
ข้อมูลพื้นฐานด้านประมงในอำเภอนบพิตำ 

1.ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติ 
ท้องที่อำเภอนบพิตำ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่าศาลา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ลงวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนบพิตำ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2538 และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้น
เป็น อำเภอนบพิตำ โดยมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

อำเภอนบพิตำตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกาญจนดิษฐ์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และอำเภอสิชล 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าศาลา 

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพรหมคีรีและอำเภอพิปูน 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านนาสาร (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 

การแบ่งเขตการปกครอง 
อำเภอนบพิตำแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. นบพิตำ  (Nopphitam)  9 หมู่บ้าน  

2. กรุงชิง  (Krung Ching)  11 หมู่บ้าน  

3. กะหรอ  (Karo)  9 หมู่บ้าน  

4. นาเหรง  (Na Reng)  9 หมู่บ้าน  
 

  

อำเภอนบพิตำมีพ้ืนที่ทั้งหมด 720.156 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจากทะเบียนบ้าน  ณ ปี พ.ศ. 2562 
จำนวน 33,533 คน ความหนาแน่นของประชากร 46.56คน/ตารางกิโลเมตร 
 

ด้านการขนส่ง  
การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ของอำเภอระหว่างชนบท หมู่บ้าน ตำบลอำเภอมีความสะดวกเพราะมีทาง
คมนาคมเชื่อมติดต่อถึงกัน 
  

ด้านศาสนา วัฒนาธรรม 
ประชากรในอำเภอนบพิตำ ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 
 
 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อำเภอนบพิตำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 

1. เทศบาลตำบลนาเหรง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลนาเหรงทั้งตำบล 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลนบพิตำท้ังตำบล 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลกรุงชิงทั้งตำบล 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลกะหรอทั้งตำบล 

 
 

คำขวัญประจำอำเภอนบพิตำ 
น้ำตกกรุงชิง ต้นประสวยยิ่ง 
เด่นจริงคลองกลาย แร่ธาตุป่าไม้ 
ค่ายลูกเสือจังหวัด เมืองประวัติโบราณ 
 
ต้นไม้ประจำอำเภอ 
ตน้ประ 

 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%87


ด้านการศึกษา 
  

โรงเรียนระดับมัธยมศีกษา  จำนวน 2 โรง 
1. โรงเรียนคงคาประชารักษ์ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ 
2. โรงเรียนนบพิตำวิทยา ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ 

 

2.ข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2.1 อำเภอนบพิตำ มีเกษตรกรยื่นคำขอจดทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ) จำนวนทั้งสิ้น 52 รายพื้นที่ 

16.1044 ไร ่
ตารางที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประเภทฟาร์มเลี้ยงยังชีพ จำนวน 46 ราย พ้ืนที่ 14.6289 ไร่ 

อำเภอ 
ปลาน้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม สัตว์น้ำอื่นๆ 

จำนวน
(ราย) 

พ้ืนที่(ไร่) 
จำนวน
(ราย) 

พ้ืนที่(ไร่) 
จำนวน
(ราย) 

พ้ืนที่(ไร่) 

นบพิตำ 46 14.6289 0 0 0 0 
 
ตารางที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประเภทฟาร์มเลี้ยงพาณิชย์ จำนวน 6 ราย พ้ืนที่ 1.4755 ไร่ 

อำเภอ 
ปลาน้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม สัตว์น้ำอื่นๆ 

จำนวน(ราย) พ้ืนที่(ไร่) 
จำนวน
(ราย) 

พ้ืนที่(ไร่) 
จำนวน
(ราย) 

พ้ืนที่(ไร่) 

นบพิตำ 5 1.393 0 0 1 0.0825 
 

3.ข้อมูลแหล่งน้ำ 
3.1 แหล่งน้ำจืดธรรมชาต ิ

ที ่ ชื่อแหล่งน้ำ หมู่ที่ ตำบล ความยาว(กม.) 

1 คลองกลาย 
6,9,5,4,2
และ 11 

(ตามลำดับ) 
กรุงชิง 46 

 46 
4. การนำเข้า/ส่งออก 

ไม่มี 

5. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (รอบปี 2562) 
ปริมาณผลผลิตจากการทำการประมง ของอำเภอนบพิตำ แบ่งเป็น 2 ส่วน 
5.1 ปริมาณผลผลิตที่จับจากธรรมชาติ จำนวน 500 กิโลกรัม มูลค่า 25,000 บาท  
5.2 ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยง จำนวน 6,240 กิโลกรัม มูลค่า 249,600 บาทรวม

ปริมาณผลผลิตทั้งสิ้น 6,740 กิโลกรัม มูลค่า 274,600 บาท 



6. ตลาดที่รองรับผลผลิตสัตว์น้ำ 
6.1 ตลาดนัดในพ้ืนที่ อำเภอนบพิตำ และอำเภอท่าศาลา 

7.  จำนวนประมงอาสา ทั้งหมดที่ช่วยปฏบิัติงาน ปี 2548-2563 
จำนวนประมงอาสา ทั้งหมด 1 ราย 

8. จำนวนศูนย์เรียนรู้(หลัก/เครือข่าย) 
8.1 ศูนย์เรียนรู้หลัก จำนวน 1 ศูนย์ 
8.2 ศูนย์ครือข่าย จำนวน 6 ศูนย์ 

9. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
9.1 ไม่มี 

10. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด 
10.1 ปลาเลียหินในคลองท่าพุด หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ  

11. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพ้ืนที่ 
11.1 สำนักงานเกษตรอำเภอ 
11.2 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 
11.3 สำนักงานสัสดีอำเภอ 
11.4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 
11.5 สำนักงานพัฒนาที่ดิน 
11.6 ที่ทำการปกครองอำเภอ 
11.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11.8 สาธารณสุขอำเภอ 
11.9 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย 
11.10 สถานีตำรวจภธูร 
11.11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช 
11.12 ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

12. สัตว์น้ำควบคุม 
12.1  จระเข้น้ำจืดที่ได้จากการเพาะพันธุ์ จำนวนเกษตรกร 2 ราย จำนวนจระเข้ 109 ตัว 

12.1.1 นางสาวมณี ผลากรตรีรัตน์ 12/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ จำนวน 13 ตัว 
12.1.2 นางจินดา สุกใส 101 หมู่ที่ 6 ตำบลกะหรอ จำนวน 96 ตัว 

        12.2  กุ้งก้ามแดง จำนวน 19 ราย 

 


