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บทคัดย่อ
เขตพื้นที่คาบสมุทรสยามหรือคาบสมุทรสยามมลายูแต่เดิมเคยเป็นเขตอำนาจ
การปกครองของเมืองใหญ่หรืออาณาจักรเก่าแก่ที่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศึกษา
ได้ศึกษาเอาไว้มี 4 เมืองใหญ่หรืออาณาจักร คือ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรม
ราชนคร (หรือศรีธรรมราชมหานครหรือเมือง 12 นักษัตร) กรณีอาณาจักรหลังสุดที่มีชื่อว่า
เมือง 12 นักษัตร เพราะมีเมืองที่อยู่รวมกันปกครองจำนวน 12 เมือง ได้แก่ กลันตัน ปาหัง
ไทรบุรี สายบุรี ปัตตานี พัทลุง ตรัง บันทายสมอ (บันทายสมา) สระอุเลา ตะกั่วถลาง ชุมพร
และกระบุรี มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครศรีธรรมราชปัจจุบัน เมืองทั้ง 12 เมืองนี้มีศูนย์
รวมใจทำให้เกิดพลังเข้มแข็งเพราะมีพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นหลักยึดเหนี่ยว
ทางใจ แต่ละเมืองจะหมุนเวียนกันดูแลองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชและเขตพื้นที่
รายรอบเมืองละปี มีการส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปบูชาพระบรมธาตุฯ อย่างสม่ำเสมอ
มิได้ขาดสิ่งนี้เป็นพลังสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาทำให้ดินแดนไทยสยามภาคใต้โบราณมี
ความยึดโยงเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น และเป็นรากฐานสำคัญในความเจริญ
รุง่ เรืองทางด้านศาสนา การศึกษา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และศิลปะและวัฒนธรรม
ดินแดนไทยภาคใต้หรือสยามไทยภาคใต้ ตามพรลิงค์ เป็นชื่อแรกที่ปรากฏใน
หลักฐานทางโบราณคดีไม่ว่า โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลาจารึก และเอกสารเก่าทั้งไทย
และต่างประเทศ เมืองใหญ่หรืออาณาจักรนี้มีมาก่อน พ.ศ. 500 ด้วยปรากฏชื่อ ตัมลิงคัม
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(ตมฺมลิงคํ) ในคัมภีรม์ หานิเทส อีกทัง้ ยังปรากฏชือ่ ในศิลาจารึกตันชอว์ของอินเดียใต้ ของชวา
ศรีลังกาด้วย อีกทั้งศิลาจารึกของไทยจารึกวัดมเหยงคณ์ จารึกวัดหัวเวียง เป็นต้น นอกจาก
นี้ยังพบชื่อในเอกสารเก่าของของจีนเรียกชื่อว่า ตั้งหม่าหลิง หรือตันเหม่ยหลิว อีกด้วย ใน
ระยะเวลาไล่ เ ลี่ ย กั น ห่ า งกั น ประมาณ 300 ปี เ ศษ มี ห ลั ก ฐานปรากฏเมื อ งลั ง กาสุ ก ะ
ในเขตแดนที่ เ ป็ น อำเภอยะรั ง และไทรบุ รี (เคดะห์ ใ นประเทศปั จ จุ บั น ) เจ้ า เมื อ งนั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาต่อมาเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม หลักฐานปรากฏคือโบราณสถานยะรัง
และโบราณสถานบูจังหรือบูจังวัลเลย์ (ในเคดะห์ประเทศมาเลเซียปัจจุบัน) ทั้งสองเมืองหรือ
สองอาณาจักรต้องยุติอำนาจการปกครองลงด้วยการเข้ามามีอำนาจการปกครองของศรีวิชัย
ราว พ.ศ. 1300 เศษ ศีวิชัยมีอำนาจการปกครองครอบคลุมทั้งคาบสมุทรสยามลายูหรือ
คาบสมุทรสยามคือประมาณเขตพื้นที่เพชรบุรีลงไปตลอดคาบสมุทรสยามถึงแหลมมลายู
เกาะชวา ตลอดถึ ง เกาะในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ บ างส่ ว น และมี อิ ท ธิ พ ลในการปกครอง
ในดินแดนกัมพูชาในปัจจุบนั ด้วย เพราะพระเจ้าสูรยิ วรมันที่ 1 ในพงศาวดารกัมพูชาบอกว่าเป็น
โอรสแห่งศรีธรรมราช พระมารดาเชื้อสายศรีวิชัย ความยิ่งใหญ่ของศรีวิชัยจึงปกแผ่ไปทั่ว
ดินแดนหลายประเทศในปัจจุบัน ด้วยความเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนา การศึกษา การเมือง
การปกครอง การค้าหรือเศรษฐกิจ และศิลปะและวัฒนธรรม ศรีวิชัยจึงเป็นอาณาจักรที่มี
ความพร้อมทุกอย่างและมีความร่ำรวย ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ทำให้เป็นพื้นที่บั่นทอนทางการค้า
และเศรษฐกิจของอินเดีย ราว พ.ศ. 1500 เศษ กองทัพกษัตริย์ราเชนทร์โจฬะอินเดียใต้ก็
ยกทัพเรือมาโจมตีเผาเมืองและขนสิ่งมีค่าไปมากมาย อาณาจักรศรีวิชัยก็ยุติอำนาจลง ต่อมี
กลุ่มอำนาจใหม่เข้ามาปกครองตามหลักฐานปรากฏพระนามเจ้าเมืองว่าศรีธรรมาโศกราช
เป็นเจ้าเมืองมีหลายพระองค์ ศิลาจารึกบางหลักมีว่าศรีธรรมาโศกราชเจ้าผู้ครองตามพรลิงค์
จึงทำให้อนุมานได้ว่าเชื้อสายตามพรลิงค์เก่าได้ขึ้นมามีอำนาจในการปกครองอีกครั้งหนึ่ง
แต่ ห ลั ก ฐานเอกสารเก่ า พบชื่ อ ศรี ธ รรมราช ศรี ธ รรมราชมหานคร นครศรี ธ รรมราช
กรุงศรีธรรมโศก และต่อมาในเอกสารเก่าบ้างเรียกว่าศรีธรรมราช (ศิลาจารึกหลักที่ 1) และ
ศิริธรรมนคร (พงศาวดารโยนก) ศรีธรรมราชมหานคร หรือตามพรลิงค์รอบสองมีความ
เจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆ เป็นอย่างยิ่งไม่ว่า ศาสนา การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
การเมืองการปกครอง จนราว พ.ศ. 1900 ก็รวมเข้าเป็นดินแดนเดียวกันกับพระยาอู่ทอง
ซึ่งปกครองอยู่บริเวณเหนือเพชรบุรีขึ้นไป
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ด้วยความเจริญรุ่งเรืองที่ติดต่อกันมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 500 ถึง พ.ศ. 1900 ร่วม 1400 ปี
ของ 4 เมืองหรือ 4 อาณาจักรในดินแดนไทยภาคใต้หรือไทยสยาม ดังกล่าว จึงทำให้ดนิ แดนนี้
มีความเจริญรุง่ เรืองทางด้านต่างๆ อันเป็นพืน้ ฐานสำคัญในความเข้มแข็งของไทยสยามภาคใต้
และกลายเป็นอารยธรรมแดนใต้ถ่ายทอดถ่ายเทสู่รุ่นลูกหลาน เหลนสืบต่อมาจนปัจจุบัน
คำสำคัญ : อารยธรรม ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย ศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสอง
นักษัตร)

Abstract

The Siam Peninsula or the Siam-Malay Peninsula was originally an
administrative area of four major ancient cities or kingdoms, namely Tambalinga,
Lanka Suka, Srivijaya, and Si Thammarat Nakhon or Si Thammarat Maha
Nakhon. Si Thammarat Nakhon was also called the 12-Zodic City as it was
composed of 12 cities, namely Kelantan, Pahang, Sai Buri, Kedah, 
Pattani, Phatthalung, Trang, Banteay Samo (Banteay Sema), Sa Ulao,
Takua Thalang, Chumphon, and Kra Buri. The administrative center of these
12 cities is currently in  Nakhon Si Thammarat province. Their spiritual center
was Phra Borom That Nakhon Si Thammarat; they rotated it to look after
Phra Borom That Nakhon Si Thammarat and its vicinity each year. Gold and
silver flowers were sent to constantly worship it. The power of Buddhism led
to a firm connection among areas in ancient Southern Siam, and this served
as a foundation for religious, educational, political, economic, artistic and
cultural prosperity.
In Southern Siam, Tambalinga was the first name that appeared in
archaeological evidence, including historical objects, historical sites, stone
inscriptions, and Thai and foreign historical documents. This great kingdom
existed before 500 BE (43 BC). Its name appeared in Tamlingkam in the
Maha Nithet Scripture. It also appeared in the Tan Shaw Stone Inscriptions
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in South India. In addition, it was found in historical Chinese documents
called the Tang-ma-ling or Tan-mei liu. There is evidence showing that over
300 years later, Lanka Suka was present in the territories which currently are
Sai Buri and Kedah. Buddhist rulers converted to Muslim, the evidence of
which is the Yarang Historical Site and Bu Jang Historical Site or Bujang
Valley (in Kedah, Malaysia).
Both kingdoms’ administrative power came to the end after the
arrival of the power of the Srivichai Kingdom just after 1300 BE (757 AD).
Srivijaya s power covered the Siam
Peninsula, which is now in Phetchaburi province downwards through
the Siam Peninsula, Malay Peninsula, Java Island, partly islands in the Philippines,
and Cambodia. According to a Cambodian chronicle, King Suryavarman
I was the son of Si Thammarat, and his mother came from the Srivijaya
lineage. The glory of Srivijaya spread across territories, which are now in
different countries.
With religious, educational, political, economic, artistic and cultural
prosperity, the Srivijaya Kingdom had everything it needed and wealth.
Accordingly, it diminished India’s trade and economic power. In 150 BE (393
BC), the troops of the Cholas Dynasty from South India burned down and
sacked the Srivijaya Kingdom, which led to its fall. The following ruler was
Sithammasokarat. As stated in some stone inscriptions, Sithammasokarat
was the ruler of Tambalinga. Therefore, it could be inferred that the old
Tambalinga lineage came into power again. However, according to historical
documents, the kingdom was called Si Thammarat Nakhon, Si Thammarat
Maha Nakhon, Nakhon Si Thammarat, Krung Si Thammasok, Si Thammarat
(King Ramkhamhaeng’s Stone Inscription), Siri Thammanakhon (Yonok Chronicle)
, Si Thammarat Maharat or even Tambalinga for the second time. Its prosperity
lasted until 1900 BE (1357 AD) when it was merged with the territory of
Phraya Uthong, who ruled above current day Phetchaburi province.
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The prosperity before 500 BE (43 BC) to 1900 BE (1357 AD), which
lasted 1,400 years between the four kingdoms in Southern Siam, has brought
about different aspects of prosperity. This has served as the foundation of
strength for Southern Siam/Thailand and the civilization that has been inherited
from generation to generation.
Keywords : Civlization Tambralinga Langasuga Sivichai Si thammarat
Mahanakhon

บทนำ

ดินแดนไทยภาคใต้ปัจจุบันหรือดินแดนไทยสยามภาคใต้มีประวัติความเป็นมาที่
ยาวนานมาก จากหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ ทั้งการบันทึกในวัสดุต่างๆ โบราณวัตถุ และ
โบราณสถาน เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเก่าแก่ของการตั้งบ้านตั้งเมืองมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นชุมชน
ขนาดใหญ่และเป็นเมืองใหญ่ นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเรียกชื่อเมืองที่มี
แต่โบราณในดินแดนไทยภาคใต้ว่าอาณาจักร ได้แก่ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และ
ศรี ธ รรมราชหรื อ ศรี ธ รรมราชมหานคร ชื่ อ ดั ง กล่ า วนี้ ชื่ อ ตามพรลิ ง ค์ และศรี ธ รรมราช
หรือศรีธรรมราชมหานคร จะเป็นชื่อที่รู้จักกันมากกว่าอีกสองชื่อ
ด้วยการตั้งบ้านตั้งเมืองมาเป็นเวลายาวนาน จึงทำให้ดินแดนไทยภาคใต้หรือ
ไทยสยามภาคใต้มคี วามรุง่ เรืองในด้านต่างๆ ต่อเนือ่ งกันมาไม่วา่ ความเจริญรุง่ เรืองด้านการค้า
การศึกษา ศาสนา และศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งดังกล่าวนี้ยังมีร่องรอยให้เห็นและรับรู้อยู่จน
ปัจจุบัน ไม่ว่าทางด้านวัตถุ ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในวัสดุที่บันทึก และ
ในคนรุ่นลูกหลาน เหลน โหลน ที่สืบสายเลือดมาในปัจจุบัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นอารยธรรม
ที่แสดงถึงความมีรากฐานของสติปัญญาของบรรพชนและมีการปรับปรนปรับแปลงให้เข้ากับ
ยุคสมัยตามลำดับ แม้กระแสศิลปะและวัฒนธรรม และสิง่ อืน่ ๆ จะหลัง่ ไหลเข้ามามากอย่างไร
แต่ความเป็นไทยสยามภาคใต้ก็ยังดำรงอยู่ให้ประจักษ์ สิ่งที่มีอยู่ซึ่งตกทอดมาจากบรรพชน
และมีการดูแลรักษามาตามลำดับรุ่นแล้วรุ่นเล่านั้นเป็นมรดกสำคัญที่ทำให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
และมูลค่า จนทำให้ชาวต่างชาติมีความสนใจมาศึกษา และชื่นชมกับมรดกด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่บรรพชนส่งทอดต่อมาสู่รุ่นปัจจุบัน ดินแดนไทยภาคใต้หรือสยามไทยภาคใต้จึง
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เป็นดินแดนอารยธรรมที่ควรแก่การดูแลรักษาให้ดำรงคุณค่า และสร้างมูลค่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการท่องเที่ยวด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่ออาณาจักรเก่าสุดหรือเมืองที่เก่าแก่สุดหรืออาณาจักรแรกของคาบสมุทรสยามหรือ
ทีน่ กั ประวัตศิ าสตร์และนักโบราณคดีบางท่านเรียกว่าคาบสมุทรสยามมลายูนนั้ คือ “ตามพรลิงค์”
หรือตัมมลิงคัม (ตมฺมลิงคํ) ชื่อนี้ปรากฏอยู่ในหลักฐานสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ คัมภีร์
มหานิเทสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พระไตรปิฎก ที่เขียนขึ้น พ.ศ. 500 (บ้างว่า พ.ศ. 700)
การมีชื่อ ตามพรลิงค์ หรือตัมมลิงคัมในคัมภีร์มหานิเทส จึงเป็นสิ่งแสดงว่า ชื่อเมืองนี้มีมา
นานแล้ว และมีก่อนที่จะเกิดคัมภีร์มหานิเทส เนื้อความกล่าวถึงเรื่องการเดินทางไปค้าขาย
ยังดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งมีชื่อเมืองต่างๆ ในดินแดนภาคใต้ รวมทั้ง ตักโกลา คือตะกั่วป่าด้วย
นอกจากนี้ยังปรากฏในเอกสารเก่าของของจีนที่เรียกอาณาจักรเก่านี้ว่า ตั้งหม่าหลิง หรือตั้ง
เหม่ ย หลิ ง และยั ง มี ศิ ล าจารึ ก ตั น ชอว์ อิ น เดี ย ใต้ ที่ เรี ย กว่ า มั ท มาลิ ง คั ม และศิ ล าจารึ ก
วัดมเหยงค์ เป็นต้น จากหลักฐานต่างๆ ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์พอประมวลได้ว่า
ตามพรลิงค์หรือตัมลิงคัม ได้ตั้งบ้านเมืองมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอสิชล นบพิตำ และ
ท่าศาลา ในปัจจุบนั บริเวณนีม้ หี ลักฐานสำคัญด้านโบราณสถาน และโบราณวัตถุอยูจ่ ำนวนมาก
การตัง้ บ้านเมืองมีความเจริญรุง่ เรืองและมีอำนาจในการปกครองมาจนถึงประมาณ พ.ศ. 1300
ในช่ ว งเวลาที่ ต ามพรลิ ง ค์ มี อ ำนาจในการปกครองดิ น แดนไทยภาคใต้ นั้ น
จากหลักฐานการศึกษาทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ทงั้ ของต่างประเทศและไทย ได้คำตอบ
ว่ า มี เ มื อ งหรื อ รั ฐ ใหญ่ ชื่ อ ลั ง กาสุ ก ะหรื อ หลั่ ง ยะสิ ว ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณอำเภอสายบุ รี เคดะห์
(ไทรบุ รี ) และพื้ น ที่ ใ นประเทศมาเลเซี ย บางส่ ว นด้ ว ย น่ า จะเริ่ ม มี อ ำนาจการปกครอง
ราว พ.ศ.800 เศษ และเป็นรัฐที่นับถือพระพุทธศาสนา ภายหลังเจ้าเมืองเปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาอิสลาม หลักฐานสำคัญทางโบราณคดีคือโบราณสถานยะรัง และโบราณสถานบูจัง
(บูจังวัลเลย์) ในรัฐเคดะห์ (ไทรบุรี) ดินแดนลังกาสุกะจึงเป็นดินแดนหนึ่งในคาบสมุทรสยาม
ทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรืองหลังอาณาจักรตามพรลิงค์ราว 300 ปี เศษและต่อลังกาสุกะและตามพรลิงค์
ก็ตกอยูใ่ นอำนาจการปกครองของศรีวชิ ยั กลุม่ อำนาจใหม่ทน่ี กั ประวัตศิ าสตร์บางส่วนวิเคราะห์วา่
เป็นกลุ่มอำนาจจากชวา นักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งจึงมีความเห็นว่าศูนย์กลางการปกครอง
ของอาณาจักรศรีวิชัย อยู่ที่ปาเล็มบัง ตอนใต้ของเกาะสุมาตรา แต่ส่วนหนึ่งมีความเห็นต่าง
เห็นว่าศูนย์กลางอยูท่ น่ี ครศรีธรรมราช และส่วนหนึง่ มีความเห็นว่าอยูท่ ไ่ี ชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในปั จ จุ บั น จากหลั ก ฐานทางโบราณวั ต ถุ และโบราณสถานพบว่ า ทั้ ง ดิ น แดนไทยหรื อ
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ไทยสยามภาคใต้ และเกาะสุมาตราต่างมีศิลปะและวัฒนธรรมศรีวิชัยเช่นเดียวกัน ศรีวิชัยจึง
เป็นอาณาจักรที่มีความกว้างใหญ่มาก และมีอำนาจการปกครองเข้าไปถึงดินแดนกัมพูชา
เพราะในช่ ว งสมั ย พุ ท ธศตวรรษที่ 1300 นั้ น มี ก ษั ต ริ ย์ ที่ ป กครองพระบิ ด าเป็ น ผู้ ค รอง
ศรีธรรมราช และพระมารดาเป็นเชื้อสายศรีวิชัย ดังนั้นศรีวิชัยจึงเป็นเสมือนสหพันธรัฐที่รวม
เอารัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน และศูนย์การปกครองอาจจะหมุนเวียนเปลีย่ นไปจากทีห่ นึง่ ไปสูท่ หี่ นึง่
ก็เป็นได้ ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยศรีวิชัยมีสูงมาก จนกลายเป็นศูนย์กลางการค้า ส่วนต่างๆ
ของโลก ด้วยเหตุนเี้ องจึงเป็นทีม่ าของการยกทัพมาโจมตีของกษัตริยร์ าเชนทร์โจฬะแห่งอินเดียใต้
(ในศิลาจารึกราเชนทร์โจฬะ 1 ราเชนทร์โจฬะโจมตีตะโกลาหรือตะกั่วถลางเมื่อเป็นเมือง
สิบสองนักษัตร พ.ศ. 1568 ครองชัย หัตถา, 2550) เพือ่ มิให้ดนิ แดนศรีวชิ ยั เป็นพืน้ ทีบ่ น่ั ทอน
การค้าและเศรษฐกิจของอินเดีย เมืองสำคัญๆ ของศรีวิชัยถูกเผาและกองทัพกษัตริย์โจฬะ
ก็ขนสิ่งของมีค่าไปเป็นจำนวนมาก ในที่สุดศรีวิชัยก็หมดอำนาจลงราว ในพุทธศตวรรษที่ 15
หลังจากนี้ก็มีการสถาปนาเมืองศรีธรรมราชหรือศรีธรรมราชมหานครขึ้นมีกษัตริย์ปกครอง
ตามลำดับ ตั้งแต่ พุทธตวรรษที่ 16 มีหลักฐานปรากฏความโดดเด่นในการมีอำนาจการ
ปกครองและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพระพุทธศาสนา
กลุ่มอำนาจการปกครองใหม่คือราชวงศ์ปทุมวงศ์หรือราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ที่ปรากฏพระนามอนุชา จันทรภาณุ และพงษาสุระ
ในขณะที่พระเชษฐาอยู่ในตำแหน่งนั้นอนุชา 2 องค์ อยู่ในตำแหน่งอุปราช ดังปรากฏใน
ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช และต่อมาทั้งสององค์ก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ ในช่วงหลังจากนี้
พุทธศตวรรษที่ 20 กองทัพพระยาอู่ทองยกทัพมาถึงบางสะพาน อำเภอหนึ่งในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงทราบถึงจุดประสงค์ของการยกทัพมาของ
พระยาอู่ ท อง จึ ง ยกทั พ ขึ้ น ไปพบกั บ ทั พ พระยาอู่ ท อง และต่ อ สู้ กั น ล้ ม ตายจำนวนมาก
ในที่สุดก็มีการเจรจายุติการสู้รบด้วยเห็นว่าเป็นคนเชื้อสายเดียวกัน หลังจากนี้ดินแดนไทย
ไทยภาคใต้หรือไทยสยามภาคใต้ก็รวมเป็นแผ่นดินเดียวกับศูนย์กลางอำนาจการปกครอง
ใหม่คืออยุธยา
ด้วยความเจริญรุ่งเรืองที่ยาวนานของดินแดนไทยภาคใต้หรือสยามไทยภาคใต้
บนคาบสมุทรสยามหรือคาบสมุทรสยามลายูนั้น จึงทำให้มีการถ่ายทอดถ่ายเทอารยธรรม
ติดต่อกันมาตามลำดับจาก ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย สู่ศรีธรรมราชหรือศรีธรรมราช
มหานคร ปัจจุบนั ดินไทยสยามภาคใต้มมี รดกศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ความเจริญด้านพระพุทธศาสนาปรากฏร่องรอยทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมาก
และเป็นสิ่งสืบทอดมาสู่รุ่นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมธาตุสำคัญในดินแดนไทยภาค
ใต้ ได้แก่ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุไชยา พระธาตุหลังสวน พระธาต
ุวัดเขียนบางแก้ว พระบรมธาตุเจดีย์และพระธาตุ ดังกล่าวนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง
สิบสองนักษัตรหรือศรีธรรมราชมหานครซึง่ ประกอบด้วย 12 เมือง คือ ปาหัง กลันตัน ไทรบุรี
ปัตตานี สายบุรี พัทลุง ตรัง สระอุเลา บันทายสมอ ตะกั่วป่าถลาง ชุมพร และกระบุรี
อารยธรรมแดนใต้แห่งสี่อาณาจักรหรือรัฐเก่าจึงเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งคุณค่าและมูลค่าของไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความรู้เกี่ยวกับเมืองหรืออาณาจักรเก่า
ของไทยภาคใต้ (สยาม) ได้แก่ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร
(เมืองสิบสองนักษัตร)
2 เพื่อศึกษาแหล่งสำคัญทางพระพุทธศาสนา และอารยธรรมแดนใต้

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์
และวรรณกรรม ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารหลั ก ฐานทางโบราณวั ต ถุ
โบราณสถาน และการศึกษาภาคสนามในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง มีลำดับดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล
ศึกษาเอกสารทั้งเก่าและใหม่ ศิลาจารึก ที่เกี่ยวกับเมืองหรืออาณาจักรเก่าของไทย
ภาคใต้ (สยาม)
ศึกษาในพื้นที่ ศึกษาแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ในเขตพื้นที่ ไทยภาคใต้
และเมืองสิบสองนักษัตรโบราณในประเทศสาธารณรัฐมาเลเซีย ตั้งแต่เพชรบุรี (ตอนล่าง) ถึง
จังหวัดยะลา (ใต้สุดรัฐเคดะห์ (ไทรบุรี) กลันตัน) และปาหัง
2. การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลมาแยกแยะพิจารณาอย่างละเอียดเป็นหมวดหมู่
และตีความ สรุปความตามหลักการด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม โบราณคดี และประวัตศิ าสตร์
3. การเรียบเรียงข้อมูล นำความรู้ที่ได้จาการรวบรวมและวิเคราะห์เรียบเรียงตาม
หัวข้อที่กำหนด คือ ความรู้ของเมืองหรืออาณาจักรในไทยภาคใต้ (สยาม) ได้แก่ ตามพรลิงค์
ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราช(มหานคร) พระพุทธศาสนา และอารยธรรมแดนใต้

File New .indd 152

28/7/2557 11:14:55

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสองนักษัตร)

Analysis)

153

4. การนำเสนอข้อมูล นำเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive

ผลการวิจัย

การวิจัยทั้งด้านเอกสาร ศิลาจารึก และหลักฐานแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ทำให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ เมื อ งหรื อ อาณาจั ก รเก่ า ในดิ น แดนไทยภาคใต้ แ ละดิ น แดน
ในประเทศมาเลเซีย 4 เมืองหรือ 4 อาณาจักร ได้แก่ ตามพรลิงค์หรือตัมลิงคัม (ตมฺลิงคํ)
ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (สิบสองนักษัตร)
ตามพรลิงคฺหรือตัมลิงคัม (จีนเรียกตั้งเหม่ยหลิงหรือตันเหม่ยหลิว) เป็นอาณาจักร
ที่ มี ข นาดใหญ่ ป กครองดิ น แดนไทยภาคใต้ แ ละดิ น แดนที่ เ ป็ น ประเทศมาเลเซี ย ปั จ จุ บั น
ชื่อตามพรลิงค์เป็นภาษาไทยที่มีพื้นฐานมาจากภาษาสันสกฤต ตัมลิงคัม (ตมฺลิงคํ) ภาษาไทย
ที่มีพื้นฐานจากภาษาบาลี หมายถึงอวัยวะเพศชายสีแดงหรือสีทองแดง หรือแปลว่า ไข่สีแดง
หรือ ไข่สีทองแดง (สอดคล้องกับสุววณรรณภูมิซึ่งมีความหมายว่าแผ่นดินทอง) น่าจะตั้งชื่อ
จากการที่ ผู้ ค นที่ ม าตั้ ง ชุ ม ชนใหญ่ ค รั้ ง แรกนั บ ถื อ ศาสนาพราหมณ์ ไ ศวนิ ก ายคื อ นั บ ถื อ
พระอิศวรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการบูชาพระศิวะหรือพระอิศวรคือ “ศิวลึงค์ ศิวลึงค์ ที่พบ
ส่วนมากจะมีฐานโยนิลึงค์หรืออุมลึงค์รองรับ เมื่อสรงน้ำลงบนศิวลึงค์น้ำก็จะไหลลงไปยัง
โยนิลึงค์และออกท่อที่ทำต่อไว้ เพื่อให้ผู้ที่เคารพบูชาด้านนอกหรือด้านล่างได้สัมผัสน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาผู้คนในเมืองหรืออาณาจักรนี้นับถือศาสนาพุทธด้วย ด้วยมีหลักฐานกล่าวถึง
การทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตสายที่ 8 ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ
ใน พ.ศ. 236 หลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธในดินแดนที่เป็นตามพรลิงค์มีจำนวนมาก โดยเฉพาะลูกปัด
(ตรีรัตนะ) ซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง พุทธศตวรรษที่ 4 การมีลูกปัดหรือพบลูกปัดในพื้นที่เป็น
การแสดงถึงการเป็นชุมชนของผู้คนในดินแดนนี้ ตามพรลิงค์เริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองราว
พุทธศตวรรษที่ 6 ถึงพุทธศตวรรษ 13 ก็เปลีย่ นผูม้ อี ำนาจในการปกครองเป็นกษัตริยศ์ รีวชิ ยั
ซึ่งศูนย์กลางอำนาจอาจจะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบัน หรืออำเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี หรือปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ ตามพรลิงค์จึงเป็นเมือง
หรืออาณาจักรที่มีอายุยาวนานร่วม 1,000 ปี จึงทำให้สั่งสมความเจริญรุ่งเรืองเอาไว้มาก
ช่วงระยะเวลาที่ตามพรลิงค์มีอำนาจอยู่นั้น จากหลักฐานว่า เมืองลังกาสุกะได้เกิดขึ้นมาด้วย
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ทางปลายด้ามขวานระหว่างช่วง ประมาณ พ.ศ. 800 และสิน้ สุดอำนาจลงพร้อมกับตามพรลิงค์
เพราะอำนาจกลุ่มศรีวิชัยเข้ามาแทนที่ ลังกาสุกะจึงมีอำนาจการปกครองอยู่ได้ประมาณ
500 ปี จาการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีเห็นว่าดินแดนที่เป็นเมืองหรือ
อาณาจักรลังกาสุกะ คือส่วนที่เป็นจังหวัดปัตตานีลงไปถึงไทรบุรี (ปัจุบันคือรัฐเคดะห์) และ
บางรัฐในประเทศมาเลเซียปัจจุบัน แรกเริ่มผู้คนลังกาสุกะนับถือพุทธศาสนา ครั้นต่อหันมา
นับถือศาสนาอิสลาม หลักฐานแหล่งโบราณสถานสำคัญที่พบคือ โบราณสถานยะรัง จังหวัด
ปัตตานี โบราณสถานบูจงั ในรัฐเคดะห์ (ไทรบุร)ี นอกจากนีย้ งั พบโบราณวัตถุทเ่ี ป็นสัญลักษณ์
ศาสนาพราหมณ์และพุทธอีกมากมาย
อาณาจักรศรีวิชัยมีอำนาจปกครองดินแดนไทยภาคใต้ทั้งหมดตลอดคาบสมุทร
สยามมลายู อีกทั้งในส่วนที่เป็นประเทศอินโดนีเซีย และมีอำนาจแผ่เข้าไปถึงส่วนที่เป็น
ประเทศกัมพูชาในปัจจุบนั ด้วยหลักฐานพงศาวดารกัมพูชาบันทึกไว้วา่ พระเจ้าสูรยวรมันที่ 1
เป็ น โอรสแห่ ง ศรี ธ รรมราช (กั ม พู ช าใช้ ศ รี ธ รรมรี ช ) และมารดาเชื้ อ สายทางศรี วิ ชั ย
การดำรงอยู่ของศรีวิชัยจากพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองของตามพรลิงค์หรือตัมลิงคัมทำให้
ศรีวิชัยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ เป็นที่รู้จักของชาติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การค้าขายกับชาติใหญ่อย่างจีนและอินเดีย การเช่นนี้เป็นเหตุให้กษัตริย์แห่งราชวงศ์โจฬะ
อินเดียใต้ยกกองทัพมาโจมตีอาณาจักรศรีวิชัย ขนเอาสิ่งของมีค่าต่างๆ กลับไปและเผาเมือง
อาณาจักรศรีวิชัยก็สิ้นสุดลงประมาณ พ.ศ. 1600
หลังจากนีก้ เ็ ป็นการขึน้ ครองอำนาจของราชวงศ์ปทุมวงศ์ซงึ่ กษัตริยห์ รือเจ้าเมืองทีข่ นึ้ สู่
อำนาจปกครองจะมีพระนามว่า ศรีธรรมาโศกราชและน่าจะเป็นทีม่ าของชือ่ ศรีธรรมราชนคร
หรือศรีธรรมราชมหานคร แต่จากหลักฐานศิลาจารึกบางหลักมีข้อความว่า เจ้าผู้ครอง
ตามพรลิงค์พระนามศรีธรรมาโศกราชจันทรภาณุ มีความงดงามดุจพระจันทร์และมีอำนาจ
ดุจพระอาทิตย์ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มอำนาจที่ขึ้นมาปกครองดินแดนไทยภาคใต้ต่อจาก
กลุม่ อำนาจศรีวิชัย คือกลุ่มอำนาจหรือเชื้อสาย ตามพรลิงค์เก่านั้นเอง หรือว่าชื่ออาณาจักร
หรือเมืองนีช้ อื่ ตามพรลิงค์หรือตัมลิงคัมมาตลอด ส่วนชือ่ ศรีธรรมราช หรือศรีธรรมราชมหานคร
เป็นการเรียกตามพระนามของเจ้าเมือง เพราะมีการเรียกชือ่ ดินแดนแห่งนีว้ า่ กรุงศรีธรรมโศก
ด้วย ดังปรากฏในหลักฐานพงศาวดารกัมพูชา ศรีธรรมราชมีเมืองที่อยู่ร่วมในการปกครอง
12 เมือง จึงเรียกว่าเมือง 12 นักษัตรอีกชื่อหนึ่งด้วย เมืองเหล่านี้ ได้แก่ สายบุรี ไทรบุรี
(รัฐเคดะห์) กลันตัน ปาหัง ปัตตานี ตรัง พัทลุง บันทายสมอ สระอุเลา ตะกั่วป่า ถลาง
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ชุ ม พร และกระบุรี เมืองเหล่านี้โยงยึดอยู่ด้วยการนั บ ถื อ ศาสนาร่ ว มกั น คื อ ศาสนาพุ ท ธ
ทุกเมืองจะผลัดเปลี่ยนเวียนดูแลพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเมืองละปี ตามตราที่ใช้
ประจำเมืองซึ่งสอดคล้องกับชื่อปี คือ ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก กา
จอ และกุน รวมเป็น 12 นักษัตร ศรีธรรมราชมหานครหรือเมืองสิบสองนักษัตรมีอำนาจ
ปกครองมาจนถึงราว พ.ศ. 1900 เริ่มมีการรวมตัวกับเมืองกลุ่มคนไทยภาคกลางซึ่งปรากฏ
ชือ่ ในตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชและตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่า พระยาอูท่ อง
(น่าจะเป็นผู้ตั้งเมืองอยุธยา) ผู้นำคนไทยจากภาคกลางดังกล่าวได้ยกกำลังทหารมาประชิด
อยู่ ที่ อ ำเภอบางสะพานน้ อ ย ในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ปั จ จุ บั น โดยส่ ง สารถึ ง พระเจ้ า
ศรีธรรมโศกราชองค์สุดท้ายว่า ทรงรู้เรื่องการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ครั้งใหญ่ทำไมจึงไม่
ส่งสารไปให้ทรงทราบบ้าง นัน่ คือภาษาทูตหรือการเมืองการปกครอง ความหมายคือจะยกทัพ
มารวมแผ่นดินให้เป็นหนึง่ เดียวกันนัน่ เอง ในทีส่ ดุ แผ่นดินไทยใต้ (สยาม) ก็เริม่ รวมกับแผ่นดิน
ไทยภาคกลางตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชและตำนานเมือง
นครศรีธรรมราชมีเนือ้ ความสอดคล้องกับที่ เดวิด เค วัยอาจ ได้กล่าวไว้ใน ประวัตศิ าสตร์ไทย
สังเขปว่า เมื่อการควบคุมของพ่อขุนรามคำแหงสิ้นสุดลง ราวประมาณ พ.ศ. 1843 (1300)
สุ พ รรณบุ รี ส ถาปนาความเป็ น อิ ส รภาพของตน และรั ก ษาอิ ท ธิ พ ล (ไม่ ใช่ ก ารควบคุ ม )
เหนือดินแดนใต้อิทธิพลที่แผ่ขยายไปถึงทางใต้
จากระยะเวลาประมาณร่วม 2,000 ปี (นับถึง พ.ศ. 2556) ของสี่อาณาจักรไทย
ทางภาคใต้ทำให้ดนิ แดนไทยภาคใต้ (สยาม) มีความเจริญรุง่ เรืองในด้านต่างๆ ไม่วา่ เศรษฐกิจ
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง ปัจจัยสำคัญคือความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่ที่มีทรัพยการมากมาย จึงทำให้ต่างชาติสนใจเดินทางมาค้าขายกันเป็นจำนวนมาก
เช่น จีน อินเดีย เปอร์เชีย (กลุ่มประเทศอาหรับในปัจจุบัน) และชาวตะวันตกหรือที่เรียกกัน
ว่าฝรัง่ ชาติตา่ งๆ เหล่านีน้ ำสินค้ามาค้าขายให้ไทยสยามในภาคใต้และซือ้ สินค้าต่างๆ กลับไป
รวมทั้งการนำศาสนามาเผยแผ่ นำความรู้ต่างๆ ถ่ายทอดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อีกทั้งมี
การแต่งงานกับคนไทยสยาม อันเป็นเหตุให้เกดลูกผสมระหว่างไทยสยามใต้ กับชาวต่างชาติ
ดวยเหตุดังกล่าวนี้ทำให้ชาวไทยสยามภาคใต้มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และศิลปะ
และวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย และจีน รองลงมา
นอกจากนั้ น เป็ น การผสมผสานอย่ า งกลมกลื น และได้ ใช้ ป ฏิ บั ติ กั น สื บ มา หลั ก สำคั ญ
ในการดำรงอยู่ของสังคมทั้งสี่อาณาจักรคือหลักศาสนาที่ผ้คู นปฏิบัติกันไม่ว่าศาสนาพราหมณ์
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พุทธ คริสต์ อิสลาม และสิกข์ ศาสนาพุทธมีผู้คนนับถือเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงพบว่ามีองค์
พระบรมธาตุเจดีย์และเจดีย์สำคัญๆ ของดินแดนไทยภาคใต้ (สยาม) เช่น พระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช พระธาตุเจดีย์ชุมพร พระบรมธาตุไชยา และพระธาตุวัดเขียนบางแก้ว
(พัทลุง) เป็นต้น การนับถือพระพุทธศาสนาและการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ร่วมกันนี้เอง
จึงทำให้ชาวไทยภาคใต้ (สยาม) ทั้งที่อยู่ในเขตประเทศไทย และนอกประเทศไทยต่างมีความ
ผู ก พั น และสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด อั น เป็ น ที่ ม าของการสร้ า งสรรค์ ดิ น แดนไทยภาคใต้
(สยาม) ต่อไป
อารยธรรมแดนใต้ของอาณาจักรเก่าดินแดนไทยภาคใต้ คาบสมุทรสยาม-มลายู ได้แก่
ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสองนักษัตร) นั้นมีการ
สั่งสมมาเป็นเวลานานมาก ตั้งแต่ราว ก่อน พ.ศ. 500 ถึง ราว พ.ศ. 1900 รวมเป็นเวลา
ประมาณ 1400-1500 ปี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ผู้คนในอาณาจักรเก่าดังกล่าวนี้ได้
สัมพันธ์กับชนชาติพันธุ์อื่นๆ หรือชาวต่างประเทศมากหน้าหลายตาในด้านต่างๆ ไม่ว่า
การค้าขาย การศาสนา การศึกษา การเมืองการปกครอง และศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้
พัฒนาการด้านต่างๆ จึงมีมากมาย ส่งผลต่อความแข็งแกร่งในหลายๆ ด้านของผู้คนที่มีชีวิต
อยู่ในดินแดนคาบสมุทรสยาม-มลายู ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรด้วยแล้ว
ยิ่งทำให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และส่งผลมาถึงปัจจุบันด้วย สิ่งที่
โดดเด่นมากคือเรื่องศาสนา ไม่ว่าพราหมณ์ พุทธ อิสลาม และคริสต์ ต่างเริ่มต้นปักธงที่ดิน
แดนคาบสมุทรสยามมลายูทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะการเดินทางโดยทางเรือมีความสะดวกและ
ปลอดภัยกว่าการเดินทางโดยทางบก ประกอบกับผู้คนชนชาติพันธุ์ที่เข้ามาไม่ว่า อินเดีย จีน
และฝรั่ง ต่างเข้ามาจุดประสงค์หลักเพื่อการค้าขาย เพราะดินแดนคาบสมุทรสยามมีความ
พร้อมสูงถึงกับได้ว่าดินแดนสุวรรรภูมิจึงมีต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาค้าขายจำนวนมาก และ
ศาสนาก็เข้ามาพร้อมกับการค้าขายนั่นเอง ตลอดจนอารยธรรมต่างชาติด้านอื่นๆ ด้วย
อารยธรรมต่างชาติที่เข้ามานั้นก็จะมีการคลุกเคล้ากับอารยธรรมไทยสยามภาคใต้ที่มีอยู่เดิม
และกลายเป็นอารยธรรมที่มีความเหมาะสมกลมกลืนกับการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่
ในดินแดนดังกล่าวนีท้ ง้ั สีอ่ าณาจักร ดังนัน้ 1400-1500 ปี ของสีอ่ าณาจักรดินแดนคาบสมุทร
สยาม-มลายู จึงเป็นช่วงระยะเวลาสำคัญยิง่ ของพืน้ ฐานความเป็นไทยสยามสืบต่อมาจนกระทัง่
ปัจจุบัน แม้ประเทศสยามจะเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยแล้วก็ตาม เพราะต้องการให้ชื่อ
ประเทศครอบคลุมถึงพี่น้องไทกลุ่มอื่นๆ ที่มาอยู่ร่วมดินแดนเดียวกันด้วยนั่นเอง
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ดินแดนไทยภาคใต้ในเขตคาบสมุทรสยาม-มลายู (คาบสมุทรไทย) สมัยก่อนเป็น
ดินแดนทีม่ มี ายาวนานตัง้ แต่กอ่ น พ.ศ. 500 และมีความเจริญรุง่ เรืองมาตามลำดับ ด้วยอำนาจ
การปกครองของเมื อ งหรื อ อาณาจั ก รสี่ ชื่ อ คื อ ตามพรลิ ง คฺ ห รื อ ตั ม ลิ ง คั ม ลั ง กาสุ ก ะ
ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสองนักษัตร) อำนาจการปกครองอาณาจักร
หลังสุดยุติลงประมาณ พ.ศ. 1900 เศษ เพราะรวมกับอำนาจของไทยที่ปกครองบริเวณ
ภาคกลางของไทย (พระยาอูท่ อง) ช่วงระยะเวลาประมาณ - 1,500 ปี นัน้ ดินแดนไทยภาคใต้
บนคาบสมุทรสยาม-มลายูได้สั่งสมอารยธรรมอันล้ำค่าเอาไว้มากมาย อารยธรรมดังกล่าวนี้
เกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดของผู้คนที่เป็นคนสยาม (ไทกลุ่มหนึ่ง) และคนเชื้อชาติพันธุ์อื่น
ที่อยู่ร่วมกันภายในเมืองหรืออาณาจักร กับผู้คนชาชาติพันธุ์อื่นๆ ทั้งในภาคพื้นเอเชีย ยุโรป
และอเมริกา ต่างนำเข้ามาเป็นระลอก ซึ่งมีหลายด้าน เช่น ศาสนา การศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง เป็นต้น การคลุกเคล้ากันของอารยธรรมใน
ดินแดนคาบสมุทรสยาม-มลายูดังกล่าวนี้ส่งผลต่อความร่ำรวยทางอารยธรรมของดินแดน
แห่งนี้ ทำให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ และมีศักยภาพในการพัฒนาตน
และชุมชนได้ดีทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในส่วนตนและส่วนรวม อันเป็นผลดีต่อการดำรงอยู่ของ
ประเทศสยามและประเทศไทยสมัยต่อมา
ดินแดนไทยภาคใต้ปัจจุบันและดินแดนบนคาบสมุทรสยามมลายูที่เป็นอาณาจักร
เก่านั้นมีทรัพยากรบุคคลทรัพยากรภูมิปัญญา และทรัพยากรอยู่มากมายหลายหลาก หากมี
วิธีการทีดีรู้จักนำมาใช้ย่อมทำให้เกิดคุณค่าอย่างมหาศาล ดังนั้นการดำเนินนโยบายของรัฐ
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันในเรื่องนี้ การดำเนินนโยบายของรัฐควรจะได้นำเอาพระราช
ดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลัก คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา การเข้าใจ คือเข้าใจ
ความเป็นมา เข้าใจคนที่อยู่ในพื้นที่ เข้าใจศิลปะและวัฒนธรรม เข้าใจในความเชื่อและ
การปฏิบตั ศิ าสนา และเข้าใจวิถชี วี ติ อืน่ ๆ เข้าถึงความรูส้ กึ นึกคิด เข้าถึงจิตวิญญาณ เข้าถึงศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็นต้น พัฒนาอย่าง จริงจัง และจริงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมซึ่งมีฐานเดิมดีอยู่แล้ว หากพัฒนาสองประการนี้ได้สำเร็จปัญหาที่เป็นอยู่
ในสามจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้ และสามอำเภอในจังหวัดสงขลาคงจะบรรเทาลงไป และ
แก้ได้ในที่สุด
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ดิ น แดนไทยภาคใต้ สี่ เ มื อ งหรื อ สี่ อ าณาจั ก รบนคาบสมุ ท รสยาม-มลายู นั้ น อุ ด ม
ไปด้วยทรัพยากรหลายด้านดังกล่าวแล้ว ในด้านศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้น
มีรากฐานทีม่ นั่ คงเริม่ จากประมาณก่อน พ.ศ. 500 ดังหลักฐานทีป่ รากฏหลายประการหลายแห่ง
หลั ก ฐานสำคั ญ ยิ่ ง อย่ า งหนึ่ ง คื อ องค์ พ ระบรมธาตุ เ จดี ย์ แ ละองค์ เ จดี ย์ เ ป็ น สิ่ ง ชี้ ชั ด ถึ ง
ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนในดินแดนแห่งนี้ เช่น พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
พระบรมธาตุเจดียไ์ ชยา พระธาตุเจดียส์ วี (ชุมพร) และพระธาตุเจดียว์ ดั เขียนบางแก้ว (พัทลุง)
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าพระบรมธาตุเจดีย์และพระธาตุเจดีย์ตั้งอยู่เป็นระยะๆ ของเมืองใหญ่ที่
เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นจุดศูนย์กลางรวมใจ
ของชาวไทยสยามในดินแดนไทยภาคใต้ตลอดแหลมคาบสมุทรสยาม-มลายู (คาบสมุทรไทย)
ตั้งแต่ประมาณ ต้นพุทธศตวรรษที่ 16 - ถึง ต้นพุทธศวรรษที่ 19 นั้นเป็นช่วงการปกครอง
ของศรีธรรมราชมหานครหรือเมืองสิบสองนักษัตร ซึ่งมีสิบสองเมืองรวมกันอยู่ มีศูนย์กลาง
การปกครองอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบัน ชื่อเมืองสิบสอง คือ สายบุรี ไทรบุรี
กลันตัน ปาหัง ปัตตานี ตรัง พัทลุง ตะกั่วถลาง สระอุเลา บันทายสมอ (สมา) ชุมพร และ
กระบุรี เมืองทั้งสิบสองจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันดูแลพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชให้อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์และจัดดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาบูชา นอกจากนี้ในดินแดนดังกล่าวนี้ยังมี
แหล่งโบราณสถานสำคัญๆ อีกมากมายที่ควรได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ อันจะส่งผล
ให้เกิดความรู้ที่ประจักษ์ในเรื่องอารยธรรมดินแดนไทยภาคใต้มากยิ่งขึ้น ดินแดนไทยภาคใต้
ได้ชอื่ ว่าเป็นดินแดนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ ทำให้ผคู้ นทีอ่ ยูใ่ นดินแดนแห่งนี้
ไม่มีปัญหาในด้านอาหารการกิน และการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวัน
ด้วยความพร้อมในอารยธรรมหลากหลายด้านดังกล่าวของดินแดนไทยภาคใต้
ทีต่ งั้ อยูบ่ นคาบสมุทรสยาม-มลายูนี้ (คาบสมุทรไทย) หากผูร้ บั ผิดชอบของประเทศมีความสามารถ
ในการจัดการเชื่อว่าจะทำให้ดินแดนอารยธรรมอันยาวนานดังกล่าวนี้ ให้คุณค่าแก่คนไทย
และแผ่นดินไทยอย่างมากมายและต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

สรุปผลการวิจัย

การดำเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ดิ น แดนอารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิ ง ค์ ลั ง กาสุ ก ะ
ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (สิบสองนักษัตร) นั้นได้ข้อมูลทั้งจากเอกสาร ศิลาจารึก
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ การสัมภาษณ์ การจัดเสวนา การสนทนากลุ่ม และการลง
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ภาคสนามในพื้นที่ต่างๆ ตามขอบข่ายการศึกษาวิจัยเก็บหลักฐานด้วยการบันทึกข้อความ
การบันทึกเสียง การถ่ายภาพนิ่ง และ วิดีโอ จากหลักฐานต่างๆ ที่นำมาใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (Synthesis) ทำให้ได้คำตอบว่า อาณาจักรหรือศูนย์กลาง
อำนาจในการปกครองในดินแดนคาบสมุทรสยาม-มลายู (คาบสมุทรไทย) นั้นมีอยู่จริง
อันได้แก่ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสองนักษัตร)
ผู้ที่มีอำนาจในการปกครองมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามพลังด้านต่างๆ ที่มีอยู่ที่จะเข้าไป
มีอำนาจปกครองได้ บางช่วงดินแดนดังกล่าวนี้ถูกกำลังชาวต่างชาติเข้าโจมตีและว่างเว้น
การดำเนินไปของระบบการปกครองอยู่บ้าง แต่ไม่นานก็มีผู้นำใหม่เกิดขึ้นและมีอำนาจใน
การปกครองต่อมา รวมเป็นเวลาประมาณ - 1,500 ปี ต่อมาดินแดนไทยสยามคาบสมุทร
สยาม-มลายูก็รวมกับดินแดนไทยส่วนบนซึ่งมีพระยาอู่ทองเป็นผู้นำ ในพุทธศตวรรษที่ 20
การรวมกันทำให้ดินแดนไทยสยามมีความกว้างไกลและมีความเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น และ
ทำให้คนไทในส่วนต่างๆ อพยพเข้ามาอยู่ร่วมกันมากขึ้นตามลำดับ อีกทั้งมีพี่น้องชนชาติพันธุ์
อื่นเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยทำให้ประเทศสยามหรือไทยในปัจจุบัน
มี ค วามหลากหลายทางชาติ พั น ธุ์ แ ละศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น ช่ ว งระยะเวลา
อันยาวนานของสี่อาณาจักรนั้นเป็นช่วงระยะเวลาของการสั่งสมความเป็นไทยสยามที่มี
คุณค่ายิ่ง เพราะอารยธรรมที่สั่งสมเอาไว้อันยาวนานนั้นได้เกิดดอกออกผลนำมาสู่ความอยู่ดี
มีสุขของรุ่นลูกหลานเหลนหลิน รุ่นต่อๆ มาจนกระทั่งปัจจุบัน ไม่เฉพาะในดินแดนคาบสมุทร
สยาม-มลายู (คาบสมุทรไทย) เท่านั้นแต่อารยธรรมจากดินแดนไทยสยามภาคใต้ได้แผ่ซ่าน
หลั่งไหลขึ้นไปสู่ดินแดนไทยกลุ่มต่างๆ ทั้งในภาคกลาง ภาคอีสานและภาคเหนือของไทย
ปัจจุบนั อย่างต่อเนือ่ ง อารยธรรมหลักๆ เช่น ศาสนา ไม่วา่ พราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา
อิสลาม และคริสต์ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะการเข้ามาของชาวต่างชาตินั้นเข้ามาโดยทางเรือ และ
เมืองท่าสำคัญๆ ในดินแดนคาบสมุทรสยาม-มลายู นั้นมีอยู่มาก และเรือขนาดใหญ่เข้าจอด
ได้อย่างสะดวก ไม่ว่า ตักโกลา (ถลาง) ทรัง (ตรัง) หรือกันตัง ท่าทอง ปากนคร ท่าศาลา
ปากพนัง และขนอน (ขนอม) เป็นต้น ชื่อตักโกลาหรืตะกั่วถลางต่อมามีปรากฏชื่อในคัมภีร์
มหานิเทส ในพระไตรปิฎกและตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ชื่อทรัง ปากพนัง ปากนคร
ปรากฏอยู่ในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชและตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช อีกทั้ง
บางแห่งปรากฏในแผนที่ของชาวต่างประเทศว่าเป็นท่าเรือสำคัญ ส่วนในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมนัน้ มีการเข้ามามากมาย เช่น ศิลปะการแสดง ความเชือ่ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
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การแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ และอาหารการกิน เป็นต้น การเมืองการปกครองไทยสยาม
ภาคใต้ได้แบบอย่างการเมืองการปกครองจากชาวอินเดียเป็นหลักและมีความสัมพันธ์กับ
อิ น เดี ย และศรี ลั ง กาอย่ า งใกล้ ชิ ด แม้ ก ระทั่ ง การผสมผสานทางสายเลื อ ดส่ ว นหนึ่ ง ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมต่างชาติที่เข้ามาปะปนกับสถาปัตยกรรมไทยสยามภาคใต้ดังที่เห็นเป็นอยู่
ทั้งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและที่อยู่อาศัย ด้านความเชื่อก็มีอยู่มากส่วนใหญ่เป็นความ
เชื่อทีส่ บื เนือ่ งมาจากศาสนา ดังปรากฏพบรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) และพระพุทธ
ศาสนาจำนวนมากในดินแดนไทยคาบสมุทรสยาม-มลายู ด้านการแสดงหนังตะลุง มโนห์รา
และดิเกร์ เป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากอินเดีย เป็นต้น อารยธรรมแดนใต้ทแ่ี ผ่ซา่ นในคาบสมุทร
สยาม-มลายู และในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันนั้นจึงเป็นฐานอารยธรรมสำคัญยิ่งของ
การเป็นประเทศสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
อารยธรรมแดนใต้เป็นอารยธรรมที่มีการสั่งสมมาเป็นเวลาเกือบสองพันปี ตั้งแต่
เริ่มอาณาจักรเก่าสุดตามหลักฐานคือ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวิชัย และศรีธรรมราช
มหานคร (เมืองสิบสองนักษัตร) อารยธรรมที่มีสืบทอดมาจนปัจจุบันนั้น ควรจะได้ศึกษาใน
รายละเอียดเพื่อประโยชน์ในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน
อื่นๆ นอกจากนี้อารยธรรมดินแดนไทยโบราณมีหลายแห่งในภาคกลาง ภาคเหนือ และ
อีสาน ควรจะได้ศึกษาวิจัย เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอารยธรรมแดนใต้นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
ระดับต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในด้าน
การเมืองการปกครอง ตลอดจนเศรษฐกิจ และศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น เพราะเนื้อหา
การวิจัยครอบคลุม
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