
 

 

นครยุคก่อนประวัติศาสตร ์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในนครศรีธรรมราช 

 ในทางโบราณคดี  สมัยก่อนประวัตศิาสตร ์ คือ  ช่วงเวลาที่มนุษย์ยงัไม่รู้จักบันทึกเรื่องราวเป็น

ตัวอักษรให้มนุษย์สมัยปัจจุบันสามารอ่านแปลความหมายออกมาได้ 

 จากหลักฐานทางโบราณคดี  ปรากฏว่า  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพ้ืนทีป่่าเขาก่อนพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล 

 

 

 

 

 



 

 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในนครศรีธรรมราช 

 ยุคหินกลาง  อายุประมาณ  ๖,๕๐๐-๔,๒๐๐  ปี 

 

เป็นสมัยท่ีมนุษย์อยู่รวมกันเป็นสงัคมขนาดเล็ก  ด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพิงธรรมชาติเป็นหลกั  ผลิต

เครื่องมือจากหินกรวดแม่น้ า  น ามากระเทาพอให้เกิดคม  เพ่ือใช้สบัตัดและขูดเนื้อสัตว์ได้ 

 

 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในนครศรีธรรมราช 

 ยุคหินใหม่  อายุประมาณ  ๔,๐๐๐-๒,๐๐๐  ปี 

 เป็นสมัยท่ีมนุษย์เปล่ียนวิธีท าเครื่องมือหิน  จากเดิมท่ีเคยกะเทาะให้แหลมคม  เป็นโกลน

หินให้ได้รูปตามต้องแล้วขัดฝนจนเรยีบ  รู้จักท าการเพาะปลูกและสตัว์  ท าเครื่องปั้นดินเผา  

เครื่องจกัรสาน  มีผ้าเลือกไม้ใช้นุ่มห่ม 



 

 

 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ชุมชนโบราณยุคหินใหม่พัฒนาจนถึงพุทธศตวรรษที่  ๑-๓  

จึงเริ่มรับอารยธรรมจากดินแดนภายนอก  เช่น  จีน  อินเดียและอาหรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุคหินใหม่  อายุประมาณ  ๔,๐๐๐-๒,๐๐๐ ปี 

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบขวานหินขัด  ภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขา  ส่วนใหญ่พบตาม

ถ้ าหรือเพิงผา  ได้แก่ 

 อ าเภอทุ่งสง  ที่ถ้ าช้าง  ต าบลนาหลวงเสน  ถ้ าเขาพูล  ต าบลเขาโร  ถ้ าตลอด  ต าบล

น้ าตก 

 อ าเภอบางขัน  ที ่ ถ้ านางนอนหงาย 

 อ าเภอพรหมคีรี  ที่ถ้ าเขาโพรงเสือ  ต าบลทอนหงส์  และท่ีเขาปูน 

 อ าเภอลานสกา  ท่ีถ้ าเทวดางวงช้าง  ต าบลลานสกา  หุบเขาลานสกาใน  ต าบลลานสกา  

เขาต่อ  ท่ี  บา้นเขาแก้ว  ต าบลเขาแก้ว   

 อ าเภอสิชล  ที่  เขาพรง  ต าบลทุ่งปรัง 

 อ าเภอถ้ าพรรณรา  ถ้ าพรรณรา  ต าบลถ้ าพรรณรา 

 กิ่งอ าเภอนบพิต า  ถ้ าเขาแอง  ต าบลนบพิต า 

 อ าเภอร่อนพบิูลย์  ถ้ าเขาหินตก  ต าบลเสาธง 



 

 

 ยุคหินใหม่  อายุประมาณ  ๔,๐๐๐-๒,๐๐๐  ปี 

แหล่งโบราณคดียุคหินใหมท่ี่มิใช่แหล่งน้ า  หรือเพิงผา  ได้แก่ 

 อ าเภอลานสกา  คลองเขาแก้ว  หน้าวัดชายเขา  ต าบลเขาแก้ว  บ้านในแหนบ  ต าบลเขา

แก้ว  ห้วยครกเบือ  ต าบลสระแก้ว 

 อ าเภอสิชล  เชิงเขาคา  ต าบลเขาคา  และพ้ืนที่อ าเภอสิชล 

 อ าเภอท่าศาลา  คลองกลาย  ต าบลสระแก้ว 

 อ าเภอพระพรหม  ชมุชนใกล้วัดเพรง  ต าบลนาสาร 

 อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  คลองท่าเรือ  ต าบลท่าเรือ  วัดหัวมีนา (ร้าง)  ต าบลท่าเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ยุคโลหะ  อายุประมาณ  ๒,๐๐๐-๑,๕๐๐  ปี  หรือพุทธศตวรรษท่ี ๖-๑๑ 

 

เป็นสมัยท่ีมนุษย์ค้นพบและรู้จักน าโลหะมาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือ  เร่ิมตัง้แต่  ทองแดง  ส ารดิและ

เหล็ก  ตามล าดับ 

 ที่จงัหวัดนครศรีธรรมราช  พบโบราณวตัถุท าด้วยโลหะทั้งส าริดและเหล็ก  ได้แก่  กลอง

มโหระทกึ  เครื่องมือส าริดและเหล็ก  แหล่งโบราณคดียุคโลหะภาคใต้ไม่สามารถแบง่ยุคส ารดิและ

เหล็กออกจากกัน  เนื่องจากพบร่วมกนั  คือ  แหล่งโบราณกลุ่มคลองท่าเรือ  ต าบลท่าเรือ  อ าเภอ

เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบดว้ย  บ้านเกียกายและบ้านพังสิงห์ 

 แหล่งโบราณคดีกลุ่มคอลงท่าเรือแสดงความต่อเนื่องในการตัง้ถิน่ฐานเข้าสู่สมัยแรกเริ่ม

ประวตัิศาสตร์นครศรีธรรมราชเนื่องจากมีสภาพภมูปิระเทศท่ีเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าค้าขาย

และแลกเปล่ียนสินค้ากับตา่งประเทศ 

 ยุคโลหะ  อายุประมาณ  ๒,๐๐๐-๑,๕๐๐  ปี  หรือพุทธศตวรรษท่ี ๖-๑๑  

 
กลองมโหระทึก  อายุประมาณ  ๒,๐๐๐-๑,๕๐๐  ปี  พบทีบ่้านเกตุกาย  ต าบลท่าเรือ  อ าเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช  



 

 

 กลองมโหระทึกใบนี้  บนหน้ากลองเป็นรายดาวนูน (ดาวอาทิตย์)  ๑๒  แฉก  ล้อมรอบ

ด้วยวงกลมหลายชั้น  ลักษณะเด่นมีรปูกบลอยตัว  ๔  ตัว  สันนิษฐานว่าใช้เป็นเครื่องตปีระกอบพิธี

ขอฝน 

 
 กลองมโหระทึกแบบนี้  พบครั้งแรกทีป่ระเทศเวียดนาม  นักโบราณคดีจึงเรียกช่ือตาม

แหล่งแรกท่ีพบว่า  วฒันธรรมดองซอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบกลองมโหระทึก  ๔  ใบ  เปน็

การยนืยันว่ามีการติดต่อกบัชุมชนทางทะเลจีนและเวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การตั้งถิ่นฐานและชุมชนโบราณ 

การตั้งถิ่นฐาน  พุทธศตวรรษที่  ๑๒-๑๘ 

 ร่องรอบชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  ๑๒  มปีรากฏในที่ราบเชิงเขาและที่ราบริม

แม่น้ าทางทิศตะวันออกของเทือกเขาหลวง  ภูมิประเทศบริเวณนี้ด้านหนึ่งติดทะเล  ถัดไปมีแนวสัน

ทรายทอดยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้  ส่วนทางตะวนัตกเป็นแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช  เป็น

แหล่งต้นน้ าของคลองหลายสาย  จากแนวเทือกเขาจดฝั่งทะเลประมาณ  ๑๕-๒๐  กิโลเมตรเป็น

แผ่นดินที่อุดมด้วยปุ๋ยธรรมชาติจากตะกอนทับถมของแม่น้ าและลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพัด

ผ่าน  จึงเหมาะแก่การท านาเล้ียงชุมชนขนาดใหญ่ 

 โดยเหตุทีภู่มปิระเทศเปน็ป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์  จึงมีผลผลิตจากป่าอยู่มาก  เช่น  ข้ีผ้ึง  ไม้

ฝาง  งาช้าง  หนังสตัว์  เปน็ตนั  ซ่ึงเป็นสินค้าออก  ชายฝั่งตะวนัออกจึงเป็นแนวชายฝั่งท่ีนิยมตั้ง

ถิ่นฐานเพราะสะดวกในการติดต่อค้าขายทั้งกับดินแดนโพ้นทะเล  เช่น จนี  อินเดีย  เวียดนาม  

และภาคกลางของประเทศไทย 

 
 ลักษณะชุมชนเมื่อแรกตั้งเป็นชมุชนการค้า  ซ่ึงการติดต่อกับดินแดนโพ้นทะเลทีม่ี

วัฒนธรรมและเทคโนโลยีกา้วหน้ากว่ายังผลในเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  และ

วัฒนธรรมอย่างช้าๆ  จนชุมชนพฒันาเติบโตเป็นศนูยก์ลางการค้าทางทะเลบนคาบสมุทรไทย  ใน

พุทธศตวรรษท่ี  ๑๘ 



 

 

การตั้งถิ่นฐานและชุมชนโบราณ 

ชุมชนโบราณบนหาดทรายแก้ว 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณสมัย

ประวตัิศาสตร์อายุก่อนพุทธศตวรรษท่ี  ๑๙  ตามแนวล าน้ าใหญ่ไหลมาจากภูเขาทางตะวนัตกผ่าน

สันทรายออกไปสู่ทะเลอ่าวไทยในหลายพื้นที่  โดยเฉพาะบริเวณแนวสันทรายหรือท่ีเรียกว่า  หาด

ทรายแก้ว  พบแหล่งชมุชนโบราณส าคญั  ซ่ึงเกีย่วข้องกับพฒันาการของเมือง  ได้แก่ 

๑.  ชุมชนโบราณบ้านท่าเรือ  ต าบลท่าเรือ  อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช  นักโบราณคดี

สันนษิฐานว่าเป็นศนูยก์ลางของตามพรลิงค์ในยุคแรก  เนื่องจากเปน็จุดที่คลองทา่เรือไหล

ออกทะเล  ในอดีตน่าจะเป็นร่องน้ าลึกท่ีเรือเดินทะเลสามารถแล่นเข้ามาจอดได้  กับพบ

หลักฐานส าคญั  คือ  เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงค์ถัง  อายุราวพุทธศตวรรษท่ี  ๑๒-๑๕  

เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงค์ซ้อง อายุราวพุทธศตวรรษที่  ๑๘-๑๙  เครื่องสังคโลกสมัย

สุโขทัย  และเงินตราต่างชาติจ านวนมากในซากเรือบรรทุกสินค้าหลายล าท่ีจมอยู่บริเวณ

ปากอ่าวและล าคลองแห่งนี ้

 



 

 

๒. ชุมชนโบราณเมืองพระเวียง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครศรธีรรมราช  ลกัษณะของ

เมืองเป็นรูปสีเ่หล่ียมผืนผ้าขนาด  ๔๕๐ x ๑,๑๐๐  เมตร  วางตามแนวทศิเหนือ-ทิศใตมีคู

เมืองและแนวก าแพงดินล้อมรอบ  อย่างละชั้น  ภายในเมืองมีวัดโบราณหลายแหล่ง  เชน่  

วัดสวนหลวงตะวันออก (รา้ง)  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช  

วัดพระเวียง (ร้าง)  ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช  (กรม

ประชาสงเคราะห์) 

การตั้งถิ่นฐานและชุมชนโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การตั้งถิ่นฐานและชุมชนโบราณ 

๓. ชุมชนเมืองโบราณนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ที่ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง

นครศรธีรรมราช  ลักษณะของเมืองเปน็รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ขนาด  ๕๐๐ x ๒,๒๓๙  เมตร  

วางยาวตามแนวเหนือ ใต้ บนแนวสนัทรายขนาบด้วยท่ีราบลุ่ม  มีคเูมือง  ก าแพงเมือง

ล้อมรอบหนึ่งชั้น 

  จากต านานเมืองนครศรธีรรมราชและต านานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช  

กล่าวถึงประวตัิการสร้างเมอืงบนหาดทราบแก้ว  สถานที่ซ่ึงเป็นฝังพระทันตธาตขุอง

สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้า  กับการสร้างพระบรมธาตุเจดีย ์ ว่าเมืองนี้สร้างข้ึนราวพทุธ

ศตวรรษที ่ ๑๑  โดยพระเจา้ศรีธรรมาโศกราช  อย่างไรก็ดีไม่ปรากฏหลักฐานทาง

ประวตัิศาสตร์ที่ยืนยนัได้วา่นครศรธีรรมราชสร้างข้ึนเม่ือใด 

 โบราณสถานที่เก่าที่สุดท่ีสามารถก าหนดอายุจากรูปแบบศิลปกรรมได้คือ  พระ

บรมธาตุเจดีย์  ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นเจดีย์ทรงกลมศิลปะลังกา  แบบท่ีพบใน

เมืองโปโลนนานุวะก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที ่ ๑๘ 

 
 

 


