
เอกภาพในความหลากหลาย 

ศาสนาพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช 
Brahmanism in Nakhon Si Thammarat 

 

 

ศาสนาพราหมณ์เผยแผเ่ขา้มาในนครศรีธรรมราช 
เม่ือประมาณพทุธศตวรรษท่ี ๑๐ หลกัฐานท่ีพบส่วน 
ใหญ่เป็นลทัธิไศวนิกาย และต่อมาในพทุธศตวรรษ 
ท่ี ๑๒ หลกัฐานท่ีพบเป็นลทัธิไวษณพนิกาย 
การเขา้มาของศาสนาพราหมณ์มีส่วนส าคญัยิง่ 
ท่ีเสริมสร้างใหน้ครศรีธรรมราชเป็น “เมืองศูนยก์ลาง 
วฒันธรรมอินเดีย” ในคาบสมุทรภาคใต ้

นางกระดาน จ าหลกัรูปพระธรณ ีไม้ในสมัยอยุธยา 
พุทธศตวรรษที ่22 - 23 พบที่โบสถ์พราหมณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Nang Kra Darn carved in the Earth wood, Ayutthaya, 
period, 17 - 18 centuries A.D. found at brahman shrine, 
amphoe Muang Nakhon Si Thammarat. 



 

เศียรพระพทุธรูป อิทธิพลศิลปะอินเดีย 

อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี ๑๐-๑๑ 

Head of Buddha image, Indian influence 

art style, 4th-5th century A.D. 

ศิวนาฏราช อิทธิพลศิลปะอินเดียใต้ 

Dancing Shiva, Southern Indian style 

หอพระอศิวร 
Shiva Shrine 



เอกภาพในความหลากหลาย 

 

ศาสนาพทุธ 
พระพุทธศาสนา เผยแผเ่ขา้มาในนครศรีธรรมราช 
เป็นสามระยะ 
ระยะที่ ๑ ประมาณพทุธศตวรรษท่ี ๙ - ๑๒ 
เป็นพระพทุธศาสนาหินยานนิกายมหาสงัฆิกะ (พทุธ 
ศตวรรษท่ี ๙ - ๑๐) และนิกายสรวาสติวาท (พทุธ 
ศตวรรษท่ี ๑๑ - ๑๒) 

 

ระยะที่ ๒ ประมาณพทุธศตวรรษท่ี ๑๓ - ๑๗ 
เป็นพระพทุธศาสนามหายาน 
ระยะที่ ๓ ประมาณพทุธศตวรรษท่ี ๑๘ เป็น 
พระพทุธศาสนาหินยาน นิกายลงักาวงศ ์หรือนิกาย 
เถรวาทสิงหล (พทุธศตวรรษท่ี ๑๘ - ๑๙) และนิกาย 
สยามวงศห์รือนิกายเถรวาทสยาม (พทุธศตวรรษท่ี 
๒๐-ปัจจุบนั) 
    การด ารงอยูข่องพระพทุธศาสนา มีส่วนส าคญั 
ยิง่ในการเสริมสร้างใหน้ครศรีธรรมราชเป็น 
“ศูนย์กลาง พระพุทธศาสนา” ในคาบสมุทรภาคใต ้

 
 



 

พระบรมธาตุเจดย์ีนครศรีธรรมราช 
พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เป็นสถูป 
เจดียท่ี์เช่ือกนัว่ามีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู ่สร้าง
ในสมยัพระเจา้ศรีธรรมาโศกราช ราว พ.ศ. ๑๗๑๙ 
ในคราวสถาปนาเมืองนครศรีธรรมราชท่ีหาดทราย
แกว้รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นทรงระฆงัคว  ่า หรือ
ทรงโอคว ่าตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมอนัเป็นรูปแบบ ซ่ึง
ไดรั้บอิทธิพลศิลปะลงักา ลกัษณะสถาปัตยกรรม
คลา้ยกบัเจดียกิ์ริเวหิระ เมืองโปโลนนารุวะ ประเทศ
ศรีลงักา ซ่ึงสร้างในสมยัพระเจา้ปรากรมพาหุ ราว
ตน้พทุธศตวรรษท่ี ๑๘ 
พระบรมธาตุเจดียน์ครศรีธรรมราช ถือเป็นหน่ึง 
ในเจด็แห่งท่ีเป็น “พระมหาเจดีย์” ในประเทศไทย 

Phra Borommathat Nakhon Si Thammarat Stupa is 
believed to house the Buddha’s Relics. It was build 
around 
1176 when King Si Thamma Sokarat established 
Nakhon Si Thammarat at Sai Kaeo Beach. The 
architectural style isSinhalese, with a bell-shape 
structure on a square base. 
The architecture is similar to that of Kiri Vihara Stupa 
inPolonnaruwa, Sri Lanka, built in the reign of King 
Parakramabahu around 12th century A.D. 
    Phra Borommathat Nakhon Si Thammarat Stupa 
issacred religious monument well Known to Buddhists 
in thesouthern provinces and all over the country. It is 
regarded asone of the seven Maha Chedis or “Great 
Stupas” In Thailand. 



 

พระกรุไตรภาคเีมอืงนครศรีธรรมราช 
พระกรุท่าเรือ วดัโพธิ์ พิมพนิ์ยม ปางตรัสรู้ 
เน้ือดินเผา รูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ส่วนบนโคง้ 
ขนาดองคพ์ระฐานกวา้งประมาณ ๓ - ๔ 
เซนติเมตร สูงประมาณ๕-๖ เซนติเมตร ลกัษณะ
แสดงภาพพระพุทธเจา้ประทบัขดัสมาธิราบบน
ปัทมาสน์ (ฐานบวั) ๒ ชั้น ภายในซุม้เรือนแกว้ใต้
ตน้โพธ์ิ สนันิษฐานวา่สร้างข้ึนประมาณพทุธ
ศตวรรษท่ี ๑๘-๑๙ สถานท่ีพบ พระขณะน้ีเป็น 
สถานท่ีตั้งวิทยาลยันาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 
ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช 
พระกรุนางตรา วดันางตรา พิมพนิ์ยม ปางสมาธิ 
นาคปรก ชาวบา้นเรียกวา่ "ปรกนางตรา" เน้ือดิน
เผารูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดองคพ์ระฐานกวา้ง
ประมาณ๓-๔ เซนติเมตร สูงประมาณ ๖-๗ 
เซนติเมตร ลกัษณะแสดงภาพพระพทุธเจา้

ประทบัขดัสมาธิราบบนขนดนาค๗ เศียร ซ่ึงแผ่
พงัพานอยูด่า้นบนมีเทวดานัง่ประนมมืออยูท่ี่ฐาน
ดา้นล่าง สนันิษฐานวา่สร้างข้ึนในพทุธศตวรรษ 
ท่ี ๑๗-๑๘ สถานท่ีพบพระ ขณะน้ีเป็นวดันางตรา 
ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
พระกรุนาสน วดันาสน พิมพนิ์ยม ปางมารวิชยั 
ชาวบา้นเรียกวา่ "ยอดขนุพล" เน้ือดินเผา รูปทรง
คลา้ยใบพทุรา ขนาดองคพ์ระวดัโดยรอบ
ประมาณ ๑๕-๑๖เซนติเมตร ลกัษณะแสดงภาพ
ประทบันัง่บนปัทมาสน์(ฐานบวั) ๒ ชั้น ชั้นบนมี
ลกัษณะคลา้ยใบบวัอยูภ่ายใน 
ซุม้เรือนแกว้ มีสถูปเจดียข์า้งละ ๑ องค ์
สนันิษฐานวา่สร้างข้ึนในพทุธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ 
สถานท่ีพบพระขณะน้ีเป็นวดันาสน ต าบลมะม่วง
สองตน้ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 



 

พระพุทธสิงค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัขดั สมาธิเพชร แบบขนมตม้ พระพกัตร์ค่อนขา้งกลม
และ อมยิม้ พระอุระอวบอว้นประดุจขนมตม้ (หรือตม้ของชาวนคร) หนา้ตกักวา้ง ๑๔ น้ิว สูง ๑๖.๘ น้ิว เป็น 
ฝีมือสกุลช่างนครศรีธรรมราช กรมศิลปากรประกาศข้ึน ทะเบียนเป็นโบราณวตัถุในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๕๓ ตอนท่ี ๓๔ วนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๔๗๙ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบนั
ประดิษฐาน ณ หอพระพทุธสิหิงค ์อนัเป็นวิหารก่ออิฐ ถือปูน ใกลก้บัศาลากลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 



 

 

ศาสนาคริสต์ Christianity 
ศาสนาคริสต์ เขา้มาสู่นครศรีธรรมราชในพทุธ 
ศตวรรษท่ี ๒๕ เม่ือศาสนาจารยจ์อห์น เอก้ิน และ 
ศาสนาจารยเ์อเกิล ซ่ึงเป็นมิชชนันารีชาวอเมริกนั
มาเผยแผค่ริสตศาสนาใน พ.ศ. ๒๔๓๖ มีการ
สร้างโบสถส์ร้างโรงพยาบาลอเมริกนัเพรสไบที
เรียล (ปัจจุบนั คือโรงพยาบาลนครคริสเตียน) 
และสร้างโรงเรียนข้ึนสองโรงคือ โรงเรียน 
American School for Boys (ปัจจุบนัคือ โรงเรียน
ศรีธรรมราชศึกษา) เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๓ กบั
โรงเรียนศึกษากุมารี (ปัจจุบนัรวมกบัโรงเรียนศรี
ธรรมราชศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

ศาสนาอสิลาม Islam 
ศาสนาอสิลาม เผยแผเ่ขา้มาสู่นครศรีธรรมราช 
เป็นสองระยะระยะแรก คือ ในพทุธศตวรรษท่ี 
๒๐ อนัเป็นช่วงเวลาท่ีพอ่คา้ชาวอาหรับเขา้มาทาง
ทะเล เพื่อคา้ขายกบัหวัเมืองชายทะเล ตั้งแต่มะละ
กา ปัตตานี และนครศรีธรรมราช มีการตั้งถ่ินฐาน
ถาวร และเผยแผศ่าสนาน้ีในหมู่ชาวบา้นพื้นเมือง 
ระยะที่สอง คือในพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ อนัเป็น 
ช่วงเวลาท่ีเจา้พระยานครศรีธรรมราช (นอ้ย) ท า
สงครามกบัหวัเมืองไทรบุรี ๕ คร้ัง (พ.ศ.๒๓๖๔-
๒๓๘๒)มีการอพยพครัวเรือนจากหวัเมืองไทร
บุรี ซ่ึงนบัถือศาสนาอิสลามเขา้มาตั้งถ่ินฐานใน
นครศรีธรรมราชจ านวนมาก 
 
 
 
 
 



 
 

ศาลเจ้าจีน 

Chinese Shrine 
เคร่ืองถ้วยจีน 
สมัยราชวงศ์ถัง 

Chinese Pottery, Tang 
Dynasty 

เคร่ืองถ้วยจีน 

สมยัราชวงศ์หมิง 

Chinese Pottery, Ming 

Dynasty 

แผน่ศิลาจารึกหลมุศพ 

ตาขนุลก 

(พ.ศ.๒๒๐๖) 

ชาวจีนผู้ เดินทางมา 

รับราชการ 

ท่ีนครศรีธรรมราช 

มีต าแหน่งเป็นเจ้ากรมนา 

Gravestone at Ta Khun 

Lok’s grave (1663), 

Chinese who settled 

down in Nakhon Si 

Thammarat, he wes an 

officer in the position of 

Head of Agriculture 

Department. 



 

มิชชันนารีชาวอเมริกนัสร้าง
โรงพยาบาล 

ที่นครศรีธรรมราช เมื่อราว 
พ.ศ. ๒๔๔๗ 

American missionary built hospital 
in Nakhon Si Thammarat, 1904 


