
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

นครศรีธรรมราช เป็นจงัหวดัในประเทศไทย มีประชากรมากท่ีสุดในภาคใตแ้ละมีขนาดพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของภาคใต ้(รองจากสุราษฎร์ธานี) ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 780 กิโลเมตร มีจงัหวดัท่ีอยูติ่ดกนัไดแ้ก่ สงขลา พทัลุง ตรัง กระบ่ี และสุราษฎร์ธานี 

ในอดีต มีช่ือเรียกดินแดนแถบน้ีหลายช่ือ เช่น ในคมัภีร์มหานิเทศของอินเดีย ท่ีเขียนข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 7-8 เรียกวา่ "ตามพรลิงก"์ หรืออาณาจกัรตามพรลิงก,์ 
บนัทึกโบราณของเมืองจีนเรียก "เซ้ียะ-โทว้ (ถู-กว ัว่) ", "รักตะมฤติกา" (จารึกภาษาสันสกฤต) ซ่ึงลว้นหมายถึง "ดินแดนท่ีมีดินสีแดง", ตะวนัตกนิยมเรียกกนัมา จนกระทัง่
ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 คือ "ลิกอร์" สันนิษฐานวา่ชาวโปรตุเกสท่ีเขา้มาติดต่อคา้ขายในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้ เป็นผูเ้รียกก่อน โดยเพี้ยนมาจากค  าวา่ "นคร" ส่วนช่ือ 
"นครศรีธรรมราช" มาจากพระนามของกษตัริยผ์ูค้รองนครในอดีต มีพระนามวา่ "พระเจา้ศรีธรรมาโศกราช" (ราชวงศศ์รีธรรมาโศกราช) มีความหมายวา่ "นครอนัเป็นสง่า
แห่งพระราชาผูท้รงธรรม" หรือ "เมืองแห่งพทุธธรรมของพระราชาผูย้ิง่ใหญ่" 

ในสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี เมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นหวัเมืองชั้นเอกคู่กบัเมืองพิษณุโลก มีขนุนางชั้นผูใ้หญ่ระดบัเจา้พระยาเป็นเจา้เมือง มี
บรรดาศกัด์ิตามพระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน นาทหารหวัเมือง วา่ เจ้าพระยาศรีธรรมราชชาติเดโชไชยมไหยสุริยาธิบดีอภยัพิรียบรากรมภาหุ 

ประวัติศาสตร์ 

 

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณท่ีมีความส าคญัทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากท่ีสุดเมืองหน่ึง ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้นครศรีธรรมราชมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง มาไม่นอ้ยกวา่ 1800 ปีมาแลว้ หลกั ฐานทางโบราณคดี และหลกัฐานทางเอกสารท่ีปรากฏในขณะน้ียนืยนั
ได ้วา่นครศรีธรรมราช มีก าเนิดมาแลว้ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 7 เป็นอยา่งนอ้ย 

จากประวติัศาสตร์อนัยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช สามารถประมวลไดว้า่ "นครศรีธรรมราช"ไดป้รากฏช่ือในท่ีต่างๆ หลายช่ือตามความรู้ความเขา้ใจท่ีสืบทอด 
กนัมา และส าเนียงภาษาของชนชาติต่าง ๆ ท่ีเคยเดินทางผา่น ในระยะเวลาท่ีต่างกนัเช่น ตามพลิงคม ตามพรลิงก ์มทัธาลิงคม ตามพลิงเกศวร โฮลิง โพลิง เชียะโทว้ โลแคก็ 
(Locae) สิริธรรมนคร ศรีธรรมราช ลิกอร์(Ligor) ละคอน คิวตูตอน สุวรรณปุระ ปาฏลีบุตร (Pataliputra) และเมือง นคร เป็นตน้  

ค าวา่"นครศรีธรรมราช" น่าจะมาจากสร้อยพระนามของปฐมกษตัริย ์ผูค้รอง นครศรีธรรมราช คือพระเจา้ศรีธรรมาโศกราช ค  าน้ี แปลความไดว้า่ "นครอนังาน
สง่าแห่ง พระราชาผูท้รงธรรม" และธรรมของราชา แห่งนครน้ีกคื็อ ธรรมแห่ง พระพุทธศาสนา 

 ถา้จะล าดบัความเป็นมาของนครศรีธรรมราช จากหลกัฐาน โบราณคดี และ ประวติัศาสตร์ท่ีสืบคน้ ไดใ้นขณะน้ี พบวา่มีภูมิหลงัอนัยาวนานนบัตั้งแตยคุหิน
กลาง ในราว 8,350-11 ,000 ปีท่ีล่วงมา จากหลกัฐานมีการพบเคร่ืองหิน ท่ีมีตวัขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกวา่ระนาดหิน ) ท่ีอ  าเภอท่า ศาลา ในยคุโลหะ ไดพ้บหลกัฐานทาง
โบราณคดี คอื กลองมโหระทึกส าริด 2 ใบ ท่ีบา้นเกตุ กาย ต  าบลท่าเรือ อ  าเภอเมือง และท่ีคลองคุดดว้น อ าเภอฉวาง 

นอกจากน้ีในบริเวณพื้นท่ีอ  าเภอสิชลปัจจุบนั ยงัมีร่องรอยโบราณสถาน และโบราณวตัถุเก่ียวเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดใน นครศรีธรรมราช 
เช่น พระพุทธรูปส าริด ศิลปแบบอมราวดีของอินเดีย และเศียรพระพทุธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดีย เป็นตน้ จากหลกัฐานเหล่าน้ี แสดงให้เห็นวา่ใน ช่วงน้ีนครศรีธรรมราช
ไดรั้บ อิทธิพลวฒันธรรมมาจากอินเดียอยา่งมากมาย ทั้งในดา้นศาสนา ความเช่ือ อกัษร ภาษา ประเพณี และการปกครอง จนกลายเป็นพื้นฐานวฒันธรรม นครศรีธรรมราช
มาถึง ปัจจุบนัน้ี 

พุทธศตวรรษท่ี 17-19 เป็นช่วงท่ีนครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ภายใต ้การปกครองของราชวงศศ์รีธรรมาโศกราช ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองน่าจะ เน่ืองมากจากการเป็นสถานีการคา้ส าคญัของคาบสมุทรไทยเป็นจุดพกัถ่าย ซ้ือสินคา้ระหวา่ง ตะวนัออกกบัตะวนัตกท่ีดีท่ีสุดในเวลานั้น ประกอบกบั
บริเวณ หาดทรายแกว้อนัเป็นศูนย ์กลางของชุมชน เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ พระพทุธองคค์วามศรัทธาและ ความเล่ือมใสในบวรพทุธศาสนา จึงเป็น
ปัจจยัชกัน าให้ผูค้น จากทุกสารทิศในภาคใตเ้ขา้มา ตั้งถ่ินฐานในนครศรีธรรมราชอยา่งหนาแน่น ในราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศศ์รีธรรมาโศกราช กส็ามารถจดัการ
ปกครอง หวัเมืองรายรอบ ไดส้ าเร็จถึง 12 เมือง เรียกวา่ เมืองสิบสองนกัษตัร 

จากหลกัฐานต านานเมืองนครศรีธรรมราช ต  านานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตลอดถึงวรรณกรรมเร่ืองพระนิพพานสูตรทุกส านวน ต่างยนืยนัให้เห็นอยา่ง
ชดัเจน ถึงความ รุ่งเรืองไพศาลของนครศรีธรรมราช ในยคุดงักล่าวและสามารถควบคุมหวัเมือง อ่ืน ๆ ไดท้ัว่ ถึงคาบสมุทร มีแสนยานุภาพเกรียงไกรถึงขนาดกรีธาทพัไปตี
ลงักาถึงสองคร้ัง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


 เหนือส่ิงอ่ืนใดราชวงศศ์รีธรรมาโศกราช ไดส้ถาปนาพระพทุธศาสนา ลทัธิลงักาวงศ ์ข้ึนอยา่งมัน่คงในนครศรีธรรมราช มีการบูรณะพระเจดียเ์ดิม ให้เป็นทรง
ระฆงัคว  า่ อนัเป็น ศิลปะลงักา จนนครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม เป็นเมืองแม่แห่งวฒันธรรม ท่ีไดถ่้ายทอด ศิลปวฒันธรรมไปยงั หวัเมืองอ่ืน ๆ รวมทั้ง
สุโขทยัซ่ึงในเวลานั้นเพิง่เร่ิม ก่อตวัข้ึนเป็นราช ธานีทาง ภาคเหนือตอนล่างใหม่ ๆ  

เม่ือเสียกรุงศรีอยธุยา(อาณาจกัรอยธุยา) คร้ังท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2310 ต าแหน่งเจา้พระยานครศรีธรรมราช วา่งอยู ่หลวงสิทธิ นายเวรมหาดเลก็ (หนู) ซ่ึงออกไปรับ
ราชการ ต  าแหน่งปลดัเมือง เป็นผูรั้กษาราชการเมืองนครศรีธรรมราช คร้ันทราบวา่กรุงศรีอยธุยาเสียกรุง แก่พม่า ไม่มีเจา้นายปกครองประเทศ หลวงสิทธิ จึงตั้งตวัเป็นเจา้ผู ้
ครองเมืองนครศรีธรรมราช เป็นอิสระอยูก่ก๊หน่ึง 

ในปี พ.ศ. 2312 พระเจา้กรุงธนบุรี หรือ สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี ยาตรากองทพัไปปราบ และ จบัตวัเจา้นคร (หนู) ได ้และมีพระราชด าริวา่ เจา้นครมิไดมี้ใจ
กบฏคิดร้ายต่อประเทศ แต่ตั้งตวัข้ึนเน่ืองจากบา้นเมืองเป็นจลาจล จึงโปรดเกลา้ฯ ให้มารับราชการอยูท่ี่กรุงธนบุรี หรือ อาณาจกัรธนบุรี และให้ เจา้นราสุริยวงศห์ลานเธอ 
ออกไปครองเมืองนครศรีธรรมราช 

ต่อมาเจา้นราสุริยวงศ ์ถึงแก่พิราลยั พระเจา้กรุงธนบุรี มีพระราชด าริวา่ เจา้นคร (หนู) ไดเ้ขา้มารับราชการ มีความจงรักภกัดี และไดถ้วายธิดาท าราชการ มีราช
บุตร (คือพระพงษน์รินทรและพระอินทร์อภยั) เป็นท่ีไวว้างพระราชหฤทยัเป็นอยา่งยิง่ จึงโปรดเกลา้ฯ ให้เจา้นครออกไปครองเมืองนครศรีธรรมราช และสถาปนาข้ึน
เป็น พระเจ้านครศรีธรรมราช เจ้าขันธสีมา (หนู) เม่ือวนัอาทิตย ์เดือน 11 ข้ึน 3 ค ่า จุลศกัราช 1138 (พ.ศ. 2319) ปีวอกอฐัศก 

ต่อมา พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) มีพระราชด าริวา่ พระเจา้นครศรีธรรมราช มีความชราทุพพลภาพ ไม่สามารถปกครองบา้นเมืองได ้
จึงโปรดให้ออกจากต าแหน่ง กลบัเขา้มาอยูใ่นกรุงเทพฯ และโปรดให้เจา้อุปราช (พฒัน์) บุตรเขยเจา้นคร ข้ึนเป็นผูส้ าเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราช เม่ือวนัองัคาร เดือน 
8 แรม 11 ค ่า จุลศกัราช 1146 (พ.ศ. 2327) ปีมะโรงศก แต่โปรดให้มียศเพียงเจา้พระยาตามประเพณีแต่เดิม เม่ือคร้ังกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี เมืองนครศรีธรรมราช จึงเป็น
เมืองท่ีเคยมีกษตัริยป์กครอง และมีฐานะเป็นประเทศราช 8 ปี 

มีเกร็ดยอ่ย คือ เจา้พระยานครศรีธรรมราช (พฒัน์) รับราชการ จนถึงรัชสมยั พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลท่ี 2) มีความชราภาพ จึงทรงยกข้ึน
เป็น เจา้พระยาสุธรรมมนตรี ต  าแหน่งกิตติมศกัด์ิ และทรงตั้ง พระบริรักษภู์เบศร์ (นอ้ย) บุตรเจา้พระยานคร (พฒัน์) เป็นเจา้พระยานครศรีธรรมราช (นอ้ย)คนใหม่ 

แต่มีเร่ืองปรากฏหลกัฐานในสมยันั้นวา่ เจา้พระยานคร (นอ้ย) น้ีท่ีจริงเป็นราชบุตรลบั ของพระเจา้กรุงธนบุรี หรือ สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี เน่ืองจากเม่ือคร้ังเจา้
นคร (หนู) ท  าราชการอยูท่ี่กรุงธนบุรี และถวายธิดาท าราชการฝ่ายในแก่พระเจา้กรุงธนบุรี และมีนอ้งสาว (ปราง) มาอยูด่ว้ยในวงัคนหน่ึง ความปรากฏตามพงศาวดารวา่ 
เจา้พระยาพิชยัราชา เจา้เมืองสวรรคโลกให้ไปขอ เม่ือพระเจา้กรุงธนบุรีทรงทราบ กท็รงพระพิโรธ วา่เจา้พระยาพชิยัราชาบงัอาจ จะเป็นคู่เขยของพระองค ์ให้เอาไป
ประหารเสีย ต่อมาวงศญ์าติเจา้นคร จึงน าธิดา (ปราง) คนน้ี ถวายพระเจา้กรุงธนบุรี เสีย ต่อมาเจา้พระยานคร (พฒัน์) เม่ือคร้ังยงัเป็นอุปราชเมืองนครศรีธรรมราชอยู ่ภริยา
ซ่ึงเป็นบุตรเจา้นคร (หนู) เสียชีวติ เจา้พระยานคร (พฒัน์) ท  าความชอบไดเ้ขา้เฝ้าคร้ังหน่ึง พระเจา้กรุงธนบุรีเห็นวา่ภริยาเสียชีวติ กส็งสารจึงจะพระราชทานธิดาเจา้นคร 
(หนู) ให้ใหม่ และให้น าตวัธิดาคนเลก็เจา้นคร (หนู) ไปพระราชทาน แต่นางในกระซิบวา่ ดูเหมือนวา่นางจะขาดระดูอยู ่แต่พระเจา้กรุงธน ตรัสวา่ "ไดอ้อกปากให้เขาแลว้ 
กพ็าไปเถอะ" เม่ือทา้วนาง พาธิดาเจา้นครไปส่งนั้น เจา้อุปราช (พฒัน์) กท็ราบความลบันั้น มีความย  าเกรงพระบารมี กต็อ้งรับไวเ้ป็นท่านผูห้ญิงกิตติมศกัด์ิ อยูต่ลอดอาย ุ
และนางนั้นกมี็บุตรกบัเจา้พระยานคร (พฒัน์) เพียงคนเดียว คอื เจา้พระยานคร (ปริก) 
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
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การปกครองส่วนภูมิภาค 

 

การปกครองแบ่งออกเป็น 23 อ าเภอ 165 ต าบล 1,428 หมู่บา้น 

1. อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

2. อ าเภอพรหมคีรี 

3. อ าเภอลานสกา 

4. อ าเภอฉวาง 

5. อ าเภอพิปูน 

6. อ าเภอเชียรใหญ่ 

7. อ าเภอชะอวด 

8. อ าเภอท่าศาลา 

9. อ าเภอทุ่งสง 

10. อ าเภอนาบอน 

11. อ าเภอทุ่งใหญ่ 

12. อ าเภอปากพนงั 

13. อ าเภอร่อนพบูิลย ์

14. อ าเภอสิชล 

15. อ าเภอขนอม 

16. อ าเภอหวัไทร 

17. อ าเภอบางขนั 

18. อ าเภอถ ้าพรรณรา 

19. อ าเภอจุฬาภรณ์ 

20. อ าเภอพระพรหม 

21. อ าเภอนบพิต  า 

22. อ าเภอชา้งกลาง 

23. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A)


เศรษฐกจิ 

รายไดป้ระชากร 

เศรษฐกิจโดยทัว่ไป ของจงัหวดันครศรีธรรมราชข้ึนอยูก่บัภาคเกษตร อาชีพหลกั คือ ท าสวนยางพารา ท าสวนปาลม์น ้ามนั ท านา ท าไร่ การปลูกผลไม(้สวน
สมรม) ท าสวนมะพร้าว การประมง การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง และการเล้ียงสัตว ์พฒันาจากการส ารวจ จา้ 

พบวา่ ประชาชนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี เท่ากบั 105,598 บาท ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ี 10 ของภาคใต ้และอนัดบัท่ี 34 ของประเทศ 

สัญลกัษณ์ประจ าจังหวดั 

 ตราสัญลกัษณ์ประจ าจงัหวดั: พระบรมธาตุมีรัศมีลอ้มรอบดว้ย 12 นกัษตัร โดยในสมยัรัชกาลพระเจา้จนัทรภาณุศรีธรรมราช แห่งกรุงตามพรลิงก ์(อาณาจกัร
ตามพรลิงก)์ มีพระปรีชาสามารถขยายอาณาเขตไดค้รอบคลุมเมืองบริวารทั้งหลาย เมืองบริวารทั้งหมดตอ้งส่งเคร่ืองราชบรรณาการแก่พระเจา้ผูค้รองเมือง
นครศรีธรรมราช บรรดาเมืองบริวารทั้ง 12 เมืองไดแ้ก่ 

1. เมืองสายบุรี ใชต้ราหนู เมืองสายบุรีเป็นเมืองเก่าบนฝ่ังแม่น ้าสายบุรี ประกอบดว้ยชุมชนเกษตรกรรมบนพื้นราบริมทะเลหลายแห่ง จดัเป็นหวัเมืองท่ี 1 ใน
ท าเนียบเมืองสิบสองนกัษตัร ถือตราหนู (ชวด) เป็นตราประจ าเมือง ปัจจุบนัมีฐานะเป็นอ าเภอในจงัหวดัปัตตานี 

2. เมืองปัตตาน ีใชต้ราววั เมืองตานีเคยเป็นเมืองท่าส าคญัในภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกซ่ึงรู้จกัในหมู่พ่อคา้ต่างชาติช่วงพทุธศตวรรษท่ี 10-18 ในช่ือ "ลงักาสุกะ" 
จดัเป็นหวัเมืองท่ี 2 ในท าเนียบเมืองสิบสองนกัษตัร ถือตราววั (ฉลู) เป็นตราประจ าเมือง ปัจจุบนัคอืจงัหวดัปัตตานี 

3. เมืองกลันตัน ใชต้ราเสือ เมืองกลนัตนัเป็นชุมชนเก่าแก่ทางตะวนัออกของคาบสมุทรมลาย ูแต่เดิมประชาชนนบัถือศาสนาพทุธและฮินดู ในราวพุทธศตวรรษท่ี 
21 จึงเปล่ียนไปนบัถือศาสนาอิสลาม จดัเป็นหวัเมืองท่ี 3 ในท าเนียบเมืองสิบสองนกัษตัร ถือตราเสือ (ขาล) เป็นตราประจ าเมือง ปัจจุบนัมีฐานะเป็นรัฐหน่ึง
ของประเทศมาเลเซีย 

4. เมืองปะหัง ใชต้รากระต่าย เมืองปะหงัเป็นชุมชนทางตอนล่างของแหลมมลาย ูติดกบัไทรบุรีหรือเกดะห์ จดัเป็นหวัเมืองท่ี 4 ในท าเนียบเมืองสิบสองนกัษตัร 
ถือตรากระต่าย (เถาะ) เป็นตราประจ าเมือง ปัจจุบนัมีฐานะเป็นรัฐหน่ึงของประเทศมาเลเซีย 

5. เมืองไทรบุรี ใชต้รางูใหญ่ เมืองไทรบุรีเป็นชุมชนเก่าทางฝ่ังตะวนัตกของแหลมมลาย ูพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและบึงตม เดิมประชาชนนบัถือพทุธศาสนา ล่วง
ถึงพทุธศตวรรษท่ี 20 จึงเปล่ียนไปนบัถือศาสนาอิสลาม จดัเป็นหวัเมืองท่ี 5 ในท าเนียบเมืองสิบสองนกัษตัร ถือตรางูใหญ่ (มะโรง) เป็นตราประจ าเมือง 
ปัจจุบนัมีฐานะเป็นรัฐหน่ึงของประเทศมาเลเซีย ช่ือวา่ "เกดะห์" 

6. เมืองพทัลงุ ใชต้รางูเลก็ เมืองพทัลุงเป็นชุมชนเก่าแก่แต่คร้ังพุทธศตวรรษท่ี 11-13 ไดรั้บอิทธพลทางพทุธศาสนาจากนครศรีธรรมราชอยา่งต่อเน่ืองทุกยคุ
สมยั จดัเป็นหวัเมืองท่ี 6 ในท าเนียบสิบสองนกัษตัร ถือตรางูเลก็ (มะเส็ง) เป็นตราประจ าเมือง ปัจจุบนัคอืจงัหวดัพทัลุง 

7. เมืองตรัง ใชต้รามา้ เมืองตรังเป็นเมืองท่าชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ตวัเมืองเดิมตั้งอยูท่ี่ควนธานี ต่อมาไดย้า้ยไปท่ีกนัตงัและทบัเท่ียงตามล าดบั จดัเป็นหวัเมืองท่ี 7 

ในท าเนียบเมืองสิบสองนกัษตัร ถือตรามา้ (มะเมีย) เป็นตราประจ าเมือง ปัจจุบนัคอืจงัหวดัตรัง 

8. เมืองชุมพร ใชต้ราแพะ เมืองชุมพรเป็นชุมชนเกษตรและท่าเรือบนคาบสมุทรขนาดเลก็ มีประชากรไม่มากนกัเน่ืองจากดินฟ้าอากาศไม่อ านวยให้ท ามาหากิน 
จดัเป็นหวัเมืองท่ี 8 ในท าเนียบเมืองสิบสองนกัษตัร ถือตราแพะ (มะแม) เป็นตราประจ าเมือง ปัจจุบนัคอืจงัหวดัชุมพร 

9. เมืองบันทายสมอ ใชต้ราลิง เมืองบนัทายสมอสันนิษฐานวา่เป็นเมืองไชยา ซ่ึงเป็นชุมชนใหญ่มาแต่พทุธศตวรรษท่ี ๑๐ เป็นอยา่งนอ้ย มีร่องรอยความเจริญทาง
เศรษฐกิจและศาสนาพุทธนิกายหินยานและมหายาน รวมทั้งศาสนาฮินดูนิกายไวษณพและนิกายไศวะ จ านวนมาก จดัเป็นหวัเมืองท่ี 9 ในท าเนียบเมืองสิบสอง
นกัษตัร ถือตราลิง (วอก) เป็นตราประจ าเมือง ปัจจุบนัเป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

10. เมืองสะอุเลา ใชต้ราไก่ เมืองสะอุเลาสันนิษฐานวา่เป็นเมืองท่าทองอุแทหรือกาญจนดิษฐ ์ซ่ึงอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าท่าทอง และลุ่มคลองกะแดะ เคยมีฐานะ
เป็นเมืองลูกหลวงชั้นเอกและเป็นแหล่งเพาะปลูกส าคญัของนครศรีธรรมราช จดัเป็นหวัเมืองท่ี 10 ในท าเนียบเมืองสิบสองนกัษตัร ถือตราไก่ (ระกา) เป็นตรา
ประจ าเมือง ปัจจุบนัคืออ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

11. เมืองตะกัว่ป่า ใชต้ราสุนขั เมืองตะกัว่ป่าเคยเป็นเมืองท่าส าคญัทางฝ่ังทะเลตะวนัตก เป็นแหล่งผลิตดีบุกและเคร่ืองเทศมาแต่โบราณ จดัเป็นหวัเมืองท่ี 11 ใน
ท าเนียบเมืองสิบสองนกัษตัร ถือตราสุนขั (จอ) เป็นตราประจ าเมือง ปัจจุบนัคืออ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 

12. เมืองกระบุรี ใชต้ราหมู เมืองกระบุรีเป็นชุมชนเลก็ ๆ บนฝ่ังแม่น ้ากระบุรี ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า และภูเขาสลบัซบัซอ้น จดัเป็นหวัเมืองท่ี 12 ในท าเนียบ
เมืองสิบสองนกัษตัร ถือตราสุกร (กุน) เป็นตราประจ าเมือง ปัจจุบนัมีฐานะเป็นอ าเภอในจงัหวดัระนอง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/12_%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%99


 ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั: ดอกราชพฤกษ ์(Cassis fistula) 

 ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดั: แซะ (Millettia atropurpurea) 

 สัตวน์ ้าประจ าจงัหวดั: ปลาหมอ (Anabas testudineus) 

 นกประจ าจงัหวดั: นกกินปลีหางยาวเขียว (Aethopyga nipalensis) 

 ค าขวญัท่องเท่ียวประจ าจงัหวดั: นครศรีธรรมราช เมืองประวติัศาสตร์ พระธาตุทองค  า ช่ืนฉ ่าธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เคร่ืองถมสามกษตัริย ์มากวดัมากศิลป์ ครบ
ส้ินกุง้ปู 

 ค าขวญัประจ าเมือง: เราชาวนครฯ อยูเ่มืองพระ มัน่อยูใ่นสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนท าอนัตรายผูใ้ด 

 อกัษรยอ่จงัหวดั : นศ 

 อกัษรยอ่อกัษรโรมนั : NST 

ประชากรในจังหวัด 

      หมายถึงจ  านวนประชากรไดเ้พิม่ขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

      หมายถึงจ  านวนประชากรไดล้ดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7

