
รองรอยของศาสนาพราหมณ - ฮินดูในเมืองนครศรีธรรมราช 
รองศาสตราจารย สมบูรณ  บุญฤทธิ์* 

 
 
 จากเหตุการณ  “จตุคามฟเวอร” ที่เกิดขึน้ในเมืองนครศรีธรรมราชในชวงที่ผานมา (พ.ศ. 
๒๕๔๙ – ๒๕๕๐)  ทําใหเกิดการศึกษาเรื่องราวที่เกีย่วของกับ “จตุคาม” และ “รามเทพ” อยาง
ละเอียดเกือบทุกแงมุม  โดยนักวิชาการทองถ่ินหลายทาน ตางก็ไดนําเสนอบทความที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
“จตุคาม รามเทพ”  ในหลายแงมุม ดังจะเห็นไดจาก บทความที่ลงตีพมิพใน “สารนครศรีธรรมราช” 
ฉบับเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ หลายบทความ อาจจะกลาวไดวา สารนครศรีธรรมราช 
ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๐  เปนฉบับที่ลงบทความที่เกีย่วของกับแงมมุของจตุคาม รามเทพ เกือบทั้ง
ฉบับเลยทีเดียว 
 ผูเขียนเหน็วา  เปนโอกาสดีทีน่ักวิชาการในจังหวดันครศรธีรรมราช ไดใชสถานการณ และ
เหตุการณที่เกดิขึ้นในจังหวดันครศรีธรรมราช ศึกษาเรื่องราวนั้น ๆ ในแงมุมตาง ๆ  ทําใหเกิดองค
ความรูเผยแพรสูสาธารณชน เปนประโยชนในวงการการศึกษาอยางอเนกอนนัต 
 “จตุคาม  รามเทพ” เกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนาพราหมณ หรือฮินดู เพราะศาสนา
พราหมณ - ฮินดู มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพตาง ๆ   จึงนาจะไดศกึษาเรื่องราวทีเ่กี่ยวกับศาสนา
พราหมณ - ฮินดู  ที่แพรขยายเขามาจนเปนศาสนาที่รุงเรืองที่สุดในแถบนี้ในครั้งโบราณกาล เมอืง
นครศรีธรรมราช หรือ รัฐตามพรลิงค (มีความหมายวา “ลึงคทองแดง”  หรือ “ศิวลึงค”   อันเปน
สัญลักษณของพระศิวะเทพสงูสุดในศาสนาพราหมณ – ฮินดู ลัทธิไศวนกิาย)  ไดช่ือวาเปน
ศูนยกลางความเจริญรุงเรืองสูงสุดของศาสนาพราหมณ มาตั้งแตพุทธศตรรษที่ ๑๑ ปรากฏรองรอย
และหลักฐานทั้งที่เปนโบราณสถาน และโบราณวตัถุ ใหคนรุนหลังไดศึกษาอยางมากมายจนถึง
ปจจุบัน 
 การศึกษาเรื่องราวเกีย่วกับศาสนาพราหมณ - ฮินดูในภาคใต โดยเฉพาะในจงัหวัด
นครศรีธรรมราชนั้น นักวิชาการทองถ่ินไดศึกษาคนควาและนําเสนอเรื่องราวทีค่นพบหลายทาน 
อาทิรองศาสตราจารย  ดร. ปรีชา  นุนสุข  ไดศึกษาเรื่องราวของศาสนาพราหมณ - ฮินดู ในเมือง
นครศรีธรรมราช อยางตอเนือ่ง  ผลงานชิ้นหนึ่งเปนการศึกษาคนควาในงานวิทยานพินธ   เพื่อเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาประวัติศาสตร 
ภาควิชาประวตัิศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา ๒๕๔๔  ใน
ผลงานชิ้นนี้ ไดปรากฏผลการศึกษาทีเ่กี่ยวของกับศาสนาพราหมณ – ฮินดู ในจังหวัด
                                                        

* อาจารยประจําสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 



 ๒
นครศรีธรรมราชไวอยางนาสนใจ  ผูเขียนไดนําขอมูลสวนหนึ่ง ที่ปรากฏในวิทยานพินธดังกลาวมา
ใชประกอบในบทความนี ้จงึขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา นุนสุข ไว เปนอยางสูง ณ 
ที่นี้ดวย 
 เร่ืองราวที่ผูเขียนจะนําเสนอในบทความนี ้ คือรองรอยของศาสนาพราหมณ - ฮินดูที่ยัง
ปรากฏอยูในเมืองนครศรีธรรมราช  โดยจะเสนอตามลําดับเนื้อหา ดังตอไปนี ้

๑. ความรูเกี่ยวกบัศาสนาพราหมณ - ฮินดู โดยสังเขป 
๒.  การแพรกระจายของศาสนาพราหมณ – ฮินดู สูดินแดนอุษาอาคเนย และคาบสมุทร

ไทย 
๓. รองรอยของศาสนาพราหมณ- ฮินดู ที่ยังคงปรากฏในเมอืงนครศรีธรรมราช 

 
๑. ความรูเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ – ฮินดู โดยสังเขป 

มีผูใหความหมายของคําวา “พราหมณ” ไว ๒  ความหมาย คือ หมายถงึ ตัวนักบวชทีน่ับถือ 
ศาสนาพราหมณ (Brahman)  และหมายถึง  ศาสนาพราหมณ (Brahmanism)   
 ความหมายทีห่มายถึง ตวันกับวชที่นับถือศาสนาพราหมณ (Brahman) นั้น ในหมูพราหมณ 
ไดใหคําจํากดัความตอไปวา คือคนที่รูหรือศึกษาพรหม อันไดแก พระเวท หรือคนที่รูหรือศึกษา
ดวงวิญญาณอนับริสุทธิ์  พราหมณเปนผูที่เกิดจากโอษฐ (ปาก) ของพระพรหม, พราหมณเปนผูที่ยึด
มั่นในปรมาตมัน และอาตมนั  โดยเชื่อวา ปรมาตมันสูงสุดคือ การไปรวมสถิตยอยูกบัพระพรหมัน
อยางนิรันดร, นอกจากนัน้ พราหมณ ยงัถูกมองวาเปนผูบริสุทธิ์ผุดผอง เพราะ เกิดในตระกูลแหง
วรรณะสูงสุด เปนพระ และนักปรัชญา อุทิศตัวตอการศกึษาคัมภีรศกัดิ์สิทธิ์ และพวกเขาไดรับความ
อุปถัมภโดยรัฐหรือคนวรรณะอื่น  พวกพราหมณเปนพวกมังสะวิรัติ  อาบน้ําวันละ ๒ คร้ังในแมน้ํา
ที่ไหลตลอดเวลา  สวมใสเสนดายอันศกัดิ์สิทธิ์ คือ สายยัณโญปวตี  ซ่ึงถือเปนสัญลักษณแหง
สถานะของพราหมณ ๑

 สวนในความหมายทีห่มายถึง ศาสนาพราหมณนัน้ จําเปนที่จะตองอธิบายเรื่องราวตาง ๆ 
ของศาสนาพราหมณ โดยละเอียดเล็กนอย กลาวคือ ศาสนาพราหมณ (Brahmanism)  เปนศาสนา
ดั้งเดิม   ตั้งแตสมัยพระเวทของอินเดีย (ประมาณ ๑๐๐ ปกอนพุทธกาล)  มีลักษณะเปนพหุเทวนยิม 
ตอมามีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเทพองคเดียวที่เปนนามธรรม และในที่สุดไดววิฒันาการมาเปน
ศาสนาฮินดู มพีระเจาสูงสุดสามองค คือ พระพรหม  พระวิษณุ (พระนารายณ)  และพระศวิะ (พระ
อิศวร) รวมเรยีกวา “ตรีมูรติ” 

                                                        
๑ พิพัฒน  กระแจะจันทร. “ชีวิต และสังคมพราหมณเมืองนครศรีธรรมราชในบริบทสังคมอยุธยา”  

สืบคนไดใน http://kobarchaeology.blogspot.com/  ๒๑  กมุภาพันธ  ๒๕๕๑. 

http://kobarchaeology.blogspot.com/


 ๓
 รองศาสตราจารย ดร. ปรีชา  นุนสุข๒  ไดอธิบายถึงวิวฒันาการของศาสนาพราหมณ วาเปน
ศาสนาที่ถือกําเนิดขึ้นในประเทศอินเดยี  โดยมวีิวัฒนาการที่สําคัญ คือ ไดมีการคนพบหลักฐานทาง
โบราณคดีที่สันนิษฐานไดวา ความเชื่อถือในสังสารวัฎ หรือการเวยีนวายตายเกดิไดมีขึ้นในประเทศ
อินเดียมานานแลว  กอนที่ชนชาติอารยันจะอพยพเขามา  คร้ันเมื่อชนชาติอารยันไดอพยพเขามาใน
ประเทศอินเดยี  เมื่อราว ๑,๐๐๐ ปกอนพทุธกาล ก็ไดมกีารนําศาสนาพระเวทเขามาดวย   ศาสนา
พระเวทเปนศาสนาที่มีการเคารพบูชาเทวดาที่เกีย่วกับธรรมชาติ อาทิ พระอินทร เทพเจาแหงสายฟา
และสงคราม  พระวรณุเทพ เทพเจาแหงฝน  และพระพาย เทพเจาแหงลม  เปนตน      ในศาสนา
พระเวทไมมีการทํารูปเคารพ  เนื่องจากชนชาติอารยนัเปนพวกที่ไดอพยพเคล่ือนยายทีไ่ปมาอยู
เสมอ  การติดตอกับเทพเจาจึงเพียงแตการกอกองไฟ  ใสของสังเวยหรือบูชายัญลงไปในกองไฟ  
และมีบทสวดสําหรับออนวอนบูชาเหลาเทพเจาเทานัน้  ในศาสนาพระเวท ยังไมมีการเชื่อถือในการ
เวียนวายตายเกิด  และเชื่อแตเพยีงวา ผูที่ตายไปแลวจะอยูกับพระยม  ซ่ึงเปนเทพเจาแหงความตาย 
เมื่อพวกอารยนัไดเขามาตั้งหลักแหลงในอินเดียแลว ก็ไดมกีารนําเอาศาสนาพระเวทเขามาปะปน
กับความเชื่อพืน้เมืองซึ่งไดมมีากอนหนานีแ้ลว  จึงไดเกดิเปนศาสนาใหมที่เรยีกวา “ศาสนา
พราหมณ” 
 ศาสนาพราหมณ ไดยอมรับในเรื่องการเวยีนวายตายเกดิ  รวมทั้งไดเชื่อวามีพระผูเปนเจา 
คือ มหาบุรุษหรือพรหมันเปนผูสรางโลก และสรางสิ่งมีชีวิตทั้งปวงขึ้น ศาสนาพราหมณไดนําเอา
ระบบวรรณะเขามาใช โดยไดมีการแบงมนุษยออกเปน ๔ วรรณะ คือ พราหมณ (นกับวช) กษัตริย 
(นักรบ) แพศย (พอคา) และศูทร (กรรมกร)  ในระยะนี้มกีารเชื่อถือกันโดยทั่วไปวา สังสารวฎั หรือ
การเวยีนวายตายเกดินั้นเปนทุกข  เมื่อตายแลวจะไดเขาไปรวมกับพระองค ไมตองเวยีนวายตายเกดิ
อีกตอไป  ดวยเหตนุี้พวกพราหมณ คือ นักบวช ซ่ึงเปนผูสามารถติดตอกับพระผูเปนเจาและรู
พระทัยของพระองคแตเพยีงพวกเดียว  พวกพราหมณจงึเปนผูที่มีอํานาจมากมาย 
 คร้ันในราวพทุธกาล  ไดเกดิมีศาสนาใหมขึ้นในประเทศอินเดียอีกสองศาสนา คือ ศาสนา
ไชนะหรือศาสนาเชน และศาสนาพุทธ  ศาสนาที่เกิดใหมทั้งสอง มีหลักความเชื่อที่ปฏิเสธไมยอม
เชื่อในเรื่องพระเจา และไมยอมรับระบบวรรณะ สอนใหศาสนิกหลุดพนจากการเวียนวายตายเกดิ
โดยตนเอง 
 ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐   ศาสนาพราหมณจึงไดมีการปรับตัวอีกครัง้  เกิดเปนศาสนา
ฮินดู (Hinduism) ขึ้น ศาสนาฮินดูแบงออกเปนลัทธิใหญ ๆ คือ ลัทธิไศวนิกาย   นยิมนับถือพระศิวะ
หรือพระอิศวรเปนใหญ และลัทธิไวษณพนิกาย นับถือพระวษิณหุรือพระนารายณเปนใหญ สวน

                                                        
๒ ปรีชา  นุนสุข.  ประวัติศาสตรนครศรีธรรมราช : พัฒนาการของรัฐบนคาบสมุทรไทยในพุทธ

ศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๙.  (วิทยานิพนธ  ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร ภาควิชา
ประวัติศาสตร  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.) หนา ๑๕๕ – ๑๕๗. 



 ๔
พระพรหมผูสรางโลก นั้น ไมเคยมีผูนับถือพระองคเปนเอกเทศโดยเฉพาะ  อยางไรก็ตาม พระผูเปน
เจาทั้งสาม ก็อาจจะรวมตัวกนัเปนองคเดยีวกัน เรียกวา “ตรีมูรติ”  บางครั้งก็มีการรวมลัทธิทั้งสอง
เขาดวยกัน โดยมีการสรางรูปเคารพเปนพระหริหระ มีลักษณะเปนพระวษิณุ (หริ) คร่ึงหนึ่ง และ
เปนพระศวิะ (หระ) คร่ึงหนึง่  ศาสนาฮินดไูดเจริญสืบเนือ่งตอมาในประเทศอินเดีย ตราบจนกระทั่ง
ปจจุบันนี ้
 

 

 
 
 
 ภาพประกอบที่ ๑    “ตรีมูรติ” หรือ 

พระหริหระ  
ที่มา : 
http://www.thailex.info/THAILEX/THAILE
XTHA/LEXICON/Harihara.htm   
๓ มีนาคม  ๒๕๕๑ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 ลัทธิหรือนิกายของศาสนาฮนิดู นอกจากลัทธิไศวนิกาย และ ลัทธิไวศษณพนกิาย ดังที่
กลาวแลว ศาสนาฮินดูยังมลิีทธิหรือนิกายสําคัญอีก ๒ นิกาย คือ นิกายศากตุ     นับถือพระแม
อาทิศักตี หรือพระแมปราศักตี เปนใหญ และนับถือพระพรหม พระนารายณ และเทพอื่น ๆ ดวย  
อีกลัทธิหรือนิกายหนึ่ง คือ ลัทธิสมารุต  นับถือเทพหาองคดวยกัน คอื พระพิฆคเณศวร       พระ
แมภวานหีรือพระแมศกัตี  พระพรหม  พระนารายณ และพระศิวะ ไมมีองคใดใหญกวาโดยเฉพาะ 
 นอกจากนั้นยงัมีลัทธิที่แยกออกจากสี่นิกาย อีกเปนหลายรอยนิกาย แตละนิกายมีเทพ
สําหรับสักการะบูชา มีปรมาจารยผูกําเนดินิกาย  แตทุกนิกายถือวา พระปรมาตมัน เปนพระเจา
สูงสุด และใชตัวอักษร โอม เปนสัญลักษณทั้งสิ้น๓  
 ในขณะที่ศาสนาพราหมณ - ฮินดูไดวิวัฒนาการและมีการแผขยายออกไปอยางกวางขวาง
ยิ่งขึ้นนั้น  ระบบความเชื่อของศาสนาก็ยิ่งมีความซับซอนยิ่งขึ้นโดยลําดับเชนเดียวกัน  โดยเฉพาะ
ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจา  ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจาสูงสุด  ความเชื่อเกี่ยวกับอาตมัน  ความเชื่อ

                                                        
๓ บทความไมปรากฏชื่อผูแตง. “ศาสนาพราหมณ – ฮินดู”     สืบคนไดใน 

http://www.hertage.thaigov.net/religion/others/brahminism5.thm       ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑. 

http://www.thailex.info/THAILEX/THAILEXTHA/LEXICON/Harihara.htm
http://www.thailex.info/THAILEX/THAILEXTHA/LEXICON/Harihara.htm
http://www.hertage.thaigov.net/religion/others/brahminism5.thm


 ๕
เกี่ยวกับเรื่องกรรม และความเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร  ดังจะกลาวถึงระบบความเชื่อของศาสนา
พราหมณ – ฮินดู  โดยสังเขปดังนี้ 

๑. ความเชื่อเก่ียวกับเทพเจา 
ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาของศาสนาพราหมณ - ฮินดู           เกิดจากสภาพธรรมชาติที่มีการ 

จินตนาการวา เบื้องหลังธรรมชาติ หรือปรากฎการณตาง ๆ ตองมีผูมีอํานาจบันดาลใหเปนไป         
ผูมีอํานาจดังกลาวคือเทพเจา  เทพเจาทางธรรมชาติเหลานี้เปนที่มาของเทพนิยายทางศาสนา
พราหมณ และเปนพื้นฐานที่สําคัญของลัทธิการบูชายัญในศาสนาฮินดูในระยะตอมา  เทพเจาที่
สําคัญ คือ เทพประจําทิศทั้งแปด ซ่ึงมีมาตั้งแตสมัยพระเวท และเห็นชัดขึ้นในสมัยพราหมณะ  อัน
เปนระยะที่มีการทําพิธีการตาง ๆ เพื่อบูชายัญ   เทพเจาที่สําคัญ ไดแก พระพรหม  พระวิษณุ  พระ
ศิวะ พระอินทร  พระยม  พระวรุณ  พระกุเวร  พระอัคนี  พระสุริยาทิตย  พระวายุ  พระโสมนาถ  
เปนตน 

๒. ความเชื่อเก่ียวกับพระเจาสูงสุด 
ศาสนาพราหมณ – ฮินดู มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาหลายองค แตไดมกีารยกยองใหเทพเจา 

บางองคเปนเทพเจาสูงสุด ในแตละนิกาย  โดยบางนิกายถือเอาพระพรหมเปนเทพสงูสุด บางนิกาย
ถือพระวิษณุเปนเทพสูงสุด บางนิกายถือเอาพระศิวะ เปนเทพสูงสุด  และในบางยุคบางสมัยไดมี
การรวมเทพเจาสูงสุดทั้งสามเขาดวยกันเปนเทพสูงสุด  เรียกวา “พระตรีมูรติ” ดังที่ไดกลาวไปแลว
ในตอนตน 

๓. ความเชื่อเก่ียวกับอาตมัน 
อาตมัน (Soul)  เปนลักษณะความเชื่อสําคัญในศาสนาพราหมณ - ฮินด ูโดยเชื่อวาเปนพลัง 

ชนิดหนึ่ง ไมใชวัตถุ ดํารงอยูไดอยางเปนอิสระ หรืออาจจะอาศยัอยูกบัรางกายหรือวัตถุก็ได  แตไม
แตกดับเมื่อวัตถุแตกดับ  ดังนั้น อาตมัน คอืส่ิงที่อยูในตวัตน ทําใหเปนบุคคลขึ้น แมรางกายจะเนา
เปอยแลว ยังเชื่อวาอาตมันยงัคงอยูตอไป  หรืออาตมัน คือเจตภูตของบุคคลที่ตาย เชื่อวาไดแยก
ออกไปจากรางกายและดํารงอยูไดตามลําพงั  เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความดีตายไปแลว อาตมันยอม
ขึ้นสูสวรรค  เมื่อบุคคลทําชั่วจะตกนรก  แตทั้งสวรรคและนรกไมใชจดุสุดทายของมนุษย  เพราะ
ทําใหอาตมันตองเวียนวายเชนเดียวกนั  คือ อยูภายใตกฎแหงกรรม ซ่ึงจะชักนําใหเกิดอีก  เปนผูอยู
ในอํานาจของพญายม คือ ความตาย 

๔. ความเชื่อเก่ียวกับเรื่องกรรม 
ศาสนาพราหมณ – ฮินดู มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกรรม โดยเชื่อวากรรมเปนกฎของจักรวาล  

และกฎศีลธรรมของสังคม  แนวคดิเรื่องกรรมมีความสัมพันธกับการเกิดใหม คือ หากบุคคลมีกิเลส
หรืออวิชชา  เขาก็ตองทํากรรม  กรรมยอมผลักดันใหเขาเกดิแลวเกิดอีก  กรรมในอดีตเปนตัวที่
กําหนดชีวิตในปจจุบัน  กรรมในปจจุบนัเปนตัวกาํหนดชีวิตในชาติตอไป  หากบุคคลใดเกิดมาแลว
รํ่ารวย ยากจน  หรือต่ําตอย  เขาก็ตองรับสภาพเชนนั้น  เพราะการใหผลกรรมแบบที่มีชะตากําหนด



 ๖
ไวลวงหนาแลวเชนเดียวกับพรหมลิขิต เปนสภาพที่ทุกคนตองจํายอม  แกไขไมได  วิถีชีวิตถูก
กําหนดไวลวงหนาแลว  

๕. ความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตร 
ไสยศาสตร เปนศาสตรที่เกี่ยวของกับการใชเวทยมนตคาถา ทุกรูปแบบ         ตลอดจนการ 

ยอมรับอํานาจที่เกิดจากการใชเวทยมนตคาถาตาง ๆ  เดมิการรายเวทยมนตคาถา เปนการสวดออน
วอนพระเจา ตอมาคอย ๆ  กลายเปนพิธีกรรมตาง ๆ  เชื่อวามีความศกัดิสิ์ทธิ์ในตัวเอง คาถาที่ใชก็มี
ความศักดิ์สิทธิ์  มีอํานาจลกึลับในตวัอักษร  ไมขึ้นอยูกับอํานาจของเทพเจา เพราะสามารถบังคับ
เทพเจาใหปฏิบัติตาง ๆ ได  เทพจึงเปนสื่อใหการประกอบพิธีกรรมเกิดสัมฤทธิ์ผลเทานั้น   

กลาวโดยสรุป จะเห็นวา ระบบความเชื่อหรือแนวคิดของศาสนาพราหมณ – ฮินดูเปนการ 
ยอมรับอํานาจตาง ๆ  ไมวาจะเปนอํานาจทีไ่มมีตัวตน หรืออํานาจที่มีตัวตน คือ เปนวญิญาณรายตาง 
ๆ เปนรุกขเทวดา เปนเทพเจา  จนกระทั่งเปนพระเจาสูงสุด  และยังคดิวาพลังตาง ๆ  ที่ออกไปจาก
ตัวบุคคลสามารถทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ได ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการออนวอนหรือบวงสรวง
อํานาจนั้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  แมวาระยะหลัง ๆ       จะถูกมองวาความคิดดังกลาวนี้เปนเรื่องของ
พราหมณผูประกอบพิธีนัน้เองที่สามารถเรียกอํานาจตาง ๆ  ได  หรืออํานาจที่แทจริงอยูทีผูกระทํา
พิธี แตการยอมรับอํานาจเหนือมนุษยกย็ังคงมีอยู 
 ศาสนาพราหมณ – ฮินดู มีหลายลัทธิหรือหลายนิกาย ดงัที่ไดกลาวมาแลว  แตจากรองรอย
ที่ปรากฏอยูมากบนคาบสมุทรไทยนั้น รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  นุนสุข ไดสรุปวา เปนรองรอย
ของศาสนาพราหมณ ลัทธิไศวนิกาย ซ่ึงนับถือพระศิวะ (พระอิศวร) เปนเทพสุงสุด  และลัทธิ
ไวษณพนิกาย  ซ่ึงนับถือพระวิษณุ (พระนารายณ) เปนเทพสูงสุด๔ 
 
๒.การแพรกระจายของศาสนาพราหมณ-  ฮินดู  สูดินแดนอุษาอาคเนย และ 
     คาบสมุทรไทย 

ศาสนาพราหมณ- ฮินดู ไดแพรกระจายเขาสูดินแดนอุษาอาคเนย  และคาบสมุทรไทยตั้งแต 
เมื่อไหรยังหาขอสรุปที่ตรงกันไมได  แตมีเอกสารที่กลาวถึงการแพรกระจายของศาสนาพราหมณ - 
ฮินดูเขาสูดินแดนแหงนี้ หลายกระแสดวยกัน แตละกระแสมีความแตกตางในเรื่องระยะเวลาและ
สถานที่หรือดินแดนของการแพรกระจายเขามาของศาสนาพราหมณ  - ฮินดู ดังนี้ 

                                                        
๔ ปรีชา  นุนสุข. เลมเดียวกัน. หนา ๑๕๕. 



 ๗
บทความเรื่อง “ศาสนาพราหมณ – ฮินดู” ๕  ไมปรากฏชื่อผูเขียน     กลาวถึงระยะเวลาและ

การเดินทางของผูที่นําศาสนาพราหมณ – ฮินดู เขามาแพรกระจายเขาสูดินแดนอุษาอาคเนย และ
คาบสมุทรไทย วา 
 

“....เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒ – ๓  นักบวชพราหมณเผา 
 ดราวิเดยีน  ทางภาคใตของอินเดีย ไดเดนิทางดวยเรือจากอินเดีย  มุง
หนาไปทางทศิตะวนัออก ขามทะเลอันดามัน  ไดพากันมาหลายคณะ
หลายพวก  มาขึ้นฝงทางชายทะเลตะวนัตกของแหลมปลายแถบเมอืง
มะริด ทวาย มลิวัลย  มีพวกที่ขึน้ฝงทีบ่านทุงตึก  บนเกาะพระทอง  
อําเภอคุระบุรี จังหวดัพังงาในปจจุบัน 
 หลังจากที่พวกพราหมณรูภมูิภาคตะวันออกของทวีปเอเชียแลว 
พราหมณที่เปนพอคาก็เร่ิมใชเสนทาง โดยผานชองแคบ   จากปาก
คลองปกาไส ไปออกปากน้ําตาป ที่อาวบานดอน โดยผานพืน้ที่อําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบี่  ไปตามชองแคบที่อยูระหวางเขาหนาแดง  ไป
ตามรองน้ําที่เปนคลองสินปุน  แลวไปบรรจบกับแมน้ําตาป  ในเขต
อําเภอทุงใหญ จังหวดันครศรีธรรมราช  ผานเขาเขตจังหวัดสุราษฎรธานี  
ที่อําเภอเวียงสระ  อําเภอพระแสง  อําเภอพุนพนิ แลวออกทะเลที่อาว
บานดอน 
 พวกพราหมณพอคาไดใชเสนทางนี้อยูหลายรอยป จนชองแคบ
ดังกลาวตืน้เขนิ ใชเดินเรือไมได  พอคาอินเดียก็ใชการแลนเรือผาน
สิงคโปร  ที่อยูปลายสุดของแหลมมลายูดานตะวนัออก ผานเมือง
นราธิวาส ปตตานี  สงขลา  นครศรีธรรมราช  และอาวบานดอนใน
จังหวดัสุราษฎรธานี  แลวมุงไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 
๒๐ องศา เขาทะเลจีนใตจนถึงประเทศจีน  ญี่ปุน  และเกาหลี 

 
 พอคาชาวอินเดียเหลานี้  สวนใหญนับถือศาสนาพราหมณ ฮินด ู
เมื่อไปถึงเมืองไหนกป็ฏิบัติตามลัทธิศาสนาของตน ณ ทีน่ั้น มีรองรอย
ใหเห็นอยูในแถบประเทศมาเลเซียตอนบน  ในรัฐเคดาห มีโบสถ
พราหมณเกาแกตั้งอยูริมแมน้ําบาตู  ปาฮตั  มีอายพุันป  และที่อําเภอยะรัง  

                                                        
๕ บทความไมปรากฏชื่อผูเขียน เผยแพรบนเวบไซท  

http://www.hertage.thaigov.net/religion/others/brahminism5.thm  วันที่ ๒๑  กมุภาพนัธ  ๒๕๕๑. 

http://www.hertage.thaigov.net/religion/others/brahminism5.thm


 ๘
จังหวดัปตตานี 
 พวกพราหมณรุนแรก ที่ตั้งหลักอยูที่บานทุงตึก  บนเกาะพระ
ทอง  แลวตอมาไดอพยพเขามาบนแผนดินใหญ  ตั้งชุมชนคือคุระบุรี  
จากนั้นไดยายไปอยูที่ปากน้าํตะกัว่ปา  เรียกหมูบานของตนวา ตะโกลา  
เมื่อกวาพนัปมาแลว  ไดสรางเทวสถานขึน้ที่เชิงเขาแหล  ตําบลรามณีย  
อําเภอตะกั่วปา  ตอมาบางสวนไดอพยพขามเขาศก  ไปทางตะวนัออกเขา
สูเขตจังหวดัสุราษฎรธานี  แลวเดินทางเลียบลําน้ําตาป ถึงอําเภอทา
ขนอน  และอําเภอพุนพิน  ไดแบงออกเปนสองพวก  โดยมุงไปทางฝง
ตะวนัออกของแหลมมลายพูวกหนึ่ง อีกพวกหนึ่ง เดนิบกไปทางทศิใต 
ไปตั้งชุมชนทีอํ่าเภอเวยีงสระปจจุบนั...” 

 
 ในบทความ เร่ือง “ชีวิต และสังคมพราหมณเมืองนครศรีธรรมราชในบริบทสังคมอยุธยา” 
โดยพิพัฒน  กระแจะจนัทร๖    กลาวถึงระยะเวลาและการเขามาของศาสนาพราหมณ - ฮินดูใน
ดินแดนอุษาอาคเนย ที่มีความแตกตางกบับทความที่ยกมาเบื้องตน ทั้งในเรื่องของระยะเวลาและ
เสนทางของการเขามา  วา  
 

 “...ศาสนาพราหมณ ไดแพรกระจายเขามาในอุษาอาคเนย อยาง
นอยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๖  ในอาณาจักรฟูนนั  ผูใดที่นําศาสนา
พราหมณเขามาเผยแพรในภมูิภาคนี้กอน  ยังเปนที่ถกเถียงกันอยูบางวา 
เปนพอคา บางวาเปนนักบวชในศาสนาพราหมณ  และบางวาเปนกษัตริย
ก็มี  แตที่แนนอนก็คือ จะตองเปนพราหมณเทานั้น  เพราะสามารถ
เผยแพรหลักธรรมและศิลปวทิยาชั้นสูงได  การเขามาของพราหมณนี้คง
เขามาเพื่อประกอบพิธีกรรมใหกับกษัตริยพื้นเมือง  ซ่ึงไดรับแนวคิดเรือ่ง
การปกครองไปจากอินเดีย  การใชพราหมณประกอบพิธีกรรมนี้ ไดชวย
ทําใหพราหมณกลายเปนสวนหนึ่งของราชสํานัก  และมีบทบาทในฐานะ
ของผูถายทอดความรูตาง ๆ ใหกับกษัตริย และสถาปนาความเปนกษัตริย
ในลัทธิเทวราชา....” 

 
 และไดกลาวถึงเสนทางการเขามาของศาสนาพราหมณ – ฮินดู ในดินแดนอุษาอาคเนยวา 

                                                        
๖ พิพัฒน  กระแจะจันทร. เร่ืองเดียวกัน.  สืบคนไดใน http://kobarchaeology.blogspot.com/ วันที่ 

๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑. 

http://kobarchaeology.blogspot.com/


 ๙
 “...การเขามาของศาสนาพราหมณในระยะนั้น คงเกิดขึน้บริเวณ
พื้นที่คาบสมุทรมลายูกอน  เพราะตั้งอยูบนเสนทางการเดินเรือ และจุด
กึ่งกลางของการคาขามสมุทรระหวางอนิเดียและจีน  และทําให
คาบสมุทรนี้เปนที่พักระหวางการเดินทาง  ปจจุบันบริเวณที่พบรองรอย
ของศาสนาพราหมณที่เกาแกบริเวณคาบสมุทรมลายูแหงหนึ่งก็คือ 
นครศรีธรรมราช  ไดพบหลักฐานเปนเทวรูปเนื่องในศาสนาพราหมณ
นิกายไวษณพนิกาย และไศวนิกาย มาแลวอยางนอยตั้งแตพุทธศตวรรษที ่
๙ – ๑๐  ที่นครศรีธรรมราชและเปนบริเวณที่พบศาสนาพราหมณรุงเรอืง
อยางมากในคาบสมุทร...” 

 
 งานศึกษาคนควาของ รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  นุนสุข ในวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑติ เร่ือง 
ประวัติศาสตรนครศรีธรรมราช : พัฒนาการของรัฐบนคาบสมุทรไทยในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๙ 
ไดกลาวถึงการเขามาของศาสนาพราหมณ – ฮินดู ในคาบสมุทรไทย ดงันี้๗

 
 “....จากขอมูลที่ศึกษาคนควา ไดสะทอนใหเหน็ขอเท็จจริงที่สําคัญใน
ประวัติศาสตรของศาสนาพราหมณ  ทั้งในสวนของศาสนาพราหมณในประเทศ
อินเดีย และศาสนาพราหมณที่แพรกระจายมาสูชุมชนโบราณตาง ๆ  บนคาบสมุทร
ไทยอยางนอย สองประการ คือ ประการแรก ในประเทศอินเดยีในระยะเวลานัน้ 
ศาสนาพราหมณไมไดมีบทบาทแตเพยีงเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตวญิญาณตาม
นิยามในทางศาสนาโดยทั่วไปสําหรับสังคมชาวอินเดยีแตเพียงอยางเดยีว  หากแต
ศาสนานี้ไดมบีทบาทอยางสําคัญในทางการคาและการเมืองการปกครองของอินเดีย
ดวย  ศาสนานี้จึงมบีทบาทอยางโดดเดนในศนูยกลางการคาและการเมืองการ
ปกครองในทกุภูมภิาคของอินเดีย คือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคตะวันออก
เฉียงใตของอนิเดีย  และประการที่สอง การเผยแพรเขามาของศาสนาพราหมณใน
ชุมชนโบราณตาง ๆ บนคาบสมุทรไทยในระยะเวลานัน้ ไดเขามาโดยเปนผลอันสืบ
เนื่องมาจากกระบวนการในทางการคาระหวางอินเดียและคาบสมุทรไทย  ภายใต
ระบบเครือขายทางการคานานาชาติ  ซ่ึงนอกจากจะสะทอนใหเหน็ไดจากการที่ได
ปรากฏประติมากรรมรูปเคารพของศาสนาพราหมณในบริเวณที่เปนแหลงศูนยกลาง
ทางการคาของคาบสมุทรไทยในระยะเวลาดังกลาวทั้งสิ้น...” 

 

                                                        
๗ ปรีชา  นุนสุข. เลมเดียวกัน. หนา ๑๖๗. 



 ๑๐
 จากขอมูลกระแสตางๆ ที่เกี่ยวกับการแพรกระจายของศาสนาพราหมณ - ฮินดูเขาสูดนิแดน
อุษาอาคเนยและคาบสมุทรไทย ที่ผูเขียนไดยกมานั้น  ถึงแมจะสรุปไมไดวา ศาสนาพราหมณ - ฮินดู
ไดแพรกระจายเขาสูดินแดนนี้ตั้งแตศตวรรษที่เทาไหรกันแน  อยางนอยก็เห็นไดชัดเจนวา มีการ
แพรกระจายของศาสนาพราหมณมายังดินแดนแถบนี้มาแลวไมนอยกวาพุทธศตวรรษที่ ๖  อยาง
แนนอน สอดคลองกับความเห็นของศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล ที่ใหความเห็นวา 
ดินแดนแถบนีไ้ดมีการติดตอคาขายระหวางภาคเอเชียอาคเนยมาตั้งแตสมัยกอนประวตัิศาสตร  แต
ศาสนาพราหมณโดยพวกพราหมณที่มีความรูไดเดินทางเขามามากขึ้นในระยะระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ ๗ – ๘ ทําใหเกิดหลักฐานทางวรรณคดี คือ ศลิาจารึกภาษาสันสกฤตขึ้นในพุทธศตวรรษ
ที่ ๘๘ 
 นอกจากนั้น ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล ยังใหเหตุผลที่มีการติดตอกันอยาง
แพรหลายระหวางประเทศอินเดียและภาคเอเชียอาคเนย ในพุทธศตวรรษที่ ๗ – ๘ จนทําใหศาสนา
พราหมณ และศาสนาพุทธไดแพรกระจายเขามาในดินแดนแถบนี้มากขึ้น  วาเปนเพราะสาเหตุ 
ดังตอไปนี้ ๙

๑. มีการติดตอคาขาย “สินคาฟุมเฟอย” มากขึ้นระหวางประเทศอินเดยีและอาณาจักร 
โรมัน สินคาที่สําคัญซึ่งชาวอินเดยีตองการจากภาคพืน้เอเชียอาคเนย คือ ทอง  เครือ่งเทศ ไมหอม 
และยางไมหอม  โดยเฉพาะทอง เปนที่ตองการของชาวอินเดียมาก แตการติดตอคาขายกับอาณาจักร
โรมันไดถูกตดัขาดไปตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๔  จึงทําใหชาวอินเดียเดินทางออกมาติดตอคาขายทาง
ภาคเอเชียอาคเนย เชน สุวรรณภูมิ  สุวรรณทวีป  ตักโกละ(ตลาดกระวาน)  การปูรทวีป (เกาะ
การบูร) นาริเกลทวีป (เกาะมะพราว)  

๒. การตอเรือของชาวอินเดยีและชาวจีนดีขึ้นกวาแตกอน  อาจตอเรือใหญ ๆ  จุผูโดยสาร 
ไดตั้งแต ๖๐๐ – ๗๐๐ คน 

๓. รูจักวิถีลมมรสุม          ทําใหการเดนิทางทางเรือระหวางประเทศอินเดียและภาคเอเชีย 
อาคเนยตลอดจนจากประเทศอินเดียไปยังทะเลแดงทางทิศตะวนัตก  สะดวกรวดเร็วและแมนยํากวา
แตกอน 
 ๔. พุทธศาสนาไดเจริญแพรหลายขึ้น  ทําใหชาวอินเดียไมรังเกียจการเดินทางออกมายัง
ตางประเทศ   เพราะในศาสนาพราหมณนั้นการปะปนกับชนตางวรรณะหรือตางเชื้อชาติยอมถือ
เปนบาป  วรรณคดีในพุทธศาสนา เปนตนวา ชาดกตาง ๆ  ก็ไดกลาวถึงการเดินเรือระหวางประเทศ

                                                        
๘ ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล. ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ. ๒๐๐๐. พิมพครั้งที่ ๔

(กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดสามลดา, ๒๕๔๙.) หนา๕.  
๙ เลมเดียวกัน. หนา ๕ – ๖. 



 ๑๑
อินเดียและภาคเอเชียอาคเนยไวหลายแหลง  พระพุทธรูปแบบอมราวดีที่คนพบในภาคเอเชียอาคเนย
ดังที่ปรากฏมาแลว ก็คงเปนรูปพระพุทธทีปงกร ผูหามสมุทรอันเปนที่นบัถือของชาวเรือนั่นเอง 
 
 ในสวนทีเ่กีย่วกับเสนทางการเดินทางคาขาย ศาสตราจารยหมอมเจาสุภทัรดิศ  ดิศกลุ ได
อธิบายวา ๑๐

 
 

 “...มีเสนทางการเดินทางคาขายมายังภาคเอเชียอาคเนยทั้งทางน้ํา
และทางบก  โดยผูที่มาทางภาคใตของประเทศอินเดียกอ็าจแลนเรือผาน
มาระหวางหมูเกาะอันดามันและนิโคบาร  หรือระหวางหมูเกาะนิโคบาร
และแหลมอฉินในเกาะสุมาตรา  พวกแรกคงจะขึน้บกที่เมืองตะกัว่ปา 
และพวกที่สองมายังแควนไทรบุรี  และตอจากนัน้ก็อาจเดินทางบกจาก
แควนไทรบุรีไปยังเมืองสงขลา  จากตรังไปยังพทัลุง  ไปยัง
นครศรีธรรมราชหรืออาวบานดอน จากกระไปยังชุมพร  และจากตะกัว่
ปาไปไชยาได  สําหรับผูที่มาจากภาคกลางของประเทศอินเดียหรือแลน
เรือเลียบตามฝงมาก็อาจขึ้นบกที่เมืองทะวาย  เดินทางผานดานพระเจดีย 
๓ องค และตามลําน้ําแมกลองลงไปยังลุมแมน้ําเจาพระยา  หรือจากเมือง
มะละเหมงทางภาคเหนือผานดานแมสอดเขามายังเมืองตาก ซ่ึงตั้งอยูบน
ฝงแมน้ําวัง  จากลุมน้ําเจาพระยาก็คงมทีางเดินผานไปยังแมน้ําโขงโดย
ผานทางเมืองศรีเทพ  ลุมแมน้ํามูลและที่ราบสูงโคราช  ทางเดินสายนี้อาจ
ไปสิ้นสุดลงที่เมืองจําปาศักดิ์  อันเปนบอเกิดของแควนกุมพุชกไ็ด  
นอกจากนี้ทางภาคเหนือยังมทีางบกที่ติดตอระหวางประเทศอินเดียกับ
ประเทศจีนโดยผานทางแควนอัสสัม ภาคเหนือของประเทศพมา และ
แควนยุนนานเขาไปจนถึงอาณาจักรนานเจา...” 
 

 
  

 
 
 

                                                        
๑๐ เลมเดียวกัน.  หนา ๗. 
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การแพรกระจายเขามาของศาสนาพราหมณ
องรอยของการแพรกระจายทั้งที่เปนโบราณสถานแ
คารพของศาสนาพราหมณ เปนเทวรูปรุนตนของพร
วษณพนิกาย ซ่ึงเปนพระวษิณุที่มีความเกาแกที่สุดท
ี่คนพบในแหลงโบราณคดีวดัศาลาทึง (วดัชยาราม
บราณคดีหอพระนารายณ อําเภอเมือง จงัหวัดนคร
ําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช   เปนตน 

รองรอยหรือหลักฐานอื่นนอกจากที่ไดก
ักษณะเปนเทวาลัยหรือเทวสถานของศาสนาพรา
หลงโบราณคดีเขาพระนารายณ อําเภอกะปง  และ
ังหวัดพังงา  เปนตน แหลงโบราณคดีเหลานี้ลวนป
ารแพรกระจายเขามาของศาสนาพราหมณ – ฮินดู แ
ยางชัดเจน 
 

ภาพประกอบที่  ๒  เสนทางคาขายโบราณ จาก 

อินเดีย  – จีน ผานแหลมมลายู 
ที่มา : สารนครศรีธรรมราช ปที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒   
หนา  ๑๕. 
ภาพประกอบที่ ๓  เสนทางคาขายโบราณ จาก 
อินเดีย – จีน เสนทางลัดจาก
ตะกั่วปา จ.พังงา  –     อาว
บานดอน  จ. สุราษฎรธานี 

ที่มา  สารนครศรีธรรมราช  ปที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒  
กุมภาพันธ ๒๕๕๐, หนา ๑๗ 
 – ฮินดู ตามเสนทางการคาดังกลาว  ปรากฏ
ละโบราณวัตถุมากมายหลายแหง เชน รูป
ะวิษณุ เทพเจาสูงสุดของศาสนาพราหมณลัทธิ
ี่คนพบในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต, เทวรูปอื่นๆ 
) อําเภอไชยา  จงัหวัดสุราษฎรธานี  แหลง
ศรีธรรมราช และแหลงโบราณคดีวดัพระเพรง 

ลาวแลว ยังมีการคนพบแหลงโบราณคดีที่มี
หมณที่เคยรุงเรืองในอดีตอีกหลายแหลง เชน 
แหลงโบราณคดีเขาพระเหนอ  อําเภอตะกั่วปา 
รากฏหลักฐานหรือรองรอยท่ีแสดงใหเห็นถึง
ละเจริญรุงเรืองในคาบสมุทรไทยทั้งสองฝงได



 ๑๓

๓.รองรอยของศาสนาพราหมณ - ฮินดูที่ยังคงปรากฏในเมืองนครศรีธรรมราช 
ศาสนาพราหมณ – ฮินดู ไดแพรกระจายเขามายังคาบสมุทรไทย         และไดเจริญรุงเรือง

ในรัฐตามพรลงิค หรือ นครศรีธรรมราช  โดยเฉพาะในพุทธศตวรรษที่ ๑๑   ศาสนาพราหมณ- ฮินดู
ถือไดวามีความเจริญรุงเรืองสูงสุด  และรัฐตามพรลิงค กลายเปนศูนยกลางของศาสนาพราหมณ-
ฮินดูในบริเวณนี้  

ลัทธิของศาสนาพราหมณ - ฮินดูในยุคนี้ เปนลัทธิใหมที่เกิดขึ้น คือลัทธิไศวนิกาย ซ่ึงเปน
ลัทธิที่นับถือพระศิวะเปนเทพเจาสูงสุด  และถือเปนยุคทองของศาสนาพราหมณ-ฮินดู  ในรัฐตาม
พรลิงค 

รองรอยหลักฐานที่ยังคงปรากฏของศาสนาพราหมณ-ฮินดูในเมืองนครศรีธรรมราช  อัน
สืบเนื่องจากการเจริญรุงเรืองของลัทธิไศวนิกายทีน่ักประวัติศาสตร และนักโบราณคดีไดคนพบ 
และนําเสนอสูสาธารณชน มีเปนจํานวนมากทั้งที่เปนโบราณวัตถุ  และโบราณสถาน  ผูเขียนขอยก
มาเพียงบางสวน ดังตอไปนี ้

๑. ศิลาจารึกหุบเขาชองคอย   เปนศลิาจารึกที่ไดสลักไวบนหนาผาของภูเขา ซ่ึงเปนหิน
ธรรมชาติไมอาจจะเคลื่อนยายได ในบริเวณหุบเขาชองคอย ในเขาควนลําแพน  บานคลองทอน 
ตําบลควนเกย  อําเภอรอนพบิูลย (ปจจุบนัอยูในเขตอําเภอจุฬาภรณ) จงัหวัดนครศรีธรรมราช  หุบ
เขาชองคอย เปนหุบเขาที่ตั้งอยูหางลงมาทางทิศใตของตัวเมืองโบราณนครศรีธรรมราชประมาณ 
๔๐ กิโลเมตร  ในบริเวณนี้มลํีาคลองหลายสายไหลลงสูแมน้ําปากพนัง  ซ่ึงเปนแมน้ําที่ไหลลงสูอาว
ไทยทางทศิเหนือที่อาวปากพนัง หรืออาวนครศรีธรรมราช และทางทศิใตที่ทะเลสาบสงขลา  

ศิลาจารึกหุบเขาชองคอย ถูกคนพบ โดย นายจรง ชูกล่ิน และนายถวลิ ชวยเกิด  ชาวบาน
คลองทอน เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒๑๑  ตอมารองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  นุนสุข ไดเขา
ไปศึกษาและดาํเนินการทางโบราณคดี  และนําเสนอผลการขุดคน การอาน การแปล และการ
วิเคราะหตีความเบื้องตน  ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๒๓๑๒ และไดรับการตพีิมพเผยแพรผลการศึกษา
นี้อีกครั้งในเดอืนกันยายน ปเดียวกัน โดยกรมศิลปากร ทําใหมีการศึกษาคนควาและอางอิงศิลา
จารึกหลักนีใ้นวิชาการสาขาตาง ๆ อยางกวางขวาง จนกลายเปนศิลาจารึกที่สําคัญหลักหนึ่งของรัฐ
ตามพรลิงค คาบสมุทรไทย และประเทศไทยไปในที่สุด๑๓ 

                                                        
๑๑ “ศิลาจารึกหุบเขาชองคอย”  สืบคนไดใน http://culture.nstru.ac.th  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๑ 
๑๒ ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ “ศิลาจารึกหุบเขาชองคอย “ เพ่ิมเติมได ใน วารสาร

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๒๓   และ ในวารสารของกรม ศิลปากร ฉบับวันที่ ๒๔ กันยายน  
๒๕๒๓. 

๑๓ ปรีชา  นุนสุข. เลมเดียวกัน. หนา ๑๖๙. 

http://culture.nstru.ac.th/


 ๑๔
ขอความที่ปรากฏในศิลาจารกึหุบเขาชองคอย ซ่ึงสลักดวยอักษรปลลวะที่มีอายุอยูในราว

พุทธศตวรรษที่ ๑๑ และใชภาษาสันสกฤต  โดยลักษณะการสลักมีการสลักแยกกนัเปนสามตําแหนง
เรียงกันลงมา  ตําแหนงแรกใชอักษรที่มีขนาดใหญที่สุด  สวนตาํแหนงที่สองและสาม ใชอักษรที่มี
ขนาดเล็กลงมา และมีขนาดไลเล่ียกันทั้งสองตําแหนง    

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ ๔  ศิลาจารึกหุบเขาชองคอย ซึ่งสลัก
ดวยอักษรปลลวะ มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ 
 
ที่มา : http://culture.nstru.ac.th   
๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

ขอความที่ปรากฏบนศิลาจารึกหลักนี้ มีผลการอานและการแปล ดังนี้๑๔

 
ตอนที่หนึ่ง 

คําอาน: ศรีวิทยาธิการสย 
คําแปล : (ศิลาจารึกนี้เปน) ของผูเปนสวามขีองนางวิทยาเทว ี

ตอนที่สอง 
คําอาน : นโมสตุ  ตไสม ปตเย วนานํา 

มโนสตุ  ตไสม ปตเย สุราณาม 
ปรโยชนาจฉิวนมา  คตาเสต 
ทาตวยมิตยตร  ภวทภิเรกยะ 

คําแปล : ขอความนอบนอม จงมีแกทานผูเปนเจาแหงปาพระองคนั้น 
ขอความนอบนอม จงมีแกทานผูเปนเจาแหงเทพทั้งมวลพระองคนั้น 
ชนทั้งหลายผูเคารพตอพระศวิะ  คิดวาของอันทานผูเจริญ(พระศวิะ)นี ้

จะพึงใหมีอยูในที่นี้  จึงมาเพือ่ประโยชน (นั้น) 
ตอนที่สาม 

คําอาน : เยษานนิลยเทเศษุ ติษฐนติ  มนุชาวราะ 
ยทิ  เตษํา  ปรสาทาจจ  การยยนเตษํา  ภวษิยต ิ
คําแปล :  ถาคนดีอยูในหมูบานของชนเหลาใด 
ความสุขและผล (ประโยชน) จักมีแกชนเหลานั้น 

 

                                                        
๑๔ ปรีชา  นุนสุข.  เลมเดียวกัน.  หนา ๑๗๐. 

http://culture.nstru.ac.th/


 ๑๕
จากคําอานและคําแปลของศลิาจารึกหุบเขาชองคอย  รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  นุนสุข 

ไดสะทอนมุมมองใหเห็นวา  ศิลาจารึกหลักนี้มีฐานะเสมือนหนึง่เปนเครื่องมือในการประกาศ
ศาสนาใหมหรือลัทธิใหมในตางแดน หรือในทองถ่ินอยางหนึ่ง  ซ่ึงมีความจําเปนที่จะตองสื่อสาร
หรือประกาศใหรูสาระที่สําคัญอยางนอยส่ีประการ คือ ประการแรก แนะนําใหรูวาศาสนาใหมหรือ
ลัทธิใหมนี้ เปนของพระศิวะ หรือไศวนิกาย  ประการที่สอง แนะนําใหรูวาพระศิวะ ทรงเปนเทพที่
ยิ่งใหญสูงสุดหลายดาน  และประการที่สาม แนะนําใหรูวาการยอมรับนับถือศาสนาของพระองค
กระทําไดอยางไร  ในที่นีช้ี้ใหเห็นวา สามารถกระทําไดโดยการถวายความเคารพนอบนอมและ
ซ่ือสัตยจงรักภักดีตอพระองค  ประการสุดทาย แนะนําหรือชักชวนใหหนัมานบัถือศาสนาของ
พระองค และพระองคจะประทานสิ่งที่พึงปรารถนาใหแกผูยอมรับนับถือ และชุมชนจะไดรับ
ความสุขและประโยชนจากการยอมรบันบัถือของพระองค เพราะพระองคจะทรงทาํใหผูยอมรับนับ
ถือเปนคนด ี  และเปนผลประโยชนหรืออานิสงสที่ชุมชนหรือทองถ่ินจะไดรับโดยตรงจากการ
ยอมรับนับถือลัทธินี้  ๑๕

ขอความที่จารกึในศิลาจารึกหุบเขาชองคอย หลักนี้ จึงเปนรองรอยหลักฐานสําคัญที่เกาแก
ที่สุดที่แสดงใหเห็นถึงการปรากฏขึ้นของศาสนาพราหมณ ลัทธิไศวนิกายในรัฐตามพรลิงค หรือ
นครศรีธรรมราช  และหลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบในขณะนี้ ไดยืนยนัใหเหน็วา นับตั้งแตลัทธิ
นี้ไดปรากฏขึน้เปนครั้งแรกในรัฐนีใ้นพุทธศตวรรษที่ ๑๑ เปนตนมา  ไดแสดงบทบาทอยางโดดเดน
ของลัทธิไศวนิกายอยางตอเนื่องมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖  นับเปนระยะเวลาที่ยาวนานรวม ๖ 
ศตวรรษเลยทีเดียว 

นอกจากศิลาจารึกหุบเขาชองคอย ซ่ึงเปนศิลาจารึกที่ประกาศการสถาปนาลัทธิไศวนิกาย 
ของศาสนาพราหมณในรัฐตามพรลิงค  ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ แลว      ยังไดคนพบศิลาจารึกหลัก
ตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับนับถือลัทธิไศวนิกายในรัฐตามพรลิงค อีกหลายหลักดวยกนั 
เชน หลักศิลาจารึกวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ก็ปรากฏขอความประกาศวา “ตามพรลิงเคสวร” 
ซ่ึงหมายความวา “ศิลาจารึกนี้เปนของพระอิศวร (พระศิวะ) แหงตามพรลิงค”   หรือ “ศิลาจารึกของ
ผูเปนใหญแหงตามพรลิงค” อันเปนการชีใ้หเห็นวา ในระยะเวลานัน้ คณะพราหมณอคัสตยะ  ได
สถาปนาผูปกครองของรัฐตามพรลิงคขึ้นเปน “พระอิศวร” หรือ “พระศิวะ” ผูเปนใหญแหงรัฐตาม
พรลิงคตามลัทธิของตนเปนที่เรียบรอยแลว 

นอกจากนั้น ศลิาจารึกวัดเสมาเมือง  ซ่ึงสลักขึ้นในป พ.ศ. ๑๓๑๘  ยังไดสะทอนใหเห็นวา 
ผูปกครองในรัฐตามพรลิงค ไดใชหลักของศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ ธรรมของกษัตริย  อัน
ประกอบดวยคุณลักษณะ ๑๐ ประการเปนหลักในการปกครอง  ยิ่งชี้ใหเห็นวา อํานาจทางการ

                                                        
๑๕ ปรีชา  นุนสุข.  เลมเดียวกัน.  หนา ๑๗๒. 



 ๑๖
ปกครองของกษัตริยในรัฐตามพรลิงคในพทุธศตวรรษที่ ๑๓ นี้ยังคงอยูภายใตอิทธพิลหลักคําสอน
ของศาสนาพราหมณ-ฮินดูอยางเครงครัด 

๒. เทวาลัย หรือเทวสถานศาสนาพราหมณ   จากรองรอยของศาสนาพราหมณ – ฮินดูที่
แพรกระจายเขามาคาบสมุทรไทย  โดยเฉพาะในรัฐตามพรลิงคหรือนครศรีธรรมราช นั้น ปรากฏ
รองรอยที่เปนสิ่งกอสรางเทวสถานของศาสนาพราหมณ-ฮินดหูรือเทวาลัย หลายแหงดวยกนั ทั้ง
เทวาลัยที่สรางบนภูเขา และเทวาลัยที่สรางบนที่ราบ  เทวาลัยเหลานี้เคยมีรองรอยปรากฏใหเหน็  
แตจากความเจริญของการพัฒนาบานเมือง  ทําใหเทวาลัยหลายแหงในเมืองนครศรีธรรมราชได
กลายเปนเพียงแคตํานานและคําบอกกลาว บางแหงไดถูกสิ่งกอสรางในปจจุบนักอสรางอาคาร
แทนที่บริเวณซึ่งเคยเปนเทวาลัย หรือเทวสถานของศาสนาพราหมณ-ฮินดูไปแลว   ในที่นี้ผูเขียนจะ
ยกตวัอยางเทวาลัยที่ยังคงปรากฏหลักฐานหรือรองรอยใหเห็นเดนชดั ดังนี ้

 ๒.๑ เทวาลัยท่ีสรางบนภูเขา   ในบริเวณคาบสมุทรไทย ปรากฏรองรอยใหเห็นใน
บริเวณชายฝงทะเลทางทิศตะวนัตกของคาบสมุทรไทย จํานวน ๒ แหง  คือ  เทวาลัยแหงภูเขาที่เขา
พระเหนอ  อําเภอตะกั่วปา จงัหวัดพังงา  เปนเทวาลัยทีต่ัง้อยูในบริเวณปากแมน้ําของแมน้ําตะกัว่ปา 
ใกลกันกับแหลงโบราณคดีที่เปนเมืองทาทางการคาที่เกาะคอเขา บนยอดเขามีรองรอยของเทวาลัย
เพียงเล็กนอย มีการคนพบพระติมากรรมศิลาของพระวษิณุองคหนึ่ง ซ่ึงเปนพระวษิณทุี่สวมหมวก
ทรงกระบอกหรือทรงสูง มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒       สวนอีกแหงหนึง่คือ เทวาลัยแหง
ภูเขาที่เขาพระนารายณ  อําเภอกะปง  จังหวัดพังงา  ซ่ึงเปนแหลงโบราณคดีที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ํา
ตะกัว่ปาเชนกนั   แตตั้งอยูเหนือขึ้นมาทางตนน้ํา และหางจากเทวาลัยแหงภูเขาแหงแรกไมมากนกั 

ในรัฐตามพรลงิค (นครศรีธรรมราช) ซ่ึงมีศูนยกลางอยูบริเวณชายฝงทะเลทิศตะวนัออก
ของคาบสมุทรไทย  ปรากฏเทวาลัยที่สรางบนภูเขาคือ เทวาลัยบนยอดเขาคา  อําเภอสิชล  จังหวดั
นครศรีธรรมราช  จัดเปนเทวาลัย หรือเทวสถานที่มีความสําคัญสูงสุด ในบรรดาเทวสถานของ
พราหมณ-ฮินดู ที่พบในพืน้ที่อําเภอสิชล ซ่ึงมีจํานวนมากกวา ๔๐ แหง  ความหนาแนนของ
โบราณสถานในแถบนีแ้สดงใหเห็นถึงพฒันาการอยางตอเนื่องของชุมชนที่นับถือศาสนาพราหมณ-
ฮินดูอยางชดัเจน  กลุมชุมชนเหลานี้มีเทวสถานเขาคาเปนศูนยกลาง  ตามคติความเชื่อของศาสนา
พราหมณ-ฮินดู ที่มักจําลองจักรวาลโดยมีเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลาง  ช่ือเขาคา เปนเพียงชื่อที่รูจัก
กันในปจจุบนั แตโบราณสถานบนยอดเขาคาแหงนี้คร้ังหนึ่งในอดีตกาล  เปรียบประดุจวิมานแหง
พระศิวะ  เปนศูนยรวมของชมุชนที่ยิ่งใหญแหงหนึ่งในคาบสมุทรภาคใตของไทย๑๖ 

ปจจุบันปรากฏรองรอยของเทวาลัยที่แสดงใหเห็นถึงความเปนศูนยกลางของชุมชนที่นับ
ถือศาสนาพราหมณ-ฮินดูในบริเวณนี้อยางชัดเจน  ณ โบราณสถานเขาคา  หมูที่ ๑๑ บานเขาคา    
ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

                                                        
๑๖ สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ ๑๑.  โบราณสถานเขาคา.  (เอกสารแผนพับ) 



 ๑๗
 ในบริเวณโบราณสถานเขาคา มีกลุมโบราณสถานตั้งเรียงรายบนสันเขาซึ่งมียอดเขาสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ ๗๒ เมตร หางจากภเูขาไปทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือประมาณ 
๕๐ เมตรมีคลองทาทนไหลผาน  คลองสายนี้เคยเปนเสนทางคมนาคมหลักในสมยัโบราณ สังเกต
จากทางขึ้นเขาคาทางเสนทางเดิม มีบันไดอยูทางดานทิศตะวนัตกใกลกับคลองทาทน  สวนบนัได
ทางขึ้นเขาในปจจุบันอยูทางทิศใต ติดกับถนนเปนทางขึ้นที่สรางขึ้นใหม 
 บนเนินเขาทั้ง ๒ ลูกของเขาคา มีโบราณสถานเรียงรายตามสันเขา  เนินเขาดานทิศเหนือ มี
โบราณสถานสําคัญ ๑ แหง สรางหรือตกแตงดวยหินธรรมชาติ  สวนเนนิเขาดานทิศใตมี
โบราณสถานกออิฐทั้งหมด ๔ แหง สระน้าํโบราณอีก ๓ แหง  
 โบราณสถานที่ตั้งเรียงรายอยูบนเขาคา  นบัจากทิศใต ซ่ึงเปนทางขึ้นสูยอดเขาคาในปจจุบัน 
ปรากฏโบราณสถานตามลําดับดังนี้๑๗

๑. โบราณสถานหมายเลข ๔  ตั้งอยูปลายสุดของยอดเขาทางทิศใต หางจากโบราณสถาน 
หมายเลข ๒  ประมาณ  ๑๑๐  เมตร เปนศาสนสถานขนาดเล็ก อาคารมีผังรูปสี่เหล่ียมผืนผา ขนาด 
๗.๖๙ X ๑๓.๗๔  เมตร  มมีุขยื่นออกทางทิศใต และมปีระตูทางเขาทางดานทิศเหนือ  ไดพบธรณี
ประตู ฐานเสา และฐานโยนทิี่สวยงามมากชิ้นหนึ่งในภาคใต  

๒. โบราณสถานหมายเลข ๓  อยูใกลกับโบราณสถานหมายเลข ๒ ลงไปทางทิศใต  โดยมี 
สระน้ํา (สระน้ําหมายเลข ๒) กัน้อยูระหวางโบราณสถานทั้งสอง   

๓. โบราณสถานหมายเลข ๒  เปนอาคารประธานของศาสนสถานบนเขาคา     อยูถัดจาก 
โบราณสถานหมายเลข ๑ ไปทางทิศใตประมาณ  ๕๗ เมตร  ตั้งอยูบนตําแหนงสูงสุดของยอดเขาคา 
สันนิษฐานวาเปนเทวาลัยที่ประดิษฐานศิวลึงค ซ่ึงปจจุบันยังคงมีฐานศวิลึงคปรากฏอยู  

๔. โบราณสถานหมายเลข ๑  ตัง้อยูใกลกับบนัไดทางขึ้นเดมิของเขาคา พื้นที่สวนใหญ 
ของโบราณสถานเปนลานโลง  สันนิษฐานวาเปนลานประกอบพิธีช้ันแรกกอนเขาสูอาคารประธาน 
 ในบริเวณยอดเขาคาทางทิศเหนือ ซ่ึงลดต่าํลงมาจากยอดเขาทางทิศใต ยังปรากฏรองรอย
ของโบราณสถานยกพืน้เปนรูปสี่เหล่ียมลอมรอบโขดหินที่โผลพนดนิสูงขึ้นมาประมาณ ๒ เมตร
เศษ  สันนิษฐานวา อาจหมายถึง สวยัมภูลึงค  หรือศิวลึงคที่เกิดขึน้เอง  โขดหินเหลานี้มีช้ัน
ฐานรองรับ มีลักษณะเปนการปรับพืน้เปนลานกวางโดยใชกอนหนิกอเรียงที่ขอบเพื่อกั้นดินมใิห
พังทลาย และที่พื้นบางบริเวณมีรองรอยอิฐปรากฏเปนชวง ๆ 
 นอกจากนั้น ระหวางโบราณสถานหมายเลข ๑, ๒ และ ๓  มีสระน้ําอันเกิดจากการ
ปรับปรุงรองเขาขนาดเล็กโดยกอคันหินลอมรอบ และอัดพื้นดวยหินจนแนนใหเปนที่เก็บน้ํา
สําหรับบริโภคและใชในการประกอบพิธีกรรม 

                                                        
๑๗ สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ ๑๑.  โบราณสถานเขาคา.  (เอกสารแผนพับ) 
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ภาพประกอบที่    ๕  ภาพจําลองโบราณสถานเขาคา แสดงใหเห็นตําแห
ภาพประกอบที่    ๖  บริเวณที่เปนโบราณสถานหมายเลข   ๓ 
ภาพประกอบที่    ๗   บริเวณที่เปนโบราณสถานหมายเลข ๑ 
ภาพประกอบที่    ๘   อาคารประธานของเทวสถานเขาคา  เช่ือวาเปนเท
ภาพประกอบที่    ๙  แทนประดิษฐานศิวลึงค ภายในอาคารประธานขอ
ภาพประกอบที่   ๑๐  ฐานโยนิ ภายในโบราณสถานหมายเลข ๔ 
ถายภาพโดย ผูเขียน   มีนาคม  ๒๕๕๑ 
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๙ ๖ 
๑๐ 

๗ 

นงเทวสถานแตละอาคารบนยอดเขาคา  

วสถานที่เปนที่ประทับขององคพระศิวะ 
งเทวสถานเขาคา 



 ๑๙
 ๒.๒ เทวาลัยท่ีสรางบริเวณท่ีราบ  ในบริเวณคาบสมุทรไทยซึ่งเปนทีร่าบอันกวาง

ใหญชายฝงทะเลดานตะวนัออกของคาบสมุทร มีรองรอยการสรางเทวาลัยบริเวณที่ราบหลายแหง 
โดยเทวาลัยเหลานี้เร่ิมปรากฏขึ้นทางทิศเหนือสุดที่อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี จากนัน้ได
กระจายตัวลงมาทางทิศใตผานอําเภอทาฉาง  อําเภอไชยา และอําเภอพุนพิน  และเขาสูเมือง
นครศรีธรรมราช ผานอําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอทาศาลา อําเภอนบพิตํา อําเภอพรหมครีี 
อําเภอเมือง อําเภอพระพรหม  และอําเภอจุฬาภรณ  ไปสูจังหวัดสงขลา ทางอําเภอสทิงพระ อําเภอ
สิงหนคร และอําเภอเมือง  แลวทิ้งชวงไประยะหนึ่ง จนไปปรากฏอีกครั้งหนึ่งในจุดสุดทาย คือ 
เมืองโบราณยะรัง  อําเภอยะรัง จังหวดัปตตานี  ดังไดกลาวถึงรองรอยของศาสนาพราหมณที่
แพรกระจายเขามายังคาบสมุทรไทยในไวบางแลวขางตน  ตอไปนี้จะขอกลาวถึงเทวาลัยที่สราง
บริเวณที่ราบ  ซ่ึงในปจจุบนัยังคงปรากฏรองรอยใหเห็นอยูในเมืองนครศรีธรรมราช ดังนี้๑๘

เทวาลัยที่สรางในบริเวณที่ราบของรัฐตามพรลิงค(นครศรีธรรมราช) คนพบมากที่สุดใน
อําเภอสิชล  อําเภอทาศาลา และอําเภอเมอืง  จากการศึกษาเปรียบเทียบของนักวชิาการดานนี้ ให
ความเหน็วา รูปแบบทางศิลปะของโบราณวัตถุสถานทีค่นพบในเทวาลัยเหลานี้ อาจจะสันนิษฐาน
ไดวา สวนใหญเปนเทวาลัยที่มีอายุในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๖  เทวาลัยเหลานี้มักจะสราง
ขึ้นในบริเวณริมฝงแมน้ํา มีรูปแบบคลายคลึงกันกับเทวาลัยท่ีสรางบนภูเขา  แตอาจจะมีความ
แตกตางกันในเรื่องขนาดที่พบวา เทวาลยัที่สรางบริเวณที่ราบจะมีขนาดไมใหญนัก และเทวาลัย
เหลานี้ลวนประกอบดวยสระน้ําศักดิ์สิทธิ ์

เทวาลัยเหลานี้มักกอสรางดวยอิฐและใชหินเปนโครงสรางหลักที่ตองการความแข็งแรง
เปนพิเศษบางสวนเชนเดียวกับเทวาลัยบนภูเขา  ไดมีการคนพบรูปเคารพของศาสนาพราหมณ ลัทธิ
ไศวนิกาย โดยบางแหงพบรูปเคารพในศาสนาพราหมณทั้งสองนิกายอยูดวยกัน  และบางแหงมีรูป
เคารพในศาสนาพราหมณในหนึ่งกายใดนิกายหนึ่งเพียงนิกายเดียว  รูปเคารพที่พบในเทวาลัยมี
หลายประเภท อาทิ พระศิวะ  ศิวลึงค โยนิ  พระวิษณุ พระคเณศ  พระวฑุกไภรพ  พระอุมา  พระ
สุริยะ  พระกฤษณะ  และพระหริหระ เปนตน  รูปเคารพสวนใหญมีอายุอยูในระหวางพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๑ – ๑๖  จึงอาจสันนิษฐานไดวาเทวาลัยบนที่ราบเหลานี้     มีอายุอยูในระหวางพุทธศตวรรษที่ 
๑๑ – ๑๖ 

                                                        
๑๘ ขอความที่กลาวถึงเทวาลัยที่สรางบริเวณที่ราบในเมืองนครศรีธรรมราชนี้ ผูเขียนสรุปความจาก 

วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต ของ ปรีชา  นุนสุข  เรื่อง ประวัติศาสตรนครศรีธรรมราช :  พัฒนาการของรัฐบน
คาบสมุทรไทยในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๙ ซึ่งทานไดกลาวถึงเทวาลัยอันเปนโบราณสถานของศาสนาพราหมณ
ในเมืองนครศรีธรรมราชไวอยางละเอียด          ผูเขียนไดใชขอมูลเหลานี้เดินทางไปถายภาพประกอบบทความนี ้
ณ สถานที่ที่เปนเทวาลัยตาง ๆ เทาที่จะทําไดในระยะเวลาที่จํากัด   สวนผูสนใจก็สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมได
จากวิทยานิพนธเรื่องดังกลาว 



 ๒๐
เทวสถานที่พบในอําเภอสิชล เชน เทวสถานในวดัจอมทอง พบวาอกัษรปลลวะทีส่ลักอยู

บนธรณีประตมูีอายุระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๒    ในขณะที่เทวสถานในวัดโมคลาน อําเภอ
ทาศาลา ซ่ึงปรากฏลวดลายสลักไวบนเสาดวยศิลปะแบบอมราวดีของอินเดีย ก็มีอายุระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๑-๑๒  สวนเทวสถานในวดัเจดยีหลวง อําเภอขนอม ที่ปรากฏลวดลายอิทธิพลของ
ศิลปะคุปตะ ซ่ึงมีอายุอยูในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๒   เชนเดียวกนั 
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๑๔ ๑๓ 

กลุมโบราณสถาน และโบราณ
อ.ทาศาลา  จ. นครศรีธรรมร
ภาพประกอบที่ ๑๑ บริเวณท
ภาพประกอบที่ ๑๒  ช้ินสวน

ในบริเวณ
ภาพประกอบที่ ๑๓  ช้ินสวน

 ปกไวเป
ภาพประกอบที่ ๑๔  ช้ินสวน

 วัดโมคล
 
ถายภาพโดยผูเขียน    มีนาคม

 
 
 
 
 
 
 

 

วัตถุ ณ แหลงโบราณคดีโมคลาน บานโมคลาน   
าช 
ี่เคยเปนเทวสถานอันเกาแกของศาสนาพราหมณ -ฮินดู 
สถาปตยกรรมของโบราณสถานโมคลาน ถูกกองทิ้งไว 
โรงเรียนวัดโมคลาน อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
สถาปตยกรรม มีรองรอยรูปสลัก ช้ินสวนช้ินนี้ถูกนํามา 
นเสากุฎิพระ 
สถาปตยกรรมอีกสวนหนึ่งที่ถูกกองทิ้งไวในบริเวณ 
าน  

  ๒๕๕๑ 



 ๒๑
ในบริเวณเมืองโบราณนครศรีธรรมราช  อําเภอเมือง จังหวดันครศรธีรรมราช    ปรากฏ

รองรอยเทวาลยัหรือศาสนสถานในที่ราบ ตามรายงานการขุดคนของนักโบราณคดี ดงัตอไปนี ้
๑. ศาสนสถานวัดพระเดิม (ราง) ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช สันนิษฐานวา

เปนสถานที่ประกาศการสถาปนา  “ตามพรลิงคอิสวระ” หรือ “พระอิศวรแหงตามพรลิงค” หรือ 
“พระศิวะแหงตามพรลิงค” ขึ้นในรัฐตามพรลิงค   บริเวณเทวาลัยดงักลาว ปจจุบนัตั้งอยูภายใน
บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  และยังคงมีเนินโบราณสถานขนาดสูงใหญอยู บนเนินแหงนี้
ไดมีการสรางมณฑปพระพทุธบาทของวัดนี้ทับไวเมื่อเกือบ ๑๐๐ ปที่ผานมา แตยังคงปรากฏ
ช้ินสวนของสถาปตยกรรมที่ทําดวยหินและอิฐโบราณกระจัดกระจายอยูภายในเนินโบราณสถาน
และบริเวณโดยรอบเนินโบราณสถานเหลานั้น เชน ฐานเสา  เสา  กรอบประตู และธรณีประตูที่ทํา
ดวยหิน เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ ๑๕   บริเวณ
โบราณสถานวัดพระเดิม (ราง) ใน
บริเวณวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร  ปจจุบันไดมีการ
สรางมณฑปพระพุทธบาททับ
บริเวณที่เคยเปนเทวาลัยสําคัญ 
 
 
ถายภาพโดยผูเขียน  มีนาคม  
๒๕๕๑ 

 
 ๒. โบราณสถาน  วัดพระนคร  ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง จังหวดันครศรีธรรมราช   เปน
โบราณสถานที่ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกของโบราณสถานวดัพระเดิม โดยหางจากโบราณสถานวดั
พระเดิม ประมาณ ๑๐๐ เมตร  ปจจุบันตั้งอยูภายในบริเวณวัดพระนคร รองรอยที่ยังคงปรากฏอยู คือ 
เศษอิฐโบราณและแหงศิลาแลง      ซ่ึงเปนรองรอยของสวนฐานของศาสนสถาน  ภายในบริเวณวดั
ไดมีช้ินสวนของสถาปตยกรรมที่ทําดวยหนิของศาสนสถานแหงนีก้ระจัดกระจายเปนจํานวนมาก  
อันอาจสะทอนใหเห็นวาศาสนสถานแหงนี้มีขนาดใหญมากลอาจจะประกอบดวยกลุมอาคารหลาย
หลัง โดยช้ินสวนของสถาปตยกรรมเหลานี้ อาจจะแบงออกไดเปน  ๕  ประเภท คอื  
  ๑) ช้ินสวนของแทงหินทีใ่ชเปนวัสดุรองพื้นของสวนฐานอาคาร เปนแทงหนิที่มี
รูปทรงตาง ๆ หลายรูปทรง เชน ทรงกลม  ทรงเหลี่ยม และทรงไมสม่ําเสมอกันหรือหลายรูปทรงอยู
ในแทงเดียวกนั เปนตน เปนแทงหนิทีม่ีหลายขนาด โดยทรงกลมอาจจะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ตั้งแต ๑๐ – ๗๐  เซนติเมตร  แทงหินเหลานี้ประกอบดวยหินหลายชนิด เชน หนิปูน  หินทราย 



 ๒๒
หินแกรนิต  และศิลาแลง เปนตน โดยปกติจะมกีารใชแทงหินเหลานี้รองไวบนพืน้ชั้นลางสุด เพื่อ
การรองรับน้ําหนักของศาสนสถาน กอนที่จะมีการกออิฐสวนฐานของศาสนสถานหรือการวางฐาน
เสาของศาสนสถานไวขางบน แลวจึงกอสรางศาสนสถานขึ้นมาทางดานบนตามลําดบั  
  ๒) ช้ินสวนของแทงหินทีใ่ชเปนฐานเสา  สวนใหญเปนฐานเสาที่ทาํดวยหินทรง
ลูกบาศกหรือส่ีเหล่ียมผืนผาที่มีขนาดใหญ  มีการสลักดานบนเปนรูปทรงกลมและมีรูตรงกลาง
สําหรับสวมเดอืยของเสา  อันเปนรูปแบบเดยีวกันกบัฐานเสาที่ใชในศาสนสถานในวัฒนธรรม
เดียวกันที่คนพบในแหงอื่น ๆ   
  ๓) ช้ินสวนที่เปนธรณีประตู  ทําดวยหินแกรนิต ซ่ึงมักจะไมคอยพบเหน็ใน
วัฒนธรรมนี้ เพราะในศาสนสถานอื่น ๆ มักพบเปนหินปูนหรือหินทรายเปนหลัก  แตมีรูปแบบที่
คลายคลึงกันกบัธรณีประตูทีค่นพบในศาสนสถานในแหงอื่น ๆ   
  ๔) ช้ินสวนที่กรอบประต ู สวนใหญเปนกรอบประตูที่สลักดวยหนิปูนหรือหนิ
ทราย เชนเดยีวกันกับที่พบในศาสนสถานแหงอื่น ๆ   
  ๕) ช้ินสวนทีเ่ปนเสา  สวนใหญสลักดวยหนิแกรนิตเปนแทงรูปสี่เหล่ียมขนาดยาว  
นอกจากนี้ยังมกีารคนพบแผนหินที่สลักบาง ๆ  ที่ราบเรียบทั้งสองดานที่แตกหกัออกมาเปนชิ้นสวน
หลายชิ้น  และบางชิ้นมีรองรอยการขัดหรือฝน จนมีรอยลึกลงไปเปนแองหลายแหง ช้ินสวนของ
แผนหินเหลานี้ จึงอาจจะเปนชิ้นสวนของโยน ิ
 ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๑)  บริเวณภายในวดัพระนครแหงนี้  ไดมกีารกอสรางอาคารใหม ๆ 
หลายหลังดวยกัน  เปนทั้งอาคารของวัดและเปนโรงเรยีนมูลนิธิของวัด  บางอาคารยังไดใชเปน
สถานที่เรียนของมหาวิทยาลัยมหามกฎุราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ ๑๖     ศาสนสถาน
วัดพระนคร      ปจจุบันไดมีการ
กอสรางอาคารหลายหลังภายในวัด  
 
ถายภาพโดย ผูเขียน  มีนาคม  
๒๕๕๑ 

 
 



 ๒๓
 ๓. ศาสนสถาน ณ วัดชายคลอง (วัดชลเฉนียน)  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เปนศาสนสถานที่ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกของโบราณสถานวัดพระนคร หางออกมา
ประมาณ ๑๕๐ เมตร  ปจจบุันตั้งอยูภายในบริเวณวดัชายคลอง (วดัชลเฉนียน)  ซ่ึงเปนวดัที่ตั้งอยู
บริเวณภายนอกเขตกําแพงเมอืงดานตะวันตกของเมืองโบราณ  ปจจบุันเกือบจะไมเหลือรองรอย
ของการเคยเปนเทวสถานโบราณอยูเลย เพราะมีการกอสรางอาคารลงบนสถาปตยกรรมรุนเกา ทํา
ใหมีการทําลายหลักฐานดังกลาวไปมาก จะมีเพยีง  อิฐโบราณและชิน้สวนสถาปตยกรรมที่ทําดวย
หินอยูบาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ที่  ๑ ๗  ช้ิ น ส ว น

 
จ
โ
ป
เ
ส
น
ก

สถาปตยกรรมของเทวสถานที่ยังคงทิ้ง
ไว ในบริ เ วณวัดชายคลอง  ( วัดชล
เฉนียน) 
 
 
ถายภาพโดย ผูเขียน  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

 

๔. โบราณสถาน สระน้ําโบราณ ณ วัดชายคลอง (วัดชลเฉนียน)  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
ังหวดันครศรธีรรมราช เปนโบราณสถานที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับโบราณสถานวัดพระนคร 
ดยตั้งถัดเขามาทางดานในหรือดานทิศตะวนัออกของโบราณสถานวดัพระนคร เพียงเลก็นอย  
จจุบันนีไ้ดมกีารปรับสภาพพื้นที่ภายในวัดแหงนี้ จึงไดมีการถมสระน้ําโบราณแหงนี้ไป ยังคง
หลือเพียงรองรอยของขอบสระดานทิศตะวนัออกและดานทิศใตเพียงเล็กนอย   สระโบราณแหงนี้
ันนิษฐานไดวา เปนสระน้ําศักดิ์สิทธิ์แหงหนึ่งของระบบมัณทลวะแหงราชธานี รัฐตามพรลิงคแหง
ี้ตามระบบความเชื่อที่ปรากฏขึ้นโดยทัว่ไปในเมืองโบราณของลัทธิไศวนิกาย ปจจุบันไดมีการ
อสรางพระอุโบสถทับบนบริเวณที่เคยเปนสระน้ําโบราณแหงนี ้



 ๒๔

ภาพประกอบที่ ๑๘  บริเวณที่เคยเปน
สระน้ําโบราณในเทวสถานวัดชายคลอง 
(วัดชลเฉนียน) ปจจุบันกําลังกอสราง
อุโบสถทับในบริเวณดังกลาว 

 

 
 
ถายภาพโดย ผูเขียน  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

 
 
 ๕. ฐานพระสยม  ตําบลในเมือง  อําเภอเมอืง จังหวดันครศรีธรรมราช  เปนเทวาลัยทีต่ั้งอยู
ทางทิศเหนือของโบราณสถานวัดพระนคร โดยตั้งอยูหางจากโบราณสถานวัดพระนคร  ประมาณ  
๓๐๐ เมตร  ปจจุบันลอมรอบดวยอาคารบานเรือนของประชาชน  สภาพที่ยงัคงปรากฏอยูใน
ปจจุบัน เปนอาคารที่ไดรับการบูรณะแลว  มีสภาพเปนอาคารรูปสี่เหล่ียมผืนผา  มีประตูทางดานเขา
ดานทิศตะวันออก  ปรากฏอยูในลักษณะของอาคารที่มีผนังกออิฐทัง้สี่ดาน  โดยสวนของผนงั
อาจจะทลายลงไป  จึงยังคงเหลืออยูเฉพาะสวนฐานที่สูงเหนือพืน้ขึ้นมาประมาณ ๑ เมตร  ยกเวน
ทางดานในสุดหรือดานทิศตะวนัตก จะมีผนังสูงขึ้นมากกวาดานอื่น ๆ และมีสวนที่เปนหองเล็ก ๆ 
ที่มีการกออิฐขึ้นมาใหมหีลังคารูปโดม  มชีองประตูทางเขาเล็ก ๆ  ทางทิศตะวนัออก แตสวนหลังคา
เดิมพังทลายไป  ปจจุบันไดมีการสรางโครงอาคารและมีหลังคาครอบอาคารเกาไว  เนื่องจากภายใน
อาคารนี้เปนทีป่ระดิษฐานศวิลึงคองคหนึ่ง  ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนศิวลึงคที่สรางสรรคขึ้นตามแบบ
ประเพณนีิยม คือ สวนทั้งสามของศิวลึงคมีขนาดความสูงไลเล่ียกัน  ไดแก สวนฐานรูปสี่เหล่ียม
หรือพรหมภาค  สวนกลางรูปแปดเหลีย่มหรือวษิณภุาค และสวนยอดรูปทรงกลมหรือรุทรภาค  
โดยศิวลึงคองคนี้ไดมีการฝงใหโผลขึ้นมาเหนือพื้นดินตั้งแตสวนบนของวิษณุภาคแตเพียงเล็กนอย 
และสวนรุทภาคทั้งหมดเทานั้น  โดยฝงไวภายในโยนิศิลาซึ่งเปนโยนิที่สลักตรงกึ่งกลางใหเปนรู 
รูปแปดเหลีย่ม    โดยศวิลึงคโผลขึ้นมาตรงรูที่กึ่งกลางโยนิช้ินนี ้   ทั้งศิวลึงค และโยนิดังกลาวสลัก
ดวยหินทราย 
 
 
 
 
 



 ๒๕
 

๑๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานท
ลักษณ
หมายเล
แหงนีเ้
นั้น จะ
ใหญทั้ง
 

๒๑ ๒๐ 
 

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่ฐานพระสยม 
ภาพประกอบที่ ๑๙  บริเวณและอาคารฐานพระสยมในป
ภาพประกอบที่ ๒๐  ศิวลึงคและฐานโยนภิายในฐานพร
ภาพประกอบที่ ๒๑  ศิวลึงคที่เชื่อกันวาสรางตามแบบป
ถายภาพโดย  ผูเขียน  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

๖. โบราณสถาน เสาชิงชา  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ี่ตั้งอยูทางเหนือของฐานพระสยม โดยตั้งอยูหางจากฐาน
ะกลุมโบราณสถาน คือ ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับโบร
ข ๗ หมายเลข ๘ และหมายเลข ๙  ซ่ึงสถานที่ปจจุบัน
ปนที่ตัง้ของเสาชิงชา   ซ่ึงเปนสถานที่สําคัญในการประก
ไดรับการบูรณะเปลีย่นใหมอยูเสมอ  เนื่องจากเปนเสา
ตน  จงึเสื่อมสภาพไดเร็ว  ตองมีการเปลี่ยนใหมเปนระ
 

จจุบัน 
ะสยม 
ระเพณีนยิม 

 จังหวดันครศรธีรรมราช เปนศาสน
พระสยม ประมาณ ๑ กิโลเมตร เปน
าณสถาน ๓ แหง คือ โบราณสถาน
เปนบริเวณตลาดทามา  ศาสนสถาน
อบพธีิโลชิงชา  เสาชิงชาที่สรางขึ้น
ชิงชาที่สรางขึ้นโดยใชทอนซุงขนาด
ยะ ๆ  โดยมักจะมกีารเลือกไมมงคล



 ๒๖
ที่มีเนื้อแข็ง  ลําตนสูงใหญ จํานวน ๒ ตน มาทําเสาชิงชา โดยปกใหสวนปลายสอบเขาหากัน
เล็กนอย  สวนยอดสุดมไีมคานพาดไว  พิธีกรรมโลชิงชาเปนพิธีกรรมที่สําคัญของเมือง  มีการจัด
ตอเนื่องกันมา โดยมีพิธีใหญ ๒ พิธี คือ พิธีตรียัมพวาย (ตรียัมปวาย)       จัดขึ้นในคราวที่พระศวิะ
เสด็จลงมาเยีย่มโลกมนุษยในวันขึน้ ๗ ค่าํ เดือนอาย และพิธีตรีปวาย (ตรีปาวาย)  จัดขึ้นในคราวที่
พระวษิณหุรือพระนารายณเสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษยในวันแรม ๑ ค่าํ เดือนอาย  แตพิธีนี้รัฐบาลให
ยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗   
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ภาพประกอบที่ ๒๒     เสาชิงชา  ในบริเวณหอ
พระอิศวร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
 
 
ถายภาพโดย  ผูเขียน  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

๖. โบราณสถาน โบสถพราหมณ  ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 
นศาสนสถานที่ตั้งอยูใกลเคียงกับโบราณสถานเสาชิงชา  โดยตั้งอยูทางทศิเหนือหางจาก
ราณสถานเสาชิงชา ประมาณ ๓๐ เมตร เปนเทวาลยัที่ไดรับการบูรณะตอเนื่องมายาวนาน  จน
ั้งสุดทายมีลักษณะเปนอาคารรูปสี่เหล่ียมผืนผา สรางดวยไม  มีเสา ๑๐ ตน ยกพืน้สูงเล็กนอย  มี
ไดทางขึ้นทางทิศตะวนัออก มีลูกกรงไมลอมทั้งสี่ดาน  ระหวางลกูกรงไมกับผนังกั้นหองเดินได
ยรอบ  หลังคามุงกระเบือ้ง มีประติมากรรมประดิษฐานอยูเปนจํานวนมาก ทั้งศวิลึงค  โยนิ  พระ
ศ และพระอุมา  ตอมาอาคารชํารุดมาก  จึงยายไปยงัที่อ่ืน ๆ  จนอาคารพังทลายและถูกร้ือถอน
ในที่สุด 

๗. โบราณสถาน หอพระอิศวร  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู 
งทิศเหนือของโบราณสถานโบสถพราหมณ  โดยหางจากโบราณสถานโบสถพราหมณประมาณ 
 เมตร เปนศาสนสถานที่ไดรับการบูรณะตอเนื่องหลายครั้ง จนมีการสรางขึ้นใหมในที่สุด  
คารที่สรางขึ้นใหมเปนอาคารที่ฐานเปนรูปสี่เหล่ียม  ผนังกออิฐ โครงหลังคาทําดวยเครื่องไม  มุง
ยกระเบื้องดินเผา  หันหนาไปทางทิศตะวนัออก  ภายในอาคารมีประติมากรรมที่สําคัญ



 ๒๗
ประดิษฐานอยูเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะศิวลึงคและโยนิ   จากประติมากรรมทีย่ังคงปรากฏอยู
ในศาสนสถาน และรองรอยของชิ้นสวนของสถาบัตยกรรมที่ทําดวยหินและอิฐโบราณที่คนพบใน
บริเวณนี้  โดยเฉพาะแทงหนิขนาดใหญหลายรูปแบบ  อาจจะสันนิษฐานไดวา  เปนศาสนสถานที่
รวมสมัยกันกบัศาสนสถานแหงอื่น ๆ ในวัฒนธรรมเดียวกันในรัฐนี้  และไดดํารงความสําคัญ
รวมกันกับศาสนสถานในบริเวณใกลเคียงกันนี้ตอมาในระยะหลังอีกยาวนาน  ในฐานะทีเ่ปน
ศูนยกลางแหงการประกอบพิธีกรรมที่เนื่องในศาสนาพราหมณของชุมชน  จนกระทั่งพิธีกรรม
เหลานั้นไดถูกยกเลิกไป ทําใหบทบาทของศาสนสถานแหงนี้ลดความสําคัญลงไปมาก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบที่ ๒๓,๒๔  เสาชิงชา,หอพระอิศวร  และ 

ศิวลึงคที่ประดิษฐานในหอพระอิศวร 
ถายภาพโดย  ผูเขียน  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 ๙. โบราณสถานหอพระนารายณ  ตําบลในเมือง  ต
หอพระอิศวร  โดยมีถนนราชดําเนินตดัผานตรงกลสางร
สถานที่ไดรับการบูรณะหลายครั้ง  จนกระทั่งมกีารสรา
คลายคลึงกันกบัโบราณสถานหอพระอิศวร   แตหนัหนาไ
ออกสูถนนที่ตัดผาน  แตเดิมเปนที่ประดษิฐานประติมากรร
รุนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใตองคหนึง่  ซ่ึงมีอายุอยูใน
ไปจัดแสดงไวในพิพิธภันฑสถานแหงชาต ิ  นครศรีธรรมร
สนสถาน อาจจะสันนิษฐานไดวาเปนศาสนสถานที่รวม
วัฒนธรรมเดียวกัน  แตในขณะที่ศาสนสถานแหงอืน่ ๆ  อีก
สถานแหงนีย้งัคงดํารงความสําคัญสืบตอมา เชนเดยีวกับ
เดียวกัน 
 

 

ั้งอยูทางทิศตะวนัออกของโบราณสถาน 
ะหวางศาสนสถานทั้งสอง  เปนศาสน
งขึ้นใหมในปจจุบันนี้  โดยมีรูปแบบ
ปทางทิศตะวนัตก  ซ่ึงเปนการหันหนา
มของพระวษิณุศิลาที่เปนประติมากรรม
พุทธศตวรรษที่ ๙ – ๑๐  แตปจจุบนัยาย
าช  จากประติมากรรมทีป่รากฏอยูในศา
สมัยกับศาสนสถานแหงอื่น ๆ ใน
หลายแหลงของรัฐนี้ไดซบเซาลง  ศาสน
ศาสนสถานแหงอืน่ๆ ที่อยูในบรเิวณ



 ๒๘
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๒๕,๒๖  หอพระนารายณ และรูปสลักพระนารายณ(จําลอง)   ซึ่งประดิษฐานอยูในหอ
พระนารายณ  ต้ังอยูตรงขามกับหอพระอิศวร  โดยมีถนนราชดําเนินตัดผาน 
ถายภาพโดย  ผูเขียน  มีนาคม   ๒๕๕๑ 

 
 
 
 

๑๐. ศาสนสถาน วัดจันทาราม  ตาํบลทาวัง  อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช   
เปนศาสนสถานที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของโบราณสถานหอพระนารายณ โดยตั้งอยูหางจาก
โบราณสถานหอพระนารายประมาณ ๒ กิโลเมตร  ปจจุบันตั้งอยูภายในบริเวณวัดจนัทาราม  โดย
ยังคงปรากฏรองรอยศาสนสถานแหงนี้อยูในบริเวณจุดกึ่งกลางของแนวกําแพงดานทิศเหนือของวดั
นี้  โดยรองรอยท่ียังคงปรากฏอยู คือ เศษอิฐโบราณและชิ้นสวนของสถาปตยกรรมที่ทาํดวยหนิ
หลายชิ้น  โดยเฉพาะชิ้นสวนของหนิที่ใชสําหรับรองพื้นหรือฐานรากของอาคาร  ซ่ึงคนพบเปน
จํานวนมาก  ประติมากรรมที่คนพบในศาสนสถานแหงนี้ คือ โยนศีิลาชิ้นหนึ่ง ซ่ึงสลักเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา  ปจจุบันนําไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  นครศรีธรรมราช 

๑๑.  ศาสนสถาน บานทาวัง  ตําบลทาวัง   อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 
 เปนศาสนสถานที่ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือของโบราณสถานวดัจันทาราม หางจากศาสน
สถานวัดจันทาราม ประมาณ ๑๐๐ เมตร เปนศาสนสถานที่ตั้งอยูบนริมฝงทางดานทิศใตของคลอง
ทาวัง  ตอมาไดมีการสรางสะพานขามคลองแหงนี้ คือ สะพานราเมศวร  ศาสนสถานแหงนี้   จึง
ตั้งอยูทางทิศตะวนัออกของเชิงสะพาน          ปจจุบันไดมีการปรับปรุงพื้นที่เปนสวนสาธารณะเชิง
สะพานแหงนีท้ับลงไปบนศาสนสถาน   ประติมากรรมที่คนพบจากบริเวณศาสนสถานแหงนี้ไดแก 
ศิวลึงคศิลาองคหนึ่ง สันนิษฐานวา ศาสนสถานแหงนี้เปนบริเวณทาน้ําสําหรับประกอบพิธีกรรมใน
การอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ของลําน้ําสายนี ้
 
 



 ๒๙
๑๒. ศาสนสถาน บานทาตนี  ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

 เปนศาสนสถานที่ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือของศาสนสถานบานทาวัง   โดยตั้งอยูหาง
จากศาสนสถานบานทาวัง ประมาณ ๒๐๐ เมตร  ปจจุบันตั้งอยูภายในบริเวณศาลเจามาโจว  ศาสน
สถานแหงนี้เปนศาสนสถานที่ตั้งอยูริมฝงลําน้ําศักดิ์สิทธิ์ คือ คลองทาวัง โดยตั้งอยูบริเวณฝงตรงกนั
ขามและเยื้องกันเล็กนอยกบัศาสนสถานบานทาวัง  และนับเปนศาสนสถานที่ตั้งอยูทางเหนอืสุด
ของมัณฑละของราชธานีแหงนี้  จากตําแหนงที่ตั้งของศาสนสถาน  นกัประวตัิศาสตรและนัก
โบราณคดีสันนิษฐานวา คงจะเปนศาสนสถานที่ตั้งอยูในที่เปนทาน้ําสําหรับการประกอบพิธีกรรม
ในการอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์  ศาสนสถานแหงนี้ปจจุบนัถูกสรางทับดวยศาลเจาและบานเรือนของ
ประชาชน   
 โบราณสถานและศาสนสถานที่กลาวมาขางตน เปนศาสนสถานที่ตั้งเรียงรายไปทางทิศ
เหนือจากโบราณสถานวัดพระเดิม ซ่ึงถือเปนศูนยกลางของมัณฑละที่ศักดิ์สิทธิ์ของรัฐตามพรลิงค
แหงนี ้   โบราณสถานและศาสนสถานที่จะกลาวถึงตอไป จะเปนโบราณสถานและศาสนสถานที่
ตั้งอยูทางทิศใตจากศูนยกลางคือโบราณสถานวัดพระเดมิ  ที่มีอยูเรียงรายหลายแหงเชนเดียวกบั
โบราณสถานและศาสนสถานทางทิศเหนอื คือ 

๑๓. โบราณสถาน ศาสนสถานวดัสวนหลวง   ตําบลในเมือง    อําเภอเมือง     จังหวดั 
นครศรีธรรมราช เปนศาสนสถานที่ตั้งอยูหางจากศูนยกลางของมัณฑละแหงราชธานีไปทางทิศใต 
ประมาณ ๑.๔๐ กิโลเมตร  ปจจุบันตั้งอยูภายในบริเวณวัดสวนหลวง  โบราณสถานแหงนี้ตั้งอยู
บริเวณจุดศูนยกลางของวัด      บางสวนของศาสนสถานไดถูกสรางทบัดวยศาลาการเปรียญของวดั 
แตยังคงปรากฏรองรอยของศาสนสถาน โดยเฉพาะเศษอิฐโบราณและชิ้นสวนของสถาปตยกรรมที่
ทําดวยหิน เชน แทงหินที่ใชสําหรับการรองพื้นหรือฐานรากของอาคาร  กรอบประตูที่ทําดวย
หินแกรนิต  แทงหินรูปกลมแบนที่มีลักษณะเกือบจะเปนรูปครึ่งวงกลมหลายชิ้น  นอกจากนั้นยงั
คนพบชิ้นสวนของโยนิ จํานวน ๒ ช้ินดวย 

๑๔. สระน้ําโบราณ วัดสวนหลวง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวดันครศรธีรรมราช 
เปนโบราณสถานที่ตั้งอยูในบริเวณวัดสวนหลวง  โดยตั้งอยูถัดออกไปทางทิศตะวนัออกของ
โบราณสถานวัดสวนหลวง  สระน้ําโบราณแหงนี้ตั้งอยูในบริเวณมมุทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของวัด  หางไปจากสระน้ําโบราณนี้ไปเพยีงเล็กนอยจะเปนคลองสวนหลวง  ซ่ึงเปนลําน้ําสายหนึ่ง
ที่ไหลผานสันทรายเกานครศรีธรรมราช ถือเปนลําน้ําศักดิ์สิทธิ์ลําน้ําหนึ่ง   สระน้ําโบราณแหงนี้
เปนสระน้ําที่มรูีปสี่เหล่ียมและมีขนาดใหญ สันนิษฐานไดวานาจะเปนสระน้ําศักดิสิ์ทธิ์แหงหนึ่งที่
ใชในการประกอบพิธีกรรมของศาสนา ปจจุบันไดถูกทบัถมจากการปรับสภาพพื้นทีข่องวัด    ทํา
ใหสภาพของสระน้ํามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  แตบริเวณขอบสระน้ํายังมีช้ินของของกรอบประตู
ศิลาวางอยูช้ินหนึ่ง 
 



 ๓๐
 ๑๕. ศาสนสถานวัดเพชรจริก   ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช    
เปนศาสนสถานที่ตั้งอยูทางทิศใตของสระน้ําโบราณ วัดสวนหลวง โดยตั้งอยูหางจากสระน้าํ
โบราณวัดสวนหลวง ประมาณ ๓๐๐ เมตร ปจจุบันตั้งอยูในบริเวณวดัเพชรจริก  ศาสนสถานแหงนี้
ตั้งอยูในบริเวณกึ่งกลางของแนวกําแพงดานทิศเหนือของวัดนี้  ในปจจุบันยังคงปรากฏรองรอยของ
โบราณสถานแหงนี้อยูในบริเวณดังกลาวเปนจํานวนมาก  ทั้งอิฐโบราณและชิ้นสวนของ
สถาปตยกรรมที่ทําดวยหิน  ช้ินสวนของสถาปตยกรรมที่พบมาก คือ แทงหินทีใ่ชสําหรับการรอง
พื้นหรือฐานรากของอาคาร แทงหินแกรนิตขนาดใหญรูปสี่เหล่ียมผืนผา  เสารูปสี่เหล่ียมที่มีขนาด
ยาวที่ทําดวยหนิแกรนิต และกรอบประตูที่ทําดวยหินปนูและหินทรายที่อยูในสภาพชํารุดและ
แตกหกั  นอกจากนัน้ยังคนพบโยนิรูปส่ีเหล่ียมผืนผาชิน้หนึ่ง ซ่ึงปจจุบันนี้ไดนําไปจัดแสดง ณ 
พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช 
 ๑๖. ศาสนสถานบานกอจันทร  ตําบลทาเรือ  เปนศาสนสถานที่ตั้งอยูทางดานทิศใตของ
โบราณสถานวัดเพชรจริก  โดยตั้งอยูหางจากโบราณสถานวัดเพชรจรกิ ประมาณ ๕.๖๐ กิโลเมตร  
ปจจุบันตั้งอยูในบริเวณบานของนายมะเสน  กะสกิา  บานกอจันทร  หมูที่ ๒ ตําบลทาเรือ  ซ่ึงตั้งอยู
ริมทางหลวงหมายเลข ๔๐  ชวงนครศรีธรรมราช – อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  โดยตั้งอยูหางมาทางทศิ
ใตของคลองทาเรือประมาณ ๗๕๐ เมตร  เปนศาสนสถานที่ตั้งอยูริมฝงของคลองทาเรือ  สันนิษฐาน
วานาจะเปนบริเวณทาน้ําสําหรับประกอบพิธีกรรมในการอาบน้ําศักดิสิ์ทธิ์  และคงจะมีความสําคญั
ในฐานะที่เปนศูนยกลางสําหรับการประกอบพิธีกรรมของชุมชน 
 ปจจุบันยังคงปรากฏรองรอยของโบราณสถานแหงนี้ในวงกวาง ทั้งที่เปนเศษอฐิโบราณ 
และชิ้นสวนของหินที่ใชสําหรับการรองพื้นหรือฐานรากของอาคาร  มีการขุดคนพบโยนิศิลาชิน้
หนึ่ง ปจจุบันไดนํามาแสดงไว ที่พิพิธภณัฑสถานแหงชาต ินครศรีธรรมราช 

ยังคงมีรองรอยของโบราณสถานและศาสนสถานที่เกี่ยวของและสัมพันธกับศาสนา
พราหมณ - ฮินดู อีกจํานวนมากในเมืองนครศรีธรรมราชที่ยังไมไดกลาวถึง เนื่องจากจํานวน
หนากระดาษที่มีจํากัด ผูเขียนจึงไมสามารถแสดงรองรอยเหลานี้ไดอยางครบถวน ผูสนใจยัง
สามารถศึกษาไดจากงานคนควาของนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร        โดยเฉพาะจากงาน
ศึกษาคนควาของ รองศาสตราจารย ดร. ปรีชา  นุนสุข  นักประวัติศาสตรทองถ่ินที่ไดศึกษาเรื่องราว
เหลานี้อยางจริงจังและตอเนื่องมาโดยตลอด 
 อยางไรก็ตามรองรอยของโบราณวัตถุ โบราณสถาน ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ – 
ฮินดู ที่ยังคงปรากฏใหเหน็ในปจจุบนั  ซ่ึงมีเปนจํานวนมากมายหลายแหงเทาที่ไดกลาวมาแลวนัน้  
แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรือง และอิทธิพลของศาสนาพราหมณ – ฮินด ู  โดยเฉพาะลัทธิไศว
นิกาย ที่ไดสถาปนาและดาํรงความยิ่งใหญในรัฐตามพรลงิคมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๑ เปนตนมา
จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๖  ทาํใหรัฐตามพรลิงคกลายเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เปนศูนยกลางของศาสนา



 ๓๑
พราหมณ – ฮนิดู ที่ยิ่งใหญที่สุดในเอเชยีอาคเนย       ดังปรากฏรองรอยของความเจริญและความ
ยิ่งใหญ ณ รัฐตามพรลิงค หรือ เมืองนครศรีธรรมราช ตราบจนทุกวันนี้. 
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