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ปฐมบทของการศึกษา 
การร ่ า เ รียนเขียนอ่านหนังสือแต่คร้ัง

โบราณของชาวภาคใต้ โดยเฉพาะชาว
นครศรีธรรมราช ยงัไม่พบหลกัฐานอ่ืน นอกจาก
ศิลาจารึกรุ่นแรก เช่น ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย 
อ าเภอจุฬาภรณ์ เป็นตน้ ซ่ึงลว้นใชอ้กัษรและ
ภาษาท่ีก าเนิดในประเทศอินเดีย ศิลาจารึกเหล่าน้ี 

อาจถือได้ว่าเป็นปฐมบททางการศึกษาของชาว
นครศรีธรรมราช สันนิฐานว่าการศึกษาเล่าเรียน
ในระยะนั้นไม่แพร่หลาย เพราะชาวอินเดียผูเ้ป็น
เจา้ของภาษาตั้งตนเป็นครูสอนตามความพอใจ 
และข้อคว าม ท่ี จ า รึ ก ส่ วน ให ญ่กล า ย เ ป็น
เคร่ืองหมายแสดงความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนสามญัไม่
พึงรู้ บางคร้ังยงัสาปแช่งผูม้าแตะตอ้ง 

ก า ร ศึ ก ษ า เ ล่ า เ รี ย น ข อ ง ช า ว
นครศรีธรรมราช ระยะแรกๆ คงใชว้ิธีท่องจ าสืบ
ต่อกนัมาเม่ือไดรั้บเอาภาษาบาลีและสันสกฤตมา
จึงเป็นอกัษรเขียน แต่คงศึกษาเล่าเรียนอกัษรไทย
กนัอยา่งกวา้งขวาง อกัษรขอมยงัคงใชเ้พื่อศึกษา
เล่าเรียนพระธรรมคมัภีร์ ชาดกต่างๆ และศาสตร์
อ่ืน ๆ 
The Beginning of Education 

Regarding the former literacy learning of southerners, 
especially people in Nakhon Si Thammarat province, there is no 
other evidence than the first batch of stone inscriptions including 
the Hup Khao Chongkoi stone inscription discovered in 
Chulabhon district. These inscriptions bear letters originating 
from India and can be considered as making the start of the 
education of Nakhon Si Thammarat people. It is assumed that 
education during that time was not widespread because Indian 
people who were the native speakers would teach only at will. 
Beside, most of the inscriptions bear sacred symbols that 
common people should not learn. Sometimes, ordinary people 
who touched them were even cursed. 

It is belief that Nakhon Si Thammarat people initially 
depended on verbal rote. Only when they accepted Bali and 
Sanskrit languages, they started to have letters. However, 
education was still available for a limited group of people. Later 
when the Khmer civilization arrived, Nakhon Si Thammarat 
accepted the Khmer language. When King Ramkhamhaeng the 
Great invented the Thai script, it was widely taught. The Khmer 
script was later used for the teaching of Buddhist scriptures, 
stories of former incarnations of the Lord Buddha and other 
sciences. 
 



 
ขึน้ช่ือว่าเมืองปราชญ์ 

การ ถ่ า ยทอดความ รู้ของชาว เ มื อ ง
นครศรีธรรมราชพอ่แม่นิยมน าบุตรหลานไปมอบ
ให้ผูรู้้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ เพราะวดัมี
บทบาทในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม และ
พระสงฆต์อ้งศึกษาเล่าเรียนพระธรรม วินยั คมัภีร์
พระไตรปิฎก ตลอดจนวิชาต าราโหราศาสตร์ ยา
กลางบา้น หรือหมอแผนโบราณ เพื่อใหค้  าปรึกษา
และถ่านทอดแก่สังคมสืบไป ถือว่าพระภิกษุเป็น
ผูค้งแก่เรียน 

มีหลักฐานยืนยันว่ าพระ ภิก ษุ เ มือง
นครศรีธรรมราช เป็นผูรั้กเรียนและรู้แจง้ ดงั
ปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี  ๑ สมัยพ่อขุน
รามค าแหงแห่งกรุงสุโขทยัว่า "สังฆราช ปราชญ์
เรียนจบปิฏกไตร หลวกกวา่ปู่ครูในเมืองน้ี ทุกคน 
ลุกแต่นครศรีธรรมราชมา" 
The Province of Intellects 

Regarding the education of Nakhon Si Thammarat 
peoplein former times, parents usually brought their children to 
local intellects, most of whom were Buddhist monks. Formerly 
Buddhist monks played important roles in guiding local people. 
Buddhist monks learnt Buddhist disciplines, 

Tripitaka (a Buddhist canon), astrology, basic 
meditations,and traditional medicine. Therefore, Buddhist monks 
wereconsidered as knowledgeable and recognized as great and 
teachers for ordinary people. 

There is evidence to show that Buddhist monks of 
NakhonSi Thammarat province were diligent learners and 
intellects.The first stone inscription under the reign of King 
Ramkhamheang of the Sukhothai Kingdom describes that all 
seniorBuddhist monks who completed study on Tripikata came 
fromNakhon Si Thammarat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประชาราษฏร์ใฝ่รู้ 
การศึกษาในระบบโรงเรียนในนครศรีธรรมราช
พระรัตนธชัมุนี (ม่วง) ไดริ้เร่ิมก่อตั้งโรงเรียนข้ึน
ท่ีวดัในพ.ศ. ๒๔๓๔ จดัสอนมูลบทบรรพกิจ ทั้ง
สอนวิชาชีพเคร่ืองถม โรงเรียนดงักล่าวมีฐานะ
เป็นโรงเรียนเชลยศกัด์ิหรือโรงเรียนราษฎร์ ต่อมา
ในพ.ศ. ๒๔๔๒พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณา โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระรัตน
ธชัมุนี (ม่วง) เป็นผูอ้  านวยการ จดัการศึกษา
ภาคใต ้ จึงไดโ้อนเป็นโรงเรียนหลวงใชช่ื้อ ว่า 

โรงเรียนสุขุมาภิบาล (ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น
เบญจมราชูทิศ พ.ศ. ๒๔๖๐) ซ่ึงถือเป็นโรงเรียน
หลวงแห่งแรกของปักษใ์ต ้นอกจากนั้นหมอสอน
ศาสนาชาวอเมริกนั ก่อตั้งโรงเรียนอเมริกนัสกูล
ฟอร์บอยส์ (ปัจจุบนัคือโรงเรียนศรีธรรมราช
ศึกษา) เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๔ 

ภ า ย ห ลั ง มี พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชไดก้ าหนดทุกพื้นท่ี
เป็นเขตท่ีตอ้งศึกษาเล่าเรียนตามพระราชบญัญติั
นั้น แต่การจดัการศึกษาของรัฐบาลไม่สามารถ
รองรับการใฝ่เรียนรู้ของนครศรีธรรมราช ท าใหมี้
โรงเรียนหลายประเภทเกิดข้ึนอยา่งมากมาย 
The People Who Love to Learn 

The first school in Nakhon Si Thammarat was 
founded in1891 by Phra Ratanathat Munee (Muang). It was 
developed inthe compound of the monk's temple. Subjects taught 
at theschool were elementary Thai and the production of niello. It 
was initially a private school. In 1899, King CHulalongkorn 
appointed Phra Ratanathat Munee (Muang) as the educational 
director of the South. Consequently the school enjoyed the public 
school status and was named Sukhumapibal School. (In 1917 it 
was renamed Benchama Rachuthit.) It is the first public school of 
the South. In 1901, an American missionary established the 
American School for Boys (which is now Srithammaratsuksa 
School). 

When the Primary School Act took effect, Nakhon Si 
Thammarat declared all its areas to be subject to compulsory 
education in line with the law. As public school alone cannot 
meet the learning demands of Nakhon Si Thammarat people, 
various kinds of school have been developed in this province. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก้าวสู่ศูนย์ศาสตร์สากล 

ปั จ จุ บั น น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช มี
สถาบนัการศึกษาระดบั ต่างๆ มากมาย กลายเป็น
ศูนยร์องรับการศึกษาส าคญั ของภาคใตทุ้กสาย
สาขาอาชีพ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั การศึกษาในระบบต่างๆ แพร่กระจาย อยู่
ในหลายพื้นท่ี หลายอ าเภอ มีการจดัการศึกษาดา้น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาต่างประเทศท่ี
หลากหลายเป็นจังหวัดท่ีมีสถาบันการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษามากท่ีสุดในภาคใต ้ประกอบดว้ย
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัวลัย
ลกัษณ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 
มหาวิ ท ย า ลัย มห ามกุ ฏ มห า ร าชวิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง มหาวิทยาสุโขทยัธรร
มาธิราช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
เป็นตน้ 

นอกจากนั้นยงัมีแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศยั
ทั้งหอสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภณัฑท์ั้งรัฐ 
เอกชนและสถานศึกษา และอุทยานการเรียนรู้ 
กล่าวได้ว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนยก์ารศึกษา
อยา่แทจ้ริง 
To Be an International Learning Center 

Today there are various levels of educational 
institutions in Nakhon Si Tham marat. This province has become 
the educational center of the South, providing courses of all 
professions. They serve both formal and informal education as 
well as self- learning. Educational systems have been established 
in many areas of the province. There are information technology 
courses taught in several foreign language in many districts. This 
province has the highest number of universities in the South. 
They include Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 
Walailak University Maha Chula longkorn Rajavidyalaya 
University, Mahamakut Buddhist University, Ramkhamheang 
University, Sukhothai Thammathirat Open University and 
Rajamangala University of Technology Srivijaya. There are also 
have self-learning facilities including libraries, archives, state 
and private run museum, public and private schools and the City 
Learning Park. It can be stated that Nakhon Si Thammarat is a 
truly learning provinces. 


