
ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดันครศรีธรรมราช 

 

สัญลกัษณ์ประจ าจังหวดั 

ดอกไมป้ระจ ำจงัหวดั : ดอกรำชพฤกษ ์(Cassis fistula) 

ตน้ไมป้ระจ ำจงัหวดั : แซะ (Millettia atropurpurea) 

สตัวน์ ้ ำประจ ำจงัหวดั : ปลำหมอ (Anabas testudineus) 

นกประจ ำจงัหวดั : นกกินปลีหำงยำวเขียว (Aethopyga nipalensis) 

ค ำขวญัท่องเท่ียวประจ ำจงัหวดั : นครศรีธรรมรำช เมืองประวติัศำสตร์ พระธำตุทองค ำ ช่ืนฉ ่ำธรรมชำติ แร่ธำตุอุดม เคร่ือง
ถมสำมกษตัริย ์มำกวดัมำกศิลป์ ครบส้ินกุง้ปู 

ค ำขวญัประจ ำเมือง : เรำชำวนครฯ อยูเ่มืองพระ มัน่อยูใ่นสจัจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมำนะพำกเพียร ไม่เบียดเบียนท ำ
อนัตรำยผูใ้ด 

 

ตรำประจ ำจงัหวดั 

นครศรีธรรมรำช เป็นจงัหวดัในประเทศไทย มีประชำกรมำกท่ีสุดในภำคใตแ้ละมีขนำดพ้ืนท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 

ของภำคใต ้(รองจำกสุรำษฎร์ธำนี) ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ 780 กิโลเมตร มีจงัหวดัท่ีอยูติ่ดกนัไดแ้ก่ สงขลำ 
พทัลุง ตรัง กระบ่ี และสุรำษฎร์ธำนี 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


ประวตัิศาสตร์ 

นครศรีธรรมรำช เป็นเมืองโบรำณท่ีมีควำมส ำคญัทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง กำรปกครอง และศำสนำ

มำกท่ีสุดเมืองหน่ึง ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นครศรีธรรมรำชมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัอยำ่งกวำ้งขวำง มำไม่นอ้ย

กวำ่ 1800 ปีมำแลว้ หลกั ฐำนทำงโบรำณคดี และหลกัฐำนทำงเอกสำรท่ีปรำกฏในขณะน้ียนืยนัได ้วำ่นครศรีธรรมรำช มี
ก ำเนิดมำแลว้ตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 7 เป็นอยำ่งนอ้ย 

จำกประวติัศำสตร์อนัยำวนำนแห่งนครศรีธรรมรำช สำมำรถประมวลไดว้ำ่ "นครศรีธรรมรำช"ไดป้รำกฏช่ือในท่ี

ต่ำงๆ หลำยช่ือตำมควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีสืบทอด กนัมำ และส ำเนียงภำษำของชนชำติต่ำง ๆ ท่ีเคยเดินทำงผำ่น ในระยะเวลำท่ี

ต่ำงกนัเช่น ตำมพลิงคม ตำมพรลิงก ์มทัธำลิงคม ตำมพลิงเกศวร โฮลิง โพลิง เชียะโทว้ โลแคก็ (Locae) สิริธรรมนคร ศรี
ธรรมรำช ลิกอร์(Ligor) ละคอน คิวตูตอน สุวรรณปุระ ปำฏลีบุตร (Pataliputra) และเมือง นคร เป็นตน้  

ค ำวำ่"นครศรีธรรมรำช" น่ำจะมำจำกสร้อยพระนำมของปฐมกษตัริย ์ผูค้รอง นครศรีธรรมรำช คือพระเจำ้ศรีธรร

มำโศกรำช ค ำน้ี แปลควำมไดว้ำ่ "นครอนังำนสง่ำแห่ง พระรำชำผูท้รงธรรม" และธรรมของรำชำ แห่งนครน้ีก็คือ ธรรมแห่ง 
พระพทุธศำสนำ 

 ถำ้จะล ำดบัควำมเป็นมำของนครศรีธรรมรำช จำกหลกัฐำน โบรำณคดี และ ประวติัศำสตร์ท่ีสืบคน้ ไดใ้นขณะน้ี 

พบวำ่มีภูมิหลงัอนัยำวนำนนบัตั้งแตยคุหินกลำง ในรำว 8,350-11 ,000 ปีท่ีล่วงมำ จำกหลกัฐำนมีกำรพบเคร่ืองหิน ท่ีมีตวัขวำน

ยำวใหญ่ (บำงคนเรียกวำ่ระนำดหิน ) ท่ีอ ำเภอท่ำ ศำลำ ในยคุโลหะ ไดพ้บหลกัฐำนทำงโบรำณคดี คือ กลองมโหระทึก
ส ำริด 2 ใบ ท่ีบำ้นเกตุ กำย ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอเมือง และท่ีคลองคุดดว้น อ ำเภอฉวำง 

นอกจำกน้ีในบริเวณพ้ืนท่ีอ ำเภอสิชลปัจจุบนั ยงัมีร่องรอยโบรำณสถำน และโบรำณวตัถุเก่ียวเน่ืองในศำสนำ

พรำหมณ์ ซ่ึงมีอำยเุก่ำแก่ท่ีสุดใน นครศรีธรรมรำช เช่น พระพทุธรูปส ำริด ศิลปแบบอมรำวดีของอินเดีย และเศียร

พระพทุธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดีย เป็นตน้ จำกหลกัฐำนเหล่ำน้ี แสดงใหเ้ห็นวำ่ใน ช่วงน้ีนครศรีธรรมรำชไดรั้บ อิทธิพล

วฒันธรรมมำจำกอินเดียอยำ่งมำกมำย ทั้งในดำ้นศำสนำ ควำมเช่ือ อกัษร ภำษำ ประเพณี และกำรปกครอง จนกลำยเป็น
พ้ืนฐำนวฒันธรรม นครศรีธรรมรำชมำถึง ปัจจุบนัน้ี 

พทุธศตวรรษท่ี 17-19 เป็นช่วงท่ีนครศรีธรรมรำชมีควำมเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ภำยใต ้กำรปกครองของรำชวงศศ์รี

ธรรมำโศกรำช ปัจจยัส ำคญัท่ีก่อใหเ้กิดควำมเจริญรุ่งเรืองน่ำจะ เน่ืองมำกจำกกำรเป็นสถำนีกำรคำ้ส ำคญัของคำบสมุทรไทย

เป็นจุดพกัถ่ำย ซ้ือสินคำ้ระหวำ่ง ตะวนัออกกบัตะวนัตกท่ีดีท่ีสุดในเวลำนั้น ประกอบกบับริเวณ หำดทรำยแกว้อนัเป็นศูนย ์

กลำงของชุมชน เป็นท่ีประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุของ พระพทุธองคค์วำมศรัทธำและ ควำมเล่ือมใสในบวรพทุธ

ศำสนำ จึงเป็นปัจจยัชกัน ำใหผู้ค้น จำกทุกสำรทิศในภำคใตเ้ขำ้มำ ตั้งถ่ินฐำนในนครศรีธรรมรำชอยำ่งหนำแน่น ในรำว พ.ศ. 

1700 เศษ รำชวงศศ์รีธรรมำโศกรำช ก็สำมำรถจดักำรปกครอง หวัเมืองรำยรอบ ไดส้ ำเร็จถึง 12 เมือง เรียกวำ่ เมืองสิบสอง
นกัษตัร คือ 

 

 



เมืองสำยบุรี ตรำหนู 

เมืองปัตตำนี ตรำววั 

เมืองกลนัตนั ตรำเสือ 

เมืองปำหงั ตรำกระต่ำย 

เมืองไทรบุรี ตรำงูใหญ่ 

เมืองพทัลุง ตรำงูเลก็ 

เมืองตรัง ตรำมำ้ 

เมืองชุมพร ตรำแพะ 

เมืองปันทำยสมอ(กระบ่ี) ตรำลิง 

เมืองสระอุเลำ (สงขลำ) ตรำไก่ 

เมืองตะกัว่ป่ำ ถลำง ตรำหมำ 

เมืองกระบุรี ตรำหม ู

 

พืน้ทีข่องจังหวดันครศรีธรรมราช 

 

 



หน่วยการปกครอง 

 มี 2 แบบคือ 

1.กำรปกครองส่วนภูมิภำค แบ่งออกเป็น 23 อ ำเภอ 165 ต ำบล 1,428 หมู่บำ้น 

1.อ ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช 2.อ ำเภอพรหมคีรี 3.อ ำเภอลำนสกำ  4.อ ำเภอฉวำง 

5.อ ำเภอพิปูน   6.อ ำเภอเชียรใหญ่ 7.อ ำเภอชะอวด  8.อ ำเภอท่ำศำลำ 

9.อ ำเภอทุ่งสง   10.อ ำเภอนำบอน 11.อ ำเภอทุ่งใหญ่ 12.อ ำเภอปำกพนงั 

13.อ ำเภอร่อนพิบูลย ์  14.อ ำเภอสิชล  15.อ ำเภอขนอม  16.อ ำเภอหวัไทร 

17.อ ำเภอบำงขนั   18.อ ำเภอถ ้ำพรรณรำ 19.อ ำเภอจุฬำภรณ์ 20.อ ำเภอพระพรหม 

21.อ ำเภอนบพิต ำ  22.อ ำเภอชำ้งกลำง 23.อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

2.กำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีรำยช่ือเทศบำลดงัน้ี 

1.เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช 2.เทศบำลเมืองทุ่งสง  3.เทศบำลเมืองปำกพนงั 

4.เทศบำลเมืองปำกพนู  5.เทศบำลต ำบลกะทูน  6.เทศบำลต ำบลกะปำง  

7.เทศบำลต ำบลกำระเกด  8.เทศบำลต ำบลเกำะทวด  9.เทศบำลต ำบลเกำะเพชร 

10.เทศบำลต ำบลขนอม  11.เทศบำลต ำบลขนุทะเล  12.เทศบำลต ำบลเขำชุมทอง 

13.เทศบำลต ำบลเขำพระ  14.เทศบำลต ำบลควนกลำง 15.เทศบำลต ำบลจนัดี 

16.เทศบำลต ำบลฉวำง  17.เทศบำลต ำบลชะมำย  18.เทศบำลต ำบลชะเมำ 

19.เทศบำลต ำบลชะอวด  20.เทศบำลต ำบลเชียรใหญ่ 21.เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

22.เทศบำลต ำบลถ ้ำใหญ่  23.เทศบำลต ำบลทอ้งเนียน 24.เทศบำลต ำบลทอนหงส์ 

25.เทศบำลต ำบลทำงพนู  26.เทศบำลต ำบลท่ำง้ิว  27.เทศบำลต ำบลท่ำประจะ 

28.เทศบำลต ำบลท่ำแพ  29.เทศบำลต ำบลท่ำยำง  30.เทศบำลต ำบลท่ำศำลำ 

31.เทศบำลต ำบลท่ีวงั  32.เทศบำลต ำบลทุ่งสัง  33.เทศบำลต ำบลทุ่งใส 

34.เทศบำลต ำบลนำบอน  35.เทศบำลต ำบลนำสำร  36.เทศบำลต ำบลนำเหรง 



37.เทศบำลต ำบลบำงจำก  38.เทศบำลต ำบลบำงพระ  39.เทศบำลต ำบลปำกนคร 

40.เทศบำลต ำบลปำกน ้ำฉวำง 41.เทศบำลต ำบลพรหมคีรี 42.เทศบำลต ำบลพรหมโลก 

43.เทศบำลต ำบลพิปูน  44.เทศบำลต ำบลโพธ์ิเสด็จ 45.เทศบำลต ำบลไมเ้รียง 

46.เทศบำลต ำบลร่อนพิบูลย ์ 47.เทศบำลต ำบลลำนสกำ 48.เทศบำลต ำบลสวนขนั 

49.เทศบำลต ำบลสิชล  50.เทศบำลต ำบลหนำ้สตน 51.เทศบำลต ำบลหลกัชำ้ง 

52.เทศบำลต ำบลหวัไทร  53.เทศบำลต ำบลหินตก  54.เทศบำลต ำบลอ่ำวขนอม 

 

เศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจโดยทัว่ไป ของจงัหวดันครศรีธรรมรำชข้ึนอยูก่บัภำคเกษตร อำชีพหลกั คือ ท ำสวน

ยำงพำรำ ท ำสวนปำลม์น ้ำมนั ท ำนำ ท ำไร่ กำรปลูกผลไม ้ท ำสวนมะพร้ำว กำรประมง กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำ

ชำยฝ่ัง และกำรเล้ียงสัตว ์พฒันำจำกกำรส ำรวจ พบวำ่ ประชำชนมีรำยไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี เท่ำกบั 105,598 

บำท ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ี 10 ของภำคใต ้และอนัดบัท่ี 34 ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชากรในจังหวดั 

      หมำยถึงจ ำนวนประชำกรไดเ้พิม่ขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
      หมำยถึงจ ำนวนประชำกรไดล้ดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

ศาสนา 

ชำวนครศรีธรรมรำช ส่วนใหญ่นบัถือ ศำสนำพทุธ ประมำณ 92.08% รองลงมำ คือ ศำสนำอิสลำม ประมำณ 7.03% 

ศำสนำคริสต ์ประมำณ 0.89% นอกจำกนั้นเป็นศำสนำอ่ืน ๆ 

แหล่งทรัพยากรทางด้านพลงังาน 

1.แอ่งสินปุน แหล่งถ่ำนหินลิกไนต ์ปริมำณส ำรอง 91 เมกตริกตนั ท่ีอ ำเภอทุ่งใหญ่ 

2.แอ่งนคร แหล่งศกัยภำพปิโตรเลียม อยูห่่ำงออกไปจำกชำยฝ่ังอ ำเภอสิชล ประมำณ 50 กิโลเมตรทำงทิศตะวนัออก 

3.แอ่งปัตตำนี แหล่งปิโตรเลียม อยูห่่ำงออกไปจำกชำยฝ่ังอ ำเภอปำกพนงั ทำงทิศตะวนัออก ประมำณ 100 กิโลเมตร 

4.แอ่งสงขลำ แหล่งศกัยภำพปิโตรเลียม อยูห่่ำงออกไปจำกชำยฝ่ังอ ำเภอหวัไทร ทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ประมำณ 50 
กิโลเมตร 

5.แอ่งมำเลยเ์หนือ แหล่งปิโตรเลียม อยูห่่ำงออกไปจำกชำยฝ่ังอ ำเภอหวัไทร ทำงทิศตะวนัออก ประมำณ 250 กิโลเมตร 


