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ตราประจ าจังหวัด 
 

 

ค าขวัญ 
 

นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองค า ชื่นฉ่ าธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม 
เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู 

 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่ออักษรไทย นครศรีธรรมราช 

ชื่ออักษรโรมัน Nakhon Si Thammarat 

ชื่อไทยอ่ืนๆ นคร, เมืองคอน 

  
ISO 3166-2 TH-80 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด แซะ 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด ราชพฤกษ์ 
 
 
 



ข้อมูลสถิติ 
พื้นที่ 9,942.5 ตร.กม.(อันดับที่ 18) 

ประชากร 1,513,163 คน (พ.ศ. 2551)(อันดับที่ 8) 

ความหนาแน่น 152.19 คน/ตร.กม.(อันดับที่ 25) 

ศูนย์ราชการ 
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชด าเนิน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

โทรศัพท์ (+66) 0 7535 6952 

โทรสาร (+66) 0 7535 6531 
 

 

เพลงประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเชื้อชาติไทยพ านักทางปักษ์ใต 
ตั้งนครสุนทรสง่ามาแต่ไร ปัญญาไวฉลาดเฉลียวเชี่ยวปฏิภาณ 
   เคยมีชื่อเด่นชัดในประวัติศาสตร์ สืบทายาทตระกูลใหญ่เกียรติไพศาล 
มีพระธาตุขวัญเมืองเรืองสักการ ตามต านานชาติไทยได้มีมา 
   จนบัดนี้ก็ยังมีความดีเด่น สมที่เป็นเมืองส าคัญอันสุดหา 
สมเป็นด่านด้านใต้ใกล้คงคา พึงรักษาเกียรติไว้คู่ไทยเทอญ" 

 

  

วิสัยทัศนจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  
"นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  

เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนายั่งยืน"  
  

ไม่ประพฤติชัว่ ไม่ท าลายผูอ่ื้น มุ่งท าความดี เจริญดว้ยศกัด์ิศรี ตั้งจิตผอ่งใส ผกูไมตรี มีมารยาทต่อทุกคน  



ประวัติจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช (มักเรียกสั้น ๆ ว่า  นคร) เป็นจังหวัดในประเทศไทย ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 780 กิโลเมตร จังหวัดที่อยู่ติดกัน  (จากทิศใต้ วน
ตามเข็มนาฬิกา) ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี 

ในอดีตมีชื่อเรียกดินแดนแถบนี้หลายชื่อ  ที่ตะวันตกนิยมเรียกกันมาจนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 คือ 
"ลิกอร์" สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นผู้เรียกก่อน  โดยเพี้ยนมา
จากค าว่า "นคร" ส่วนชื่อ "นครศรีธรรมราช"  มาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีต ทรงมีพระนามว่า 
"พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช" (ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช) มีความหมายว่า "นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม" 
หรือ "เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่" 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นเมืองชั้นเอกคู่กับเมืองพิษณุโลก  มีขุน
นางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเจ้าเมือง มีบรรดาศักดิ์ตามพระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน นาทหารหัวเมือง ว่า  
เจ้าพระยาศรีธรรมราชชาติเดโชไชยมไหยสุริยาธิบดีอภัยพิรียบรากรมภาหุ 

ประวัติศาสตร์ 

เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใน ปี พ.ศ. 2310 ต าแหน่งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชว่างอยู่ หลวงสิทธ
นายเวรมหาดเล็ก (หน)ู  ซึ่งออกไปรับราชการต าแหน่งปลัดเมืองเป็นผู้รักษาราชการเมืองนครศรีธรรมราช  ครั้น
ทราบว่ากรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ไม่มีเจ้านายปกครองประเทศ  หลวงสิทธิจึงตั้งตัวเป็นเจ้าผู้ครองเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นอิสระอยู่ก๊กหนึ่ง ในปี  พ.ศ. 2312 พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกกองทัพไปปราบ จับตัวเจ้านครได้  
และมีพระราชด าริว่าเจ้านครมิได้มีใจกบฏคิดร้ายต่อประเทศ  แต่ตั้งตัวขึ้นเนื่องจากบ้านเมืองเป็นจลาจล จึงโปรด
เกล้าฯ ให้มารับราชการอยู่ที่กรุงธนบุรี  และให้เจ้านราสุริยวงศ์หลานเธอออกไปครองเมืองนครศรีธรรมราช  ต่อมา
เจ้านราสุริยวงศ์ถึงแก่พิราลัย พระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระราชด าริว่า เจ้านครได้เข้ามารับราชการมีความจงรักภักดีและ
ได้ถวายธิดาท าราชการมีราชบุตร (คือพระพงษ์นรินทรและพระอินทร์อภัย) เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง  
จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้านครออกไปครองเมืองนครศรีธรรมราช และสถาปนาขึ้นเป็น  พระเจ้านครศรีธรรมราช เจ้า
ขันธสีมา เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 11 ขึ้น 3 ค่ า จุลศักราช 1138(พ.ศ. 2319) ปีวอกอัฐศก 



ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) มีพระราชด าริว่า  พระเจ้านครศรีธรรมราชมี
ความชราทุพพลภาพ ไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้  จึงโปรดให้ออกจากต าแหน่ง กลับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ 
และโปรดให้เจ้าอุปราช (พัฒน์) บุตรเขยเจ้านคร ขึ้นเป็นผู้ส าเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันอังคาร เดือน 
8 แรม 11 ค่ า จุลศักราช 1146 (พ.ศ. 2327) ปีมะโรงศก แต่โปรดให้มียศเพียงเจ้าพระยาตามประเพณีแต่เดิมเมื่อ
ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เมืองนครศรีธรรมราชจึงเป็นเมืองที่เคยมีกษัตริย์ปกครอง และมีฐานะเป็นประเทศ
ราช  มีเกร็ดย่อยคือ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์)  รับราชการจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (รัชกาลที่ 2) มีความชราภาพ  จึงทรงยกข้ึนเป็น เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ต าแหน่งกิตติมศักดิ์  และทรงตั้ง
พระบริรักษ์ภูเบศร์ (น้อย) บุตรเจ้าพระยานคร (พัฒน์)  เป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชคนใหม่ แต่มีเรื่องปรากฏ
หลักฐานในสมัยนั้นว่า  เจ้าพระยานคร (น้อย) นี้ที่จริงเป็นราชบุตรลับของพระเจ้ากรุงธนบุรี  เนื่องจากเมื่อครั้งเจ้า
นครท าราชการอยู่ที่กรุงธนบุรี และถวายธิดาท าราชการฝ่ายในแก่พระเจ้ากรุงธนบุรี และมีน้องสาวมาอยู่ด้วยในวัง
คนหนึ่ง ความปรากฏตามพงศาวดารว่า เจ้าพระยาพิชัยราชา เจ้าเมืองสวรรคโลกให้ไปขอ  เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรี
ทรงทราบก็ทรงพระพิโรธ ว่าเจ้าพระยาพิชัยราชาบังอาจจะเป็นคู่เขยของพระองค์ ให้เอาไปประหารเสีย  ต่อมาวงศ์
ญาติเจ้านครจึงน าธิดาคนนี้ถวายพระเจ้ากรุงธนบุรีเสีย ต่อมาเจ้าพระยานคร  (พัฒน์) เมื่อครั้งยังเป็นอุปราชเมือง
นครอยู่ ภริยาซึ่งเป็นบุตรเจ้านครเสียชีวิต  เจ้าพระยานคร (พัฒน์) ท าความชอบได้เข้าเฝ้าครั้งหนึ่ง  พระเจ้ากรุง
ธนบุรีเห็นว่าภริยาเสียชีวิตก็สงสารจึงจะพระราชทานธิดาเจ้านครให้ใหม่  และให้น าตัวธิดาคนเล็กเจ้านครไป
พระราชทาน แต่นางในกระซิบว่า  ดูเหมือนว่านางจะขาดระดูอยู่ แต่พระเจ้ากรุงธนตรัสว่า "ได้ออกปากให้เขาแล้ว  
ก็พาไปเถอะ" เมื่อท้าวนางพาธิดาเจ้านครไปส่งนั้น เจ้าอุปราช (พัฒน์)  ก็ทราบความลับนั้น  มีความย าเกรงพระ
บารมีก็ต้องรับไว้เป็นท่านผู้หญิงกิตติมศักดิ์อยู่ตลอดอายุ  และนางนั้นก็มีบุตรกับเจ้าพระยานคร (พัฒน์) เพียงคน
เดียว คือ เจ้าพระยานคร (น้อย) คนต่อมา คือ ปริก 

หน่วยการปกครอง 
 
การปกครองส่วนภูมิภาค   
การปกครองแบ่งออกเป็น 23 อ าเภอ 165 ต าบล 1,428 หมู่บ้าน 

1. อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
2. อ าเภอพรหมคีรี  
3. อ าเภอลานสกา  
4. อ าเภอฉวาง  
5. อ าเภอพิปูน  

13. อ าเภอร่อนพิบูลย์  
14. อ าเภอสิชล  
15. อ าเภอขนอม  
16. อ าเภอหัวไทร  
17. อ าเภอบางขัน  



6. อ าเภอเชียรใหญ่  
7. อ าเภอชะอวด  
8. อ าเภอท่าศาลา  
9. อ าเภอทุ่งสง  
10. อ าเภอนาบอน  
11. อ าเภอทุ่งใหญ่  
12. อ าเภอปากพนัง 

18. อ าเภอถ้ าพรรณรา  
19. อ าเภอจุฬาภรณ์  
20. อ าเภอพระพรหม  
21. อ าเภอนบพิต า  
22. อ าเภอช้างกลาง  
23. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 24 เทศบาลต าบล และ 159 องค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้ 

1. เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง  
3. เทศบาลเมืองปาก

พนัง  
4. เทศบาลต าบลขนอม  
5. เทศบาลต าบลจันดี  
6. เทศบาลต าบลฉวาง  
7. เทศบาลต าบลไม้

เรียง  
8. เทศบาลต าบลชะ

อวด 

9. เทศบาลต าบล
เชียรใหญ่  

10. เทศบาลต าบลท่า
ศาลา  

11. เทศบาลต าบลที่วัง  
12. เทศบาลต าบลท่า

ยาง  
13. เทศบาลต าบลนา

บอน  
14. เทศบาลต าบล

ทอนหงส์  
15. เทศบาลต าบล

พรหมโลก  
16. เทศบาลต าบลพิ

ปูน 

17. เทศบาลต าบลท่า
แพ  

18. เทศบาลต าบลบาง
จาก  

19. เทศบาลต าบลเขา
ชุมทอง  

20. เทศบาลต าบลร่อน
พิบูลย์  

21. เทศบาลต าบลหิน
ตก  

22. เทศบาลต าบลลาน
สกา  

23. เทศบาลต าบลสิชล  
24. เทศบาลต าบลหัว

ไทร 

25. เทศบาลต าบล
ท้องเนียน  

26. เทศบาลต าบล
ปากนคร 

 



ประชากร 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 266,668 นอกเขตเทศบาล 146,545 เทศบาลปากนคร 6,151 เทศบาลต าบลบาง
จาก 1,849 เทศบาลต าบลท่าแพ 4,101 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 108,022 

ศาสนา 

ชาวนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 92.08% รองลงมาได้แก่ ศาสนาอิสลาม 7.03% ศาสนา
คริสต์ 0.89% นอกจากนั้นเป็นศาสนาอ่ืน ๆ (ข้อมูลประชากร 1,508,096 คน ณ ตุลาคม 2549)  

การคมนาคม 

ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมือง และจากนครศรีธรรมราชไปสู่จังหวัดข้างเคียง 
สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้ รถแท็กซ่ี รถโดยสาร และรถไฟ 

 รถยนต์ 

การเดินทางจากกรุงเทพมายังนครศรีธรรมราช ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 
แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง จนถึงนครศรีธรรมราช หรือถึงอ าเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 
แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 780 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางยังอ าเภออ่ืนๆ หรือจังหวัดใกล้เคียงได้ โดยมีระยะทางดังนี้ 

 จากอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอ าเภออ่ืนๆ  
o อ าเภอพรหมคีรี 21 กิโลเมตร  
o อ าเภอลานสกา 21 กิโลเมตร  
o อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 22 กิโลเมตร  
o อ าเภอท่าศาลา 28 กิโลเมตร  
o อ าเภอร่อนพิบูลย์ 32 กิโลเมตร  
o อ าเภอปากพนัง 36 กิโลเมตร  
o อ าเภอจุฬาภรณ์ 50 กิโลเมตร  
o อ าเภอช้างกลาง 50 กิโลเมตร  
o อ าเภอเชียรใหญ่ 52 กิโลเมตร  
o อ าเภอนบพิต า 52 กิโลเมตร  



o อ าเภอทุ่งสง 55 กิโลเมตร  
o อ าเภอสิชล 66 กิโลเมตร  
o อ าเภอหัวไทร 66 กิโลเมตร  
o อ าเภอฉวาง 71 กิโลเมตร  
o อ าเภอชะอวด 71 กิโลเมตร  
o อ าเภอนาบอน 72 กิโลเมตร  
o อ าเภอพระพรหม 15 กิโลเมตร  
o อ าเภอพิปูน 93 กิโลเมตร  
o อ าเภอบางขัน 94 กิโลเมตร  
o อ าเภอขนอม 100 กิโลเมตร  
o อ าเภอทุ่งใหญ่ 102 กิโลเมตร  
o อ าเภอถ้ าพรรณรา 103 กิโลเมตร 

 จากนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดใกล้เคียง  
o กระบี่ 336 กิโลเมตร  
o ตรัง 123 กิโลเมตร  
o พัทลุง 112 กิโลเมตร  
o สงขลา 161 กิโลเมตร  
o สุราษฎร์ธานี 134 กิโลเมตร 

 การบริการด้านคมนาคม 

 รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวล าโพง มีขบวนรถเร็ว และรถด่วน ไปนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 832 
กิโลเมตร  

 รถโดยสารประจ าทาง บริษัท ขนส่ง จ ากัด มีบริการรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออกจาก
สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี อ าเภอขนอม มีรถวี ไอ พี ปรับอากาศ ชั้น 1 ขนอม-กรุงเทพฯ และ
กรุงเทพฯ-ขนอม  

 เครื่องบิน สายการบิน การบินไทย, นกแอร์, แอร์เอเชีย และวันทูโก มีบริการเครื่องบินเที่ยวบินไป-กลับ
นครศรีธรรมราชทุกวัน 

  


