
นครศรีธรรมราชกบัต่างชาติ 

 

การติดต่อสมัพนัธ์ระหวา่งพลเมืองของดินแดนแห่งหน่ึงกบัดินแดนอีกแห่งหน่ึง เช่ือวา่เกิดข้ึนจาก 
ความอยากรู้อยากเห็นเร่ิมจากเร่ืองราวเล่าขานถึงดินแดนไกล พฒันาเป็นนิยายปรัมปราท่ีเก่ียวกบัการเดิน 
ทางผจญภยัของวีรบุรุษท่ีทุกคนช่ืนชอบไปยงัดินแดนท่ีใครไม่รู้จกัตอ้งเผชิญกบัคล่ืนลมพาย ุ และต่อสู้กบั
สัตวป์ระหลาดไดพ้บกบัส่ิงแปลกๆ ทา้ทายการไปพิสูจน์ความจริงสุดทา้ยกลบัสู่มาตุภูมิดว้ยสวสัดิภาพ 
เร่ืองราวเหล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีจูงใจให้เกิดการเดินเรือ เพื่อแสวงโชคในแดนไกล ประกอบกบัความรู้
ทางดา้นดาราศาสตร์ช่วยให้การเดินเรือไปตรงทิศทางและเป้าหมายท่ีตอ้งการนักเดินเรือในยุคนั้นจึงกลา้
เดินทางไปสู่เป้าหมายใหม่ๆมากข้ึน โดยเฉพาะในหมู่ชนชาติท่ีรัก การเดินเรือในยโุรปตะวนัตก เป็นผลใหมี้
การพบดินแดนใหม่ คือ อเมริกาและออสเตรเลีย รวมทั้งความกลา้ท่ีเดินเรือจากยโุรปออ้มแหลมกดูโฮปมายงั
เอเชีย และการเดินทางรอบโลกเป็นตน้ 

การพบเส้นทางเดินเรือและดินแดนใหม่ น าไปสู่การแสวงหาประโยชน์ของชนชาติท่ีมีอ านาจ
มากกว่าการเขา้ครอบครองดินแดนอ่ืนของชนชาติในยุโรป ท าให้มองเห็นดินแดนเหล่านั้น ร ่ ารวยดว้ย
ทรัพยากรหลากหลายการแสวงหาดินแดนเป็นอาณานิคมเกิดข้ึนควบคู่ไปกบัการคา้ การขยายอิทธิพลทาง
การเมือง การน าศิลปะวิทยาการ ศาสนา ภาษาและวฒันธรรมต่างๆ ไปเผยแพร่และเล่ียงไม่พน้ท่ีชนชาติใน
ต่างแดน จะรับเอาวฒันธรรมเหล่านั้นไวไ้ม่มากกน็อ้ย 



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงมีค่าต่างๆ ท่ีกระจายไปตามความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ และมรดกทาง 
วฒันธรรมของแต่ละถ่ิน เป็นส่ิงจูงใจใหก้ารเดินทางไปแสวงหา เช่น ชาวยโุรปท่ีอยูใ่นเขตอบอุ่นปรารถนา 
เคร่ืองเทศและของอ่ืนท่ีหายากจากเขตร้อน เคร่ืองถว้ยชาม จากเมืองจีนเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย เหล่าน้ีลว้น
ก่อใหเ้กิดการติดต่อสัมพนัธ์ ระหวา่งชนชาติต่างๆ มาตั้งแต่อดีตท่ีมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึนในปัจจุบนั 

นครศรีธรรมราชเป็นชุมชนเมืองแห่งหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีหลกัฐานความ
เจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต ก่อนสุโขทยัเป็นราชธานีของไทยปรากฏช่ืออยู่ในแผนท่ีเส้นทางการคา้ระหว่าง
ดินแดนมาอยา่งต่อเน่ือง ร่องรอยและหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัต่างชาติ ตลอดจนมรดก
ทางวฒันธรรมท่ีรับมาจากต่างแดน ยงัปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดัในนครศรีธรรมราชมาจนถึงปัจจุบนั 

 

 
ตะวนัตก 
ชนชา ติ ท่ี ช่ วยส ร้ างความ เจ ริญด้านการค้า
วฒันธรรม และคมนาคม 

โปรตุเกสเป็นชาติแรกท่ีติดต่อคา้ขายกบั
นครศรีธรรมราช ในสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 
๒พ.ศ. ๒๐๖๔ สินคา้โปรตุเกสไดแ้ก่ ผา้ลินินและ

ผา้ป่านส่วนสินคา้พื้น เมืองท่ีโปรตุเกสตอ้งการ 
เช่น เคร่ืองเทศ ดีบุก ขา้ว และของป่า พ่อคา้
โปรตุเกสเรียกช่ือเมือง นครศรีธรรมราช ว่า "ลิ
กอร์" และชาติตะวนัตก ซ่ึงเขา้มาภายหลงัเรียก
ตามฮอลนัดาไดเ้ขา้มาคา้ขายกบันครศรี ธรรมราช
ในสมยั สมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. ๒๑๕๔ 
จนกระทัง่ราว พ.ศ. ๒๒๐๗ สมยัสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช อังกฤษเขา้มาคา้ขายกับ
นครศรีธรรมราชใน พ.ศ. ๒๑๖๔ หลงัจากนั้นชาว
ฝร่ังเศสมาท าแผนท่ี สร้างป้อมและก าแพงเมือง 
นครศรีธรรมราช เม่ือราว พ.ศ. ๒๒๓๐ 

ดา้นคมนาคม ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว วิศวกรชาวองักฤษ
ไดม้าก่อสร้างทางรถไฟสายใต ้สร้างอุโมงคร์ถไฟ
ท่ีร่อนพิบูลย ์และสายแยกมายงันครศรีธรรมราช 

ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
ชาวตะวนัตกท่ีเขา้มามีบทบาทมากไดแ้ก่ มิชนั
นารีอเมริกัน  เข้ามาสอนศาสนาท่ี
นครศรีธรรมราช ใน พ.ศ. ๒๔๔๓ เผยแพร่
ศาสนาคริสเตียนควบคู่ไปกบัการสร้างโรงเรียน 
คืออเมริกนัสคูลฟอร์บอยส์ (ปัจจุบนัคือ โรงเรียน
ศรีธรรมราช 



ศึกษา) และโรงเรียนศึกษากุมารี (ปัจจุบนัยบุรวม
กบัโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา) เปิดโรงพยาบาล
ช่ือโรงพยาบาลศรีธรรมราชพยาบาลท่ีระลึก 
(ปัจจุบนัคือโรงพยาบาลนครคริสเตียน) 
The West 
Several countries in the West have contributed to thegrowth in 
commerce, culture and communicationPortugal was the first 
country to trade with Nakhon SiThammarat during the reign of 
King Ramathibodi II in 1521.The Portuguese commodities were 
linen and hemp cloths.The local products that they wanted 
consisted of spices, tin,rice and forest products. The Portuguese 
merchants calledNakhon Si Thammarat Ligor, which became the 
named usedby other western visitors. 

The Dutch came to trade in Nakhon Si Thammarat 
duringthe reign of King Ekathotsarot in1611 until about 1664 in 

King Narai's reign. The English arrived in 1621 after whichthe 
French came to survey for the construction of the fortressand city 
walls for Nakhon Si Thammarat around the year 1687.In the area 
of transportation, an English engineer came tobuild the southern 
railway in the reign of King Chulalongkorn.A tunnel was 
constructed at Ron Phibun and Nakhon Si 

Thammarat was connected by a branch line.In 
education and culture, westerners who played a majorrole were 
the American missionaries who propagated theChristian religion 
in Nakhon Si Thammarat in 1900 as well asbuilding school 
known as American School for Boys (or SiThammarat Suksa 
School at present) and Suksa Kumari School(now amalgamated 
with Si Thammarat Suksa School). Theyalso established Si 
Thammarat Memorial Hospital, now knownas 

 

 

 
 

ญีปุ่่ น 
ญ่ีปุ่น มิตรประเทศจากดินแดนอาทิตยอุ์ทยัมีความ 
สมัพนัธ์กบันครศรีธรรมราชยาวนานกวา่ ๖๐๐ ปี 

มีหลกัฐานดา้นการคา้บนัทึกในเอกสารญ่ีปุ่น "เรคิ
ไดโฮอนั" พ.ศ. ๑๙๖๘ - ๒๑๑๓ บรรยายถึงสินคา้ 
อยธุยา ท่ีริวกิวตอ้งการ ไดแ้ก่ ไมฝ้าง ไมก้ฤษณา 
พริกไทยสุรา น ้ ากุหลาบ หนงักวาง หนงัปลา
ฉลาม เขาสัตวง์าชา้ง ดีบุก และตะกัว่ เป็นตน้ 
สินคา้เหล่าน้ีหลายอยา่งเป็นสินคา้ออกส าคญัของ
นครศรีธรรมราช และมีหลกัฐานว่าในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ กองทพัญ่ีปุ่นจดัซ้ือ ขา้ว
จากลุ่มน ้ าปากพนัง แหล่งเกษตรกรรมท่ีอุดม
สมบูรณ์ของนครศรีธรรมราช  เพื่อส่งไป
สนบัสนุนกองก าลงัทหารท่ีปฏิบติัการรบในพม่า 

ดา้นการปกครอง ชาวญ่ีปุ่นเขา้มารับ
ราชการในแผน่ดินพระเจา้ทรงธรรม คือ ออกญา
เสนาภิมุข (ยามาดะนางามาซะ) ต่อมาไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นเจา้เมืองนครศรีธรรมราช ไดย้กก าลงั
ไปปราบกบฏเมืองปัตตานี และไดรั้บบาดเจ็บ 
เสียชีวิตท่ีนครศรีธรรมราช ในสงครามมหา 
เอเชียบูรพา นครศรีธรรมราชเป็นแห่งหน่ึงท่ีญ่ีปุ่น
ยกพลข้ึนบกเม่ือ ๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔ ก่อใหเ้กิด
วีรกรรม 



ท่ีแสดงออกถึงความกลา้หาญของนกัรบผูเ้สียสละ
ทั้งสองฝ่ายมีอนุสาวรียว์ีรไทยเป็นท่ีประจกัษ ์

ดา้นสาธารณสุข รัฐบาลญ่ีปุ่นไดใ้ห้การ
สนบัสนุนสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาราชพร้อม
อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั เน่ืองในโอกาส
ฉลองครบ ๒๐๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 
๒๕๒๕ และในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองราชยค์รบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
Japan 

Trade Friends from the land of the Rising Sun have a 
verylong time with Nakhon Si Thammarat of over 600 years. 
Thereis Japanese record known as Rekidai Hoan of 1425-1570 
thatdescribed the types of goods from Ayutthaya that Ryukyu 
wanted, such as sappan wood, eaglewood, pepper, spirits, 
rose water, deer skin, shark skin, animal horns, ivory, tin and 
lead. Many of there goods were important exports of Nakhon 

Si Thammarat. There is a record that during World War II the 
Japanese army bought rice from farmers in Pak Phanang area, 
Nakhon Si Thammarat's fertile agriculture centre, for their 
soldiers fighting in Burma. 

Government There were Japanese citizens serving in 
thegovernment of King Songtham, such as Ok Ya Sena Phimuk 
(Yamada Nangamaza) who was later appointed the Governor 
of Nakhon Si Thammarat. His army fought with the rebels in 
Patani. He was wounded and died in Nakhon Si Thammarat. 
During World War II Nakhon Si Thammarat was one of the 
places that Japanese army landed with an invasion force, on 
December, 8 1941. The Thai Heroes Monument marks the 
heroic action of fighters who made sacrifices of both sides. 
Health The Japanese government has assisted in the bulding 
of the Maharat Hospital as well as providing medical 
equipment on the occasion of the Bangkok Bicentennial 
Cerebrations in 1982 and the King's 50 th anniversary of his 
ascension to the Throne. 

 

 
 

อาหรับและเปอร์เซีย 
อาหรับและเปอร์เซีย มิตรประเทศจากตะวนัออก 
กลางผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคา้และการเดินเรือ ดา้น
การคา้อาหรับและเปอร์เซียไดเ้ขา้มาติดต่อคา้ขาย
กบันครศรีธรรมราช และดินแดนแถบคาบสมุทร
ทะเลใตต้ั้งแต่สมยัสุโขทยั สินคา้พื้นเมืองท่ีจูงใจ
พ่อคา้กลุ่มน้ี ไดแ้ก่เคร่ืองเทศและพริกไทย ส่วน
สินคา้ข้ึนช่ือตะวนัออกกลางไดแ้ก่ แพรพรรณอนั
วิจิตร หลกัฐานท่ีพบในนครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ 
เหรียญ เงินตรา เช่น เงินเหรียญเปอร์เซียสมยัพระ
เจา้เปรอซแห่งราชอาณาจกัรสลาเนียน อายรุาว 
พ.ศ. ๑๐๐๐ - ๑๐๒๕ พบท่ีอ าเภอท่าศาลา เหรียญ 
ทองค ากลนัตนั จารึกอกัษรอาหรับ อายรุาวพทุธ 
ศตวรรษท่ี ๒๒ พบท่ีอ าเภอปากพนงั นอกจากน้ีมี 
หลุมศพของชาวเปอร์เชีย ท่ีวดัคิด ในอ าเภอเมือง 
นครศรีธรรมราช 



ชาวไทยมุสลิมในนครศรีธรรมราชสืบ
เช้ือสายจากชาวมุสลิมท่ีเข้ามาตั้ งรกรากเป็น
ระยะๆ ช่วงแรกคือพ่อคา้ จากตะวนัออกกลางท่ี
เขา้มาคา้ขายในสมยัสุโขทยัและช่วงท่ีสองในสมยั
ตน้รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๑ ซ่ึงอพยพ
ชาวมุสลิมข้ึนมาจากเมืองปัตตานีต่อเน่ืองมาถึง
รัชกาลท่ี ๒ และรัชกาลท่ี ๓ โดยเฉพาะระหวา่ง 
พ.ศ. ๒๓๖๔ - ๒๓๘๒ เจา้พระยานครนอ้ยได้
อพยพครัวเรือนจากหัวเมืองไทรบุรี ซ่ึงนับถือ
ศาสนาอิสลามเขา้มาตั้งถ่ินฐานในครศรีธรรมราช
เป็นจ านวนมากในหลายพื้นท่ี เช่น ตลาดแขก 
บา้นนาเคียน บา้นท่าซกั เป็นตน้หลายครอบครัว
ประกอบอาชีพเช่นเดียวกบับรรพชนเม่ือคร้ังอดีต
กาล เช่น เปิดร้านขายผา้ ท าเคร่ืองทองเหลือง ท า
นา และท าประมง เป็นตน้ 
Arabia and Persia 
Arabia and Persia were the friendly countries in the Middle 
East who were experts in trade and seafaring. The Arabs and 
Persians came to trade with Nakhon Si Thammarat and the 
southern peninsular since the time of Sukhothai. The indigenous 
goods that attracted these merchants were spices and pepper, 
in exchange for renowned exquisite textiles from the Middle 
East. Historical evidence of these contacts includes coins such 
as the Persian coins of King Peroz of the Salania Empire, 
found at Tha Sala District, dated around 457-482 A.D. Gold 
Kelantanese coins with Arabic scripts dated to the 16th century 
have been found at Pak Phanang District. In addition, there are 
Persian graves in Wat Khit in Nakhon Si Thammarat Muang 
District. 

Thai Muslims in Nakhon Si Thammarat descended 
from Muslims who were among the first to settle down. They 
were merchants from the Middle East who came to trade in 
the Sukhothai period. The second groups came during the 
Early Bangkok period starting in the reign of King Rama I and 
continued through the reigns of King Rama II and Rama III 
when Muslim were moved from Patani, mostly during the 
years 1821-1839. Chao Phraya Nakhon Noi moved many 
Muslim 

families from the Kedah region to Nakhon Si Thammarat in 
the areas now known as Talat Khaek, Ban Na Khian and Ban 
Tha Sak, for example. Many of their descendants still continue 
the family tradition such as selling cloths, making brass wares, 
cultivating rice and fishery. 
 

 
จีน 

จีน ชนชาติผูเ้ช่ียวชาญการเดินเรือมาแต่
โบราณเร่ิมเขา้มาติดต่อคา้ขายกนัครศรีธรรมราช 
ในราชวงศ์ถงัราวพุทธศตวรรษท่ี ๖ มี
ความสัมพนัธ์ในหลายดา้น คือดา้นการคา้ขาย 
การคา้ขายกบัจีนเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีส่งผล
ใหน้ครศรีธรรมราชเติบโตเป็นเมืองท่าคา้ขายของ
คาบสมุทรทะเลใต ้ และกลายเป็นอาณาจกัรท่ีมัง่
คัง่ มีการพบเคร่ืองถว้ยและเงินตราตระกลูต่างๆ 
ในหลายพื้นท่ี 

ช า ว จี น ไ ด้ อ พ ยพม า ตั้ ง ร ก ร า ก ใ น
นครศรีธรรมราชเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง บาง



ท่านมีช่ือเสียงปรากฏในประวติัศาสตร์ และ
ต านานเมือง เช่น ตาขนุลก เป็นตน้ 
คนนครเช้ือสายจีนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่อพยพเขา้
มาในช่วงสมยัรัชกาลท่ี ๒ ต่อเน่ืองมาถึงสมยั
รัชกาลท่ี ๕มกัตั้งถ่ินฐานรวมกนัเป็นชุมชนใน
บริเวณท่ีเป็นแหล่งทรัพยากร เพื่อท าธุรกิจและ
ขายแรงงาน เช่น ท าโรงสีขา้วโรงเล่ือย ประมง 
เรือเดินทะเล เหมืองแร่ และสวนยางเป็นตน้ 

ดา้นศิลปะ ประเพณีและวฒันธรรม ดว้ย
เหตุท่ีคนนครเช้ือสายจีนเป็นกลุ่มคนท่ีมีความ
ขยนัขนัแขง็เช่ือมสายสัมพนัธ์กนัอยา่งมัน่คง จึงมี
การจดักิจกรรมสืบทอดศิลปะ ประเพณี และ
วฒันธรรมจีนมากมาย เช่นสถาปัตยกรรมศาลเจา้ 
ตึกแถว เก๋งจีน ประเพณีในเทศกาล เช่น ตรุษจีน 
เชงเมง้ ไหวพ้ระจนัทร์ มีวฒันธรรมการกินน ้ าชา 
ปาท่องโก๋ เป็นตน้ นอกจากน้ีภาษาจีนเขา้มาปน
อยู่ในภาษาถ่ินนครมากมาย เคยมีการจดัตั้ ง
โรงเรียนสอนภาษาจีนข้ึนหลายแห่ง 
China 
The Chinese have long been experts in navigation. They came to 
trade with Nakhon Si Thammarat during the Tang dynasty 
around the 2nd century A.D. Commercial relations with China 
was an important factor in boosting the growth of Nakhon Si 
Thammarat as a trading centre of the southseas and a wealthy 
state. Ceramic shards and coins in different types of currencies 
have been found in many areas. 

The Chinese migrated to Nakhon Si Thammarat in 
continues waves. Some like Ta Khun Lok have been 
remembered in local histories and legends. The 
presentgeneration of Nakhon Si Thammarat people with Chinese 
blood are mainly descendants of Chinese immigrants of King 
Rama II's reign to the reign of King Chulalongkorn. 
Theirsettlements were usually close to the resource centers where 
they conducted businesses or provided labour, for example in 
rice mill, saw wills, fishery, mining and rubber plantations. 

In arts, tradition and culture, as the people of Nakhon 
Si 

Thammarat of Chinese descent are closely knit, they continue 
to observe many tradition Chinese artistic and culturecustoms, 
such as temple and shop-house architecture, festivities such as 
the New Year and paying respect to ancestors, tea-drinking and 
enjoying Chinese food and tidbits. Moreover, Chinese words 
have also made their way in to the local dialect and several 
school to teach the Chinese-language have also existed in the 
past. 


