเขาหลวง ไหลผ่านตำบลกะหรอ  ตำบลไทยบุรี  

ตำบลท่าขึน้ ตำบลท่าศาลา  ออกทะเลที่ปากน้ำท่าสูง  ระยะทางประมาณ  30 กิโลเมตร 

 3.คลองท่าพุด  ต้นน้ำเกิดจากเขาไม้แบ่งเทือกเขาหลวง ไหลผ่านตำบลกะหรอ  ตำบลไทยบุรี  

ตำบลท่าศาลา  ออกทะเลที่ปากน้ำท่าสูง  ระยะทางประมาณ   40  กิโลเมตร 

 4.คลองชุมขลิง  ต้นน้ำเกิดจากเขาไม้แบ่ง  เทือกเขาหลวง  ไหลผ่านตำบลโมคลาน ตำบลหัว

ตะพาน  ตำบลท่าศาลา  ออกทะเลที่ปากน้ำท่าสูง  ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร 

 5.คลองในเขียว  ตน้น้ำเกิดจากเขาขี้แรด  เทือกเขาหลวง  ไหลผ่านตำบลดอนตะโก  ตำบลโม

คลาน  ตำบลหัวตะพาน  ตำบลท่าศาลา  ออกทะเลที่ปากน้ำปากพะยิง  ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร 

 2.5.4  แหล่งน้ำปิด 

 1.หว้ยเตาฮือ  พืน้ที่  3  ไร่ ตำบลตลิ่งชัน 

 2.หนองหงส์ พืน้ที่  6  ไร่ ตำบลดอนตะโก 

 3.สระทิดเมือง  พืน้ที่  3 ไร่ ตำบลท่าศาลา 

 2.5.5  ประมงโรงเรยีน  มีดังนี้ 

   1.โรงเรียนบ้านดอนใคร  ตำบลกลาย 

  2.โรงเรียนวัดหมาย  ตำบลท่าขึน้ 

  3.โรงเรียนบ้านชุมชนใหม่   ตำบลไทยบุรี 

  4.โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์  โมคลาน 

  5.โรงเรียนบ้านทุ่งชน  ตำบลหัวตะพาน 

 2.5.6  แหล่งน้ำที่รักษาพืชพันธุ์ 

  1.หนองท่าจนี  ตำบลไทยบรุี 

  2.หนองหารเป็ด  ตำบลไทยบุรี 

  3.ลำคลองท่านาย ตำบลท่าขึน้ 

  4.หน้าวัดพระเลียบ  ตำบลท่าขึน้ 



  5.ลำคลองหน้าวัดบางสาร  ตำบลกลาย 

  6.ลำคลองบางมวง  ตำบลโมคลาน 

  7.คลองอ้ายเขียว (หน้าวัดจันพอ)  ตำบลดอนตะโก 

  8.ห้วยลูกนาค  ตำบลหัวตะพาน 

 2.5.7  แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ในกระชัง) 

 เป็นแหล่งน้ำกร่อย  ที่สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยในกระชังได้  โดยเฉพาะปลาเก๋า  และ

ปลากะพงขาว  โดยมีประชาชนเพาะเลี้ยง  จำนวน 89 ราย จำนวน 747 กระชัง  พืน้ที่เลี้ยง  6,515.5 

ตารางเมตร  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  1.คลองท่าสูง   จำนวน 24 ราย  จำนวน  192 กระชัง พืน้ที่เพาะเลี้ยงจำนวน 1,616  

ตารางเมตร 

  2.คลองบ่อนนท์  จำนวน 11 ราย จำนวน 54 กระชัง พืน้ที่เพาะเลี้ยงจำนวน 399.50 

ตารางเมตร 

  3.คลองปากพะยิง  จำนวน 54 ราย จำนวน  501  กระชัง พืน้ที่การเพาะเลี้ยง 4,500 

ตารางเมตร   

 2.6 จำนวนเรอืประมง  แยกเป็นประเภท ประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน  มีดังนี้ 

  2.6.1  เรือประมงพาณิชย์  ทั้งหมด  จำนวน  99 ลำ  โดยแยกเป็น 

    1.เรืออวนลาก  จำนวน 81  ลำ  โดยแยกเป็น 

     -อวนลากคานถ่าง  จำนวน  25  ลำ 

     -อวนลากแผ่นตะเฆ่  จำนวน  56  ลำ 

    2.อวนตดิตา  จำนวน     2  ลำ 

    3.ลอบปู   จำนวน  16  ลำ 

  2.6.2 เรอืประมงพื้นบ้าน  ทั้งหมดจำนวน  647 ลำ 

 2.7 จำนวนประมงอาสา   ปี 2558-2563 

   จำนวน 5  ราย 

 2.8 จำนวนศูนย์เรยีนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) 

  -ศูนย์เรียนรู้หลัก  จำนวน 1  ศูนย์ 

  -ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย  จำนวน 6 ศูนย์ 

  

 

 

 

 



 2.9ผลผลิตจากการทำการประมง  

 2.9.1ปรมิาณการจับสัตว์น้ำประมงพาณชิย์  โดยประมาณต่อปี 

ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนสัตว์น้ำที่จับได้ (กก.) 

ปลาเก๋า 856 

ปลากะพง 2,160 

ปลาทูลัง 12,702 

ปลาสกีุน 15,940 

ปลาทรายแดง 22,520 

ปลาปากคม 5,370 

ปลาตาหวาน 57,936 

หมกึกล้วย 92,428 

หมกึกระดอง 428,172 

หมกึสาย 50,040 

ปูม้า 86,343 

กุ้ง 215,796 

กั้ง 1,130 

สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ 359,290 

 

 2.9.2ปริมาณการจับสัตว์น้ำประมงพ้ืนบ้าน ต่ำกว่า 10 ตันกรอส โดยประมาณต่อราย 

ชนิดสัตว์น้ำ จำนวนสัตว์น้ำที่จับได้ (กก.)/วัน 

ปลาทู 3 

ปลาลัง 5 

ปลาจวด 7 

ปลากุเรา 5 

ปลากะพงแดง 1 

ปลาอินทรีย์ 1 

กุ้งแชบ๊วย 3 

ปูม้า 4 

หมกึกระดอง 2 

สัตว์น้ำอื่นๆ 3 



 2.9.3ปริมาณการจับสัตว์น้ำจดืในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยประมาณทั้งสิน้ 14,550 

กิโลกรัม 

 -ปลานลิ ประมาณ     1,500 กิโลกรัม 

 -ปลาช่อน ประมาณ     1,000  กิโลกรัม 

 -ปลาหมอไทย ประมาณ         800 กิโลกรัม 

 -ปลาตะเพียน ประมาณ         500  กิโลกรัม 

 -ปลาดุก               ประมาณ          300 กิโลกรัม 

 -ปลากระดี่ ประมาณ          450 กิโลกรัม 

 -สัตว์น้ำอื่นๆ ประมาณ     10,000 กิโลกรัม  

 2.9.4 ปริมาณการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยประมาณ ทั้งสิ้น  1,251.80 ตัน 

 -ปลาดุก ประมาณ 12  ตัน 

 -ปลาหมอ ประมาณ 7.5 ตัน 

 -ปลานลิ ประมาณ       4.5 ตัน 

 -กุ้ง  ประมาณ   1,130 ตัน 

 -ปลากะพงขาว ประมาณ        97 ตัน 

 -ปูทะเล ประมาณ        0.8 ตัน 

 2.10 ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ ส่วนใหญ่จะมีแพหรอืพ่อค้าคนกลางมารับซือ้ที่ท่าเทียบเรือ 

และนำไปขายต่อตลาดสดในพืน้ที่อำเภอท่าศาลาและอำเภอใกล้เคียง 

 2.11 ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของอำเภอ ได้แก่ ปลานิล ปลาหมอ ปลาดุก และปลากะพงขาว 

 2.12 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่  

 - สำนักงานเกษตรอำเภอ 

 - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 

 - สำนักงานเจา้ท่าภูมิภาค จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 - จุดตรวจเรอืประมงส่วนหน้าท่าศาลา (FIP ท่าศาลา) 

 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 - ศูนย์พันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรธีรรมราช 

 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนำ้จดืเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนำ้จดืนครศรธีรรมราช 

 - ศูนย์วิจัยสุภาพสัตว์น้ำสงขลา 

 2.13 สัตว์น้ำควบคุม 

    - กุ้งก้ามแดง จำนวน 124 ราย 

    - จระเข้ 1 ราย จำนวนที่แจง้ครอบครอง 473 ตัว 



 2.14 ท่าเทยีบเรอืประมง ที่จดทะเบียนทั้งหมด 14 ท่า แบ่งเป็น ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 

6 ท่า ท่าเทียบเรือประมงที่บริการนำ้หรอืน้ำแข็ง 1 ท่า ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้สำหรับจอดพัก

เรือประมงเท่านั้น 4 ท่า และถูกยกเลิก 3 ท่า 

 2.15  ปัญหาและอุปสรรค 

  -ชาวประมงขาดความรูด้้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตที่สมัยใหม่ 

  -ขาดแหล่งเงินทุน 

  -ประสบปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

  -ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมทุกปี 

  -สังคมเมอืงขยายตัว  พืน้ที่ทำกินราคาแพง ไม่สนใจในการประกอบอาชีพด้านการประมง 

  -ไม่ได้ใชเ้ทคโนโลยีในการสบืค้นขอ้มูล วทิยาการใหม่ๆ 

 

*************************** 


