ประวัติศาสตร์จงั หวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชเป็ นเมืองโบราณทีม่ คี วามสําคัญทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และศาสนามากทีส่ ดุ เมืองหนึ่งในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองนี้มชี ่อื เสียงเป็ นที่
รูจ้ กั กันอย่างกว้างขวางมาไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทาง
เอกสารทีป่ รากฏในขณะนี้ยนื ยันได้วา่ นครศรีธรรมราชมีกาํ เนิดมาแล้วตัง้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ ๗ เป็ น
อย่างน้อย๑

ชื่อของเมืองนครศรีธรรมราช

จากประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช สามารถประมวลได้วา่ “นครศรีธรรมราช" ได้ปรากฏชื่อในทีต่ ่างๆ หลายชื่อ ตามความรูค้ วามเข้าใจทีส่ บื ทอดกันมาและสําเนียงภาษา
ของชนชาติต่าง ๆ ทีเ่ คยเดินทางผ่านมาในระยะเวลาทีต่ ่างกัน เช่น
“ตมฺพลิ งฺคมฺ” หรือ “ตามฺพลิ งฺคมฺ” (Tambalingam) หรือ “กมลี” หรือ “ตมลี” หรือ
“กะมะลิง” หรือ “ตะมะลิ ง”
เป็ นภาษาบาลีทป่ี รากฏอยู่ในคัมภีรม์ หานิเทศ (คัมภีรบ์ าลี ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทศ) ซึง่
เขียนขึน้ เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๗-๘ คัมภีรน์ ้ีเป็ นวรรณคดีอนิ เดียโบราณกล่าวถึงการเดินทางของ
นักเผชิญโชค เพือ่ แสวงหาโชคลาภและความรํ่ารวยยังดินแดนต่าง ๆ อันห่างไกลจากอินเดีย คือบริเวณ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ระบุเมืองท่าต่างๆ ในบริเวณนี้ไว้และในจํานวนนี้ได้มชี ่อื เมืองท่าข้างต้น
อยูด่ ว้ ย ดังความตอนหนึ่งดังนี้
. . เมื่อแสวงหาโภคทรัพย์ ย่อมแล่นเรือไปในมหาสมุทร ไปคุมพะ (หรือติคมุ พะ) ไป
ตักโกละ ไปตักกสิลา ไปกาลมุข ไปมรณปาร ไปเวสุงคะ ไปเวราบถ ไปชวา ไปกะมะลิง (ตะ
มะลิง) ไปวังกะ (หรือวังคะ) ไปเอฬวัททนะ (หรือเวฬุพนั ธนะ) ไปสุวณ
ั ณกูฏ ไปสุวณ
ั ณภูม ิ
ั ณิ ไปสุปปาระ ไปภรุกะ (หรือภารุกจั ฉะ) ไปสุรทั ธะ (หรือสุรฏั ฐะ) ไปอังคเณกะ (หรือ
ไปตัมพปณ
ภังคโลก) ไปคังคณะ (หรือภังคณะ) ไป ปรมคังคณะ (หรือสรมตังคณะ) ไปโยนะ ไปปิ นะ (หรือป
รมโยนะ) ไปอัลลสันทะ (หรือวินกะ) ไปมูลบท ไปมรุกนั ดาร ไปชัณณุ บท ไปอชบถ ไปเมณฑบท
ไปสัง กุบท ไปฉัตตบท ไปวังสบท ไปสกุณบท ไปมุสกิ บท ไปทริบถ ไปเวตตาจาร . . .๒
ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ (Gorge Coedes) นักปราชญ์ชาวฝรังเศสได้
่
กล่าวไว้วา่ นักปราชญ์ทาง
โบราณคดีลงความเห็นว่าชือ่ เมืองท่า “กะมะลิ ง” หรือ “ตะมะลิ ง” ข้างต้นนี้ตรงกับชื่อทีบ่ นั ทึกหรือ
จดหมายเหตุจนี เรียกว่า
“ตัง้ -มา-หลิ่ง”
และในศิลาจารึกเรียกว่า
“ตามพรลิ งค์”
คือ
๓
นครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ในคัมภีรม์ ลิ นิ ทปญั หา ซึง่ พระปิ ฎกจุฬาภัยได้รจนาขึน้ เป็ นภาษาบาลีซง่ึ บาง
ท่านมีความเห็นว่ารจนาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๗-๘ แต่บางท่านมีความเห็นว่ารจนาเมื่อราว พ.ศ. ๕๐๐
ก็ได้กล่าวถึงดินแดนนี้ไว้ในถ้อยคําของพระมหานาคเสน ยกมาเป็ นข้ออุปมาถวายพระเจ้ามิลนิ ท์ (หรือ
เมนันเดอร์ พ.ศ. ๓๙๒-๔๑๓)๔ ดังความตอนหนึ่งว่าดังนี้

๒
. . . เหมือนอย่างเจ้าของเรือผูม้ ที รัพย์ ได้คา่ ระวางเรือในเมืองท่าต่างๆ แล้วได้
ชําระภาษีทท่ี ่าเรือเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถจะแล่นเรือเดินทางไปในทะเลหลวง ไปถึงแคว้นวังคะ
ตักโกละ เมืองจีน (หรือจีนะ) โสวีระ สุรฏั ฐ์ อลสันทะ โกลปฏั ฏนะ-โกละ (หรือท่าโกละ) อเล็กซาน
ั่
เดรีย หรือฝงโกโรมั
นเดล หรือ สุวณ
ั ณภูม๕ิ หรือทีใ่ ดทีห่ นึ่งซึง่ นาวาไปได้ (หรือสถานทีช่ ุมนุ มการ
เดินเรือแห่งอืน่ ๆ ). . .๖
ศาสตราจารย์ซลิ แวง เลวี (Sylvain levy) นักปราชญ์ชาวฝรังเศสมี
่
ความเห็นว่า คําว่า
“ตมะลี” (Tamali) ทีป่ รากฏในคัมภีรม์ หานิทเทศนัน้ เป็ นคําเดียวกับคําว่า “ตามพรลิ งค์” ตามที่
ปรากฏในทีอ่ น่ ื ๆ๗ส่วนศาสตราจารย์ ดร. ปรนะวิธานะ (Senarat Paranavitana) นักปราชญ์ชาวศรีลังกา (ลังกา) มีความเห็นว่า คําว่า “ตมะลี” (Tamali) บวกกับ “คมฺ” (gam) หรือ “คมุ” (gamu-ซึง่
ภาษาสันสกฤตใช้วา่ “ครฺมะ” (grama) จึงอาจจะเป็ น “ตมะลิ งคมฺ” (Tamalingam) หรือ “ตมะ
ลิ งคมุ” (Tamalingamu)ในภาษาสิงหล และคํานี้เมือ่ แปลเป็ นภาษาบาลีกเ็ ป็ นคําว่า “ตมฺพลิ งคะ”
(Tambalinga) และเป็ น “ตามพรลิงคะ”(Tambralinga) ในภาษาสันสกฤต๘
“ตัน-มา-ลิ ง” (Tan-Ma-ling) หรือ ตัง้ -มา-หลิ่ ง”
เป็ นชื่อทีเ่ ฉาจูกวั (Chao-Ju-Kua) และวังตาหยวน (Wang-Ta-Yuan) นักจดหมายเหตุ
จีนได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ เตา-อี-ชี -เลีย้ ว (Tao-i Chih-lioh) เมื่อ พ.ศ. ๑๗๖๙ ความจริงชื่อตาม
พรลิงค์น้นี กั จดหมายเหตุจนี รุน่ ก่อน ๆ ก็ได้เคยบันทึกไว้แล้วดังเช่นทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือสุงชี (SungShih) ซึง่ บันทึกไว้วา่ เมืองตามพรลิงค์ได้สง่ ฑูตไปติดต่อทําไมตรีกบั จีน เมื่อ พ.ศ. ๑๕๔๔ โดยจีน
เรียกว่า “ต้น-เหมย-หลิว” (Tan-mei-leou) ศาสตราจารย์พอล วิทลีย์ (Paul Wheatley)
นักปราชญ์ชาวอังกฤษได้กล่าวไว้วา่ Tan-mei-leou” นัน้ ต่อมานักปราชญ์ผเู้ ชีย่ วชาญภาษาจีนชาว
ฝรังเศสและอั
่
งกฤษได้ลงความเห็นคํานี้ทถ่ี กู ควรจะออกเสียงว่า “Tan-mi-liu” หรือ “Tan-mei-liu”๙
“มัทมาลิ งคัม” (Madamalingam)
เป็ นภาษาทมิฬปรากฏอยู่ในศิลาจารึกทีพ่ ระเจ้าราเชนทรโจฬะที่ ๑ ในอินเดียภาคใต้โปรด
ให้สลักขึน้ ไว้ทเ่ี มืองตันชอร์ (Tanjore) ในอินเดียภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. ๑๕๗๓-๑๕๗๔ ภายหลังที่
พระองค์ได้ทรงส่งกองทัพเรืออันเกรียงไกรมาปราบเมืองต่าง ๆ บนคาบสมุทรมลายูจนได้รบั ชัยชนะ
หมดแล้ว ในบัญชีรายชื่อเมืองท่าต่าง ๆ ทีพ่ ระองค์ทรงตีได้และสลักไว้ในศิลาจารึกดังกล่าวนัน้ มีเมือง
ตามพรลิงค์อยู่ดว้ ย แต่ได้เรียกชื่อเพีย้ นไปเป็ นชือ่ “มัทมาลิงคัม”๑๐
“ตามพฺรลิงค์” (Tambralinga)
เป็ นภาษาสันสกฤต คือเป็ นชื่อทีป่ รากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๒๔ ซึง่ พบทีว่ ดั หัวเวียง
(ปจั จุบนั เรียกว่าวัดเวียง) ตําบลตลาด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สลักด้วยอักษรอินเดียกลาย
ภาษาสันสกฤต เมือ่ พ.ศ. ๑๗๗๓
ศิลาจารึกหลักนี้พนั ตรี de Lajonauiere Virasaivas ได้กล่าวไว้วา่ สลักอยูบ่ นหลืบประตู
ั าไปในธรณีประตูดา้ นล่างและทับหลัง
สมัยโบราณมีขนาดสูง ๑.๗๗ เมตร (ไม่รวมเดือยสําหรับฝงเข้
ด้านบน) กว้าง ๔๕ เซนติเมตร หนา ๑๓ เซนติเมตร ศิลาจารึกหลักนี้มขี อ้ ความ ๑๖ บรรทัด ในปจั จุบนั

๓
นี้ศลิ าจารึกหลักนี้เก็บรักษาไว้ทห่ี อวชิรญาณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้อา่ นและแปลศิลาจารึกหลักนี้ไว้ดงั นี้๑๑
คําอ่าน
๑. สฺวสฺต ิ ศฺรมี ตฺศฺรฆี นสาสนาคฺรสุภทํ ยสฺ ตามฺพฺรลิงฺ
๒. เคศฺวระ ส - - นิว ปตฺมวํสชนตํา วํศปฺรทีโปตฺภวะ สํรู
๓. เปน หิ จนฺ ทฺรภานุ มทนะ ศฺรธี รฺมฺมราชา ส ยะ ธรฺมฺมสาโสกสมานนี
๔. ตินิปนุ ะ ป�ฺจาณฺฑวํสาธิปะสฺวสฺต ิ ศฺร ี กมลกุลสมุตฺภฤ (ตฺ) ตามฺ
๕. พฺรลิงฺเคศฺวรภุชพลภิมเสนาขฺยายนสฺ สกลมนุ สฺยปุณฺยา
๖. นุ ภาเวน พภุว จนฺ ทฺรสูรฺยฺยานุ ภาวมิห ลโกปฺรสิทฺธกิ รี ฺตฺต ิ
๗. ธรจนฺ ทฺรภานุ-ติ ศฺรธี รฺมฺมราชา กลิยุคพรฺษาณิ ทฺวตริงศาธิกสฺ ตฺรณ
ี ิ
๘. สตาธิกจตฺวารสหสฺรานฺ ยติกฺรานฺเต เศลาเลขมิว ภกฺตฺยามฺฤตวรทมฺ - - ต่อนัน้ ไปอีก ๗ หรือ ๘ บรรทัด อ่านไม่ใคร่ออก สังเกตเห็นได้แต่เพียง
๙. - - - - นฺ ยาทิ ทฺรพฺยานิ - - - - - - มาตฺฤปิ ตฺฤ
๑๐ - - - - - - - - - - สปริโภคฺยา - - - - - - - ๑๑.-๑๒ - - - - - โพธิวฺฤกฺษ
สวสฺติ

คําแปล

พระเจ้าผูป้ กครองเมืองตามพรลิงค์ ทรงประพฤติประโยชน์เกือ้ กูลแก่พระพุทธศาสนา
พระองค์สบื พระวงศ์มาจากพระวงศ์อนั รุ่งเรือง คือ ปทุมวงศ มีรปู ร่างงามเหมือนพระกามะ อันมีรปู
งามราวกับพระจันทร์ ทรงฉลาดในนิตศิ าสตร์เสมอด้วยพระเจ้าธรรมาโศกราช เป็ นหัวหน้าของพระ
ราชวงศ์……………ทรงพระนาม ศรีธรรมราช
ศรีสวสฺติ
พระเจ้าผูป้ กครองเมืองตามพรลิงค์
เป็ นผูอ้ ปุ ถัมภ์ตระกูลปทุมวงศ
พระหัตถ์ของ
พระองค์มฤี ทธิมอี าํ นาจ……………ด้วยอานุ ภาพแห่งบุญกุศลซึง่ พระองค์ได้ทาํ ต่อมนุ ษย์ทงั ้ ปวง ทรงเด
ชานุ ภาพประดุจพระอาทิตย์ พระจันทร์ และมีพระเกียรติอนั เลื่องลือในโลกทรงพระนาม จันทรภานุ
ศรีธรรมราช เมื่อกลียุค ๔๓๓๒ - - - คําว่า “ตามพรลิงค์” นี้ ศาสตราจารย์ ร.ต.ท.แสง มนวิทรู แปลว่า “ลิ งค์ทองแดง”
(แผ่นดินผูท้ น่ี บั ถือศิวลึงค์),๑๒ นายธรรมทาส พานิช แปลว่า “ไข่แดง” (ความหมายตามภาษาพืน้ เมือง
ปกั ษ์ใต้),๑๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงเรียกเพีย้ นเป็ น “ตามรลิ งค์”
(Tamralinga) สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ทรงประทานความเห็นว่า “ตามพรลิงค์”
แปลว่า “นิมติ ทองแดง” จะหมายเอาอันใดทีใ่ นนครศรีธรรมราชน่ าสงสัยมาก พบในหนังสือพระมาลัยคํา
หลวง เรียกเมืองลังกาว่า “ตามพปณยทวีป” แปลว่า “เกาะแผ่นทองแดง” เห็นคล้ายกับชื่อ
นครศรีธรรมราชทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงเรียกว่า “ตามพรลิงค์”

๔
จะหมายความว่าสืบมาแต่ลงั กาก็ได้กระมัง,๑๔ ไมตรี ไรพระศก ได้แสดงความเห็นว่า “ตามพรลิ งค์”
น่ าจะหมายความว่า “ตระกูลดําแดง” คือ หมายถึงผิวของคนปกั ษ์ใต้ซง่ึ มีสดี าํ แดงและอาจจะ
หมายถึงชนชาติมใิ ช่ช่อื เมือง๑๕ และศาสตราจารย์โอ, คอนเนอร์ (Stanley J. O, Connor) มี
ความเห็นว่าชื่อ “ตามพรลิงค์” นี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าสืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์
เพราะศาสนาพราหมณ์เจริญสูงสุดในนครศรีธรรมราช จึงได้คน้ พบโบราณวัตถุสถานมากกว่าทีใ่ ดใน
ประเทศไทย และหลักฐานทางโบราณวัตถุในลัทธิไศวนิกาย (Virasaivas) ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพนับถือ
แพร่หลายในอินเดียภาคใต้กพ็ บเป็ นจํานวนมากในเขตนครศรีธรรมราชก็รองรับอยูแ่ ล้ว๑๖
“ตมะลิ งคาม” (Tamalingam) หรือ “ตมะลิ งโคมุ” (Tamalingomu)
เป็ นภาษสิงหล ปรากฏอยูใ่ นคัมภีรอ์ กั ษรสิงหลชื่อ Elu-Attanagalu vam-sa ซึง่ เขียน
ขึน้ เมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๕๑๗
นอกจากนี้ในเอกสารโบราณประเภทหนังสือของลังกายังมีเรียกแตกต่างกันออกไปอีก
หลายชื่อ เช่น “ตมะลิ งคมุ” (Tamalingamu) ปราฏอยูใ่ นคัมภีรช์ ่อื ปูชาวลี (Pujavali), “ตมฺพลิ ง
คะ” (Tambalinga) ปราฏอยูใ่ นหนังสือเรือ่ งวินยะ-สนฺ นะ (Vinay-Sanna)๑๘ และในตํานานจุลวงศ์๑๙
(Cujavamsa) ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “. . . พระเจ้าจันทภานุบงั อาจยกทัพจาก “ตมฺพลิ งควิ สยั ”
(Tambalinga – Visaya) ไปตีลงั กา . . .” เป็ นต้น ชื่อเหล่านี้นกั ปราชญ์โดยทัวไปเข้
่
าใจกันว่าเป็ นชื่อ
เดียวกันกับชื่อ “ตามพรลิ งค์” ทีป่ รากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๒๔ ของไทย
“กรุงศรีธรรมาโศก”
ปรากฏในจารึกหลักที่ ๓๕ คือศิลาจารึกดงแม่นางเมือง พบทีแ่ หล่งโบราณคดีดงแม่นาง
เมือง ตําบลบางตาหงาย อําเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ จารึกขึน้ เมื่อ พ.ศ. ๑๗๑๐
ศิลาจารึกหลักนี้เป็ นหินชนวนสีเขียว สูง ๑.๗๕ เมตร กว้าง ๓๗ เซนติเมตร หนา
๒๒ เซนติเมตร จารึกด้วยอักษรอินเดียกลายทัง้ สองด้าน ด้านหน้าเป็ นภาษามคธ มี ๑๐ บรรทัด
ตัง้ แต่บรรทัดที่ ๖ ถึงบรรทัดที่ ๑๐ ชํารุดอ่านไม่ได้ ด้านหลังเป็ นภาษาขอม มี ๓๓ บรรทัด ปจั จุบนั เก็บ
รักษาไว้ทห่ี อวชิรญาณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
๒๐

ศาสตราจารย์ฉ่ํา ทองคําวรรณ ได้อ่านและแปลศิลาจารึกหลักที่ ๓๕ ดังนี้

ด้านที่ ๑
คําจารึกภาษามคธ
๑. ๐ อโสโก มหาราชา ธมฺเตชพสี
๒. วีรอสโม สุนตฺตํ สาสนํา อโว๓. จ ธาตุปชู เขตฺตํ ททาหิ ตฺวํ ๐
๔. สุนตฺโต นาม ราชา สาสนํ ส�ฺชา๕. เปตฺวา……..(ต่อไปนี้ชาํ รุด)……..
๖. ……………………………………
๗. ……………………………………

คําแปลภาษามคธ
๐ อโศกมหาราช ทรงธรรม เดชะ
อํานาจ และมีความกล้าหาผูเ้ สมอมิได้ มีรบั สัง่
มายังพระเจ้าสุนตั ต์วา่ ท่านจงให้ทน่ี าบูชา
พระธาตุ ฯ พระเจ้าสุนตั ต์จงึ ประกาศกระแส
พระราชโองการให้ประชาชนทราบ ฯ ……..
………………………………………………
……………………… (ชํารุด) …………….

๕
๘. ……………………………………
๙. ……………………………………
๑๐. ………………………………….

………………………………………………

ด้านที่ ๒
คําจารึกภาษาขอม
๑. ๐ พฺระชํนฺวนมหาราชาธิราชดพฺระ
๒. นามกุรงุ ศฺรธี รฺมฺมาโศก ๐ ด
๓. พฺระศรีรธาตุ ๐ ดพฺระนามกมฺรเต
๔. งชคตศฺรธี รฺมฺมาโศก ๐ นาวิษย
๕. ธานฺ ยปุร ๐ เราะดบาญชียเนะ ๐ บาท
๖. มูลอฺนกพรฺณฺณสบภาคสฺลกิ ปฺราํ
๗. ดบพฺยร ๐ พานภยพฺยร ๐ เพงปฺรา
๘. กภยพฺยร ๐ ตมฺรฺย สตมฺวย
๙. ๐ เอฺสะสตมฺวย ๐ นาคสตมฺว
๑๐. ย ๐ ศีวกิ าพฺยร พฺระบูชา ๐
๑๑. มวยทินองกรลิบวนดบ ๐
๑๒. มหาเสนาบดีมวยเชมาะ
๑๓. ศรีภพู นาทิตยอิศวรทวปี ๐ นําศาสนรา
๑๔. ชาธิราชโมกดกุรงุ สุนต ด ปรภู
๑๕. ตรนาธานยปร ๐ บนทวลเปรชวนภูม ิ
๑๖. เสรนิพนธพระบูชากมรเตงช
๑๗. คต ๐ ดนวอศฏศุนยเอกศกบู
๑๘. รณณมีเกตมาฆอาทิตยพารบู
๑๙. รพพาสาธมวย อนดวงทิกมวย
๒๐. ๐ ศรจี มทยาหน ๐ กุรุงสุนต
๒๑. เถวบูชากมรเต (ง) ชคตชวนภูม ิ
๒๒. เสรนิพนธเราะดบาญชียเนะเสร
๒๓. …………………………………
๒๔. . . . ๐ บูรพพตรบฉทงิ ๐ บศจมิ ตรบพนํ
๒๕. . . . ๐ ทกษณ
ิ ตรบบางฉวา
๒๖. . . . ๐ อุตตรตรบฉทงิ ชรกู เขวะ
๒๗. เสรโสรงขยําเสรตรโลมเสร
๒๘. ทรกงบูรพพตรบฉทงิ เปรบศจมิ

คําแปลภาษาขอม
สิง่ สักการทีม่ หาราชาธิราชผูม้ พี ระนามว่า
กรุงศรีธรรมาโศก(๑) ถวายแด่พระสรีร
ธาตุ(๒) ซึง่ มีพระนามว่ากมรเตงชดตศรีธรรมาโศก(๓) ณ ตําบลธานยปุระ เช่นใน
บัญชีน้ี ข้าบาทมูล(๔) ผูม้ วี รรณทุกเหล่า(๕)
๒๐๑๒, พาน ๒๒, ถ้วยเงิน ๒๒, ช้าง ๑๐๐,
ม้า ๑๐๐, นาค ๑๐, สีวกิ า(๖) สอง เป็ น
พระบูชา, วันหนึ่งข้าวสาร ๔๐ ลิ ฯ(๗)
มหาเสนาบดีผหู้ นึ่งชื่อศรีภวู นาทิตย์
อิศวรทวีป นํากระแสพระราชโองการราชา
ธิราช(๘) มายังกรุงสุนตั (๙) ผูค้ รอบครอง
ณ ธานยปุระ บัณฑูรใช้ให้ถวายทีน่ าซึง่
ได้กาํ หนดเขตไว้แล้ว เป็ นพระบูชากมรเตง
ชคต(๑๐) ใน (มหา) ศักราช(๑๑) ๑๐๘๙ ขึน้ ๑๕
คํ่าเดือนสาม วันอาทิตย์ บูรพาษาฒ(๑๒)
ฤกษ์ เพลา ๑ นาฬิกา ฯ
อนึ่ง ความสวัสดีจงมี, เวลาเทีย่ ง ฯ
กรุงสุนตั ทําบูชากมรเตงชคต ถวายทีน่ า
ซึง่ ได้กาํ หนดเขตไว้แล้ว เช่นในบัญชีน้ีนา
……..บูรพาจดฉทงิ (=คลอง) ปศั จิมจด
ภูเขา……..ทักษิณจดบางฉวา……..อุดร
จดฉทงิ ชรกู เขวะ (=คลองหมูแขวะ) นา
โสรงขยาํ นาตรโลม นาทรกง บูรพาจด
คลองเปร ปศั จิมจดศรก ทักษิณจดบึงสดก
อุดรจดคลองนาพระชคต บูรพาจดกํตงิ
อาคเนย์จด……..อุดรจดศรกุ ……..ผสมนา
ซึง่ ได้กาํ หนดเขตไว้แล้วเป็ นห้าอเลอ ฯ(๑๓)
Comment [ศ1]:

๖
๒๙. ตรบศรก ๐ ทกษณ
ิ ตรบบิงสดก
๓๐. อุตตรตรบฉทงิ เสรพระชคต ๐ บูรพพ
๓๑. ตรบกํตงิ ๐ อเคนยตรบ.
๓๒. . . . ๐ อุตตรตรบศรกุ . . .
๓๓. . . . ๐ ผสเํ สรนิพนธอนเลปราม
อธิ บายคําโดยผู้อ่านและแปล
(๑) กรุงศรีธรรมาศก, คําว่า “กรุง” ในภาษขอม เป็ นกริยา แปลว่า ครอบ, รักษา,
ป้องกัน เป็ นนามแปลว่านคร, ราชธานี, บุร ี ในภาษาหนังสือหรือในวรรณคดีใช้แทนคําว่าพญา หรือ
ราชา ก็ม ี เช่น กรุงศรีธรรมาโศก ในศิลาจารึกนี้คอื พญาศรีธรรมาโศกหรือพระเจ้าศรีธรรมาโศกนั ่นเอง
เรือ่ งราวเกีย่ วกับพระเจ้าศรีธรรมาโศกทัง้ สองพระองค์ปรากฏอยูใ่ นหนังสือเอกสาร
ประวัตศิ าสตร์เมืองพัทลุง ซึง่ แต่งเมือ่ พ.ศ. ๒๒๗๒ สมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระภูมนิ ทรราชา
(ขุนหลวงท้ายสระ) เล่าเรือ่ ง “นางเลือดขาว” มีใจความตอนหนึ่งเกีย่ วกับพระเจ้าศรีธรรมาโศกทัง้ สอง
พระองค์วา่
“นางและเจ้าพญา (คือนางเลือดขาว และกุมารผูเ้ ป็ นสามี) กรีธาพลกลับหลังมายังสทัง
บางแก้วเล่าแล
กุมารก็เลียบดินดูจะสร้างเมือง
ก็มาถึงแขวงเมืองนครศรีธรรมราชและก็สร้าง
พระพุทธรูปเป็ นหลายตําบล จะตัง้ เมืองบมิได้ เหตุน้ํานัน้ เข้า หาพันธุส์ กั บมิได้ ก็ให้มาตัง้ ณ เมือง
นครศรีธรรมราช แลญังพระศพธาตุแลเจ้าพระญา (แลเจ้าพระญา = คือเจ้าพระญา) ศรีธรรมาโศก
ลูกเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชนัน้ ” สําหรับข้อความทีข่ ดี เส้นใต้นนั ้ หมายความว่า “ซึง่ มีพระบรมอัฐ ิ
ของพระเจ้าพระญาศรีธรรมาโศกราช ผูเ้ ป็ นพระราชโอรสของเจ้าพระญาศรีธรรมาโศกราชประดิษฐาน
อยูใ่ นทีน่ นั ้ ” ตามข้อความทีย่ กมานี้พอจะทราบได้วา่ เมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนัน้ มีพระเจ้าแผ่นดินที่
ทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชอยู่สองพระองค์ คือ พระชนกกับพระราชโอรส แต่กระนัน้ ก็ยงั
ไม่เป็ นทีท่ ราบแน่ ชดั ว่า ข้อความทีก่ ล่าวมานี้จะตรงกับข้อความในศิลาจารึกหลักนี้หรือไม่ ขอให้นกั
ประวัตศิ าสตร์ช่วยกันพิจารณาต่อไป
(๒) พระสรีรธาตุในทีน่ ้ี หมายเอาพระบรมอัฐขิ องพระเจ้าศรีธรรมโศกในพระบรมโกศ
(๓) กมรเตงชคตศรีธรรมาโศก, คําว่า “กมรเตง” เป็ นภาษาขอมแปลว่า “เป็ นเจ้า” โดย
ปริยายหมายว่าเป็ นทีเ่ คารพนับถือเช่นพระเจ้าแผ่นดินและครูบาอาจารย์เป็ นต้น ส่วนคําว่า “ชคต” นัน้
เป็ นภาษาสันสกฤตแปลว่า “สัตวโลกหรือปวงชน” กมรเตงชคต แปลว่า เป็ นเจ้าแห่งสัตวโลกหรือเป็ น
เจ้าแห่งปวงชน เพระฉะนัน้ คําว่า “กมรเตงชคตศรีธรรมาโศก” จึงอาจแปลได้วา่ พระเจ้าศรีธรรมาโศก
เป็ นเจ้าแห่งสัตวโลกหรือเป็ นทีเ่ คารพนับถือของปวงชน อนึ่ง พึงสังเกตว่า คําว่า “กมรเตง” นัน้ ใช้
สําหรับนําหน้านามของบุคคลซึง่ เป็ นทีเ่ คารพนับถือ ทัง้ ทีย่ งั ดํารงชีวติ อยู่หรือสิน้ ชีวติ ไปแล้วก็ได้ แต่
คําว่า “ชคต” เช่นในศิลาจารึกนี้ ใช้เฉพาะผูท้ ส่ี น้ิ ชีวติ ไปแล้ว, ความหมายของคําว่า “ชคต” นอกจากนี้
โปรดดูในพจนานุกรมสันสกฤต
(๔) ข้าบาทมูล = ข้าราชการในพระราชสํานัก

๗
(๕) วรรณทุกเหล่า = วรรณทัง้ ๔ คือ กษัตริย,์ พราหมณ์, แพศย์, ศูทร
(๖) สีวกิ า = วอ, เสลีย่ ง, คานหาม
(๗) ลิ = เป็ นมาตราชังตวงของขอมในสมั
่
ยโบราณ
(๘) ราชาธิราชในทีน่ ้ี = กรุงศรีธรรมาโศกหรือพระเจ้าศรีธรรมาโศกในบรรทัดแรก
(๙) กรุงสุนตั = พระเจ้าสุนตั
(๑๐) กมรเตงชคต, คําว่า “กมรเตงชคต” ในศิลาจารึกนี้ เป็ นคําเรียกแทนพระนาม พระ
เจ้าศรีธรรมาโศกในพระบรมโกศ
(๑๑) (มหา) ศักราช ๑๐๘๙ = พ.ศ. ๑๗๑๐
(๑๒) บูรพาษาฒ ชื่อฤกษ์ท่ี ๒๐ ได้แก่ ดาวแรดตัวผู้ หรือดาวช้างพลาย
(๑๓) อเลอ = แปลง, ห้าอเลอ = ห้าแปลง.
จากศิลาจารึกหลักนี้จะเห็นได้วา่ มีความตอนหนึ่งกล่าวถึงพระราชาจากกรุงศรีธรรมาโศก
ถวายทีด่ นิ หรือกัลปนาอุทศิ ให้ผซู้ ง่ึ เป็ นทีเ่ คารพ ดังความตอนหนึ่งว่า “. . . สิง่ สักการทีม่ หาราชาธิราช
ผูม้ พี ระนามว่ากรุงศรีธรรมาโศก ถวายแด่พระสรีรธาตุซงึ ่ มีพระนามว่ากมรเตงชคตศรีธรรมาโศก . . .
มหาเสนาบดีผหู้ นึง่ ชือ่ ศรีภวู นาทิตย์อศิ วรทวีปนํากระแสพระราชโองการราชาธิราชมา . . .” แม้ศลิ า
จารึกหลักนี้จะไม่ได้ระบุทต่ี งั ้ ของกรุงศรีธรรมาโศกไว้อย่างชัดเจน แต่คาํ ว่า “ศรีธรรมาโศก” ในศิลา
จารึกนี้สมั พันธ์กบั เรือ่ งราวของนครศรีธรรมราช ซึง่ พบหลักฐานเอกสารสนับสนุ นในสมัยหลังอย่างไม่ม ี
ปญั หา๒๑ เช่น ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช และตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช อันเป็ นเอกสาร
โบราณของไทยเป็ นต้น
ส่วนเอกสารโบราณของต่างชาติกไ็ ด้พบชื่อนี้เช่นเดียวกัน
อย่างในเอกสารโบราณของ
ลังกาทีเ่ ป็ นรายงานของข้าราชการสิงหลทีเ่ ข้ามาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ บังเอิญในตอน
กลับจากกรุงศรีอยุธยาเรือเสียไปติดอยู่ทต่ี ลิง่ หน้าเมืองนครศรีธรรมราช ข้าราชการผูน้ นั ้ ชื่อ วิลพาเค
(Lilbage) ได้กล่าวถึงเมืองนครศรีธรรมราชในขณะนัน้ ไว้อย่างน่ าสนใจหลายประการ ตอนหนึ่งได้เขียน
ไว้ เมื่อว้นอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๙๔ ว่าดังนี้๒๒
“. . . ในใจกลางของเมืองนี้มพี ระสถูปเจดียอ์ งค์หนึ่งใหญ่ทดั เทียมกับพระสถูปเจดียร์ ุวนั แวลิ
(Ruvanvali) แห่งเมืองโปโลพนารุวะ (Polonnaruva) ในลังกา พระสถูปเจดียอ์ งค์น้กี ษัตริยศ์ รีธรร
มาโศก (King Sri Dharmasoka) เป็นผูท้ รงสร้างโดยทรงประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุไว้
ภายในพระสถูปเจดียอ์ งค์นด้ี ว้ ย . . .”

“ศรีธรรมราช”
เป็ นชื่อทีป่ รากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่ ๒๔ ซึง่ พบทีว่ ดั หัวเวียง (วัดเวียง) อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังกล่าวมาแล้ว ศิลาจารึกภาษาสันสกฤตหลักนี้สลักขึน้ เมื่อ พ.ศ. ๑๗๗๓ และได้
กล่าวไว้วา่ สลักขึน้ ในรัชสมัยของเจ้าผูค้ รองแผ่นดินทรงมีอสิ ริยยศว่า “ศรีธรรมราช” ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
“ตามพรลิ งค์ (ตามพรลิ งคศวร)”

๘
ต่อมาชื่อ “ศรีธรรมราช” นี้ได้ปรากฏอีกในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคําแหง
มหาราช แห่งกรุงสุโขทัย ซึง่ สลักด้วยอักษรไทยและภาษาไทย เมือ่ พ.ศ. ๑๘๓๕ ดังความบางตอนใน
ศิลาจารึกหลักนี้ เช่น๒๓
“. . . เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มอี รัญญิก พ่อขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแก่
มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิ ฎกไตรย หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองนครศรีธรรมราช
มา . . .” และ “. . . มีเมืองกว้างช้างหลายปราบเบือ้ งตะวันออกรอดสระหลวง สองแคว ลุมบาจาย สคา
ั่
เท้าฝงของเถี
งเวียงจันทน์เวียงคําเป็ นทีแ่ ล้ว เบือ้ งหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูม ิ ราชบุร ี
ั่
เพชรบุร ี ศรีธรรมราช ฝงทะเลสมุ
ทรเป็ นที่แล้ว เบื้องตะวันตก รอดเมืองฉอด เมือง . . .น หงสาวดี
ั่
สมุทรหาเป็ นแดน เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพร่ เมืองม่าน เมืองน . . .เมืองพลัว พ้นฝงของ
เมืองชวา
เป็ นทีแ่ ล้ว . . .” เป็ นต้น
“สิ ริธรรมนคร” หรือ “สิ ริธมั มนคร”
ชื่อนี้พบว่าใช้ในกรณีทเ่ี ป็ นชือ่ ของสถานที่ (คือเมืองหรือนคร) เช่นเดียวกับชื่ออืน่ ๆ ทีก่ ล่าว
มาแต่หากเป็ นชื่อของกษัตริยม์ กั จะเรียกว่า “พระเจ้าสิ ริธรรม” หรือ “พระเจ้าสิ ริธรรมนคร” หรือ
“พระเจ้าสิ ริธรรมราช”
ชือ่ “สิรธิ รรมนคร” ปรากฏในหนังสือบาลีเรือ่ งจามเทวีวงศ์ ซึง่ พระโพธิรงั สีพระเถระชาว
เชียงใหม่เป็ นผูแ้ ต่งขึน้ ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้ยงั ปรากฏอยูใ่ นหนังสือชินกาลมาลี
ปกรณ์ ซึง่ พระรัตนปญั ญา พระเถระชาวเชียงใหม่เป็ นผูแ้ ต่งขึน้ เป็ นภาษาบาลีเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐ และเมื่อ
มีผอู้ ่นื แต่งต่ออีก จนแต่งเสร็จเมือ่ พ.ศ. ๒๐๗๑๒๔
ส่วนในหนังสือสิหงิ คนิทานซึง่ พระโพธิรงั สีพระเถระชาวเชียงใหม่ได้แต่งขึน้ เป็ นภาษาบาลี
ั่
เมื่อราว พ.ศ. ๑๙๔๕-๑๙๘๕ (ในรัชกาลพระเจ้าสามฝงแกนหรื
อพระเจ้าวิไชยดิสครองราชย์ในนคร
๒๕
เชียงใหม่ แห่งลานนาไทย) เรียกว่า “พระเจ้าศรีธรรมราช”
โลแค็ก” หรือ “โลกัก” (Locae, Loehae)
เป็ นชื่อทีม่ าร์โคโปโลเรียกระหว่างเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอน เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๕ โดย
ออกเดินทางจากเมืองท่าจินเจาของจีน แล่นเรือผ่านจากปลายแหลมญวนตัดตรงมายังตอนกลางของ
แหลมมลายู แล้วกล่าวพรรณนาถึงดินแดนในแถบนี้แห่งหนึ่ง ชือ่ “โลแค็ก” ซึง่ เข้าใจว่าน่าจะเป็ นลิกอร์
หรือนครศรีธรรมราช๒๖
“ปาฏลีบตุ ร” (Pataliputra)
เป็ นชื่อทีป่ รากฏในเอกสารโบราณของลังกาทีเ่ ป็ นรายงานของข้าราชการสิงหลทีเ่ ข้ามาใน
สมัยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ซึง่ ได้กล่าวถึงเมืองนี้ไว้ในตอนเทีย่ วกลับเพราะเรือเสียทีต่ ลืง่ หน้า
เมืองนี้ โดยเรียกคูก่ นั ในเอกสารชิน้ นี้วา่ “เมืองปาฏลีบตุ ร” ในบางตอน และ “เมืองละคอน” (Muan
Lakon)๒๗ ในบางตอน เช่น
“. . . ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๙๔ ในขณะทีเ่ ขากําลังมาถึงเมือง
ละคอน (Muan Lakon) ซึง่ เป็ นแคว้นหนึ่งของสยาม เรือก็อบั ปางลงแต่ไม่มผี ใู้ ดได้รบั อันตรายและทุกคน

๙
ั ่ งดินแดนทีเ่ รียกกันว่าเมืองละคอน ในดินแดนนี้มเี มือง (City) ใหญ่เมืองหนึ่งเรียกกันว่า “ปาฏ
ได้ขน้ึ ฝงยั
ลีบตุ ร” (Pataliputra) ซึง่ มีกาํ แพงล้อมรอบ ทุกด้าน . . .”๒๘
ในโครงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรขี องนายสวนมหาดเล็กก็เรียกตามพรลิงค์
หรือนครศรีธรรมราชว่า “ปาตลีบุตร” เช่นกัน ดังทีป่ รากฏในโคลงบางบทว่าดังนี้๒๙
(๓๗) ปางปาตลีบุตรเจ้า
นัครา
แจ้งพระยศเดชา
ปิ่ นเกล้า
ทรนงศักดิอหั
เกกเก่ง อยูแ่ ฮ
์ งกา
ยังไม่ประนตเข้า
สูเ่ งือ้ มบทมาลย์ ฯ
“ลึงกอร์”
เป็ นชื่อทีช่ าวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ จังหวัด คือ ปตั ตานี ยะลา และนราธิวาส
ใช้เรียกชื่อเมืองตามพรลิงค์หรือนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ช่อื ลึงกอร์น้ีชาวมาเลย์ในรัฐกลันตันและ
เมืองใกล้เคียงใช้เช่นเดียวกัน เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าชาวไทยมุสลิมในบริเวณดังกล่าวนี้ไม่เคยเรียกชื่อตาม
พร-ลิงค์วา่ “นครศรีธรรมราช” เลยมาแต่สมัยโบราณยิง่ กว่านัน้ แม้แต่คาํ ว่า “นคร” เขาก็ไม่ใช้ เพราะ
เขามีคาํ ว่า “เนการี” หรือ “เนกรี” (Nigri) อันหมายถึงเมืองใหญ่หรือนครใช้อยู่แล้ว ปจั จุบนั นี้ชาวไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทงั ้ ๓ จังหวัดยังคงเรียกตามพรลิงค์หรือนครศรีธรรมราชว่า
“ลึงกอร์” อยูบ่ า้ งด้วยเหตุน้ชี ่อื “ลิ กอร์” ทีช่ าวโปรตุเกส ฮอลันดา และยุโรปชาติอน่ ื ๆ ใช้เรียกชื่อตาม
พรลิงค์หรือนครศรีธรรมราช อาจจะเรียกตามทีช่ าวมาเลย์และชาวพืน้ เมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทยทัง้ ๓ จังหวัดใช้กไ็ ด้ เพราะชาวยุโรปคงจะอาศัยชาวมาเลย์เป็ นคนนําทางหรือเป็ นล่ามในการ
แล่นเรือเข้ามาค้าขายกับเมืองท่าต่างๆ บนแหลมมลายูตอนเหนือหรือคาบสมุทรไทย๓๐
“ลิ กอร์” (Ligor)
เป็ นชื่อทีพ่ อ่ ค้าชาวโปรตุเกสซึง่ เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีทส่ี อง หรือเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๑ อันเป็ นชาวยุโรปชาติแรกทีไ่ ด้
เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยใช้เรียกตามพรลิงค์หรือนครศรีธรรมราช และพบว่าทีไ่ ด้เรียกแตกต่างกัน
ออกไปเป็ น “ละกอร์” (Lagor) ก็ม ี
นักปราชญ์สนั นิษฐานว่า คําว่า “ลิ กอร์” นี้ชาวโปรตุเกสคงจะเรียกเพีย้ นไปจากคําว่า
“นคร” อันเป็ นคําเรียกชื่อย่อของ “เมืองนครศรีธรรรมราช” ทัง้ นี้เพราะชาวโปรตุเกสไม่ถนัดในการ
ออกเสียงตัว “น” (N) จึงออกเสียงตัวนี้เป็ น “ล” (L) ดังนัน้ จึงได้เรียกเพีย้ นไปดังกล่าว แลัวในทีส่ ดุ ชื่อ
“ลิ กอร์” นี้กลายเป็ นชื่อทีช่ าวตะวันตกรูจ้ กั กันดี๓๑
ในจดหมายเหตุของวันวลิต (Jeremais Van Vliet) พ่อค้าชาวดัทช์ซง่ึ เป็ นผูจ้ ดั การห้าง
ฮอลันดา และเข้ามาประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็ได้เรียกเมืองนครศรีธรรมราชว่า
“ลิ กรู ”์ (Lijgoor Lygoot)๓๒

๑๐
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
จอห์น ครอวฟอร์ด (John Crawfurd) ฑูตชาวอังกฤษทีเ่ ป็ นตัวแทนของบริษทั อินเดียตะวันออกของ
อังกฤษเข้ามาเจรจากับรัฐบาลไทยก็เรียกนครศรีธรรมราชว่า “ลิ กอร์”๓๓
แม้แต่ในปจั จุบนั นี้ชาวตะวันตกก็ยงั ใช้ช่อื นี้กนั อยู่ อย่างชื่อศิลาจารึกหลักที่ ๒๓ ทีพ่ บ ณ
วัดเสมาชัย (คูแ่ ฝดกับวัดเสมาเมือง ต่อมารวมกับบางส่วนเป็ นวัดเสมาเมือง) อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช นัน้ ชาวตะวันตกและเอเชียรูจ้ กั กันในนาม “จารึกแห่งลิ กอร์” (Ligor Inscription)
นอกจากนี้ยงั เรียกด้านที่ ๑ ของศิลาจารึกหลักนี้วา่ “Ligor A” และเรียกด้านที่ ๒ ว่า Ligor B “๓๔
ดังนัน้ นอกจาก “ตามพรลิงค์” แล้ว ชื่อเก่าของนครศรีธรรมราชอีกชื่อหนึง่ ทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างขวางใน
ระยะหลัง คือ “ลิ กอร์”๓๕
“ละคร” หรือ “ลคร” หรือ “ละคอน”
คงจะเป็ นชื่อทีเ่ พีย้ นไปจากชือ่ “นคร” อันอาจจะเกิดขึน้ เพราะชาวมาเลย์และชาวตะวันตก
เรียกเพีย้ นไป แล้วคนไทยก็กลับไปเอาชื่อทีเ่ พีย้ นนัน้ มาใช้ เช่นเดียวกันกับทีเ่ คยมีผเู้ รียกนครลําปางว่า
“เมืองลคร” หรือ “เมืองละกอน” เป็ นต้น และคงเป็ นชื่อทีใ่ ช้เรียกกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ดังหลักฐานทีป่ รากฏในเอกสารโบราณของฑูตสิงหลทีร่ ายงานไปยังลังกา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๔ ดังทีไ่ ด้
กล่าวมาแล้วในชื่อ “ปาฏลีบตุ ร” ข้างต้นนัน้
นักปราชญ์บางท่านให้ความเห็นว่าทีไ่ ด้เรียกเช่นนี้เพราะว่าเมืองนครเคยมีช่อื เสียง
ทางการละครมาแต่โบราณ แม้แต่สมัยกรุงธนบุรเี มื่อเมืองหลวงต้องการฟื้นฟูศลิ ปะการละครยังต้องเอา
แบบอย่างไปจากเมืองนครศรีธรรมราช ๓๖
“นครศรีธรรมราช”
เป็ นชือ่ ทีอ่ าจารย์ตรี อมาตยกุล และศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ (George Coedes)
นักปราชญ์ชาวฝรังเศสมี
่
ความเห็นว่า คนไทยฝา่ ยเหนือเรียกขานนามราชธานีของกษัตริย์ “ศรีธรรมราช” ตามอิสริยยศของกษัตริยผ์ คู้ รองนครนี้ ซึง่ ถือเป็ นประเพณีสบื ต่อกันมาทุกพระองค์ จนเป็ นทีร่ จู้ กั
กันดีโดยทัวไปและเป็
่
นเหตุให้มกี ารขนานนามตามชื่ออิสริยยศของกษัตริยผ์ คู้ รองนครนี้ ซึง่ ได้ใช้เรียก
ขานกันมาแต่สมัยสุโขทัยเป็ นอย่างน้อยตราบจนปจั จุบนั นี้ ๓๗
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ด้วยวิวฒั นาการอันยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช ดินแดนทีม่ อี ดีตอันไกลโพ้นแห่งนี้ ชื่อที่
ได้รบั การจารึกไว้ในบันทึกแห่งมนุ ษยชาติ ณ ทีต่ ่างๆ กันทัวทุ
่ กมุมโลก และทุกช่วงสมัยแห่งกาลเวลาที่
นํามาแสดงเพียงบางส่วนเหล่านี้ย่อมชีใ้ ห้เห็นพัฒนาการและอดีตอันรุง่ โรจน์ของนครศรีธรรมราชได้เป็ น
อย่างดี ยิง่ เมื่อหวนกลับไปสัมผัสกับหลักฐานทางโบราณคดีทค่ี น้ พบในนครศรีธรรมราชเข้าผสมผสาน
ด้วยแล้ว ทําให้ภาพแห่งอดีตของนครศรีธรรมราชท้าทายต่อการทําความรูจ้ กั กับ “นครศรีธรรมราช”
ดินแดนทีร่ ่าํ รวยไปด้วยมรดกทางอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้อย่างลึกซึง้ และจริงจังยิง่ ขึน้

วิ วฒ
ั นาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของนครศรีธรรมราช
การศึกษาทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีของนครศรีธรรมราชได้ดาํ เนินการมานานแล้ว
อดีตอันรุง่ เรืองของนครศรีธรรมราชจึงได้รบั การเผยแพร่ครัง้ แล้วครัง้ เล่าในรูปแบบและภาษาต่างๆ

๑๑
ข้อมูลทีน่ ํามาใช้ในการศึกษาตีความทัง้ จากศิลาจารึกรุ่นเก่าทีค่ น้ พบเป็ นจํานวนมากในนครศรีธรรมราช
ประติมากรรม และโบราณวัตถุสถานอืน่ ๆ ตลอดจนเอกสารโบราณทีค่ น้ พบในเมืองนี้เป็ นจํานวนมาก
ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ เช่น ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช ตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และ
ตํานานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช เป็ นต้น ผลจากการศึกษาค้นคว้าเหล่านัน้ ล้วนยังประโยชน์ต่อ
การศึกษากับอารยธรรมของนครศรีธรรมราชในระยะต่อมาอย่างใหญ่หลวง
ครัน้ พ.ศ. ๒๕๒๑ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช, หน่ วยงาน และ
เอกชนอีกเป็ นจํานวนมากต่างก็ตระหนักและเล็งเห็นความจําเป็ นอย่างเร่งด่วนในอันทีจ่ ะศึกษาค้นคว้า
เกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีของนครศรีธรรมราชอย่างมีระบบ จึงได้รว่ มกันจัดให้ม ี “โครงการ
สัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๐ ขึน้ โดยจะจัดสัมมนา
ทางวิชาการดังกล่าวในเนื้อหาต่างๆ ดังนี้๓๘
๑. ลักษณะพืน้ ฐานทางประวัตศิ าสตร์
๒. ลักษณะทางประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ
๓. ลักษณะทางประวัตศิ าสตร์สงั คม
๔. ลักษณะทางภาษาและวรรณกรรม
๕. ลักษณะทางศิลปกรรม
๖. ประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีนครศรีธรรมราชทีส่ มั พันธ์กบั ดินแดนอื่น
การสัมมนาทางวิชาการประวัตศิ าสตร์นครศรีธรรมราชตามโครงการนี้
ในระยะแรกมี
จํานวน ๕ ครัง้ โดยได้กาํ หนดช่วงเวลาและหัวเรื่องไว้อย่างกว้างๆ ดังนี้
ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๑ เรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์พน้ื ฐานของนครศรีธรรมราช
ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๔ เรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและสังคมของนครศรีธรรมราช
ครัง้ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๖ เรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์นครศรีธรรมราชจากภาษาและวรรณกรรม
ครัง้ ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๘ เรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์นครศรีธรรมราชจากศิลปกรรม
ครัง้ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ เรือ่ ง การตีความใหม่เกีย่ วกับศรีวชิ ยั
ขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๒๗) การสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวซึง่ จัดขึน้ ณ วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราชได้ผา่ นไปแล้ว ๓ ครัง้ คือ ครัง้ ที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๒๑, ครัง้ ที่ ๒
ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๒๕ และครัง้ ที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๖
ผลจากการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้าน
ประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีของนครศรีธรรมราชอย่างกว้างขวาง๓๙
ในทีน่ ้จี ะกล่าวถึงวิวฒั นาการทางด้านอารยธรรมของมนุษย์ก่อนประวัตศิ าสตร์และ
วิวฒั นาการทางด้านประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีของนครศรีธรรมราชโดยสังเขป ดังนี้ คือ
ยุคหิ นกลาง
จากหลักฐานทางโบราณคดีทไ่ี ด้จากการสํารวจภาคสนามทางโบราณคดีของกรมศิลปากร
ใน พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้พบเครือ่ งมือหินเก่าแก่ (จากการเปรียบเทียบโดยถือตามลักษณะเครือ่ งมือ) จัดเป็ น
เครือ่ งยุคหินไพลสโตซีนตอนปลายทีถ่ ้าํ ตาหมื่นยม ตําบลช้างกลาง อําเภอฉวาง เครื่องมือหินดังกล่าวนี้

๑๒
มีลกั ษณะกะเทาะหน้าเดียว รูปไข่ คมรอบ ปลายแหลม ด้านบนคล้ายรอยโดยตัด คล้ายกับลักษณะของ
ั ้ พ่ บ ณ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี และจัดว่าเป็ นเครือ่ งมือหินยุคหินกลาง (อายุราว
ขวานกําปนที
๑๑,๐๐๐-๘,๓๕๐ ปี มาแล้ว) หรือมีลกั ษณะเหมือนเครื่องมือหินวัฒนธรรมโฮบิบเนียน ดังนัน้ จึงอาจจะ
กล่าวได้วา่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มมี นุษย์เข้ามาอยูอ่ าศัยอยู่ตงั ้ แต่ยคุ หินกลางเป็ นอย่างน้อย
เป็ นต้นมา๔๐
ยุคหิ นใหม่
ครัน้ ในยุคหินใหม่ (อายุราว ๓,๗๖๖-๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว) ได้พบเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และ
ภาชนะดินเผาในยุคนี้กระจัดกระจายโดยทัวไปทั
่ ง้ ทีบ่ ริเวณถํ้าและทีร่ าบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
่
เช่น พบเครื่องหินทีม่ ปี า ตัวขวานยาวใหญ่ (บางท่านเรียกว่า “ระนาดหิ น”) ทีอ่ าํ เภอท่าศาลา
นอกจากนี้ได้พบขวานหินแบบ จงอยปากนก, มีดหิน, สิว่ หิน, และหม้อสามขา เป็ นต้น ในหลายบริเวณ
ของจังหวัดนี้๔๑
แสดงว่าในยุคนี้ได้เกิดมีชุมชนขึน้ แล้ว และชุมชนกระจัดกระจายโดยทัวไป
่
อันอาจจะ
ตีความได้วา่ ชุมชนในยุคนี้เองทีไ่ ด้พฒ
ั นามาเป็ นเมืองและมีอารยธรรมทีส่ งู ส่งในระยะต่อมา
ยุคโลหะ
ในยุคโลหะ (อายุราว ๒,๕๐๐-๒,๒๐๐ ปี มาแล้ว) ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ี
สําคัญของยุคนนี้ คือ กลองมโหระทึกสําริดในนครศรีธรรมราชถึง ๒ ใบ คือ ทีบ่ า้ นเกตุกาย ตําบลท่าเรือ
อําเภอเมือง ใบหนึ่ง และทีค่ ลองคุดด้วน อําเภอฉวาง อีกใบหนึ่ง กลองมโหรทึกดังกล่าวนี้จดั อยูใ่ น
วัฒนธรรมดองซอน
ดังนัน้
ย่อมเป็ นการยืนยันได้วา่ ยุคนี้ชุมชนในนครศรีธรรมราชได้มกี ารติดต่อหรือ
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกับชุมชนอืน่ แล้ว การติดต่อดังกล่าวอาจจะโดยการเดินเรือ แสดงให้เห็นว่าสังคม
หรือชุมชนในนครศรีธรรมราชเริม่ ย่างเข้าสูส่ งั คมเมืองในยุคประวัตศิ าสตร์แล้ว ซึง่ ระยะทีก่ ล่าวนี้อาจจะ
เป็ นระยะต้นคริสตศักราชหรือพุทธศตวรรษที่ ๕
พุทธศตวรรษที่ ๗-๘
ในคัมภีรม์ หานิทเทศซึง่ แต่งขึน้ ราวพุทธศตวรรษที่ ๗-๘ ได้กล่าวถึงเมืองท่าทีส่ าํ คัญใน
อินเดีย ลังกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายเมือง ในจํานวนเมืองเหล่านี้ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเมือง
นครศรีธรรมราชไว้ดว้ ย ดังความตอนหนึ่งทีว่ า่ “. . . ไปชวาไปกะมะลิ ง (ตะมะลิ ง) ไปวังกะ (หรือวัง
คะ) . . .”๔๒ นอกจากนี้ยงั ปรากฏในคัมภีรม์ ลิ นิ ทปญั หาซึง่ แต่งขึน้ ในระยะเดียวกันกับคัมภีรม์ หานิทเทศ
ด้วย๔๓ คําว่า “กะมะลิ ง” หรือ “ตะมะลิ ง” หรือ “กะมะลี” หรือ “ตมะลี” จีนเรียกว่า “ตัง้ มาหลิ่ ง”
เจาชูกวั เรียก “ตัน-มา-ลิ ง” ในศิลาจารึกเรียก “ตามพรลิงค์” หรือ “ตามรลิ งค์” คือ เมือง
นครศรีธรรมราชโบราณ๔๔
แสดงว่าในระยะนี้ เมืองนครศรีธรรมราชโบราณเป็ นเมืองทีม่ คี วามเจริญทางด้านการค้า
หรือเป็ นตลาดการค้าทีส่ าํ คัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในหมู่นกั เดินเรือและ พ่อค้า
ชาวอินเดีย อาหรับ และจีน

๑๓
พุทธศตวรรษที่ ๙–๑๐
นอกจากเอกสารของต่างชาติจะกล่าวถึงนครศรีธรรมราชในระยะนี้แล้วได้มกี ารค้นพบ
พระวิษณุศลิ าอันเป็ นเทวรูปกลุ่มทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จํานวน ๓ องค์ในภาคใต้ พระวิษณุในกลุ่มนี้จาํ นวน ๒ องค์ ค้นพบในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ องค์
แรกค้นพบทีห่ อพระนารายณ์ อําเภอเมือง ต่อมาย้ายไปประดิษฐาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
และพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราชตามลําดับองค์ทส่ี องค้นพบทีว่ ดั พระเพรง ตําบลนาสาร
อําเภอเมือง และปจั จุบนั นี้จดั แสดงอยู่ ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
นครศรีธรรมราช เทวรูปกลุม่ นี้มอี ายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๙–๑๐ เพราะเหตุวา่ แสดงให้เห็นถึงอิทธิของ
ศิลปะอินเดียสมัยมถุราและอมราวดีตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ ๘-๙) ปรากฎอยู๔๕
่
พุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๒
ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๐ ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ หลักฐานทางโบราณคดีท่ี
เกีย่ วกับพุทธศาสนาก็ได้ปรากฏขึน้ ในนครศรีธรรมราช คือ เศียรพระพุทธรูปศิลาขนาดเล็กซึง่ พบที่
อําเภอสิชล (สูง ๘.๙๐ เซนติเมตร) ปจั จุบนั นี้จดั แสดง ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
เศียรพระพุทธรูปดังกล่าวนี้มตี น้ แบบมาจากศิลปะลุม่ แม่น้ํากฤษณาทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศอินเดีย และศิลปะแบบนี้ได้สง่ อิทธิพลต่อศิลปะรุน่ หลังมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๓๔๖
นอกจากนี้ในชุมชนโบราณสิชล๔๗ ซึง่ ตัง้ อยู่บนแนวสันทรายทีท่ อดตัวในแนวเหนือ-ใต้
โดยเป็ นแนวตัง้ แต่เขตอําเภอขนอมผ่านลงมายังอําเภอสิชล
อําเภอท่าศาลา
และอําเภอเมือง
ั ่ าวไทยประมาณ ๕–๑๐
นครศรีธรรมราช ซึง่ ยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร และอยู่หา่ งจากชายฝงอ่
กิโลเมตร ได้คน้ พบโบราณวัตถุและโบราณสถานทีไ่ ด้รบั อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์มากมาย๔๘
ด้วยสภาพภูมศิ าสตร์ทเ่ี อือ้ อํานวยต่อการพัฒนาทางอารยธรรมและการตัง้ ถิน่ ฐานของ
ั่
มนุ ษยชาติ เพราะมีทร่ี าบชายฝงทะเลกว้
างใหญ่ไพศาลเหมาะแก่การกสิกรรม มีอา่ วและแม่น้ําหลาย
สายทีเ่ หมาะแก่การจอดเรือและคมนาคม มีแหล่งนํ้าสําหรับการบริโภค และตัง้ อยูใ่ นทําเลทีเ่ ป็ นชายฝงั ่
ทะเลเปิ ดอันเหมาะแก่การเป็ นสถานีการค้า และแวะพักสินค้ามาแต่โบราณทําให้ชุมชนโบราณแห่งนี้ม ี
พัฒนาการสูงส่งมาแต่อดีตเหมือนกับชุมชนอืน่ ๆ
บนคาบสมุทรไทยอันเป็ นศูนย์กลางหรือจุดนัดพบ
ระหว่างอารยธรรมและการค้าของพ่อค้าวานิชในทะเลจีนใต้แห่งมหาสมุทรแปซิฟิกกับพ่อค้าวานิชใน
ทะเลอันดามันแห่งมหาสมุทรอินเดีย หรืออีกนัยหนึ่งคือ “จุดนัดพบระหว่างตะวันออกกับตะวันตก”
๔๙
หากแต่เพราะสภาพภูมศิ าสตร์ทเ่ี หมาะสมว่าทําให้ชุมชนโบราณสิชลพัฒนาการได้อย่างรวดเร็วและ
กว้างใหญ่ไพศาลมาก ทัง้ นี้เพราะสภาพภูมศิ าสตร์โบราณคดีทเ่ี อือ้ อํานวยต่อการตัง้ ถิน่ ฐานเช่นนี้ ย่อม
ั่
เหมาะสําหรับการพัฒนาอารยธรรมของมนุ ษย์โบราณในแหล่งโบราณคดีชายฝงทะเลมาก
โดยเฉพาะใน
ยุคกึง่ ก่อนประวัตศิ าสตร์และยุคเริม่ ต้นประวัตศิ าสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากหลักฐานทางโบราณคดีทค่ี น้ พบในภาคใต้ ปรากฏว่าลักษณะภูมศิ าสตร์โบราณคดีม ี
อิทธิพลต่อการตัง้ หลักแหล่งมาตัง้ แต่ก่อนประวัตศิ าสตร์ แล้วได้ววิ ฒ
ั นาการมาตามลําดับ ดังจะเห็นได้
อย่างชัดเจนในการตัง้ หลักแหล่งชุมชนทีเ่ ป็ นบ้านเมืองของประชาชนในภาคใต้มาตัง้ แต่โบราณ กล่าวว่า
ั ่ นออกเป็ นส่วนใหญ่
ั ่ นตก
บริเวณทีม่ คี วามเจริญสูงขึน้ เป็ นสังคมเมืองอยูท่ างฝงตะวั
ส่วนทางฝงตะวั

๑๔
ประชาชนทีต่ งั ้ หลักแหล่งมี ๒ พวกซึง่ มีวฒ
ั นธรรมแตกต่างกัน คือ พวกแรกได้แก่คนพืน้ เมืองทีม่ คี วาม
เป็ นอยูล่ า้ หลัง มีอาชีพประมงหรือล่าสัตว์และทําไร่เลือ่ นลอย อยู่กนั เป็ นชุมชนเล็ก ไม่สามารถขยายตัว
เป็ นเมืองใหญ่ได้ ส่วนพวกทีส่ องเจริญสูงกว่า แต่มกั จะเป็ นชาวต่างชาติ เช่น พ่อค้าหรือนักแสวงโชคที่
เข้ามาตัง้ หลักแหล่งพักสินค้าหรือขุดแร่ธาตุเป็ นสินค้า ชุมชนพวกหลังนี้อาจจะขยายตัวเป็ นเมืองได้๕๐
จากการศึกษาทางโบราณคดีทผ่ี า่ นมา
กล่าวได้วา่ ได้คน้ พบชุมชนโบราณทีเ่ ก่าแก่ใน
คาบสมุทรไทยในช่วงต่อเนื่องของยุคสําริดกับยุคเริม่ แรกของการเข้าสูส่ มัยประวัตศิ าสตร์ของประเทศ
ั่
ไทยในแหล่งโบราณคดีชายฝงทะเลหลายแห่
งด้วยกัน แหล่งโบราณคดีเหล่านัน้ ได้พฒ
ั นาอารยธรรม
สืบเนื่องกันต่อมาด้วยเวลาอันยาวนาน และมีจาํ นวนไม่น้อยทีไ่ ด้พฒ
ั นามาตามลําดับตราบจนปจั จุบนั นี้
๕๑
แหล่งโบราณคดีทส่ี าํ คัญและเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีมอี ยูม่ าก เช่น แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร แหล่งโบราณคดีในเขตอําเภอท่าชนะ แหล่งโบราณคดีพมุ เรียงและชุมชนโบราณไชยา
อําเภอ แหล่งโบราณคดีเขาศรีวชิ ยั อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งโบราณคดีในเขตอําเภอสิ
ชล อําเภอท่าศาลา และอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณคดีสทิงพระ จังหวัดสงขลา
แหล่งโบราณคดีในอําเภอยะรัง จังหวัดปตั ตานี แหล่งโบราณคดีเกาะคอเขา และอืน่ ๆ ในเขตอําเภอ
ตะกัวป
่ า่ จังหวัดพังงา และแหล่งโบราณคดีควนลูกปดั อําเภอครองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็ นต้น
แหล่งโบราณคดีทก่ี ล่าวมานี้มอี ยู่ไม่น้อยทีส่ งั เกตได้อย่างชัดเจนว่าเป็ นแหล่งโบราณคดีท่ี
ได้รบั อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ อันหมายถึงศาสนาดัง้ เดิมตัง้ แต่สมัยพระเวท (เริม่ ขึน้ เมื่อประมาณ
๑,๐๐๐ ปีก่อนพุทธกาล) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นพหุทวนิยม แล้วเปลีย่ นแปลงไปทีละขัน้ จนถึงขัน้ เทพองค์
เดียวทีเ่ ป็ นนามธรรม (Monism) ในทีส่ ดุ ก็ได้ววิ ฒ
ั นาการมาเป็ นศาสนาฮินดู มีพระเจ้าสูงสุดสามองค์ คือ
พระพรหม พระวิษณุ (นารายณ์) และพระศิวะ (อิศวร) เรียกว่า “ตรีมรู ติ ” ในทีน่ ้ไี ม่ได้ใช้คาํ ว่า
“ศาสนาฮิ นดู” เพราะว่าหากใช้คาํ นี้ยอ่ มเน้นเฉพาะศาสนาของชาวอินเดียในปจั จุบนั ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น
ชาตินยิ มหรือพลังทางสังคม
บางช่วงรวมเอาศาสนาพุทธเข้าไปด้วยเมือ่ เป็ นเช่นนี้ทาํ ให้ภาพพจน์
ทางด้านประวัตศิ าสตร์โบราณคดี และวิวฒั นาการของวัฒนธรรมไม่ชดั เจน เพราะไม่ได้เน้นสายธารทาง
ศาสนาจากอินเดียทีไ่ ด้หลังไหลเข้
่
ามาสูภ่ าคใต้ของประเทศไทยแล้วกลายเป็ นตัวกําหนดวัฒนธรรมทาง
๕๒
ศาสนาทีส่ าํ คัญ
ก่อนทีช่ ุมชนในภาคใต้ของประเทศไทยจะรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์นนั ้ ได้กล่าว
มาแล้วว่าดินแดนในบริเวณนี้มพี ฒ
ั นาการทางอารยธรรมสูงส่งมาก่อนแล้ว ดังนัน้ จึงย่อมมีคติความเชื่อ
อันเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองมาก่อนแล้วเช่นเดียวกันและเมื่อรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์เข้ามาใน
ระยะหลังคงจะได้มกี ารผสมผสานเอาความเชื่อดัง้ เดิมทีม่ อี ยูเ่ ดิมทีม่ อี ยู่เดิมกับศาสนาพราหมณ์เข้าผสม
กลมกลืนกันได้อย่างเหมาะสม จากนัน้ จึงพัฒนาให้ศาสนาพราหมณ์ทผ่ี สมกลมกลืนกับความเชื่อดัง้ เดิม
แล้วนัน้ วิวฒ
ั นาการกลายเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ ไปและมีความรุง่ เรืองสืบมาตราบจนปจั จุบนั นี้
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ทเ่ี ราค้นพบ ณ ชุมชนโบราณสิชลจึงเป็ นเพียงตัวอย่างหนึ่ง
แห่งลักษณาการของวัฒนาการอันเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองบนคาบสมุทรไทยดังกล่าวมา

๑๕
ในด้านศิลปวัฒนธรรมกล่าวได้วา่ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๔ ดินแดนต่างๆ บนแหลม
มลายูตอนเหนือ
โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชได้รบั อิทธิพลแบบอย่างทางศิลปวัฒนธรรมจากอินเดีย
อย่างมากมาย อาจจะเรียกได้วา่ ชาวอินเดียได้เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายและเผยแพร่อารยธรรมฝงั
รากฐานมันคงครั
่
ง้ สําคัญ๕๓ โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์เจริญรุง่ เรืองสูงสุด จึงได้คน้ พบโบราณวัตถุ
สถานมากกว่าทีใ่ ดในประเทศไทย แม้แต่ชอ่ื เมือง “ตามพรลิ งค์” ก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสืบ
เนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์นั ่นเองและหลักฐานทางโบราณวัตถุในลัทธิไศวะนิกายซึง่ เป็ นทีเ่ คารพนับ
ถือแพร่หลายในอินเดีย ภาคใต้กพ็ บเป็ นจํานวนมากมายในเขตนครศรีธรรมราชรองรับอยูแ่ ล้ว๕๔
แม้วา่ ในขณะนี้จะยังไม่ได้ดาํ เนินการขุดค้นทางโบราณคดีในชุมชนโบราณสิชล แต่ได้
ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในชุมชนโบราณแห่งนี้เป็ นจํานวนมากทัง้ โบราณวัตถุโบราณสถาน
ชิน้ ส่วนสถาปตั ยกรรม สระนํ้าโบราณ และเศษศิลาจารึก หลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ ส่วนใหญ่เนื่อง
ในศาสนาพราหมณ์ทงั ้ สิน้
โบราณวัตถุโดยเฉพาะประติมากรรมรูปเคารพเนื่องในศาสนาพราหมณ์ทค่ี น้ พบ
ณ
ชุมชนโบราณสิชลแห่งนี้ลว้ นทําด้วยศิลา เช่น ศิวลึงค์, โยนิ, พระวิษณุ และพระพิฆเนศวร (พระคเณศ)
เป็ นต้น จากการกําหนดอายุเบื้องต้นโดยอาศัยรูปแบบทางศิลปกรรมเป็ นเครือ่ งกําหนดอาจจะกล่าวได้
ว่าโบราณสถานวัตถุเหล่านี้มอี ายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๔ เป็ นส่วนใหญ่
ส่วนโบราณสถานนัน้ อาจจะกล่าวได้วา่ ในชุมชนโบราณแห่งนี้มโี บราณสถานทีเ่ นื่องใน
ศาสนาพราหมณ์เป็ นส่วนใหญ่ ทัง้ นี้เพราะได้คน้ พบโบราณวัตถุหรือรูปเคารพทีเ่ นื่องในศาสนาพราหมณ์
ปรากฎอยูค่ วบคูก่ บั โบราณสถานเหล่านี้ เช่น ศิวะลึงค์ เทวรูปพระวิษณุ เทวรูปพระพิฆเนศวร และโยนิ
เป็ นต้น
จากการสํารวจภาคสนามทางโบราณคดีในขณะนี้ปรากฎว่าได้พบโบราณสถานเนื่องใน
ศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณแห่งนี้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง โบราณสถานส่วนใหญ่ตงั ้ อยูร่ มิ แม่น้ํา
(คลอง) ในอําเภอสิชล เช่น คลองท่าทน คลองท่าควาย คลองท่าเรือรี และคลองเทพราช เป็ นต้น
จากการกําหนดอายุเบือ้ งต้นของโบราณสถานเหล่านี้ โดยอาศัยรูปแบบทางศิลปกรรม
ของโบราณวัตถุทพ่ี บร่วมกับโบราณสถานและอักษรปลั ลวะบางตัวทีส่ ลักอยู่ในชิน้ ส่วนของอาคาร
โบราณสถานบางแห่ง อาจจะกล่าวได้วา่ โบราณสถานเหล่านี้มอี ายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๔๕๕
อันเป็ นโบราณสถานรุน่ แรกๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทย่ี งั หลงเหลืออยู่
โบราณสถานในชุมชนโบราณแห่งนี้จาํ นวนไม่น้อยทีถ่ กู รือ้ จนโบราณวัตถุหรือรูปเคารพ
และชิน้ ส่วนของอาคารซึง่ ทําด้วยหินและอิฐกระจัดกระจายโดยทัวไปชิ
่ น้ ส่วนทีท่ าํ ด้วยหิน ได้แก่ ฐานเสา
ธรณี ประตู กรอบประตู และเสา เป็ นต้น และยังมีโบราณสถานอีกไม่น้อยทีย่ งั คงอยูภ่ ายใต้เนินดิน ซึง่
คงจะหมายถึงว่ายังไม่ถกู ขุดคุย้ ทําลาย
รอบโบราณสถานทีอ่ ยู่หา่ งจากลํานํ้า มักจะมีสระนํ้าโบราณปรากฏอยูโ่ ดยทัวไปสระนํ
่
้า
โบราณเหล่านี้คงจะขุดขึน้ เนื่องในความเชื่อหรือพิธกี รรมทางศาสนาและการบริโภคของชุมชน
แต่

๑๖
โบราณสถานบางแห่งแม้จะอยู่ใกล้ลาํ นํ้า แต่กป็ รากฏสระนํ้าโบราณเช่นกัน โดยสระนํ้าโบราณมักจะอยู่
ในด้านอืน่ ๆ ทีต่ รงข้ามกับด้านทีต่ ดิ ลําคลอง
บรรดาโบราณสถานเหล่านี้ โบราณสถานบนเขาคานับว่าน่ าสนใจมาก เพราะได้คน้ พบ
โบราณวัตถุ (รูปเคารพ) ของไวษณพนิกาย และไศวะนิกายทีม่ อี ายุอยูใ่ นช่วงเดียวกันอยู่ดว้ ยกันหลาย
ชิน้ นอกจากนี้ยงั ได้พบโยนิ (หรืออาจจะเป็ นฐานรูปเคารพ) ขนาดใหญ่ ลํารางนํ้ามนต์ และชิน้ ส่วน
สถาปตั ยกรรมทีส่ ว่ นใหญ่ทาํ ด้วยหินปูนและอิฐเช่นเดียวกับแหล่งโบราณคดีอน่ ื ๆ กระจายอยูท่ วไปทั
ั ่ ง้
ภูเขาลูกนี้แต่สงิ่ เหล่านี้พบในปริมาณมากและขนาดใหญ่กว่าในแหล่งโบราณคดือน่ ื ๆ คงจะเป็ นเพราะมี
โบราณสถานหลายหลังหรือไม่กม็ โี บราณสถานขนาดใหญ่อยูบ่ นภูเขาลูกนี้จนนักโบราณคดีบางท่านตัง้
ข้อสังเกตว่าโบราณสถานแห่งนี้อาจจะเป็ นศูนย์กลางของชุมชนโบราณแหล่งนี้
และศูนย์กลางของ
โบราณสถานทัง้ หลายในบริเวณนี้กไ็ ด้เพราะรอบๆ โบราณสถานแห่งนี้โดยเฉพาะทางด้านเหนือห่าง
ออกไปรัศมีราว ๕๐๐-๑,๐๐๐ เมตร ได้พบโบราณสถานทีช่ าวบ้านพบรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ทงั ้
ไศวะนิกายและะไวษณพนิกายกระจายอยูอ่ ย่างหนาแน่นเป็ นพิเศษ
บริเวณทีพ่ บโบราณสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์หนาแน่นเป็ นพิเศษในชุมชนโบราณ
สิชล ได้แก่ ตําบลสิชล ตําบลเทพราช ตําบลเสาเภา ตําบลฉลอง และตําบลทุง่ ปรัง ในอําเภอสิชล ตําบล
กลาย ในอําเภอท่าศาลา และในเขตเมืองโบราณนครศรีธรรมราช
จากทีก่ ล่าวมานี้ จะเห็นได้วา่ ชุมชนโบราณสิชลคงจะเป็ นพัฒนาการของชุมชนยุคแรกๆ
ของการเข้าสูส่ มัยประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคนี้ต่อเนื่องมาจนถึงยุครุง่ เรืองยุคหนึง่ ของ “ตามพรลิ งค์” ก็
เป็ นได้
ยิง่ กว่านัน้ เมือ่ ได้ดาํ เนินการทางโบราณคดีในชุมชนโบราณแห่งนี้อย่างจริงจังและถูกหลัก
วิชาแล้ว คงจะได้ขอ้ มูลทีม่ คี ่ายิง่ เกีย่ วกับอารยธรรมอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ในภูมภิ าคนี้เป็ นอย่างมาก
เพราะหลักฐานเหล่านี้อาจจะรองรับเอกสารจีนทีก่ ล่าวว่าในราวพุทธศตวรรษที่ ๘-๙ ในบริเวณเมือง
ั่
Tun-sun ซึง่ เป็ นรัฐทางชายฝงทะเลด้
านตะวันออกมีความเจริญทางการค้ามากจึงมีชนชาติเป็ นจํานวน
มากอยูใ่ นชุมชนนี้ ดังปรากฏว่ามีพวกฮู (Hu) ตัง้ หลักแหล่งอยูท่ นี ่ถี งึ ๕๐๐ ครอบครัว และพวก
พราหมณ์ชาวอินเดียกว่าพันคน ซึง่ จํานวนหนึ่งได้แต่งงานกับสตรีชาวพืน้ เมืองก็เป็ นได้๕๖
นอกจากจะพบหลักฐานทางโบราณคดีทงั ้ ทีเ่ กีย่ วกับศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ซึง่
ได้รบั อิทธิพลจากศิลปะในประเทศอินเดียโดยตรงอย่างมากมายในนครศรีธรรมราชในระยะนี้แล้ว เรายัง
ค้นพบศิลาจารึกรุน่ แรกของประเทศไทยในนครศรีธรรมราชอีกหลายหลักในระยะนี้๕๗ เช่น ศิลาจารึกหุบ
เขาช่องคอย ซึง่ ค้นพบเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ หุบเขาช่องคอย บ้านคลองท้อน หมู่ท่ี ๙ ตําบลควนเกย
อําเภอร่อนพิบลู ย์ โดยจารึกด้วยอักษรปลั ลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐–๑๑ (นายชูศกั ดิ ์ ทิพย์เกษร
นักภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร มีความเห็นว่าเมื่อพิจารณาโดยอาศัยวิวฒ
ั นาการ
ของรูปแบบอักษรเป็ นเกณฑ์แล้ว จะปรากฏว่าศิลาจารึกหลักนี้มรี ปู อักษรเก่าแก่ทส่ี ดุ ในประเทศไทยใน
ขณะนี้)๕๘ ศิลาจารึกหลักนี้ใช้ภาษาสันสกฤต ข้อความทีจ่ ารึกบางท่านกล่าวว่าเป็ นการบูชาพระศิวะ,
ความนอบน้อมต่อพระศิวะ, เหตุทบ่ี ุคคลผูน้ บั ถือพระศิวะเข้าไปหาพระศิวะ และคติชวี ติ ทีว่ า่ คนดีอยู่ใน

๑๗
บ้านของผูใ้ ด ความสุขและผลดียอ่ มมีแก่ผนู้ นั ้ ๕๙ แต่บางท่านมีความเห็นว่าเป็ นจารึกเกีย่ วกับการ
สรรเสริญและสดุดพี ระเกียรติคณ
ุ ของกษัตริยศ์ รีวชิ ยั ๖๐ และศิลาจารึกวัดมเหยงคณ์ อําเมือง (จารึกหลัก
ที่ ๒๗ ในหนังสือประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๒) ซึง่ จารึกด้วยอักษรปลั ลวะคล้ายกับตัวอักษรทีพ่ บใน
ดินแดนเขมรโบราณ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ กล่าวถึงเรือ่ งราวทางศาสนา เรือ่ งของ
สงฆ์ พราหมณ์ และจริยวัตรอันเป็ นส่วนประกอบทางศาสนา๖๑ เป็ นต้น
จากหลักฐานทีก่ ล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่านครศรีธรรมราชได้รบั อิทธิพลทางวัฒนธรรมจาก
อินเดียทัง้ ในด้านอักษร ภาษา ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี กฎหมาย และระบบการปกครอง อันเป็ น
รากฐานทีส่ าํ คัญทางวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชและของไทยในปจั จุบนั นี้
พุทธศตวรรษที่ ๑๓–๑๙
นักปราชญ์บางท่านมีความเห็นว่าในพุทธศตวรรษที่ ๑๓ จดหมายเหตุจนี ในสมัยราชวงศ์
ถัง (พ.ศ. ๑๑๖๑–๑๔๙๙) เรียกนครศรีธรรมราชว่า “ชิ หลีโฟชี ” หรือ “ชิ -ลิ -โฟ-ชิ ” หรือ “ชิ หลีโฟเช”
ต่อมาถึงสมัยราชวงศ์ซอ้ ง (พ.ศ. ๑๕๐๓–๑๘๒๒) เปลีย่ นเป็ นเรียกว่า “สันโฟซี” หรือ “ซันโฟซี”
ตํานานและพงศาวดารลังกาเรียกว่า “ชวกะ” ส่วนจดหมายเหตุพอ่ ค้าชาวอาหรับเรียกว่า “ซาบัก” หรือ
“ซาบากะ” ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ เรียกว่า “ศรีวิชยั ” อันเป็ นชื่อทีไ่ ด้มาจากศิลาจารึกหลักที่ ๒๓
(วัดเสมาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพราะในคําแปลศิลาจารึกหลักที่ ๒๓ ซึง่ สลักเมือ่
พ.ศ. ๑๓๑๘ นี้ ท่านเรียกกษัตริยว์ า่ “พระเจ้ากรุงศรีวิชยั ” และท่านยืนยันว่าชือ่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้
เป็ นชื่อเดียวกัน เพียงแต่ท่านไปมีมติวา่ ศูนย์กลางหรือราชธานีของอาณาจักรศรีวชิ ยั ควรอยู่ทเ่ี มืองปา
เล็มบัง ในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย แต่ต่อมาศาสตราจารย์มาชุมดาร์มคี วามเห็นขัดแย้งว่า ราช
ธานีควรจะอยู่ ณ ทีท่ พ่ี บศิลาจารึกหลักที่ ๒๓ คือ นครศรีธรรมราช๖๒
นอกจากชื่อพวกชวกะแล้ว ตํานาน พงศาวดารลังกา และจดหมายเหตุ เช่น คัมภีรม์ หานิ
ทเทศ ยังเรียกชื่อดินแดนปลายแหลมทองอีกหลายชื่อ เช่น สุวรรณทวีป, สุวรรณปุระ, และตามพรลิงค์
เป็ นต้น๖๓
คํา “ตามพรลิงค์” นัน้ ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๒๔ (วัดหัวเวียง ไชยา) ด้วย ทําให้
นักโบราณคดียอมรับว่าหมายถึงนครศรีธรรมราช เพราะฉะนัน้ นักปราชญ์บางท่านจึงมีความเห็นว่ารัฐ
ศรีวชิ ยั กับนครศรีธรรมราชก็คอื แผ่นดินเดียวกัน ขอบเขตของรัฐนี้จะกว้างขวางแค่ไหนก็เป็ นไปตาม
ระยะแห่งความเจริญความเสือ่ ม ทีต่ งั ้ ของราชธานีจะโยกย้ายไปตัง้ ทีเ่ มืองใดบ้างก็ย่อมแล้วแต่พระราช
อัธยาศัย และอานุ ภาพของกษัตริยผ์ ปู้ กครองรัฐในแต่ละช่วงสมัย๖๔ แต่เรือ่ งนี้กย็ งั ไม่เป็ นทีย่ ุต ิ คงจะต้อง
ศึกษาค้นคว้ากันต่อไปอีกไม่น้อย๖๕
พุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๕ ๖๖
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึง่ เริม่ ต้นในสมัยพระรามาธิบดี ๑ (ซึง่ ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.
๑๘๙๓-๑๙๑๒) เป็ นต้น แคว้นนครศรีธรรมราชคงจะเข้ารวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันแคว้นศรีอยุธยา
และแคว้นอืน่ ๆ ด้วย เช่น ล้านนา สุโขทัย และละโว้ เป็ นต้น เมื่อรัฐอิสระเหล่านี้รวมเข้าเป็ นอันหนึ่งอัน

๑๘
เดียวกันแล้วจึงเรียกว่า "ราชอาณาจักรสยาม" โดยให้มศี นู ย์กลางหรือราชธานีทก่ี รุงศรีอยุธยา ส่วน
แคว้นอืน่ ๆ มีฐานะเป็ นประเทศราช
ในราว พ.ศ. ๑๙๒๘ พระราเมศวร (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๓๑-๑๙๓๘) ได้เสด็จยกกองทัพ
ขึน้ ไปตีเชียงใหม่และได้กวาดต้อนชาวเชียงใหม่มาไว้ทเ่ี มืองนครศรีธรรมราช นับเป็ นวิธลี ดอํานาจหัว
เมืองล้านนาไทย และเพิม่ ประชากรให้เมืองนครศรีธรรมราช
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑) ได้ทรงเปลีย่ น
ฐานะเมืองนครศรีธรรมราชเมือง "พระยามหานคร" มาเป็ น "หัวเมืองเอก" ใน พ.ศ. ๑๙๙๘ และให้
เจ้าเมืองได้รบั บรรดาศักดิเป็
์ น "เจ้าพระยาศรีธรรมราช"
ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๗๓-๒๑๙๘) นับเป็ นครัง้ แรกที่
นครศรีธรรมราชเป็ นกบฏ
โดยมีสาเหตุจากความแตกแยกของข้าราชการในกรุงศรีอยุธยาและการ
ผลัดเปลีย่ นแผ่นดิน ใน พ.ศ. ๒๑๗๒ ซึง่ ตรงกับสมัยพระอาทิตยวงศ์
ฝา่ ยกรุงศรีอยุธยาเมือ่ ทราบสาเหตุ เจ้าพระยากลาโหมสุรยิ วงศ์ ซึง่ ต้องการเป็ นกษัตริย์
ปกครองกรุงศรีอยุธยาแทนพระอาทิตย์วงศ์กษัตริยผ์ เู้ ยาว์ ก็ได้เริม่ วางแผนทีจ่ ะกําจัดออกญาเสนาภิมขุ
(ยามาดา) เจ้ากรมอาสาญีป่ ุ่นผูม้ อี าํ นาจมากในกรุงศรีอยุธยาเวลานัน้ ให้ออกไปเสียจากกรุงศรีอยุธยา
เพือ่ จะได้ไม่ขดั ขวางการปราบดาภิเษกขึน้ เป็ นกษัตริยข์ องตน โดยส่งให้ออกญาเสนาภิมขุ ไปปราบกบฏ
ทีน่ ครศรีธรรมราชสําเร็จ ออกญาเสนาภิมขุ ได้ประหารชีวติ ข้าราชการผูใ้ หญ่ของเมืองทีไ่ ม่ยอมอ่อนน้อม
หลายคน พร้อมทัง้ ริบทีด่ นิ จากชาวเมืองแบ่งปนั ให้ชาวญีป่ นุ่ ทีต่ ดิ ตาม เมื่อเสร็จศึกเมืองนครศรีธรรมราช
แล้ว ออกญาเสนาภิมขุ ได้ยกทัพไปปราบกบฏทีป่ ตั ตานี แต่เสียทีถกู อาวุธบาดแผลสาหัสกลับมารักษา
ตัวทีเ่ มืองนครศรีธรรมราชจนเกือบหาย
แต่กลับถูกพระยามะริดซึง่ ออกไปช่วยราชการอยูท่ เ่ี มือง
นครศรีธรรมราชใช้ผา้ พันแผลอาบยาพิษปิ ดให้ จึงถึงแก่กรรมเพราะยาพิษใน พ.ศ. ๒๑๗๓
ฝา่ ยนครศรีธรรมราชเมื่อสิน้ ออกญาเสนาภิมุขแล้ว ก็คดิ ตัง้ ตนเป็ นอิสระไม่ขน้ึ กับกรุงศรี
อยุธยาอีก เพราะไม่เห็นด้วยกับการปราบดาภิเษกของพระเจ้าปราสาททอง การตัง้ ตนเป็ นอิสระเช่นนี้
ทางกรุงศรีอยุธยาถือว่าเป็ นกบฏ จึงได้สง่ กองทัพไปปราบปรามโดยให้ออกพระศักดาพลฤทธิ ์ และ
ออกญาท้ายนํ้าเป็ นแม่ทพั ผลปรากฏว่าตีเมืองนครศรีธรรมราชได้โดยง่าย
เวลาล่วงมาอีกประมาณ ๒๕ ปี เมืองนครศรีธรรมราชก็เป็ นกบฏต่อกรุงศรีอยุธยาครัง้
หนึ่ง คือเป็ นกบฏในสมัยพระเพทราชา (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๒๔๕) ใน พ.ศ. ๒๒๒๗ โดยสาเหตุ
จากเมืองนครศรีธรรมราชไม่ยอมรับพระเพทราชาให้สบื สันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทางกรุงศรีอยุธยาก็ยกกองทัพไปปราบอีกโดยให้พระสีหราชเดโชเป็ นทัพหน้า พระยาราชบุรเี ป็ นทัพ
หลัง และให้พระยาราชวังสัน (แขก) เป็ นแม่ทพั เรือ ใช้เวลาอยูถ่ งึ ๓ ปีจงึ ตีแตก ผลการเกิดกบฏครัง้ นี้
ทําให้กรุงศรีอยุธยาไม่สไู้ ว้วางใจเมืองนครศรีธรรมราชมากนัก
จึงได้มกี ารย้ายสังกัดจากสมุหพระ
่
กลาโหมและสมุหนายกไปขึน้ กับสมุหพระยากลาโหมแต่ฝายเดียว
ภายหลังทีเ่ มืองนครศรีธรรมราชเป็ นกบฏในรัชสมัยพระเพทราชาแล้ว
เจ้าเมือง
นครศรีธรรมราชก็ถกู ลดฐานะลงเป็ นเพียง "ผูร้ งั ้ เมือง" อยูร่ ะยะเมือง ครัน้ ถึงสมัยพระเจ้าอยูห่ วั บรม
โกษฐ์ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๐๑) ได้มกี ารยกฐานะเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชขึน้ อีกครัง้ หนึ่ง และ

๑๙
ยกฐานะเมืองเป็ น "เมืองพระยามหานคร" เพราะเห็นว่าเมืองนครศรีธรรมราชเป็ นหัวเมืองเอกอยูท่ าง
ภาคใต้เพียงเมืองเดียว มีหน้าทีใ่ นการควบคุมหัวเมืองประเทศราชในหัวเมืองมลายู และเป็ นผูร้ กั ษา
อาณาเขตทางด้านนี้ดว้ ย
ครัน้ สิน้ สมัยพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกษฐ์ กรุงศรีอยุธยาระสํ่าระสายมาก พม่าก็ยกกองทัพ
ใหญ่มาประชิดเมือง และในทีส่ ดุ เสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมืองนครศรีธรรมราชก็ได้ตงั ้ ตนเป็ น
ใหญ่ขน้ึ นาม "ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช" โดยมีพระปลัด (หนู) ผูร้ งั ้ เมืองเป็ นหัวหน้าควบคุม
เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรไี ด้กอู้ สิ รภาพได้เรียบร้อยแล้ว ได้ยกทัพไปปราบปรามชุมนุม
เจ้าพิมาย เสร็จแล้วจึงยกทัพลงมาปราบปรามชุมนุ มเจ้านครศรีธรรมราช ผลของการรบในระยะแรกทัพ
หน้าของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรเี สียที เป็ นผลให้พระยาเพชรบุรแี ละพระศรีพพิ ฒั น์ตายในทีร่ บ ครัน้
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรที ราบผลศึกว่าเพลีย่ งพลํ้าจึงโปรดเกล้าฯให้ยกทัพหลวงไปทันที ครัง้ นี้ทพั เมือง
นครศรีธรรมราชได้โดยง่าย พระยาปตั ตานีเกรงพระบรมเดชานุ ภาพจึงจับเจ้านคร (หนู) และครอบครัว
ส่งมาถวายแต่โดยดี คณะลูกขุนได้ปรึกษาโทษให้สาํ เร็จโทษเสีย แต่สมเด็จพระเจ้าธนบุรที รงเห็นว่า เจ้า
นคร (หนู) มิได้เป็ นกบฏประทุษร้ายต่อราชอาณาจักร เป็ นแต่ตงั ้ ตัวเป็ นใหญ่ขน้ึ ในเวลาทีบ่ า้ นเมืองเป็ น
จลาจลและสูญเสียอิสระภาพแก่พม่า จึงเห็นสมควรพระราชทานอภัยโทษ และได้รบั พระราชทานนํ้า
พิพฒั น์สตั ยาเป็ นข้าราชการในกรุงธนบุร ี แต่ให้มยี ศเพียงพระยา พระราชทานบ้านเรือนให้อาศัยเป็ น
อย่างดี
เมื่อเสร็จศึกเมืองนครศรีธรรมราชในครัง้ นี้ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี (ครองราชย์ พ.ศ.
๒๓๑๐-๒๓๒๕) โปรดเกล้าฯ ให้ราชบัณฑิตอัญเชิญพระไตรปิฎกจากเมืองนครศรีธรรมราชลงเรือไปยัง
กรุงธนบุรใี ห้ครบทุกคัมภีร์ เพือ่ คัดลอกเป็ นฉบับจําลองไว้ ณ กรุงธนบุร ี ทัง้ นี้เนื่องจากพระไตรปิ ฎกใน
กรุงศรีอยุธยาได้ถกู พม่าเผยทําลายเสียหายมาก ส่วนตําแหน่ งผูร้ งั ้ เมืองนครศรีธรรมราชคนใหม่ โปรด
เกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ เจ้านราสุรยิ วงศ์ ครองตําแหน่ งและยกฐานะเมืองนครศรีธรรมราชขึน้ เป็ น
"ประเทศราช" อีกครัง้ หนึ่ง โดยมีเจ้านราสุรยิ วงศ์เป็ นเจ้าประเทศราช
เจ้านราสุรยิ วงศ์ครองเมืองนครศีรธรรมราชได้ราว ๖ ปี ก็ถงึ แก่พริ าลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรที รงแต่งตัง้ ให้เจ้านคร (หนู) ซึง่ เข้ารับราชการในกรุงธนบุรใี ห้กลับคืนไปครอง
เมืองนครศรีธรรมราชอีกครัง้ โดยได้สพุ รรณบัฏเป็ น "พระเจ้าขัตติ ยราชนิ คม สมมติ มไหศวรรย์
พระเจ้านครศรีธรรมราช เจ้าขัณฑสีมา" เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙
พระเจ้านครศรีธรรมราชได้รบั เฉลิมพระยศเสมอด้วยเจ้าประเทศราช มีอาํ นาจแต่งตัง้ พระ
ยาอัครมหาเสนาและจตุสดมภ์สาํ หรับเมืองนครศรีธรรมราชได้ คล้ายกรุงธนบุร ี พระเจ้านครศรีธรรมราช
(หนู) ได้รบั ราชการสนองพระเดชพระคุณมาจนกระทังสิ
่ น้ รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุร ี
ครัน้ ถึงสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒) คือ ใน
พ.ศ. ๒๓๒๗ จึงถูกถอดจากพระยศ "พระเจ้านครศรีธรรมราช" ลงเป็ น "พระยานครศรีธรรมราช"
และในรัชกาลเดียวกันได้แต่งตัง้ อุปราช (พัฒน์) บุตรเขยของพระเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) ขึน้ เป็ น
"เจ้าพระยานครศรีธรรมราช" เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) รับราชการมาจนถึงปลายรัชสมัย
รัชกาลที่ ๒ จึงได้กราบทูลลาออกจากตําแหน่งด้วยเห็นว่าตนชราภาพมากแล้ว

๒๐
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิสหล้านภาลัย (ครองราชย์ ๒๓๒๕-๒๓๖๗) จึงได้โปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ พระบริรกั ษ์ภเู บศรผูช้ ่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป็ นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช มีนามใน
ตราตัง้ ว่า "พระยาศรีธรรมโศกราช ชาติ เดโชไชยมไหสุริยาธิ บดี อภัยพิ ริยปรากรมพาหุ พระยา
ศรีธรรมราช"
ต่อมากระทําความดีความชอบในราชการจนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
"เจ้าพระยา
นครศรีธรรมราช" คนทัวไปรู
่ จ้ กั ในนาม "เจ้าพระยานครน้ อย"
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ตามหลักฐานทางราชการกล่าวว่าเป็ นบุตร เจ้าพระยา
นคร (พัฒน์) แต่คนทัวไปทราบว่
่
าเป็ นโอรสของพระเจ้ากรุงธนบุร ี
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชผูน้ ้มี คี วามสามารถมากได้ทาํ การปราบปรามหัวเมืองมลายูได้
สงบราบคาบ เป็ นนักการทูตทีส่ าํ คัญคนหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะการเจรจากับอังกฤษในสมัยรัชกาล
ที่ ๒-๓ ได้ทาํ ให้เมืองนครศรีธรรมราชมีอทิ ธิพลต่อหัวเมืองมลายู และเป็ นทีน่ บั ถือยําเกรงแก่บริษทั
อังกฤษ ซึง่ กําลังแผ่อทิ ธิพลทางการค้าขายและทางการเมืองในภาคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ยังเป็ นผูม้ ฝี ี มอื ในทางช่าง เช่น ฝี มอื ในทาง
การต่อเรือจนได้รบั สมญาว่าเป็ น "นาวีสถาปนิ ก" และในสมัยรัชกาลที่ ๔ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๙๔๒๔๑๑) เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ก็ได้ถวายพระแท่นถมตะทองและพระราชยานถมอีกด้วย
ภายหลังทีเ่ จ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ถึงแก่อสัญกรรม เจ้าเมืองนครศรีธรรมรา
ขคนถัดมาคือ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ผูบ้ ุตร ไม่เข้มแข็งเท่าทีค่ วร เป็ นเหตุให้หวั เมือง
มลายูกระด้างกระเดือ่ ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) ได้
ทรงแก้ไขจัดการปกครองหัวเมืองปกั ษ์ใต้ โดยให้มกี ารปกครองเป็ นมณฑล นครศรีธรรมราชจึงเป็ น
มณฑลของประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุขมุ นัยวินิต (ปนั ้ สุขมุ ) เป็ นข้าหลวง
เทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชใน พ.ศ. ๒๔๓๙
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๕๖๘) ได้
มีการเปลีย่ นแปลงการบริหารราชการแผ่นดินด้านการปกครองหัวเมืองอีกครัง้ หนึ่ง
ในรัชกาลนี้ได้
โปรดฯ ให้มกี ารแต่งตัง้ ตําแหน่งอุปราชปกั ษ์ใต้ขน้ึ เพือ่ ปกครองหัวเมืองปกั ษ์ใต้ทงั ้ หมด ในการนี้ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ สมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆมั พร กรมหลวงลพบุรรี าเมศวร์ ดํารงตําแหน่ง
อุปราชปกั ษ์ใต้
จนกระทังได้
่ มกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงได้ยบุ มณฑล
นครศรีธรรมราชลงเป็ นจังหวัดหนึ่งของราชอุปราชอาณาจักรไทยและดํารงฐานะดังกล่าวเรื่อยมาจน
ปจั จุบนั
ด้วยเหตุทน่ี ครศรีธรรมราชมีประวัตอิ นั ยาวนานมาก่อนกรุงสุโขทัยซึง่ ถือว่าเป็ นราชธานี
แรกของไทย มีความเจริญรุง่ เรืองทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์มาก่อนศิลปวัฒนธรรม เช่น
ประติมากรรม สถาปตั ยกรรม จิตรกรรม ช่างฝีมอื พืน้ บ้าน การละเล่น และขนบธรรมเนียมประเพณีอนั
เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมจึงมีมาก ซึง่ ชาวเมืองยังยึดถือปฏิบตั อิ ยู่ในปจั จุบนั นครศรีธรรมราชจึงมีอารย
ธรรมและศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของชาติบา้ นเมืองมาจนกระทังป
่ จั จุบนั นี้

๒๑

เชิ งอรรถ
๑
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๒๕๒๖), หน้า
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่ า่ ไชยา และนครศรีธรรมราช, “ใน
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีนครศรีธรรมราช ชุดที่ ๓ (นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ,
๒๕๒๖), หน้า ๑๔๘-๑๔๙.
๒
พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๙ หน้า ๑๘๘-๑๘๙.
๓
ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิ ลาจารึกสยาม ภาคที่ ๒ (พระนคร : หอพระสมุดสําหรับพระนคร, ๒๔๗๒), หน้า ๑๒.
๔
มานิต วัลลิโภดม, “สภาพของอาณาจักรต่าง ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทยก่อนศรีวชิ ยั มีอาํ นาจ,” ในรายงาน
การสัมมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีศรีวิชยั (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), หน้า ๖๘.
๕
สุวณ
ั ณภูม ิ หรือสุวรรณภูม ิ (แปลว่า ดินแดนทอง - Golden Land) คงจะหมายถึงดินแดนแหลมอินโดจีน
ทัง้ หมด คือ บริเวณพม่า ไทย กัมพูชา และแหลมมลายู ตรงตามที่ Childers, Pali Dictionary กล่าวไว้ มิได้
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(ร่างกุง้ ) ลงไปถึงสิงคโปร์.
๖
ั
มิลนิ ทปญหา
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า ๔๖๔.
๗
Paul Wheatley, The Golden Khersonese. (Kuala Lumper : University of Malaya Press, ๑๙๖๖),
p. ๑๘๓.
๘
Senarat Paranavitana, Ceylon and Malaysia. (Colombo : Lake House Investments Limited
Publishers, ๑๙๖๖), p. ๙๙.
๙
Paul Wheatley, op. Cit., pp ๖๖-๖๗, ๗๗.
๑๐
ดู Nihar Ranjore Ray, Sanskrit Buddhism in Burma. (Amsterdam, ๑๙๘๖), PP. ๗๘-๗๙.
ดู Paul Wheatly, op. cit., pp.๑๙๙-๒๐๐.
๑๑
ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิ ลาจารึก ภาคที่ ๒ จารึกทวาราวดี ศรีวชิ ยั ละโว้ พิมพ์ครัง้ ที่ ๒ แก้ไขใหม่
(กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๔), หน้า ๓๐-๓๑ และรูปที่ ๑๐.
๑๒
ประทุม ชุม่ เพ็งพันธุ,์ “ตามพรลิงค์” วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๒๓), หน้า ๙๓.
๑๓
ธรรมทาส พานิช, “กรุงตามพรลิงค์ทเ่ี มืองนครศรีธรรมราช,” พุทธศาสนาปีท่ี ๔๙ เล่มที่ ๑-๒ (กุมภาพันธ์พฤษภาคม, ๒๕๒๔), หน้า ๓.
๑๔
ดู สาส์นสมเด็จ ฉบับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘, ฉบับปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘ และ
ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘.
๑๕
ไมตรี ไรพระศก, “ปฏิกริ ยิ าศิลปวัฒนธรรม,” ศิ ลปวัฒนธรรม ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๔ (๒๕๒๓), หน้า ๖๗-๖๘
๑๖
Stanley J. O, Connor, Si Chon : An Early Settlement in Penninsular Thailand,” Journal of the
Siam Society, Vol. LVJ, Pt. I (January, ๑๙๘๖), p. ๔., and “Tambralinga and the Khmer Empire,”
Journal of the Siam Society, Vol. ๖๓ pt. I (January, ๑๙๗๕), pp. ๑๖๑-๑๗๕

๒๒
๑๗

Senarat paranavitana, op. cit., pp. ๗๘-๗๙
Ibid.
๑๙
Culavamsa, Culavamsa, being the more recent part of the Mahavamsa, Part I, translated by
W. Geiger, Pali Texi Society, Translation Series, No. ๑๘, London, ๑๙๒๙.
๒๐
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิ ลา
จารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : โรงพิมพ์สาํ นักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), หน้า ๑๒-๑๘.
๒๑
ธิดา สาระยา, เรือ่ งเดิม, หน้า ๑๐๙.
๒๒
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Journal of Historical and Social Studies, Vol. ๒, No. ๑ (January, ๑๙๕๙), pp. ๖๗-๘๒.
๒๓
คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี ประชุมศิ ลาจารึก ภาคที่ ๑
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), หน้า ๑๕-๓๒.
๒๔
ั
พระรัตนปญญา,
ชิ นกาลมาลีปกรณ์ (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๗), หน้า ๑๐๙.
๒๕
พระโพธิรงั สี, สิหงิ คนิทาน (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๖), หน้า ๔๑.
๒๖
Colone Sir Henry Jule, (translated and edited), The Book of Ser Marco Polo : The Venetian
Concerning the Kingdoms and Marvels of the East (London : John Murray, ๑๙๐๓), p. ๒๗๖.
๒๗
ไมเคิล ไรท์ ได้ตงั ้ ข้อสังเกตว่าชาวสิงหลฟงั คําทีม่ ี “ง” สะกดเป็น “น” สะกดเสมอ ดังนัน้ คําว่า “เมือง”
(Muang) จึงจดเป็ น “มุอนั ” (Muan)
๒๘
P.E.E. Fernando op. cit., pp. ๖๗-๖๘.
๒๙
ประเสริฐ ณ นคร, “จารึกที่พบในนครศรีธรรมราช” ใน รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์
นครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, ๒๕๒๑), หน้า ๔๕๒.
๓๐
ประทุม ชุม่ เพ็งพันธุ,์ เรือ่ งเดิม, หน้า ๙๕-๙๖.
๓๑
Joaquim de Campos, “Early Portuguese Accounts of Thailand,” Journal of the Siam Society,
Selected Articles from the Siam Society Journal, Vol. VII, Relationship with Portugal, Holland,
and the Vatican, (Bangkok, ๑๙๕๙), p. ๒๒๕.
๓๒
Jeremias Van Vliet, The Short History of the King of Siam, translated by Leonard Andaya,
(Bangkok : The Siam Society, ๑๙๗๕), p. ๑๖.
๓๓
John Crawfurd, Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin China, (Kuala
Lumpur : Oxford University Press, ๑๙๖๗), p. ๔๔๓.
๓๔
ดู F.D.K. Bosch, " De inscriptie van Ligor," TBG., LXXXI, ๑๙๔๑, pp. ๒๖-๓๘.
ดู Boechari, 'On the Date of the Inscripion of Ligor B," SPAFA (SEAMEO Project in Archaeology and
Fine Arts) Final Report Consultative Workshop on Archaeological and Environmental Studies on
Srivijaya (I-W2A), Indonesia, August 31-September 12, 1982. (Jakarta : Southeast Asian Ministers of
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