
ประวติัศาสตรจ์งัหวดันครศรีธรรมราช 
 

นครศรธีรรมราชเป็นเมอืงโบราณทีม่คีวามสาํคญัทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง  

การปกครอง และศาสนามากทีส่ดุเมอืงหน่ึงในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ เมอืงน้ีมชีื่อเสยีงเป็นที ่ 

รูจ้กักนัอยา่งกวา้งขวางมาไม่น้อยกวา่ ๑,๘๐๐ ปีมาแลว้ หลกัฐานทางโบราณคดแีละหลกัฐานทาง

เอกสารทีป่รากฏในขณะนี้ยนืยนัไดว้า่นครศรธีรรมราชมกีาํเนิดมาแลว้ตัง้แต่พทุธศตวรรษที ่ ๗ เป็น

อยา่งน้อย
๑
 

ช่ือของเมืองนครศรีธรรมราช  

จากประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานแหง่นครศรธีรรมราช สามารถประมวลไดว้า่ “นครศรี-    

ธรรมราช" ไดป้รากฏชื่อในทีต่่างๆ หลายชื่อ ตามความรูค้วามเขา้ใจทีส่บืทอดกนัมาและสาํเนียงภาษา

ของชนชาตติ่าง ๆ ทีเ่คยเดนิทางผา่นมาในระยะเวลาทีต่่างกนั  เช่น 

“ตมพฺลิงฺคม”ฺ หรือ “ตามพฺลิงฺคม”ฺ (Tambalingam) หรือ “กมลี” หรือ “ตมลี” หรือ 

“กะมะลิง” หรือ “ตะมะลิง”  

  เป็นภาษาบาลทีีป่รากฏอยู่ในคมัภรีม์หานิเทศ (คมัภรีบ์าล ีตสิสเมต เตยยสตุตนิทเทศ) ซึง่

เขยีนขึน้เมื่อราวพทุธศตวรรษที ่ ๗-๘ คมัภรีน้ี์เป็นวรรณคดอีนิเดยีโบราณกล่าวถงึการเดนิทางของ     

นกัเผชญิโชค เพือ่แสวงหาโชคลาภและความรํ่ารวยยงัดนิแดนต่าง ๆ อนัหา่งไกลจากอนิเดยี คอืบรเิวณ  

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ไดร้ะบุเมอืงท่าตา่งๆ ในบรเิวณน้ีไวแ้ละในจาํนวนนี้ไดม้ชีื่อเมอืงท่าขา้งตน้   

อยูด่ว้ย ดงัความตอนหน่ึงดงัน้ี 

. . เมื่อแสวงหาโภคทรพัย ์ ย่อมแล่นเรอืไปในมหาสมุทร  ไปคมุพะ  (หรอืตคิมุพะ)  ไป

ตกัโกละ  ไปตกักสลิา  ไปกาลมขุ  ไปมรณปาร  ไปเวสงุคะ  ไปเวราบถ  ไปชวา  ไปกะมะลงิ  (ตะ

มะลงิ)  ไปวงักะ  (หรอืวงัคะ)  ไปเอฬวทัทนะ  (หรอืเวฬุพนัธนะ)  ไปสวุณัณกฏู  ไปสวุณัณภมู ิ 

ไปตมัพปณัณ ิ ไปสปุปาระ  ไปภรุกะ  (หรอืภารกุจัฉะ)  ไปสรุทัธะ  (หรอืสรุฏัฐะ)  ไปองัคเณกะ  (หรอื

ภงัคโลก)  ไปคงัคณะ  (หรอืภงัคณะ)  ไป ปรมคงัคณะ  (หรอืสรมตงัคณะ)  ไปโยนะ  ไปปินะ  (หรอืป

รมโยนะ)  ไปอลัลสนัทะ  (หรอืวนิกะ)  ไปมลูบท  ไปมรุกนัดาร  ไปชณัณุบท  ไปอชบถ  ไปเมณฑบท  

ไปสงั     กุบท  ไปฉตัตบท  ไปวงัสบท  ไปสกุณบท  ไปมุสกิบท  ไปทรบิถ  ไปเวตตาจาร . . .
๒
  

ศาสตราจารยย์อรช์  เซเดส ์  (Gorge Coedes)  นกัปราชญช์าวฝรัง่เศสไดก้ล่าวไวว้า่  นกัปราชญท์าง

โบราณคดลีงความเหน็วา่ชือ่เมอืงท่า  “กะมะลิง”  หรอื  “ตะมะลิง”  ขา้งตน้น้ีตรงกบัชื่อทีบ่นัทกึหรอื

จดหมายเหตุจนีเรยีกวา่  “ตัง้-มา-หล่ิง”  และในศลิาจารกึเรยีกวา่  “ตามพ รลิงค”์  คอื  

นครศรธีรรมราช
๓
 

นอกจากน้ีในคมัภรีม์ลินิทปญัหา  ซึง่พระปิฎกจุฬาภยัไดร้จนาขึน้เป็นภาษาบาลซีึง่บาง

ท่านมคีวามเหน็วา่รจนาเมื่อราวพทุธศตวรรษที ่๗-๘ แต่บางท่านมคีวามเหน็วา่รจนาเมื่อราว พ.ศ. ๕๐๐ 

กไ็ดก้ล่าวถงึดนิแดนน้ีไวใ้นถอ้ยคาํของพระมหานาคเสน  ยกมาเป็นขอ้อปุมาถวายพระเจา้มลินิท ์ (หรอื

เมนนัเดอร ์พ.ศ. ๓๙๒-๔๑๓)
๔
 ดงัความตอนหน่ึงวา่ดงัน้ี 



 ๒ 

. . . เหมอืนอย่างเจา้ของเรอืผูม้ทีรพัย ์  ไดค้า่ระวางเรอืในเมอืงท่าต่างๆ แลว้ได้

ชาํระภาษทีีท่่าเรอืเรยีบรอ้ยแลว้  กส็ามารถจะแล่นเรอืเดนิทางไปในทะเลหลวง  ไปถงึแควน้วงัคะ     

ตกัโกละ  เมอืงจนี  (หรอืจนีะ)  โสวรีะ  สรุฏัฐ ์ อลสนัทะ  โกลปฏัฏนะ-โกละ  (หรอืท่าโกละ)  อเลก็ซาน

เดรยี  หรอืฝ ัง่โกโรมนัเดล  หรอื สวุณัณภมูิ
๕
  หรอืทีใ่ดทีห่น่ึงซึง่นาวาไปได ้  (หรอืสถานทีชุ่มนุมการ

เดนิเรอืแห่งอืน่ๆ ). . .
๖
 

ศาสตราจารยซ์ลิแวง  เลว ี  (Sylvain  levy)  นกัปราชญ์ชาวฝรัง่เศสมคีวามเหน็วา่ คาํวา่  

“ตมะลี” (Tamali) ทีป่รากฏในคมัภรีม์หานทิเทศนัน้เป็นคาํเดยีวกบัคาํวา่ “ตามพรลิงค”์ ตามที ่   

ปรากฏในทีอ่ ืน่ๆ
๗
สว่นศาสตราจารย ์ดร. ปรนะวธิานะ (Senarat  Paranavitana)  นกัปราชญ์ชาวศร-ี

ลงักา (ลงักา) มคีวามเหน็ว่า  คาํวา่ “ตมะลี” (Tamali) บวกกบั “คม”ฺ (gam) หรอื “คม”ุ (gamu-ซึง่

ภาษาสนัสกฤตใชว้า่ “ครฺมะ”  (grama)  จงึอาจจะเป็น  “ตมะลิงคม”ฺ  (Tamalingam)  หรอื  “ตมะ

ลิงคม”ุ  (Tamalingamu)ในภาษาสงิหล  และคาํน้ีเมือ่แปลเป็นภาษาบาลกีเ็ป็นคาํวา่  “ตมพฺลิงคะ”  

(Tambalinga)  และเป็น  “ตามพรลิงคะ”(Tambralinga)  ในภาษาสนัสกฤต
๘
 

“ตนั-มา-ลิง” (Tan-Ma-ling) หรือ ตัง้-มา-หล่ิง”   

เป็นชื่อทีเ่ฉาจกูวั  (Chao-Ju-Kua)  และวงัตาหยวน  (Wang-Ta-Yuan)  นกัจดหมายเหตุ

จนีไดเ้ขยีนไวใ้นหนงัสอืชื่อ  เตา-อี-ชี-เล้ียว  (Tao-i Chih-lioh)  เมื่อ  พ.ศ. ๑๗๖๙  ความจรงิชื่อตาม

พรลงิคน้ี์นกัจดหมายเหตุจนีรุน่ก่อน ๆ กไ็ดเ้คยบนัทกึไวแ้ลว้ดงัเช่นทีป่รากฏอยูใ่นหนงัสอืสงุช ี (Sung-

Shih)  ซึง่บนัทกึไวว้า่เมอืงตามพรลงิคไ์ดส้ง่ฑตูไปตดิต่อทําไมตรกีบัจนี เมื่อ พ.ศ. ๑๕๔๔ โดยจนี

เรยีกวา่ “ต้น-เหมย-หลิว”  (Tan-mei-leou)  ศาสตราจารยพ์อล  วทิลยี ์  (Paul  Wheatley)  

นกัปราชญช์าวองักฤษไดก้ล่าวไวว้า่  Tan-mei-leou”  นัน้ต่อมานกัปราชญ์ผูเ้ชีย่วชาญภาษาจนีชาว

ฝรัง่เศสและองักฤษไดล้งความเหน็คาํนี้ทีถ่กูควรจะออกเสยีงวา่  “Tan-mi-liu”  หรอื  “Tan-mei-liu”
๙
 

“มทัมาลิงคมั”  (Madamalingam)  

เป็นภาษาทมฬิปรากฏอยู่ในศลิาจารกึทีพ่ระเจา้ราเชนทรโจฬะที ่ ๑ ในอนิเดยีภาคใตโ้ปรด

ใหส้ลกัขึน้ไวท้ีเ่มอืงตนัชอร ์  (Tanjore)  ในอนิเดยีภาคใตร้ะหวา่ง พ.ศ. ๑๕๗๓-๑๕๗๔  ภายหลงัที่

พระองคไ์ดท้รงสง่กองทพัเรอือนัเกรยีงไกรมาปราบเมอืงตา่ง ๆ บนคาบสมุทรมลายจูนไดร้บัชยัชนะ

หมดแลว้  ในบญัชรีายชื่อเมอืงท่าต่าง ๆ ทีพ่ระองคท์รงตไีดแ้ละสลกัไวใ้นศลิาจารกึดงักลา่วนัน้มเีมอืง

ตามพรลงิคอ์ยู่ดว้ย  แต่ไดเ้รยีกชื่อเพีย้นไปเป็นชือ่  “มทัมาลงิคมั”
๑๐

  

“ตามพรฺลิงค”์ (Tambralinga) 

เป็นภาษาสนัสกฤต คอืเป็นชื่อทีป่รากฏในศลิาจารกึหลกัที ่ ๒๔ ซึง่พบทีว่ดัหวัเวยีง 

(ปจัจุบนัเรยีกวา่วดัเวยีง) ตาํบลตลาด อาํเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี สลกัดว้ยอกัษรอนิเดยีกลาย 

ภาษาสนัสกฤต เมือ่ พ.ศ. ๑๗๗๓ 

ศลิาจารกึหลกัน้ีพนัตร ี de Lajonauiere Virasaivas ไดก้ล่าวไวว้า่สลกัอยูบ่นหลบืประตู

สมยัโบราณมขีนาดสงู ๑.๗๗ เมตร (ไม่รวมเดอืยสาํหรบัฝงัเขา้ไปในธรณปีระตดูา้นล่างและทบัหลงั

ดา้นบน) กวา้ง ๔๕ เซนตเิมตร หนา ๑๓ เซนตเิมตร ศลิาจารกึหลกัน้ีมขีอ้ความ ๑๖ บรรทดั ในปจัจุบนั



 ๓ 

น้ีศลิาจารกึหลกัน้ีเกบ็รกัษาไวท้ีห่อวชริญาณ หอสมดุแห่งชาต ิ ท่าวาสกุร ี กรงุเทพมหานคร 

ศาสตราจารย ์ยอรช์  เซเดส ์ ไดอ้า่นและแปลศลิาจารกึหลกัน้ีไวด้งัน้ี
๑๑

 

คาํอา่น 

๑. สฺวสฺต ิ ศฺรมีตฺศฺรฆีนสาสนาคฺรสภุท ํ ยสฺ  ตามฺพฺรลงิฺ 

๒. เคศฺวระ  ส - - นิว  ปตฺมวสํชนตาํ  วศํปรฺทโีปตฺภวะ  สรํ ู  

๓. เปน  ห ิ จนฺทฺรภานุมทนะ  ศฺรธีรฺมฺมราชา  ส  ยะ  ธรฺมฺมสาโสกสมานนี  

๔. ตนิิปนุะ  ป�ฺจาณฺฑวสําธปิะสฺวสฺต ิ ศฺร ี กมลกุลสมุตฺภฤ  (ตฺ)  ตามฺ  

๕. พฺรลงิฺเคศฺวรภุชพลภมิเสนาขฺยายนสฺ  สกลมนุสฺยปณฺุยา  

๖. นุภาเวน  พภุว  จนฺทฺรสรฺูยฺยานุภาวมหิ  ลโกปรฺสทฺิธกิรฺีตฺต ิ  

๗. ธรจนฺทฺรภานุ-ต ิ ศฺรธีรฺมฺมราชา  กลยิุคพรฺษาณ ิ ทฺวตรงิศาธกิสฺ  ตฺรณี ิ  

๘. สตาธกิจตฺวารสหสรฺานฺยตกฺิรานฺเต  เศลาเลขมวิ  ภกฺตฺยามฺฤตวรทมฺ - - -                

    ต่อนัน้ไปอกี ๗ หรอื ๘ บรรทดั  อา่นไม่ใครอ่อก  สงัเกตเหน็ไดแ้ต่เพยีง 

๙. - - - - นฺยาท ิ ทฺรพฺยานิ - - - - - - มาตฺฤปิตฺฤ  

            ๑๐  - - - - - - - - - - สปรโิภคฺยา - - - - - - - -  

        ๑๑.-๑๒  - - - - - โพธวฺิฤกฺษ  

คาํแปล 

สวสติฺ 

พระเจา้ผูป้กครองเมอืงตามพรลงิค ์  ทรงประพฤตปิระโยชน์เกือ้กูลแก่พระพทุธศาสนา  

พระองคส์บืพระวงศม์าจากพระวงศอ์นัรุ่งเรอืง  คอื  ปทุมวงศ  มรีปูรา่งงามเหมอืนพระกามะ  อนัมรีปู

งามราวกบัพระจนัทร ์  ทรงฉลาดในนติศิาสตรเ์สมอดว้ยพระเจา้ธรรมาโศกราช  เป็นหวัหน้าของพระ

ราชวงศ…์…………ทรงพระนาม  ศรธีรรมราช 

ศรีสวสติฺ 

พระเจา้ผูป้กครองเมอืงตามพรลงิค ์  เป็นผูอ้ปุถมัภต์ระกลูปทุมวงศ  พระหตัถข์อง

พระองคม์ฤีทธมิอีาํนาจ……………ดว้ยอานุภาพแหง่บุญกุศลซึง่พระองคไ์ดท้าํต่อมนุษยท์ัง้ปวง  ทรงเด

ชานุภาพประดจุพระอาทติย ์  พระจนัทร ์  และมพีระเกยีรตอินัเลื่องลอืในโลกทรงพระนาม  จนัทรภานุ  

ศรธีรรมราช  เมื่อกลยีุค ๔๓๓๒ - - - -  

คาํวา่ “ตามพรลิงค”์ น้ี  ศาสตราจารย ์ ร.ต.ท.แสง มนวทิรู แปลวา่ “ลิงคท์องแดง” 

(แผน่ดนิผูท้ีน่บัถอืศวิลงึค)์,
๑๒

 นายธรรมทาส พานิช แปลวา่ “ไข่แดง” (ความหมายตามภาษาพืน้เมอืง

ปกัษ์ใต)้,
๑๓

 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงเรยีกเพีย้นเป็น  “ตามรลิงค”์  

(Tamralinga) สมเดจ็เจา้ฟ้า กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศท์รงประทานความเหน็ว่า “ตามพรลิงค”์ 

แปลวา่ “นิมติทองแดง” จะหมายเอาอนัใดทีใ่นนครศรธีรรมราชน่าสงสยัมาก พบในหนงัสอืพระมาลยัคาํ

หลวง เรยีกเมอืงลงักาวา่ “ตามพปณยทวีป” แปลวา่ “เกาะแผน่ทองแดง” เหน็คลา้ยกบัชื่อ

นครศรธีรรมราชทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงเรยีกวา่ “ตามพรลิงค”์ 



 ๔ 

จะหมายความวา่สบืมาแตล่งักากไ็ดก้ระมงั,
๑๔

 ไมตร ี ไรพระศก  ไดแ้สดงความเหน็วา่  “ตามพรลิงค”์  

น่าจะหมายความวา่ “ตระกลูดาํแดง”  คอื  หมายถงึผวิของคนปกัษ์ใตซ้ึง่มสีดีาํแดงและอาจจะ

หมายถงึชนชาตมิใิชช่ื่อเมอืง
๑๕

  และศาสตราจารยโ์อ
,
  คอนเนอร ์  (Stanley  J. O

,  
Connor)  มี

ความเหน็วา่ชื่อ  “ตามพรลิงค”์  น้ีไดแ้สดงใหเ้หน็อยา่งชดัแจง้วา่สบืเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์  

เพราะศาสนาพราหมณ์เจรญิสงูสดุในนครศรธีรรมราช  จงึไดค้น้พบโบราณวตัถุสถานมากกวา่ทีใ่ดใน

ประเทศไทย  และหลกัฐานทางโบราณวตัถุในลทัธไิศวนิกาย  (Virasaivas)  ซึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอื

แพรห่ลายในอนิเดยีภาคใตก้พ็บเป็นจาํนวนมากในเขตนครศรธีรรมราชกร็องรบัอยูแ่ลว้
๑๖

  

“ตมะลิงคาม” (Tamalingam) หรือ “ตมะลิงโคม”ุ (Tamalingomu)  

เป็นภาษสงิหล  ปรากฏอยูใ่นคมัภรีอ์กัษรสงิหลชื่อ  Elu-Attanagalu  vam-sa  ซึง่เขยีน

ขึน้เมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๕
๑๗

  

นอกจากน้ีในเอกสารโบราณประเภทหนงัสอืของลงักายงัมเีรยีกแตกตา่งกนัออกไปอกี

หลายชื่อ  เช่น  “ตมะลิงคม”ุ  (Tamalingamu)  ปราฏอยูใ่นคมัภรีช์ื่อ  ปชูาวล ี (Pujavali), “ตมพฺลิง

คะ” (Tambalinga) ปราฏอยูใ่นหนงัสอืเรือ่งวนิยะ-สนฺนะ (Vinay-Sanna)
๑๘

 และในตาํนานจุลวงศ์
๑๙

 

(Cujavamsa)  ไดก้ล่าวไวต้อนหน่ึงวา่  “. . . พระเจา้จนัทภานุบงัอาจยกทพัจาก  “ตมพฺลิงควิสยั” 

(Tambalinga – Visaya)  ไปตลีงักา . . .”  เป็นตน้  ชื่อเหลา่น้ีนกัปราชญโ์ดยทัว่ไปเขา้ใจกนัวา่เป็นชื่อ

เดยีวกนักบัชื่อ “ตามพรลิงค”์ ทีป่รากฏในศลิาจารกึหลกัที ่๒๔ ของไทย 

“กรงุศรีธรรมาโศก”  

ปรากฏในจารกึหลกัที ่ ๓๕ คอืศลิาจารกึดงแมน่างเมอืง พบทีแ่หลง่โบราณคดดีงแม่นาง

เมอืง  ตาํบลบางตาหงาย  อาํเภอบรรพตพสิยั  จงัหวดันครสวรรค ์ จารกึขึน้เมื่อ พ.ศ. ๑๗๑๐ 

ศลิาจารกึหลกัน้ีเป็นหนิชนวนสเีขยีว  สงู ๑.๗๕  เมตร  กวา้ง  ๓๗  เซนตเิมตร  หนา  

๒๒  เซนตเิมตร  จารกึดว้ยอกัษรอนิเดยีกลายทัง้สองดา้น  ดา้นหน้าเป็นภาษามคธ  ม ี ๑๐ บรรทดั  

ตัง้แตบ่รรทดัที ่๖ ถงึบรรทดัที ่๑๐ ชาํรุดอา่นไม่ได ้ดา้นหลงัเป็นภาษาขอม ม ี๓๓ บรรทดั ปจัจุบนัเกบ็

รกัษาไวท้ีห่อวชริญาณ หอสมุดแห่งชาต ิทา่วาสกุร ีกรงุเทพมหานคร 

                ศาสตราจารยฉ์ํ่า  ทองคาํวรรณ  ไดอ้่านและแปลศลิาจารกึหลกัที ่๓๕  ดงันี้
๒๐

  

ด้านท่ี ๑ 

คาํจารึกภาษามคธ                         คาํแปลภาษามคธ 

๑. ๐  อโสโก  มหาราชา  ธมฺเตชพส ี          ๐  อโศกมหาราช  ทรงธรรม  เดชะ 

๒. วรีอสโม  สนุตฺต ํ สาสนํา  อโว-  อาํนาจ  และมคีวามกลา้หาผูเ้สมอมไิด ้ มรีบัส ัง่ 

๓. จ  ธาตุปชูเขตฺต ํ ททาห ิ ตฺว ํ ๐  มายงัพระเจา้สนุตัตว์า่  ท่านจงใหท้ีน่าบชูา 

๔. สนุตฺโต  นาม  ราชา  สาสนํ  ส�ฺชา-  พระธาต ุฯ  พระเจา้สนุตัตจ์งึประกาศกระแส 

๕. เปตฺวา……..(ต่อไปน้ีชาํรดุ)……..  พระราชโองการใหป้ระชาชนทราบ ฯ …….. 

๖. ……………………………………  ……………………………………………… 

๗. ……………………………………  ……………………… (ชาํรดุ) ……………. 



 ๕ 

๘. ……………………………………  ……………………………………………… 

๙. …………………………………… 

๑๐. …………………………………. 

ด้านท่ี ๒ 

 คาํจารึกภาษาขอม       คาํแปลภาษาขอม 

๑. ๐  พฺระชนฺํวนมหาราชาธริาชดพฺระ        สิง่สกัการทีม่หาราชาธริาชผูม้พีระนามวา่ 

๒. นามกุรงุศฺรธีรฺมฺมาโศก  ๐  ด  กรุงศรธีรรมาโศก
(๑)

  ถวายแดพ่ระสรรี 

๓. พฺระศรรีธาตุ  ๐  ดพฺระนามกมฺรเต  ธาตุ
(๒)

  ซึง่มพีระนามวา่กมรเตงชดตศร-ี 

๔. งชคตศฺรธีรฺมฺมาโศก  ๐  นาวษิย  ธรรมาโศก
(๓)

  ณ  ตาํบลธานยปรุะ  เช่นใน 

๕. ธานฺยปุร  ๐  เราะดบาญชยีเนะ  ๐  บาท บญัชน้ีี  ขา้บาทมลู
(๔)

  ผูม้วีรรณทุกเหล่า
(๕) 

๖. มลูอฺนกพรฺณฺณสบภาคสฺลกิปรฺาํ  ๒๐๑๒,  พาน ๒๒,  ถว้ยเงนิ ๒๒,  ชา้ง ๑๐๐, 

๗. ดบพฺยร  ๐  พานภยพฺยร  ๐  เพงปรฺา มา้ ๑๐๐,  นาค ๑๐,  สวีกิา
(๖)

  สอง  เป็น 

๘. กภยพฺยร  ๐  ตมฺรฺย  สตมฺวย  พระบูชา,  วนัหนึ่งขา้วสาร ๔๐ ล ิฯ
(๗)

   

๙. ๐  เอฺสะสตมฺวย  ๐  นาคสตมฺว        มหาเสนาบดผีูห้นึ่งชื่อศรภีวูนาทติย ์

๑๐. ย  ๐  ศวีกิาพฺยร  พฺระบชูา  ๐  อศิวรทวปี  นํากระแสพระราชโองการราชา 

๑๑. มวยทนิองกรลบิวนดบ  ๐  ธริาช
(๘)

  มายงักรงุสนุตั
(๙)

  ผูค้รอบครอง 

๑๒. มหาเสนาบดมีวยเชมาะ  ณ  ธานยปุระ  บณัฑรูใชใ้หถ้วายทีน่าซึง่ 

๑๓. ศรภีพูนาทติ ยอศิ วรทวปี  ๐  นําศาสนรา ไดก้าํหนดเขตไวแ้ลว้  เป็นพระบชูากมรเตง 

๑๔. ชาธริาชโมกดกุรงุสนุต  ด  ป รภ ู  ชคต
(๑๐)

  ใน  (มหา)  ศกัราช
(๑๑)

  ๑๐๘๙  ขึน้ ๑๕ 

๑๕. ต รนาธานยปร  ๐  บน ทวลเป รช วนภมู ิ คํ่าเดอืนสาม  วนัอาทติย ์ บูรพาษาฒ
(๑๒) 

๑๖. เส รนิพนธพระบชูากม รเตงช  ฤกษ์  เพลา  ๑  นาฬกิา ฯ 

๑๗. คต  ๐  ดนวอศ ฏศุนยเอกศกบ ู        อนึ่ง  ความสวสัดจีงม,ี  เวลาเทีย่ง ฯ 

๑๘. ร ณ ณมเีกตมาฆอาทติ ยพารบ ู  กรุงสนุตัทาํบชูากมรเตงชคต  ถวายทีน่า 

๑๙. รพ พาสาธมวย  อน ดวงทกิมวย  ซึง่ไดก้าํหนดเขตไวแ้ลว้  เช่นในบญัชน้ีีนา 

๒๐. ๐  ศ รจีมท ยาหน   ๐  กุรุงสนุต  ……..บรูพาจดฉทงิ  (=คลอง)  ปศัจมิจด 

๒๑. เถวบชูากม รเต  (ง)  ชคตช วนภมู ิ  ภเูขา……..ทกัษณิจดบางฉวา……..อดุร 

๒๒. เส รนิพน ธเราะดบาญชยีเนะเส ร  จดฉ ทงิชรกูเขวะ  (=คลองหมแูขวะ)  นา 

๒๓. …………………………………  โสรงขยาํ  นาต รโลม  นาท รกง  บรูพาจด 

๒๔. . . . ๐  บรูพ พตรบฉทงิ  ๐  บศ จมิตรบพนํ คลองเปร  ปศัจมิจดศรก  ทกัษณิจดบงึสดก 

๒๕. . . . ๐  ทก ษณิตรบบางฉวา  อดุรจดคลองนาพระชคต  บูรพาจดกตํงิ 

๒๖. . . . ๐  อตุ ตรตรบฉทงิชรกู เขวะ  อาคเนยจ์ด……..อดุรจดศ รกุ……..ผสมนา 

๒๗. เสรโสรงขยาํเสรต รโลมเส ร  ซึง่ไดก้าํหนดเขตไวแ้ลว้เป็นหา้อเลอ ฯ
(๑๓)

   

๒๘. ทรกงบรูพ พตรบฉ ทงิเปรบศจมิ Comment [ศ1]:  



 ๖ 

๒๙. ตรบศรก  ๐  ทก ษณิตรบบงิสดก 

๓๐. อตุ ตรตรบฉทงิเสรพระชคต  ๐  บรูพ พ 

๓๑. ตรบกตํงิ  ๐  อเค นยตรบ. 

๓๒. . . . ๐  อตุ ตรตรบศรกุ . . . 

๓๓. . . . ๐  ผ สเํส รนิพน ธอนเลปราม 

อธิบายคาํโดยผู้อ่านและแปล 

(๑) กรุงศรธีรรมาศก, คาํวา่ “กรงุ” ในภาษขอม เป็นกรยิา แปลวา่ ครอบ, รกัษา,     

ป้องกนั เป็นนามแปลวา่นคร, ราชธานี, บุร ี ในภาษาหนงัสอืหรอืในวรรณคดใีชแ้ทนคาํวา่พญา หรอื

ราชา กม็ ีเช่น กรุงศรธีรรมาโศก ในศลิาจารกึนี้คอืพญาศรธีรรมาโศกหรอืพระเจา้ศรธีรรมาโศกนัน่เอง 

เร ือ่งราวเกีย่วกบัพระเจา้ศรธีรรมาโศกทัง้สองพระองคป์รากฏอยูใ่นหนงัสอืเอกสาร

ประวตัศิาสตรเ์มอืงพทัลงุ ซึง่แต่งเมือ่ พ.ศ. ๒๒๗๒ สมยักรงุศรอียุธยา รชักาลสมเดจ็พระภมูนิทรราชา 

(ขนุหลวงทา้ยสระ) เล่าเรือ่ง “นางเลือดขาว” มใีจความตอนหนึ่งเกีย่วกบัพระเจา้ศรธีรรมาโศกทัง้สอง

พระองคว์า่ 

“นางและเจา้พญา (คอืนางเลอืดขาว และกุมารผูเ้ป็นสาม)ี กรธีาพลกลบัหลงัมายงัสทงั  

บางแกว้เล่าแล กุมารกเ็ลยีบดนิดจูะสรา้งเมอืง กม็าถงึแขวงเมอืงนครศรธีรรมราชและกส็รา้ง

พระพทุธรปูเป็นหลายตาํบล จะตัง้เมอืงบมไิด ้ เหตุน้ํานัน้เขา้ หาพนัธุส์กับมไิด ้ กใ็หม้าตัง้ ณ เมอืง

นครศรธีรรมราช แลญงัพระศพธาตแุลเจ้าพระญา (แลเจา้พระญา = คอืเจา้พระญา) ศรีธรรมาโศก 

ลกูเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชนัน้” สาํหรบัขอ้ความทีข่ดีเสน้ใตน้ัน้หมายความวา่ “ซึง่มพีระบรมอฐัิ

ของพระเจา้พระญาศรธีรรมาโศกราช ผูเ้ป็นพระราชโอรสของเจา้พระญาศรธีรรมาโศกราชประดษิฐาน

อยูใ่นทีน่ัน้” ตามขอ้ความทีย่กมาน้ีพอจะทราบไดว้า่ เมอืงนครศรธีรรมราชในสมยันัน้มพีระเจา้แผน่ดนิที่

ทรงพระนามวา่พระเจา้ศรธีรรมาโศกราชอยู่สองพระองค ์ คอื พระชนกกบัพระราชโอรส แต่กระนัน้กย็งั

ไม่เป็นทีท่ราบแน่ชดัวา่ ขอ้ความทีก่ลา่วมาน้ีจะตรงกบัขอ้ความในศลิาจารกึหลกันี้หรอืไม ่ ขอใหน้กั

ประวตัศิาสตรช์่วยกนัพจิารณาต่อไป 

(๒) พระสรรีธาตุในทีน่ี้ หมายเอาพระบรมอฐัขิองพระเจา้ศรธีรรมโศกในพระบรมโกศ 

(๓) กมรเตงชคตศรธีรรมาโศก, คาํวา่ “กมรเตง” เป็นภาษาขอมแปลวา่ “เป็นเจ้า” โดย

ปรยิายหมายวา่เป็นทีเ่คารพนบัถอืเช่นพระเจา้แผน่ดนิและครบูาอาจารยเ์ป็นตน้ สว่นคาํวา่ “ชคต” นัน้

เป็นภาษาสนัสกฤตแปลวา่ “สตัวโลกหรือปวงชน” กมรเตงชคต แปลวา่ เป็นเจา้แหง่สตัวโลกหรอืเป็น

เจา้แหง่ปวงชน เพระฉะนัน้คาํวา่ “กมรเตงชคตศรีธรรมาโศก” จงึอาจแปลไดว้า่พระเจา้ศรธีรรมาโศก 

เป็นเจา้แหง่สตัวโลกหรอืเป็นทีเ่คารพนบัถอืของปวงชน อน่ึง พงึสงัเกตวา่ คาํวา่ “กมรเตง” นัน้ ใช้

สาํหรบันําหน้านามของบุคคลซึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอื ทัง้ทีย่งัดาํรงชวีติอยู่หรอืสิน้ชวีติไปแลว้กไ็ด ้ แต่   

คาํวา่ “ชคต” เช่นในศลิาจารกึน้ี ใชเ้ฉพาะผูท้ ีส่ ิน้ชวีติไปแลว้, ความหมายของคาํวา่ “ชคต” นอกจากน้ี

โปรดดใูนพจนานุกรมสนัสกฤต 

(๔) ขา้บาทมลู = ขา้ราชการในพระราชสาํนกั 



 ๗ 

(๕) วรรณทุกเหล่า = วรรณทัง้ ๔ คอื กษตัรยิ,์ พราหมณ์, แพศย,์ ศทูร 

(๖) สวีกิา = วอ, เสลีย่ง, คานหาม 

(๗) ล ิ= เป็นมาตราชัง่ตวงของขอมในสมยัโบราณ 

(๘) ราชาธริาชในทีน้ี่ = กรุงศรธีรรมาโศกหรอืพระเจา้ศรธีรรมาโศกในบรรทดัแรก 

(๙) กรุงสนุตั = พระเจา้สนุตั 

(๑๐) กมรเตงชคต, คาํวา่ “กมรเตงชคต” ในศลิาจารกึนี้ เป็นคาํเรยีกแทนพระนาม พระ

เจา้ศรธีรรมาโศกในพระบรมโกศ 

(๑๑) (มหา) ศกัราช ๑๐๘๙ = พ.ศ. ๑๗๑๐ 

(๑๒) บรูพาษาฒ ชื่อฤกษท์ี ่๒๐ ไดแ้ก่ ดาวแรดตวัผู ้หรอืดาวชา้งพลาย 

(๑๓) อเลอ = แปลง, หา้อเลอ = หา้แปลง. 

จากศลิาจารกึหลกัน้ีจะเหน็ไดว้า่มคีวามตอนหน่ึงกล่าวถงึพระราชาจากกรงุศรธีรรมาโศก

ถวายทีด่นิ หรอืกลัปนาอทุศิใหผู้ซ้ ึง่เป็นทีเ่คารพ ดงัความตอนหน่ึงวา่ “. . . สิง่สกัการทีม่หาราชาธริาช 

ผูม้พีระนามวา่กรงุศรธีรรมาโศก ถวายแดพ่ระสรรีธาตซุึง่มพีระนามวา่กมรเตงชคตศรธีรรมาโศก . . . 

มหาเสนาบดผีูห้นึง่ชือ่ ศรภีวูนาทติยอ์ศิวรทวปีนํากระแสพระราชโองการราชาธริาชมา . . .” แมศ้ลิา

จารกึหลกัน้ีจะไม่ไดร้ะบทุีต่ ัง้ของกรุงศรธีรรมาโศกไวอ้ย่างชดัเจน แต่คาํวา่ “ศรีธรรมาโศก” ในศลิา

จารกึนี้สมัพนัธ์กบัเรือ่งราวของนครศรธีรรมราช ซึง่พบหลกัฐานเอกสารสนบัสนุนในสมยัหลงัอยา่งไมม่ี

ปญัหา
๒๑

 เช่น ตาํนานเมอืงนครศรธีรรมราช และตาํนานพระบรมธาตุนครศรธีรรมราช อนัเป็นเอกสาร

โบราณของไทยเป็นตน้ 

สว่นเอกสารโบราณของตา่งชาตกิไ็ดพ้บชื่อน้ีเช่นเดยีวกนั อยา่งในเอกสารโบราณของ

ลงักาทีเ่ป็นรายงานของขา้ราชการสงิหลทีเ่ขา้มาในสมยัสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ บงัเอญิในตอน

กลบัจากกรุงศรอียุธยาเรอืเสยีไปตดิอยู่ทีต่ลิง่หน้าเมอืงนครศรธีรรมราช ขา้ราชการผูน้ัน้ชื่อ วลิพาเค 

(Lilbage) ไดก้ล่าวถงึเมอืงนครศรธีรรมราชในขณะนัน้ไวอ้ยา่งน่าสนใจหลายประการ ตอนหน่ึงไดเ้ขยีน

ไว ้เมื่อวน้องัคารที ่๑๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๒๙๔ วา่ดงัน้ี
๒๒

 

“. . . ในใจกลางของเมอืงนี้มพีระสถปูเจดยีอ์งคห์นึ่งใหญ่ทดัเทยีมกบัพระสถปูเจดยีร์ุวนัแวล ิ

(Ruvanvali) แหง่เมอืงโปโลพนารวุะ (Polonnaruva) ในลงักา พระสถปูเจดยีอ์งค์น้ีกษตัรยิศ์รธีรร

มาโศก (King Sri Dharmasoka) เป็นผูท้รงสรา้งโดยทรงประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุไว้

ภายในพระสถปูเจดยีอ์งค์น้ีดว้ย . . .”  

“ศรีธรรมราช” 

เป็นชื่อทีป่รากฏอยู่ในศลิาจารกึหลกัที ่ ๒๔ ซึง่พบทีว่ดัหวัเวยีง (วดัเวยีง) อาํเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ดงักล่าวมาแลว้ ศลิาจารกึภาษาสนัสกฤตหลกันี้สลกัขึน้เมื่อ พ.ศ. ๑๗๗๓ และได้

กล่าวไวว้า่สลกัขึน้ในรชัสมยัของเจา้ผูค้รองแผน่ดนิทรงมอีสิรยิยศวา่ “ศรีธรรมราช” ผูเ้ป็นเจา้ของ 

“ตามพรลิงค ์(ตามพรลิงคศวร)” 



 ๘ 

ต่อมาชื่อ “ศรธีรรมราช” น้ีไดป้รากฏอกีในศลิาจารกึหลกัที ่ ๑ ของพอ่ขนุรามคาํแหง

มหาราช แหง่กรงุสโุขทยั ซึง่สลกัดว้ยอกัษรไทยและภาษาไทย เมือ่ พ.ศ. ๑๘๓๕ ดงัความบางตอนใน

ศลิาจารกึหลกัน้ี  เช่น
๒๓

 

       “. . . เบื้องตะวนัตกเมอืงสุโขทยัน้ีมอีรญัญิก พ่อขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแก่ 

มหาเถรสงัฆราชปราชญ์เรยีนจบปิฎกไตรย หลวกกว่าปู่ครูในเมอืงน้ีทุกคนลุกแต่เมอืงนครศรธีรรมราช

มา . . .” และ “. . . มเีมอืงกวา้งชา้งหลายปราบเบือ้งตะวนัออกรอดสระหลวง สองแคว ลุมบาจาย สคา 

เทา้ฝ ัง่ของเถงีเวยีงจนัทน์เวยีงคาํเป็นทีแ่ลว้ เบือ้งหวันอน รอดคนท ีพระบาง แพรก สุพรรณภูม ิราชบุร ี

เพชรบุร ีศรธีรรมราช ฝ ัง่ทะเลสมุทรเป็นที่แล้ว เบื้องตะวนัตก รอดเมอืงฉอด เมอืง . . .น หงสาวด ี

สมุทรหาเป็นแดน เบื้องตนีนอน รอดเมอืงแพร่ เมอืงม่าน เมอืงน . . .เมอืงพลวั พน้ฝ ัง่ของ เมอืงชวา

เป็นทีแ่ลว้ . . .” เป็นตน้ 

“สิริธรรมนคร” หรือ “สิริธมัมนคร”  

ชื่อน้ีพบวา่ใชใ้นกรณทีีเ่ป็นชือ่ของสถานที ่(คอืเมอืงหรอืนคร) เช่นเดยีวกบัชื่ออืน่ๆ ทีก่ล่าว

มาแต่หากเป็นชื่อของกษตัรยิม์กัจะเรยีกวา่ “พระเจ้าสิริธรรม” หรอื “พระเจ้าสิริธรรมนคร” หรอื 

“พระเจ้าสิริธรรมราช”  

ชือ่ “สริธิรรมนคร” ปรากฏในหนงัสอืบาลเีรือ่งจามเทววีงศ ์ ซึง่พระโพธริงัสพีระเถระชาว

เชยีงใหม่เป็นผูแ้ต่งขึน้ในราวตน้พทุธศตวรรษที ่ ๒๑ นอกจากน้ียงัปรากฏอยูใ่นหนงัสอืชนิกาลมาลี

ปกรณ์ ซึง่พระรตันปญัญา พระเถระชาวเชยีงใหมเ่ป็นผูแ้ต่งขึน้เป็นภาษาบาลเีมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐ และเมื่อ

มผีูอ้ ื่นแตง่ต่ออกี จนแต่งเสรจ็เมือ่ พ.ศ. ๒๐๗๑
๒๔

 

สว่นในหนงัสอืสหิงิคนิทานซึง่พระโพธริงัสพีระเถระชาวเชยีงใหม่ไดแ้ต่งขึน้เป็นภาษาบาลี

เมื่อราว พ.ศ. ๑๙๔๕-๑๙๘๕ (ในรชักาลพระเจา้สามฝ ัง่แกนหรอืพระเจา้วไิชยดสิครองราชยใ์นนคร

เชยีงใหม่ แหง่ลานนาไทย) เรยีกวา่ “พระเจ้าศรีธรรมราช”
๒๕

  

โลแคก็”  หรือ  “โลกกั”  (Locae, Loehae)  

เป็นชื่อทีม่ารโ์คโปโลเรยีกระหวา่งเดนิทางกลบับา้นเกดิเมอืงนอน เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๕ โดย

ออกเดนิทางจากเมอืงท่าจนิเจาของจนี แล่นเรอืผา่นจากปลายแหลมญวนตดัตรงมายงัตอนกลางของ

แหลมมลาย ู แลว้กล่าวพรรณนาถงึดนิแดนในแถบน้ีแหง่หนึ่ง ชือ่ “โลแคก็” ซึง่เขา้ใจวา่น่าจะเป็นลกิอร์

หรอืนครศรธีรรมราช
๒๖

 

“ปาฏลีบตุร”  (Pataliputra)  

เป็นชื่อทีป่รากฏในเอกสารโบราณของลงักาทีเ่ป็นรายงานของขา้ราชการสงิหลทีเ่ขา้มาใน

สมยัสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ ซึง่ไดก้ล่าวถงึเมอืงน้ีไวใ้นตอนเทีย่วกลบัเพราะเรอืเสยีทีต่ลืง่หน้า

เมอืงน้ี โดยเรยีกคูก่นัในเอกสารชิน้นี้วา่ “เมืองปาฏลีบตุร” ในบางตอน และ “เมืองละคอน” (Muan  

Lakon)
๒๗

 ในบางตอน  เช่น 

“. . . ในวนัองัคารที ่ ๑๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๒๙๔ ในขณะทีเ่ขากาํลงัมาถงึเมอืง      

ละคอน (Muan Lakon) ซึง่เป็นแควน้หน่ึงของสยาม เรอืกอ็บัปางลงแต่ไม่มผีูใ้ดไดร้บัอนัตรายและทุกคน



 ๙ 

ไดข้ ึน้ฝ ัง่ยงัดนิแดนทีเ่รยีกกนัวา่เมอืงละคอน ในดนิแดนน้ีมเีมอืง (City) ใหญ่เมอืงหน่ึงเรยีกกนัวา่ “ปาฏ

ลีบตุร” (Pataliputra) ซึง่มกีาํแพงลอ้มรอบ  ทุกดา้น . . .”
๒๘

 

 ในโครงยอพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้กรงุธนบรุขีองนายสวนมหาดเลก็กเ็รยีกตามพรลงิค์

หรอืนครศรธีรรมราชวา่ “ปาตลีบุตร” เช่นกนั ดงัทีป่รากฏในโคลงบางบทวา่ดงัน้ี
๒๙

 

 (๓๗) ปางปาตลบุีตรเจา้  นคัรา 

แจง้พระยศเดชา  ป่ินเกลา้ 

ทรนงศกัดิอ์หงักา  เกกเก่ง  อยูแ่ฮ 

ยงัไมป่ระนตเขา้  สูเ่ง ือ้มบทมาลย ์ฯ 

“ลึงกอร”์ 

เป็นชื่อทีช่าวมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้๓ จงัหวดั คอื ปตัตานี ยะลา และนราธวิาส

ใชเ้รยีกชื่อเมอืงตามพรลงิคห์รอืนครศรธีรรมราช  นอกจากนี้ชื่อลงึกอรน้ี์ชาวมาเลยใ์นรฐักลนัตนัและ

เมอืงใกลเ้คยีงใชเ้ช่นเดยีวกนั เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ชาวไทยมสุลมิในบรเิวณดงักล่าวนี้ไม่เคยเรยีกชื่อตาม

พร-ลงิคว์า่ “นครศรีธรรมราช” เลยมาแต่สมยัโบราณยิง่กวา่นัน้แมแ้ต่คาํวา่ “นคร” เขากไ็มใ่ช ้เพราะ

เขามคีาํวา่ “เนการี” หรอื “เนกรี” (Nigri) อนัหมายถงึเมอืงใหญ่หรอืนครใชอ้ยู่แลว้ ปจัจุบนันี้ชาวไทย

มุสลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ัง้ ๓ จงัหวดัยงัคงเรยีกตามพรลงิคห์รอืนครศรธีรรมราชวา่  

“ลึงกอร”์ อยูบ่า้งดว้ยเหตน้ีุชื่อ “ลิกอร”์ ทีช่าวโปรตเุกส ฮอลนัดา และยโุรปชาตอิืน่ๆ ใชเ้รยีกชื่อตาม

พรลงิคห์รอืนครศรธีรรมราช อาจจะเรยีกตามทีช่าวมาเลยแ์ละชาวพืน้เมอืงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ของไทยทัง้ ๓ จงัหวดัใชก้ไ็ด ้ เพราะชาวยโุรปคงจะอาศยัชาวมาเลยเ์ป็นคนนําทางหรอืเป็นล่ามในการ

แลน่เรอืเขา้มาคา้ขายกบัเมอืงท่าตา่งๆ บนแหลมมลายตูอนเหนือหรอืคาบสมทุรไทย
๓๐

  

“ลิกอร”์  (Ligor)  

เป็นชื่อทีพ่อ่คา้ชาวโปรตเุกสซึง่เขา้มาตดิต่อคา้ขายกบัไทยในสมยักรงุศรอียธุยาตอนตน้ 

คอืในสมยัรชักาลของสมเดจ็พระรามาธบิดทีีส่อง หรอืเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๑ อนัเป็นชาวยุโรปชาตแิรกทีไ่ด้

เขา้มาตดิต่อคา้ขายกบัไทยใชเ้รยีกตามพรลงิคห์รอืนครศรธีรรมราช และพบวา่ทีไ่ดเ้รยีกแตกต่างกนั

ออกไปเป็น “ละกอร”์ (Lagor) กม็ ี

นกัปราชญ์สนันิษฐานวา่ คาํวา่ “ลิกอร”์ น้ีชาวโปรตุเกสคงจะเรยีกเพีย้นไปจากคาํวา่ 

“นคร” อนัเป็นคาํเรยีกชื่อย่อของ “เมืองนครศรีธรรรมราช” ทัง้นี้เพราะชาวโปรตุเกสไมถ่นดัในการ

ออกเสยีงตวั “น” (N) จงึออกเสยีงตวัน้ีเป็น “ล” (L) ดงันัน้จงึไดเ้รยีกเพีย้นไปดงักล่าว แลวัในทีส่ดุชื่อ 

“ลิกอร”์ น้ีกลายเป็นชื่อทีช่าวตะวนัตกรูจ้กักนัดี
๓๑

 

ในจดหมายเหตุของวนัวลติ (Jeremais  Van  Vliet) พ่อคา้ชาวดทัชซ์ึง่เป็นผูจ้ดัการหา้ง

ฮอลนัดา และเขา้มาประเทศไทยในสมยัสมเดจ็พระเจา้ปราสาททองกไ็ดเ้รยีกเมอืงนครศรธีรรมราชวา่ 

“ลิกรู”์ (Lijgoor  Lygoot)
๓๒

 



 ๑๐ 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั รชักาลที ่ ๒ แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์   

จอหน์ ครอวฟอรด์ (John  Crawfurd) ฑตูชาวองักฤษทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัอนิเดยีตะวนัออกของ

องักฤษเขา้มาเจรจากบัรฐับาลไทยกเ็รยีกนครศรธีรรมราชวา่ “ลิกอร”์
๓๓

  

แมแ้ตใ่นปจัจบุนัน้ีชาวตะวนัตกกย็งัใชช้ื่อน้ีกนัอยู ่ อย่างชื่อศลิาจารกึหลกัที ่ ๒๓ ทีพ่บ ณ 

วดัเสมาชยั (คูแ่ฝดกบัวดัเสมาเมอืง ต่อมารวมกบับางสว่นเป็นวดัเสมาเมอืง) อาํเภอเมอืง จงัหวดั

นครศรธีรรมราช นัน้ ชาวตะวนัตกและเอเชยีรูจ้กักนัในนาม “จารึกแห่งลิกอร”์ (Ligor  Inscription) 

นอกจากน้ียงัเรยีกดา้นที ่ ๑ ของศลิาจารกึหลกัน้ีวา่ “Ligor A” และเรยีกดา้นที ่ ๒ วา่ Ligor B “
๓๔

  

ดงันัน้นอกจาก “ตามพรลงิค”์ แลว้ ชื่อเกา่ของนครศรธีรรมราชอกีชื่อหนึง่ทีรู่จ้กักนัอย่างกวา้งขวางใน

ระยะหลงั คอื “ลิกอร”์
๓๕

  

“ละคร” หรือ “ลคร” หรือ “ละคอน”  

คงจะเป็นชื่อทีเ่พีย้นไปจากชือ่ “นคร” อนัอาจจะเกดิขึน้เพราะชาวมาเลยแ์ละชาวตะวนัตก

เรยีกเพีย้นไป แลว้คนไทยกก็ลบัไปเอาชื่อทีเ่พีย้นนัน้มาใช ้ เช่นเดยีวกนักบัทีเ่คยมผีูเ้รยีกนครลาํปางวา่ 

“เมืองลคร” หรอื “เมืองละกอน” เป็นตน้ และคงเป็นชื่อทีใ่ชเ้รยีกกนัในสมยักรุงศรอียุธยาตอนปลาย 

ดงัหลกัฐานทีป่รากฏในเอกสารโบราณของฑตูสงิหลทีร่ายงานไปยงัลงักา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๔ ดงัทีไ่ด้

กล่าวมาแลว้ในชื่อ “ปาฏลีบตุร” ขา้งตน้นัน้ 

นกัปราชญบ์างท่านใหค้วามเหน็วา่ทีไ่ดเ้รยีกเช่นน้ีเพราะวา่เมอืงนครเคยมชีื่อเสยีง

ทางการละครมาแตโ่บราณ แมแ้ตส่มยักรงุธนบุรเีมื่อเมอืงหลวงตอ้งการฟ้ืนฟูศลิปะการละครยงัตอ้งเอา

แบบอย่างไปจากเมอืงนครศรธีรรมราช16

๓๖
  

“นครศรีธรรมราช”  

เป็นชือ่ทีอ่าจารยต์ร ี  อมาตยกุล และศาสตราจารยย์อรช์  เซเดส ์ (George  Coedes)    

นกัปราชญช์าวฝรัง่เศสมคีวามเหน็วา่ คนไทยฝา่ยเหนือเรยีกขานนามราชธานีของกษตัรยิ ์ “ศรีธรรม-

ราช” ตามอสิรยิยศของกษตัรยิผ์ูค้รองนครน้ี ซึง่ถอืเป็นประเพณสีบืต่อกนัมาทุกพระองค ์ จนเป็นทีรู่จ้กั

กนัดโีดยทัว่ไปและเป็นเหตุใหม้กีารขนานนามตามชื่ออสิรยิยศของกษตัรยิผ์ูค้รองนครน้ี ซึง่ไดใ้ชเ้รยีก

ขานกนัมาแต่สมยัสโุขทยัเป็นอยา่งน้อยตราบจนปจัจุบนัน้ี16

๓๗
 

ดว้ยววิฒันาการอนัยาวนานแหง่นครศรธีรรมราช ดนิแดนทีม่อีดตีอนัไกลโพน้แห่งนี้ ชื่อที่

ไดร้บัการจารกึไวใ้นบนัทกึแห่งมนุษยชาต ิณ ทีต่่างๆ กนัทัว่ทุกมมุโลก และทุกช่วงสมยัแหง่กาลเวลาที่

นํามาแสดงเพยีงบางสว่นเหล่าน้ีย่อมชีใ้หเ้หน็พฒันาการและอดตีอนัรุง่โรจน์ของนครศรธีรรมราชไดเ้ป็น

อยา่งด ี ยิง่เมื่อหวนกลบัไปสมัผสักบัหลกัฐานทางโบราณคดทีีค่น้พบในนครศรธีรรมราชเขา้ผสมผสาน

ดว้ยแลว้ ทาํใหภ้าพแหง่อดตีของนครศรธีรรมราชทา้ทายต่อการทําความรูจ้กักบั “นครศรีธรรมราช”   

ดนิแดนทีร่ํ่ารวยไปดว้ยมรดกทางอารยธรรมและศลิปวฒันธรรมแหง่นี้อยา่งลกึซึง้และจรงิจงัยิง่ขึน้ 

วิวฒันาการทางประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีของนครศรีธรรมราช 

การศกึษาทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดขีองนครศรธีรรมราชไดด้าํเนินการมานานแลว้ 

อดตีอนัรุง่เรอืงของนครศรธีรรมราชจงึไดร้บัการเผยแพรค่รัง้แลว้ครัง้เล่าในรปูแบบและภาษาตา่งๆ 



 ๑๑ 

ขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการศกึษาตคีวามทัง้จากศลิาจารกึรุ่นเกา่ทีค่น้พบเป็นจาํนวนมากในนครศรธีรรมราช 

ประตมิากรรม และโบราณวตัถุสถานอืน่ๆ ตลอดจนเอกสารโบราณทีค่น้พบในเมอืงน้ีเป็นจาํนวนมาก

ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร ่ เช่น ตาํนานเมอืงนครศรธีรรมราช ตาํนานพระบรมธาตุนครศรธีรรมราช และ

ตาํนานพราหมณ์เมอืงนครศรธีรรมราช เป็นตน้ ผลจากการศกึษาคน้ควา้เหล่านัน้ลว้นยงัประโยชน์ต่อ

การศกึษากบัอารยธรรมของนครศรธีรรมราชในระยะต่อมาอยา่งใหญ่หลวง 

ครัน้ พ.ศ. ๒๕๒๑ วทิยาลยัครนูครศรธีรรมราช, จงัหวดันครศรธีรรมราช, หน่วยงาน และ

เอกชนอกีเป็นจาํนวนมากตา่งกต็ระหนกัและเลง็เหน็ความจาํเป็นอย่างเรง่ด่วนในอนัทีจ่ะศกึษาคน้ควา้

เกีย่วกบัประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดขีองนครศรธีรรมราชอยา่งมรีะบบ จงึไดร้ว่มกนัจดัใหม้ ี “โครงการ

สมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง ประวตัศิาสตรน์ครศรธีรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๐ ขึน้ โดยจะจดัสมัมนา

ทางวชิาการดงักล่าวในเน้ือหาต่างๆ ดงันี้
๓๘

 

              ๑. ลกัษณะพืน้ฐานทางประวตัศิาสตร ์

๒. ลกัษณะทางประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ 

๓. ลกัษณะทางประวตัศิาสตรส์งัคม 

๔. ลกัษณะทางภาษาและวรรณกรรม 

๕. ลกัษณะทางศลิปกรรม 

๖. ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดนีครศรธีรรมราชทีส่มัพนัธก์บัดนิแดนอื่น 

การสมัมนาทางวชิาการประวตัศิาสตรน์ครศรธีรรมราชตามโครงการนี้ ในระยะแรกมี

จาํนวน ๕ ครัง้ โดยไดก้าํหนดช่วงเวลาและหวัเรื่องไวอ้ย่างกวา้งๆ ดงันี้ 

 ครัง้ที ่๑ พ.ศ. ๒๕๒๑ เรือ่ง ประวตัศิาสตรพ์ืน้ฐานของนครศรธีรรมราช 

 ครัง้ที ่๒ พ.ศ. ๒๕๒๔ เรือ่ง ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและสงัคมของนครศรธีรรมราช 

 ครัง้ที ่๓ พ.ศ. ๒๕๒๖ เรือ่ง ประวตัศิาสตรน์ครศรธีรรมราชจากภาษาและวรรณกรรม 

 ครัง้ที ่๔ พ.ศ. ๒๕๒๘ เรือ่ง ประวตัศิาสตรน์ครศรธีรรมราชจากศลิปกรรม 

 ครัง้ที ่๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ เรือ่ง การตคีวามใหม่เกีย่วกบัศรวีชิยั 

ขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๒๗) การสมัมนาทางวชิาการดงักล่าวซึง่จดัขึน้ ณ วทิยาลยัครู

นครศรธีรรมราชไดผ้า่นไปแลว้ ๓ ครัง้ คอื คร ัง้ที ่๑ ในระหวา่งวนัที ่๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๒๑, ครัง้ที ่๒ 

ในระหวา่งวนัที ่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๒๕ และครัง้ที ่ ๓ ในระหวา่งวนัที ่ ๑๔-๑๘ สงิหาคม ๒๕๒๖     

ผลจากการสมัมนาทางวชิาการดงักลา่วไดก้่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการดา้น

ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดขีองนครศรธีรรมราชอย่างกวา้งขวาง
๓๙

 

 ในทีน่ี้จะกลา่วถงึววิฒันาการทางดา้นอารยธรรมของมนุษยก์่อนประวตัศิาสตรแ์ละ

ววิฒันาการทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดขีองนครศรธีรรมราชโดยสงัเขป ดงัน้ี คอื 

ยคุหินกลาง  

จากหลกัฐานทางโบราณคดทีีไ่ดจ้ากการสาํรวจภาคสนามทางโบราณคดขีองกรมศลิปากร

ใน พ.ศ. ๒๔๕๒ ไดพ้บเครือ่งมอืหนิเก่าแก่ (จากการเปรยีบเทยีบโดยถอืตามลกัษณะเครือ่งมอื) จดัเป็น

เครือ่งยุคหนิไพลสโตซนีตอนปลายทีถ่ํ้าตาหมื่นยม ตาํบลชา้งกลาง อาํเภอฉวาง เครื่องมอืหนิดงักล่าวน้ี



 ๑๒ 

มลีกัษณะกะเทาะหน้าเดยีว รปูไข่ คมรอบ ปลายแหลม ดา้นบนคลา้ยรอยโดยตดั คลา้ยกบัลกัษณะของ

ขวานกาํป ัน้ทีพ่บ ณ ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร ี และจดัวา่เป็นเครือ่งมอืหนิยคุหนิกลาง (อายรุาว 

๑๑,๐๐๐-๘,๓๕๐ ปี มาแลว้) หรอืมลีกัษณะเหมอืนเครื่องมอืหนิวฒันธรรมโฮบบิเนยีน  ดงันัน้ จงึอาจจะ

กล่าวไดว้า่ในจงัหวดันครศรธีรรมราชไดม้มีนุษยเ์ขา้มาอยูอ่าศยัอยู่ต ัง้แต่ยคุหนิกลางเป็นอยา่งน้อย  

เป็นตน้มา
๔๐

 

ยคุหินใหม่   

ครัน้ในยคุหนิใหม ่ (อายรุาว ๓,๗๖๖-๒,๐๐๐ ปีมาแลว้) ไดพ้บเครือ่งมอืเครือ่งใช ้ และ

ภาชนะดนิเผาในยคุน้ีกระจดักระจายโดยทัว่ไปทัง้ทีบ่รเิวณถํ้าและทีร่าบของจงัหวดันครศรธีรรมราช 

เช่น พบเครื่องหนิทีม่ปีา่ ตวัขวานยาวใหญ่ (บางท่านเรยีกวา่ “ระนาดหิน”) ทีอ่าํเภอท่าศาลา 

นอกจากน้ีไดพ้บขวานหนิแบบ จงอยปากนก, มดีหนิ, สิว่หนิ, และหมอ้สามขา เป็นตน้ ในหลายบรเิวณ

ของจงัหวดัน้ี
๔๑

 

แสดงวา่ในยุคน้ีไดเ้กดิมชีุมชนขึน้แลว้ และชุมชนกระจดักระจายโดยทัว่ไป อนัอาจจะ

ตคีวามไดว้า่ชุมชนในยคุนี้เองทีไ่ดพ้ฒันามาเป็นเมอืงและมอีารยธรรมทีส่งูสง่ในระยะตอ่มา 

ยคุโลหะ  

      ในยคุโลหะ (อายรุาว ๒,๕๐๐-๒,๒๐๐ ปีมาแลว้) ไดพ้บหลกัฐานทางโบราณคดทีี่

สาํคญัของยคุนน้ี คอื กลองมโหระทกึสาํรดิในนครศรธีรรมราชถงึ ๒ ใบ คอื ทีบ่า้นเกตุกาย ตาํบลท่าเรอื 

อาํเภอเมอืง ใบหนึ่ง และทีค่ลองคุดดว้น อาํเภอฉวาง อกีใบหน่ึง กลองมโหรทกึดงักลา่วน้ีจดัอยูใ่น

วฒันธรรมดองซอน 

ดงันัน้ ยอ่มเป็นการยนืยนัไดว้า่ยุคนี้ชุมชนในนครศรธีรรมราชไดม้กีารตดิต่อหรอื

แลกเปลีย่นวฒันธรรมกบัชุมชนอืน่แลว้ การตดิต่อดงักลา่วอาจจะโดยการเดนิเรอื แสดงใหเ้หน็วา่สงัคม

หรอืชุมชนในนครศรธีรรมราชเริม่ยา่งเขา้สูส่งัคมเมอืงในยคุประวตัศิาสตรแ์ลว้ ซึง่ระยะทีก่ล่าวน้ีอาจจะ

เป็นระยะตน้ครสิตศกัราชหรอืพทุธศตวรรษที ่๕ 

พทุธศตวรรษท่ี ๗-๘ 

ในคมัภรีม์หานิทเทศซึง่แตง่ขึน้ราวพทุธศตวรรษที ่ ๗-๘ ไดก้ล่าวถงึเมอืงทา่ทีส่าํคญัใน

อนิเดยี ลงักา และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตห้ลายเมอืง ในจาํนวนเมอืงเหล่าน้ีตอนหน่ึงไดก้ล่าวถงึเมอืง

นครศรธีรรมราชไวด้ว้ย ดงัความตอนหนึ่งทีว่า่ “. . . ไปชวาไปกะมะลิง (ตะมะลิง) ไปวงักะ (หรือวงั

คะ)  . . .”
๔๒

 นอกจากน้ียงัปรากฏในคมัภรีม์ลินิทปญัหาซึง่แตง่ขึน้ในระยะเดยีวกนักบัคมัภรีม์หานิทเทศ

ดว้ย
๔๓

  คาํวา่ “กะมะลิง” หรอื “ตะมะลิง” หรอื “กะมะลี” หรอื “ตมะลี” จนีเรยีกวา่ “ตัง้มาหล่ิง” 

เจาชกูวัเรยีก “ตนั-มา-ลิง” ในศลิาจารกึเรยีก “ตามพรลงิค”์ หรอื “ตามรลิงค”์ คอื เมอืง

นครศรธีรรมราชโบราณ
๔๔ 

แสดงวา่ในระยะนี้ เมอืงนครศรธีรรมราชโบราณเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทางดา้นการคา้ 

หรอืเป็นตลาดการคา้ทีส่าํคญัในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ จงึเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนหมู่นกัเดนิเรอืและ  พ่อคา้

ชาวอนิเดยี อาหรบั และจนี 



 ๑๓ 

พทุธศตวรรษท่ี ๙–๑๐  

นอกจากเอกสารของต่างชาตจิะกลา่วถงึนครศรธีรรมราชในระยะน้ีแลว้ไดม้กีารคน้พบ 

พระวษิณุศลิาอนัเป็นเทวรปูกลุ่มทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

จาํนวน ๓ องคใ์นภาคใต ้พระวษิณุในกลุ่มน้ีจาํนวน ๒ องค ์คน้พบในจงัหวดันครศรธีรรมราช คอื องค์

แรกคน้พบทีห่อพระนารายณ์ อาํเภอเมอืง ต่อมายา้ยไปประดษิฐาน ณ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

และพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ นครศรธีรรมราชตามลาํดบัองคท์ีส่องคน้พบทีว่ดัพระเพรง ตาํบลนาสาร 

อาํเภอเมอืง และปจัจบุนัน้ีจดัแสดงอยู่ ณ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร 

นครศรธีรรมราช เทวรปูกลุม่น้ีมอีายใุนราวพทุธศตวรรษที ่๙–๑๐ เพราะเหตุวา่แสดงใหเ้หน็ถงึอทิธขิอง

ศลิปะอนิเดยีสมยัมถุราและอมราวดตีอนปลาย (พทุธศตวรรษที ่๘-๙) ปรากฎอยู่
๔๕

 

พทุธศตวรรษท่ี ๑๑–๑๒  

ในราวกลางพทุธศตวรรษที ่ ๑๐ ถงึกลางพทุธศตวรรษที ่ ๑๑ หลกัฐานทางโบราณคดทีี่

เกีย่วกบัพทุธศาสนากไ็ดป้รากฏขึน้ในนครศรธีรรมราช คอื เศยีรพระพทุธรปูศลิาขนาดเลก็ซึง่พบที่

อาํเภอสชิล (สงู ๘.๙๐ เซนตเิมตร) ปจัจุบนันี้จดัแสดง ณ พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 

เศยีรพระพทุธรปูดงักล่าวนี้มตีน้แบบมาจากศลิปะลุม่แมน้ํ่ากฤษณาทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ประเทศอนิเดยี และศลิปะแบบน้ีไดส้ง่อทิธพิลต่อศลิปะรุน่หลงัมาจนถงึพทุธศตวรรษที ่๑๓
๔๖

 

นอกจากน้ีในชุมชนโบราณสชิล
๔๗

 ซึง่ตัง้อยู่บนแนวสนัทรายทีท่อดตวัในแนวเหนือ-ใต ้

โดยเป็นแนวตัง้แต่เขตอาํเภอขนอมผา่นลงมายงัอาํเภอสชิล อาํเภอท่าศาลา และอาํเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช ซึง่ยาวประมาณ ๑๐๐ กโิลเมตร และอยู่หา่งจากชายฝ ัง่อา่วไทยประมาณ ๕–๑๐ 

กโิลเมตร ไดค้น้พบโบราณวตัถุและโบราณสถานทีไ่ดร้บัอทิธพิลของศาสนาพราหมณ์มากมาย
๔๘

  

ดว้ยสภาพภมูศิาสตรท์ีเ่อือ้อาํนวยต่อการพฒันาทางอารยธรรมและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษยชาต ิ เพราะมทีีร่าบชายฝ ัง่ทะเลกวา้งใหญ่ไพศาลเหมาะแกก่ารกสกิรรม มอีา่วและแม่น้ําหลาย

สายทีเ่หมาะแก่การจอดเรอืและคมนาคม มแีหล่งน้ําสาํหรบัการบรโิภค และตัง้อยูใ่นทาํเลทีเ่ป็นชายฝ ัง่

ทะเลเปิดอนัเหมาะแก่การเป็นสถานกีารคา้ และแวะพกัสนิคา้มาแต่โบราณทาํใหชุ้มชนโบราณแห่งน้ีมี

พฒันาการสงูสง่มาแต่อดตีเหมอืนกบัชุมชนอืน่ๆ บนคาบสมทุรไทยอนัเป็นศนูยก์ลางหรอืจุดนดัพบ

ระหวา่งอารยธรรมและการคา้ของพอ่คา้วานิชในทะเลจนีใตแ้หง่มหาสมุทรแปซฟิิกกบัพอ่คา้วานิชใน

ทะเลอนัดามนัแห่งมหาสมทุรอนิเดยี หรอือกีนยัหน่ึงคอื “จดุนัดพบระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก”
๔๙

 หากแต่เพราะสภาพภมูศิาสตรท์ีเ่หมาะสมวา่ทาํใหชุ้มชนโบราณสชิลพฒันาการไดอ้ยา่งรวดเรว็และ

กวา้งใหญ่ไพศาลมาก ทัง้น้ีเพราะสภาพภมูศิาสตรโ์บราณคดทีีเ่อือ้อาํนวยต่อการตัง้ถิน่ฐานเช่นน้ี ย่อม

เหมาะสาํหรบัการพฒันาอารยธรรมของมนุษยโ์บราณในแหล่งโบราณคดชีายฝ ัง่ทะเลมาก โดยเฉพาะใน

ยคุกึง่ก่อนประวตัศิาสตรแ์ละยคุเริม่ตน้ประวตัศิาสตรใ์นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

จากหลกัฐานทางโบราณคดทีีค่น้พบในภาคใต ้ ปรากฏวา่ลกัษณะภมูศิาสตรโ์บราณคดมีี

อทิธพิลต่อการตัง้หลกัแหลง่มาตัง้แต่ก่อนประวตัศิาสตร ์ แลว้ไดว้วิฒันาการมาตามลาํดบั ดงัจะเหน็ได้

อยา่งชดัเจนในการตัง้หลกัแหล่งชุมชนทีเ่ป็นบา้นเมอืงของประชาชนในภาคใตม้าตัง้แต่โบราณ กล่าววา่ 

บรเิวณทีม่คีวามเจรญิสงูขึน้เป็นสงัคมเมอืงอยูท่างฝ ัง่ตะวนัออกเป็นส่วนใหญ่ สว่นทางฝ ัง่ตะวนัตก



 ๑๔ 

ประชาชนทีต่ ัง้หลกัแหล่งม ี ๒ พวกซึง่มวีฒันธรรมแตกต่างกนั คอื พวกแรกไดแ้ก่คนพืน้เมอืงทีม่คีวาม

เป็นอยูล่า้หลงั มอีาชพีประมงหรอืล่าสตัวแ์ละทาํไร่เลือ่นลอย อยู่กนัเป็นชุมชนเลก็ ไม่สามารถขยายตวั

เป็นเมอืงใหญ่ได ้ สว่นพวกทีส่องเจรญิสงูกวา่ แต่มกัจะเป็นชาวตา่งชาต ิ เช่น พอ่คา้หรอืนกัแสวงโชคที่

เขา้มาตัง้หลกัแหลง่พกัสนิคา้หรอืขุดแรธ่าตเุป็นสนิคา้ ชมุชนพวกหลงัน้ีอาจจะขยายตวัเป็นเมอืงได้
๕๐

 

จากการศกึษาทางโบราณคดทีีผ่า่นมา กล่าวไดว้า่ไดค้น้พบชุมชนโบราณทีเ่กา่แก่ใน

คาบสมุทรไทยในช่วงต่อเน่ืองของยคุสาํรดิกบัยุคเริม่แรกของการเขา้สูส่มยัประวตัศิาสตรข์องประเทศ

ไทยในแหล่งโบราณคดชีายฝ ัง่ทะเลหลายแหง่ดว้ยกนั แหล่งโบราณคดเีหล่านัน้ไดพ้ฒันาอารยธรรม

สบืเน่ืองกนัต่อมาดว้ยเวลาอนัยาวนาน และมจีาํนวนไม่น้อยทีไ่ดพ้ฒันามาตามลาํดบัตราบจนปจัจุบนันี้ 

แหล่งโบราณคดทีีส่าํคญัและเป็นทีรู่จ้กักนัดมีอียูม่าก
๕๑

 เช่น แหล่งโบราณคดเีขาสามแกว้ อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัชุมพร แหลง่โบราณคดใีนเขตอาํเภอทา่ชนะ แหล่งโบราณคดพีมุเรยีงและชุมชนโบราณไชยา  

อาํเภอ  แหล่งโบราณคดเีขาศรวีชิยั อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แหล่งโบราณคดใีนเขตอาํเภอสิ

ชล อาํเภอท่าศาลา และอาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช แหล่งโบราณคดสีทงิพระ จงัหวดัสงขลา 

แหล่งโบราณคดใีนอาํเภอยะรงั จงัหวดัปตัตาน ี แหลง่โบราณคดเีกาะคอเขา  และอืน่ๆ ในเขตอาํเภอ

ตะกัว่ปา่ จงัหวดัพงังา และแหลง่โบราณคดคีวนลกูปดั อาํเภอครองท่อม จงัหวดักระบี ่เป็นตน้ 

แหล่งโบราณคดทีีก่ล่าวมาน้ีมอียู่ไม่น้อยทีส่งัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นแหล่งโบราณคดทีี่

ไดร้บัอทิธพิลจากศาสนาพราหมณ์ อนัหมายถงึศาสนาดัง้เดมิตัง้แต่สมยัพระเวท (เร ิม่ข ึน้เมื่อประมาณ 

๑,๐๐๐ ปีก่อนพทุธกาล) ซึง่มลีกัษณะเป็นพหทุวนยิม แลว้เปลีย่นแปลงไปทลีะขัน้ จนถงึขัน้เทพองค์

เดยีวทีเ่ป็นนามธรรม (Monism) ในทีส่ดุกไ็ดว้วิฒันาการมาเป็นศาสนาฮนิด ูมพีระเจา้สงูสดุสามองค์ คอื 

พระพรหม พระวษิณุ (นารายณ์) และพระศวิะ (อศิวร) เรยีกวา่ “ตรีมรูติ” ในทีน่ี้ไม่ไดใ้ชค้าํวา่ 

“ศาสนาฮินด”ู เพราะวา่หากใชค้าํนี้ยอ่มเน้นเฉพาะศาสนาของชาวอนิเดยีในปจัจบุนัซึง่มลีกัษณะเป็น

ชาตนิิยมหรอืพลงัทางสงัคม บางชว่งรวมเอาศาสนาพทุธเขา้ไปดว้ยเมือ่เป็นเช่นนี้ทาํใหภ้าพพจน์

ทางดา้นประวตัศิาสตรโ์บราณคด ี และววิฒันาการของวฒันธรรมไมช่ดัเจน เพราะไม่ไดเ้น้นสายธารทาง

ศาสนาจากอนิเดยีทีไ่ดห้ลัง่ไหลเขา้มาสูภ่าคใตข้องประเทศไทยแลว้กลายเป็นตวักาํหนดวฒันธรรมทาง

ศาสนาทีส่าํคญั
๕๒

 

ก่อนทีชุ่มชนในภาคใตข้องประเทศไทยจะรบัอทิธพิลจากศาสนาพราหมณ์นัน้ไดก้ล่าว

มาแลว้วา่ดนิแดนในบรเิวณนี้มพีฒันาการทางอารยธรรมสงูสง่มาก่อนแลว้ ดงันัน้จงึยอ่มมคีตคิวามเชื่อ

อนัเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองมาก่อนแลว้เช่นเดยีวกนัและเมื่อรบัอทิธพิลจากศาสนาพราหมณ์เขา้มาใน

ระยะหลงัคงจะไดม้กีารผสมผสานเอาความเชื่อดัง้เดมิทีม่อียูเ่ดมิทีม่อียู่เดมิกบัศาสนาพราหมณ์เขา้ผสม

กลมกลนืกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม จากนัน้จงึพฒันาใหศ้าสนาพราหมณ์ทีผ่สมกลมกลนืกบัความเชื่อดัง้เดมิ

แลว้นัน้ววิฒันาการกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ไปและมคีวามรุง่เรอืงสบืมาตราบจนปจัจุบนัน้ี 

อทิธพิลของศาสนาพราหมณ์ทีเ่ราคน้พบ ณ ชุมชนโบราณสชิลจงึเป็นเพยีงตวัอยา่งหนึ่ง

แหง่ลกัษณาการของวฒันาการอนัเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองบนคาบสมทุรไทยดงักล่าวมา 



 ๑๕ 

ในดา้นศลิปวฒันธรรมกล่าวไดว้า่ในช่วงพทุธศตวรรษที ่๑๑–๑๔ ดนิแดนต่างๆ บนแหลม

มลายตูอนเหนือ โดยเฉพาะนครศรธีรรมราชไดร้บัอทิธพิลแบบอยา่งทางศลิปวฒันธรรมจากอนิเดยี

อยา่งมากมาย อาจจะเรยีกไดว้า่ชาวอนิเดยีไดเ้ดนิทางเขา้มาตดิต่อคา้ขายและเผยแพรอ่ารยธรรมฝงั

รากฐานมัน่คงครัง้สาํคญั
๕๓

 โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์เจรญิรุง่เรอืงสงูสดุ จงึไดค้น้พบโบราณวตัถุ

สถานมากกวา่ทีใ่ดในประเทศไทย แมแ้ต่ชือ่เมอืง “ตามพรลิงค”์ กไ็ดแ้สดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนวา่สบื

เน่ืองมาจากศาสนาพราหมณ์นัน่เองและหลกัฐานทางโบราณวตัถุในลทัธไิศวะนิกายซึง่เป็นทีเ่คารพนบั

ถอืแพร่หลายในอนิเดยี ภาคใตก้พ็บเป็นจาํนวนมากมายในเขตนครศรธีรรมราชรองรบัอยูแ่ลว้
๕๔

 

แมว้า่ในขณะนี้จะยงัไมไ่ดด้าํเนินการขดุคน้ทางโบราณคดใีนชุมชนโบราณสชิล แต่ได้

คน้พบหลกัฐานทางโบราณคดใีนชุมชนโบราณแหง่น้ีเป็นจาํนวนมากทัง้โบราณวตัถโุบราณสถาน 

ชิน้สว่นสถาปตัยกรรม สระน้ําโบราณ และเศษศลิาจารกึ หลกัฐานทางโบราณคดเีหล่านี้ สว่นใหญ่เน่ือง

ในศาสนาพราหมณ์ทัง้สิน้ 

โบราณวตัถุโดยเฉพาะประตมิากรรมรปูเคารพเนื่องในศาสนาพราหมณ์ทีค่น้พบ ณ 

ชุมชนโบราณสชิลแหง่น้ีลว้นทําดว้ยศลิา เช่น ศวิลงึค,์ โยน,ิ พระวษิณุ และพระพฆิเนศวร (พระคเณศ) 

เป็นตน้ จากการกาํหนดอายุเบื้องตน้โดยอาศยัรปูแบบทางศลิปกรรมเป็นเครือ่งกาํหนดอาจจะกล่าวได้

วา่โบราณสถานวตัถุเหลา่น้ีมอีายอุยู่ในราวพทุธศตวรรษที ่๑๑–๑๔ เป็นสว่นใหญ่ 

สว่นโบราณสถานนัน้อาจจะกล่าวไดว้า่ในชุมชนโบราณแห่งนี้มโีบราณสถานทีเ่น่ืองใน

ศาสนาพราหมณ์เป็นสว่นใหญ่ ทัง้นี้เพราะไดค้น้พบโบราณวตัถุหรอืรปูเคารพทีเ่น่ืองในศาสนาพราหมณ์

ปรากฎอยูค่วบคูก่บัโบราณสถานเหล่าน้ี เช่น ศวิะลงึค ์ เทวรปูพระวษิณุ เทวรปูพระพฆิเนศวร และโยนิ 

เป็นตน้ 

จากการสาํรวจภาคสนามทางโบราณคดใีนขณะน้ีปรากฎวา่ไดพ้บโบราณสถานเน่ืองใน

ศาสนาพราหมณ์ในชมุชนโบราณแหง่น้ีไม่น้อยกวา่ ๕๐ แหง่ โบราณสถานสว่นใหญ่ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่า 

(คลอง) ในอาํเภอสชิล เช่น คลองท่าทน คลองท่าควาย คลองทา่เรอืร ีและคลองเทพราช เป็นตน้ 

จากการกาํหนดอายเุบือ้งตน้ของโบราณสถานเหล่านี้ โดยอาศยัรปูแบบทางศลิปกรรม

ของโบราณวตัถุทีพ่บรว่มกบัโบราณสถานและอกัษรปลัลวะบางตวัทีส่ลกัอยู่ในชิน้สว่นของอาคาร

โบราณสถานบางแหง่ อาจจะกลา่วไดว้า่โบราณสถานเหล่าน้ีมอีายอุยู่ในราวพทุธศตวรรษที่ ๑๑–๑๔
๕๕

อนัเป็นโบราณสถานรุน่แรกๆ ของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีย่งัหลงเหลอือยู ่

โบราณสถานในชุมชนโบราณแห่งน้ีจาํนวนไม่น้อยทีถ่กูร ือ้ จนโบราณวตัถุหรอืรปูเคารพ 

และชิน้สว่นของอาคารซึง่ทาํดว้ยหนิและอฐิกระจดักระจายโดยทัว่ไปชิน้สว่นทีท่าํดว้ยหนิ ไดแ้ก่ ฐานเสา 

ธรณ ีประต ู กรอบประต ู และเสา เป็นตน้ และยงัมโีบราณสถานอกีไมน้่อยทีย่งัคงอยูภ่ายใตเ้นินดนิ ซึง่

คงจะหมายถงึวา่ยงัไมถ่กูขุดคุย้ทาํลาย 

รอบโบราณสถานทีอ่ยู่หา่งจากลาํน้ํา มกัจะมสีระน้ําโบราณปรากฏอยูโ่ดยทัว่ไปสระน้ํา

โบราณเหล่าน้ีคงจะขดุขึน้เนื่องในความเชื่อหรอืพธิกีรรมทางศาสนาและการบรโิภคของชุมชน แต่



 ๑๖ 

โบราณสถานบางแหง่แมจ้ะอยู่ใกลล้าํน้ํา แต่กป็รากฏสระน้ําโบราณเช่นกนั โดยสระน้ําโบราณมกัจะอยู่

ในดา้นอืน่ๆ ทีต่รงขา้มกบัดา้นทีต่ดิลาํคลอง 

บรรดาโบราณสถานเหล่าน้ี โบราณสถานบนเขาคานบัวา่น่าสนใจมาก เพราะไดค้น้พบ

โบราณวตัถุ (รปูเคารพ) ของไวษณพนิกาย และไศวะนิกายทีม่อีายุอยูใ่นช่วงเดยีวกนัอยู่ดว้ยกนัหลาย

ชิน้ นอกจากน้ียงัไดพ้บโยนิ (หรอือาจจะเป็นฐานรปูเคารพ) ขนาดใหญ่ ลาํรางน้ํามนต ์ และชิน้สว่น

สถาปตัยกรรมทีส่ว่นใหญ่ทาํดว้ยหนิปนูและอฐิเช่นเดยีวกบัแหลง่โบราณคดอีืน่ๆ กระจายอยูท่ ัว่ไปทัง้  

ภเูขาลกูน้ีแต่สิง่เหลา่น้ีพบในปรมิาณมากและขนาดใหญ่กวา่ในแหล่งโบราณคดอืืน่ๆ คงจะเป็นเพราะมี

โบราณสถานหลายหลงัหรอืไม่กม็โีบราณสถานขนาดใหญ่อยูบ่นภเูขาลกูน้ีจนนกัโบราณคดบีางท่านตัง้

ขอ้สงัเกตวา่โบราณสถานแหง่น้ีอาจจะเป็นศนูยก์ลางของชุมชนโบราณแหลง่น้ี และศนูยก์ลางของ

โบราณสถานทัง้หลายในบรเิวณนี้กไ็ดเ้พราะรอบๆ โบราณสถานแหง่นี้โดยเฉพาะทางดา้นเหนือหา่ง

ออกไปรศัมรีาว ๕๐๐-๑,๐๐๐ เมตร ไดพ้บโบราณสถานทีช่าวบา้นพบรปูเคารพในศาสนาพราหมณ์ทัง้

ไศวะนิกายและะไวษณพนกิายกระจายอยูอ่ยา่งหนาแน่นเป็นพเิศษ 

บรเิวณทีพ่บโบราณสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์หนาแน่นเป็นพเิศษในชุมชนโบราณ  

สชิล ไดแ้ก่ ตาํบลสชิล ตาํบลเทพราช ตาํบลเสาเภา ตาํบลฉลอง และตําบลทุง่ปรงั ในอาํเภอสชิล ตาํบล

กลาย ในอาํเภอท่าศาลา และในเขตเมอืงโบราณนครศรธีรรมราช 

จากทีก่ล่าวมาน้ี จะเหน็ไดว้า่ชมุชนโบราณสชิลคงจะเป็นพฒันาการของชมุชนยคุแรกๆ 

ของการเขา้สูส่มยัประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคน้ีต่อเน่ืองมาจนถงึยุครุง่เรอืงยคุหน่ึงของ “ตามพรลิงค”์ ก็

เป็นได ้

ยิง่กวา่นัน้ เมือ่ไดด้าํเนินการทางโบราณคดใีนชุมชนโบราณแหง่น้ีอยา่งจรงิจงัและถกูหลกั

วชิาแลว้ คงจะไดข้อ้มลูทีม่คี่ายิง่เกีย่วกบัอารยธรรมอทิธพิลศาสนาพราหมณ์ในภมูภิาคน้ีเป็นอย่างมาก 

เพราะหลกัฐานเหล่าน้ีอาจจะรองรบัเอกสารจนีทีก่ลา่ววา่ในราวพทุธศตวรรษที ่ ๘-๙ ในบรเิวณเมอืง 

Tun-sun ซึง่เป็นรฐัทางชายฝ ัง่ทะเลดา้นตะวนัออกมคีวามเจรญิทางการคา้มากจงึมชีนชาตเิป็นจาํนวน

มากอยูใ่นชมุชนน้ี ดงัปรากฏวา่มพีวกฮู (Hu) ตัง้หลกัแหล่งอยูท่นีี่ถงึ ๕๐๐ ครอบครวั และพวก

พราหมณ์ชาวอนิเดยีกวา่พนัคน ซึง่จาํนวนหนึ่งไดแ้ต่งงานกบัสตรชีาวพืน้เมอืงกเ็ป็นได้
๕๖

 

นอกจากจะพบหลกัฐานทางโบราณคดทีัง้ทีเ่กีย่วกบัศาสนาพราหมณ์และศาสนาพทุธ ซึง่

ไดร้บัอทิธพิลจากศลิปะในประเทศอนิเดยีโดยตรงอยา่งมากมายในนครศรธีรรมราชในระยะน้ีแลว้ เรายงั

คน้พบศลิาจารกึรุน่แรกของประเทศไทยในนครศรธีรรมราชอกีหลายหลกัในระยะนี้
๕๗

 เช่น ศลิาจารกึหบุ

เขาช่องคอย ซึง่คน้พบเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ หบุเขาช่องคอย บา้นคลองทอ้น หมู่ที ่ ๙ ตาํบลควนเกย 

อาํเภอรอ่นพบิลูย ์ โดยจารกึดว้ยอกัษรปลัลวะ อายรุาวพทุธศตวรรษที ่ ๑๐–๑๑ (นายชศูกัดิ ์ ทพิยเ์กษร 

นกัภาษาโบราณ กองหอสมดุแห่งชาต ิ กรมศลิปากร มคีวามเหน็วา่เมื่อพจิารณาโดยอาศยัววิฒันาการ

ของรปูแบบอกัษรเป็นเกณฑแ์ลว้ จะปรากฏวา่ศลิาจารกึหลกันี้มรีปูอกัษรเก่าแก่ทีส่ดุในประเทศไทยใน

ขณะนี้)
๕๘

 ศลิาจารกึหลกัน้ีใชภ้าษาสนัสกฤต ขอ้ความทีจ่ารกึบางท่านกล่าววา่เป็นการบชูาพระศวิะ, 

ความนอบน้อมต่อพระศวิะ, เหตทุีบุ่คคลผูน้บัถอืพระศวิะเขา้ไปหาพระศวิะ และคตชิวีติทีว่า่คนดอียู่ใน



 ๑๗ 

บา้นของผูใ้ด ความสขุและผลดยีอ่มมแีก่ผูน้ัน้
๕๙

 แต่บางทา่นมคีวามเหน็วา่เป็นจารกึเกีย่วกบัการ

สรรเสรญิและสดดุพีระเกยีรตคิณุของกษตัรยิศ์รวีชิยั
๖๐

 และศลิาจารกึวดัมเหยงคณ์ อาํเมอืง (จารกึหลกั

ที ่ ๒๗ ในหนงัสอืประชุมศลิาจารกึภาคที ่ ๒) ซึง่จารกึดว้ยอกัษรปลัลวะคลา้ยกบัตวัอกัษรทีพ่บใน

ดนิแดนเขมรโบราณ ภาษาสนัสกฤต อายุราวพทุธศตวรรษที ่๑๓ กล่าวถงึเรือ่งราวทางศาสนา เรือ่งของ

สงฆ ์พราหมณ์ และจรยิวตัรอนัเป็นสว่นประกอบทางศาสนา
๖๑

 เป็นตน้ 

จากหลกัฐานทีก่ล่าวมาน้ีแสดงใหเ้หน็วา่นครศรธีรรมราชไดร้บัอทิธพิลทางวฒันธรรมจาก

อนิเดยีทัง้ในดา้นอกัษร ภาษา ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี กฎหมาย และระบบการปกครอง อนัเป็น

รากฐานทีส่าํคญัทางวฒันธรรมของนครศรธีรรมราชและของไทยในปจัจบุนันี้ 

พทุธศตวรรษท่ี ๑๓–๑๙  

นกัปราชญบ์างท่านมคีวามเหน็วา่ในพทุธศตวรรษที ่ ๑๓ จดหมายเหตุจนีในสมยัราชวงศ์

ถงั (พ.ศ. ๑๑๖๑–๑๔๙๙) เรยีกนครศรธีรรมราชวา่ “ชิหลีโฟชี” หรอื “ชิ-ลิ-โฟ-ชิ” หรอื “ชิหลีโฟเช” 

ต่อมาถงึสมยัราชวงศซ์อ้ง (พ.ศ. ๑๕๐๓–๑๘๒๒) เปลีย่นเป็นเรยีกวา่ “สนัโฟซี” หรอื “ซนัโฟซี” 

ตาํนานและพงศาวดารลงักาเรยีกวา่ “ชวกะ” สว่นจดหมายเหตุพอ่คา้ชาวอาหรบัเรยีกวา่ “ซาบกั” หรอื 

“ซาบากะ” ศาสตราจารยย์อรช์  เซเดส ์ เรยีกวา่ “ศรีวิชยั” อนัเป็นชื่อทีไ่ดม้าจากศลิาจารกึหลกัที ่๒๓ 

(วดัเสมาเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช) เพราะในคาํแปลศลิาจารกึหลกัที ่ ๒๓ ซึง่สลกัเมือ่ 

พ.ศ. ๑๓๑๘ น้ี ท่านเรยีกกษตัรยิว์า่ “พระเจ้ากรงุศรีวิชยั” และท่านยนืยนัวา่ชือ่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้

เป็นชื่อเดยีวกนั เพยีงแตท่่านไปมมีตวิา่ศนูยก์ลางหรอืราชธานีของอาณาจกัรศรวีชิยัควรอยู่ทีเ่มอืงปา

เลม็บงั ในเกาะสมุาตรา ประเทศอนิโดนีเซยี แต่ต่อมาศาสตราจารยม์าชมุดารม์คีวามเหน็ขดัแยง้วา่ ราช

ธานีควรจะอยู ่ณ ทีท่ ีพ่บศลิาจารกึหลกัที ่๒๓ คอื นครศรธีรรมราช
๖๒

 

นอกจากชื่อพวกชวกะแลว้ ตาํนาน พงศาวดารลงักา และจดหมายเหตุ เช่น คมัภรีม์หานิ

ทเทศ ยงัเรยีกชื่อดนิแดนปลายแหลมทองอกีหลายชื่อ เช่น สวุรรณทวปี, สวุรรณปรุะ, และตามพรลงิค ์

เป็นตน้
๖๓

 

คาํ “ตามพรลิงค”์ นัน้ ปรากฏในศลิาจารกึหลกัที ่๒๔ (วดัหวัเวยีง  ไชยา) ดว้ย ทาํให้

นกัโบราณคดยีอมรบัวา่หมายถงึนครศรธีรรมราช เพราะฉะนัน้นกัปราชญบ์างท่านจงึมคีวามเหน็วา่รฐั

ศรวีชิยักบันครศรธีรรมราชกค็อืแผน่ดนิเดยีวกนั ขอบเขตของรฐัน้ีจะกวา้งขวางแคไ่หนกเ็ป็นไปตาม

ระยะแห่งความเจรญิความเสือ่ม ทีต่ ัง้ของราชธานจีะโยกยา้ยไปตัง้ทีเ่มอืงใดบา้งกย็่อมแลว้แต่พระราช

อธัยาศยั และอานุภาพของกษตัรยิผ์ูป้กครองรฐัในแต่ละช่วงสมยั
๖๔ 

แต่เร ือ่งน้ีกย็งัไมเ่ป็นทียุ่ต ิคงจะตอ้ง 

ศกึษาคน้ควา้กนัต่อไปอกีไม่น้อย
๖๕    

พทุธศตวรรษท่ี ๒๐-๒๕ ๖๖ 

ในสมยักรงุศรอียธุยาซึง่เริม่ตน้ในสมยัพระรามาธบิด ี ๑ (ซึง่ครองราชยร์ะหวา่ง พ.ศ. 

๑๘๙๓-๑๙๑๒) เป็นตน้ แควน้นครศรธีรรมราชคงจะเขา้รวมเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัแควน้ศรอียธุยา 

และแควน้อืน่ ๆ ดว้ย เช่น ลา้นนา สโุขทยั และละโว ้เป็นตน้ เมื่อรฐัอสิระเหล่าน้ีรวมเขา้เป็นอนัหนึ่งอนั



 ๑๘ 

เดยีวกนัแลว้จงึเรยีกวา่ "ราชอาณาจกัรสยาม" โดยใหม้ศีนูยก์ลางหรอืราชธานีทีก่รงุศรอียุธยา สว่น

แควน้อืน่ๆ มฐีานะเป็นประเทศราช 

ในราว พ.ศ. ๑๙๒๘ พระราเมศวร (ครองราชย ์พ.ศ. ๑๙๓๑-๑๙๓๘) ไดเ้สดจ็ยกกองทพั

ขึน้ไปตเีชยีงใหม่และไดก้วาดตอ้นชาวเชยีงใหมม่าไวท้ีเ่มอืงนครศรธีรรมราช นบัเป็นวธิลีดอาํนาจหวั

เมอืงลา้นนาไทย และเพิม่ประชากรใหเ้มอืงนครศรธีรรมราช 

ในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (ครองราชย ์ พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑) ไดท้รงเปลีย่น

ฐานะเมอืงนครศรธีรรมราชเมอืง "พระยามหานคร" มาเป็น "หวัเมืองเอก" ใน พ.ศ. ๑๙๙๘ และให้

เจา้เมอืงไดร้บับรรดาศกัดิเ์ป็น "เจ้าพระยาศรีธรรมราช" 

ในสมยัพระเจา้ปราสาททอง (ครองราชย ์ พ.ศ. ๒๑๗๓-๒๑๙๘) นบัเป็นครัง้แรกที่

นครศรธีรรมราชเป็นกบฏ โดยมสีาเหตจุากความแตกแยกของขา้ราชการในกรงุศรอียุธยาและการ

ผลดัเปลีย่นแผน่ดนิ ใน พ.ศ. ๒๑๗๒ ซึง่ตรงกบัสมยัพระอาทติยวงศ ์

ฝา่ยกรงุศรอียธุยาเมือ่ทราบสาเหตุ เจา้พระยากลาโหมสรุยิวงศ ์ ซึง่ตอ้งการเป็นกษตัรยิ์

ปกครองกรงุศรอียุธยาแทนพระอาทติยว์งศก์ษตัรยิผ์ูเ้ยาว ์ กไ็ดเ้ร ิม่วางแผนทีจ่ะกาํจดัออกญาเสนาภมิขุ 

(ยามาดา) เจา้กรมอาสาญีปุ่่นผูม้อีาํนาจมากในกรงุศรอียธุยาเวลานัน้ใหอ้อกไปเสยีจากกรงุศรอียธุยา 

เพือ่จะไดไ้มข่ดัขวางการปราบดาภเิษกขึน้เป็นกษตัรยิข์องตน โดยสง่ใหอ้อกญาเสนาภมิขุไปปราบกบฏ

ทีน่ครศรธีรรมราชสาํเรจ็ ออกญาเสนาภมิขุไดป้ระหารชวีติขา้ราชการผูใ้หญ่ของเมอืงทีไ่มย่อมออ่นน้อม

หลายคน พรอ้มทัง้รบิทีด่นิจากชาวเมอืงแบ่งปนัใหช้าวญีปุ่น่ทีต่ดิตาม เมื่อเสรจ็ศกึเมอืงนครศรธีรรมราช

แลว้ ออกญาเสนาภมุิขไดย้กทพัไปปราบกบฏทีป่ตัตาน ี แต่เสยีทถีกูอาวธุบาดแผลสาหสักลบัมารกัษา

ตวัทีเ่มอืงนครศรธีรรมราชจนเกอืบหาย แตก่ลบัถกูพระยามะรดิซึง่ออกไปช่วยราชการอยูท่ ีเ่มอืง

นครศรธีรรมราชใชผ้า้พนัแผลอาบยาพษิปิดให ้จงึถงึแกก่รรมเพราะยาพษิใน พ.ศ. ๒๑๗๓ 

ฝา่ยนครศรธีรรมราชเมื่อสิน้ออกญาเสนาภมิุขแลว้ กค็ดิตัง้ตนเป็นอสิระไม่ขึน้กบักรุงศรี

อยธุยาอกี เพราะไมเ่หน็ดว้ยกบัการปราบดาภเิษกของพระเจา้ปราสาททอง การตัง้ตนเป็นอสิระเช่นน้ี

ทางกรงุศรอียธุยาถอืวา่เป็นกบฏ จงึไดส้ง่กองทพัไปปราบปรามโดยใหอ้อกพระศกัดาพลฤทธิ ์ และ

ออกญาทา้ยน้ําเป็นแม่ทพั ผลปรากฏวา่ตเีมอืงนครศรธีรรมราชไดโ้ดยง่าย 

เวลาล่วงมาอกีประมาณ ๒๕ ปี เมอืงนครศรธีรรมราชกเ็ป็นกบฏต่อกรงุศรอียธุยาครัง้

หน่ึง คอืเป็นกบฏในสมยัพระเพทราชา (ครองราชย ์พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๒๔๕) ใน พ.ศ. ๒๒๒๗ โดยสาเหตุ

จากเมอืงนครศรธีรรมราชไม่ยอมรบัพระเพทราชาใหส้บืสนัตตวิงศต์่อจากสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

ทางกรงุศรอียธุยากย็กกองทพัไปปราบอกีโดยใหพ้ระสหีราชเดโชเป็นทพัหน้า พระยาราชบุรเีป็นทพั

หลงั และใหพ้ระยาราชวงัสนั (แขก) เป็นแม่ทพัเรอื ใชเ้วลาอยูถ่งึ ๓ ปีจงึตแีตก ผลการเกดิกบฏครัง้น้ี 

ทาํใหก้รงุศรอียธุยาไมสู่ไ้วว้างใจเมอืงนครศรธีรรมราชมากนกั จงึไดม้กีารยา้ยสงักดัจากสมุหพระ

กลาโหมและสมุหนายกไปขึน้กบัสมุหพระยากลาโหมแตฝ่า่ยเดยีว 

ภายหลงัทีเ่มอืงนครศรธีรรมราชเป็นกบฏในรชัสมยัพระเพทราชาแลว้ เจา้เมอืง

นครศรธีรรมราชกถ็กูลดฐานะลงเป็นเพยีง "ผูร้ ัง้เมือง" อยูร่ะยะเมอืง ครัน้ถงึสมยัพระเจา้อยูห่วับรม

โกษฐ์ (ครองราชย ์พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๐๑) ไดม้กีารยกฐานะเจา้เมอืงนครศรธีรรมราชขึน้อกีคร ัง้หน่ึง และ



 ๑๙ 

ยกฐานะเมอืงเป็น "เมืองพระยามหานคร" เพราะเหน็วา่เมอืงนครศรธีรรมราชเป็นหวัเมอืงเอกอยูท่าง

ภาคใตเ้พยีงเมอืงเดยีว มหีน้าทีใ่นการควบคุมหวัเมอืงประเทศราชในหวัเมอืงมลาย ู และเป็นผูร้กัษา

อาณาเขตทางดา้นน้ีดว้ย 

ครัน้สิน้สมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกษฐ ์ กรงุศรอียธุยาระสํ่าระสายมาก พม่ากย็กกองทพั

ใหญ่มาประชดิเมอืง และในทีส่ดุเสยีกรงุศรอียธุยาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมอืงนครศรธีรรมราชกไ็ดต้ัง้ตนเป็น

ใหญ่ขึน้นาม "ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช" โดยมพีระปลดั (หนู) ผูร้ ัง้เมอืงเป็นหวัหน้าควบคุม 

เมื่อสมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรไีดกู้อ้สิรภาพไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ ไดย้กทพัไปปราบปรามชมุนุม

เจา้พมิาย เสรจ็แลว้จงึยกทพัลงมาปราบปรามชมุนุมเจา้นครศรธีรรมราช ผลของการรบในระยะแรกทพั

หน้าของสมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรเีสยีท ี เป็นผลใหพ้ระยาเพชรบุรแีละพระศรพีพิฒัน์ตายในทีร่บ ครัน้

สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรทีราบผลศกึวา่เพลีย่งพลํ้าจงึโปรดเกลา้ฯใหย้กทพัหลวงไปทนัท ี ครัง้น้ีทพัเมอืง

นครศรธีรรมราชไดโ้ดยงา่ย พระยาปตัตานีเกรงพระบรมเดชานุภาพจงึจบัเจา้นคร (หนู) และครอบครวั

สง่มาถวายแตโ่ดยด ีคณะลกูขนุไดป้รกึษาโทษใหส้าํเรจ็โทษเสยี แต่สมเดจ็พระเจา้ธนบุรทีรงเหน็วา่ เจา้

นคร (หนู) มไิดเ้ป็นกบฏประทุษรา้ยต่อราชอาณาจกัร เป็นแตต่ัง้ตวัเป็นใหญ่ขึน้ในเวลาทีบ่า้นเมอืงเป็น

จลาจลและสญูเสยีอสิระภาพแก่พม่า จงึเหน็สมควรพระราชทานอภยัโทษ และไดร้บัพระราชทานน้ํา

พพิฒัน์สตัยาเป็นขา้ราชการในกรุงธนบุร ี แต่ใหม้ยีศเพยีงพระยา พระราชทานบา้นเรอืนใหอ้าศยัเป็น

อยา่งด ี

เมื่อเสรจ็ศกึเมอืงนครศรธีรรมราชในครัง้น้ี สมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุร ี (ครองราชย ์ พ.ศ. 

๒๓๑๐-๒๓๒๕) โปรดเกลา้ฯ ใหร้าชบณัฑติอญัเชญิพระไตรปิฎกจากเมอืงนครศรธีรรมราชลงเรอืไปยงั

กรุงธนบรุใีหค้รบทุกคมัภรี ์ เพือ่คดัลอกเป็นฉบบัจาํลองไว ้ ณ กรงุธนบุร ี ทัง้น้ีเน่ืองจากพระไตรปิฎกใน

กรุงศรอียุธยาไดถ้กูพมา่เผยทาํลายเสยีหายมาก สว่นตําแหน่งผูร้ ัง้เมอืงนครศรธีรรมราชคนใหม ่ โปรด

เกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้หลานเธอ เจา้นราสรุยิวงศ ์ ครองตาํแหน่งและยกฐานะเมอืงนครศรธีรรมราชขึน้เป็น   

"ประเทศราช" อกีครัง้หน่ึง โดยมเีจา้นราสรุยิวงศเ์ป็นเจา้ประเทศราช 

เจา้นราสรุยิวงศค์รองเมอืงนครศรีธรรมราชไดร้าว ๖ ปี กถ็งึแก่พริาลยัเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙ 

สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรทีรงแต่งตัง้ใหเ้จา้นคร (หนู) ซึง่เขา้รบัราชการในกรงุธนบุรใีหก้ลบัคนืไปครอง

เมอืงนครศรธีรรมราชอกีครัง้ โดยไดส้พุรรณบฏัเป็น "พระเจ้าขตัติยราชนิคม สมมติมไหศวรรย ์

พระเจ้านครศรีธรรมราช เจ้าขณัฑสีมา" เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙ 

พระเจา้นครศรธีรรมราชไดร้บัเฉลมิพระยศเสมอดว้ยเจา้ประเทศราช มอีาํนาจแตง่ตัง้พระ

ยาอคัรมหาเสนาและจตสุดมภส์าํหรบัเมอืงนครศรธีรรมราชได ้คลา้ยกรงุธนบุร ีพระเจา้นครศรธีรรมราช 

(หนู) ไดร้บัราชการสนองพระเดชพระคณุมาจนกระทัง่ส ิน้รชัสมยัพระเจา้กรงุธนบุร ี

ครัน้ถงึสมยัสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก (ครองราชย ์ พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒) คอื ใน

พ.ศ. ๒๓๒๗ จงึถกูถอดจากพระยศ "พระเจ้านครศรีธรรมราช" ลงเป็น "พระยานครศรีธรรมราช" 

และในรชักาลเดยีวกนัไดแ้ต่งตัง้อปุราช (พฒัน์) บุตรเขยของพระเจา้นครศรธีรรมราช (หนู) ขึน้เป็น      

"เจ้าพระยานครศรีธรรมราช" เจา้พระยานครศรธีรรมราช (พฒัน์) รบัราชการมาจนถงึปลายรชัสมยั

รชักาลที ่๒ จงึไดก้ราบทลูลาออกจากตาํแหน่งดว้ยเหน็วา่ตนชราภาพมากแลว้ 



 ๒๐ 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลสิหลา้นภาลยั (ครองราชย ์๒๓๒๕-๒๓๖๗) จงึไดโ้ปรดเกลา้ฯ 

แต่งตัง้พระบรริกัษ์ภเูบศรผูช่้วยราชการเมอืงนครศรธีรรมราชเป็นเจา้เมอืงนครศรธีรรมราช มนีามใน

ตราตัง้วา่ "พระยาศรีธรรมโศกราช ชาติเดโชไชยมไหสริุยาธิบดี อภยัพิริยปรากรมพาห ุ พระยา

ศรีธรรมราช" ต่อมากระทาํความดคีวามชอบในราชการจนไดร้บัการแตง่ตัง้เป็น "เจ้าพระยา

นครศรีธรรมราช" คนทัว่ไปรูจ้กัในนาม "เจ้าพระยานครน้อย" 

เจา้พระยานครศรธีรรมราช (น้อย) ตามหลกัฐานทางราชการกล่าววา่เป็นบุตร เจา้พระยา

นคร (พฒัน์) แต่คนทัว่ไปทราบวา่เป็นโอรสของพระเจา้กรงุธนบรุ ี

เจา้เมอืงนครศรธีรรมราชผูน้ี้มคีวามสามารถมากไดท้าํการปราบปรามหวัเมอืงมลายไูด้

สงบราบคาบ เป็นนกัการทตูทีส่าํคญัคนหน่ึงของประเทศ โดยเฉพาะการเจรจากบัองักฤษในสมยัรชักาล

ที ่ ๒-๓ ไดท้าํใหเ้มอืงนครศรธีรรมราชมอีทิธพิลต่อหวัเมอืงมลาย ู และเป็นทีน่บัถอืยาํเกรงแกบ่รษิทั

องักฤษ ซึง่กาํลงัแผอ่ทิธพิลทางการคา้ขายและทางการเมอืงในภาคพืน้เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

นอกจากน้ีเจา้พระยานครศรธีรรมราช (น้อย) ยงัเป็นผูม้ฝีีมอืในทางชา่ง เช่น ฝีมอืในทาง

การตอ่เรอืจนไดร้บัสมญาวา่เป็น "นาวีสถาปนิก" และในสมยัรชักาลที ่ ๔ (ครองราชย ์ พ.ศ. ๒๓๙๔-

๒๔๑๑) เจา้พระยานครศรธีรรมราช (น้อย) กไ็ดถ้วายพระแท่นถมตะทองและพระราชยานถมอกีดว้ย 

ภายหลงัทีเ่จา้พระยานครศรธีรรมราช (น้อย) ถงึแก่อสญักรรม เจา้เมอืงนครศรธีรรมรา

ขคนถดัมาคอื เจา้พระยานครศรธีรรมราช (น้อยกลาง) ผูบุ้ตร ไม่เขม้แขง็เท่าทีค่วร เป็นเหตุใหห้วัเมอืง

มลายกูระดา้งกระเดือ่ง พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (ครองราชย ์พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) ได้

ทรงแกไ้ขจดัการปกครองหวัเมอืงปกัษใ์ต ้ โดยใหม้กีารปกครองเป็นมณฑล นครศรธีรรมราชจงึเป็น

มณฑลของประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาสขุมุนยัวนิิต (ป ัน้ สขุมุ) เป็นขา้หลวง

เทศาภบิาลมณฑลนครศรธีรรมราชใน พ.ศ. ๒๔๓๙ 
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พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้สมเดจ็เจา้ฟ้ายุคลทฆิมัพร กรมหลวงลพบุรรีาเมศวร์ ดาํรงตาํแหน่ง

อปุราชปกัษ์ใต ้

จนกระทัง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จงึไดย้บุมณฑล
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ปจัจุบนั 
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เป็นมรดกทางวฒันธรรมจงึมมีาก ซึง่ชาวเมอืงยงัยดึถอืปฏบิตัอิยู่ในปจัจุบนั นครศรธีรรมราชจงึมอีารย

ธรรมและศลิปวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาตบิา้นเมอืงมาจนกระทัง่ปจัจุบนันี้ 
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๔๐  ธราพงศ ์ ศรสีุชาต ิ และอมรา  ขนัตสิทิธิ,์  “แนวความคดิและขอ้สงัเกตบางประการเกีย่วกบัก่อนประวตัศิาสตร์

ภาคใต,้”  ๒๕๒๔,  (เอกสารอดัสาํเนา),  หน้า ๒. 
๔๑  ธราพงศ์  ศรีสชุาต ิ และอมรา  ขนัตสิทิธ์ิ,  เร่ืองเดมิ,  หน้า ๒-๕. 
๔๒  พระไตรปิฎกฉบบัสยามรฐั  เล่มที ่๒๙  หน้า ๑๘๘. 
๔๓  ซลิแวง  เลว ี กล่าว  คมัภรีม์ลินิทปญัหารวบรวมขึน้ระยะเดยีวกนักบัคมัภรีม์หานทิเทศ  คอื   ราวพทุธศตวรรษที ่

๗-๘  และศาสตราจารยน์ลิกนัตะ  ศาสตร ี  (Nilakanta  Sastri)  กล่าววา่  คมัภรีม์ลินิทปญัหาแต่งเมือ่ราว ค.ศ. 

๔๐๐  ด ู Sylvain  Levy  Ptoteme  le  Niddesa  et  la  Brhatkatha,”  Etudes  Asiatiques  II,  ๑๙๕๒.  และ

ศาสตราจารยป์รนะวธิาน  (Paranavitana)  มคีวามเหน็วา่  คาํวา่  Tamali  บวกกบั  gam  หรอื  gamu  ซึง่

สนัสกฤตใชว้า่ grama  จงึอาจจะเป็น  Tamlingam  หรอื  Tamalingamu  ในภาษาสงิหล  และคาํนี้เมือ่แปลเป็น

ภาษาบาลกีเ็ป็น  Tambalin. Ga และเป็น  Tambralin. Ga  ในภาษาสนัสกฤต  ด ู  Senarat  Paranavitana,  

Ceylon  and  Malaysia  (Columbo : Lake  House  Investments  Limited  Publishers, 1966),  p. 99. 
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๔๕  หม่อมเจา้สภุทัรดศิ  ดศิกลุ,  ศิลปะในประเทศไทย  พมิพค์รัง้ที ่๖  (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพอ์มรนิทร ์           

การพมิพ,์ 2522),  หน้า ๑๓. 
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ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกของภาคใต ้  (ชายฝ ัง่อ่าวไทย)  สภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปเป็นทีร่าบชายทะเล  ลกัษณะดนิเป็น



 ๒๔ 
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สายตืน้เขนิไปมากแลว้  ชือ่  “สชิล”  นัน้น่าจะตรงกบัทีป่รากฏใน  “ตาํนานเมอืงนครศรธีรรมราช”  วา่  “ตระชน”  

และ  “ศรชีน”  ขณะน้ีชาวบา้นทีม่อีายเุรยีกกนัโดยทัว่ไปวา่  “สุชล”  
๔๘  ด ู สจุติต ์ วงษเ์ทศ,  “โบราณคดพีเนจร,”  ชาวกรงุ  ปีที ่๑๖  ฉบบัที ่๒  (พฤศจกิายน ๒๕๐๙),  หน้า ๗๘–๙๐.           
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ด ู ศรศีกัร  วลัลโิภดม,  “ชมุชนโบราณในภาคใต”้  ใน  รายงานการสมัมนาประวติัศาสตรน์ครศรีธรรมราช  
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ด ู ปรชีา  นุ่นสุข,  “สชิล : ชมุชนโบราณของพราหมณ์บนคาบสมุทรมลาย”ู,  ศิลปวฒันธรรม  ปีที ่๔  ฉบบัที ่๔ 
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“SPAFA  (SEAMEO  Project  in  Arehaeology  and  Fine  Arts)  Final  Report  Consultative  

Workshop  on  Arehaeological  and  Environmental  Studies  on  Srivijaya  (T-W๓),  Bangkok  and  

South  Thailand,  March  ๒๙–April  ๑๑,  ๑๙๘๓,  (Bangkok : Southeast  Asian  Ministers  of  Education  
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ด ู ปรชีา  นุ่นสุข,  “สชิล : อู่อารยธรรมอทิธพิลศาสนาพราหมณ์,”  เมืองโบราณ ปีที ่๑๐  ฉบบัที ่๑  (มกราคม-

มนีาคม ๒๕๒๗),  หน้า ๓๓–๔๑. 
๔๙  Paul  Wheatley,  op. cit.,  pp. ๑๖–๑๗. 
๕๐  ปรชีา  นุ่นสุข,  หลกัฐานทางโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัอาณาจกัรศรีวิชยั  

(นครศรธีรรมราช : ศนู23ยว์ฒันธรรมภาคใต ้ วทิยาลยัครนูครศรธีรรมราช ๒๕๒๕),  หน้า ๕–๗๕. 
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ใน  ประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีนครศรีธรรมราช  ชดุที ่๓  (นครศรธีรรมราช : วทิยาลยัครนูครศรธีรรมราช  

๒๕๒๖),  หน้า ๙๔–๑๑๘.  และปรชีา  นุ่นสุข  “การศกึษาเกีย่วกบัชือ่สถานทีส่าํคญับนคาบสมทุรไทย : ตะกัว่ปา่  

ไชยา  และนครศรธีรรมราช”,  ใน  ประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีนครศรีธรรมราช  ชดุที ่๓  หน้า ๑๑๙–๑๖๕. 
๕๒  สุวทิย ์  ทองศรเีกตุ,  “การศกึษาวเิคระหอ์ทิธพิลของศาสนาพราหมณ์ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมทางศาสนาของ

พทุธศาสนกิชนในจงัหวดันครศรธีรรมราช,”  วทิยานพินธ์ตามหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ  สาขาศาสนา

เปรยีบเทยีบ  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๒๔, (อดัสาํเนา)  หน้า ๘ 
๕๓  Stanley  J.  O’ Connor,  Hindu  Gods  of  Peninsular  Siam. (Ascona : Artibus  Asiae   Publishers,  

๑๙๗๒),  pp. ๑๑–๑๗. 
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๕๕  ปรชีา  นุ่นสุข ,  “สชิล : ชมุชนโบราณของพราหมณ์บนคาบสมุทรมลาย,ู”  ศิลปวฒันธรรม  ปีที ่๔  (กุมภาพนัธ์  

๒๕๒๖),  หน้า  ๑๔–๒๓. 
๕๖  ปรชีา  นุ่นสุข,  “สชิล : อู่อารยธรรมอทิธพิลศาสนาพราหมณ์,”  เมืองโบราณ ปีที ่๑๐  ฉบบัที ่๑ (มกราคม-

มนีาคม ๒๕๒๗),  หน้า ๔๐–๔๑. 



 ๒๕ 

๕๗  ยอรช์  เซเดส,์  เรื่องเดิม,  หน้า  ๒๑–๔๐. 
๕๘  ชศูกัดิ ์  ทิพย์เกษร,  “คําบรรยายวิชาวิธีใช้เอกสารโบราณประกอบวิชาโบราณคด.ี”  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั 

ศลิปากร  ภาคการศกึษาท่ี  ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๒๓  โดย  นายปรีชา  นุ่นสขุ  เป็นผู้บนัทึก. 
๕๙  ชศูกัดิ ์ ทพิยเ์กษร  และชะเอม  แกว้คลา้ย,  “ศลิาจารกึหบุเขาชอ่งคอย,”  ศิลปากร  ปีที ่๒๔  ฉบบัที ่๔  

(กนัยายน ๒๕๒๓),  หน้า, ๘๙–๙๓. 
๖๐  ด ู ปรชีา  นุ่นสขุ,  “จารกึหบุเขาชอ่งคอย : หน้าใหม่ของประวตัศิาสตรภ์าคใต,้”  ศิลปวฒันธรรม,  ปีที ่๑  ฉบบัที ่

๗  (พฤษภาคม ๒๕๒๓),  หน้า ๔๘–๕๙.                                                                                        

ด ู M.C. Chand  Chirayu  Rajani,  “Scientific  Evidence  in  the  Sri  Vijaya  Stoty, ๑๙๘๑,  (Type-written),  

pp. ๑๒–๑๕.                                                                                                                           

ด ู ปรชีา  นุ่นสุข,  หลกัฐานทางโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัอาณาจกัรศรีวิชยั  หน้า 
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ด ู ไมเคลิ  ไรท,์  “ศลิาจารกึหลกัทีพ่บใหม ่ (ชอ่งคอย)  กบัประวตัศิาสตรศ์รวีชิยั,”  ศิลปวฒันธรรม, ป่ีที ่๓  ฉบบั

ที ่๙  (กรกฎาคม ๒๕๒๓),  หน้า ๑๘–๑๙. 
๖๑  ยอรช์  เซเดส,์  เรื่องเดิม,  หน้า ๓๖–๓๗.  
๖๒  ด ู มานติ  วลัลโิภดม,  “ศรธีรรมาโศกมหาราช,”  อนุสาร  อ.ส.ท.,  ปีที ่๑๘  ฉบบัที ่๙  (เมษายน  ๒๕๒๑),  หน้า 

๑๖–๑๘.  
๖๓  มานติ  วลัลโิภดม,  เรื่องเดิม, หน้า, ๑๘. 
๖๔   มานติ  วลัลโิภดม,  เรื่องเดิม, หน้า, ๑๘. 
๖๕  ด ู หม่อมเจา้สภุทัรดศิ  ดศิกลุ,  “อาณาจกัรศรชียั,”  ใน  รายงานการสมัมนาประวติัศาสตรน์ครศรีธรรมราช  

ครัง้ท่ี ๒ : ประวติัศาสตรเ์ศรษฐกิจและสงัคมของนครศรีธรรมราช  (นครศรธีรรมราช : วทิยาลยัครู

นครศรธีรรมราช,  ๒๕๒๖),  หน้า  ๕๕–๗๑. 
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     ด ู ประสทิธิ ์ รุง่เรอืงรตันกุล, "สภาพเศรษฐกจิของนครศรธีรรมราชสมยัสโุขทยัถงึรตันโกสนิทร,์" ใน รายงานการ
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