ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง
• สภาพทั่วไป
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ประมาณละติจูดที่ 9 องศาเหนือ และลองติจูด
10 องศาตะวันออกห่างจากกรุงเทพมหานคร 780 กิโลกรัม มีเนื้อที่ประมาณ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 6,241,064 ไร่ มีพื้นที่มากเป็นลาดับ 16 ของประเทศ หรือประมาณร้อยละ 1.98 ของพื้นที่
ทั้งประเทศ
ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติดต่อกับสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง
ติดต่อกับอ่าวไทยเป็นชายฝั่งทะเล (มีความยาวประมาณ 225 กิโลกรัม)
ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ
1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง
ได้แก่ บริเวณเทือกเขานครศรีธ รรมราช มีอาณาเขตตั้งแต่ตอนเหนือของจังหวัดลงถึงใต้สุด ได้แก่
อาเภอสิ ช ล อาเภอขนอม อาเภอท่าศาลา อ าเภอเมื องนครศรีธ รรมราช อ าเภอลานสกา อ าเภอพรหมคี รี
อาเภอร่อนพิบูล ย์ อาเภอชะอวด อาเภอจุฬาภรณ์ และอาเภอพระพรหม ในเขตเทือกเขานี้มีภูเขาสู งสุดใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ เขาหลวง ซึ่งสูงประมาณ 1,835 เมตรเหนือระดับน้าทะเล
2. บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก
ได้แก่ บริเวณเทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย จาแนกได้เป็น 2 ตอน คือ
ตั้งแต่อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลงไปทางใต้ที่มีความกว้างจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไปถึงชายฝั่งทะเล
ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร ได้แก่ อาเภอปากพนัง อาเภอเชียรใหญ่ อาเภอหัวไทร อาเภอชะอวด และอีก
บริเวณหนึ่ง คือตั้งแต่อาเภอท่าศาลาขึ้นไปทางทิ ศเหนือ อาเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่รอบด้านนี้ คือ อาเภอขนอม
อาเภอสิชล อาเภอท่าศาลา
3. บริเวณที่ราบด้านตะวันตก
ได้แก่ บริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทั ด ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินเขา
อยู่ เป็ น แห่ ง ๆ อ าเภอที่ อ ยู่ ที่ ร าบด้ า นนี้ คื อ อ าเภอพิ ปู น อ าเภอทุ่ ง ใหญ่ อ าเภอฉวาง อ าเภอนาบอน
อาเภอบางขัน อาเภอถ้าพรรณรา และอาเภอทุ่งสง สายน้าที่สาคัญ ได้แก่ แหล่งต้นน้าตาปี
ลักษณะภูมิอากาศ
โดยสาเหตุนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมีภูเขาและคาบสมุทรทั้งสองด้าน คือ ด้าน
ตะวันออกเป็นทะเลจีนใต้มหาสมุทรอินเดีย ทาให้นครศรีธรรมราชได้รับอิทธิพลลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย
และพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้สลับกัน
ลักษณะฤดูกาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 2 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน มีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล
2. ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
2.1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

2.2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงนี้จึงมีฝนตกหนาแน่น
ลุ่มน้้าของเมืองนครศรีธรรมราช
1. แม่น้าปากพนัง ต้นน้าเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตตาบลวังอ่าง อาเภอชะอวด ไหลผ่านอาเภอ
ชะอวด อาเภอเชียรใหญ่ และมีสาขาจากอาเภอหัวไทร ไหลมารวมกันที่บ้านปากแพรก กลายเป็นแม่น้าปาก
พนั งไหลลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช นั บ เป็นแม่น้าที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดมาก โดยเฉพาะทางการ
เกษตรกรรมบริเวณลุ่มน้าปากพนัง และสาขาบริเวณที่ราบมีพื้นที่นานกว่า 500,000 ไร่ เป็นที่ตั้งของโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ดาเนินการโดยกลุ่มชลประทานและแม่น้าปากพนัง เป็น
ที่ตั้งของท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นเส้นทางที่สาคัญอีกด้วย
2. แม่ น้ าหลวง เป็ น สาขาหนึ่ งของแม่ น้ าตาปี ต้ น น้ าเกิ ด จากบริ เวณทิ ศ ตะวั น ตกของเทื อ กเขา
นครศรีธรรมราช มีต้นน้าอยู่ที่อาเภอพิปูนและอาเภอฉวางไหลผ่านอาเภอฉวางและอาเภอทุ่งใหญ่ เข้าเขต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเขตอาเภอพระแสง อาเภอนาสาร ไปรวมกับแม่น้าคีรีรัฐนิคม (แม่น้าพุมดวง) ที่อาเภอ
พุนพิน เรียกว่า “แม่น้าตาปี” แล้วไหลลงสู่อ่าวบ้านดอนจังหวัด สุราษฎร์ธานี แม่น้าสายนี้เป็นแม่น้าสายที่ยาว
ที่สุดของภาคใต้
3. คลองปากพูน ต้นน้าเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช บริเวณทางด้านตะวันออกของเทือกเขา
ต้นน้าอยู่ที่น้าตกพรหมโลกในเขตอาเภอพรหมโลกในเขตอาเภอพรหมคีรี ไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านตาบล
บ้านเกาะ อาเภอพรหมคีรี และบ้านท่าแพ ตาบลปากพูน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. คลองปากพญา - คลองปากนคร ต้ น น้ าเกิ ด จากแหล่ ง น้ าหลายสาขาในเขตเทื อ กเขา
นครศรีธรรมราชที่เขาคีรีวงเขตตาบลกาโลน อาเภอลานสกา ไหลผ่านอาเภอเมืองต้นน้าเรียกว่าคลองท่าดี
ผ่านสะพานราเมศร์ ตาบลท่าวัง ผ่านตาบลท่าซักออกทะเลที่ปากพญา เรียกว่าคลองปากพญา
5. คลองเสาธง ต้นน้าเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชในเขตอาเภอลานสกา คลองนี้มีชื่อกันหลายชื่อ
ตามท้องที่ที่คลองไหลผ่าน คือ เมื่อไหลจากน้าตกกะโรม เรียกว่าคลองเขาแก้วเมื่อไหลเข้าสู่อาเภอร่อนพิบูลย์
เรียกว่า คลองเสาธง เมื่อไหลผ่านบ้านโคกคราม อาเภอร่อนพิบูลย์ เรียกว่า คลองโคกคราม เมื่อไหลเข้าตาบล
ชะเมา เมื่ อ ถึงหนองน้ ามนต์ มี ค ลองแยกไปลงคลองปากนคร แต่ ส่ ว นใหญ่ อ อกทะเลที่ ป ากคลองบางจาก
ตอนปลายคลองนี้ จึงเรียกว่า คลองบางจาก
6. คลองกลาย ต้นน้าเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ในเขตพื้นที่อาเภอนบพิตา ไหลไปออกทะเลที่
อาเภอท่าศาลา
7. คลองท่าทน ต้นน้าเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ตอนบนไหลลงสู่อ่าวไทยที่อาเภอสิชล
8. คลองน้าโยง ต้นน้าเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ด้านตะวันตก บริเวณน้าตกโยง ตาบลถ้าใหญ่
อาเภอทุ่งสง เข้าสู่อาเภอห้อยยอด จังหวัดตรัง กลายเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้าตรัง
9. คลองท่าเลา ต้นน้าเกิดจากภูเขาวังหีบ อาเภอทุ่งสง เป็นภูเขาลูกหนึ่งในเทือกเขานครศรีธรรมราช
ไหลลงทางใต้เข้า อาเภอห้วยยอด และออกทะเลอันดามันทีอ่ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง
10. คลองท่าโหลน ต้นน้าเกิดจากภูเขาปลายเบิกอาเภอทุ่งสง ไหลลงทางใต้ผ่านที่ว่าการอาเภอทุ่งสง
ด้านตะวันออกแล้วรวมเข้ากับคลองท่าเลา แล้วออกทะเลอันดามันในเขตอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
11. คลองมีน ต้น น้าเกิดจากภูเขาสามจอม อาเภอทุ่งใหญ่ เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้าหลวง หรือแม่
น้าตาปี และไหลออกอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

