
รายละเอียดฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   

1.  จำนวน ทบ.1 จำนวน  182 ราย  185.74 ไร่ 
- ยังชีพ   146  ราย  142    ไร่ 
- พาณิชย์  36 ราย  43.74  ไร่ 

2.  จำนวน  ทบ.2    2  ราย 
3. จำนวน  ทบ.3   - ไม่มี 
4. จำนวนองค์กรประมงท้องถิ่น  3  องค์กร 

-ด้านการเพาะเลี้ยง  1  องค์กร 
-ด้านแปรรูป  2  องค์กร 

5. จำนวนและพ้ืนที่แหล่งน้ำปิด  1 แห่ง  แหล่งน้ำหน้าห้วย ม.4,9 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครศรีธรรมราช เนื้อที่  5 ไร่ 

6. จำนวนและพ้ืนที่แหล่งน้ำจืด 
- (รายละเอียดแนบ) 

7. จำนวนพื้นที่แหล่งปลาหน้าวัด - ไม่มี 
8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด -ไม่ม ี
9. จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563 - ไม่มี 
10. การนำเข้า/ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่านฯ   ไม่มี 
11. ปริมาณผลผลิตการประมง (ในรอบปี  2562) กำลังการผลิตด้านประมง รวม  980,300 กก. 
12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ 

- ตลาดชุมชนในทอ้งถิน (ตลาดหัวสะพานชะเมา , ตลาดตาไข่  ตลาดหน้าอำเภอ ตลาดเชียรเขา  ตลาด
สระใคร  ตลาดหนองหม้อ  ตลาดบ่อล้อ) 

- พ่อค้าจับสัตว์น้ำจากอำเภอข้างเคียง 
13. จำนวนประมงอาสาทั้งหมด (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน)  ปี 2548 – 2563 4 ราย 

- นายไพรัตน์ พูลเทพ    ม.1 ตำบลเชียรเขา  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- นายวิเชียร  เนียมเกตุ  ม. 5 ต.ดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- นายกรวิชญ์  สิริมุณี  หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- นายปฏิภาณ   ศรีไสยเพชร  ม.6 ต.ทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 1/6 
- ศูนย์หลัก  นายสัญติชัย  แป้นแสง  ม. 2 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศร๊ธรรมราช   
- ศูนย์เครือข่าย  นายฉัตรชัย  ทองยัง  ม.6 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 
- ศูนย์เครือข่าย  นายไพรัตน์ พูลเทพ   ม.1 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 
- ศูนย์เครือข่าย  นายยงยุทธ  มหาสนิท    ม.7 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 



- ศูนย์เครือข่าย  นายปฏิภาณ  ศรีไสยเพชร  ม.6 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 
- ศูนย์เครือข่าย  นางสาวจำลอง  พลไชย  ม.1 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 
- ศูนย์เครือข่าย  นางสาววริสา  หมื่นจง   ม.4 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครศรีธรรมราช 

15. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

16 จำนวนเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง   -ไม่มี 

17 ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) 

- ปลานิล 
- ปลาดุก 

      18 งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับ ปี2563 ไม่มี 

      19. หน่วยงานต่างที่เก่ียวข้องกับการประมงในพ้ืนที่ 
 -  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 -  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 -  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 -  สำนักงานจัดรูปที่ดิน 

       20. สัตว์น้ำควบคุม 
-  ม.3 ต.ดอนตรอ  ม.3 เชียรเขา   ม.11 ต.สวนหลวง   อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 
- เกษตรกรได้รับอนุญาต จำนวน 5  ราย 
- กุ้งก้ามแดง จำนวน 13 ราย 
-จระเข้ 1 ราย จำนวน 300 ตัว 
 

        21. ท่าเทียบเรือประมง - ไม่มี 

ข้อมูลแหล่งน้ำ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี  2562 
ลำดับ ชื่อแหล่งน้ำ ขนาดแหล่งน้ำโดยประมาณ หมู่ที่ ตำบล หมายเหตุ 

ที ่   กว้าง ยาว ลึก       
1 คลองราชดำริ 15 ม. 7 กม. 4 ม. 1,2,5,6 ทางพูน   
2 คลองกลอง 10 ม. 4 กม. 3 ม. 3,4 ทางพูน   
3 คลองบางเสาธง 20 ม. 4 กม. 5 ม. 2,3,5 ทางพูน   
4 ฝายปากกลอง 30 ม. 300 ม. 5 ม. 5 ทางพูน   
5 ฝาย มข.27 8 ม. 12 ม. 2 ม. 2 ทางพูน   
 



 

ข้อมูลแหล่งน้ำ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี  2562 
ลำดับ ชื่อแหล่งน้ำ ขนาดแหล่งน้ำโดยประมาณ หมู่ที่ ตำบล หมายเหตุ 

ที ่   กว้าง ยาว ลึก       
1 คลองชะเมา 30 ม. 2,000 ม. 5 ม. 1 ดอนตรอ   
2 คลองใหม่สุรินทร์ 40 ม. 3,500 ม. 5 ม. 1,4,2 ดอนตรอ   
3 คลองสายเหมืองลอย 8 ม. 8,000 ม. 2 ม. 1,2,3,4,5 ดอนตรอ   

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี  2562 
ลำดับ ชื่อแหล่งน้ำ ขนาดแหล่งน้ำโดยประมาณ หมู่ที่ ตำบล หมายเหตุ 

ที ่   กว้าง ยาว ลึก       
1 คลองฆ้อง 60 ม. 1,600 ม. 8.0 ม. 4,6,5,11,3,12,2 สวนหลวง   
2 คลองกอก 23 ม. 6,500 ม. 4.0 ม. 12,13 สวนหลวง   
3 คลองบางบ้าน 8 ม. 7,400 ม. 2.5 ม. 4,7,13,1 สวนหลวง   
4 คลองกง 23 ม. 8,500 ม. 4.0 ม. 1 สวนหลวง   
5 คลองขวาง 25 ม. 4,200 ม. 3.0 ม. 8 สวนหลวง   
6 คลองบางนกวัก 20 ม. 4,200 ม. 3.0 ม. 12,7 สวนหลวง   
7 คลองหนองหม้อ 20 ม. 2,600 ม. 2.5 ม. 4,7 สวนหลวง   
8 บางแสม 20 ม. 700 ม. 2.0 ม. 6 สวนหลวง   
9 บางหรงบน 12 ม. 12,600 ม. 2.5 ม. 6 สวนหลวง   

10 บางหรงล่าง 20 ม. 600 ม. 2.0 ม. 6 สวนหลวง   
11 บางนกเจา 12 ม. 1,300 ม. 2.5 ม. 12 สวนหลวง   
12 บางขลุด 8 ม. 3,000 ม. 2.0 ม. 13 สวนหลวง   
13 บางเทา 8 ม. 3,800 ม. 2.0 ม. 3 สวนหลวง   
14 บางต้า 20 ม. 3,600 ม. 3.5 ม. 2 สวนหลวง   
15 คลองทับแขก 8 ม. 3,800 ม. 3.5 ม. 10 สวนหลวง   
16 บางไทร 25 ม. 6,800 ม. 3.5 ม. 2,10 สวนหลวง   
17 คลองทุ่งเฟ้ือ 7 ม. 2,000 ม. 2.0 ม. 5 สวนหลวง   
18 ห้วยหน้าห้วย 15 ม. 300 ม. 2.0 ม. 4 สวนหลวง   

 



 

ข้อมูลแหล่งน้ำ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี  2562 
ลำดับ ชื่อแหล่งน้ำ ขนาดแหล่งน้ำโดยประมาณ หมู่ที่ ตำบล หมายเหตุ 

ที ่   กว้าง ยาว ลึก       
1 คลองบางหว้า 12-14 ม. 2,600 ม. 3-4 ม. 1,2 เชียรเขา   
2 คลองเตย 14-17 ม. 2,000 ม. 4-5 ม. 2,3 เชียรเขา   
3 คลองบ่อทราย 12-14 ม. 2,000 ม. 3-4 ม. 4,5 เชียรเขา   
4 คลองพรุขวาง 1 6-14 ม. 2,000 ม. 3-4 ม. 6,12 เชียรเขา   
5 คลองพรุขวาง 2 12-15 ม. 2,000 ม. 4-5 ม. 6,12 เชียรเขา   
6 คลองหนำหย่อม 16-20 ม. 2,000 ม. 3-5 ม. 7,11 เชียรเขา   
7 คลองใหม่สุรินทร์ 16-20 ม. 2,000 ม. 4-5 ม. 7,8,11 เชียรเขา   
8 คลองเชียร 16-20 ม. 2,000 ม. 4-5 ม. 1-6,12 เชียรเขา   

 


