
ข้อมูลพื้นฐานด้านประมงในอำเภอพระพรหม 

1.ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติ 
ท้องที่อำเภอพระพรหมเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเมื่อ  
ปี พ.ศ. 2537 แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอพระพรหม และต่อมาใน พ.ศ. 2540           
มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอพระพรหม 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
อำเภอพระพรหมตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ
ข้างเคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอร่อนพิบูลย์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอลานสกา 
 

การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
อำเภอพระพรหมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่ 
1.นาพรุ(Na Phru)  7 หมู่บ้าน  
2.นาสาร(Na San)  7 หมู่บ้าน  
3.ท้ายสำเภา(Thai Samphao) 13 หมู่บ้าน  
4.ช้างซ้าย(Chang Sai)  13 หมู่บ้าน  
 



สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพ้ืนที่ ระดับทะเบียน ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
สำนักทะเบียน ชาย หญิง รวม 

อำเภอพระพรหม 21,803 22,268 44,071 
นาพรุ 4,217 4,282 8,499 
นาสาร 4,994 5,205 10,199 
ท้ายสำเภา 6,723 6,728 13,451 
ช้างซ้าย 5,869 6,053 11922 
 

ด้านการขนส่ง  
การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ของอำเภอระหว่างชนบท หมู่บ้าน ตำบลอำเภอมีความสะดวกเพราะมีทาง
คมนาคมเชื่อมติดต่อถึงกัน 
  

ด้านศาสนา วัฒนาธรรม 
ประชากรในอำเภอพระพรหม ร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามร้อยละ 10 
  

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อำเภอพระพรหมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลตำบลนาสาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสารทั้งตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลนาพรุทั้งตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลท้ายสำเภาทั้งตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลช้างซ้ายทั้งตำบล 
 

คำขวัญประจำอำเภอพระพรหม 
ผ้ายกประดิษฐ์ผลิตจักรสานพื้นบ้านข้าวหลามงดงามมหาวิทยาลัยมะนาวไข่พันธุ์ดี 
 

ต้นไม้ประจำอำเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านการศึกษา 
โรงเรียนระดับประถมศีกษา  จำนวน  16  โรงเรียน 
1. โรงเรียนวัดแพร่ ตำบลช้างซ้าย   อำเภอพระพรหม  
2 โรงเรียนบ้านห้วยยูง ตำบลช้างซ้าย  อำเภอพระพรหม  
3 โรงเรียนวัดไสมะนาว ตำบลช้างซ้าย  อำเภอพระพรหม  
4 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ตำบลท้ายสำเภา  อำเภอพระพรหม  
5 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา ตำบลท้ายสำเภา  อำเภอพระพรหม  
6 โรงเรียนวัดเชิงแตระ ตำบลท้ายสำเภา  อำเภอพระพรหม   
7 โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม   
8 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า ตำบลนาพรุ  อำเภอพระพรหม   
9 โรงเรียนวัดห้วยพระ ตำบลนาพรุ  อำเภอพระพรหม  
10 โรงเรียนวัดพระพรหม ตำบลนาพรุ  อำเภอพระพรหม  
11 โรงเรียนวัดท่าช้าง ตำบลช้างซ้าย  อำเภอพระพรหม   
12 โรงเรียนวัดหนองแตน ตำบลนาสาร  อำเภอพระพรหม  
13 โรงเรียนวัดกัด  ตำบลนาสาร  อำเภอพระพรหม   
14 โรงเรียนวัดพระเพรง ตำบลนาสาร  อำเภอพระพรหม  
15 โรงเรียนวัดคันนาราม ตำบลนาสาร  อำเภอพระพรหม  
16 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด ตำบลนาสาร  อำเภอพระพรหม 
  

โรงเรียนระดับมัธยมศีกษา  จำนวน 3 โรง 
1.โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ  ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม 
2โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม 
3.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม 
 

มหาวิทยาลัย  
1.มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม 
2.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม 
3.,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม 
 
 
 
 
 
 
 



2.ข้อมูลทะเบียนผู้เพาเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2.1 อำเภอพระพรหม มีเกษตรกรยื่นคำขอจดทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ) จำนวนทั้งสิ้น 574 ราย

พ้ืนที่ 388.7952 ไร่ 
ตารางที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประเภทฟาร์มเลี้ยงยังชีพ จำนวน 350 ราย พ้ืนที่ 221.9375 ไร่ 

อำเภอ 
ปลาน้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม สัตว์น้ำอื่นๆ 

จำนวน
(ราย) 

พ้ืนที่(ไร่) 
จำนวน
(ราย) 

พ้ืนที่(ไร่) 
จำนวน
(ราย) 

พ้ืนที่(ไร่) 

พระพรหม 335 217.7700 1 0.0500 14 4.1175 
 
ตารางที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประเภทฟาร์มเลี้ยงพาณิชย์ จำนวน 224 ราย พื้นที่ 166.857 ไร ่

อำเภอ 
ปลาน้ำจืด สัตว์น้ำสวยงาม สัตว์น้ำอื่นๆ 

จำนวน(ราย) พ้ืนที่(ไร่) 
จำนวน
(ราย) 

พ้ืนที่(ไร่) 
จำนวน
(ราย) 

พ้ืนที่(ไร่) 

พระพรหม 152 144.228 1 0.0374 71 22.5923 
 

2.2 เกษตรกรยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) จำนวน 2 ราย 
2.3 เกษตรกรยื่นขอจดทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 5 องค์กร 
 2.3.1 ด้านการแปรรูป จำนวน 4 องค์กร 
 2.3.2 ด้านการเพาะเลี้ยง จำนวน 1 องค์กร 

3.ข้อมูลแหล่งน้ำ 
3.1 แหล่งน้ำปิด 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ำ หมู่ที่ ตำบล ขนาดพ้ืนที่(ไร่) 
1 เหมืองเฒ่าอินทร์ 5 นาพรุ 8 
2 เหมืองใหญ่ 5 นาพรุ 10 
3 ทำนบปลาหุ้งมะม่วงค้อน 3 นาสาร 17 
4 บางไทร 11 ช้างซ้าย 3 

รวม 38 
 

3.2 แหล่งน้ำจืดธรรมชาต ิ
ที ่ ชื่อแหล่งน้ำ หมู่ที่ ตำบล ความยาว(กม.) 
1 คลองวังวัว 1,2 และ 7 ช้างซ้าย 4.80 
2 คลองวังวัว 2 นาพรุ 1.34 
3 คลองเสาธง 3,5 และ 13 ท้ายสำเภา 11.50 
4 คลองเนกข์ 8,11 ช้างซ้าย 3.36 
5 คลองหยวด 1,3,5,6 นาสาร 6.46 

 27.48 



4. การนำเข้า/ส่งออก 
4.1 เกษตรกรผู้เลี้ยงกบได้ตั้งกลุ่มเพ่ือรวบรวมผลผลิตเพ่ือจำหน่ายไปยังต่างประเทศ จำนวน 2 กลุ่ม 

1. นายสมหมาย  พราหมณี อยู่บ้านเลขท่ี 72/2 ม.5 ต.นาพรุ  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช        
มีสมาชิก จำนวน 30 ราย รวบรวมเพ่ือจำหน่ายตลาดภายในประเทศ และส่งออกตลาดต่างประเทศ 
คือประเทศมาเลเซีย เฉลี่ย 40 ตันต่อปี  

2. นายสมพร  จันทสุวรรณ อยู่บ้านเลขท่ี 87/1 ม.4 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช   
มีสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 30 ราย จำหน่ายตลาดภายในประเทศ ภาคกลางจะส่งตลาดสี่มุมเมือง 
และตลาดไท ภาคใต้ จะส่งจำหน่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง โดยมีสัดส่วนการตลาด
ระหว่างภาคกลาง ร้อยละ 70 และภาคใต้ ร้อยละ 30 ซึ่งจะมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 50-60 ตัน
ต่อปี ส่วนตลาดต่างประเทศ กำลังดำเนินการ 

5. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (รอบปี 2562) 
ปริมาณผลผลิตจากการทำการประมง ของอำเภอพระพรหม แบ่งเป็น 2 ส่วน 
5.1 ปริมาณผลผลิตที่จับจากธรรมชาติ จำนวน 6,400 กิโลกรัม มูลค่า 507,000 บาท  
5.2 ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยง จำนวน 219,000 กิโลกรัม มูลค่า 11,260,000 บาท

รวมปริมาณผลผลิตทั้งสิ้น 225,400 กิโลกรัม มูลค่า 11,767,000 บาท 

6. ตลาดที่รองรับผลผลิตสัตว์น้ำ 
6.1 ตลาดโกส้อง หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7.  จำนวนประมงอาสา ทั้งหมดที่ช่วยปฏบิัติงาน ปี 2548-2563 
จำนวนประมงอาสา ทั้งหมด 2 ราย 

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

9. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
9.1 จำนวน 1 โครงการ 

10. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด 
10.1 การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 

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 1 ราย จำนวนจระเข ้50  ตัว 

12.1.1 นายสายัณห์ แก้วประภาค 79 หมู่ที่ 2 ตำบลนาพรุ จำนวน 50 ตัว  
       12.2 กุ้งก้ามแดง จำนวน 29 ราย 

  


