
ส่วนที่  1   
สภาพทั่วไปของจังหวดันครศรีธรรมราช 

 
ลักษณะทางกายภาพ 
     ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                     จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  780  กิโลเมตร   
มีเนื้อท่ีประมาณ 9,942.502 ตร.กม. หรือประมาณ 6,214,064 ไร่  มีพ้ืนท่ีมากเป็นลําดับท่ี 16 ของประเทศ  
หรือประมาณ  ร้อยละ  1.98  ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ  ท่ีตั้งของจังหวัดตั้งอยู่ประมาณละติจูดท่ี 9 องศาเหนือ  และ 
ลองติจูด 10 องศาตะวันออก 
       อาณาเขต 

   ทิศเหนือ    ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดตรัง 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่าวไทยเป็นชายฝั่งทะเล  มีความยาวประมาณ  225 กิโลเมตร 
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี   และจังหวัดกระบี่ 
     ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 
  1.  บริเวณเทือกเขาตอนกลาง 
       ได้แก่บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช  มีอาณาเขตตั้งแต่ตอนเหนือของจังหวัดลงไปถึง 
ใต้สุด  ได้แก่  อําเภอสิชล  อําเภอขนอม  อําเภอท่าศาลา  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อําเภอลานสกา  
อําเภอพรหมคีรี  อําเภอร่อนพิบูลย์  อําเภอชะอวด  อําเภอจุฬาภรณ์  และอําเภอพระพรหม  ในเขตเทือกเขา 
นี้มีภูเขาสูงสุดในจังหวัด  คือ  เขาหลวง  ซ่ึงสูงประมาณ  1,835  เมตร  เหนือระดับน้ําทะเล 
  2.  บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก 
       ได้แก่บริเวณเทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย  จําแนกได้เป็น   
2  ตอน  คือ  ตั้งแต่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ลงไปทางใต้  ท่ีมีความกว้างจากบริเวณเทือกเขาตอนกลาง
ไปถึงชายฝั่งทะเลระยะทางประมาณ  95  กิโลเมตร  ได้แก่  อําเภอปากพนัง  อําเภอเชียรใหญ่  อําเภอหัวไทร  และ
อําเภอชะอวด  และอีกบริเวณหนึ่ง  คือตั้งแต่อําเภอท่าศาลาข้ึนไปทางทิศเหนือ  อําเภอที่อยู่ในเขตพื้นท่ีราบ
ด้านนี้คือ  อําเภอขนอม  อําเภอสิชล  อําเภอท่าศาลา 
  3.  บริเวณที่ราบด้านตะวันตก 
       ได้แก่บริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช  และเทือกเขาบรรทัด  ซ่ึงมีลักษณะเป็น
เนินเขาอยู่เป็นแห่ง ๆ  อําเภอที่อยู่ท่ีราบด้านนี้  คือ  อําเภอพิปูน  อําเภอทุ่งใหญ่  อําเภอฉวาง  อําเภอนาบอน  อําเภอ
บางขัน  อําเภอถ้ําพรรณรา  และอําเภอทุ่งสง  สายน้ําสําคัญ  ได้แก่  แหล่งต้นน้ําของแม่น้ําตาปี 

     ลักษณะภูมิอากาศ 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีภูเขาและเป็นคาบสมุทรทั้ง  2  ด้าน  คือ  

ด้านตะวันออกเป็นทะเลจีนใต้  มหาสมุทรแปซิฟิก  ด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย   
ทําให้นครศรีธรรมราชได้รับอิทธิพลลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย  และพายุหมุนเขตร้อน  จากทะเลจีนใต้
สลับกัน   

 
 



      ลักษณะฤดูกาล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มี  2  ฤดู  คือ 

  1.  ฤดูร้อน  อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  มีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล   
  2.  ฤดูฝน  แบ่งเป็น  2  ช่วง  ได้แก่ 
   2.1  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  เป็นช่วงท่ีได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   
   2.2 ตั้ งแต่ เดื อนพฤศจิ กายน – มกราคม  เป็ นช่ วงท่ี ได้ รั บอิทธิ พลลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้ฝนตกหนาแน่น   

สถิติลักษณะอากาศอุตุนิยมวิทยา รายเดือน ปี 2555 
 

เดือน 
อุณหภูมิ

สูงสุด (  ํC) 
อุณหภูมิ
ต่ําสุด(  ํC) 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย(  ํC) 

ความชื้น
สัมพัทธ์

สูงสุด (%) 

ฝนรวมทั้ง
เดือน (มม.) 

จํานวนวันที่
มีฝนตก
(วัน) 

มกราคม 31.9 21.2 25.85 98 1067.1 19
กุมภาพันธ์ 33.3 20.5 27.10 97 86 4
มีนาคม 35.5 21.8 27.71 97 143.7 15
เมษายน 36.3 22.5 28.24 96 52.3 11
พฤษภาคม 37.8 22.2 28.77 96 39.9 12
มิถุนายน 37.2 21.2 28.77 96 56.9 8
กรกฎาคม 37.0 21.5 28.63 97 56.0 7
สิงหาคม 38.5 21.5 23.36 99 141.1 9

รวม 287.5 172.4 218.43 776 1643 85 
เฉลี่ย 35.9 21.5 27.3 97 205.3  -  

 ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช 

    ลุ่มน้ําของเมืองนครศรีธรรมราช 
๑. แม่น้ําปากพนัง ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตตําบลวังอ่าง อําเภอชะอวดไหลผ่าน 

อําเภอชะอวด อําเภอเชียรใหญ่ และมีสาขาจากอําเภอหัวไทร ไหลมารวมกันท่ีบ้านปากแพรก กลายเป็นแม่น้ํา 
ปากพนังไหลลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราชนับเป็นแม่น้ําท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดมาก โดยเฉพาะทางการ
เกษตรกรรม บริเวณลุ่มน้ําปากพนัง และสาขาบริเวณที่ราบมีพ้ืนท่ีนากว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ มีโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการโดยกรมชลประทานและแม่น้ําปากพนัง เป็นท่ีตั้ง 
ของท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ําท่ีสําคัญอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 



 
๒. แม่น้ําหลวง เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ําตาปี ต้นน้ําเกิดจากบริเวณทิศตะวันตกของเทือกเขา

นครศรีธรรมราช และเทือกเขาภูเก็ตส่วนท่ีเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชมีต้นน้ําอยู่ท่ีอําเภอพิปูน  
และอําเภอฉวาง ไหลผ่านอําเภอฉวาง และอําเภอทุ่งใหญ่เข้าเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเขตอําเภอพระแสง 
อําเภอนาสารไปรวมกับแม่น้ําคีรีรัฐนิคม (แม่น้ําพุมดวง) ท่ีอําเภอพุนพินเรียกว่า “แม่น้ําตาปี ” แล้วไหลลงสู่
อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่น้ําสายนี้เป็นแม่น้ําสายท่ียาวท่ีสุดของภาคใต้ 

๓. คลองปากพูน ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช บริเวณทางด้านตะวันออกของเทือกเขา 
ต้นน้ําอยู่ท่ีน้ําตกพรหมโลก ในเขตอําเภอพรหมคีรี ไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านตําบลบ้านเกาะ อําเภอพรหม
คีรีและบ้านท่าแพ ตําบลปากพูนอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

๔. คลองปากพญา-คลองปากนคร ต้นน้ําเกิดจากแหล่งน้ําหลายสาขาในเขตเทือกเขานครศรีธรรมราช 
ท่ีเขาคีรีวงเขตตําบลกําโลน อําเภอลานสกาไหลผ่านอําเภอเมือง ต้นน้ําเรียกว่า คลองท่าดี ผ่านสะพานราเมศร์ 
ตําบลท่าวัง ผ่านตําบลท่าซัก ออกทะเลที่ปากพญา เรียกว่าคลองปากพญา 

๕. คลองเสาธง ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ในเขตอําเภอลานสกา คลองนี้มีชื่อเรียกกัน
หลายชื่อตามท้องที่ ท่ีคลองไหลผ่าน คือ เม่ือไหลจากน้ําตกกะโรม เรียกว่าคลองเขาแก้ว เม่ือไหลเข้าสู่อําเภอ
ร่อนพิบูลย์เรียกว่า คลองเสาธง เม่ือไหลผ่านบ้านโคกคราม อําเภอร่อนพิบูลย์ เรียกว่า คลองโคกคราม เม่ือไหล
เข้าสู่ตําบลชะเมา เรียกว่าคลองชะเมา เม่ือถึงหนองน้ํามนต์มีคลองแยกไปลงคลองปากนคร แต่ส่วนใหญ่ออก
ทะเลที่ปากคลองบางจาก ตอนปลายคลองนี้จึงเรียกว่าคลองบางจาก 

๖. คลองกลาย ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ในเขตพื้นท่ีอําเภอนบพิตํา ไหลไปออกทะเล 
ท่ีอําเภอท่าศาลา 

๗. คลองท่าทน ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชตอนบนไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอําเภอสิชล 
๘. คลองน้ําตกโยง ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชด้านตะวันตก บริเวณน้ําตกโยง  

ตําบลถํ้าใหญ่ อําเภอทุ่งสง เข้าสู่อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรังกลายเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ําตรัง 
๙. คลองมีน ต้นน้ําเกิดจากภูเขาสามจอม อําเภอทุ่งใหญ่  เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ําหลวง หรือแม่น้ําตาปี 

และไหลออกอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑๐. คลองท่าเลา ต้นน้ําเกิดจากภูเขาวังหีบ อําเภอทุ่งสง เป็นภูเขาลูกหนึ่งในเทือกเขานครศรีธรรมราช 

ไหลลงทางใต้เข้าอําเภอห้วยยอด และออกทะเลอันดามันท่ีอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
๑๑. คลองท่าโลน ต้นน้ําเกิดจากภูเขาปลายเบิกอําเภอทุ่งสง ไหลลงทางใต้ผ่านท่ีว่าการอําเภอทุ่งสง 

ด้านตะวันออก แล้วรวมเข้ากับคลองท่าเลา ออกทะเลอันดามันในเขต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ประชากร การเมือง การปกครอง 
     สถิติจํานวนประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ประชากร  
  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีประชากรจํานวน  1,527,701 คน  (31  มีนาคม  2555)   แยกเป็นชาย  
757,882  คน  หญิง  769,819  คน  496,226  ครัวเรือน  โดยเฉลี่ยมีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ  
153.65  คน  ต่อตารางกิโลเมตร  อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด  ได้แก่  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จํานวน  
267,385  คน  93,135  ครัวเรือน  และอําเภอที่มีประชากรน้อยท่ีสุด  คือ  อําเภอถ้ําพรรณรา  จํานวน  
18,637  คน  6,411  ครัวเรือน 
 
 



 
สถิติจํานวนประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ อําเภอ ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
ประชากร 

(คน) 
ครัวเรือน 

1. เมือง 130,476 136,914 267,385 91,135
2. พรหมคีรี 18,102 18,466 36,568 10,841
3. ลานสกา 19,774 20,518 40,262 13,473
4. ฉวาง 32,603 34,113 66,716 22,807
5. พิปูน 14,323 14,779 29,102 10,275
6. เชียรใหญ่ 21,789 21,731 43,520 13,394
7. ชะอวด 42,536 43,105 85,641 27,286
8. ท่าศาลา 54,239 55,348 109,587 31,119
9. ทุ่งสง 77,149 77,437 154,586 53,855

10. นาบอน 13,284 13,537 26,821 8,387
11. ทุ่งใหญ่ 35,857 35,997 71,854 23,167
12. ปากพนัง 51,170 50,536 101,706 30,515
13. ร่อนพิบูลย์ 40,471 40,559 81,030 23,921
14. สิชล 42,959 43,536 86,495 27,467
15. ขนอม 14,605 14,820 29,425 12,156
16. หัวไทร 33,492 33,367 66,859 21,963
17. บางขัน 22,793 22,111 44,904 14,133
18. ถํ้าพรรณรา 9,330 9,307 18,637 6,411
19. จุฬาภรณ์ 15,289 15,705 30,994 9,235
20. พระพรหม 20,977 21,197 42,174 13,610
21. เฉลิมพระเกียรติ 15,867 15,673 31,540 9,474
22. นบพิตํา 16,022 15,937 31,959 9,946
23. ช้างกลาง 14,810 15,126 29,936 9,656

รวม 757,882 769,819 1,527,701 496,226 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ วันท่ี  31  มีนาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การเมืองระดับชาติ 
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่ีผ่านมา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการ  
เลือกตั้ง 

ส.ส. 
๖ ก.พ. ๔๘ 

ส.ว. 
๑๙ เม.ย. ๔๙ 

ส.ส. 
๒๓ ธ.ค.๕๐ 

ส.ว. 
๒ มี.ค. ๕๑ 

ส.ส. 
3 ก.ค. 54 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง(คน) ๑,๐๗๔,๙๐๔ ๑,๐๘๔,๕๙๗ ๑,๐๔๒,๓๗๗ ๑,๐๗๕,๘๘๔ 1,112,309
ผู้มาใช้สิทธิ(คน) ๗๕๙,๖๖๐ ๗๐๒,๐๓๖ ๗๗๓,๖๔๙ ๖๑๑,๑๓๕ 803,768
ร้อยละ  ๗๐.๖๗ ๖๔.๗๓ ๗๔.๒๒ ๕๖.๘๐ 73.78
บัตรเสีย(ใบ)  ๑๙,๙๐๙ ๒๗,๗๐๖ ๔๒,๙๘๐ ๒๗,๐๔๕ 49.844

ร้อยละ ๒.๖๒ ๓.๙๕ ๕.๕๖ ๔.๔๓ 6.21
 
     รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 9 คน 

เขต 1  นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ์  พรรคประชาธิปัตย์ 
เขต 2  นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธุ์  พรรคประชาธิปัตย์    
เขต ๓  นายวิทยา  แก้วภราดัย  พรรคประชาธิปัตย์  
เขต 4  นายอภิชาต  การิกาญจน์  พรรคประชาธิปัตย์ 
เขต 5 นายประกอบ  รัตนพันธ์  พรรคประชาธิปัตย์ 
เขต 6  นายเทพไท  เสนพงศ์  พรรคประชาธิปัตย์ 
เขต 7  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  พรรคประชาธิปัตย์ 
เขต 8  นายสุรเชษฐ์  มาศดิตถ์  พรรคประชาธิปัตย์ 
เขต 9  นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล  พรรคประชาธิปัตย์ 

     สมาชิกวุฒิสภา 
นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ 

     ระดับท้องถิ่น 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 

ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย 
หน่วยงาน วันที่เลือกตั้ง 

จํานวน
สมาชิก 
(คน) 

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 
(คน) คน คิดเป็น 

% ใบ คิดเป็น 
% 

อบจ.นศ. 19 ส.ค. 55 ๔๒ 1,096,739 590,509 53.84 13,544 ๒.29
นายก อบจ.นศ. ๒๔ ม.ค.๕๓ ๑ ๑,๐๘๓,๒๔๔ ๕๔๑,๗๕๔ ๕๐.๐๑ ๑๓,๕๑๔ ๒.๔๙
เทศบาลเมืองปากพนัง 21 เม.ย.55 ๑๘ 15,201 10,027 65.96 670 6.68
เทศบาลเมืองทุ่งสง 15 ก.ค.55 ๑๘ 18,976 12,973 68.37 285 2.20
เทศบาลนคร นศ. ๑9 มิ.ย. 54 ๒๔ 71,164 43,461 61.07 2,219 5.11

      

 

 

 



 การปกครอง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นท่ีออกเป็น  23  อําเภอ   165  ตําบล  

1,551  หมู่บ้าน  แยกได้ตามตารางข้างล่างนี้ 
ข้อมูลเขตการปกครอง 

เขตการปกครอง ท่ี อําเภอ 
ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

พื้นที่  
(ตร.กม.) 

1. เมืองนครศรีธรรมราช 13 115 7 10 580.249
2. เชียรใหญ่ 10 97 2 9 227.116
3. ปากพนัง 17 142 2 16 459.910
4. ชะอวด 11 87 2 11 833.002
5. ทุ่งสง 12 124 5 9 802.977
6. ท่าศาลา 10 109 1 10 363.891
7. ร่อนพิบูลย์ 6 57 3 5 341.226
8. สิชล 9 110 2 8 703.105
9. ลานสกา 5 44 2 4 342.900

10. พิปูน 5 42 2 4 363.000
11. หัวไทร 11 99 3 9 417.773
12. ทุ่งใหญ่ 7 63 1 7 603.287
13. ฉวาง 10 86 3 9 568.000
14. ขนอม 3 34 3 1 433.926
15. นาบอน 3 34 1 3 192.899
16. พรหมคีรี 5 39 3 4 321.499
17. บางขัน 4 60 - 4 575.000
18. จุฬาภรณ์ 6 29 - 5 192.505
19. ถํ้าพรรณรา 3 29 - 3 180.000
20. พระพรหม 4 40 2 2 187.026
21. เฉลิมพระเกียรติ 4 37 1 3 122.145
22. นบพิตํา 4 38 1 3 720.156
23. ช้างกลาง 3 36 1 2 236.000

 รวม 165 1,551 47 137 9,767.592 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ  กรกฎาคม 2555 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค  จํานวน  34  ส่วนราชการ  และอําเภอ  23  
อําเภอ  ส่วนราชการส่วนกลาง  96  หน่วยงานและปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  185  แห่ง  ประกอบด้วย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง  เทศบาล  47  แห่ง  (แยกเป็นเทศบาลนคร  1  แห่ง  เทศบาลเมือง   
3  แห่ง  และเทศบาลตําบล  43  แห่ง)  และองค์การบริหารส่วนตําบล  137  แห่ง 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีท้ังหมด  137  แห่ง  จําแนก  อบต.  ตามขนาดได้ดังนี้ 
 
 
 



  1.  อบต.ขนาดใหญ่   มี     2       แห่ง  คือ อบต.ท่าศาลา ,อบต.ท่าเรือ 
  2.  อบต.ขนาดกลาง  มี     134   แห่ง     
  3.  อบต.ขนาดเล็ก     มี     1       แห่ง  คือ อบต.พิปูน       

 

เทศบาลมีท้ังหมด 47 แห่ง ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อเทศบาล 
จํานวน

ประชากร 
(คน) 

จํานวนพื้นที่  
(ตร.กม) 

หมายเหตุ  
(อยู่ในพื้นที่) 

๑ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 107,915 ๒๒.๕๖ อ.เมือง 
๒ เทศบาลตาํบลบางจาก 1,819 ๒.๔๐ อ.เมือง 
๓ เทศบาลตาํบลท่าแพ 4,335 ๐.๙๖๗ อ.เมือง 
๔ เทศบาลตาํบลปากนคร 6,112 ๑.๙๐๒ อ.เมือง 
๕ เทศบาลเมืองปากพนัง 21,017 ๗.๓๕ อ.ปากพนัง 
๖ เทศบาลตาํบลเมืองทุ่งสง 29,665 ๗.๑๗ อ.ทุ่งสง 
๗ เทศบาลตาํบลที่วัง 13,374 ๘๑.๐ อ.ทุ่งสง 
๘ เทศบาลตาํบลร่อนพิบูลย ์ 8,043 ๑๑.๕๓ อ.ร่อนพิบูลย์ 
๙ เทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 4,432 ๕๔.๖๖ อ.ร่อนพิบูลย์ 
๑๐ เทศบาลตาํบลหินตก 8,613 ๑๓.๐๐ อ.ร่อนพิบูลย์ 
๑๑ เทศบาลตาํบลนาบอน 2,773 ๔.๐๐ อ.นาบอน 
๑๒ เทศบาลตาํบลจันด ี 7,451 ๖.๕๐ อ.ฉวาง 
๑๓ เทศบาลตาํบลไม้เรียง 2,451 ๒.๔๘ อ.ฉวาง 
๑๔ เทศบาลตาํบลฉวาง 2,727 ๒.๐๐ อ.ฉวาง 
๑๕ เทศบาลตาํบลชะอวด 4,075 ๐.๕๐ อ.ชะอวด 
๑๖ เทศบาลตาํบลท่ายาง 4,830 ๔.๑๗ อ.ทุ่งใหญ่ 
๑๗ เทศบาลตาํบลเชียรใหญ่ 2,001 ๑.๐๐ อ.เชียรใหญ่ 
๑๘ เทศบาลตาํบลหัวไทร 4,468 ๑.๘๐ อ.หัวไทร 
๑๙ เทศบาลตาํบลพิปนู 2,857 ๒.๗๐ อ.พิปูน 
๒๐ เทศบาลตาํบลท่าศาลา 2,969 ๑.๒๔ อ.ท่าศาลา 
๒๑ เทศบาลตาํบลลานสกา 1,795 ๒.๖๑ อ.ลานสกา 
๒๒ เทศบาลตาํบลสิชล 7,088 ๓.๕๐ อ.สิชล 
๒๓ เทศบาลตาํบลขนอม 3,884 ๑.๗๖ อ.ขนอม 
๒๔ เทศบาลตาํบลท้องเนียน 5,432 ๖๐.๐๐ อ.ขนอม 
๒๕ เทศบาลตาํบลพรหมโลก 6,690 ๑๒.๙๒ อ.พรหมคีรี 
๒๖ เทศบาลตาํบลทอนหงส ์ 3,081 ๙.๐๐ อ.พรหมคีรี 
๒๗ เทศบาลตาํบลทางพูน 8,624 ๔๔.๐๐ อ.เฉลิมพระเกียรติ 
๒๘ เทศบาลตาํบลเขาพระ 8,047 ๑๗๑.๐๐ อ.พิปูน 
๒๙ เทศบาลตาํบลเกาะเพชร 6,963 ๒๖.๗๒ อ.หัวไทร 



 

ลําดับ ชื่อเทศบาล 
จํานวน

ประชากร 
(คน) 

จํานวน
พ้ืนที่  

(ตร.กม) 

หมายเหตุ  
(อยู่ในพื้นที่) 

๓๐ เทศบาลตาํบลพรหมคีรี 4,618 ๗๑.๗๑ อ.พรหมคีรี 
31 เทศบาลตาํบลถํ้าใหญ่ 12,180 77.96 อ.ทุ่งสง 
32 เทศบาลตาํบลชะมาย 12,433 21.42 อ.ทุ่งสง 
33 เทศบาลตาํบลอ่าวขนอม 9,160 140.63 อ.ขนอม 
34 เทศบาลตาํบลท่างิ้ว 10,324 67.62 อ.เมือง 
35 เทศบาลตาํบลโพธิ์เสด็จ 9,391 25.74 อ.เมือง 
36 เทศบาลเมืองปากพูน 32,622 93.78 อ.เมือง 
37 เทศบาลตาํบลทุ่งใส 10,657 74.00 อ.สิชล ยกฐานะจากอบต. ทุ่งใส           

6 เมษายน 2555 
38 เทศบาลตาํบลหลักช้าง  -  - อ.ช้างกลาง ยกฐานะจากอบต.            

หลักช้าง 6 กันยายน 2555 
39 เทศบาลตาํบลการะเกด  -  - อ.เชียรใหญ่ ยกฐานะจากอบต.

การะเกด 6 กันยายน 2555 
40 เทศบาลตาํบลกะปาง  -  - อ.ทุ่งสง ยกฐานะจากอบต. 

กะปาง 7 กันยายน 2555 
41 เทศบาลตาํบลท่าประจะ  -  - อ.ชะอวด ยกฐานะจากอบต. 

ท่าประจะ 7 กันยายน 2555 
42 เทศบาลตาํบลดอนตรอ  -  - อ.เฉลิมพระเกียรติ 

ยกฐานะจาก อบต.ดอนตรอ  
7 กันยายน 2555 

43 เทศบาลตาํบลขุนทะเล  -  - อ.ลานสกา ยกฐานะจากอบต.ขุนทะเล   
7 กันยายน 2555 

44 เทศบาลตาํบลเกาะทวด  -  - อ.ปากพนัง ยกฐานะจากอบต. 
เกาะทวด 7 กันยายน 2555 

45 เทศบาลตาํบลนาสาร  -  - อ.พระพรหม ยกฐานะจากอบต.นาสาร  
7 กันยายน 2555 

46 เทศบาลตาํบลนาเหรง  -  - อ.นบพิตํา ยกฐานะจากอบต.นาเหรง 
7 กันยายน 2555 

47 เทศบาลตาํบลหน้าสตน  -  - อ.หัวไทร ยกฐานะจากอบต.หน้าสตน 
7 กันยายน 2555 



     เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     รายได้ประชากร 

เศรษฐกิจโดยท่ัวไปของจังหวัดข้ึนอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร และการค้า อาชีพหลักคือ  
การทําสวนยางพาราปาล์มน้ํามัน ทําไร่ การปลูกผลไม้ ทําสวนมะพร้าวการประมง และการเลี้ยงสัตว์  
จากการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๕3 ประชากรมีรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 90,033 บาท อยู่ในลําดับท่ี ๓ ของกลุ่มจังหวัด ลําดับท่ี ๑๑ ของภาคใต้อันดับท่ี 32 
ของประเทศ  และจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕4 ของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 20,756 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและ          
มีรายได้ต่อครัวเรือน ๒9,970 บาท จํานวนหนี้สินเฉลี่ย 102,741 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือนแยกเป็นหนี้สิน 
ในระบบ 98,246 บาท และหนี้สินนอกระบบ 4,495 บาท  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2553 เท่ากับ 155,862 ล้านบาท เป็นอันดับท่ี 3 ของ ภาคใต้ 
รองจากจังหวัดสงขลา และสุราษฎร์ธานี รายได้ส่วนใหญ่ข้ึนกับสาขาเกษตรกรรม 50,249 ล้านบาท คิดเป็น 
32.23 % 

     เกษตรกรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อท่ีท้ังหมด 6,214,064 ไร่ พ้ืนท่ีถือครองเพื่อการเกษตร 3,059,412.75 ไร่ 

 คิดเป็นร้อยละ 49.23 ของพื้นท่ีจังหวัด โดยพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดแยกเป็นท่ีอยู่อาศัย  230,845 ไร่ ท่ีนา 379,156.75 ไร่ 
พืชไร่ 63,644 ไม้ผลและไม้ยืนต้น 2,560,647 ไร่ สวนผักและไม้ดอก  55,965 ไร่ และอื่น ๆ 2,923,806 ไร่  

 
ตารางแสดงพื้นที่ปลูก และผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2555 

 

ชนิด พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว/
ให้ผลแล้ว (ไร่)

ผลผลิต 
(ต้น) 

ผลผลิตเฉลี่ยต่อ
ไร่  (กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
บาท/กก. 

ข้าวนาปี 379,156 379,156 215,346.2 567.96 - 
ข้าวนาปรัง 207,103 142,103 143,672 693.73 717
ยางพารา 1,468,559 1,052,288 301,255.8 286.29 130.48
ปาล์มน้ํามัน 303,850 149,085 368,741.2 2,473.36 5.67
มังคุด 94,861 74,455 35,335.5 474.59 17.42
ทุเรียน 41,915 35,091 17,363.5 494.8 22.37
เงาะ 44,241 42,901 26,194.6 611 13.63
ลองกอง 33,755 24,854 9,592.1 385.94 25.5
มะพร้าวแก่ 123,845 115,729 144,875.6 1,107.71 11.24
กาแฟ 3,105 1,869 446 239 64.17
ส้มโอ 22,209 18,593 12,197.8 656.05 9.57

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช   

 

 

 



การประมง 
  จังหวัดนครศรีธรรมราชมีชายฝั่งทะเลในพื้นท่ี 6 อําเภอ ยาว 225 กิโลเมตร แยกเป็นในพ้ืนท่ีอําเภอ
ขนอม 38 กิโลเมตร อําเภอสิชล 37.5 กิโลเมตร อําเภอท่าศาลา 31.3 กิโลเมตร อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 26.1 กิโลเมตร อําเภอปากพนัง 74.5 กิโลเมตร และอําเภอหัวไทร ยาว 27.6 กิโลเมตร 
 พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลที่เลี้ยงกุ้งทะเล และประกอบอาชีพการประชุม 7 อําเภอ คือ อําเภอขนอม ท่าศาลา 
เชียรใหญ่ ปากพนัง เมือง สิชล และอําเภอหัวไทร มีจํานวนเรือนประมงที่ข้ึนทะเบียนกับกรมประมงตั้งแต่ปี 
2546 – 2555 จํานวน 3,747 ลํา  จํานวนฟาร์มท่ีเลี้ยงกุ้งทะเล 2,168 ฟาร์ม 4,927 บ่อ พ้ืนท่ีเลี้ยง 
25,997.8 ไร่  พ้ืนท่ีฟาร์ม 41,736.61 ไร่ จํานวนฟาร์มผลิตกุ้งทะเลท่ีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 
ประมง 844 ฟาร์ม โดยมีผลผลิตกุ้งทะเลของจังหวัดในปี 2555 จํานวน 11,807,689.28  ตัน  ประมาณสัตว์น้ํา
ท่ีข้ึนท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช จํานวน 11,871,009 ตัน  มูลค่าการผลิต 189,936,144 บาท 

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  24 สิงหาคม 2555 

ที่ อําเภอ เรือประมง 
(ลํา) 

จํานวน
ชาวประมง

ท่าขึ้น
สัตว์น้ํา 
(แหล่ง) 

เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา 
(ราย) 

บ่อ/
กระชัง พ้ืนที่ (ไร่) 

1 ขนอม 256 115 15 228 231 701.35
2 สิชล 585 200 13 863 894 1,423.46
3 ท่าศาลา 701 625 2 932 966 1,660.98
4 เมืองนครศรีธรรมราช 731 1,294 3 3,105 3,188 18,538.00
5 ปากพนงั 1,065 360 5 2,115 2,185 12,049.67
6 หัวไทร 409 282  - 2,382 2,410 11,875.08
7 เชียรใหญ่  - 90  - 862 875 3,051.91
8 ชะอวด  - 752  - 1,040 1,053 514.86
9 จุฬาภรณ ์  - 43  - 159 162 622.96

10 เฉลิมพระเกียรติ  - 12  - 163 166 209.88
11 ช้างกลาง  - 40  - 165 165 64.35
12 ถํ้าพรรณรา  - 30  - 19 19 5.40
13 ทุ่งใหญ่  - 104  - 138 138 101.19
14 ทุ่งสง  - 50  - 556 557 295.64
15 นาบอน  - 60  - 134 134 52.79
16 บางขัน  - 65  - 8 8 3.46
17 นบพิตาํ  - 18  - 66 67 28.28
18 ฉวาง  - 75  - 197 198 107.45
19 พระพรหม  - 32  - 587 599 405.48
20 พิปูน  - 70  - 29 29 50.11
21 ร่อนพิบูลย ์  - 68  - 364 364 232.46
22 ลานสกา  - 216  - 22 22 10.58
23 พรหมคีรี  - 101  - 110 112 72.01

รวม 3,747 4,803 38 14,244 14,542 52,032.32 



การปศุสัตว์ 
  จํานวนสัตว์เลี้ยงและจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ข้อมูลสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ณ 6 กันยายน  2555 ดังนี้ 
 

ลําดับ ชนิดสัตว์ เกษตรกร  
(ครัวเรือน) 

สัตว์เลี้ยง  
(ตัว) 

1 กระบือ 513 2,916 
2 สุกร 10,725 301,686 
3 ไก่ 70,879 5,455,931 
4 เป็ด 17,332 1,099,208 
5 โคนม 13 79 
6 โคพ้ืนเมือง 35,515 145,433 
7 โคเนื้อ 2,973 9,206 
8 โคขุน 333 875 
9 แพะ 1,875 20,316 

10 แกะ  133 1,875 
11 สัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ  9,553 185,839 

 
การสหกรณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช สหกรณ์มี ๗ ประเภท จํานวน ๑๘4 สหกรณ์ สมาชิก 206,237 คน              
ทุนสหกรณ์ 11,284 ล้านบาท มีกลุ่มเกษตรกร 94 กลุ่ม สมาชิก 12,457 คน อาสาสมัครด้านเกษตรกร 
3,787 คน กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 1,870 กลุ่ม สมาชิก 183,219 ราย เป็นนิติบุคคล 226 กลุ่ม 
 

ลําดับที่ ประเภทสหกรณ์ จํานวนสหกรณ์
(สหกรณ์) 

จํานวนสมาชิก 
(คน) 

หุ้นของสหกรณ์ (บาท) 
 

ภาคเกษตร 
๑. สหกรณ์การเกษตร 137 149,805 370,226,205.00
๒. สหกรณ์การประมง ๔ 594 6,658,740.00
๓. สหกรณ์นิคม ๒ 2,013 24,542,190.00

นอกภาคเกษตร 
๔. สหกรณ์ออมทรัพย์ ๒๐ 38,590 10,798,449,000.00
๕. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 6 5,434 77,554,050.00
๖. สหกรณ์บริการ 8 1,175 4,929,900.00
๗. สหกรณ์ร้านค้า ๗ 8,626 2,261,345.00

รวมทั้งสิ้น 184 206,237 11,284,621,430.00
     ท่ีมา:สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ กรกฎาคม 2555 
 
 



สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   1. ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อท่ีท้ังจังหวัด 9,942.502 ตารางกิโลเมตร  

มีพ้ืนท่ีป่าไม้ 2,113.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,320,856.25 ไร่ คิดเป็น 21.26% ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 
 1.1 อุทยานแห่งชาติมี  5  แห่ง  รวมเนื้อท่ี  847,500  ไร่ 

 - อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   เนื้อท่ี  356,250  ไร่ 
   -  อุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง   เนื้อท่ี  128,125  ไร่ 
 -  อุทยานแห่งชาติน้ําตกสี่ขีด   เนื้อท่ี    90,625  ไร่ 
 -  อุทยานแห่งชาติเขานัน   เนื้อท่ี  272,500  ไร่   
 -  อุทยานแห่งชาติหาดขนอมและหมู่เกาะทะเลใต้  เนื้อท่ี  197,500  ไร่          

  1.2 ป่าสงวนแห่งชาติ  69  ป่า  รวมเนื้อท่ี  1,924,594  ไร่ 
 1.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากระทูน อ.พิปูน  1  แห่ง  รวมเนื้อท่ี  71,300  ไร่ 
 1.4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่ามี  2  แห่ง  เนื้อท่ี  135,456  ไร่ 

 - เขตห้ามล่าสัตวป์่าแหลมตะลุมพุก  เนื้อท่ี    35,454  ไร่ 
 - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ      เนื้อท่ี  100,000  ไร่ 

   1.5 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ ปี 2537 – 2548 รวม 52,319 ไร่ 
และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ปี 2555 รวม 64 ไร่  

2. คุณภาพอากาศ 
- จากการท่ีสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้ลงพ้ืนท่ี 

ตรวจสอบคุณภาพอากาศที่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เม่ือเดือนกรกฎาคม 2552 พบว่า
บริเวณดังกล่าวมีค่า AQI ระหว่าง 17 – 49 ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เม่ือเปรียบเทียบตัวเลขพ้ืนท่ีอ่ืนของ
ประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทําโครงการก่อสร้างสถานที่สูดอากาศท่ีดีท่ีสุด เป็นสถานที่
ท่องเท่ียวและบันทึกภาพเป็นท่ีระลึก มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า “THE BEST OZONE IN THANLAND” 
  ปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.  การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
2.  ปัญหาการลดลงและเสื่อมโทรมของพื้นท่ีป่าไม้ 
3.  อุทกภัย 
4.  ทรัพยากรสัตว์น้ําลดลง 

  ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.  ปัญหาขยะมูลฝอย 
2.  คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม 
3.  การตัดไม้ทําลายป่า และการเผาป่าพรุ 

ด้านอุตสาหกรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงงานอุตสาหกรรม (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555) จํานวน ๑,๘57 โรง 

มีการจ้างงาน 22,939 คน เงินลงทุน 49,572 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นโรงงานจําพวกท่ี 1 จํานวน 705 โรง 
โรงงานจําพวกท่ี 2 จํานวน 119 โรง  โรงงานจําพวกท่ี 3 จํานวน 1,033 โรง อุตสาหกรรมส่วนใหญ่       
เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราได้แก่ ยางแผ่นรมควัน  
น้ํายางข้น แปรรูปไม้ยาง 

 



  อุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ 
๑. อุตสาหกรรมยาง ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งหมด  116 โรง เงินลงทุน 4,022 ล้านบาท 

แยกเป็นโรงงานขนาดกลางและใหญ่ จํานวน 49 โรงงาน เงินลงทุน  3,755 ล้านบาท และเป็นโรงงานชุมชน
จํานวน ๖๗ โรงงาน  เงินลงทุน  267 ล้านบาท  แยกเป็นยางแผ่นดิบ มีโรงงาน ๙2 โรงงาน โรงยางแท่ง  
มี 6 โรง และยางน้ําข้น มีโรงาน 4 โรง ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน และญี่ปุ่น ตลาดส่งออกที่สําคัญได้แก่ 
มาเลเซีย และจีน 

๒. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา มีโรงงาน 76 โรง เงินลงทุน 1,763 ล้านบาท  การจ้างงาน 
4,514 คน 

๓. อุตสาหกรรมคอนกรีต มีโรงงาน 75 โรงงาน เงินลงทุน 1,373 ล้านบาท การจ้างงาน  1,166  ค น 
๔. อุตสาหกรรมผลิต ส่ง จําหน่ายพลังงานไฟฟ้า มีกําลังการผลิต ๘,๒๕๘,๐๐๐ เมกกะวัตต์ /ชั่วโมง 

ตั้งอยู่ท่ีอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕. โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ กําลังการผลิต SALES GAS ๗๑,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน LPG 

๑๖๖,๙๘๐ ตัน/ปี และก๊าซโซลีนธรรมชาติ ๓๐,๙๒๗ ตัน/ปี 
๖. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล  มีโรงงานปลาป่น ๑6 โรง เงินลงทุน 381 ล้านบาท การจ้าง

งาน 568 คน 
 

ด้านเหมืองแร่ 
สถิติแร่ ผลผลิตแร่ การจัดเก็บรายได้ค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียมแร่ ประจําปี 2555  

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 

สถิติแร่ 

ลําดับที ่
 

ชนิดแร่ จํานวนแร่ผลิตได้
เมตริกตัน 

มูลค่าแร่  
(บาท) 

1 เฟลด์ปาร์ 387,700 271,390,000 
2 ยิปซัม 964,562 477,458,190 
3 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปนู  

(เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) 
3,682,353 441,882,360 

4 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปนู  
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) (คุณภาพต่ํา) 

147,399 15,476,895 

5 แบไรต ์ 28,790 42,753,150 
6 หินอุตสาหกรรมชนิดหินปนู 

 (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 
1,891,957 198,655,485 

 รวม 7,102,761 1,447,616,000 
 

 
 
 
 
 



 
การจัดเก็บรายได้ค่าภาคหลวงแร่ 
 

ลําดับที ่ รายการ ปี 2555 
1 ค่าภาคหลวงแร่ 76,853,973.93 
2 ค่าธรรมเนียมแร่ 440.00 
3 ค่าธรรมเนียมโรงงาน 31,500.00 
4 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 130,720.00 
5 ค่าปรับเปรียบเทียบคดี 4,000.00 
6 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน 2,432,617.53 

รวม 79,453,251.46 
 
 

จํานวนเนื้อที่ประทานบัตร 
 - ประทานบัตร  จํานวน  53 แปลง เนื้อท่ี 8,411 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา 
 

1. บริษัทผาทองทุ่งสง จํากัด อําเภอทุ่งสง 
2. บริษัทมานะศิลา 2537 จํากัด อําเภอเมือง 
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ป.ศิลาชัย อําเภอทุ่งสง 
4. ห้างหุ้นส่วน ศิลาชัย อําเภอร่อนพิบูลย์ 
5. บริษัทศิลาอารี จํากัด อําเภอร่อนพิบูลย์ 
6. ห้างหุ้นส่วนจํากัด วังศิลา อําเภอร่อนพิบูลย์ 
7. บริษัทสิชลการศิลา 2003 จํากัด อําเภอสิชล 
8. บริษัทเพิ่มผลศิลา จํากัด อําเภอทุ่งสง 
9. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครรัตนศิลา อําเภอร่อนพิบูลย์ 

 
 

การลงทุนปี 2555 และแนวโน้มปี 2556 
  การลงทุนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555) มีจํานวน               
6 โครงการ ได้แก่ กิจการโรงแรม 2 โครงการ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมท้ังชิ้นส่วนโลหะกิจการ
ขยายพันธุ์กุ้ง กิจการหอประชุม และกิจการไฟฟ้า กิจการละ 1 โครงการ เงินลงทุนรวม 2,385 ล้านบาท และ
ยังมีกิจการท่ียื่นขอส่งเสริมแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 3 โครงการ เงินลงทุนรวม 3,315 ล้านบาท 
ได้แก่กิจการยางแท่ง กิจการไฟฟ้า และกิจการขนถ่ายสําหรับเรือเดินทะเล 
 จากข้อมูลการลงทุนในปี 2555 จะเห็นว่ากิจการท่ีลงทุนในจังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างจากในปี
ก่อน ๆ นั่นแสดงให้เห็นว่า จังหวัดนครศรธีรรมราชมีศักยภาพที่เอ้ือต่อการลงทุนและสามารถต่อยอดการลงทุน
ได้อีก  

สําหรับแนวโน้มการลงทุนปี 2556 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่ายังคงเป็นกิจการทาง
การเกษตรกิจการบริการ และกิจการพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส ไบโอแมส และลม 
เป็นต้น 

 
 

 



    การพาณิชยกรรม 
สถิติการจดทะเบียนจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555 ประเภท

ธุรกิจท่ีจดทะเบียนบริษัทรวม 86 ราย  ทุนจดทะเบียน 488 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจํากัดจดทะเบียน 
133 ราย ทุนจดทะเบียน 312 ล้านบาท 

     การไฟฟ้า 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีหน่วยงานไฟฟ้าภูมิภาค  ซ่ึงรับผิดชอบในการบริการจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ี  รวม  3  การไฟฟ้า  ดังนี้  คือ 
  1. สถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช  รับผิดชอบในพื้นท่ีรวม  11  อําเภอ  คือ อําเภอเมือง  ลานสกา  
พรหมคีรี  ท่าศาลา  สิชล  ขนอม  ร่อนพิบูลย์  ชะอวด  จุฬาภรณ์  พระพรหม  และอําเภอนบพิตํา 
  2. สถานีไฟฟ้าทุ่งสง  รับผิดชอบในพื้นท่ีรวม  8  อําเภอ    คือ  อําเภอทุ่งสง  ทุ่งใหญ่  ฉวาง              
นาบอน  พิปูน  บางขัน  ถํ้าพรรณรา  และอําเภอช้างกลาง 
   3. สถานีไฟฟ้าปากพนัง  รับผิดชอบในพื้นท่ีรวม  4  อําเภอ  คือ  อําเภอปากพนัง  หัวไทร  เชียรใหญ่  
และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   สถานะการใช้ไฟฟ้า ณ วันท่ี  30  สิงหาคม 2555  ดังนี ้
  1. มีไฟฟ้าใช้คลอบคลุมแล้ว 409,839 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 411,993 ครัวเรือน  
คิดเป็น 99.48 % 
 2. ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  2,154  ครัวเรือน  คิดเป็น 0.52 % 
  รายได้ค่ากระแสไฟฟ้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช มี ๓ สถานีการไฟฟ้า รับผิดชอบจํานวน ๑,๕๕๑
หมู่บ้าน  จํานวนผู้ใช้ไฟ 433,935 ราย ค่ากระแสไฟฟ้า ช่วง ม.ค. – มิ.ย. 2555 จํานวน 2,460 ล้านบาท 

ข้อมูลสถานการณ์มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่นครศรีธรรมราช ณ  สิงหาคม 2555 
 

มีไฟฟ้าใช้แล้ว(ครัวเรือน)  
ที่ 

 
ชื่ออําเภอ 

ครัวเรือนทั้งหมด 
(ครัวเรือน) ปักเสา- 

พาดสาย 
โซลาร์โฮม 

ยังไม่มีไฟฟ้าใช ้
(ครัวเรือน) 

๑. เมือง 71,534 71,275 170 89
๒. พระพรหม 9,938 9,904 33 1
๓. ลานสกา 10,676 10,582 91 3
๔. พรหมคีรี 9,612 9,585 13 14
๕. ร่อนพิบูลย ์ 20,158 19,801 88 269
๖. จุฬาภรณ ์ 8,165 7,919 22 224
๗. ชะอวด 23,515 23,277 170 68
๘. สิชล 25,243 24,793 348 102
๙. ขนอม 10,419 10,410 9  -
๑๐. ท่าศาลา 30,008 29,856 7 415



 

     ท่ีมา : สํานักงานการไฟฟ้า เขต 2 ภาคใต้นครศรีธรรมราช ณ สิงหาคม 2555  

    การประปา 
  มีหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการประปาของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีท้ังหน่วยงานการประปา
ส่วนภูมิภาค  และการประปาเทศบาล  ดังนี้ 
  1. การประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผู้ใช้น้ําประปา  35,390 ครัวเรือน  อัตราการผลิตวันละ  
55,000  ลบ.ม. / วัน  ใช้แหล่งน้ําดิบจากคลองท่าดี    
  2.  การประปาส่วนภูมิภาค  มีสํานักงานประปา  6  แห่ง  รวมผู้ใช้ทุกแห่ง  43,365  ราย 

 

สํานักงานประปา จํานวนผู้ใช้น้ํา  
(ราย) 

กําลังน้ําผลิต  
(ลบ.ม./วัน) 

กําลังการผลิต 
(ลบ.ม/วัน) 

ทุ่งสง 
ชะอวด 
ปากพนัง 
จันดี 
ขนอม 
นครศรีธรรมราช 

18,047
3,533

10,060
6,189
3,909
5,326

1,754,013
231,330
841,638
623,123
373,569
489,414

24,960 
5,560 

17,520 
8,400 
6,480 
6,720 

  ท่ีมา : การประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี 30 มิถุนายน 2555 

 

 

มีไฟฟ้าใช้แล้ว(ครัวเรือน)  
ที่ 

 
ชื่ออําเภอ ครัวเรือนทั้งหมด 

(ครัวเรือน) ปักเสา- 
พาดสาย โซลาร์โฮม 

ยังไม่มีไฟฟ้าใช ้
(ครัวเรือน) 

๑๑. นบพิตาํ 10,044 9,565 217 262
๑๒. ทุ่งสง 44,903 44,729 174  -
๑๓. ฉวาง 17,015 16,976 29 10
๑๔. ทุ่งใหญ่ 18,352 18,303 23 26
๑๕. พิปูน 11,013 10,642 231 140
๑๖. นาบอน 6,975 6,918 45 12
๑๗. บางขัน 14,435 14,065 256 114
๑๘. ถํ้าพรรณรา 5,544 5,542  - 2
๑๙. ช้างกลาง 8,923 8,915 8 -
๒๐. ปากพนงั 23,312 23,235 44 33
๒๑. เชียรใหญ่ 7,959 7,707 105 147
๒๒. หัวไทร 17,300 17,057 90 153
๒๓. เฉลิมพระเกียรติ 6,950 6,776 104 70
 รวม 411,993 407,562 2,277 2,154 



     โทรศัพท์ 
การให้บริการโทรศัพท์ของจังหวัด  มี  2  หน่วยงาน 

1.  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 
   1.1  จํานวนชุมสายโทรศัพท์  ท้ังหมด  121 ชุมสาย  10  สํานักงานบริการ  คือ  

นครศรีธรรมราช  ทุ่งสง  ปากพนัง  ร่อนพิบูลย์  สิชล  จันดี  ชะอวด  ขนอม  ท่าศาลา  และหัวไทร 
   1.2  เลขหมายเต็ม    จํานวน  60,237  เลขหมาย 
          เลขหมายที่เปดิใช้ (ธรรมดา) จํานวน  42,515  เลขหมาย 
          เลขหมายที่เปิดใช้ (สาธารณะ) จํานวน    2,229  เลขหมาย     
2.  บริษัท  ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น  จํากัด  (TT&T) จํานวนชุมสายโทรศัพท์   

38  ชุมสาย 
   2.1  จํานวนเลขหมายเต็ม      จํานวน   37,770  เลขหมาย 
   2.2  จํานวนเลขหมายที่เปิดให้บริการแล้ว    จํานวน  18,994  เลขหมาย 

วิทยุกระจายเสียง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานีวิทยุชุมชน 127 สถานี  มีสถานีวิทยุกระจายเสียง  7  สถานี  ได้แก่ 

1.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช  (สวท.)  ระบบ  เอ.เอ็ม.  
ความถ่ี  639  กิโลเฮิร์ท  ระบบ  เอฟ.เอ็ม  ความถ่ี  93.5  เม็กกะเฮิร์ท   

2.  สถานี  อสมท.  ระบบ  เอฟ.เอ็ม  ความถ่ี  104.5  เม็กกะเฮิร์ท    
3.  สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร  (สวพ.) ระบบ  เอฟ.เอ็ม  ความถ่ี  91.5   

เม็กกะเฮิร์ท   
4.  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่  4  นครศรีธรรมราช  ระบบ  เอ.เอ็ม  ความถ่ี  684  

กิโลเฮิร์ท  และ  1044  กิโลเฮิร์ท   
5.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอทุ่งสง  (สวท.)  ระบบ  เอฟ.เอ็ม  ความถ่ี  

97.0  เม็กกะเฮิร์ท   
6.  สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดนระบบ  เอฟ.เอ็ม  ความถ่ี  92.5  เม็กกะเฮิร์ท 
7.  สถานีวิทยุกระจายเสียง  วปถ. 4  ทุ่งสง  ระบบ  เอ.เอ็ม  ความถ่ี  828  กิโลเฮิร์ท   

 
     ทางหลวงชนบท 
       เส้นทางข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวนทั้งสิ้น  61  สายทาง  รวม 914.852 กม.  
  1.  โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ  จากแยกทางหลวงหมายเลข 403 ตอนทุ่งสง – 
นครศรีธรรมราช   บริเวณบ้านวังวัว  ไปบรรจบถนนเทวบุรี  อ.เมือง  เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง 
และการระบายปริมาณจราจร  รวมท้ังรองรับ  LOGISTIC ขนาด 2 ช่องทาง ระยะทาง 6.371  กม. ผิวจราจร 
กว้าง 7 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างผลการดําเนินงาน ณ เดือน
กรกฎาคม 2555 ผลความก้าวหน้า 21 % 
  2. แผนงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงและบูรณะทางหลวงที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงการขน
ถ่ายสินค้า และการท่องเที่ยว (ก่อสร้างข่ายถนนศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ตอนล่าง – ทุ่งสง ณ เดือนกรกฎาคม 
2555 ผลความก้าวหน้า 35 % 
 
 



     การชลประทาน 
การพัฒนาแหล่งน้ําในจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพ้ืนท่ีชลประทาน  983,387  ไร่  แยกได้ดังนี้ 
1.  โครงการชลประทานขนาดใหญ่  จํานวน  1  โครงการ  คือ  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนัง  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 521,500 ไร่ พ้ืนท่ีชลประทาน 480,000 ไร่             
ลักษณะโครงการเก็บกักน้ํา  ป้องกันน้ําเค็มและกักเก็บน้ํา  66.13  ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.  โครงการชลประทานขนาดกลาง  มีจํานวน  13  โครงการ พ้ืนท่ีโครงการ 247,200 ไร่                  
พ้ืนท่ีชลประทาน 178,250  ไร่  เก็บกักน้ําได้  213.25  ล้านลูกบาศก์เมตร 

3.  โครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมท้ังสิ้น 209 โครงการ พ้ืนท่ีชลประทาน  316,137  ไร่  โครงการ
สูบน้ําด้วยไฟฟ้า 3  โครงการ  พ้ืนท่ี  17,372  ไร่   

4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2521 – 2554 ท่ีดําเนินการโดยกรมชลประทาน จํานวน 44 โครงการ 

การคมนาคมและการขนส่ง 
     การขนส่งทางบก 
  1. ทางรถไฟสายใต้ทุกขบวนผ่านชุมทางทุ่งสง และมีทางรถไฟแยกจากชุมทางเขาชุมทองไปยังสถานี
นครศรีธรรมราช  สําหรับขบวนรถจากนครศรีธรรมราช  ได้แก่  ขบวนรถจากนครศรีธรรมราช – กรุงเทพ  
และกรุงเทพ-นครศรีธรรมราช  วันละ  2  ขบวน  คือรถด่วน  และรถเร็ว 

2. ทางรถยนต์ถนนสายหลักเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ 
       2.1 จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 40,4103
ระยะทาง 134  กิโลเมตร 
     2.2 จากจังหวัดตรัง ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทางหลวงหมายเลข 403 ระยะทาง 123 กิโลเมตร   
     2.3 จากจังหวัดสงขลา  ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทางหลวงหมายเลข 408 ระยะทาง 161 กิโลเมตร 
     2.4 จากจังหวัดพัทลุง ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 41,403ระยะทาง 99 กิโลเมตร   

ระยะทางจากอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอําเภอต่าง ๆ 
ปากพนัง   ๓8  กิโลเมตร ท่าศาลา   ๒9  กิโลเมตร   
ชะอวด    63  กิโลเมตร สิชล    ๖1  กิโลเมตร   
เชียรใหญ่   51  กิโลเมตร ขนอม   ๑๐๐  กิโลเมตร 
หัวไทร   71  กิโลเมตร พรหมคีรี    ๒2  กิโลเมตร 
เฉลิมพระเกียรติ   28  กิโลเมตร ลานสกา    ๒2  กิโลเมตร 
ร่อนพิบูลย์   32  กิโลเมตร พิปูน     100  กิโลเมตร 
จุฬาภรณ์  54  กิโลเมตร บางขัน      78  กิโลเมตร 
ทุ่งสง    53  กิโลเมตร ทุ่งใหญ่    ๑๐๒  กิโลเมตร 
ฉวาง    75  กิโลเมตร พระพรหม    12  กิโลเมตร 
นาบอน   56  กิโลเมตร ถํ้าพรรณรา   ๑๐๘  กิโลเมตร 
ช้างกลาง   40  กิโลเมตร นบพิตํา     ๕๒  กิโลเมตร 
 
 



ระยะทางจากนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
สุราษฎร์ธานี  ระยะทาง  ๑๓๔  กิโลเมตร 
ตรัง   ระยะทาง  ๑๒๓  กิโลเมตร 
พัทลุง   ระยะทาง  ๑๑๒  กิโลเมตร 
สงขลา   ระยะทาง  ๑๖๑  กิโลเมตร 
กระบี่   ระยะทาง  ๒๓๓  กิโลเมตร 
พังงา   ระยะทาง  ๒๔๕  กิโลเมตร 
ภูเก็ต   ระยะทาง  ๓๓๖  กิโลเมตร 

การคมนาคมภายในจังหวัด มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมืองและจากนครศรี ธรรมราชไปสู่จังหวัด
ใกล้เคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ท้ังรถตู้โดยสาร รถแท๊กซ่ีและรถโดยสารประจําทางนอกจากนั้นยังมีรถทัวร์
โดยสารประจําทาง ๙๙๑ (กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง) สาย ๙๙๘ (กรุงเทพฯ -ทุ่งสง) และสาย 
๖๒ (กรุงเทพ – ขนอม) 
 3. ทางอากาศ  ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ตําบลปากพูน  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ  15  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี  1,790   ไร่  มีเท่ียวบินจากนครศรี ฯ – กรุงเทพ ฯ  
และจากกรุงเทพ ฯ – นครศรี ฯ  ทุกวัน ๆ ละ ประมาณ  6  เท่ียว  โดยสายการบินนกแอร์และสายการบิน  
แอร์เอเชีย  

     การขนส่งทางน้ํา 
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองติดต่อทางน้ํา ในอดีตเป็นเมืองท่าท่ีสําคัญ เป็นเส้นทางการขนส่งทาง

น้ําได้แก่ อ.ปากพนัง อ.ขนอม อ.ท่าศาลา ปัจจุบันมีท่าเทียบเรือใช้ในการขนส่งสินค้ามีท้ังของรัฐบาลและ
เอกชน รวม 24 ท่า ดังนี้ 

 
ข้อมูลท่าเทียบเรือของเอกชน และรัฐบาล จํานวน 24 ท่า ดังนี้ 

ลําดับที่ ช่ือท่าเรือ จํานวน
ท่าเรือ

ประเภทสินค้า สถานที่ตั้ง 

1 กรมประมง 2 สินค้าประมง 1.บ้านชายทะเล ต.ปากพนังตะวันออก  
   อ.ปากพนัง 
2. ชายทะเล บ้านหน้าศาล ต.หัวไทร  

2. องค์การสะพานปลา 1 สินค้าประมง  - แม่น้ําปากพนัง ต.ปากพนัง 
3. นางเหี้ยง  นุ่มนาม 1 สินค้าประมง - แม่น้ําปากพนัง ต.ปากพนัง 
4. เทศบาลเมืองปากพนัง 4 โดยสาร 1. แม่น้ําปากพนังฝัง่ตะวนัออก 2 ท่า ต.ปากพนัง 

2. แม่น้ําปากพนังฝัง่ตะวนัตก 2 ท่า ต.ปากพนัง  
5. นายรุจาธิตย์ สชุาโต 1 สินค้าประมง - แม่น้ําปากพนัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนงั 
6. บริษัท ปตท.จํากัด 

(มหาชน) 
1 น้ํามันเชื้อเพลิง - แม่น้ําปากพนัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนงั 

7. บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง 
จํากัด 

1 น้ํามันเชื้อเพลิง - แม่น้ําปากพนัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนงั 

8. บริษัท ต.เจริญไพศาล 
ทุ่งสง จาํกัด 

1 เหล็ก - แม่น้ําปากพนัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนงั 



ลําดับที่ ช่ือท่าเรือ จํานวน
ท่าเรือ

ประเภทสินค้า สถานที่ตั้ง 

9. บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย 
จํากัด 

1 ปูนซิเมนต ์  - แม่น้ําปากพนัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง 

10. นางสุหนะ  เสอมภพ 1 สินค้าประมง - คลองปากพูน ต.ปากพนู อ.เมือง 
11. นางสุภา  ศักดิ์เกษมกฤต 1 สินค้าประมง - คลองท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา 
12. นางพวงเพ็ญ  พงศ์สุวรรณ 1 สินค้าประมง - คลองท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา 
13. บริษัท พิพัฒน์กร จํากัด 1 ขนส่งแร่ - ชายฝัง่ทะเลอ่าวไทย ต.ท่าข้ึน อ.ท่าศาลา  
14. บริษัท สนิหลวง จาํกัด 1 ขนส่งแร่ - คลองท่าศาลา ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา 
15. นายฉัตรชัย ง่านวิสุทธิ์พันธ ์ 1 สินค้าประมง - คลองท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา 
16. นางจิรา  เพชรเศษ 1 สินค้าประมง - คลองสิชล ต.สิชล อ.สชิล 
17. บริษัท ท่าเรือขนอม จํากัด 3 ขนส่งแร่ - ชายฝัง่ทะเลอ่าวไทย ต.ขนอม อ.ขนอม 
18. บริษัท ผลติไฟฟา้ขนอม 

จํากัด 
1 ก๊าซ LPG - คลองขนอม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม 

 รวมทั้งสิ้น 24   
 

     การธนาคาร 
นครศรีธรรมราชมีธนาคารทั้งหมด 16 ธนาคาร  จํานวน ๑22 สาขา แยกเป็นธนาคารพาณิชย์ ๘1 สาขา 

ธนาคารของรัฐ 41 สาขา  

     ภาษีอากร 
ตารางแสดง ข้อมูลภาษีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2554 – 2555 

  ตารางแสดงการจัดเก็บภาษีอากร ในปี 2555 (ต.ค. 54 – ก.ค. 55) และเปรียบเทียบปีท่ีผ่านมา 
                                                                           

จัดเก็บได ้
 

เปรียบเทียบปี2554  
กับปี 2555 

 ประเภทภาษ ี

2554 2555 จํานวนภาษี ร้อยละ 
๑. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 676.633 799.725 123.092 18.19 
๒. ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 736.082 847.990 111.908 15.20 
๓. ภาษีภาษีการค้า 0.000 0.000 0.000 0.000 
๔. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 773.373 889.988 116.615 15.08 
๕. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 133.993 195.188 61.195 45.67 
๖. อากรแสตมป์ 82.531 96.505 13.974 16.93 
๗. ภาษีอ่ืน ๆ 1.599 1.877 0.278 17.39 

รวม 2,404.211 2,831.274 427.063 17.76 
      
 
 
 



 ศักยภาพในการพัฒนาจังหวัด 
 1. เป็นแหล่งผลิตอาหาร และพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  เช่น ข้าว ปาล์มน้ํามัน ยางพารา ผักและผลไม้ 
ศูนย์รวมที่ตลาดหัวอิฐ 
 2.  เป็นแหล่งผลิตด้านปศุสัตว์ท่ีสําคัญ เช่น โค แพะ สุกร และไก่ การประมง น้ําจืด น้ําเค็ม และกุ้ง
ทะเล (กุ้งขาว กุ้งกุลาดํา) 
 3.  มีสถาบันการศึกษามากกว่า 1,000 แห่ง 
 4.  มีผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีโดดเด่นเป็นเวลานาน เช่น ผลิตภณัฑ์เครื่องถม เครื่องเงิน ผ้ายกเมืองนคร 
เครื่องจักสารย่านลิเพา ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ผ้ามัดย้อม ขนอมลา รูปแกะตัวหนังตะลุง 
 5.  มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งท่ัวทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด 
 6.  เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง ผลักดันโครงการศูนย์กระจายสินค้า Logistic ท่ี อ.ทุ่งสง  
 7.  มีโครงการพระราชดําริท่ีสําคัญ และขนาดใหญ่ คือ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนัง  
 8.  ด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Tourism Awards รางวัลกินรี 
จํานวน 14 ตัว มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราญสถานประเภทธรรมชาติ และประเภท
วัฒนธรรม วิธชีุมชน 

 ปัญหาสําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ปัญหาน้ํากัดเซาะชายฝั่ง 
 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ.ปากพนัง และอําเภอหัวไทร กรมการขนส่งทางน้ํา

และพาณิชยนาวี มีโครงการศึกษาและสํารวจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านหน้า
โกฎิ อําเภอปากพนัง ถึงบ้านหน้าสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ข้อมูลความก้าวหน้า ผลการดําเนินงาน สร้างเขื่อนกันคลื่น ชายฝั่งทะเล อําเภอปากพนัง 
และอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูลจากสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 4 สาขานครศรีธรรมราช)  

 1. การก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ํากัดเซาะ อ.ปากพนัง กรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างการยืนขอเสนอจัดทํา
รายงาน 
   2. การก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ํากัดเซาะ อ.หัวไทร  กรมเจ้าท่าได้รับการอนุมัติให้ผ่าน EIA จึงไม่
สามารถของบประมาณในปี 2556 ได้ 
   3. ปี 2557 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนบริเวณบ้านหน้าสตน อําเภอหัวไทร           
(หาดจันทร์ ถึง บ้านหน้าศาล) 

2. ยาเสพติด 
 แนวทางการดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
   1) จัดทําห้อง Operation Room ดําเนินการจัดตั้งห้อง Operation Room แล้วในห้องศูนย์
ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 4 เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน พ.ศ. 2555 และอยู่
ในระหว่างการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านยาเสพติด เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แผนท่ีแบบ Interactive ในการนําเสนอ
ข้อมูล 
 
 
 



 
  2 )  จั ด ทํ า เ ว็บ ไซ ต์ของศู นย์ อํ านวยการพลั งแผ่ นดิ น เอาชนะยา เสพติ ด  ชื่ อ เ ว็ บ 
http://ncoc.nakhonsithammarat.go.th เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของ ศพส.จ.นศ. อํานวยความสะดวกในการรับ – ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ิมช่องทางการแจ้งข้อมูล
ยาเสพติดผ่านเว็บไซต์ แจ้งเตือนภัยสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนท่ีประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
และสร้างความตระหนักถึงภัยของยาเสพติด 
   3) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
  4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดสรรงบประมาณให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรธีรรมราช  
 2. กิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี วันท่ี 9 สิงหาคม 
2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครศรีธรรมราช โดยจัดให้มีกิจรรมถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกอบทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมบรรยายแนวทางการจัดตั้ง “สมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช และกิจกรรมให้ความรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
  3. โครงการผู้ว่าฯ พบนักเรียน/นักศึกษา หน้าเสาธง 8 โมงเช้า เพ่ือประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมของเด็กและเยาวชนใน
สถาบันการศึกษา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ , โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัยนครศรีธรรมราช , วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และโรงเรียนปากพูน 

          
  3. ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ํา 
 ในแต่ละปีผลผลิตของผลไม้ในพ้ืนท่ีท่ีมีผลผลิตมากเกินการบริโภค และจําหน่ายภายในจังหวัด จึงมี
แนวทางการแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ํา โดยมีคณะกรรมการแก้ไขระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สําหรับในปี 2555 ราคามะพร้าวตกตํ่า สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด แก้ไขปัญหาระดับหนึ่งแล้ว 
   

4. ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่า 
 แนวทางแก้ไขปัญหา 
  1.  การป้องกันปราบปราม โดยการวางมาตรการ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้และบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด 
  2.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดทําแผนในการป้องกันปราบปราม อนุรักษ์
ฟ้ืนฟู และป้องกันไฟป่า จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังในพื้นท่ี 
  3.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าพรุ ป่าชายเลน ป่าบก โดยการสร้างจิตสํานึกให้กับอาสาสมัคร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
  4.  การบริหารจัดการความหลากหายทางชีวภาพให้คงอยู่คู่ป่าตลอดไป 
 
 
 



5.  ปัญหาภัยธรรมชาติ 
อุทกภัย  สถิติการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียด พ้ืนที่ประสบอุทก
ภัย ปี จํานวน 

ครั้ง ครั้งที่ ช่วงเวลา ระยะเวลา 
(วัน) ตําบล หมู่บ้าน 

มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

2550 2 1 
2 

23 กรกาคม – 2 สิงหาคม 2550 
24 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2550

11 
28 71 414 109,510,650

2551 2 1 
2 

2 -14 มกราคม 2554 
9 พฤศจิกายน  - 18 ธันวาคม 2551 

13 
40 182 1,231 348,775,729

2552 3 1 
2 
3 

8 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2552 
30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2552 
4 พฤศจิกายน  - 19 ธันวาคม 2552 

38 
10 
46 

138 906 156,944,925

2553 1 1 2 – 23 พฤศจิกายน  2553 22 164 1,496 631,416,607

2554 2 2 23 มีนาคม – 19 เมษายน 2554 
23 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 
2554  

28 
33 

165 
39 

1,551 
263 

3,200,000,000
52,976,750

2555 2 1 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2555 40 124 1,104 16,362,201

  2 11 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2555 10 6 22 99,195

ที่มา : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 จากปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดทุกปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทก
ภัย  วาตภัย  ดินถล่ม  อง ค์กรปกครองส่ วน ท้องถิ่ น  โดย เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชร่ วม กับ 
กรมชลประทานขุดลอกคลอง 5 สาย ท่ีผ่านตัวเมือง และคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร มา
ประชุมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2554  มีแนวคิดต่อยอดในการบริหารจัดการน้ํา 
เพ่ือให้น้ําไหลอ้อมตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยการขุดคลองขึ้นมาใหม่อีก 2  สาย คือ สายแรกเชื่อมต่อ
ระหว่างคลองท่าดีกับคลองท่าแพ ระยะทางประมาณ 1.5 กม. และสายท่ี 2 เชื่อมระหว่าง คลองมะม่วงขาว
กับคลองวังวัว ระยะทางประมาณ 1 กม. ท้ังนี้เพ่ือลดปริมาณน้ําท่ีไหลผ่านตัวเมือง และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมตัว
เมืองในระยะยาว ปัจจุบันนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทําเข่ือนป้องกันน้ําท่วมบริเวณคลองราเมศร์ท้ัง 
2 ฝั่งคลอง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมชุมชนซ้ําซาก 

6. ปัญหาอ่ืน ๆ 
  เช่น  ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงานฝีมือ ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตรงกับ
ความต้องการ การเกษตรต้นทุนสูงผลิตต่อไร่ต่ํา เป็นต้น 

การท่องเที่ยว 
 นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าไปเยือนมากเมืองหนึ่ง นอกจากจะมีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์และ
สวยงาม เช่น เขาหลวง หรือชุมชนพัฒนาตัวอย่างท่ีบ้านคีรีวง แล้วเมืองนครยังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม   
มีท้ังตะลุง มโนราห์มีแฝงไว้ด้วยคติธรรม เป็นเมืองพุทธในแดนใต้ พระมหาธาตุวรมหาวิหาร มรดกทาง
วัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า ๑๘๐๐ ปี 



 นครศรีธรรมราชซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเท่ียว ท้ังด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานและแหล่ง
ธรรมชาติยิ่งใหญ่ของภาคใต้ก็เป็นหนึ่งในเจ้าของรางวัลกินรี (Tourism  Awards) ด้านแหล่งท่องเที่ยว  
 รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว บุคลากรได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น ๒ ปีซ้อน รวมรางวัลกินรี   
๑4 รางวัล โดยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รางวัลกินรีปี ๒๕๕๓ ถึง ๕ รางวัล 
ตามรอยกินรีเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน ๘ ตัว (ปี 2539 -2551) 
 กินรีตัวท่ี  ๑  พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหนังตะลุง  สุชาต ิ ทรัพย์สิน  หรือนายหนังสุชาติ  รางวัลดีเด่น
ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประจําปี  พ.ศ.๒๕๓๙  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กินรีตัวท่ี  ๒  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง  รางวัลดีเด่นปะเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประจําปี  
พ.ศ.๒๕๔๑  อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กินรีตัวท่ี  ๓  หมู่บ้านคีรีวง  รางวัลยอดเยี่ยมประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ประจําปี  พ.ศ.
๒๕๔๑  อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กินรีตัวท่ี  ๔  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรช้างกลาง  รางวัลดีเด่น  ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  
ประจําปี  พ.ศ.๒๕๔๕  อําเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กินรีตัวท่ี  ๕  ถอดรหัสป่าบริษัททาร์ซานแอดเวนเจอร์  รางวัลดีเด่น  ประเภทรายการนําท่องเที่ยว  
สําหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ  ปี  ๒๕๕๑ 
 กินรีตัวท่ี  ๖  กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง  กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  รางวัลดีเด่น  ประเภทชุมชน
ดีเด่น  ประจําปี  พ.ศ.๒๕๕๑  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กินรีตัวท่ี  ๗  พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  รางวัลดีเด่น  ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
ประจําปี  พ.ศ.๒๕๕๑  ตั้งอยู่สวนนมเด็จพระศรีนครินทร์  ๘๔  ทุ่งท่าลาด  ดําเนินการโดยเทศบาล
นครศรีธรรมราช 
 กินรีตัวท่ี  ๘  นายนริศ  น้อยทับทิม จากบริษัทน้อยทับทิมทัวร์ รางวัลดีเด่น มัคคุเทศก์ดีเด่น ปี  พ.ศ.๒๕๕๑ 

   จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ปี  ๒๕๕๓  Thailand  Tourism  
Awards  (รางวัลกินรี) จํานวน  6  รางวัล  ได้แก่ 

๑.  พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงบ้านสุชาติ  ทรัพย์สิน รางวัลยอดเยี่ยม  ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ
เพ่ือการเรียนรู้ 

๒.  พิพิธภัณฑ์มีชีวิต  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช รางวัลดีเด่น  ประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ 

๓.  นายนริศ  น้อยทับทิม  จากบริษัทน้อยทับทิมทัวร์รางวัลดีเด่น  รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น  (ปีท่ี ๒) 
๔.  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  น้ําตกโยง  อําเภอทุ่งสงรางวัลดีเด่น  ประเภทธรรมชาติ 
๕.  ขนอมฟิชซิ่งแอนด์ทัวร์รางวัลดีเด่น  ประเภทรายการนําเท่ียวนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
6.  นายปภาศิต  ไพจติรสัตยา บริษัทขนอมฟิชชิ่ง แอนด์ทัวร์ รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น ประเภทเฉพาะ

พ้ืนท่ีภาษาอังกฤษ 

  ข้อมูลการท่องเที่ยว 
1.  ทรัพยากรท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 473 แห่ง ได้แก่  
 ประเภทธรรมชาติ  282 แห่ง 
 ประเภทประวัติศาสตร์โบราณ ศาสนสถาน 103 แห่ง 
 ประเภทวัฒนธรรม วิธีชีวิตชุมชน และกิจกรรม 88 แห่ง 
 



2.  สถานที่ท่องเที่ยวจําแนกเป็นประเภท กลุ่มนิเวศป่าเขา มี 50 แห่ง กลุ่มหาดทราย 20 แห่ง  
 กลุ่มวิถีลุ่มน้ํามี 6 แห่ง และกลุ่มศาสนาศิลปวัฒนธรรม 49 แห่ง 
3.  สถานที่พักจังหวัดนครศรีธรรมราช 232 แห่ง มีห้องพัก 6,360 ห้อง 
4.  ศูนย์บริการข่าวสารนักท่องเที่ยว (Information Center) 4 แห่ง คือ 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานนครศรีธรรมราช สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
5.  ร้านอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน 221 แห่ง 
6.  บริษัทนําเท่ียว จํานวน 36 แห่ง 
7.  มัคคุเทศก์ในพ้ืนท่ี จํานวน  570 คน 
8.  จํานวนนักท่องเที่ยว  
 

สถิติจํานวนนักท่องเที่ยว/รายได้จากการท่องเที่ยว เปรียบเทียบปีท่ีผ่านมา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2551 – 2554 

 

ปี จํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (คน) 

จํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ (คน) 

รวมนักท่องเที่ยว 
(คน) 

รายได้จาการ
ท่องเที่ยว (บาท) 

2551 1,105,915  
( - 31.25 %) 

42,172 
( + 38.58 %) 

1,148,087 
( - 29.95 %) 

4,719.94 ล้านบาท 
( + 8 %) 

2552 1,888,477 
( + 70.76%)  

25,939 
 ( - 38.49 %)  

1,914,416 
 ( + 66.75 %)  

5,724.66 ล้านบาท 
 ( + 21.29 %)  

2553 1,857,246 
( - 1.65%) 

18,979 
( - 26.83 %) 

1,876,225 
( - 2.00 %) 

5,845.57 ล้านบาท 
( + 2.11 %) 

2554 2,408,008 
( + 29.65%) 

24,327 
( + 28.17 %) 

2,432,335 
( + 29.63 %) 

8,562 ล้านบาท 
( + 46.46 %) 

 

แหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญ 
ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

๑. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง เป็นอารามหลวงชั้นเอก  
ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระธาตุมีลักษณะรูปแบบศิลปกรรม เป็นเจดีย์ทรงลังกา มีปลียอดทองคํา  
เป็นปูชนียสถานท่ีสําคัญท่ีสดุแห่งหนึ่งของภาคใต้ 

๒. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถนนราชดําเนิน ภายในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ศิลปะสมัยทวารวดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เปิดบริการสัปดาห์ละ ๕ วัน หยุดวันจันทร์ วันอังคาร
และวันนักขัตฤกษ์ 

๓. สํานักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง อําเภอเมือง ริเริ่มโดยท่านพุทธทาสภิกขุ  
เป็นสาขาหนึ่งของวัดสวนโมกข์ 

๔. หอพระพุทธสิหิงค์ บริเวณศาลากลางจังหวัด ภายในประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปหนึ่งในสามของประเทศไทย 

 
 



๕. ศาลพระเสื้อเมือง อยู่ตรงข้ามวัดสวนป่าน อําเภอเมือง ภายในมีเทวรูป ๒ องค์ คือพระเสื้อเมือง 
และพระทรงเมือง 

๖. หอพระอิศวร ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย 
เป็นท่ีประดิษฐานศิวลึงค์ 

๗. หอพระนารายณ์ ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ 
๘. กําแพงเมือง ถนนราชดําเนิน เป็นกําแพงที่ซ่อมข้ึนใหม่ ตามรูปแบบเดิม 
๙. ศาลาโดหก หรือศาลาประดูห่ก ถนนราชดําเนิน เป็นสถานที่พักของคนเข้าเมืองไม่ทันในสมัยก่อน 
๑๐. พระวิหารสูงหรือหอพระสูง ถ.ท่าช้าง ใกล้กับสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

นครศรีธรรมราช 
๑๑. สระล้างดาบศรีปราชญ์ และอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์ ตั้งอยู่ในโรงเรียนกัลยาณี 
๑๒. เจดียักษ์ อยู่ข้างสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดําเนิน 
๑๓. อนุสาวรีย์วีรไทย ถนนราชดําเนิน อยู่ในค่ายวชิราวุธ ชาวบ้านเรียกว่า จ่าดํา หรือเจ้าพ่อจ่าดํา 
๑๔. วัดเขาขุนพนม และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา อําเภอพรหมคีรี 
๑๕. แหล่งโบราณคดีวัดโมคลาน อําเภอท่าศาลา เป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู 
๑๖. แหล่งโบราณคดีเขาคา อําเภอสิชล เป็นศาสนสถานสําคัญในลัทธิไศวนิกาย 
๑๗. พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนัง อําเภอปากพนัง เป็นท่ีรวบรวม

ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของลุ่มน้ําปากพนัง 
๑๘. วัดนันทาราม อําเภอปากพนัง มีพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยา และศิวลึงค์องค์ใหญ่อายุ ๑,๒๐๐ ปี 
๑๙. ศิลาจารึกเขาช่องคอย อ.ร่อนพิบูลย์ จารึกเป็นอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต 
๒๐. วัดเขาแก้ววิเชียร อ.เชียรใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ประมาณ ๔๐๐ ปี มีพันธุ์ไม้และลิงอาศัยอยู่มาก 
๒๑. วัดแม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ ชมฆ้องใหญ่ และรูปปั้นพระนางเลือดขาว 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ 
๑. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง คลอบคลุม ๗ อําเภอ มียอดเขาสูง ๑,๘๓๕ เมตร ได้รับรางวัลกินรี 

รางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ปี ๒๕๔๑ 
๒. น้ําตกกะโรม อําเภอลานสกา สูง 19 ชั้น ชั้นท่ี 7 ชื่อ หนานคาดฟ้า ซ่ึงสวยงามที่สุด 
๓. บ้านคีรีวง อําเภอลานสกา เป็นชุมชนวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ จัดท่ีพักแบบโฮมสเตย์ 

เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ได้รับรางวัลกินรี รางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวป ี๒๕๕๑ 

๔. น้ําตกพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี เป็นน้ําตกขนาดใหญ่ เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช 
๕. น้ําตกอ้ายเขียว ตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี ต้นน้ําเกิดจากเขาหลวงมีท้ังหมด ๑๕ ชั้น 
๖. น้ําตกกรุงชิง อําเภอนบพิตํา เป็นน้ําตกจากผาสูงชันประมาณ ๑๐๐ เมตร ชั้นท่ีสวยคือ “หนาน

ฝนแสนห่า” 
๗. ถํ้าหงส์ อําเภอนบพิตํา ภายในถ้ํามีธารน้ําไหลผ่าน ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร สามารถทะลุไปอีก

ด้านหนึ่ง 
๘. น้ําตกกรุงนาง ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา เป็นน้ําตกขนาดกลางสูงประมาณ ๓๐ เมตร 
๙. น้ําตกคลองปาว หมู่ ๖ ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา เป็นน้ําตกสวยงามต้นกําเนิดของคลองกลาย 
๑๐. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลช้างกลาง ได้รับรางวัลกินรี รางวัลดีเด่นด้านอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวในปี ๒๕๔๕ 



๑๑. น้ําตกท่าแพ ตําบลช้าง อําเภอช้างกลาง เป็นน้ําตกประมาณ ๑๐ ชั้น 
๑๒. น้ําตกสวนขัน ตําบลสวนขัน อําเภอช้างกลาง เป็นแหล่งธรรมชาติท่ีสวยงามเหมาะในการเดินป่า 
๑๓. วัดถํ้าทองพรรณรา อําเภอถ้ําพรรณรา มีประเพณีข้ึนถํ้าในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ 
๑๔. น้ําตกสุนันทา อําเภอท่าศาลา เป็นน้ําตกขนาดเล็กแต่มีความสวยงาม 
๑๕. หาดสระบัว อําเภอท่าศาลา เป็นหาดทรายยาว จากเหนือลงใต้ 
๑๖. หาดหินงาม อําเภอสิชล บริเวณชายหาดเต็มไปด้วยก้อนหินกลมเกลี้ยง สีสันสวยงาม 
๑๗. หาดคอเขา (หาดปิติ) อําเภอสิชล เป็นหาดที่ต่อจากหาดหินงาม 
๑๘. น้ําตกสี่ขีด อําเภอสิชล เป็นน้ําตกขนาดเล็ก ไหลผ่านหินระยะทางยาว 
๑๙. น้ําตกหน่อตง อําเภอสิชล เป็นน้ําตกท่ีสวยงาม มีจํานวน ๗ ชั้น 
๒๐. น้ําตกภูริน อําเภอสิชล เป็นน้ําตกท่ีเกิดจากห้วยผ่านภูเขาหินปูน 
๒๑. เขาพลายดํา อําเภอสิชล เป็นภูเขาที่มีเชิงเขาติดชายทะเล มีหาดทรายสวยงาม 
๒๒. อุทยานแห่งชาติขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ อําเภอขนอม พ้ืนท่ีครอบคลุมเกาะนครศรีธรรมราช          

และสุราษฎร์ธานี 
๒๓. อ่าวขนอม อําเภอขนอม เป็นชายฝั่งทะเลสวยงาม ประกอบด้วยหาดหลายหาด 
๒๔. หาดในเพลา อําเภอขนอม เป็นหาดแนวยาวโค้งขนานกับแนวภูเขา 
๒๕. อ่าวท้องหยี อําเภอขนอม เป็นหาดทรายงามที่มีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ 
๒๖. ถํ้าเขาวังทอง อําเภอขนอม ภายในถ้ําเป็นห้องโถงขนาดใหญ่บ้าง เล็กบ้าง อันสวยงาม 
๒๗. ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก เป็นสถานที่รําลึกเหตุการณ์วาตภัย ปี ๒๕๐๕ 
๒๘. บ้านรังนก อําเภอปากพนัง เป็นคอนโดนก มีนกนางแอ่นมาทํารังอยู่ในชุมชนเมือง 
๒๙. ล่องเรือชมแม่น้ําปากพนัง ชมวิถีชีวิตชาวปากพนัง โครงการพระราชดําริและปล่องโรงสีไฟสมัย ร.๕ 
๓๐. น้ําตกโยง อําเภอทุ่งสง มีลักษณะกระแสน้ํารวมเป็นเกลียวเชือกเส้นใหญ่ ตกจากหน้าผาสูงชัน 
๓๑. ถํ้าตลอด อําเภอทุ่งสง เป็นถํ้าเล็กสามารถเดินทะลุได้ตลอด 
๓๒. น้ําตกคลองจังและเดินป่าเขาเหมน เป็นน้ําตก ๗ ชั้น และเขาเหมนเป็นรูปปิรามิด 
๓๓. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนท่ี ๑,๒๕๗ ไร่ ประกอบด้วย

สวนสัตว์เปิด(ชมฟรี)สวนนก สวนเต่า สวนนกน้ํา สวนสุขภาพ ศูนย์วัฒนธรรมไทย ญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์เมือง
นครศรีธรรมราช เมืองพุทธภูมิและพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
๑. บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ๑๐/๑๑ ถ.ศรีธรรมโศก ๓ ศิลปินท้องถิ่นรับรางวัลกินรี ปี ๒๕๓๙ 
๒. พระตําหนักประทับแรมอําเภอปากพนัง โครงการสร้างบ้านให้พ่อ เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบภาคใต้ 
๓. หมู่บ้านทําพัดใบกระพ้อ อ.ร่อนพิบูลย์ เป็นหัตถกรรมท้องถิ่นท่ีได้รับความนิยม 
๔. พระโพธิสัตว์กวนอิม อ.ทุ่งสง เป็นปฏิมากรรมปูนปั้นสีขาว สูง ๑๙ เมตร 
๕. ผ้าทอศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จัดตั้งโดยพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๓๗ 
๖. ศาลหลวงต้นไทร ศักด์ิสิทธิ์ อ.เชียรใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับสั่งให้ตั้งศาลหลวง 

ท่ีต้นไทรบริเวณคลองชะอวด – แพรกเมือง 
๗. เส้นทางเมืองลิกอร์ นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
 



สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
เครื่องถมนคร  เป็นหัตถกรรมสําคัญของนครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมาแต่

อดีต มี 2 ชนิด คือ ถมดํา ซ่ึงจะมีลวดลายเป็นสีขาว พ้ืนเป็นสีดํา และถมทองหรือถมทาทอง ซ่ึงจะมีลวดลาย
เป็นสีทองพ้ืนเป็นสีดํา มีการสอนทําหัตถกรรมเครื่องถมที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช บริเวณที่มี
เครื่องถมขายมากที่สุด คือ ถนนท่าช้างหลังสนามหน้าเมือง บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บริเวณท่าวัง 
  สร้อยนโม สร้อยเงิน และสร้อยสามกษัตริย์  เป็นงานที่ ตกทอดกันมาช้านาน ในด้านฝีมือ ช่างเงิน
ของชาวนครฯ การประดิษฐ์ถักร้อยสร้อยนานาชนิด มีท้ังเงิน ทอง และสามกษัตริย์ (คือทอง เงิน นาก) มีศูนย์
รวมอยู่ท่ีถนนท่าช้าง หลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานนครศรีธรรมราช 
  หนังตะลุง การแกะสลักตัวหนังตะลุง การแกะหนังตะลุงเป็นศิลปหัตถกรรมที่ควบคู่การเล่นหนัง
ตะลุงของภาคใต้ ตัวหนังตะลุงของไทยได้ดัดแปลงแก้ไขรูปร่างตัวหนังของชวา ให้เป็นศิลปะตามแบบของไทย 
มือเท้าของตัวหนังสามารถเคลื่อนไหวได้ขณะเชิด หนังท่ีใช้แกะทําหนังตะลุง จะใช้หนังวัวหรือหนังแพะดิบ 
  จักสานย่านลิเพา  ย่านลิเพาเป็นศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง เป็นงานฝีมือท่ีมีมานานมากกว่า 100 ปี 
ย่านลิเพาเป็นพืชเถา  เปลือกลําต้นเหนียว มีความทนทาน ชาวบ้านจํานํามาสานเป็นเครื่องใช้สอยแทนหวาย 
เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาน กล่องยาเส้น ปั้นชา ตะกร้า เป็นต้น ชมผลิตภัณฑ์ได้ท่ีศูนย์ศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบ้านนครศรีธรรมราช ข้างโรงเรียนวัดหมน 

ผ้ายกนคร  บ้านมะม่วงปลายแขน เป็นชุมชนที่ทอผ้าเมืองนคร มีลายลักษณ์ของจังหวัด เช่น ลาย
พิกุล และมีการแสดงการทอผ้ายกให้ชมอีกด้วย 

หัตถกรรมกระจูด  ต้นกระจูดได้ถูกนํามาตากคลุกทับเหยียบแล้วทอสานเป็นสื่อ และสารพัดเครื่องใช้
ในครัวเรือน โดยเฉพาะถุง ตะกร้า และกระเป๋าเป็นท่ีนิยมแพร่หลายถึงในต่างประเทศ 

ประเพณีวัฒนธรรม 
๑. ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบวิวัฒนาการมาจากประเพณี เปตพลีของพราหมณ์ ซ่ึงลูกหลานจัดข้ึนเพ่ือ

ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นประเพณีท่ียิ่งใหญ่มากของชาวภาคใต้ และชาว
นครศรีธรรมราชเป็นงานบุญเพ่ือแสดงความกตัญญูบุพการีซ่ึงล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาว่าผู้
ล่วงลับไปแล้วมีบาปมากจะตกนรกและกลายเป็น “เปตชน” หรือเปรตจะถูกปล่อยตัวจากนรกเพื่อให้มาพบ
ญาติพ่ีน้องและลูกหลานของตนในเมืองมนุษย์ ในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๐ และให้กลับไปในนรกดังเดิม ก่อน
พระอาทิตย์ข้ึน ในวันแรม ๑๕ คํ่าเดือน ๑๐  

๒. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ในปัจจุบัน ประเพณีนี้จะนําผ้าไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ในวัน

มาฆบูชา (ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๓)  และวันวิสาขบูชา (วันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖) 
๓. ประเพณีชักพระ หรือลากพระ 
การลากพระนิยมทํากันในวันออกพรรษาเพียงวันเดียว มีท้ังการลากพระบกและพระน้ํา 
๔. ประเพณีอาบน้ําคนแก่ 
ประเพณีอาบน้ําคนแก่เป็นพิธีท่ีเก่ียวเนื่องมาจากประเพณี สงกรานต์ (วันท่ี ๑๓ - ๑๕ เมษายน)  
๕. ประเพณีสวดด้าน 
ในวันธรรมสวนะ พุทธศาสนิกชนจะมาทําบุญฟังธรรมกัน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซ่ึงถือกันว่า

เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงมีชาวบ้านมาทําบุญกันมากเป็นพิเศษ สถานที่ท่ีจัด
ให้มีภิกษุสงฆ์มาเทศนา คือในวิหารคดหรือระเบียง ชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่า “ด้าน” การเทศน์ของ
พระภิกษุสงฆ์จะมีด้านละหนึ่งธรรมาสน์อย่างน้อย 

 



๖. ประเพณีแห่นางดาน เทศกาลมหาสงกรานต์ 
ความเป็นมา ประเพณี แห่นางกระดานหรือแห่นางดาน เป็นส่วนหนึ่งของประเพณี ตรียัมปวาย  

หรือประเพณี โล้ชิงช้าของศาสนาพราหมณ์ โดยพราหมณ์จะอัญเชิญเทพนางกระดาน ซ่ึงมีอยู่ด้วยกัน ๓ องค์ 
ข้ึนประดิษฐานบนเสลี่ยงแล้วแห่แหนไปยังจุดนัดหมาย ส่วนมากจะเป็นโบสถ์พราหมณ์ ประเพณีนี้จัดข้ึนใน
วันท่ี ๑๔ เมษายน ของทุกปี  

๗. ประเพณีกวนข้าวยาคู 
ความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราชมีความเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับพุทธประวัติ ตอน นางสุชาดาถวายข้าว

มธุปายาสยาคู ประเพณีกวนข้าวยาคูนิยมกวน ในวันขึ้น ๑๓ คํ่า และ ๑๔ คํ่า เดือน ๓ ใช้วัดเป็นสถานที่กวนข้าว
ยาคู 

๘. ประเพณีตักบาตรธูปเทียน 
ประเพณี ตักบาตรธูปเทียน เกิดจากพุทธศาสนิกชนนําธูปเทียนดอกไม้ไปนมัสการและจุดไฟเพ่ือบูชา

พระบรมสารีริกธาตุณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  
๙. ประเพณีให้ทานไฟ 
การให้ทานไฟ หมายถึง เป็นการทําบุญเพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์เกิดความอบอุ่นในตอนเช้ามืดของคืนท่ีมี

อากาศหนาวเย็น โดยใช้ลานวัดเป็นท่ีก่อไฟและทําขนมไปถวายพระ ประเพณีนี้นิยมทํากันในเดือนอ้าย หรือ
เดือนยี่ของทุกปี ช่วงอากาศหนาวเย็น 
 
สังคม 
การศึกษา 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอน 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  แบ่งพ้ืนท่ีเขตการศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น  4  เขต  และพื้นท่ีมัธยมศึกษา 1 เขต 

 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2554  ท้ัง  5  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมทั้ง กศน.  มีสถานศึกษา  
1,033  แห่ง  ครูอาจารย์  19,772  คน  นักเรียน  324,810  คน  แยกได้ ดังนี้ 
 

สถานศึกษา  (แห่ง) ครูอาจารย์  (คน) นักเรียน  (คน) เขตพื้นที่การศึกษา 
ของรัฐ เอกชน ของรัฐ เอกชน ของรัฐ เอกชน 

เขต 1                     154 52 2,801 1,191 59,314 26,105
เขต 2 224 39 3,058 840 35,093 21,716
เขต 3               226 31 2,393 643 30,545 16,846
เขต 4 151 26 1,732 357 44,414 8,546
มัธยมศึกษา เขต 12 71  - 3,356  - 59,234  -
กศน. 24 - 473 - 14,850 -

รวม 890 148 13,813 3,031 243,450 73,213 
รวมรัฐและเอกชน 1,038 16,844 316,663 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นศ. เขต 1 – 4  เขตมัธยมศึกษา เขต 12 และ กศน. 
 
 



จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งพ้ืนท่ีการศึกษาออกเป็น ๔ เขต  ได้แก่ 
๑.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ รวมพื้นท่ี อ.เมือง 

(ท่ีตั้งเขต) อ.ลานสกา  อ.พระพรหม และอ.เฉลิมพระเกียรติ 
๒.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ รวมพื้นท่ี อ.ทุ่งสง  

(ท่ีตั้งเขต) อ.ทุ่งใหญ่  อ.บางขัน อ.นาบอน อ.ฉวาง อ.ถํ้าพรรณรา อ.พิปูน และอ.ช้างกลาง 
๓.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๓  รวมพื้นท่ี อ.เชียรใหญ่ 

(ท่ีตั้งเขต)  อ.ปากพนัง  อ.ร่อนพิบูลย์  อ.หัวไทร  อ.ชะอวด  และ  อ.จุฬาภรณ์ 
๔.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๔  รวมพื้นท่ี อ.ท่าศาลา 

(ท่ีตั้งเขต) อ.สิชล  อ.ขนอม  อ.พรหมคีรี  และ  อ.นบพิตํา 
5.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 แห่ง ดูแลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555 สํานักงาน กศน. 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน             
23 แห่ง มีบุคลากร 473 คน มีผู้เข้าศึกษานอกระบบ รวม 14,850 คน 
 

การศาสนา 
 ปี 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัด 592 แห่ง ท่ีนักสงฆ์ 157 แห่ง  มัสยิด 120 แห่ง              
โบสถ์คริตต์ 27 แห่ง มีวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ 7 แห่ง ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด 101 แหง่ ศูนย์ปฏิบัติการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 15 แห่ง มีท่ีพักสงฆ์ 
157 แห่ง พระภิกษุ (ท้ังมหานิกาย และธรรมยุต) รวม 3,255 รูป สามเณร 714 รูป 
 จํานวนประชากรนับถือศาสนาพุทธ          1,415,689  คน  คิดเป็น 92.91% 
  จํานวนประชากรนับถือศาสนาอิสลาม          104,528  คน  คิดเป็น 06.86% 
  จํานวนประชากรนับถือศาสนาคริสต์ และอื่น      3,505  คน  คิดเป็น   0.23% 

สาธารณสุข 
 โครงการประกันสุขภาพ ณ เดือนกรกฎาคม 2555 ดําเนินการออกบัตร 1,584,692 คน  
ครอบคลุมร้อยละ 99.93 ของประชากร สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จํานวน 1,265,882 บัตร สิทธิ
ประกันสังคม จํานวน 158,873 บาท สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 131,589 บัตร  
 

 สถานสุขภาพและ สถิติชีพ  ปีงบประมาณ  2555 ต่อประชากร 1,000 คน  
อัตราเกิด               18,914 คน  อัตรา 12.39 
อัตราตาย 9,004 คน อัตรา   5.90 
อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ 9,901 คน อัตรา   0.64 
อัตราตายปริกําเนิด 124 คน อัตรา 6.52 
อัตราทารกตาย 97 คน อัตรา 5.12 
อัตรามารดาตาย       4 คน อัตรา 21.14 

 

 
 



สาเหตุการตายที่สําคัญ  
          จากข้อมูลการตายใบมรณบัตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555 พบว่าสาเหตุการตายท่ีสําคัญ 5  ลําดับแรก 
คือ เนื้องอก โรคหัวใจขาดเลือด และโรคอุบัติเหตุขนส่ง โลหิตเป็นพิษและโรคหลอดเลือดในสมอง 

สาเหตุการป่วย 
  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 3 ลําดับแรกคือโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด  
และโรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสมั 
  สาเหตุป่วยของผู้ป่วยในโรคความผิดปกติเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ  

โรคจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2555) 
             มีโรคอุจจาระร่วงเป็นโรคท่ีมีอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มนี้รองลงมาคือ ไข้ปอดบวม ตาแดงจากไวรัส 
อีสุกอีใส ไข้เลือดออก หวัดใหญ่ อาหารเป็นพิษ และโรคมือเท้าปาก  
    โรคเอดส์ และผู้ป่วย HIV ณ เดือนสิงหาคม 2555 มีผู้ป่วยโรคเอดส์ รวม 9 ราย (ผู้ชาย 4 คน 
ผู้หญิง 5 คน)  

ข้อมูลด้านบุคลากรสาธารณสุข  ปี  ๒๕๕5 

บุคลากร กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ เอกชน รวม อัตราส่วนบุคลากร 

๑ คน ต่อประชากร
แพทย์ 269 31 22 322 5,660
ทันตแพทย์ 89 4 2 95 17,107
เภสัชกร 169 11 13 194 9,009
พยาบาลวิชาชีพ 2,145 97 75 2,317 709
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 108 9 4 121 14,041
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 853 3 2 858 1,784

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลศูนย์  ๗๔๘ เตียง  ๑   แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน  ๑๕๐ เตียง  ๑   แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน  ๑๒๐ เตียง  ๒   แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน   ๙๐  เตียง  ๑   แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน   ๖๐  เตียง  2   แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน   ๓๐  เตียง  ๑๐ แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน   ๑๐  เตียง  ๑   แห่ง 
ศูนย์อนามัยท่ี ๑๑   3๐  เตียง  ๑   แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล   ๒๕๐ แห่ง 
หน่วยบริการคู่สัญญา   25  เครือข่าย 

 
 
 
 



สังกัดกระทรวงอื่น 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครศรีธรรมราช  5 แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขอําเภอทุ่งสง   1 แห่ง 
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ (อําเภอเมือง) ๑๐๘ เตียง   ๑ แห่ง 
โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (อําเภอทุ่งสง) ๓0 เตียง  ๑ แห่ง 
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดท่ี ๑๒ อําเภอทุ่งสง)  ๑ แห่ง 
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ๔๖ เตียง   ๑ แห่ง 
โรงพยาบาลตําบลสังกัดเทศบาลเมืองปากพูน  2 แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปากพนัง  1 แห่ง 

สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 
                     สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

โรงพยาบาลเอกชน/สถานพยาบาล อําเภอ ช่ือสถานบริการเอกชน จํานวน แห่ง) เตียง 
เมือง โรงพยาบาลนครินทร์   ๑ ๑๐๗

 โรงพยาบาลนครคริสเตียน ๑ ๕๐
 โรงพยาบาลนครพัฒน์  ๑ 59
ทุ่งสง รวมแพทย์ทุ่งสง ๑ ๒๕

 รวม ๔ 241

      สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ประเภท จํานวน (แห่ง) 
เวชกรรม 94
เวชกรรมเฉพาะทาง 48
ทันตกรรม 45
การพยาบาลและผดุงครรภ์ 204
เทคนิคการแพทย์ 8
แพทย์แผนไทย 19
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
สหคลินิก 4

รวม 423

ร้านขายยา แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน บรรจุเสร็จ 91
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 152
ร้านขายยาแผนโบราณ 34
ผลิตยาแผนโบราณ 17

รวม 294



ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
  สถิติชีพ ปี พ.ศ.๒๕๕5 
 

สถิติชีพ จํานวน(คน) อัตรา 
อัตราการเกิด ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน   18,914 12.39 
อัตราการตาย ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน   9,004 5.90 
อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน   9,910 0.64 
อัตราการตายปริกําเนิด ต่อเด็กเกิดมีชีพและเกิดไร้ชีพ ๑,๐๐๐ คน  124 6.52 
อัตราทารกตาย ต่อเด็กเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน   97 5.12 
อัตราส่วนการตายมารดา ต่อเด็กเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน   4 21.67 

 ด้านแรงงาน 
 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาส 2 ปี 2555 ประชาการท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป 
จํานวน 1,372,711 คน  โดยเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงานรวม 1,018,128 คน คิดเป็น 74.17% ของ
ประชากรรวม  โดยแยกออกเป็นกําลังแรงงานปัจจุบันท้ังหมด ท้ังนี้กําลังแรงงานปัจจุบัน แยกเป็นผู้มีงานทํา 
1,010,875 % คน คิดเป็น 99.29 % ของกําลังแรงงาน และผู้ว่างงาน 7,253 คน คิดเป็น 0.71 % 
แรงงานต่างด้าวท่ีมาทํางานในพื้นท่ี รวม 18,607 คน 
 

ข้อมูลคนต่างด้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

 

ลําดับที่ รายละเอียด จํานวนคนต่างด้าว 
(คน) 

นายจ้าง/เจ้าของสถาน
ประกอบการ 

(แห่ง) 
1. คนต่างด้าวตลอดชีพ 595  - 
2. ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 12 3 
3 เข้าเมืองชั่วคราว 525 102 
4. มีใบถ่ินท่ีอยู่ 5 4 
5. ชนกลุ่มน้อย 50 29 



 

ลําดับที่ รายละเอียด จํานวนคนต่างด้าว 
(คน) 

นายจ้าง/เจ้าของสถาน
ประกอบการ 

(แห่ง) 
6. กลุ่มผ่อนผันตามมติครม.มิ.ย. 47/ม.ค.52 

 
 
 
ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 
 
 
 
 

      4,671 
 - พม่า  4,541 
 - ลาว        26 
 - กัมพูชา  104 
     4,857 
 - พม่า  4,857 
 - ลาว  330 
 - กัมพูชา 59 

621 

7. นําเข้าตาม MOU         425 
 - พม่า     151 
 - ลาว       47 
 - กัมพูชา 104 
 

20 

8. คนต่างด้าวท่ีใบอนุญาตทํางานหมดอายุ 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2555 
 
 
ยื่นขอต่อใบอนุญาตทํางาน 
 
 
 
 
พิสูจน์ชาติแล้ว 

      5,530 
- พม่า     4,103 
- ลาว      1,010 
 - กัมพูชา 417 
        335 
- พม่า     234 
- ลาว       82 
- กัมพูชา   19 
 
 - พม่า  1,213 

1,274 
 
 
 
 
 
 
 
 

287 
 รวม 18,607  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดําเนินงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลําดับที่ รายการข้อมูล กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

๑ จํานวนสถานประกอบการ 4,652 ราย - 
๒ จํานวนผู้ประกันตน 68,063 คน - 
3 จํานวนนายจ้าง - 3,172 ราย 
๕ จํานวนลูกจ้าง - 39,037 ราย 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ 30 มิถุนายน 2555 

อาชญากรรมและยาเสพติด 
สถิติคดีอาชญากรรมตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ห้วงระยะเวลาแต่ ม.ค.2554 – ก.ค. 2554 เปรียบเทียบ ม.ค. 2555 – ก.ค. 2555 
 

๒๕๕4 ๒๕๕5 ประเภทคดี 
 รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

+ เพิ่ม 
- ลด 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

๑. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 111 68 116 68 5 4.5 
๒. คดีชีวิต ร่างกายและเพศ 523 327 508 344  - 15 -2.87 
๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 611 278 580 289  -30 -5.07 
๔. คดีอาญาที่น่าสนใจ 315 54 309 94 -6 -1.90 
๕. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย 5,463 6,982 8,093 9,851 2,630 48.14 

 
ยาเสพติด 

สถิติผลการปราบปรามจับกุมยาเสพติดให้โทษของตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจําปี มกราคม  - กรกฎาคม 2555 

 

ปี ๒๕๕5 
จับกุม 

 
ลําดับ 

 
ประเภท 

ราย คน 
น้ําหนักของกลางกรัม/ซีซี/เม็ด 

๑. เฮโรอีน 1 1 1.4 กรัม 
๒. กัญชาแห้ง 270 288 116.19 กก. 
๓. กัญชาสด 44 44 55.05 กก. 
๔. พืชกระท่อม 928 1,457 1,430 กก. , 513.99 ลิตร 
๕. ยาบ้า (แอมเฟตามีน) 3,533 3,619 179,074 เม็ด. , 17.89 กรัม 
๖. สารระเหย 16 16 กาว 10 กระป๋อง  
๗. โซแลม 28 31 3,865 เม็ด 
๘. ไอซ์ 913 998 4.19 กก. 
๙. ยาแก้ไอ 22 25 64,331 ขวด 

 รวม 5,774 6,489   
   
 
 



ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕4 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปี 2555 ยังประมวลผลไม่แล้ว
เสร็จ) 

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕4 ซ่ึงจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตพื้นท่ีชนบท
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 239,073 ครัวเรือน  1,533  หมู่บ้าน 163 ตําบล 23 อําเภอ 
คุณภาพชีวิตของคนในเขตชนบทของจังหวัดนครศรีธรรมราชตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จํานวน ๖ หมวด  ๔๒ 
ตัวชี้วัด สรุปในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

-   บรรลุเป้าหมาย  21  ข้อ  คือ 
    ตัวชี้วัดท่ี 1,2,4,8,9,11,12,13,15,16,17,22,23,25,29,30,31,34,39,40,42 
-   ไม่บรรลุเป้าหมาย  21  ข้อ  คือ 
    ตัวชี้วัดท่ี 3,5,6,7,10,14,18,19,20,21,24,26,27,28,32,33,35,36,37,38,41 

จํานวนหมู่บ้านตามระดับการพัฒนาจําแนกตามอําเภอ ปี 2554 
  จํานวนราษฎร 832,879 คน จํานวนครัวเรือน 239,649 ครัวเรือน ในทั้งหมด 1,534 หมู่บ้าน  
มีหมู่บ้านเร่งพัฒนาอันดับหนึ่ง 5 หมู่บ้าน อันดับสอง 295 หมู่บ้าน อันดับสาม 1,234 หมู่บ้าน 
 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 พ้ืนที่อําเภอ จํานวนหมู่บ้าน 
ทั้งหมด จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เมือง 114 - - 31 27.2 83 72.8
พรหมคีรี 34 - - 6 17.6 28 82.4
ลานสกา 44 - - - - 44 100
ฉวาง 77 - - 10 13.0 67 87.0
พิปูน 42 - - - - 42 100
เชียรใหญ่ 97 - - 26 26.8 71 73.2
ชะอวด 87 - - 7 8.0 80 92.0
ท่าศาลา 109 1 0.9 19 17.4 89 81.7
ทุ่งสง 124 - - 15 21.1 109 87.9
นาบอน 34 - - 12 35.3 22 64.7
ทุ่งใหญ่ 63 - - 13 20.6 50 79.4
ปากพนงั 141 - - 22 15.6 119 84.4
ร่อนพิบูลย ์ 50 2 4.0 27 54.0 21 42.0
สิชล 110 - - 15 13.6 95 86.4
ขนอม 40 - - - - 40 100 
หัวไทร 99 2 2.0 46 46.5 51 51.5
บางขัน 60 - - 25 41.7 35 58.3
ถํ้าพรรณรา 29 - - 2 6.9 27 93.1
จุฬาภรณ ์ 29 - - 2 6.9 27 93.1
พระพรหม 40 - - 9 22.5 31 77.5
นบพิตาํ 38 - - 3 7.9 35 92.1
ช้างกลาง 36 - - - - 36 100
เฉลิมพระเกียรติ 37 - - 5 13.5 32 86.5

รวมทั้งหมด 1,534 5 0.3 295 19.2 1,234 86.5

ท่ีมา : ศนย์ข้อมลการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชมชน กระทรวงมหาดไทย  ณ 11 กรกฎาคม 2554



ตาราง แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลรายได้เฉลี่ยของคนจังหวัด/อําเภอ ปี 2553 – 2554 

อําเภอ/จังหวัด อาชีพ ปี 2553 
(บาท/คน/ปี) 

ปี 2554 
(บาท/คน/ปี) 

นาบอน ทําสวน 54,864.52 80,620.01 
ถํ้าพรรณรา ทําสวน 53,497.77 73,320.97 
ทุ่งสง ทําสวน 57,772.68 68,942.37 
ฉวาง ทําสวน 55,567.66 67,531.36 
พิปูน ทําสวน 51,079.15 66,382.75 
สิชล ทําสวน 53,054.37 63,783.39 
ช้างกลาง ทําสวน 51,746.58 63,259.32 
บางขัน ทําสวน 53,271.34 62,260.28 
ขนอม ทําสวน 54,694.88 60,636.64 
ทุ่งใหญ่ ทําสวน 53,073.29 58,929.98 
ชะอวด ทําสวน 46,727.49 58,816.44 
จุฬาภรณ์ ทําสวน 44,890.97 57,026.94 
นบพิตํา ทําสวน 48,347.18 56,522.74 
ท่าศาลา รับจ้างท่ัวไป 46,361.60 52,079.89 
ลานสกา ทําสวน 45,582.42 50,749.14 
เมือง รับจ้างท่ัวไป 45,726.07 48,913.44 
ปากพนัง รับจ้างท่ัวไป 40,023.59 48,824.39 
พรหมคีรี ทําสวน 43,379.47 48,787.71 
พระพรหม รับจ้างท่ัวไป 44,832.35 47,131.16 
ร่อนพิบูลย์ รับจ้างท่ัวไป 38,707.45 44,559.01 
เฉลิมพระเกียรติ รับจ้างท่ัวไป 40,012.24 43,870.29 
หัวไทร รับจ้างท่ัวไป 41,941.59 43,866.33 
เชียรใหญ่ ทํานา 43,160.03 43,600.55 

เฉลี่ยท้ังจังหวัด  48,130.43 56,231.59 

  ผลการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555 
 จํานวนกองทุนท้ังหมด 1,602 กองทุน แยกเป็น กองทุนหมู่บ้าน 1,546 กองทุน  กองทุนชุมชนเมือง 
56 กองทุน จํานวนคณะกรรมการกองทุน  21,924 คน จํานวนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 256,425 คน เงินออม
สมาชิก 559,072,811 บาท เงินกองทุนดีเด่น (AAA) กองทุนละ 100,000 บาท จํานวน 410  กองทุน 
การจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ผ่านการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 1,557 กองทุน คิดเป็น
ร้อยละ 97.19 คงเหลือ จํานวน 45 กองทุน โครงการเพิ่มทุนระยะที่ 2 (ต้องเป็นกองทุนท่ีผ่านการจด
ทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ซ่ึงจังหวัดนครศรธีรรมราชมีกองทุนท่ีมีสิทธิ์สามารถเพิ่มทุนได้ จํานวน 1,557 กองทุน  
ได้รับการเพ่ิมทุนระยะที่ 2 จํานวน 1,389 กองทุน คิดเป็น 89.21% คงเหลือจํานวน 212 กองทุน สมาชิก
กู้ไปลงทุนรวมทั้งสิ้น  164,641 ราย แยกเป็นเกษตรกรรม 116,449 ราย อุตสาหกรรม 6,862 ราย 
ค้าขาย 34,706 ราย และอื่น ๆ 6,624 ราย รวมเป็นเงินกู้ท้ังสิ้น 1,832,425,621 บาท 
 
 



 หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการคัดสรรระดับ 1 – 5 ดาว รวม 164 ผลิตภัณฑ์ ได้ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยได้จัดงาน “มหกรรม OTOP เมืองนคร 2555” เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้า 
OTOP และประชาสัมพันธ์สินค้าท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จักสร้างรายได้ได้แก่ผู้ผลิตส้นค้า OTOP 
ยอดจําหน่วยสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 55 ถึง ก.ค. 55) ยอดจําหน่าย           
รวม 747,724,115 บาท 

ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท่ี ประเภทผลิตภัณฑ์ 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว รวม 
1 อาหาร 4 8 5 27 11 55 
2 ของใช้ฯ  22 18 18 3 61 
3 เครื่องดื่ม   1 5  6 
4 ผ้าเครื่องแต่งกาย  3 9 6 7 25 
5 สมุนไพร  2 2 10 3 17 
 รวม 4 35 35 48 24 164 

หมายเหตุ จะดําเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเดือนพฤศจิกายน 2555 
 


