
ข้อมูลด้านประมงในพื้นอำเภอนาบอน 

อำเภอนาบอนเป็นอำเภอที่เกษตรกรเน้นกิจกรรมทางการเกษตรด้านสวนยางและผลไม้เป็นอำเภอท่ีจัดอยู่
ในพ้ืนที่ต้นน้ำ อดีตมีความสนใจทางด้านเลี้ยงสัตว์น้ำน้อยมาก ปัจจุบันเริ่มสนใจศึกษาและเริ่มเลี้ยงสัตว์น้ำมากข้ึน
ส่วนใหญ่เลี้ยงแบบยังชีพโดยนำเอาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เริ่มต้นจากเลี้ยงเพื่อบริโภค เหลือแบ่งปันและนำไป
จำหน่ายปัจจุบัน มีเกษตรกรข้ึนทะเบียน (ทบ.1) ทั้งหมด จำนวน 173 ราย 173 ฟาร์ม 306 หน่วย เนื้อท่ีเลี้ยง 
จำนวน 118.07 ไร่เลี้ยงเชิงพาณิชย์เพียง 5 รายเท่านั้น คือ ปลาน้ำจืด กับสัตว์น้ำอื่น ๆ ส่วนทบ.2และทบ.3ไม่มี
การจดแจ้ง มีรายละเอียดจำแนกตามวิธีการเลี้ยง (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม จำนวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำปลาน้ำจืดอำเภอนาบอน 
จำแนกตามวิธีการเลี้ยง 

วิธีการเลี้ยง เกษตรกร(ราย) ฟาร์ม(จำนวน) หน่วยเลี้ยง(บ่อ/กระชัง/ร่อง) เนื้อท่ีเลี้ยง(ไร่) 
บ่อซิเมนต์ 4 4 60 0.1635 
บ่อดิน 153 153          200 114.57 
บ่อพลาสติก 1 1 1 0.0115 
ร่องสวน 15 15 37 3.3250 
รวม 173 173 306 118.07 

 

    ปริมาณผลผลิตจากประมง โดยเฉลี่ยเนื่องจากเลี้ยงเพ่ือยังชีพส่วนใหญ่ทยอยจับเพ่ือบริโภค ไม่ได้จับสัตว์น้ำใน
ครั้งเดียว จากการสอบถามผลผลิตโดยเฉลี่ย80- 100 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากต่างอำเภอ ส่วน
ผลผลิตในอำเภอนาบอนส่วนใหญ่เกษตรกรจะนำไปจำหน่ายตลาดนัดใกล้บ้าน 

 การจัดตั้งกลุ่มองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น 

 มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 1 กลุ่ม ชื่อว่า กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนบ้านหนองตาม 
ผลผลิตด้านแปลรูป มี ปลาดุกร้า ปลาแดดเดียว และปลาเส้น สถานที่ติต่อ 139/1 หมู่ 10 ตำบลนาบอน อำเภอ
นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 เบอร์ติดต่อ 081-3812121  

   แหล่งน้ำ  
        อำเภอนาบอน มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คือ ลำคลอง จำนวน 6 สาย มีห้วย หนองบึง  มีนำ้เฉพาะฤดูฝน 
สระน้ำ  มีน้ำเก็บกักใช้ได้ตลอดปี ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำใช้ตลอดปีมีจำนวน 3 สาย คือ 

2.1 คลองจัง  มีน้ำตลอดปี การทำเกษตรค่อนข้างได้ผลดี โดยน้ำไหลผ่านท้องที่ หมู่ที่ 4,5,6,7  ตำบล 
นาบอน  พ้ืนที่ประมาณ 9.4 ไร่ 

 
2.2 คลองมิน  เป็นสายน้ำสำคัญต่อการทำเกษตรของอำเภอนาบอน ไหลผ่านท้องที่หมู่ที่  

3,4,5,7 ตำบลแก้วแสน และหมู่ท่ี 2 ตำบลนาบอน ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำตาปี อำเภอฉวาง พ้ืนทีป่ระมาณ 44 ไร่ 



2.3 คลองลำปะ  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาคลองวังหีบซึ่งเป็นเทือกเขาเดียวกับเขาเหมนน้ำไหลผ่านท้องที่
หมู่ที่ 1,4  ตำบลนาบอน พ้ืนที่ประมาณ 13 ไร่  
                                               รายช่ือบ่อเลี้ยงปลาประมงโรงเรียน 

อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลำดับที่ ชื่อแหล่งน้ำ ที่ตั้ง จำนวน พื้นที่ หมายเหตุ 

    หมู่ ตำบล อำเภอ บ่อ (ไร่)   
๑ บ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนไสยูงปัก ๕ ทุ่งสง นาบอน ๑ ๑ ปิด 
๒ บ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนสุวรรณคีรี ๖ ทุ่งสง นาบอน ๓ ๒ ปิด 
๓ บ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนนาบอน ๒ แก้วแสน นาบอน ๒ 1.50 ปิด 
๔ บ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านเกาะสระ ๔ แก้วแสน นาบอน ๒ 0.50 ปิด 
๕ บ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนวัดมณีเจริญ ๕ แก้วแสน นาบอน ๑ ๑ ปิด 
6 สระน้ำ ร.รชุมชนบ้านสี่แยก 4 ทุ่งสง นาบอน 1 10 ปิด 
7 บ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านคลองจัง ๖ นาบอน นาบอน ๑ ๑ ปิด 
8 ประมง รร.นาตาแต้ม 3 แก้วแสน นาบอน 1 0.08 ปิด 
9 ประมง รร.บ้านไสโป๊ะ 1 แก้วแสน นาบอน 2 1 ปิด 

 
                                              รายช่ือแหล่งน้ำสาธารณะ 

อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลำดับที่ ชื่อแหล่งน้ำ ที่ตั้ง พื้นที่ หมายเหตุ 
    หมู่ที่ ตำบล อำเภอ (ไร่)   

๑ สระหนองค้อ ๑ ทุ่งสง นาบอน ๔  
๒ สระหนองปรือ ๓ ทุ่งสง นาบอน ๑๐  
๓ สระน้ำสาธารณะบ้านโคกไม้แดง ๔ ทุ่งสง นาบอน ๓  
๔ สระห้วยโคก ๕ ทุ่งสง นาบอน ๘  
๕ สระห้วยเคียน ๕ ทุ่งสง นาบอน ๒  
๖ ทำนบเทวดา ๖ ทุ่งสง นาบอน ๕   
๗ สระน้ำประจำหมู่บ้านป่ายาง ๖ ทุ่งสง นาบอน ๑๐   
๘ สระน้ำคลองกลาง ๘ ทุ่งสง นาบอน ๔   
๙ สระน้ำหัวสะพานม้า ๑๐ ทุ่งสง นาบอน ๒   

๑๐ สระน้ำบ้านไสส้มเสี่ยว ๖ แก้วแสน นาบอน ๔   
๑๑ สระน้ำบ้านลุงเหนี่ยว ๖ แก้วแสน นาบอน ๑   



๑๒ ฝายน้ำล้นบ้านไร่ยาว ๗ แก้วแสน นาบอน ๗   
๑๓ สระน้ำประจำหมู่บ้านลำสาว ๘ แก้วแสน นาบอน ๕   
๑๔ สระหนองสองตอน ๓ นาบอน นาบอน ๗   
๑๕ ฝายน้ำล้นบ้านนายพร ๖ นาบอน นาบอน ๑๐   
๑๖ ฝายน้ำล้นคลองจัง ๓ นาบอน นาบอน ๑๐   
๑๗ ฝายน้ำล้นคลองจัง ๕ นาบอน นาบอน ๑๐   
๑๘ ฝายน้ำล้นคลองจัง ๑๒ นาบอน นาบอน ๑๐   
๑๙ อ่างเก็บน้ำบ้านนาชุมเห็ด ๙ นาบอน นาบอน ๒๐   
20 อ่างเก็บน้ำเคียมลูกหมี 8 นาบอน นาบอน 4  
21 สระวัดมณีเจริญ 5 แก้วแสน นาบอน 0.25  
22 หนองน้ำใส 3 แก้วแสน นาบอน 10  
23 สระน้ำควนยูง 5 แก้วแสน นาบอน 2  
24 สระน้ำสาธารณะประโยชน์ 4 แก้วแสน นาบอน 12  
25 ฝายน้ำล้นบ้านคลองโอม 8 ทุ่งสง นาบอน 0.5  
26 สระน้ำคลองหนองดี 1 ทุ่งสง นาบอน 5  
27 หนองน้ำนาลึก 4 ทุ่งสง นาบอน 30  
28 สระน้ำบ้านส้มป่อย 7 ทุ่งสง นาบอน 3  
29 หนองแม่วาด 2 นาบอน นาบอน 4  
30 ห้วยนาชุมเห็ด 9 นาบอน นาบอน 4  
31 หนองไม้ตาย 2 นาบอน นาบอน 9  
32 สระน้ำบ้านโคกเกาะ 4 นาบอน นาบอน 17  
33 สระน้ำพัฒนาที่ดิน 6 ทุ่งสง นาบอน 12  
34 สระน้ำหนองปลิง 2 แก้วแสน นาบอน 1  
35 หนองหัวเสือ 2 นาบอน นาบอน 139  
36 สระน้ำเอนกประสงค์ 6 แก้วแสน นาบอน 0.5  
37 อ่างเก็บน้ำหนองตาม ๑๐ นาบอน นาบอน ๑๐  

 

                                     

 

 



ประมงอาสาอำเภอนาบอน ปี2559-2563 

            บุคคลเหล่านี้ มีจิตสาธารณะ คอยช่วยเหลือประสานงานในพื้นที่ เพ่ือช่วยงานด้านประมง 
1. นายเจรยีง สุขอนันต์ 58/2 หมู่ 9 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จงัหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์ติดตอ่ 086-5946801 

2. นายบุญชู นาคิน      115  หมู่ 7ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์ตดิต่อ086-2783039 

3. นายสุนัน รุ่งเมือง   71      หมู่ 10ตำบลทุ่งสง   อำเภอนาบอน จงัหวัดนครศรีธรรมราช เบอรต์ิดตอ่089-1793250 
  

การดำเนินกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) 
   พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยการเข้าไปร่วมวางแผนการทำงานของ

ศูนย์หลักประจำอำเภอและช่วยพัฒนาศูนย์ย่อยทางการประมงให้แข็งแรงสามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเรียนรู้ได้ 
ศูนย์ประจำอำเภอ 1 ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย 6 ศูนย์ โดยคอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทาง ปลูกฝังวิธีคิดปลูกจิตสำนึก
การอนุรักษ์ทรัพยากร 

1.  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.ประจำอำเภอ) 
นายเจรียง สุขอนันต์ ๕8/๒  หมู่ที่  9  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 

1.  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านประมง) ศูนย์เครือข่าย 
นายประดิษฐ์ ศรีนุรจน์ ๑๕๒  หมู่ที่  ๘  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 
นายสง แก้วสนั่น ๑๓๐/๑  หมู่ที่  ๕  ต.แก้วแสน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 
นายมโน ชำนาญกิจ ๑๐๕/๒  หมู่ที่  ๑  ต.ทุ่งสง  อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช                                                                                                                        
นางกฤศราพร  ผงธุลี 6/๒  หมู่ที่  10  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 
นางสาวศิรินทร ดอกกฐิน 156/1  หมู่ที่  3  ต.ทุ่งสง  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 
นางพรทิพย์  ปราบไกรสีห์ 137/5  หมู่ที่  10  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประมงในพื้นที่ไม่มี แต่หลายหน่วยงานสนับสนุนเกษตรกรกิจกรรมด้านประมง 
ด้านการเลี้ยงและสนับสนุนปัจจัย สามารถลงไปให้ความรู้และประสานงาน เช่น การศึกษานอกโรงเรียน พัฒนา
ชุมชน โครงการงบประมาณสนับสนุนจากอำเภอ 
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมาณ 11,800 กิโลกรัม 

  รายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ จำหน่ายลูกพันธุ์ 
     ๑  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช   
            หมู่ที่  ๖  ต.กุแหระ  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช       โทร. ๐๗๕-๓๕๔๘๕๗ 
     ๒  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง 
   หมู่ที่  ๔  ต.ลำปำ  อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง    โทร. ๐๗๔-๖๓๔๐๓๐ 
     ๓  นาโพธิ์พันธุ์ปลา 
   ๑๑/๑ หมู่ที่  ๗  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช   โทร.  ๐๘๐-๑๔๖๔๖๖๘, ๐๗๕-๗๕๕๔๐๖ 



      ๔  ทุ่งสงพันธุ์ปลา   
  ๒๐๖ หมู่ที่  ๗  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช  โทร.  ๐๘๔-๖๑๖๘๕๓๗, ๐๙๓-๖๒๕๗๕๒๓ 

แหล่งรับซื้อผลผลิต 
    ๑  ตลาดนาบอน  หมู่ที่  ๑๑  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 
            (วันจันทร,์  วันศุกร์) 
    ๒  ตลาดนัดเปิดท้ายหน้าวัดอัมพะวัน  หมู่ที่  ๑  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 
            (วันพุธ,  วันศุกร์) 
    ๓  ตลาดนัดเปิดท้ายหน้าสถานีรถไฟ  หมู่ที่  ๒  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 
           (วันเสาร์) 
    ๔  ตลาดนัดเปิดท้ายบ้านหนองดี หมู่ที่  ๑  ต.ทุ่งสง  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 
           (วันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์) 
     ๕  ตลาดนัดเปิดท้ายแก้วแสน    หมู่ที่  ๒  ต.แก้วแสน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 
           (วันพุธ,  วันศุกร์)  

ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของอำเภอ ปลาดุก ปลานิล 

สัตว์น้ำควบคุม กุง้ก้ามแดง จำนวน 36 ราย  จระเข้  2 ราย จำนวนแจ้งครอบครอง 102 ตัว 

 


