
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ค าขวัญจังหวัด 
เราชาวนคร อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม  
กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียน ท าอันตรายผู้ใด 
 
ค าขวัญอ าเภอ 
สิชลเมืองโบราณ ถ  าพิศดาร  ธารสะอาด หาดหินงาม น  าตกสวย รวยทรัพยากร 
ที่อยู่  ท่ีว่าการอ าเภอ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี หมู่ท่ี 10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล  

จ.นครศรีธรรมราช 
หมายเลขโทรศัพท์  0-7577-1575 
หมายเลขโทรสาร  0-7577-1575 
เว็บไซต์อ าเภอ    www.schondt.com 
  
ข้อมูลทั่วไป 
ประวัติความเป็นมา 
 อ าเภอสิชลจัดตั งเมื่อสมัยรัชกาลท่ี 5 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี ร.ศ.116 
เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2440 ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมี 9 อ าเภอ คือ อ าเภอกลางเมือง 
อ าเภอเบี ยซัด อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอสิชล อ าเภอล าพูน อ าเภอฉวาง อ าเภอทุ่งสง อ าเภอเขาพัง
ไกร และอ าเภอกลาย 

สิชลเมื่อได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอ ได้ตั งท่ีว่าการอ าเภอท่ีฉลองระยะหนึ่ง แล้วย้ายไปท่ี
บ้านปากแพรก (ตลาดสิชลปัจจุบัน) ต่อมาย้ายไปตั งบ้านบางฉาง(ท่ีว่าการอ าเภอหลังเก่า) มีหลวง
อนุสรสิทธิกรรม (นายบัว ณ นคร) เป็นนายอ าเภอคนแรก นับว่าเป็นยุคของการสถานปนาอ าเภอ 
สิชล 
     
 ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอสชิล 

อ าเภอสิชลเป็นดินแดนแห่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์และมรดกแห่งวัฒนธรรมมีหลักฐาน
การอาศัยของมนุษย์ท่ีสืบค้นได้ ตั งแต่ยุคหินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันบนผืนแผ่นดินสิชลนี เป็นเขต
พื นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการอาศัยของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดประวัติศาสตร์ยาวนานต่อเนื่อง 
อ าเภอสิชลเป็นอ าเภอตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื นท่ี ๗๐๓.๑๐๕ ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นเนื อท่ีประมาณ ๔๗๘,๔๐๐ ไร่  อยู่ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือตาม
แนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๐๑ ประมาณ ๖๓ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 
๗๑๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี  

 



      ทิศเหนือ จดอ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ทิศใต้  จดอ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ทิศตะวันออก  จดอ่าวไทย 
      ทิศตะวันตก  จดอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
       

ค าว่า สิชล มีความหมายว่า น  าดี ซึ่งเป็นลักษณะพื นท่ีท่ัวไปในเมืองของจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเขตอ าเภอเมือง อ าเภอท่าศาลา อ าเภอสิชล และอ าเภอขนอม   
 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 โดยท่ัวไป เป็นท่ีราบชายฝั่งทะเล ทางด้านทิศตะวันตกของอ าเภอเป็นท่ีราบสูงและมีป่าไม้
มาก (เทือกเขานครศรีธรรมราช) พื นท่ีค่อยๆ ลาดต่ าลงมาเป็นท่ีราบ ตอนกลางเป็นท่ีราบลุ่ม 
ทางด้านทิศตะวันออกจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ลักษณะดินเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก พื นท่ีส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา กาแฟ  สวนผลไม้ มะพร้าว ปาล์ม และอื่นๆ มีภูเขา
ตั งอยู่ท่ัวไปโดยเฉพาะตอนเหนือ ท่ีส าคัญคือ เขาหัวช้าง เขาหลวง เขาดาดฟ้า เขายวนเฒ่า เขา
ใหญ่  เขาเกียด และเขาคอกวาง อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล 
 แม่น  าล าคลอง ที่ส าคัญ คือ คลองท่าเรือรี  คลองท่าเช่ียว คลองเปลี่ยน คลองท่าทน คลอง
ท่าควาย  
 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 อ าเภอสิชลตั งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร มีลักษณะภูมิอากาศแบบโซนร้อน แต่โดย
เหตุท่ีพื นท่ี  อยู่ในคาบสมุทรท่ีไม่กว้างขวางนัก จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุม  ลมทะเลตลอดปี 
และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศ  อีกอย่างหนึ่ง คือ แนวเทือกเขาสูงตอนกลางและตะวันตก
ของอ าเภอ ในรอบปีจึงได้รับลมมรสุม ดังนี  
      ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปกติลมนี ท าให้พื นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศหนาวเย็น 
เพราะมวลอากาศจากขั วโลกเหนือพัดผ่านอ่าวไทยสู่ภาคใต้  โดยเฉพาะอ าเภอสิชลซึ่งตั งอยู่ด้านรับ
ลม ท าให้ฝนตกชุกในเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 
      ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ เป็นลมท่ีท าให้เกือบทุกภาคของประเทศมีฝนมาก เพราะลมนี 
พัดผ่านมหาสมุทรอินเดียและทางทะเลอันดามัน แต่เพราะว่าพื นท่ีในเขตอ าเภอสิชลมีภูเขาสูงกั น
ทิศทางลมไว้ จึงท าให้ไม่มีฝนตกชุกเท่าท่ีควร ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ด้วย
อิทธิพลของลมมรสุมทั งสองชนิดนี  จึงท าให้พื นท่ีอ าเภอสิชลมีฝนตกเกือบตลอดปี มีฤดูกาลเพียง ๒ 
ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน  
 ฤดูฝน  เริ่มตั งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม ในช่วงนี จะมีฝนตกหนัก และหนักมาก
ในเดือนพฤศจิกายน  มีปริมาณน  าฝนเฉลี่ย ๒,๔๙๐.๙ มิลลิเมตร/ปี ท าให้มีความชุ่มชื นตลอดปี  



 ฤดูร้อนเริ่มตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๗.๗ องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด ๑๗.๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๗.๔ องศา
เซลเซียส  จึงท าให้มีความอบอุ่นตลอดปี 
  
 ประชากรและการปกครอง 
      อ าเภอสิชล มีประชากร ๘๗,๕๙๔ คน  แยกเป็น ชาย ๔๓,๔๙๐  คน  หญิง ๔๔,๑๐๔ คน  
  
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 - เทศบาล จ านวน ๒ แห่ง คือ 
  ๑. เทศบาลต าบลสิชล เป็นท่ีตั งของชุมชนในเนื อท่ี ๓ ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขต
ต าบลสิชล ซึ่งครอบคลุมพื นท่ีหมู่ท่ี ๑ , หมู่ท่ี ๓ , และ หมู่ท่ี ๕ บางส่วน 
  ๒. เทศบาลต าบลทุ่งใส   
 - องคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๘ แห่ง คือ 
       ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
       ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
       ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลฉลอง 
       ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 
       ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
       ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลสี่ขีด 
       ๗. องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช 
       ๘. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 
       
 ด้านโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
      ๑) ไฟฟ้า จ านวนครัวเรือนทั งหมด    ๒๓,๑๘๘  ครัวเรือน 
  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้       ๒๒,๑๙๓  ครัวเรือน 
  ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้         ๙๙๕  ครัวเรือน 
      ๒)  ประปา มีประปาหมู่บ้าน  จ านวน  ๔,๖๓๒  ครัวเรือน 
      ๓)  โทรศัพท์พื นฐาน/โทรศัพท์สาธารณะ 
  - โทรศัพท์พื นฐาน  มีจ านวน  ๕,๐๐๐  เลขหมาย 
  - โทรศัพท์สาธารณะ  มีจ านวน   ๘๓   เลขหมาย   

การคมนาคม  
มีถนนสายหลัก ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จ านวน ๓  สาย  ระยะทางทั งหมด  

๔๘ กิโลเมตร    ถนนสายรอง ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานต่าง ๆ รวม  ๓๒๕ สาย  ระยะทาง
ทั งหมด  ๓๔,๐๖๕  กิโลเมตร 



 
การประกอบอาชีพของอ าเภอสิชล มีดังนี้   
 

ด้านเกษตรกรรม    
      อ าเภอสิชลประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีการท าสวน
โดยท่ัวไป เช่น สวนมะพร้าว ยางพารา  สวนผลไม้และการท านาก็มีอยู่ท่ัวไป  แต่การท าการเกษตร
ยังต้องอาศัยน  าฝนเป็นหลัก  เนื่องจาก ยังไม่มีระบบชลประทานท่ัวถึง พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญได้แก่ 
มะพร้าว ยางพารา ปาล์ม และผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าออกท่ีมีรายได้ปีละหลายล้านบาท พื นท่ีท า
การเกษตรอ าเภอสิชลมีประมาณ ๒๗๕,๐๗๑  แบ่งออกเป็นพื นท่ีต่าง ๆ ดังนี  
      -  ข้าว ประมาณ   ๓,๖๘๑ ไร่ 
      -  มังคุด ประมาณ ๑๖,๙๒๘ ไร่ 
      -  ทุเรียน ประมาณ ๑๑,๑๑๕ ไร่ 
      -  เงาะ  ประมาณ   ๖,๐๑๒ ไร่ 
      -  ลองกอง ประมาณ   ๖,๔๙๖ ไร่ 
      -  ลางสาด ประมาณ     ๓๖๗ ไร่ 
      -  มะนาว ประมาณ   ๑,๖๓๐ ไร่ 
 -  ยางพารา ประมาณ   ๑๓๗,๘๘๘  ไร่ 
 -  ปาล์ม ประมาณ ๖๓,๒๘๕ ไร่ 
 -  มะพร้าว ประมาณ ๑๘,๘๗๗ ไร่ 
 -  สะตอ ประมาณ  ๑,๔๓๗ ไร่ 
 -  พืชไร่/พืชผัก ประมาณ  ๗,๓๕๕  ไร่ 
 
       การด าเนินการสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ปี ๕๗ 
 ๑. สถาบันเกษตรกร 
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ๘ กลุ่ม 
 - กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ๒ กลุ่ม 
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ๑๑ กลุ่ม 
 ๒. วิสาหกิจชุมชน ๖๔ แห่ง และ ๑ กลุ่มเครอืข่ายวิสาหกิจ 
 -เพิกถอนทะเบียน - แห่ง 
 - จดทะเบียนเพ่ิม ๗  แห่ง 
 - ยื่นค าร้องขอต่อทะเบียน ๒๗ แห่ง 
 - ยังไม่ยื่นค าร้องขอต่อทะเบียน ๓๗ แห่ง  
 
 



ด้านประมง 
ราษฎรของอ าเภอสิชลที่อาศัยอยู่ในท่ีราบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยส่วนมากประกอบอาชีพการ

ประมง การประมงของอ าเภอสิชลประกอบด้วย 
 -  เรือประมงอวนลาก   จ านวน ๑๕๐  ล า 
 -  เรืออวนลอยชายฝั่ง   จ านวน ๔๓๗  ล า 
 -  เกษตรกรเลี ยงกุ้งทะเล   จ านวน  ๘๕  ราย 
 -  เกษตรกรเลี ยงสัตว์น  าจืด    จ านวน  ๕๔๔  ราย 
 -  ฟาร์มเพาะและอนุบาลกุ้งทะเล  จ านวน  ๒๘ ราย 
 -  เกษตรกรเลี ยงปลากะพงขาวในกระชัง  จ านวน ๑๓  ราย 
 -  เกษตรกรเลี ยงปลาทับทิมในกระชัง (ไม่ขึ นทะเบียน)  จ านวน  ๒๐ ราย 
 -  ผู้ประกอบการค้าสินค้าสัตว์น  า (แพ,ล้ง)  จ านวน ๑๖ ราย 
 
ด้านปศุสัตว์  

อ าเภอสิชลมีการเลี ยงสัตว์ทั งเพื่อการค้าและการบริโภคในครัวเรือน สัตว์เลี ยงท่ีส าคัญ 
ได้แก่  
 - ไก่  จ านวน ๗๔๔,๖๙๕ ตัว 
 - เป็ด จ านวน ๕๒,๖๓๔ ตัว  
 - สุกร จ านวน ๖๘,๔๕๑ ตัว 
 - โค  จ านวน   ๖,๐๑๒ ตัว 
 - กระบือ จ านวน ๒๙๓ ตัว 
 - แพะ จ านวน ๔๑๗ ตัว 
 - แกะ จ านวน ๕ ตัว 
 
ด้านอุตสาหกรรม 

อ าเภอสิชลมีการประกอบอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม อุตสาหกรรมค้าไม้ 
การต่อเรือ และอุตสาหกรรมการประมง  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก รวมทั งอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ดังนี  
 -  อุตสาหกรรมการประมง  เช่น ท่าขึ นปลา ๗ แห่ง ,โรงปลาป่น ๓ โรง และโรงน  าแข็ง ๕  โรง 
 -  อุตสาหกรรมการบริการ ๑๑ แห่ง (บริการโรงแรม และปั๊มน  ามัน) 
 -  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง  ๖  แห่ง 
 -  อุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม  ๑ แห่ง  
 
 
 



การบริการ การค้า พาณิชยกรรม 
     ๑) สถานบริการน  ามันเชื อเพลิง 
     ๒) ตลาดนัด 
 - ตลาดสิชล (ตลาดบน) 
 - ตลาดปากน  า 
 - ตลาดต้นเหรียง 
 - ตลาดหิน 
 - ตลาดเขาฝ้าย 
 - ตลาดจันทร์ 
 - ตลาดเปิดท้ายของตลาดสิชล  ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ 
 
การคลังและการธนาคาร   
 มีธนาคารพาณิชย์ ๒ แห่ง  คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขาสิชล     และธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสิชล  
 รัฐวิสาหกิจ ๔  แห่ง  คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิชล 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาต้นเหรียง  ธนาคารออมสิน สาขาสิชล และ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิชล 
 
สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  ๑)  ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เช่น ผลไม้ ยางพารา ปาล์มน  ามัน มีราคาตกต่ าท าให้เกษตรกร  
ประสบปัญหาขาดทุนการผลิต 
  ๒)  ปัญหาประชาชนขาดการฝึกอบรมทางด้านอาชีพต่าง ๆ 
  ๓)  ปัญหาขาดการกระจายรายได้ของประชาชนไม่มีความเท่าเทียม และเสมอภาค 
  ๔)  ปัญหาความยากจน  ในพื นท่ีสิชลจากการส ารวจผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๖ และจากการ
ด าเนินการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อกลั่นกรองครัวเรือนยากจน มีทั งสิ น ๘๖ ครัวเรือน 
 
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
  ๑)  ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร เพ่ือเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มี 
บทบาทในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ 
  ๒) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ ศักยภาพทาง 
การตลาดสูง 
และมีโอกาสเพ่ิมมูลค่า เช่น ยางพารา ปาล์ม  การเลี ยงโค ข้าว ผลไม้ตามฤดูกาล พืชทางด้าน
เกษตร  เป็นต้น 



  ๓)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร  เพ่ือให้เกิดแนวทางในการน าไปสู่ขบวนการวิสาหกิจ
ชุมชนพัฒนา ไปสู่การลงทุนธุรกิจการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ๔)  ให้มีการกระจายรายได้ของประชากรให้มีความเท่าเทียม และเกิดความเสมอภาค 
 
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงของปัญหาและสถานการณ์ในอนาคต 

๑) สินค้าพื้นเมือง และสินค้า OTOP 
อ าเภอสิชลมีแหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ท าให้ชาวอ าเภอสิชลน า

วัตถุดิบมาประดิษฐ์เป็นรูปพรรณต่าง ๆ อาทิ  ประติมากรรมจากรกมะพร้าว  ไม้กวาดดอกหญ้า  
กะปิเทพราช  หมูเนื อสรรค์ และถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง เป็นต้น และส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการปรับปรุงสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เชิงรุก ส่งเสริมการตลาดและ
พัฒนาระบบตลาดจริงและตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
 

๒) ศักยภาพการคมนาคม – ขนส่ง 
สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว มีถนนเชื่อมโยงทุกพื นท่ี มีถนนสายหลัก  ตัดผ่านตัว

อ าเภอ และต าบลต่าง ๆ 
 

๓) ด้านการท่องเที่ยว 
ตามต านานเมืองสิชลเป็นเมืองโบราณท่ีสร้างมานานนับพันปี ปัจจุบันจึงมีสิ่งปรักหักพังเป็น

เค้าโครงว่าเป็นท่ีตั งชุมชนโบราณหลายแห่ง  และเนื่องจากภูมิประเทศอยู่ริมทะเลจึงมีสถานท่ี
ท่องเที่ยวที่สวยงาม  เช่น 

๑. โบราณสถานเขาคา  ตั งอยู่ท่ีหมู่ ๑๑ ต าบลเสาเภา  เป็นสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาพิธีเปิด
ป้าย เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ 

๒. ถ  าเขาพรง  ตั งอยู่หมู่ท่ี ๘  ต าบลทุ่งปรัง  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสิชล ๗ 
กิโลเมตร เป็นถ  าภายในภูเขา มีช่วงชั นสลับซับซ้อน กว้าง ๑ วา ยาว ๖ เส้น  มีหินย้อยงดงามมาก  
มีพระพุทธรูปยืน 

๓. ถ  าเขาเปลือกไม้  ตั งอยู่หมู่ท่ี ๖  ต าบลสิชล  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอสิชล ๖ 
กิโลเมตร มีพระพุทธรูป ยาว ๑๐ วา และมีการท าบุญตามเทศกาล 

๔. น  าตกสี่ขีด ตั งอยู่หมู่ท่ี ๒  ต าบลสี่ขีด  แหล่งของน  าตกสี่ขีดเร่ิมจากเทือกเขา
บรรทัด (เขาใหญ่) ตรงรอยต่อของอ าเภอสิชล และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอสิชลประมาณ ๒๐ กิโลเมตร 

๕. หาดหินงามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ าเภอสิชล  บริเวณเชิงเขาคอกวาง
มีหาดทรายสวยงามมาก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีอากาศดี เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  ซึ่งประชาชน
ในพื นท่ีอ าเภอสิชล และอ าเภอใกล้เคียง มาพักผ่อนกันมากโดยเฉพาะในวันหยุดราชการ 



๖. สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่านครศรีธรรมราช (เขาพลายด า) ตั งอยู่
หมู่ท่ี ๘  ต าบลทุ่งใส ภายในสถานีฯ มีการจัดนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา 

๗. อ่าวท้องยาง (เขาพลายด า) ตั งอยู่หมู่ท่ี ๘ ต าบลทุ่งใส  ด้านหน้าบริเวณโรงเรียน
บ้านท้องยางเดิม มีหาดทรายสวยงามยาวตลอดแนว เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีอากาศดีมากเหมาะ
กับการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด ซึ่งเป็นท่ีตั งของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า
นครศรีธรรมราช  ซึ่งมีสัตว์ป่าชุกชุมพอสมควร 

๘. บ่อน  าร้อนสี่ขีด ตั งอยู่หมู่ท่ี ๑ ต าบลส่ีขีด ประชากรในพื นท่ีมักจะมาพักผ่อน
และผ่อนคลายในวันหยุดราชการ 

๙. สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ ได้แก่  ถ  าเขาใด  ถ  าธารลอด  ถ  าจอมทอง  ถ  าวัดเขา
น้อย หาดปลายทอน  หาดเทพา  หาดสุชน หาดเสาเภา ถ  าวัดถ  าเทียนถวาย 
 

ข้อมูลด้านสังคม 
ด้านการศึกษา 
อ าเภอสิชล มีสถานศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี  

- โรงเรียนระดับอนุบาล จ านวน     ๗      แห่ง 
- โรงเรียนระดับประถม จ านวน     ๓๘    แห่ง 
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน  ๔     แห่ง  
- อุดมศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนพาณิชยการ)    ๒  แห่ง 

 

การศึกษานอกระบบ 
-  ห้องสมุดประชาชน  ๑ แห่ง 
-  การศึกษาสายสามัญต่อเนื่อง ประเภททางไกล  ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น และระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
-  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ประกาศนียบัตรอาชีพ (ป.อ.) 
-  การขยายโอกาสทางการศึกษา  วิชาชีพระยะสั นและกลุ่มสนใจ 
-  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  ๖๓  แห่ง 

 
การศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๕   นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๔.๗๕  และอื่น ๆ 
ร้อยละ ๐.๒๕ โดยมีศาสนสถาน จ านวน ๕๕  แห่ง  ดังนี  

-  วัด   จ านวน   ๓๙  วัด 
-  ท่ีส านักสงฆ์   จ านวน     ๔   แห่ง 
-  มัสยิด  จ านวน     ๖   แห่ง 
-  ศาลเจ้า  จ านวน     ๖   แห่ง 
-  โบสถ์คริสต์ศาสนา   จ านวน     ๑   แห่ง 



ด้านประเพณีวัฒนธรรม 
มีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ มากมาย เช่น ประเพณีชักพระ ประเพณีให้ทานไฟ ประเพณี

วันสารทเดือนสิบ  ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีวันขึ นปีใหม่ เป็นต้น 
 ศิลปะพื นเมือง  เช่น  มโนราห์ เพลงบอก กลองยาว ดนตรีไทย หนังตะลุง งานวันส าคัญ

ทางศาสนา เช่น  
การแห่หมฺรับ ประเพณีสงกรานต์    
 
สภาพปัญหาด้านสังคม 

๑)  ปัญหายาเสพติด  วัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยงนิยมใช้ใบกระท่อมมาผสมกับยาแก้ไอ เพื่อผสม
เป็น สูตร X๑๐๐ ในการน ามาดื่มกิน 

๒)  ปัญหาขาดการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ท่ีดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

๓)  ปัญหาการว่างงาน 
๔)  ปัญหาขาดการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 

 
ความต้องการด้านสังคม 

๑) ให้อ าเภอสิชลเป็นอ าเภอปลอดยาเสพติด 
๒)  ส่งเสริมสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท่ีดี

งามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๓)  ให้ประชาชนในวัยท างานมีงานท าทุกคน 
๔)  มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมนักปราชญ์ในท้องถิ่น 
 

แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงของปัญหาและสถานการณ์ในอนาคต 
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

      อ าเภอสิชลมีโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษากระจายอยู่ท่ัวพื นท่ี ท าให้เด็กในวัยเรียนมี
สถานศึกษาเพียงพอและสะดวกท่ีจะเข้ารับการศึกษาตามภาคบังคับ มีโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพียงพอท่ีจะรองรับนักเรียน ท่ีจะศึกษาต่อระดับมัธยมได้ จึงมี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้ อีกทั งมีนักปราชญ์   (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) หลาย
ท่าน ซึ่งลูกหลานสามารถเรียนรู้และรับการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญหาท้องถิ่น ท่ีใช้วัสดุหรือ
วัตถุดิบจากธรรมชาติ สามารถน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มี
ความรู้ จริยธรรม   เริ่มตั งแต่เด็กแรกเกิด และให้ความส าคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม ครอบครัวอบอุ่น ปลูกฝังความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
 



ด้านการบริหารจัดการ 
      เน้นย  าให้ข้าราชการในพื นท่ีมีการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการทุจริต  และประพฤติมิชอบ รวมทั งการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและ
ภาครัฐในทุกระดับ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันจะน าไปสู่  การเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการ รวมทั งพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชนให้ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการโดยได้รับ
ความสะดวก รวมเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 
ข้อมูลด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สภาพปัญหา  มีการแพร่ระบาดยาบ้าในหมู่บ้านท่ีมีถนน เอเชีย ๔๐๑  ตัดผ่านในพื นท่ีต าบล 
ผลการด าเนินการ  ได้ด าเนินการปราบปรามผู้ค้าซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยด าเนินการติดตาม
พฤติกรรมและแจ้งเบาะแสให้ชุดปฏิบัติการติดตามาจับกุม และให้วิธีการกดดันในพื นท่ี เช่น เฝ้า
จุด สะกดรอยส าหรับผู้เสพยาเสพติดด าเนินการกดดัน โน้มน้าว ให้มอบตัว เพื่อเข้ารับการ
บ าบัดรักษา ตลอดจนออกตรวจ ลาดตะเวน ตั งจุดตรวจ จุดสกัด   ในพื นท่ีเสี่ยงและมั่วสุม  เป็น
ต้น 
 
การจัดระเบียบสังคม  
สภาพปัญหา 
ในพื นท่ีอ าเภอสิชลมีสถานประกอบการประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ ประเภทแพร่ภาพ  (คาราโอเกะ) 
จ านวน ๒๕ แห่ง ,ประเภทแพร่ภาพ (เกมส์) จ านวน  ๒๒  แห่ง และสถานประกอบการท่ีมีลักษณะ
คล้ายสถานบริการและแหล่ง-มั่วสุมอื่น ๆ ตามมาตรา ๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 
๒๕๐๙ จ านวน  ๔  แห่ง โดยสถานประกอบการเหล่านี อาจส่งผลต่อการมั่วสุม 
 
ผลการด าเนินการ 
อ าเภอสิชลได้ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรสิชล ในการจัดท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการ
ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ใน
เร่ืองการร่วมกันด าเนินการจัดระเบียบสังคม สถานบริการ โรงแรม หอพักและการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ค้าประเวณี แรงงานต่างด้าว และอ าเภอได้บูรณาการร่วมกับสถานีต ารวจภูธร-สิชล  
สาธารณสุขอ าเภอและส่วนราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้จัดชดุปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน โดยมี
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการในการออกตรวจตามสถานบริการต่างๆ และท่ีเป็น
แหล่งมั่วสุมของกลุ่มเป้าหมายในเขตพื นท่ีต่างๆ ของหมู่บ้าน หากพบการกระท าความผิดให้
ด าเนินการตามกฎหมาย 
 



ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑) ทรัพยากรดิน อ าเภอสิชล แบ่งดินออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี  
ดนิในพื นท่ีราบลุ่ม เกิดจากตะกอนท่ีมาจากแม่น  าล าคลอง ค่อย ๆ สูงขึ นดินจ าพวกนี ถ้าอยู่ใน
สภาพแช่น  าจะไม่แสดงความเป็นกรด ศักยภาพของดินจะใช้ประโยชน์ในการท านาได้เพียงบางส่วน 
แต่ให้ผลผลิตต่ าไม่คุ้ม กับการลงทุน จึงเหมาะแก่การปลูกพืชยืนต้น เช่น มะพร้าว  ดินบริเวณท่ี
ราบสูงเชิงเขา เหมาะส าหรับการปลูกยางพารา และปาล์ม 
 

 ๒) ทรัพยากรน  า อ าเภอสิชลมีแหล่งน  าเพื่อการเกษตร คือ ล าคลอง จ านวน ๕ สาย ได้แก่ 
คลองท่าเรือรี คลองท่าเชี่ยว คลองท่าทน คลองเปลี่ยน และคลองท่าควาย ซึ่งมีน  าใช้ตลอดปี   
 

๓) ทรัพยากรป่าไม้ อ าเภอสิชลมีพื นท่ีป่าไม้ท่ีส าคัญ ได้แก่  ป่าสงวนแห่งชาติ 
 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อ
อยู่อาศัย และเป็นท่ีท ากิน  การท าประมงอวนลาก อวนรุนในเขตห้ามท าการ ประมง ท าให้
ทรัพยากรทางทะเลได้รับความเสียหาย 
 

๒) ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ ซึ่งอ าเภอสิชลมีท่ีสาธารณประโยชน์จ านวน ๓๔ 
แปลง เนื อท่ีทั งหมด ๑๐,๑๕๔ ไร่ มีการบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยและเป็นท่ีดินท ากิน ประมาณ ๘๐ 
เปอร์เซ็นต์ของพื นที่สาธารณประโยชน์ 
 

๓)  ปัญหาท่ีทิ งขยะเป็นปัญหาใหญ่ของเทศบาลต าบลสิชล เนื่องจากที่ทิ งขยะในปัจจุบัน
อยู่ใกล้แหล่งชุมชน  
 

๔)  ปัญหาน  าท่วมขังในฤดูน  าหลาก 
 
  
เนื อท่ี/พื นท่ี 703.105 ตร.กม. 
สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป ตั งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ภูมิอากาศแบบโซนร้อน  
 
 
 
 



 ข้อมูลการปกครอง 
1.ต าบล.......9.... แห่ง 3.เทศบาล..2.....แห่ง 
2.หมู่บ้าน....110.... แห่ง 4.อบต........8 ... แห่ง 
 
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   
1.อาชีพหลัก ได้แก ่ 1.  เกษตรกรรม 
2.  ประมง 
3.  การพาณิชยกรรม  
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ค้าขาย  
3.จ านวนธนาคาร   มี 5 แห่ง ได้แก่ 

1.  ธนาคาร ธกส.                  โทร. 0-7553-6369 
2.  ธนาคารกรุงเทพฯ             โทร. 0-7553-6030 
3.  ธนาคารออมสิน                โทร. 0-7553-6233 
4.  ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ        โทร. 0-7553-6022 
5.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด       โทร. 0-7553-5330 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง 
 


