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การวจิยัในคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พือ่อธิบายความเป็นมาและลาํดบัพฒันาการของการนบั

ถือศาสนาพราหมณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระก่อนพุทธศตวรรษที่ 
19 ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของวฒันธรรมต่างๆ อนัเกิดจากการติดต่อสมัพนัธก์นัทั้งทางดา้น
การเมืองและเศรษฐกิจกับแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการ
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและการสํารวจทางโบราณคดี  เพื่อนําหลักฐานทั้งโบราณวตัถุและ
โบราณสถานของศาสนาพราหมณ์ มาวเิคราะห์เปรียบเทียบ และตีความ  สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ช่วงพทุธศตวรรษที่ 11-13 สมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอินเดีย มีการ
นบัถือศาสนาพราหมณ์ทั้งลทัธิไศวนิกายและไวษณพนิกายที่เกิดจากการติดต่อสัมพนัธ์กบัอินเดีย 
ทั้งอินเดียเหนือสมยัคุปตะ และอินเดียใตส้มยัปัลลวะ และเป็นส่วนหน่ึงของของ “รัฐพนัพนั”  ที่
ปรากฏในเอกสารจีนโดยศูนยก์ลางอาจอยูบ่ริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี หรือนครศรีธรรมราช 

2. ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-18 สมยัวฒันธรรมศรีวิชยั ยงัมีการนับถือศาสนาพราหมณ์
ทั้งลทัธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ซ่ึงนอกจากมีความสัมพนัธ์กบัอินเดียแลว้ยงัพบความสัมพนัธ์
กบัศิลปะสมยัศรีวิชยั หรือแบบชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย และเขมร แต่พุทธศาสนานิกาย
มหายานไดรั้บการนบัถือกนัอยา่งแพร่หลายกวา่ 

3. พทุธศตวรรษที่ 19 ศรีวชิยัเส่ือมอาํนาจลง ศาสนาพราหมณ์ถูกลดบทบาทลงมาก จึง
ไม่พบรูปเคารพของศาสนาพราหมณ์ คาบสมุทรสทิงพระมีความสัมพนัธ์กบัรัฐตามพรลิงคห์รือ
นครศรีธรรมราช จึงไดรั้บอิทธิพลพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศอ์ยา่งแน่นแฟ้น 
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บทคัดย ่อภาษาอัง กฤษ  

56101306 : Major (Archaeology) 
Keyword : TRACE OF THE EVIDENCE, BRAHMANISM, SATHINGPHRA PENINSULA 

MISS URAI CHANCHAO : TRACE OF THE EVIDENCE OF BRAHMANISM IN 
ANCIENT COMMUNITIES ON SATHINGPHRA PENINSULA PRIOR THE 14TH 
CENTURY A.D.  THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. JIRASSA 
KACHACHIVA 

The purpose of this research is to describe the background and the sequence of 
Brahmanism that developed by the influences of cultures from political relations and economic relations 
with local and overseas contemporary communities. 

The research was undertaken by archaeological methods, i.e. gathering data through 
literature review and archaeological finds, data analysis, and data interpretation from archaeological 
evidences. The conclusion of the research is; 

During the 6th – 8th centuries A.D. (Protohistory, and Indian Cultures), the ancient 
communities on Sathingphra Peninsula had adopted both Shaivism and Vaishnavism, the two main sects 
of Brahmanism due to the relation with Northern India in Gupta Period, Southern India in Pallava 
Period, and being a part of “Panpan State” where its center might be in Surat Thani Province or Nakhon 
Si Thammarat Province (referring to Chinese evidences). 

During the 8th - 11th centuries A.D. (Srivijaya Cultures), the evidence of Shaivism and 
Vaishnavism influenced by India were still found. In addition, it was found that the communities were 
also related to Srivijaya cultures or the Central Java Art Style of Indonesia. However, The evident has 
revealed that the Mahayanism was more expanded than Brahmanism in this period. 

During the 13th-14th centuries A.D. (Declining of Srivijaya Cultures), the Brahmanism 
declined. No statues of Brahmanism were found. Instead, the communities were closely related to 
Tambalinga State or Nakhon Si Thammarat. Therefore, the Buddhism of Sri Lanka strongly influenced 
the communities in this period. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

คาบสมุทรสทิงพระ จังหวดัสงขลา คือ บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาฝ่ังตะวนัออก 
ปรากฏชุมชนโบราณสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ โดยเร่ิมตั้งแต่บา้นท่าบอน อาํเภอระโนด จงัหวดั
สงขลา ถึงบา้นหวัเขาแดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา จากการศึกษาสภาพทางธรณีวิทยา พบว่า 
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระเกิดเป็นแผ่นดินในยคุโฮโลซีน (Holocene) เม่ือประมาณ 10,000 ถึง 
5,000 ปีมาแลว้1 ซ่ึงเกิดจากการทบัถมของซากหอย ปะการังและทราย ที่ถูกคล่ืนลมพดัพามา ทาํใหมี้
ลกัษณะเป็นสันทรายยาวตั้งแต่บริเวณเชิงเขาหัวแดง ในเขตอาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ขึ้นไป
จนถึงอาํเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช จากสภาพภูมิศาสตร์ชุมชนโบราณบนคาบสมุทร  
สทิงพระน้ีจะตั้งอยูบ่นสนัทรายซ่ึงมีพื้นที่มีความเหมาะสมในการตั้งถ่ินฐานและที่อยูอ่าศยั จากการ
สาํรวจและขดุคน้ทางโบราณคดีไดพ้บหลกัฐานที่สาํคญัของชุมชนแรกเร่ิมสมยัประวติัศาสตร์จนถึง
ร่วมสมยัสุโขทยั และชุมชนร่วมสมยัอยธุยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตลอดแนวคาบสมุทรสทิงพระน้ีจาก
ร่องรอยในภาพถ่ายทางอากาศไดป้รากฏสภาพของการตั้งชุมชนที่เรียงตวัเป็นแนวยาวไปตามสัน
ทราย และระหว่างสันทรายมีคลองธรรมชาติซ่ึงสันนิษฐานว่าใช้เป็นเส้นทางติดต่อกันระหว่าง
ชุมชนเหล่าน้ีดว้ย2  รวมทั้งการติดต่อกับชุมชนหรือดินแดนอ่ืนที่ไม่ได้อยูใ่นคาบสมุทรเดียวกัน
เพราะเสน้ทางบกมีเส้นทางเดียว คือ ตอนบนของคาบสมุทรที่ติดกบันครศรีธรรมราชตั้งแต่อาํเภอ
ปากพนัง-อาํเภอเชียรใหญ่-อาํเภอหัวไทร สู่สงขลาที่ ระโนด – หัวไทร เส้นทางนํ้ าจึงกลายเป็น
เสน้ทางสาํคญัจึงเกิดการพฒันาโดยตดัคลองเพื่อลดัระยะทางเช่ือมระหว่างทะเลสาบและอ่าวไทย 
การใชค้ลองต่างคูเมืองเพือ่สะดวกในการติดต่อคา้ขาย อีกทั้งคนในชุมชนยงัสามารถต่อเรือและเป็น
นักเดินเรือตลอดจนการรู้จกัขุดสระนํ้ า (ตระพงั หรือ พงั) เพื่อใช้ในการเกษตร การประมง และ 
                                                             

1 ธราพงศ ์ศรีสุชาติ, "ชุมชนแรกเร่ิมสมยัประวติัศาสตร์บริเวณวดัพะโคะ และใกลเ้คียง
," ใน ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ ( กรุงเทพฯ สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2528), 33. 

2 ทิวา ศุภจรรยา, "สภาพภูมิศาสตร์และการตั้งถ่ินฐานบริเวณเมืองสงขลา," ใน เอกสาร
ประกอบการสัมนาทางวิชาการเร่ืองสงขลาศึกษา: ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองสงขลา  
(สงขลา: สถาบันทักษิณศึกษา, 2535), 59. 

1 
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กกัเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ ชุมชนเหล่าน้ีเจริญขึ้นกลายเป็นชุมชนเมืองท่า รับสินคา้จากพ่อคา้รวมทั้ง
อารยธรรมต่างๆ จากต่างประเทศ เช่น จีนและอินเดีย ชุมชนตอ้งปรับตวัพฒันาหาตาํแหน่งที่ตั้งอนั
เหมาะสม จนกลายเป็นเมืองท่าทางทะเล และเป็นศูนยก์ลางการติดต่อระหวา่งชุมชนในภูมิภาคน้ี3  

ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระเป็นชุมชนโบราณสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ ที่
กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12 – 19  และสนันิษฐานวา่ไดรั้บอิทธิพลศิลปวฒันธรรมจากอินเดีย
โดยตรง ดงัปรากฏร่องรอยหลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ทั้งลทัธิไศวนิกาย และไวษณพนิกาย4 
ตลอดจนพทุธศาสนาควบคู่กนัไป โดยชาวอินเดียเดินทางเขา้มาทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้งทาง
บกและนํ้ า และเช่ือวา่ชาวอินเดียภาคใตไ้ดเ้ขา้มามากที่สุด5 อีกทั้งไม่ใช่เป็นเพยีงพอ่คา้เท่านั้นแต่ยงัมี
เหล่าชนชั้นพราหมณ์ซ่ึงไดเ้ขา้มามีบทบาททางสงัคมอีกดว้ย 

การศึกษาทางโบราณคดีของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ มีผูเ้ร่ิมศึกษาโดยเร่ิม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2446 สมเด็จฯเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์ไดเ้สด็จมาที่วดัจะทิ้งพระ ในคร้ังเสด็จ
ตรวจราชการมณฑลภาคใต ้ในจดหมายเหตุระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลาย ูร.ศ.121 โดยทรง
บรรยายซากโบราณสถานที่ถูกขุดทาํลายบริเวณแหล่งโบราณคดีสทิงพระ และในปีพ.ศ. 2449 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
ในคร้ังเสด็จมาถึงเมืองสทิงพระ ปรากฎในรายงานเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวนัตก โดย
ทรงบรรยายและทรงสนันิษฐานเก่ียวกบัซากโบราณสถานและลกัษณะของชุมชนโบราณ6 แสดงให้
เห็นถึงร่องรอยความเจริญขึ้นของชุมชนที่มีความเช่ือหรือการยอมรับนบัถือศาสนา อีกทั้งการขดุพบ

                                                             
3 ธราพงศ ์ศรีสุชาติ, "ชุมชนแรกเร่ิมสมยัประวติัศาสตร์บริเวณวดัพะโคะ และใกลเ้คียง

," 36. 
4 Jr Stanley O’Connor, Hindu Gods of Peninsular Siam (Ascona Artibus Asiae, 

1972), 76. 
5 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพุทธศตวรรษที่ 19" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 
65-67.อ้างจาก G. Coedes., The Making of South East Asia, แปล. H.M. Wright (London: 
Routledge and Kegan Paul, 1996), 53. 

6 ธราพงศ ์ศรีสุชาติ, "สทิงพระ: ชุมชนโบราณ," ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 
16 (2542): 7733. 
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โบราณวัตถุ ต่างๆ ของคนในท้องถ่ินจํานวนหลายช้ินจากการประกอบกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติประจาํวนั จึงนาํมามอบใหก้บัพระราชศีลสงัวร อดีตเจา้อาวาสวดัมชัฌิมาวาสฯ เก็บรวบรวมไว ้
กระทัง่ปี พ.ศ. 2470 พระราชศีลสงัวรไดจ้ดัตั้งพพิธิภณัฑภ์ายในวดัขึ้น คือ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 
มชัฌิมาวาสฯ เพือ่เก็บรวบรวมโบราณวตัถุต่างๆ ที่พบในคาบสมุทรสทิงพระน้ี ประติมากรรมเน่ือง
ในศาสนาพราหมณ์ที่ถูกเก็บรวบรวมในพิพิธภณัฑ์น้ี เช่น พระคเณศ พบบริเวณพงัแขกชีใต ้(พงั
หนุน) พระวิษณุหินทราย จากแหล่งโบราณคดีวดัขุนชา้ง-บา้นสามี ฐานโยนิและฐานประดิษฐาน
เทวรูปจากแหล่งโบราณคดีพังเภา เป็นต้น7 ซ่ึงเป็นการกระตุ ้นความสนใจให้นักวิชาการ
ชาวตะวนัตกเขา้มาศึกษาโบราณวตัถุในพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ี 

ดงัในปี พ.ศ. 2507 แสตนล่ี เจ.โอคอนเนอร์ จูเนียร์ นกัวชิาการประวตัิศาสตรศิลปะ ได้

เขา้มาศึกษาหลกัฐานในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ วดัมชัฌิมาวาส ทาํการศึกษาเปรียบเทียบพระวิษณุ

ที่พบในแหล่งโบราณคดีชุมชนโบราณสทิงพระกบัพระวษิณุที่พบที่ไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ

พระวิษณุจากตะกัว่ป่า (ควนพระเหนอ) สรุปว่า พระวิษณุที่พบในแหล่งโบราณคดีชุมชนโบราณ

สทิงพระมีอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยคุปตะและคล้ายคลึงกับพระวิษณุที่พบที่ไชยา และ 

พระวิษณุจากตะกั่วป่า กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-128 และในปี พ.ศ. 2509 ได้กล่าวถึง 

พระวิษณุที่วดัสิงห์ ว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 และประติมากรรมพระเคณศ ที่พงัหนุนมีอายุ

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-12 ซ่ึงเป็นชุมชนศาสนาพราหมณ์ที่ไดรั้บอิทธิพลจากทวารวดีและเจนละ9 

ซ่ึงผลงานดังกล่าวเป็นการเร่ิมต้นวิเคราะห์โบราณวัตถุอย่างมีหลักการเป็นคร้ังแรก คือ  

เป็นการศึกษาตามหลกัประวตัิศาสตร์ศิลปะ และแสดงให้เห็นถึงความสาํคญัของชุมชนโบราณบน

คาบสมุทรสทิงพระมากยิง่ขึ้น  

 

                                                             
7 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 38-39. 
8 Jr Stanley O’Connor, "An Early Brahminical Sculpture at Songkla," Journal of the 

Siam Society 211, ฉบบัที่ 2 (July 1964): 163-69. 
9 "Satingphra Expanded Chronology," Journal of the Malaysian Branch Royal 

Asiatic Society I  (1966): 137-44. 
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สําหรับการขุดค้นตามหลักวิชาการโบราณคดีได้เ ร่ิมขึ้ นหลายคร้ัง เร่ิมตั้ งแต่ปี  
พ.ศ. 2517 ได้มีการเสนอผลการสํารวจชุมชนโบราณ อําเภอสทิงพระ ในระหว่างวนัที่ 21-23 
กนัยายน พ.ศ. 2517 โดยหน่วยศิลปากรที่ 9 สงขลา10 และระหว่างปี พ.ศ.2521-2533 นักโบราณคดี 
กองโบราณคดี กรมศิลปากร ร่วมกับหน่วยศิลปากรที่ 9 สงขลา ทาํการสํารวจขุดคน้ ขุดแต่ง
โบราณสถานและโบราณวตัถุในแหล่งโบราณคดีต่างๆ บนคาบสมุทรสทิงพระ11 การทาํงาน
ทางดา้นโบราณคดีที่ผ่านมาทาํให้พบร่องรอยหลักฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์เพิ่มมากขึ้น ทั้ง
โบราณวตัถุ และโบราณสถาน (เขาคูหา) ที่ช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของคาบสมุทรสทิงพระที่เป็นส่วน
หน่ึงในคาบสมุทรภาคใตแ้ละเป็นชุมชนที่มีความเจริญ มีศาสนาพราหมณ์ตั้งมัน่ นักวิชาการมกัจะ
มุ่งศึกษาหลกัฐานที่คน้พบใหม่และเสนอขอ้สนันิษฐาน พร้อมการกาํหนดอายใุนเบื้องตน้   

ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2523 ของพิริยะ ไกรฤกษ ์นักประวติัศาสตร์ศิลปะ ไดก้าํหนด

อายปุระติมากรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์บนคาบสมุทรสทิงพระไว ้ไดแ้ก่ 1) พระคเณศที่พงัหนุน 

อายุราวพุทธศตวรรษที่  12   2)  พระอคัสตยะสํา ริด  กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่  15  

3) ประติมากรรมเศียรพระวิษณุ จากแหล่งโบราณคดีเมืองโบราณสทิงพระ เป็นรูปแบบของศิลปะ

ชวาภาคกลางซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบปัลลวะ แต่มีการพฒันาเป็นพื้นเมืองแลว้ หรือสมัย

อิทธิพลอินเดีย-ชวา ซ่ึงกาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 14-15  4) พระศิวะ จากแหล่งโบราณคดีบา้น

หนองหอย เป็นศิลปกรรมที่แสดงอิทธิพลจากพระศิวะสําริดชวาภาคกลาง กําหนดอายุราว 

พุทธศตวรรษที่ 14-15  และ 5)  พระคเณศที่แหล่งโบราณคดีชุมชนโบราณสทิงพระ มีอายุราว 

พทุธศตวรรษที่ 1812  ซ่ึงไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมในช่วงเวลาต่างๆ อยา่งไรก็

                                                             
10 ศิริพร ล่ิมวิจิตรวงศ์ และบัณฑิต ทองอร่าม, "เขาคูหา: หลักฐานใหม่จากการ

ดาํเนินงานทางโบราณคดี," เอกสารอดัสาํเนา. 
11 ธราพงศ์ ศรีสุชาติ, "ชุมชนแรกเร่ิมสมัยประวติัศาสตร์บริเวณวดัพะโคะ และ

ใกลเ้คียง."อา้งจาก กองโบราณคดี  กรมศิลปากร, โครงการขดุคน้แหล่งโบราณคดีสทิงพระ รายงาน
ทางวชิาการเร่ืองการศึกษาสภาพแวดลอ้มขดุคน้โบราณคดีสทิงพระและการสาํรวจแหล่งโบราณคดี
ขา้งเคียง (2522).(พมิพดี์ด) 

12 พิริยะ ไกรฤกษ,์ "ร่างลาํดับเหตุการณ์ของประติมากรรมที่พบที่สทิงพระ," ใน 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ (กรุงเทพฯ สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2528), 62-70. 
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ตามผลงานการศึกษาที่ผา่นมาเก่ียวกบัร่องรอยศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิง

พระยงัคงเนน้การศึกษาในเชิงประวตัิศาสตร์ศิลปะ  

จากการดาํเนินงานทางโบราณคดีมาอยา่งต่อเน่ือง ไดป้รากฏหลกัฐานเก่ียวกบัศาสนา

พราหมณ์ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระมากยิ่งขึ้น จึงได้มีนักวิชาการศึกษาหลักฐาน

ดังกล่าวหลายท่านด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2523 เยี่ยมยง ส.สุรกิจบรรหาร ได้เสนอข้อสันนิษฐาน 

เก่ียวกบัที่มาของประติมากรรม รูปพระวษิณุหิน 4 กร ที่ศาลพระหลกัเมืองว่า เดิมน่าจะประดิษฐาน

อยูท่ี่วดัสิงห์ ต่อมายา้ยไปอยูท่ี่บ่อเก๋ง ตาํบลหวัเขา อาํเภอเมืองสงขลา กระทัง่ในสมยัรัชกาลที่ 3 ได้

ยา้ยมาประดิษฐานที่ศาลหลกัเมือง13 จึงไดข้อ้สรุปว่าแหล่งโบราณคดีที่พบพระวิษณุหิน 4 กรน้ี คือ 

แหล่งโบราณคดีวดัสิงห์ (ร้าง) ในกลุ่มชุมชนโบราณสทิงพระ  

ในปี พ.ศ. 2526 ธราพงศ ์ศรีสุชาติ นักโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร ที่ร่วม

ดาํเนินงานทางโบราณคดีกบัหน่วยศิลปากรที่ 9 สงขลา (ระหวา่งปี พ.ศ.2521-2523)  ไดน้าํเสนอผล

การศึกษาว่า เขาคูหา เป็นศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยซ่ึงไดรั้บอิทธิพลศาสนาจาก

อินเดียโบราณ แต่ไม่เก่าเท่าอินเดีย คือ ราวพทุธศตวรรษที่ 3-6 เพราะหลกัฐานที่พบร่วมกนักาํหนด

อายรุาวพุทธศตวรรษที่ 12- 14 (ขณะนั้นพบเพียงฐานหินโยนิ และศิวลึงค)์ และสัญลกัษณ์ “โอม” 

หมายถึง นามของพระคเณศ (คณปติ) หรือเป็นการรวมเขา้ไวด้วัยอกัขระ 3 ตวั คือ อะ-อุ-มะ ซ่ึง อะ 

หมายถึงพระศิวะ อุ หมายถึง พระวิษณุ และ มะ หมายถึง พระพรหม คือ เทพเจา้สําคญั 3 องคใ์น

ศาสนาพราหมณ์ หรือ “ตรีมูรติ”นัน่เอง แทนการรวมจกัรวาลไวเ้ป็นหน่ึงเดียวและอธิบายถึงพงัพระ

และหลกัฐานที่พบคือ พระอคสัตยะ14   และอมรา ศรีสุชาติ (พ.ศ. 2534) ให้รายละเอียดในหนังสือ 

“ศิลปะถํ้าสมยัประวติัศาสตร์ภาคกลาง ภาคใต”้ เก่ียวกบัสัญลกัษณ์ที่ปรากฏบนผนังถํ้ าว่า มีกรอบ

ขนาด 2.30 x 1.50 เมตร เขียนดว้ยสีแดงจนเกือบเป็นสีส้ม ตาํแหน่งของภาพสูงถดัมาจากแท่นตอน

ในสุดประมาณ 60 เซนติเมตร อยูใ่นขอบเขต 140 x 75 เซนติเมตร เขียนตามแนวนอนขนานกบัพื้น

                                                             
13 เยีย่มยง ส.สุรกิจบรรหาร, "โบราณคดีร้ิวแหลมไทยทางธรณีวิทยา," ศิลปากร 16, 

ฉบบัที่ 1 (พฤษภาคม 2515): 69-74. 
14 ธราพงศ์ ศรีสุชาติ, "ชุมชนแรกเร่ิมสมัยประวติัศาสตร์บริเวณวดัพะโคะ และ

ใกลเ้คียง," 33-45. 
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ยาว 140 เซนติเมตร ปลายเสน้ทั้งสองขา้งมว้นเขา้เช่ือมเป็นวง (กลม) โคง้ภายใน ระหว่างวง (กลม) 

ทั้งสองขา้งมีวงกลมขนาดใหญ่ เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 50 เซนติเมตร และภายในมีวงกลมเล็กขนาดเส้น

ผา่นศูนยก์ลาง 12 เซนติเมตร15 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ผาสุข อินทราวุธ ได้เสนอบทความประกอบการสัมนา เร่ือง 
“ความสัมพนัธ์ทางด้านศาสนาและความเช่ือของเมืองสงขลากับหัวเมืองต่างๆ และดินแดน
ภายนอก” เพือ่ประกอบการจดัสมันาทางวชิาการเร่ือง “สงขลาศึกษา : ประวตัิศาสตร์และโบราณคดี
เมืองสงขลา” ซ่ึงอธิบายถึงคติทางศาสนาและความเช่ือของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ
ในช่วงก่อนพทุธศตวรรษที่ 19 โดยตีความจากศิลปกรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา
ที่พบในชุมชนโบราณคาบสมุทรสทิงพระและชุมชนร่วมสมยับริเวณใกลเ้คียง ไดข้อ้สรุปว่า ชุมชน
โบราณบนคาบสมุทรสทิงพระเร่ิมมีบทบาทในฐานะเมืองท่าสาํหรับพอ่คา้ที่นบัถือศาสนาพราหมณ์
มาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 (จากหลกัฐานพระคเณศ) และเด่นชดัมากขึ้นในพุทธศตวรรษที่  
14-15 เพราะอยูใ่นฐานะศูนยก์ลางการติดต่อกบัชวาภาคกลาง (จากหลกัฐานพระศิวะและพระอคสัต
ยะ)16  

บทความขา้งตน้ถือเป็นการวิเคราะห์รวบรวมหลกัฐานทางโบราณคดีทั้งหมดที่พบใน
ขณะนั้นและสรุปถึงคติ ความเช่ือของคนในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระเป็นคร้ังแรกและ
เป็นคร้ังเดียว (ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์) แต่ยงัคงนาํเสนอความสาํคญัในภาพรวมของ
ชุมชนโบราณสทิงพระที่เป็นส่วนหน่ึงของคาบสมุทรภาคใตท้ี่มีคติความเช่ือทางศาสนา อีกทั้ง
บทความน้ีทาํขึ้นเพือ่ประมวลความรู้ของงานทางดา้นประวติัศาสตร์และโบราณคดีเมืองสงขลาใน
ช่วงเวลานั้น ซ่ึงในเวลาต่อมามีการดาํเนินงานทางดา้นโบราณคดีอีกหลายคร้ัง มีการคน้พบหลกัฐาน
และการตั้งขอ้สนันิษฐานเพิม่เติมอีก โดยในปี 2537 อาจารยสิ์นชยั กระบวนแสง ภาควชิาโบราณคดี 

                                                             
15 อมรา ศรีสุชาติ, ศิลปะถ ้าสมัยประวัติศาสตร์ภาคกลาง ภาคใต้  (กรุงเทพ: กรม

ศิลปากร, 2534), 82. 
16 ผาสุข อินทราวุธ, "ความสัมพนัธ์ทางดา้นศาสนาและความเช่ือของเมืองสงขลากบั

หวัเมืองต่างๆ และดินแดนภายนอก," ใน เอกสารประกอบการสัมนาทางวิชาการเร่ืองสงขลาศึกษา: 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองสงขลา (สงขลา: สถาบนัทกัษิณศึกษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2535), 117-43. 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาํเนินงานทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีวดัขุนช้าง พื้นที่บา้นสามี 
ตาํบลพงัยาง อาํเภอระโนด และเกิดขอ้สนันิษฐานว่า วดัขุนชา้ง บา้นสามี น่าจะเป็นศาสนสถานใน
ศาสนาพราหมณ์มาก่อนที่จะถูกดดัแปลงเป็นศาสนสถานในศาสนาพทุธ17  

จนกระทัง่ในวนัที่ 17 มีนาคม 2542 เขาคูหาไดถู้กขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของ
ชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 17ง สาํนักศิลปากรที่ 13 จึงไดท้าํการขุดคน้ และ 
ขดุแต่งทางโบราณคดีเพือ่ปรับปรุงภูมิทศัน์เขาคูหาและบริเวณพงัพระในปี พ.ศ.2543-254418  

จากการขดุคน้ที่เขาคูหาทาํใหมี้นกัวชิาการเร่ิมใหค้วามสนใจศึกษาศาสนสถานเขาคูหา
มากยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2545 สุรีพร โชติธรรมโม ได้เขียนวิทยานิพนธ์ สาขาโบราณคดีสมัย
ประวตัิศาสตร์ ทาํการศึกษาทางด้านโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอสทิงพระ จงัหวดั
สงขลาและบริเวณใกล้เคียง ถึงพุทธศตวรรษที่ 19  ได้สรุปถึงแหล่งชุมชนโบราณสมัยแรกเร่ิม
ประวตัิศาสตร์บนคาบสมุทรสทิงพระ ซ่ึงรวมหมายถึงบริเวณเขาคูหาและสรุปหลักฐานทาง
โบราณคดีเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งโบราณวตัถุอ่ืนๆ ในภาพรวม19 เพื่อแสดงให้เห็น
ความสาํคญัของคาบสมุทรสทิงพระที่เป็นความเจริญส่วนหน่ึงในคาบสมุทรภาคใต ้อีกทั้งมีผลงาน
การศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพนัธ์กนัระหว่างไทยบริเวณคาบสมุทรภาคใตก้ับอินเดีย  
ดงัการศึกษาของ สฤษด์ิพงศ ์ขนุทรง (พ.ศ. 2550) ศึกษาจากถํ้าศาสนสถานระยะแรกในประเทศไทย 
ไดอ้ธิบายวา่ มีเพยีงเขาคูหาที่เป็นถํ้าศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์สมยัแรกๆ ของไทย ซ่ึงขุดดว้ย
ฝีมือมนุษย ์และสัญลักษณ์ “โอม” นั้นพบเพียงที่เดียวที่ในประเทศไทย สนับสนุนให้เป็นเคร่ือง
ยืนยนัถึงความสัมพันธ์การติดต่อกันระหว่างไทยบริเวณคาบสมุทรภาคใต้กับอินเดีย20 และ 
ธชัวทิย ์ทวสุีข (พ.ศ. 2554) ไดท้าํการศึกษาเขาคูหาในดา้นรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เปรียบเทียบ

                                                             
17 สินชัย กระบวนแสง, "การสํารวจแหล่งโบราณคดีรอบทะเลสาบสงขลา," ใน 

อาจารย์นพเยาว์ นาคเวก กับงานโบราณคดี  (กรุงเทพมหานคร: คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2540), 44. 

18 ศิริพร ล่ิมวิจิตรวงศ์ และบัณฑิต ทองอร่าม, "เขาคูหา: หลักฐานใหม่จากการ
ดาํเนินงานทางโบราณคดี." 

19 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ
สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 149. 

20 สฤษด์ิพงศ ์ขนุทรง, "ความสมัพนัธไ์ทย-อินเดีย : ศึกษาจากถํ้ าศาสนสถานระยะแรก
ในประเทศไทย," ด ารงวิชาการ 6, ฉบบัที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2550): 50. 



 8 
 

 
 

และหาความสัมพนัธ์กับศาสนสถานถํ้ าในอินเดีย โดยกาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 12-14 และ
ภายในคงประดิษฐานเทวรูปเช่นเดียวกบัเทวาลยัในอินเดีย21  

งานศึกษาเขาคูหาดงักล่าวเป็นการศึกษาหลกัฐานทางโบราณคดีที่เน้นพื้นที่เฉพาะเขา
คูหาและหลักฐานที่พบร่วมกนั รูปแบบทางสถาปัตยกรรม การกาํหนดอายุ แต่ยงัขาดการมองใน
แง่มุมของบทบาทความสาํคญัของศาสนสถานที่มีต่อชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระและการ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์กับหลักฐานอ่ืนๆ ที่พบในคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อสามารถลําดับการ
เคล่ือนไหวของศาสนาพราหมณ์ในคาบสมุทรสทิงพระได ้

จากการศึกษาที่ผ่านมายงัทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มหลักฐาน และวิเคราะห์ในเร่ือง
พฒันาการทางด้านศิลปะ แต่ขาดการเช่ือมโยงศาสนาพราหมณ์กับชุมชนโบราณบนคาบสมุทร 
สทิงพระ ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัร่องรอยหลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ 
รวมทั้งการดาํเนินงานทางโบราณคดีในเวลาต่อมาได้ค้นพบร่องรอยหลักฐานเน่ืองในศาสนา
พราหมณ์เพิม่ขึ้นอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการศึกษาร่องรอยหลกัฐานของศาสนา
พราหมณ์ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ เพราะอาจจะนาํมาซ่ึงขอ้มูลและขอ้สันนิษฐาน
ใหม่ๆ อีกทั้งยงัเป็นการตรวจสอบและเพิ่มเติมเช่ือมโยงข้อมูลทางโบราณคดีจากที่มีการศึกษา
มาแลว้ เพื่ออธิบายถึงความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ ตลอดจนสามารถลาํดบัพฒันาการหรือ
ความเคล่ือนไหวคติความเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกบัศาสนาพราหมณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ของคนในชุมชน
โบราณบนคาบสมุทรสทิงพระที่เปล่ียนแปลงจากปัจจยัดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและลึกซ้ึงมาก
ยิง่ขึ้น 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ศึกษาลาํดับพฒันาการของการนับถือศาสนาพราหมณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ในชุมชน

โบราณบนคาบสมุทรสทิงพระก่อนพทุธศตวรรษที่ 19 จากหลกัฐานทางโบราณคดี 
 

                                                             
21 ธชัวิทย ์ทวีสุข, "เขาคูหาถํ้ าศาสนสถานสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์บนคาบสมุทร

สทิงพระ" (การศึกษาเฉพาะบุคคลตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), 24. 
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ประโยชน์ของการศึกษา 

เขา้ใจลาํดับพฒันาการของศาสนาพราหมณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ในชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระก่อนพทุธศตวรรษที่ 19 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีของศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ซ่ึงเป็นชุมชนสมัยแรกเร่ิมประวตัิศาสตร์ มีอายุราว 
พทุธศตวรรษที่ 11-19 ประกอบดว้ยชุมชนโบราณ 6 ชุมชน ไดแ้ก่ 1) กลุ่มชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระ
โนด 2) กลุ่มชุมชนโบราณพงัยาง  3) กลุ่มชุมชนโบราณสีหยงั-เจดียง์าม 4) กลุ่มชุมชนโบราณเขา
คูหา-ชะแม 5) กลุ่มชุมชนโบราณสทิงพระ และ 6) กลุ่มชุมชนโบราณปะโอ  

 
ขั้นตอนของการศึกษา 

1. การวางแผนหรือเตรียมการ ดงัน้ี 
1.1 การทบทวนวรรณกรรมหรือการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็น

ที่ทาํการศึกษา 
1.2 ศึกษาขอ้มูลจากภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตและตาํแหน่ง

แหล่งโบราณคดีในชุมโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ รวมทั้งตาํแหน่งที่คน้พบหลักฐานทาง
โบราณคดีเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ 

1.3 เตรียมการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนาม ไดแ้ก่ กาํหนดตาํแหน่งพื้นที่ที่ตอ้งการ
สาํรวจโดย ทาํแบบบนัทึกการสาํรวจและแบบสมัภาษณ์ เป็นตน้ 

2. รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
2.1 รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม จากการเก็บขอ้มูลที่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

ส่วนภูมิภาค การสาํรวจโดยเนน้พื้นที่แหล่งโบราณคดีในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ 
2.2 การสัมภาษณ์ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากชาวบา้นในพื้นที่ที่ทาํการสาํรวจ 

สัมภาษณ์หน่วยงานและบุคคลที่มีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่ทาํการศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลเพิ่ม
มากขึ้น 

3. วเิคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการดงักล่าวขา้งตน้
มาวเิคราะห์เพือ่ตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษา และตรวจสอบสมมติฐาน โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์
ขอ้มูลในเชิงคุณภาพ 
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4. สงัเคราะห์ขอ้มูลหรือตีความขอ้มูลจากหลกัฐานทางโบราณคดี 
5. สรุปผลการศึกษาและนาํเสนอผลการวจิยั 
 

วิธีการศึกษา 

1. การรวบรวมหลกัฐานขอ้มูลทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี ที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา
พราหมณ์ในชุมชนโบราณบนคาสมุทรสทิงพระทั้งหลกัฐานชั้นตน้และชั้นรอง ไดแ้ก่ รายงานการ
ขดุคน้ แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งการศึกษาของนักวิชาการที่ผ่านมาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การตรวจสอบประเด็นปัญหา และสามารถช่วยตรวจสอบสมมติฐานการศึกษาได ้

2.  รวบรวมข้อมูลภาคสนามตามแหล่งโบราณคดีในชุมชนโบราณบนคาบสมุทร 
สทิงพระ และชุมชนโบราณร่วมสมยัใกลเ้คียง เช่น แหล่งโบราณคดีในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ
จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพงังา เป็นตน้ ตลอดจนในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติส่วนภูมิภาคที่
เก็บรักษาโบราณวตัถุเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ในคาบสมุทรสทิงพระ และในพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติมชัฌิมาวาสฯ จงัหวดัสงขลา รวมทั้งการสัมภาษณ์ชาวบา้น เก่ียวกบัประวติัการใช้พื้นที่ 
โบราณวตัถุที่อยูใ่นความครอบครอง และสมัภาษณ์ขอ้มูลจากหน่วยงาน (หน่วยศิลปากรที่ 13 และ
สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ) หรือบุคคลที่มีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัร่องรอย
ศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ 

3.  วิเคราะห์ขอ้มูลหลกัฐานทางโบราณคดีเก่ียวกบัร่องรอยของศาสนาพราหมณ์ใน
ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมด โดยทาํการ
วเิคราะห์รูปแบบ สญัลกัษณ์หนา้ที่ในเชิงคติของการสร้างหลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ว่าสร้าง
ขึ้นในลัทธิใด (ไศวนิกาย ไวษณพนิกาย) และวิเคราะห์ถึงการติดต่อสัมพนัธ์กัน เพื่อให้ทราบถึง
อิทธิพลโดยการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่ออธิบายความเป็นมาและลาํดับพฒันาการของการนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขต่างๆ กนั ทั้งความสัมพนัธ์ดา้น
การเมือง และดา้นเศรษฐกิจ 

การกาํหนดอายุจะใชว้ิธีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบหลกัฐานจากแหล่งโบราณคดี
ร่วมสมยั และหลกัฐานดา้นเอกสาร  

4. สงัเคราะห์ขอ้มูลโดยตีความขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ เพื่ออธิบายประเด็นปัญหา
ที่ศึกษาตามวตัถุประสงค์และตรวจสอบขอ้สมมติฐาน เก่ียวกับร่องรอยของศาสนาพราหมณ์ใน
ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระก่อนพทุธศตวรรษที่ 19 



 11 
 

 
 

ข้อจ ากัดของการศึกษา 

1. หลกัฐานบางช้ินมีสภาพชาํรุดมาก ซ่ึงทาํใหไ้ม่สามารถทราบรายละเอียดที่แทจ้ริงได ้
เช่น หลกัฐานที่พบเพยีงเศียรพระวษิณุ และช้ินส่วนชาํรุดของศิวลึงค ์เป็นตน้  

2. การศึกษาคร้ังน้ียงัตอ้งคาํนึงถึงการเคล่ือนที่ของหลกัฐานประเภทโบราณวตัถุ ซ่ึง
เป็นหลักฐานที่สามารถเคล่ือนยา้ยได้ รวมทั้งไม่มีการบันทึกหรือทาํแผนผงัอย่างชัดเจนว่าพบ
บริเวณใด พื้นที่ส่ิงแวดลอ้มแบบใด ทาํให้ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กนักบัพื้นที่ที่
คน้พบได ้ 
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บทที่ 2 
การศึกษาที่ผ่านมาเกีย่วกับศาสนาพราหมณ์ในคาบสมุทรสทิงพระ 

 

ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบดา้นตะวนัออก 
บริเวณชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งชุมชนโบราณสมัยแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ พบหลักฐาน
ร่องรอยการตั้งถ่ินฐาน ร่องรอยศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ รวมทั้งโบราณวตัถุต่างๆ จาํนวน
มาก ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัใหเ้ห็นวา่บริเวณน้ีเป็นชุมชนที่มีความสาํคญัแห่งหน่ึงของภาคใต ้

สภาพภูมิศาสตร์คาบสมุทรสทิงพระ 

คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา คือ  แผ่นดินบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา 
ฝ่ังตะวนัออก ซ่ึงเกิดจากการทบัถมของซากหอยปะการังและทรายที่ถูกคล่ืนลมพดัพาให้มีลกัษณะ
เป็นแนวยาว โดยเร่ิมตั้งแต่บา้นท่าบอน อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ถึงบา้นเขาหัวแดง อาํเภอ 
สิงหนคร จงัหวดัสงขลา มีสันทรายหรือบริเวณที่ดอน ซ่ึงสามารถตั้งถ่ินฐานที่อยูอ่าศยัได ้บริเวณ
ระหวา่งสนัทรายเป็นที่นํ้ าท่วมถึงเหมาะแก่การเพาะปลูกไดดี้ บริเวณน้ีจึงมีความเหมาะในการตั้งถ่ิน
ฐานและเป็นแหล่งชุมชนถาวร1 

 1. ขนาด ที่ต้ัง 

จากสภาพภูมิศาสตร์ชุมชนโบราณบริเวณคาบสมุทรสทิงพระน้ี มีตาํแหน่งพิกดัทาง
ภูมิศาสตร์ ละติจูดที่ 7 องศา 48 ลิปดาเหนือ ถึง ละติจูดที่ 7 องศา 11 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 
องศา 35 ลิปดาตะวนัออก ถึง ลองจิจูดที่ 100 องศา 16 ลิปดาตะวนัออก มีอาณาเขต (ภาพที่ 1) 

 ทิศเหนือ  ติดกบั บา้นศาลาหลวง ตาํบลท่าบอน อาํเภอระโนด 
 ทิศใต ้  ติดกบั ทะเลสาบสงขลาที่บา้นเขาหวัแดง อาํเภอสิงหนคร 
 ทิศตะวนัออก  ติดกบั ทะเลอ่าวไทย 

 ทิศตะวนัตก  ติดกบั ทะเลสาบสงขลา 

                                                             
1 ศรีศกัร วลัลิโภดม, "ชุมชนสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ที่สทิงพระและบริเวณใกลเ้คียง

," ใน ประวัติศาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ (กรุงเทพฯ: สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2528), 29. 

12 
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ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ลุ่มนํ้ าและลุ่มแม่นํ้ าทะเลสาบสงขลาดา้นทิศตะวนัออกทั้งหมด 
ในเขตพื้นที่การปกครองของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ อําเภอ 
กระแสสินธุ ์และอาํเภอระโนด2 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงอาณาเขตของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลา  
ก่อนพทุธศตวรรษที่ 19 

ที่มา : ดดัแปลงจาก Google Earth 
 

 
 

 

                                                             
2 กองโบราณคดี  กรมศิลปากร , "การศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งขุดค้น

โบราณคดีสทิงพระและการสาํรวจแหล่งโบราณคดีเบื้องตน้ "  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552), 5. 

ทะเลสาบสงขลา 

ทะเลอ่าวไทย 

อ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา 

อ าเภอสิงหนคร จังหวดัสงขลา 
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ภาพที่ 2 ลกัษณะภมิูประเทศจงัหวดัสงขลา 
ที่มา :  สถาบนัวจิยัและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, สารสนเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา, รวบรวมจดัพิมพโ์ดย คณะการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (สงขลา: มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2553), 13. 
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2. ภูมิสัณฐานพืน้ที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

กระบวนการก่อตวัของการเกิดแผน่ดินที่เป็นคาบสมุทรสทิงพระในปัจจุบนั เกิดขึ้นใน
ยคุโฮโลซีน (ประมาณ 10,000-5,000 ปีมาแลว้ )  โดยเกิดจากการทบัถมของตะกอนทะเล (marine 
sediment) จนต้ืนเขิน ทาํใหเ้กิดแผน่ดินงอกออกไป เป็นสนัทรายยืน่ลงสู่ทะเลและเป็นแนวพื้นที่สูง
กว่าบริเวณโดยรอบส่งผลให้ลกัษณะโดยทัว่ไปของคาบสมุทรสทิงพระเป็นพื้นที่ราบตํ่า ลกัษณะ
ของสนัทรายเป็นแนวกวา้งแคบไม่เท่ากนั และบางบริเวณสนัทรายขาดหายไป ทั้งน้ีเน่ืองจากการพดั
พาตะกอนทรายมาทบัถมพื้นอยา่งไม่สมํ่าเสมอ3 การเกิดสนัทรายเร่ิมพฒันามาจากการเกิดสันทราย
นอกฝ่ังและเช่ือมโยงกันเป็นเกาะต่างๆ จนเกิดเป็นแนวสันทรายยาว สภาพทางธรณีวิทยาของ
คาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย 1) ลักษณะธรณีวิทยาที่เป็นสันทรายทางฝ่ังตะวนัออกของ
คาบสมุทร และ 2) ลักษณะธรณีวิทยาเป็นพื้นที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาด้านทิศตะวนัตกของ
คาบสมุทรสทิงพระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.1 ลักษณะภูมิสัณฐานที่เป็นสันทรายทางฝ่ังตะวันออกของคาบสมุทร 
  บริเวณพื้นที่ที่เป็นสันทรายน้ี คือ พื้นดินบริเวณของคาบสมุทรสทิงพระ ซ่ึงเป็น
พื้นที่ที่ติดกบัฝ่ังทะเลอ่าวไทย มีลกัษณะสณัฐานที่เป็นสนัทราย และมีแนวโนม้การเกิดทรายใหม่มา
ทบัถมให้ชายฝ่ังทางดา้นตะวนัออกน้ีขยายออกไปสู่ทะเลไดอ้ยู่ตลอดเวลา4 สันทรายที่ปรากฏใน
พื้นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระน้ี มี 3 สนัทราย ไดแ้ก่  
  สันทรายร้ิวที่ 1 หรือสันทรายร้ิวแรก เป็นสันทรายที่อยู่ใกล้กับทะเลอ่าวไทย 
มากที่สุด   
  สันทรายร้ิวที่ 2 หรือสันทรายกลาง หรือสันทรายร้ิวใหญ่ เป็นสันทรายที่อยู่ถัด 
เขา้มา 
  สนัทรายร้ิวที่ 3 หรือสนัทรายร้ิวเล็ก 
  ในบริเวณพื้นที่ระหวา่งสนัทรายที่ 2 และสนัทรายที่ 3 มีลกัษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่
มีลักษณะเหมือนกับบริเวณพื้นที่นอกแนวสันทราย ซ่ึงเรียกบริเวณน้ีว่า “แควกลาง” มีพื้นที่
ประมาณ 500-600 เมตร พื้นที่แควกลางน้ีใชเ้ป็นพื้นที่เกษตรกรรม เพาะปลูกขา้ว เช่นเดียวกบัพื้นที่

                                                             
3 Ibid., 1. 
4 ประเสริฐ วิทยารัฐ, "สภาพภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรสทิงพระ," ใน ประวัติศาสตร์

และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ (กรุงเทพฯ: สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2528), 19. 
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ราบลุ่มอ่ืนๆ ที่อยูน่อกแนวสนัทราย บริเวณที่ถดัจากพื้นที่เกษตรกรรมออกไปเป็นพื้นที่ที่อยูติ่ดกบั
ทะเลสาบสงขลา ซ่ึงมีความสูงกว่าแต่ใชท้าํการเกษตรกรรมไม่ไดเ้พราะเป็นดินทราย และไดรั้บ
อิทธิพลนํ้ ากร่อยจากทะเลสาบสงขลา ส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่เกิดจากการทบัถมของตะกอนนํ้ ากร่อย 
มกัมีป่าชายเลนกระจายอยูท่ ัว่ไป5 
  บริเวณพื้นที่สันทราย เรียกอีกอยา่งว่า “แผ่นดินบก” ประกอบดว้ยพื้นที่ตั้งแต่เขา
หวัแดงถึงอาํเภอระโนด ลกัษณะส่วนใหญ่วางตวัในแนวตรงจากเหนือลงใต ้ในส่วนตวัสันทรายคือ
บริเวณที่เป็นที่ดอน ซ่ึงเป็นแหล่งที่ตั้งถ่ินฐานที่อยูอ่าศยัอยา่งถาวรได ้(sedentary settlement) และมี
การขดุสระนํ้ า (ตระพงั) เพื่อการอุปโภคบริโภค เกิดมีวฒันธรรมความเป็นอยูข่องมนุษย ์ทั้งแหล่ง
อุตสาหกรรม แหล่งการติดต่อทางการคา้6 เพราะเน่ืองจากลกัษณะของสันทรายเป็นทาํเลที่มีความ
เหมาะสม สามารถกาํบงัลมใหล้ดความรุนแรงนอ้ยลงได ้
  2.2 ลักษณะภูมิสัณฐานที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาด้านทิศตะวันตกของ
คาบสมุทรสทิงพระ 
  ลกัษณะพื้นที่บริเวณน้ีเป็นแนวชายฝ่ังของทะเลสาบสงขลาที่มีความต้ืนเขินและมี
ความลาดจากทางทิศตะวนัออกแลว้ค่อยๆ ลดระดับลงมาทางทิศตะวนัตก เรียกส่วนน้ีว่า “ทะเล
หลวง” พื้นที่ส่วนใหญ่ทางดา้นทิศตะวนัตกมีความสูงประมาณ 6 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล และเนิน
เขาที่มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปัจจุบนัประมาณ 100 เมตร ไดแ้ก่ เขารัดปูน เขาเกาะใหญ่ เขาใน 
เขาตะโหนด และเขาแหลมควายราบ นอกจากน้ียงัมีเนินเขาที่มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 
10 เมตร ซ่ึงเป็นเขาที่สาํคญั เช่น เขาพะโคะ ดงันั้นพื้นที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาดา้นทิศตะวนัตกน้ี 
จึงมีความเหมาะสมในการเป็นที่ตั้ งของศาสนสถานที่สําคญั รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงก็มีความ
เหมาะสมในการตั้งถ่ินฐานและทาํการเกษตรของมนุษย์7 โดยเฉพาะการเพาะปลูกขา้วที่สามารถ
ปลูกไดเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของชุมชนได ้อีกทั้งยงัเป็นดินแดนส่วนที่ติดต่อกบัดินแดนภายใน 
(Hinterland) ไดอี้กดว้ย 
 

                                                             
5 กรมศิลปากร, โครงการขุดคน้แหล่งโบราณคดีสทิงพระ รายงานทางวิชาการเร่ือง

การศึกษาสภาพแวดลอ้มขดุคน้โบราณคดีสทิงพระและการสาํรวจแหล่งโบราณคดีขา้งเคียง, 1. 
6 ศรีศกัร วลัลิโภดม, "ชุมชนสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ที่สทิงพระและบริเวณใกลเ้คียง

," 29. 
7 ประเสริฐ วทิยารัฐ, "สภาพภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรสทิงพระ," ibid. 19. 
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3. ทรัพยากรธรรมชาติบนคาบสมุทรสทิงพระ 

ทรัพยากรธรรมชาติของคาบสมุทรสทิงพระมีหลากหลายประเภท ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั และเป็นที่ตอ้งการของคนในดินแดนอ่ืนๆ เป็นสาเหตุหน่ึงที่ก่อให้เกิดการติดต่อสัมพนัธ์
กนั โดยใชเ้ส้นทางการเดินเรือผ่านเขา้มาบริเวณน้ี หรือเป็นตวักลาง ทาํหน้าที่รวบรวมสินคา้จาก
ดินแดนภายในและแลกเปล่ียนสินคา้กบัดินแดนภายนอกอ่ืนๆ เช่น จีน และอินเดีย โดยการอาศยั
เส้นทางนํ้ า ลาํคลองสายต่างๆ ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาและดินแดนทางฝ่ังอันดามันอีกด้วย 
ประเภทของทรัพยากรที่สาํคญัของคาบสมุทรสทิงพระ ไดแ้ก่ 
  3.1 เคร่ืองหอม เช่น แฝก ฝาง กฤษณา กาํยาน จนัทร์แดง 
  3.2 เคร่ืองเทศ จดัเป็นพชืที่พบในบริเวณคาบสมุทรมลาย ูโดยสามารถขึ้นเองตาม
ธรรมชาติได ้เช่น กระวาน ขิง ข่า พริกไทย ขม้ิน อบเชย กานพู จนัทน์เทศ ฯลฯ เคร่ืองเทศลว้นเป็น
ที่ต้องการของดินแดนอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียและอาหรับ นอกจากน้ีดินแดนในเขต 
เมดิเตอร์เรเนียนก็ยงัตอ้งการเคร่ืองเทศอยา่งมาก 
  3.3 ของป่า  เป็นสินค้าที่หาได้ง่ายในคาบสมุทรมลายู และบริเวณคาบสมุทร 
สทิงพระ แต่เป็นของหายากในดินแดนเขตอ่ืนๆ จึงกลายเป็นสินคา้ที่สาํคญั ประกอบด้วย ยางไม ้ 
เขาสตัว ์ชะมด ขี้ผึ้ง ชนั และสมุนไพรชนิดต่างๆ จดัเป็นของที่มีประโยชน์ในการใชส้อยหลายอยา่ง 
บา้งนาํไปทาํเคร่ืองประดบั บา้งนาํไปทาํเป็นยารักษาโรค8 

อีกทั้งในคาบสมุทรสทิงพระยงัมีการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคที่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของคนในชุมชน โดยเฉพาะการเพาะปลูกขา้ว นอกจากน้ียงัมีสินคา้ที่สาํคญัอยา่งหน่ึง คือ 
รังนก หาไดใ้นบริเวณทะเลสาบสงขลา เช่น ในพื้นที่เกาะส่ี เกาะห้า เป็นตน้ รังนกน้ีเป็นสินคา้อีก
หน่ึงประเภทที่พอ่คา้ชาวจีนมีความตอ้งการเป็นอยา่งมาก ซ่ึงบริเวณไชยาและนครศรีธรรมราชนั้น
ไม่มี ปรากฎในตํานานของชาวจีนที่ได้แล่นเรือมาหารังนกในดินแดนบริเวณน้ี ดังนั้ นอาจ
สนันิษฐานไดว้า่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระอาจเป็นดินแดนที่ควบคุมการคา้รังนกกบัพวกพ่อคา้ชาว
จีนก็เป็นได้9 

 
 

                                                             
8 Ibid., 17-18. 
9 Ibid., 21. 
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จากทรัพยากรเหล่าน้ีในคาบสมุทรสทิงพระ ทาํให้เป็นที่ตอ้งการของพ่อคา้ต่างชาติ 
ส่งผลให้ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระเป็นเสมือนตวักลางที่มีหน้าที่รวบรวมสินคา้จาก
ดินแดนภายในและแลกเปล่ียนสินคา้กับจีนและอินเดีย รวมทั้งดินแดนภายนอกอ่ืนๆ และยงั
สามารถติดต่อดินแดนฝ่ังทะเลอนัดามนัโดยอาศยัเส้นทางนํ้ า คือ ลาํคลองต่างๆ หลายสายดว้ยกนั
และไหลลงสู่ทะเลสาบ อีกทั้งในบริเวณน้ีมีลกัษณะเป็นที่ราบซ่ึงเหมาะสมสาํหรับปลูกขา้วไดต้ลอด
แนวชายฝ่ังทะเลสาบตะวนัตกอีกดว้ย 

4.  ลักษณะส่ิงแวดล้อมโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ 

พื้นที่ขอบคาบสมุทรสทิงพระมีลกัษณะที่เป็นสนัทราย แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ อีกทั้งมี
ทะเลขนาบทั้ง 2 ขา้ง คือ 1) พื้นที่สนัทรายทางฝ่ังตะวนัออกของคาบสมุทรติดกบัทะเลอ่าวไทย และ 
2) พื้นที่สนัทรายทางฝ่ังตะวนัตกติดกบัทะเลสาบสงขลา ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นตวักาํหนด
วถีิการดาํรงชีวติของมนุษยท์ี่แตกต่างกนั ดงัน้ี  
  4.1 พื้นที่ของคาบสมุทรสทิงพระมีลักษณะเป็นสันทรายและเป็นดินทราย  
ซ่ึงถือไดว้า่เป็นบริเวณที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืชพรรณไมช้นิดไม้
ใหญ่ (non forest) โดยเฉพาะแนวสนัทรายทางฝ่ังตะวนัออกของคาบสมุทรสทิงพระหรือฝ่ังที่อยูติ่ด
กบัอ่าวไทย10 
  4.2 พื้นที่สันทรายทางฝ่ังตะวันตกของคาบสมุทรสทิงพระหรือส่วนที่ติดกับ
ทะเลสาบสงขลา จะเป็นพื้นที่ลุ่มตํ่าโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตั้งแต่บริเวณของอาํเภอระโนดขึ้นไปทางดา้น
ทิศเหนือ ร้ิวสนัทรายจะมีขนาดเล็กลงและเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทาํนาขา้วเป็นอยา่งมาก เป็น
แหล่งที่อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีพืชพรรณที่หลากหลายมากกว่าพื้นที่ ฝ่ัง
ตะวนัออกของคาบสมุทรสทิงพระ และในส่วนของพื้นที่ที่ติดกบัทะเลสาบสงขลาจะเป็นป่าโกงกาง
หรือป่าชายเลน (mangrouve forest) ซ่ึงมกัพบพืชพรรณธรรมชาติประเภทตน้โกงกาง ตน้จาก ฯลฯ 
กระจายอยู่ทั่วไป11 รวมทั้ งในพื้นที่อ่ืนๆ ที่มีสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกัน เช่น ในประเทศ
มาเลเซีย เป็นตน้ 
                                                             

10 กรมศิลปากร, "การศึกษาสภาพแวดลอ้มบริเวณแหล่งขดุคน้โบราณคดีสทิงพระและ
การสาํรวจแหล่งโบราณคดีเบื้องตน้ " 2. 

11 สมยศ ทุ่งหวา้ กีร์ เทรบุยล์, และอิงอร เทรบุยล์, ระบบการปรับปรุงที่ดินเพ่ือ
การเกษตรและวิวัฒนาการในช่วงเวลาที่ เพิ่ งล่วงมา  (สงขลา:  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่, 2526), 15. 
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บริเวณพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระในอดีตเป็นอีกแหล่งหน่ึงที่ เคยได้รับอิทธิพล
วฒันธรรมอินเดียเขา้มา ซ่ึงปัจจุบนัยงัปรากฏร่องรอยของอิทธิพลวฒันธรรมอินเดีย โดยส่งผลให้
คนในทอ้งถ่ินในคาบสมุทรสทิงพระมีการเพาะปลูกพืชแบบอินเดีย คือ การเพาะปลูกตาลโตนด 
และป่ายาง ซ่ึงพชืทั้งสองชนิดน้ีก็ยงัคงมีอยูอ่ยา่งหนาแน่นในเขตคาบสมุทรสทิงพระ แหล่งปลูกมกั
พบใกลแ้หล่งนํ้ าโบราณ วดัในพทุธศาสนา และบริเวณเนินเขาเต้ียๆ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะ
ผงัเมืองตามคติอินเดีย “โพน้ทะเล” 

จานีส สตาร์การ์ต (Janice Stargardt) ยงัเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมว่า ส่ิงแวดลอ้มโบราณ
บนคาบสมุทรสทิงพระ มีพืชพรรณอ่ืนๆ ที่น่าจะมีการรับเขา้มาโดยตรง เช่น มะขาม มะม่วง และ
ฝ้าย หรืออาจเป็นทางออ้ม เช่น งา แตงโม และกลว้ยบางชนิดจากอินเดียตอนใต้12 

 
5. เส้นทางน ้าภายในและพังโบราณต่างๆในคาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา 
จากการศึกษาสํารวจเส้นทางนํ้ าภายในและพงัโบราณต่างๆในคาบสมุทรสทิงพระ 

จงัหวดัสงขลาของกรมศิลปากรเม่ือปีพุทธศักราช  252213 พบว่า เส้นทางนํ้ าภายใน (inland 
waterways) และพงัโบราณ (resevoirs) ที่ปรากฏบนคาบสมุทรสทิงพระนั้น ลว้นมีความสัมพนัธ์กบั
ลกัษณะภูมิประเทศและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของคาบสมุทรสทิงพระ รวมทั้งยงัสัมพนัธ์กบั
วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระในอดีตและปัจจุบนัที่อยูอ่าศยัในบริเวณ
พื้นที่ของคาบสมุทรสทิงพระน้ีดว้ย 

5.1 เส้นทางน ้าภายในของคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
“คลอง” หรือ “ระวะ” หมายถึง เสน้ทางนํ้ าภายในของคาบสมุทรสทิงพระ ซ่ึงมีทั้ง

ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดขึ้นจากการกระทาํของมนุษย ์ ประกอบดว้ยเส้นทางนํ้ าขนาดใหญ่
และสาขาแยกเป็นทางนํ้ าขนาดเล็กๆ หรือคลองสาขา ตลอดจนลกัษณะเป็นคลองเล็กๆที่เช่ือมต่อกบั
คลองอ่ืนๆ14  

การสาํรวจของกรมศิลปากรเม่ือปีพุทธศกัราช 2522 ไดอ้าศยัขอ้มูลดา้นเอกสาร
และแผนที่ของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน 1: 50,000 เพื่อการสํารวจเส้นทางนํ้ าภายในของ

                                                             
12 Ibid. 
13 กรมศิลปากร, "การศึกษาสภาพแวดลอ้มบริเวณแหล่งขดุคน้โบราณคดีสทิงพระและ

การสาํรวจแหล่งโบราณคดีเบื้องตน้ " 10. 
14 Ibid. 
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คาบสมุทรสทิงพระ ปรากฏพบเส้นทางนํ้ าภายในของคาบสมุทรสทิงพระเป็นจาํนวนมากเช่น  
1) คลองอู่ตะเภาในหรือคลองระโนด ตาํบลระโนด อาํเภอระโนด 2) คลองโภคาในเขตตาํบลระโนด
และตาํบลพงัยาง อาํเภอระโนด 3) คลองขุดในสมยัรัชกาลที่ 5 เขตอาํเภอกระแสสินธุ์ 4) คลอง 
สทิงพระ ในเขตตาํบลคูขุด และตาํบลจะทิ้งพระ และ 5) คลองประโอในเขตอาํเภอสิงหนคร ฯลฯ 
(ภาพที่ 3)  ทั้งน้ีเสน้ทางนํ้ าภายในที่มีความสาํคญัและอาจมีความสัมพนัธ์กบัแหล่งโบราณคดีต่างๆ
บนคาบสมุทรสทิงพระ มีดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 คลองอู่ตะเภาหรือคลองระโนด 
คลองอู่ตะเภาน้ีตั้งอยูใ่นเขตตาํบลระโนด อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา โดยมี

ทิศทางการไหลของนํ้ าที่ไหลจากบริเวณบา้นอู่ตะเภาและบา้นหัวคลอง ตาํแหน่งละติจูด 7 องศา 47 
ลิปดา 20 ฟิลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 22 ลิปดา 10 ฟิลิปดาตะวนัออก เส้นทางนํ้ าไหลจาก
บา้นอู่ตะเภามาทางทิศตะวนัตก ผ่านบา้นรับแพรก บา้นหัวเค็จ บรรจบกบัคลองระโนดซ่ึงไหลมา
จากทิศเหนือที่บา้นมะขามเฒ่า เม่ือไหลรวมกนัเรียกช่ือใหม่ว่า “คลองระโนด” จากนั้นไหลไปทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงใตผ้า่นที่วา่การอาํเภอระโนดและไหลออกสู่ทะเลสาบที่บา้นกลาง ตาํแหน่งละติจูด 
7 องศา 46 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 18 ลิปดา 10 ฟิลิปดาตะวนัออก คลองน้ีมี
ความสาํคญัเพราะเป็นคลองที่เป็นเส้นทางนํ้ าที่สาํคญัภายในชุมชนโบราณ เพราะไหลผ่านแหล่ง
โบราณคดีโคกทองที่ตั้งอยูใ่นเขตบา้นโคกทอง ตาํบลระโนด อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา โดย
เรียกช่ือใหม่วา่ “คลองโคกทอง”  

คลองอู่ตะเภากับคลองระโนดมีระยะความยาวรวมทั้งสาย ประมาณ 7 - 8 
กิโลเมตร กวา้งประมาณ 15 เมตร และในส่วนที่เป็นคลองระโนดมีความกวา้งประมาณ 50 เมตร15 

บริเวณช่วงก่อนที่จะไหลมาบรรจบกบัครองระโนดบางตอนจะมีนํ้ าแหง้ในฤดู
ร้อนแต่จะมีนํ้ ามากในฤดูฝน ส่วนคลองระโนดตั้งแต่ไหลผ่านบา้นมะขามเฒ่าไปจนถึงดา้นที่ออก
ทะเลสาบบริเวณบา้นกลางเป็นเส้นทางนํ้ าที่มีความสาํคญั เพราะใชเ้ป็นเส้นทางในการคมนาคมใน
ปัจจุบนัโดยสามารถใช้เป็นเส้นทางนํ้ าเดินทางจากตลาดระโนดไปออกสู่ทะเลสาบสงขลาและ
เดินทางต่อไปยงัตาํบลลาํปํา จงัหวดัพทัลุงได ้รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 7 กิโลเมตร 

5.1.2 คลองพังยาง หรือคลองชายเคือง 
คลองพงัยาง อยู่ในเขตตาํบลพงัยาง อาํเภอระโนด และตาํบลโรง อาํเภอ

กระแสสินธุ ์จงัหวดัสงขลา ทิศทางการไหลของนํ้ าเร่ิมจากทะเลอ่าวไทยที่วดัแจง ตาํแหน่งละติจูด 7 

                                                             
15 Ibid., 13-14. 
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องศา 42 ลิปดา 55 ฟิลิปดาเหนือ และ ลองจิจูด 100 องศา 23 ลิปดา 20 ฟิลิปดาตะวนัออก เส้นทาง
นํ้ าไหลจากบา้นชายเคือง และชุมชนโบราณพงัยาง จากนั้นไหลบรรจบกบัคลองโภคาซ่ึงเป็นคลอง
สาขาของคลองระโนด และไหลต่อไปทางทิศใตไ้ดร้ะยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ก็มาบรรจบกบั
คลองเจดียง์าม และไหลไปบรรจบกบัคลองโรง ผ่านบา้นโรง ตาํบลโรง อาํเภอกระแสสินธุ์ และ
ออกสู่ทะเลสาบสงขลาที่ตาํแหน่งละติจูด 7 องศา 41 ลิปดา 25 ฟิลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 
19 ลิปดา 25 ฟิลิปดา ตะวนัออก ซ่ึงคลองพงัยางน้ีเป็นคลองที่มีความสาํคญัเน่ืองจากมีความสัมพนัธ์
กบัชุมชนโบราณพงัยาง และคลองอยูใ่กลก้ับบริเวณของ “พงัตรี” ซ่ึงเป็นพงัที่สาํคญัอีกพงัหน่ึง
ทางดา้นทะเลอ่าวไทย คลองพงัยางมีระยะทางความยาวทั้งหมดประมาณ 9 กิโลเมตรและมีความ
กวา้งประมาณ 10 เมตร16 

5.1.3 คลองบ้านโพธ์ิ 
คลองบา้นโพธ์ิ เป็นคลองสาขาที่แยกมาจากคลองโภคา แลว้ไหลผ่านบริเวณ

บา้นโพธ์ิไปยงั “พงัสามี” ที่พื้นที่บา้นสามี ตาํบลพงัยาง อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ซ่ึงในเขตพื้นที่
น้ีพบพระวษิณุจตุรภุช17 กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12  

5.1.4 คลองสทิงพระ 
คลองสทิงพระ อยู่ในเขตตาํบลจะทิ้งพระ และตาํบลคูขุด อาํเภอสทิงพระ 

จงัหวดัสงขลา ทิศทางการไหลผา่นจากบริเวณที่ตั้งโรงเรียนสทิงพระวิทยาในปัจจุบนั ช่วงละติจูด 7 
องศา 28 ลิปดา 35 ฟิลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 26 ลิปดา 50 ฟิลิปดาตะวนัออก ตั้งอยู่
ทางด้านทะเลอ่าวไทย จากนั้นไหลผ่านตวัเมืองโบราณสทิงพระทางดา้นทิศใตซ่ึ้งถือเป็นคูเมือง
ทางดา้นทิศใตข้องเมืองโบราณสทิงพระ จากนั้นไหลต่อผ่านหมู่บา้นโตนดรอบ และจึงไหลออกสู่
ทะเลสาบสงขลาที่บา้นโตนดรอบน้ี ที่ตาํแหน่งละติจูด 7 องศา 28 ฟิลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 
องศา 24 ลิปดา 55 ฟิลิปดาตะวนัออก  

จากการศึกษาถึงลกัษณะทางกายภาพของคลองสทิงพระพบวา่น่าจะเป็นคลอง
ขดุขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นคูเมืองดา้นทิศใตข้องเมืองโบราณสทิงพระ และใชเ้ป็นเส้นทางนํ้ าในการเดินทาง
เพือ่ไปยงัเกาะต่างๆ ภายในทะเลสาบสงขลา รวมทั้งยงัเป็นเส้นทางนํ้ าเดินทางไปยงัชุมชนโบราณ
พทัลุงโดยไม่ตอ้งเดินทางออ้มหวัเขาแดงอาํเภอสิงหนคร ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น 

                                                             
16 Ibid., 14-15. 
17 Ibid., 11. 
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1 วนัต่อระยะทางออ้มประมาณ 60 - 70 กิโลเมตร คลองสทิงพระน้ี มีระยะยาวทั้งส้ินประมาณ  
3.5 - 4 กิโลเมตร และมีขนาดกวา้งประมาณ 15 เมตร18 

 
5.1.5. คลองปะโอ 
คลองปะโอ ตั้งอยูใ่นเขตบา้นปะโอ ตาํบลม่วงงาม และตาํบลวดัขนุน อาํเภอ 

สิงหนคร จงัหวดัสงขลา ทิศทางการไหลของนํ้ าเร่ิมตน้สายจากบริเวณแควกลาง ที่ตั้งอยูร่ะหว่าง 
สนัทรายร้ิวที่ 2 และ 3 ลกัษณะเป็นที่ราบลุ่ม โดยไหลผา่นเตาโคกไฟไปทางทิศตะวนัตก บรรจบกบั
คลองลาํแดงที่บา้นลาํแดง จากนั้นไหลไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตผ้่านบา้นหมอน บา้นทาํนบ  
บา้นดงัหน บา้นแม่ลาด และบา้นคลองท่าแดง แลว้จึงไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลาที่บริเวณบา้น 
สทิ้งหมอ้ อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 

จากการสํารวจบริเวณริมคลองปะโอ พบแหล่งเตาผลิตภาชนะดินเผาสมัย
โบราณ ไดแ้ก่ เตาโคกไฟ, เตา TM, TM II, TM III เป็นตน้ จึงสามารถสันนิษฐานไดว้่าคลองปะโอ
อาจเป็นคลองที่ใชเ้ป็นเส้นทางการคมนาคมทางนํ้ าเพื่อการเศรษฐกิจ ที่เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
การผลิตภาชนะดินเผาในสมยัโบราณ และปัจจุบนับริเวณสทิ้งหมอ้บางกลุ่มก็ยงัคงสืบทอดการผลิต
ภาชนะดินเผาแบบโบราณมาจนถึงปัจจุบนั 

สภาพของคลองปะโอในปัจจุบนัอยูใ่นสภาพค่อนขา้งต้ืนเขิน จะมีนํ้ าในช่วง
ฤดูฝนเท่านั้น แต่ในช่วงฤดูร้อนนํ้ าในคลองปะโอจะแห้ง ส่วนบริเวณคลองลาํแดงหรือคลองสทิง
หมอ้จะมีนํ้ าตลอดทั้งปี ความยาวของคลองปะโอประมาณ 20 กิโลเมตร กวา้งประมาณ 20 เมตร  
แต่คลองสทิงหมอ้มีความกวา้งประมาณ 30 เมตร19 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18 Ibid., 15-16. 
19 Ibid., 16-17. 
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ภาพที่ 3 ลาํนํ้ าสายสาํคญัในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
ที่มา : ธนา สุวฑัฒน และคณะ, การแก้ไขปัญหาอุกทกภัยคาบสมทุรสทิงพระ จังหวัดลงขลา 
(สาํนกังานบริการโครงการ กรมชลประทาน, 2559), 4. 
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5.2 พังหรือตระพังโบราณในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
“พงั” มีควาหมายเดียวกันกบั “ตระพงั” ซ่ึงมีรากศพัทม์ากจากภาษาเขมรว่า “ตรฺ

พาํง” โดยออกเสียงวา่ “ตรอเปียง” หมายถึง บ่อ หรือสระนํ้ าที่ขดุขึ้น ซ่ึงประเทศไทยไดรั้บคาํน้ีมาใช้
ในความหมายแบบเดียวกนัแต่แปลงการออกเสียงไปหลายรูปแบบตามทอ้งถ่ิน เช่น “พงั” “สระพงั” 
“ตระพงั” “ตะพงั” เป็นตน้20 

จากการสํารวจของกรมศิลปากรในปี  พ.ศ.  2552 ที่ได้สํารวจชุมชนและ
สภาพแวดลอ้มในคาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลา และการสาํรวจตระพงัหรือพงัในคาบสมุทร
สทิงพระ ทั้ งของภาควิชาประวัติศาสตร์วิทยาลัยครูสงขลา ในปี พ.ศ. 2520 และงานของ 
ทรงพรรณ สงัฆะโต จากมหาวทิยาลยัทกัษิณ พบวา่ ร่องรอยตระพงัหรือพงัในคาบสมุทรสทิงพระมี
จาํนวนทั้งส้ิน 190 พงั โดยตั้งอยูใ่นเขตการปกครอง 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอระโนด จาํนวน 87 พงั ใน
เขตอาํเภอสทิงพระ จาํนวน 75 พงั และในเขตอาํเภอสิงหนคร จาํนวน 28 พงั21 (ภาพที่ 4) 

สาํหรับปัจจยัในการสร้างพงัในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระนั้นมีการ
สร้างพงัหรือสระนํ้ าที่มีตาํแหน่งและลกัษณะรูปแบบของพงัที่มีความแตกต่างกนัออกไป ได้แก่  
พงัรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส พงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ พงัรูปกลมมน พงัรูปแบบอิสระ และพงัรูปแบบพิเศษ 
กล่าวคือ มีการเหลือพื้นที่ตรงกลางพงัเป็นลกัษณะเกาะกลางสระนํ้ าขนาดเล็กๆ สันนิษฐานว่าเป็น
พงัที่มีความเก่ียวขอ้งกบัคติความเช่ือทางศาสนา ซ่ึงรูปแบบของพงัมีความแตกต่างกนัออกไปขึ้นอยู่
กบัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

5.2.1 ปัจจัยทางธรรมชาติ  
ลกัษณะทางธรณีสัณฐานและแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติในชุมชนโบราณต่างๆ 

บนคาบสมุทรสทิงพระ เป็นขอ้จาํกัดในการดาํรงชีวิตของผูค้นในชุมชนโบราณบนคาบสมุทร 
สทิงพระที่ส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้ าจืดในการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ดังนั้นคนในชุมชนจึงต้องมีการปรับตวัให้สามารถ
ดาํรงชีวิตไดใ้นสภาพแวดลอ้มที่มีความจาํกดั นั้นคือภูมิปัญญาในการขุดพงัเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา
การขาดแคลนนํ้ า  

                                                             
20 Ibid., 19. 
21 ทรงพรรณ สังฆโต, "การศึกษาตระพงัในคาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลา" 

(วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาเอกไทยคดีศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ , 
2542), 38. 
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เป็นการเอาชนะธรรมชาติเพื่อการดาํรงชีวิต ทาํให้คนในชุมชนโบราณสทิงพระจาํเป็นตอ้งขุดพงั
ขึ้นมาเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีมีลกัษณะของพงัและตาํแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกนัไป โดยมีพงัที่ขุดขึ้นมา
เพือ่รองรับและกกัเก็บนํ้ าฝนเพยีงอยา่งเดียว พงัที่ขดุบริเวณแหล่งนํ้ าเดิมซ่ึงสามารถกกัเก็บนํ้ าจากใต้
ดินไดอี้กทางหน่ึง และพงัที่ขดุติดกบัแม่นํ้ าที่สามารถชกันํ้ าจากแม่นํ้ าเขา้มากกัเก็บไวใ้นพงัได้22 

5.2.2 ปัจจัยทางวัฒนธรรม                                                                     
สาํหรับการสร้างพงัในปัจจยัน้ีเพื่อประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก 

รวมทั้งวิถีการดาํรงชีวิตในดา้นเกษตรกรรม การเป็นแหล่งอาหาร การเป็นแหล่งเล้ียงสัตวน์ํ้ า และ
การเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชนํ้ าด้วย นอกจากน้ียงัรวมหมายถึงการสร้าวพงัตามคติความเช่ือทาง
ศาสนาเพือ่ใชส้าํหรับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น พงัพระ ในเขตตาํบลชุมพล อาํเภอสทิงพระ 
และพงัที่ขดุขึ้นเน่ืองในพทุธศาสนา เช่น พงัแฟบ ตาํบลจะทิ้งพระ อาํเภอสทิงพระ พงัแขกชี ตาํบล
จะทิ้งพระ อาํเภอสทิงพระ  พงัเภา ตาํบลจะทิ้งพระ อาํเภอสทิงพระ พงัขุนชา้ง ตาํบลพงัยาง อาํเภอ
ระโนด พงักุฏิ ในเขตตาํบลวดัสน อาํเภอระโนด เป็นตน้   

นอกจากน้ียงัมีพงัที่ใชเ้ป็นทางออกสู่ทะเลหรือเป็นอู่เรือ ซ่ึงเป็นทางนํ้ าเก่าที่
ต้ืนเขินหรือขาดช่วง กลายเป็นพงัหรือแหล่งนํ้ าที่ เคยใช้ประโยชน์ด้านการจอดเรือมาก่อน พงั
ดงักล่าวเช่น  พงัชีออก พงักา พงัปลงั พงัหลุง พงันํ้ ากร่อย  พงัไซ พงัเภา พงัหวาย เป็นตน้23 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
22 เลิศลกัษณ์ สุริมานนท,์ "ปัจจยัการสร้างพงัของชุมชนโบราณในคาบสมุทรสทิงพระ 

จงัหวดัสงขลา" (การศึกษาเฉพาะบุคคลตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 108. 

23 ชยัวฒิุ พิยะกูล, "พงัในคาบสมุทรสทิงพระ," ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 
11 (2542): 5344-45. 
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ภาพที่ 4 การกระจายตวัของพงัของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
ที่มา : เลิศลกัษณ์ สุริมานนท,์ “ปัจจยัการสร้างพงัของชุมชนโบราณในคาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดั
สงขลา,” (การศึกษาเฉพาะบุคคลตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต  คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 54. 
 

จากปัจจยัการสร้างพงัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่าคนในชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระ ไดส้ร้างสรรคภู์มิปัญญาการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ รวมทั้งการ
เอาชนะธรรมชาติ ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้ าจืดได้เป็นอย่างดี และยงัคงสืบสาน 
ภูมิปัญญาดงักล่าวมาจนถึงปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

อ่าวไทย 
ทะเลสาบ 

ต าแหน่ง

พัง 
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กลุ่มชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ 

จากการศึกษาหลกัฐานทางโบราณคดีที่ผ่านมาและภาพถ่ายทางอากาศ พบว่า บริเวณ
คาบสมุทรสทิงพระน้ีปรากฏสภาพการตั้งถ่ินฐานและที่อยูอ่าศยัเป็นชุมชนที่เรียงตวัเป็นแนวยาวไป
ตามสันทราย เน่ืองมาจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสม จากการสํารวจและขุดค้นทาง
โบราณคดีพบหลกัฐานที่สาํคญัของชุมชนแรกเร่ิมสมยัประวติัศาสตร์ จนถึงร่วมสมยัสุโขทยัและ
ชุมชนร่วมสมยัอยธุยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตลอดแนวยาวตั้งแต่อาํเภอระโนดจนถึงปากคลองสงขลา
ตลอดคาบสมุทรสทิงพระน้ี 

หลกัฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ การตั้งถ่ินฐานในอดีตไดส้ันนิษฐานจากการปรากฏ
เป็นคูนํ้ า คนัดินที่ขดุรอบบริเวณสระนํ้ าและบริเวณคูคลองต่างๆ ซ่ึงขุดเพื่อกกัเก็บนํ้ าและเป็นแหล่ง
นํ้ าสาํหรับชุมชน ร่องรอยของตระพงัที่ตรวจสอบได้มีทั้งหมด 190 แห่ง24 และมีคลองธรรมชาติ
ระหว่างสันทรายที่สันนิษฐานว่าอาจใชเ้ป็นเส้นทางติดต่อสัมพนัธ์กนัระหว่างชุมชนเหล่าน้ีไดอี้ก
ทางหน่ึงดว้ย 

ชุมชนโบราณคาบสมุทรสทิงพระ คือ ชุมชนสมัยแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ที่มีอยู่บน
คาบสมุทรสทิงพระ ประกอบดว้ยชุมชนโบราณ 6 ชุมชน ไดแ้ก่ (ภาพที ่5) 

1. กลุ่มชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระโนด  
2. กลุ่มชุมชนโบราณพงัยาง  
3. กลุ่มชุมชนโบราณสีหยงั-เจดียง์าม   
4. กลุ่มชุมชนโบราณเขาคูหา-ชะแม   
5. กลุ่มชุมชนโบราณคดีสทิงพระ  
6. กลุ่มชุมชนโบราณปะโอ  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24 ทรงพรรณ สงัฆโต, "การศึกษาตระพงัในคาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลา," 38. 
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ภาพที่ 5 แสดงชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
ที่มา :  ดดัแปลงจาก Google Earth 
 

1. กลุ่มชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระโนด เป็นชุมชนในแนวเส้นทางนํ้ า บริเวณคลองอู่
ตะเภาและคลองระโนด ตาํบลระโนด ตาํบลท่าบอน ตาํบลปากแตร จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย
แหล่งโบราณคดี ดงัน้ี 
  1.1 แหล่งโบราณคดีท่าบอน  

ตั้งอยูท่ี่บา้นท่าบอน ตาํบลท่าบอน อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ซ่ึงตั้งอยูบ่นสัน
ทรายร้ิวนอกสุดที่ติดทะเลอ่าวไทย โดยมีเสน้ทางนํ้ าที่สาํคญั คือ คลองปากแตระ 

การดาํเนินงานสาํรวจทางโบราณคดีของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย อาจารยสิ์นชยั กระบวนแสง อาจารยค์ณะโบราณคดี เม่ือปี พ.ศ. 2537 ไดพ้บหลกัฐานประเภท

N 

ชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระโนด 

ชุมชนโบราณพังยาง 

ชุมชนโบราณสีหยงั-เจดีย์งาม 

ชุมชนโบราณเขาคูหา-ชะแม 

ชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระโนด 

ชุมชนโบราณปะโอ 
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โลหะวตัถุ ไดแ้ก่ เหรียญเงินและคนัฉ่องของจีนสมยัราชวงศซุ่์ง เหรียญเงินศรีวิชยั และพวกเคร่ือง
เคลือบจีนสมยัต่างๆ25 

1.2 แหล่งโบราณคดีบ้านโคกทอง  
ตั้งอยูบ่ริเวณหมู่ที่ 5 บา้นโคกทอง ตาํบลระโนด อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา มี

เน้ือที่ครอบคลุมตลอดริมคลองโคกทอง ซ่ึงเป็นพื้นที่วดัร้างมาก่อน ตั้งอยูใ่นพิกดัทางภูมิศาสตร์ที่ 
ละติจูด 7 องศา 46 ลิปดา 58 ฟิลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 20 ลิปดา 10.4 ฟิลิปดา
ตะวนัออก จากการศึกษาขอ้มูลหลกัฐานเอกสารโบราณต่างๆ ไม่ปรากฏช่ือ “โคกทอง” แต่อยา่งใด 
มีเพียงแผนที่กลัปนาวดัหัวเมืองพทัลุงในสมยัอยธุยาที่ปรากฎช่ือวดันายไชยศรีทอง ซ่ึงอยูต่รงกับ
ตาํแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีโคกทองในปัจจุบนั26 

จาก การ ศึกษ า เ ก่ี ยว กับชุมชน โบร าณ โคก ทอง ของ ศิ ริ พร ล่ิมวิ จิตร วง ศ ์ 
นกัโบราณคดีชาํนาญการ สรุปขอ้มูลไดว้่า พื้นที่ของแหล่งโบราณคดีบา้นโคกทองเป็นที่ราบสลบั
โคกเนินต่างๆ เช่น โคกตาแดง โคกวดัร้าง เป็นตน้ ซ่ึงแหล่งโบราณคดีน้ีมีการสาํรวจทางโบราณคดี
อยูห่ลายคร้ัง พบหลกัฐานการอยูอ่าศยัของมนุษยก์ระจายตวัอยูโ่ดยตลอดสองฝ่ังของคลองระโนด
หรือคลองโคกทอง เช่น ช้ินส่วนสถูปดินเผา เศษภาชนะดินเผามีทั้งประเภทเน้ือดินธรรมดา เน้ือดิน
แกร่งและเน้ือกระเบื้อง ลูกปัด (ซ่ึงจากการสาํรวจพบว่าอยูใ่นความครอบครองของคนในทอ้งถ่ิน
จาํนวนมาก) (ภาพที่ 8) นอกจากน้ีหลักฐานที่สําคัญที่ได้จากการขุดคน้แหล่งโบราณคดี เม่ือปี 
พุทธศกัราช 2514 โดยจานีส สตาร์การ์ต์ (Janice Stargardit) นักวิชาการชาวอังกฤษได้รวบรวม
ขอ้มูลหลกัฐานทางโบราณคดีที่ไดพ้บในแหล่งโบราณคดีบา้นโคกทางไว ้เช่น แหวานทองจาํนวน  
5 วง ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มที่ทาํด้วยหินโมราสีเหลืองโดยแกะสลักเป็นรูปพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร 
ประทบัยนืในท่าตริภงัคต์ามรูปแบบศิลปะศรีวชิยั ส่วนอีกกลุ่มนั้นเป็นแหวนทองทั้งวง แต่งดว้ยลาย
โคง้มีรูปแบบศิลปะฟูนนั นอกจากน้ียงัพบโซ่เหล็กสมอเรือ ศิวลึงคท์าํจากหินปะซอลท ์ลูกปัดแกว้ 
ตุม้หูโลหะ แหวนโลหะ และแหวนแกว้27 แหวนทองมีตราประทบัรูปโคหมอบ (ภาพที่ 6) แม่พิมพ์
พระพทุธรูปทาํจากหินทราย (ภาพที่ 7) เป็นตน้ 

                                                             
25 สินชยั กระบวนแสง, "การสาํรวจแหล่งโบราณคดีรอบทะเลสาบสงขลา," 2. 
26 กรมศิลปากร, โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในเขต

พื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล (กรุงเทพฯ: บางกอกอินเฮา้ส์จาํกดั, 2557), 196. 
27 Ibid., 203-04. 
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จากโบราณวตัถุดงักล่าว จานีส สตาร์การ์ดตต์ ์สรุปไวว้่า เส้นทางคลองเก่าบริเวณ
โคกทองน่าจะเป็นเส้นทางคา้ขายเคร่ืองเทศ หมาก หนังสัตว ์และผา้ ซ่ึงยอ่ยสลายได้เร็วในสภาพ 
ภูมิอากศแบบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงันั้นหลกัฐานที่พบจึงเป็นเพียงส่วนที่เหลืออยูข่อง
ภาชนะบรรจุสินคา้เท่านั้น โดยเฉพาะสินคา้พวกแหวนลูกปัดโมรา และคาร์เนเลียน เป็นสินคา้ที่มี
การส่งออกมากที่สุดในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้28 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แหวนทองมีตราประทบัรูปโคหมอบจากแหล่งโบราณคดีโคกทอง 
ที่มา : กรมศิลปากร, โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลาและสตูล (กรุงเทพฯ: บางกอกอินเฮา้ส์จาํกดั, 2557), 205. 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 แม่พมิพพ์ระพทุธรูปทาํจากหินทราย ดา้นที่ 1 ประทบันัง่หอ้ยพระบาท ดา้นที่ 2 ประทบั

นัง่ขดัสมาธิเพชร 
ที่มา : กรมศิลปากร, โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลาและสตูล (กรุงเทพฯ: บางกอกอินเฮา้ส์จาํกดั, 2557), 216. 

                                                             
28 Ibid., 204. 
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ภาพที่ 8 ลูกปัดประเภทต่างๆ จากแหล่งโบราณคดีโคกทอง พบโดยคนในทอ้งถ่ิน ผูว้จิยัไดจ้ากการ

สมัภาษณ์คนในทอ้งถ่ิน 
 

1.3 แหล่งโบราณคดีบ้านมะขามเฒ่า  
อยูใ่นเขตตาํบลระโนด อาํเภอระโนด (ภาพที่ 9) ซ่ึงอยูห่่างจากแหล่งโบราณคดี

บา้นโคกทองลงมาทางใตร้าว 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนสันทรายแนวขวางกลางคาบสมุทร บริเวณที่
คลองปากแตระและคลองอู่ตะเภาไหลมาบรรจบกนั จากการสาํรวจทางโบราณคดีพบโบราณวตัถุ
เป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ เคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศถ์งั ราชวงศซุ่์ง และราชวงศห์มิง แวดินเผา (ภาพที่ 
10) แท่นหินบดและลูกกล้ิงบด ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่พบเหมือนกบัแหล่งโบราณคดีบา้นโคกทองดว้ย29 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 สภาพทัว่ไปในปัจจุบนัของแหล่งโบราณคดีบา้นมะขามเฒ่า 
ที่มา : กรมศิลปากร, โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลาและสตูล (กรุงเทพฯ: บางกอกอินเฮา้ส์จาํกดั, 2557), 224. 

                                                             
29 สินชยั กระบวนแสง, "การสาํรวจแหล่งโบราณคดีรอบทะเลสาบสงขลา," 2. 
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ภาพที่ 10 แวดินเผา พบบริเวณทุ่งนา จากแหล่งโบราณคดีบา้นมะขามเฒ่า 
ที่มา : กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา (กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพส์มาพนัธ,์ 2543), 111. 
 

2. กลุ่มชุมชนโบราณพังยาง  

เป็นชุมชนโบราณในเขตพื้นที่ตาํบลพงัยาง อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา โดยมีคลอง
พงัยาง คลองโภคา และคลองบา้นโพธ์ิ เป็นเสน้ทางนํ้ าที่สาํคญั30 ประกอบดว้ยแหล่งโบราณคดี ดงัน้ี 
  2.1 แหล่งโบราณคดีเมืองพังยาง  

ตั้งอยูบ่ริเวณแนวสนัทรายทั้ง 3 แนวของคาบสมุทรสทิงพระ ในเขตพื้นที่ของบา้น
พงัยาง ตาํบลพงัยาง อาํเภอระโนด ปรากฏตามพกิดัทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 100 องศา 44 ลิปดาเหนือ 
บริเวณบ้านสามี ถึง 7 องศา 42 ลิปดาเหนือ บริเวณบ้านพงัยาง ลองจิจูด  100 องศา 23 ลิปดา
ตะวนัออก บริเวณบา้นพงัยาง ถึง 100 องศา 21 ลิปดาตะวนัออก บริเวณคลองโภคา มีแผนผงัเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมพื้นผา้ขนาด 130 × 240 เมตร มีคูนํ้ าลอ้มรอบกวา้งราว 30 เมตร  แต่ปัจจุบนัมีลกัษณะต้ืน
เขินมากแล้ว ลักษณะคนัดินที่เป็นกาํแพงยงัพอให้เห็นแนวร่องรอยอยู่บา้ง บริเวณพื้นที่ภายใน
กาํแพงเมืองนั้นชาวบา้นเรียกกนัวา่ “บา้นคอก” เน่ืองจากเช่ือว่าเป็นพื้นที่ที่ใชส้าํหรับขงันักโทษใน
สมยัโบราณ 

                                                             
30 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 54. 
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จากการสาํรวจทางโบราณคดีพบว่า ในบริเวณเมืองพงัยางโบราณปรากฏร่องรอย
พงัโบราณจาํนวนมาก พงัที่สาํคญั ไดแ้ก่ พงัยาง ตั้งอยูภ่ายในวดัพงัยาง โดยบริเวณที่ใกลก้บัพงัน้ีมี
ตน้ยางขนาดใหญ่จาํนวนมากทาํให้ชาวบา้นเรียกสืบกนัมาว่าพงัยาง  และเป็นช่ือหมู่บา้นช่ือตาํบล
พงัยางในเวลาต่อมานอกจากน้ียงัพบประติมากรรมที่สาํคญัคือ รูปพระคเณศสาํริด กาํหนดอายรุาว
พทุธศตวรรษที่ 18 และประติมากรรมพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรดว้ย31 
  2.2 แหล่งโบราณคดีวัดขุนช้าง  

อยู่ในเขตพื้นที่บา้นสามี ตาํบลพงัยาง อําเภอระโนด  ตั้ งอยู่บนสันทรายร้ิวใน  
(ร้ิวที่ 3) ซ่ึงมีพงัขนุชา้ง สระบา้นสามี และคลองบา้นโพธ์ิเป็นเส้นทางนํ้ าที่สาํคญัซ่ึงในปัจจุบนัเป็น
ป่าช้าและถูกทิ้งร้าง จากการดาํเนินงานทางโบราณคดีโดยสินชัย กระบวนแสง อาจารยป์ระจาํ
ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีพุทธศกัราช 2537 ได้พบหลักฐานที่สําคัญ คือ 
ประติมากรรมพระวษิณุไม่มีเศียร กาํหนดอายไุดร้าวพุทธศตวรรษที่ 12  เศียรพระพุทธรูปหินทราย
สมยัอยธุยาซ่ึงอยูใ่นสภาพชาํรุด โบราณวตัถุต่างๆ ประเภทเศษเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศซุ่์ง และ
ราชวงศ์หมิง จากหลักฐานการพบประติมากรรมสันนิษฐานได้ว่า เดิมพื้นที่ตรงน้ีอาจถูกใช้เป็น 
ศาสนสถานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์และภายหลังถูกดัดแปลงให้เป็นศาสนสถานเน่ืองใน  
พทุธศาสนา32 

3. กลุ่มชุมชนโบราณสีหยัง-เจดีย์งาม  

อยู่ในเขตพื้นที่ตาํบลบ่อตรุ อาํเภอระโนด ตั้งอยู่บริเวณสันทรายร้ิวใหญ่ตอนใน มี
เสน้ทางนํ้ าที่สาํคญัคือ คลองเจดียง์าม ปรากฎตามพิกดัภูมิศาสตร์ละติจูด 7 องศา 39 ลิปดาเหนือ ที่
บริเวณบา้นเจดียง์าม ถึงละติจูดที่ 7 องศา 38 ลิปดาเหนือ บริเวณบา้นสีหยงั และ ลองจิจูดที่ 10 0 
องศา 25 ลิปดาตะวนัออก บริเวณบา้นสีหยงั ถึง 100 องศา 23 ลิปดาตะวนัออก ที่บริเวณคลอง  
เจดียง์าม33 ประกอบดว้ยแหล่งโบราณคดี ดงัน้ี 
  3.1 แหล่งโบราณคดีบ้านเจดีย์งาม  

ตั้งอยูใ่นพื้นที่บา้นเจดียง์าม ตาํบลบ่อตรุ อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ตั้งอยูห่่าง
ออกไปทางทิศตะวนัตกจากอ่าวไทย โดยมีเสน้ทางนํ้ าคือ คลองเจดียง์าม จากการดาํเนินงานสาํรวจ
                                                             

31 Ibid., 54-55. 
32 สินชยั กระบวนแสง, "การสาํรวจแหล่งโบราณคดีรอบทะเลสาบสงขลา," 2. 
33 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 55. 



 34 
 

 
 

ทางโบราณคดีพบหลกัฐานที่สาํคญัคือ สถูปที่วดัเจดียง์าม เป็นเจดียก่์อดว้ยอิฐและปะการังทั้งองค์
เรียงอิฐแบบไม่สอปูนและไม่เป็นระบบ นอกจากน้ียงัพบประติมากรรมพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร 
สาํริดชาํรุดเหลือเพยีงส่วนองคแ์ละส่วนเศียร (ภาพที่ 11) ใบเสมาปะการังหินจาํนวน 1 ใบ และเศษ
ภาชนะดินเผาจีนสมยัราชวงศซุ่์ง ราชวงศห์ยวน และราชวงศห์มิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรสาํริด พบในบริเวณวดัเจดียง์าม  ขนาดสูง 9.5 เซนติเมตร
ศิลปะอินเดียแบบปาละ กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 13-15 

ที่มา : กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพส์มาพนัธ,์ 2543), 141. 
 

3.2 แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณสีหยัง 
ตั้งอยูห่มู่ที่ 3 บา้นสีหยงั ตาํบลบ่อตรุ อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา โดยตั้งอยูบ่น

สนัทรายเก่าสทิงพระ พิกดัทางภูมิศาสตร์ละติจูด 7 องศา 37 ลิปดา 55 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 
องศา 23 ลิปดา 47 ฟิลิปดาตะวนัออก มีแผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาด 200  × 200 เมตร มีคูนํ้ า
กวา้งประมาณ 30 เมตรลอ้มรอบเมืองทั้ง 4 ดา้น แต่ปัจจุบนัมีทางหลวงสาย 4082 สงขลา-ระโนด  
ตดัผ่านไปตามแนวเหนือใตท้าํให้คูเมืองทางตะวนัตกถูกตดัออก34 บริเวณกลางเมืองเป็นที่ตั้งของ 

                                                             
34 ศิริพร ล่ิมวจิิตรวงศ,์ "พฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณในเขตพื้นที่ภาคใต้

ตอนล่างประเทศไทย ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19" (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยั
ประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), 61. 
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วดัสีหยงัโดยปรากฏโบราณสถานที่ยงัคงเหลืออยู ่คือ ซากสถูปถูกก่อดว้ยอิฐ อุโบสถเก่า และมีส่ิงที่
สร้างขึ้ นใหม่ คือ ศาลาการเปรียญ วัดสีหย ังเป็นวัดเก่าแก่ปรากฏช่ืออยู่ในกัลปนาวัดสมัย 
สมเด็จพระเอกาทศรถแห่งกรุงศรีอยธุยาวา่ “วดัสีกุหยงั” 

การดาํเนินงานทางโบราณคดีพบว่าภายในเมืองโบราณสีหยงัปรากฏสถูปก่อดว้ย
อิฐผสมปะการังตั้งอยูบ่นเนินเต้ียๆ ตามแบบศิลปะศรีวชิยั (ภาพที่ 12) ลกัษณะของสถูปโบราณเป็น
ฐานเจดียท์รงส่ีเหล่ียมย่อมุมกวา้งประมาณ 7.63 เมตร ยาวประมาณ 7.76 เมตร และสูงประมาณ 
1.86 เมตร ส่วนบนหกัหาย มีบนัไดทางขึ้นอยูท่างดา้นทิศเหนือ อิฐที่ใชก่้อ มีความกวา้งประมาณ 16 
เซนติเมต ความยาวประมาณ 32 เซนติเมตร และหนาประมาณ 6 เซนติเมตร 35 นอกจากน้ียงัพบ
โบราณวตัถุ ได้แก่ พระโพธิสัตวม์ัญชูศรีสิทธิธัยกวีระ(ภาพที่ 13)  เหรียญทองและเหรียญเงิน
ดา้นหนา้ทาํเป็นรูปสตัวอี์กดา้นเป็นศิลาจารึกอกัษรอาหรับ สร้างขึ้นระหวา่งปี พ.ศ. 1228- 124836  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 ฐานสถูปเมืองโบราณสีหยงั แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณสีหยงั 

                                                             
35 Ibid., 62-63. 
36สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 57. 
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ภาพที่ 13 พระโพธิสัตวม์ญัชูศรีสิทธิธยักวรีะ อายปุระมาณคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษที่ 15 
ที่มา : พริิยะ ไกรฤกษ,์ “พระโพธิสตัว ์: ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้” สารานุกรมวัฒนธรรม
ภาคใต้ 11 (2542): 5112. 
 

4. กลุ่มชุมชนโบราณเขาคูหา-ชะแม   
เป็นชุมชนโบราณในเขตตาํบลชุมพล และตาํบลดีหลวง อาํเภอสทิงพระจงัหวดัสงขลา

ตั้งอยูบ่ริเวณกลุ่มเนินเขาที่อยูก่ลางพื้นที่ราบและสนัทรายร้ิวใน ตามพิกดัภูมิศาสตร์ละติจูด 7 องศา 
87 ลิปดาเหนือ บริเวณบา้นวดักระ ถึง 7 องศา 34 ลิปดาเหนือ บริเวณบา้นชะแม ลองจิจูดที่ 100 
องศา 24 ลิปดาตะวนัออก บริเวณบา้นวดักระ ถึง 100 องศา 23 ลิปดาตะวนัออก บริเวณบ้าน
พะโคะ37 ประกอบดว้ยแหล่งโบราณคดี ดงัน้ี 
  4.1 แหล่งโบราณคดีเขาคูหา  

ตั้งอยู่ในหมู่ 5 บา้นคูหา ตาํบลชุมพล อาํเภอสทิงพระ (ภาพที่ 14) ลกัษณะพื้นที่
เป็นเขาหินทรายผสมหินกรวดมนบางตอน สูงจากพื้นดินประมาณ 10 - 15 เมตร มีเน้ือที่โดยรอบ

                                                             
37 Ibid. 
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ประมาณ 40 ไร่38 สภาพแวดลอ้มเป็นที่ทุ่งนา และที่ราบลุ่มบริเวณดา้นทิศตะวนัออกของเขา มีถํ้ า 2 
ถํ้า (ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในบทที่ 3)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 14 บริเวณหนา้ถํ้าเขาคูหาทั้ง 2 ถํ้า 
 

4.2 แหล่งโบราณคดีเขาพะโคะ  
ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่บา้นเขาพะโคะ ตาํบลชุมพล อาํเภอสทิงพระ สภาพภูมิประเทศ

เป็นภูเขาหินกรวดมนสถานที่ที่สําคัญของแหล่งโบราณคดีน้ีคือ ว ัดพะโคะ (ภาพที่  15)ซ่ึง
สนันิษฐานว่าเป็นพุทธศาสนสถานมาตั้งแต่สมยัศรีวิชยัอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 13 - 18 และไดรั้บ
การบูรณะปรับปรุงต่อเน่ืองมาจนถึงสมัยอยุธยา ซ่ึงเป็นศิลปะรูปแบบลังกาวงศ์ แสดงให้เห็น
อิทธิพลของพุทธศาสนา ลัทธิลังกาวงศ์ในคาบสมุทรสทิงพระ ร่องรอยการอยู่อาศยัของชุมชน
โบราณเชิงเขาพะโคะสนันิษฐานไดว้า่ร่วมสมยักบัแหล่งโบราณคดีเขาคูหาและพงัพระ39 

                                                             
38 ศิริพร ล่ิมวิจิตรวงศ์ และบัณฑิต ทองอร่าม, "เขาคูหา: หลักฐานใหม่จากการ

ดาํเนินงานทางโบราณคดี."(เอกสารอดัสาํเนา )อา้งจาก อมรา ศรีสุชาติ, ศิลปะถํ้ าสมยัประวติัศาสตร์
ภาคกลาง ภาคใต,้ 81. 

39 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ
สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 68. 
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ภาพที่ 15 เจดียแ์บบลงักาที่วดัพะโคะ อิทธิพลพทุธศาสนาเถรวาท ลทัธิลงักาวงศ ์บูรณะปรับปรุง 

ในสมยัอยธุยา 
ที่มา : กรมศิลปากร, โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลาและสตูล (กรุงเทพฯ: บางกอกอินเฮา้ส์จาํกดั, 2557), 276. 
   

4.3 แหล่งโบราณคดีชะแม  
อยู่ในเขตพื้นที่ตาํบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ พบหลักฐานโบราณวตัถุได้แก่  

เศษภาชนะดินเผาและเคร่ืองเคลือบจีนกระจายตวัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก มีทั้งประเภทเน้ือดินธรรมดา
และเน้ือกระเบื้อง จากวตัถุที่คน้พบในแหล่งโบราณคดีชะแมน้ี กาํหนดอายไุดร้าวพุทธศตวรรษที่  
12 - 1840 

 
 
 

                                                             
40 สินชยั กระบวนแสง, "การสาํรวจแหล่งโบราณคดีรอบทะเลสาบสงขลา," 4. 
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  4.4 แหล่งโบราณคดียางคอกควาย  
อยูใ่นเขตพื้นที่บา้นวดักระ ตาํบลชุมพล อาํเภอสทิงพระ ตั้งอยูบ่ริเวณสันทรายร้ิว

นอกใกลท้ะเลอ่าวไทย ซ่ึงพื้นที่ตั้งอยูใ่กลพ้งัเวร พงัค่ายและพงัพระ จากการสาํรวจทางโบราณคดี
โดยสินชยั กระบวนแสง อาจารยป์ระจาํภาควชิาโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร เม่ือปีพุทธศกัราช 
2537 พบหลกัฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา และเคร่ืองถว้ยจีนกระจายตวัอยูโ่ดยทัว่ไป กาํหนดอายุ
แหล่งโบราณคดีน้ีไดร้าวพทุธศตวรรษที่ 18 - 2241 

5. กลุ่มชุมชนโบราณสทิงพระ  

เป็นชุมชนในเขตตาํบลกระดังงา ตาํบลจะทิ้งพระ ตาํบลบ่อดาน ตาํบลบ่อแดง และ
ตาํบลคูขดุ อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ตั้งอยูบ่ริเวณแนวสันทรายร้ิวใหญ่ (ร้ิวนอก) และร้ิวสัน
ทรายกลางรวมทั้งบริเวณที่ราบลุ่มใกลแ้นวสันทราย ตามพิกดัทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 7 องศา 31 
ลิปดาเหนือบริเวณบา้นวดักลาง ถึง 7 องศา 24 ลิปดาเหนือ บริเวณพงัขี้ เหล็ก และลองจิจูด 100 
องศา 26 ลิปดาเหนือ บริเวณเมืองโบราณศรีมงคล ถึง 100 องศา 27 ลิปดา 25 ลิปดาตะวนัออก 
บริเวณบา้นพงัเภา42ประกอบดว้ยแหล่งโบราณคดี ดงัน้ี 
  5.1 แหล่งโบราณคดีวัดกลาง  

อยูใ่นเขตตาํบลกระดงังา อาํเภอสทิงพระ ตั้งอยูบ่นแนวสันทรายเก่าสทิงพระ อยู่
ไม่ไกลจากชายฝ่ังอ่าวไทยทางทิศตะวนัออก และทะเลสาบทางทิศตะวนัตก บริเวณหนา้วดักลางพบ
สระนํ้ า 2 สระ ชาวบา้นเรียกกันว่า “พงัสองพี่น้อง” เน่ืองจากชาวบา้นเช่ือกันสืบมาว่า ในสมัย
โบราณมีเศรษฐีสองตระกูลอยูอ่าศยับริเวณน้ี ซ่ึงทั้งสองตระกูลใชน้ํ้ าร่วมกนัไม่ได ้จึงต่างคนต่างขุด
สระขึ้นมาเพือ่ไม่ใหน้ํ้ าไหลปะปนกนัจนกลายเป็นที่มาของช่ือพงัโบราณน้ี และในบริเวณใกลเ้คียง
กบัวดักลาง คือ “วดักระดังงา” เน่ืองจากหน้าวดัมีสระนํ้ าช่ือ “พงัตาํเสา” ชาวบา้นจึงเรียกวดัน้ีว่า 
“วดัตาํเสา”43 หลกัฐานที่พบ คือ พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรสาํริด 4 กร (ภาพที่ 16) พระโพธิสัตว ์
อวโลกิเตศวรสาํริดพระกรหกัหาย (ภาพที่ 17) พระโพธิสตัวปั์ทมปาณีสาํริด (ภาพที่ 18) 

 
 

                                                             
41 Ibid. 
42 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 69. 
43 สินชยั กระบวนแสง, "การสาํรวจแหล่งโบราณคดีรอบทะเลสาบสงขลา," 6. 
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ภาพที่ 16 พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรสาํริด 4 กร พบในแหล่งโบราณคดีวดักลาง กาํหนอายรุาว 
พทุธศตวรรษที่ 14 ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิิธภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 17 พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวรสาํริด ทรงมี 4 กร พบในแหล่งโบราณคดีวดักลาง ขนาดสูง 16 

เซนติเมตร กาํหนอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14 
ที่มา :  กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา  (กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพส์มาพนัธ์, 2543), 

161. 
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ภาพที่ 18 พระโพธิสัตวปั์ทมปาณีสาํริด พบในแหล่งโบราณคดีวดักลาง กาํหนอายรุาวพทุธศตวรรษ

ที่ 14-15 ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา 
 
  5.2 แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณสทิงพระ  

อยูใ่นพื้นที่ หมู่ 5 บา้นจะทิ้งพระ อาํเภอสทิงพระ ตั้งอยูบ่นสันทรายกลางอนัเป็น
สันทรายเก่าที่ มีลักษณะโค้งหลังเต่า ที่ ในตัวเมืองมีลักษณะเป็นที่ราบและมีความสูงจาก
ระดับนํ้ าทะเลปานกลางโดยเฉล่ีย 2.3 เมตร ตวัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมดา้นไม่เท่า โดยดา้นเหนือมี
ความยาวประมาณ 280 เมตร ด้านทิศใตย้าวประมาณ 305 เมตร ด้านทิศตะวนัออกมีความยาว
ประมาณ 270 เมตร และดา้นทิศตะวนัตกมีความยาวประมาณ 275 เมตร ปัจจุบนัมีทางหลวงสาย 
4083 ตดัผา่นทาํใหแ้หล่งโบราณคดีเมืองโบราณสทิงพระถูกตดัแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยแบ่งเป็น 
80 : 20 ของพื้นที่ทั้งหมด ไดแ้ก่ ส่วนที่เป็นพื้นที่โรงเรียนในเมืองปัจจุบนั (80) และส่วนที่เป็นที่อยู่
อาศยัของราษฎร (20) นอกจากน้ีในตวัเมืองสทิงพระยงัมีคูเมืองล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ขนาดกวา้ง
ประมาณ 20 ถึง 40 เมตรโดยคูเมืองทางดา้นทิศใตจ้ะเช่ือมต่อกบัคลองสทิงพระและออกสู่ทะเลสาบ
สงขลาทางทิศตะวนัตกที่บา้นโตนดลอ้ม ตาํบลคูขดุ อาํเภอสทิงพระ และไหลไปออกทะเลอ่าวไทย
ทางทิศตะวนัออกบริเวณพงักก44 

                                                             
44 ศิริพร ล่ิมวจิิตรวงศ,์ "พฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณในเขตพื้นที่ภาคใต้

ตอนล่างประเทศไทย ก่อนพทุธศตวรรษที่ 19," 72. 
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หลกัฐานทางโบราณคดีที่พบจากการสํารวจทางโบราณคดีและการเก็บรวบรวม
ของเอกชน ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมสถูปที่วดัจะทิ้งพระ ทา้วชมัภละสาํริด (ภาพที่ 19)  ประติมากรรม
รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(โลกนาถ) สําริด 4 กร ขนาดสูง 10 เซนติเมตร (ภาพที่ 20)  
ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิ เตศวร  สําริด 2 กร (ภาพที่  21)  เศียรพระวิษณุสําริด 
ประติมากรรมอวโลกิเตศวรสําริด 4 กร จาํนวน 2 องค์ (ภาพที่ 22) (ภาพที่ 23) ประติมากรรม
พระพทุธรูปปางมารวชิยัสาํริด 2 องค ์พระพุทธรูป แหวนทองคาํ พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรสาํริด
แบบศิลปะจีน พระวชัระสัตว์โพธิสัตว์สําริด (ภาพที่ 24) พระพุทธรูปปางสมาธิ (ภาพที่ 25)  
ประติมากรรมทา้วชัมภละ (ภาพที่ 26) พระวชัระสัตวโ์พธิสัตว์สําริด (ภาพที่27) รูปพระนาง 
ปรัชญาปารมิตาสําริด (ภาพที่ 28)  พระพระวชัรสัตวโ์พธิสัตว์ ปางเหวชัระ (ภาพที่ 29) ฐาน 
เทวรูปศิลา โยนิศิลา แม่พมิพล์ายเสน้รูปธรรมจกัรหิน  เคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศซุ่์ง ราชวงศห์ยวน 
ราชวงศห์มิง และเคร่ืองสังคโลกซ่ึงส่วนใหญ่เก็บรักษาอยูท่ี่พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติสงขลา และ
พพิธิภณัฑสถาน มชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา45 

นอกจากน้ีเศษภาชนะดินเผาเน้ือดินธรรมดาแกะเซาะร่องเส้นคู่บนผิวภาชนะเป็น
ตวัอกัขระอ่านวา่ “เก” ในภาษาสนัสกฤต อกัษรปัลลวะ อยูใ่นวงกลมลอ้มรอบ46 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 19 ประติมากรรมทา้วชมัภละสาํริด พบในเมืองโบราณสทิงพระ กาํหนอายรุาวพทุธศตวรรษ

ที่ 14 ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิิธภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา 

                                                             
45 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 73. 
46 ธราพงศ ์ศรีสุชาติ และ อมรา ขนัติสิทธ์ิ, "หลกัฐานใหม่จากการปฏิบติังานขุดคน้ทาง

โบราณคดี ของกองโบราณคดี กรมศิลปากร เก่ียวกบัชุมนแรกเร่ิมสมยัประวติัศาสตร์ในคาบสมุทร
สทิงพระ," ใน ประวัติศาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ (กรุงเทพฯ: สถาบนัทกัษิณคดี
ศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2528), 49. 
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ภาพที่ 20 พระโพธิสัตวส์ตัวอ์วโลกิเตศวรสาํริด 2 กร อายปุระมาณคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษที่ 14 
ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ มชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 21 พระโพธิสัตวส์ตัวอ์วโลกิเตศวรสาํริด 2 กร อายปุระมาณคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษที่ 14 
ที่มา : พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระโพธิสัตว ์ : ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้” สารานุกรมวัฒนธรรม
ภาคใต้เล่ม 11 (2542): 5109. 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 พระโพธิสัตวส์ตัวอ์วโลกิเตศวรสาํริด 4 กร อายปุระมาณคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษที่ 14 
ที่มา : พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระโพธิสัตว ์ : ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้” สารานุกรมวัฒนธรรม
ภาคใต้เล่ม 11 (2542): 5109. 
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ภาพที่ 23 พระโพธิสัตวส์ตัวอ์วโลกิเตศวร 4 กร อายปุระมาณคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษที่ 14 

ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ มชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24 พระวชัรสตัวโ์พธิสตัว ์ศิลปะแบบศรีวิชยั อายปุระมาณพทุธศตวรรษที่ 16  ปัจจุบนัเก็บ

รักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ มชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 พระพทุธรูปสาํริดปางสมาธิ  อายปุระมาณพทุธศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบนัเก็บรักษาที่

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา 



 45 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 ทา้วชมัภละสาํริด อายปุระมาณคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษที่ 14  ปัจจุบนัเก็บรักษาที่

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27 พระวชัรสตัวโ์พธิสตัว ์ศิลปะศรีวชิยั อายปุระมาณคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษที่ 15  

ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 28 ปรัชญาปารมิตา อายปุระมาณคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษที่ 16  ปัจจุบนัเก็บรักษาที่

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ มชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา 
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ภาพที่ 29 พระวชัรสตัวโ์พธิสตัว ์ปางเหวชัระ ศิลปะแบบศรีวชิยั อายปุระมาณพทุธศตวรรษที่ 18  

ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ มชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา 
 
  5.3 แหล่งโบราณคดีที่อยู่โคกเนิน และพังรอบเมืองสทิงพระ 

หมายถึง ชุมชนพื้นที่โดยรอบของเมืองโบราณสทิงพระ บา้นจะทิ้งพระ บา้นพงั
แขกชี บา้นพงัเภา ตาํบลจะทิ้งพระ อาํเภอสทิงพระ ปรากฎตามพิกดัทางภูมิศาสตร์ละติจูด 7 องศา 
28 ลิปดา 45 ฟิลิปดาเหนือ บริเวณพงัสายหมาน ถึง 7 องศา 27 ลิปดา 20 ฟิลิปดา บริเวณพงัเสม็ด 
และลองจิจูด 100 องศา 20 ลิปดา 15 ฟิลิปดาตะวนัออก บริเวณพงัชีล่าง ถึงลองจิจูด 100 องศา 29 
ลิปดา 15 ฟิลิปดาตะวนัออก บริเวณพงัเสม็ด47 พบแหล่งโบราณคดีดงัน้ี 

5.3.1 แหล่งโบราณคดีโคกเนิน 
จากการสํารวจทางโบราณคดีแสดงให้เห็นร่องรอยหลักฐานการตั้งถ่ินฐาน

ของชุมชนโบราณโดยรอบเมืองโบราณสทิงพระโดยตั้งอยู่บริเวณบนโคกเนินต่างๆ ซ่ึงตั้งอยูบ่น 
สนัทรายเดียวกนักบัเมืองโบราณสทิงพระ ดงัน้ี  

- โคกขามแท่น  ถัดจากคูเมืองด้านตะวนัตก จะเห็นโคกเนินที่มีต้น
มะขามใหญ่เป็นโคกเนิน เรียกว่า “โคกขามแท่น” จากการสํารวจของกรมศิลปากรยงัไม่พบ
หลกัฐานใด48 

                                                             
47 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 77-78. 
48 Ibid., 78. 
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- โคกขามมดแดง อยูห่่างจากโคกขามแท่นไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
130 เมตร ซ่ึงพบซากอิฐอยูบ่นเนินดินจาํนวนมาก และเศษภาชนะดินเผาเน้ือดินธรรมดา จากการ
สอบถามคนในทอ้งถ่ิน ไดค้วามว่า เม่ือหลายชัว่คนมาแลว้ไดบ้อกเล่ากนัต่อๆ มาว่า บริเวณน้ีเป็น
โรงทาํอิฐ49 แต่ยงัไม่มีการขดุคน้ทางโบราณคดีในพื้นที่น้ี ทาํใหย้งัไม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดัว่าพื้นที่
โคกขามมดแดงเคยเป็นโรงทาํอิฐหรือไม่  

- โคกพังเนียน อยูห่่างจากโคกขามแท่นไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้จาก
การสาํรวจทางโบราณคดีพบเศษอิฐดินเผากระจายตวัอยูอ่ยา่งหนาแน่น และพบเศษภาชนะดินเผา  
มีทั้งประเภทเน้ือดินธรรมดา และเน้ือกระเบื้องกระจายโดยทัว่ไป50 

- โคกน้าควาย อยู่ห่างจากโคกพงัเนียนไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้250 
องศา ระยะห่าง 50 เมตร จากการสาํรวจทางโบราณคดีพบอิฐดินเผาขนาดใหญ่จาํนวนมาก และ 
เศษภาชนะดินเผากระจายโดยทัว่ไป51 

- โคกพังขี้เหล็ก ห่างจากโคกน้าควายไปทางตะวนัตกเฉียงใตจ้ากการ
สาํรวจพบเศษภาชนะดินเผาและอิฐ และลกัษณะรอบๆโคกเนินน้ีจะมีเนินเล็กๆ ตลอดจนมีเนินที่
เป็นเนินจอมปลวกอีกดว้ย52 

- โคกสีดอกไม้ ตั้งอยูใ่กลก้บัคูเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้คือ อยูใ่กลก้บั
บริเวณคูเมืองด้านทิศตะวนัตกมาบรรจบกับคูเมืองทางดา้นใต ้ซ่ึงเป็นเส้นทางนํ้ าต่อออกไปจาก 
คูเมืองดา้นใตไ้ปสู่ทะเลสาบสงขลา พบหลกัฐานเศษภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดินธรรมดา เปลือก
หอย เศษอิฐ เศษก้อนดินสีขาว ส่วนบริเวณที่เป็นโคกสีดอกไม้นั้นมีแนวอิฐโผล่ขึ้ นมาให้เห็น  
อาจสนันิษฐานวา่ เป็นร่องรอยส่ิงก่อสร้างที่ใชว้สัดุจากอิฐ53 

                                                             
49 Ibid.อา้งจาก กรมศิลปากร, โครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีสทิงพระ รายงานทาง

วิชาการเร่ืองการศึกษาสภาพแวดล้อมขุดค้นโบราณคดีสทิงพระและการส ารวจแหล่งโบราณคดี
ข้างเคยีง, 40. 

50 ศิริพร ล่ิมวจิิตรวงศ,์ "พฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณในเขตพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่างประเทศไทย ก่อนพทุธศตวรรษที่ 19," 76. 

51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid., 77. 
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- โคกไม้ไผ่  อยูท่างใตข้องคูเมืองดา้นใต ้เป็นโคกที่มีตน้ไผ่ขึ้นอยูจ่าํนวน
มาก จากการสาํรวจพบเศษภาชนะดินเผากระจายโดยทัว่ไป54 

- โคกม่วง อยู่ถัดจากโคกไม้ไผ่ออกไปทางทิศใตเ้ป็นโคกใหญ่มีตน้ไม้
ใหญ่รอบๆ และมีตน้ไมเ้ล็กๆ ปกคลุม พบแนวอิฐเรียงเป็นแนวแบบสลบัฟันปลาก่อเป็นแนวลึกลง
ใตผ้วิดิน55  

5.3.2 พังรอบเมืองโบราณสทิงพระ  
ไดแ้ก่ พงัสายหมานตั้งอยูท่างทิศเหนือของเมืองโบราณ พงัหลุง ตั้งอยูท่าง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองโบราณบนบริเวณสนัทรายใกลอ่้าวไทย พงัแขกชีใตห้รือพงัหนุน 
อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองโบราณบริเวณนอกสันทรายซ่ึงอยูบ่นพื้นที่นาใกล้ทะเลสาบ
สงขลา พงัแฟบอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองโบราณสทิงพระ บริเวณนอกสันทรายใกลฝ่ั้ง
ทะเลอ่าวไทย พงัเสม็ดอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองโบราณสทิงพระตั้งอยูบ่า้นบริเวณนอก
สนัทรายใกลอ่้าวไทย56 นอกจากน้ียงัมีพงัที่สาํคญั ไดแ้ก่ 

- พังแขกชี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของเมืองโบราณสทิงพระ ปัจจุบนัเป็น
บา้นพกัครูโรงเรียนสทิงพระวิทยา จากการสํารวจทางโบราณคดีพบโบราณวตัถุรูปทา้วชมัภละ  
พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร รูปนางสยามตารา (ภาพที่ 30) และเศียรของพระโพธิสัตวห์ล่อด้วย
โลหะสาํริด นอกจากน้ียงัพบตราประทบัทาํจากสาํริดหลายช้ิน กาํหนดอายโุบราณวตัถุทั้งหมดเป็น
ศิลปะสมยัศรีวชิยัอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14-16 นอกจากน้ียงัพบเศษเคร่ืองเคลือบจีนสมยัราชวงซุ่ง 
ราชวงศห์มิง เคร่ืองเคลือบสุโขทยั กระจายอยูท่ ัว่ไป57 

 
 
 
 
 

                                                             
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 77-79. 
57 สินชยั กระบวนแสง, "การสาํรวจแหล่งโบราณคดีรอบทะเลสาบสงขลา," 5-6. 
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ภาพที่ 30 ประติมากรรมนางศยามตารา ศิลปะศรีวชิยั อายปุระมาณพทุธศตวรรษที่ 14 
ที่มา :   กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพส์มาพนัธ์, 2543), 

151. 
 

- พังหนุน อยูด่้านทิศใตข้องพงัแขกชีบนที่นาใกลท้ะเลสาบสงขลา พบ
โบราณวตัถุที่สาํคญัคือ พระคเณศสลกัจากหินทรายขนาดสูง 35 เซนติเมตร รวมทั้งเศษภาชนะดิน
เผากระจายอยูโ่ดยทัว่ไป58 

- พังแขกชีล่าง ตั้งอยูด่า้นทิศใตข้องโคกม่วง บริเวณน้ีพบเศษภาชนะดิน
เผากระจายอยูท่ ัว่ไป และช้ินส่วนกานํ้ าโบราณ กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14 -1659 

- พังแฟบ ห่างออกไปจากเมืองโบราณสทิงพระไปทางทิศตะวนัออกเฉียง
ใตใ้กล้ฝ่ังทะเลอ่าวไทย พบโบราณวตัถุได้แก่ พระพุทธรูปศิลาปางสมาธิ (ภาพที่ 31) และเศษ
ภาชนะดินเผากระจายอยูท่ ัว่ไป60 

 
 
 
 

                                                             
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 80. 
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ภาพที่ 31 พระพทุธรูปหินทรายปางสมาธิ ศิลปะฟูนนั 
ที่มา : กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา (กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพส์มาพนัธ,์ 2543), 137. 

 
- พังหลุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองโบราณสทิงพระ 

ใกลคู้เมือง พบเสาผกูชา้งและเศษภาชนะดินเผากระจายอยูท่ ัว่ไป61 
  5.4 แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณศรีมงคล  

อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 บา้นศรีไชย ตาํบลคูขุด อาํเภอสทิงพระ ห่างจากเมืองโบราณ 
สทิงพระไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร ซ่ึงเมืองถูกทาํลายลงเป็นส่วนมาก 
ร่องรอยของเมืองและกาํแพงเมืองมีอยู่เฉพาะบางตอน เมืองน้ีมีขนาดใกล้เคียงกับเมืองโบราณ 
สทิงพระ จากการสาํรวจทางโบราณคดีแสดงใหเ้ห็นการตั้งถ่ินฐานที่อยูอ่าศยัของคนสมยัโบราณแต่
ปัจจุบนัเสียหายมากเน่ืองจากที่ตั้งของเมืองโบราณศรีมงคล ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนาขา้ว
ของคนในตาํบลคูขดุ จึงถูกรบกวนจากกิจกรรมทางการเกษตรการปรับพื้นหน้าดิน แต่ยงัคงแสดง
ให้เห็นร่องรอยอยู่บา้ง โดยเฉพาะร่องรอยของพงัที่มีความต้ืนเขินและมีขนาดที่เล็กลงมาก ไดแ้ก่  
พงัศรีมงคล และพงันางหงส์62 จากโบราณวตัถุที่พบสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งน้ีน่าจะเร่ิม
ตั้งขึ้นในสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ราวพุทธศตวรรษที่ 10 และอยูต่่อมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 
15-1663 

                                                             
61 Ibid. 
62 ธราพงศ ์ศรีสุชาติ, "สทิงพระ: ชุมชนโบราณ," 7733. 
63 สินชยั กระบวนแสง, "การสาํรวจแหล่งโบราณคดีรอบทะเลสาบสงขลา," 5. 
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  5.5 แหล่งโบราณคดีวัดพระสิงห์หรือวัดสิง (ร้าง)  
อยูใ่นพื้นที่ หมู่ 5 ตาํบลบ่อดาน อาํเภอสทิงพระ ตั้งอยูบ่นโคกเนินทะเลอ่าวไทย 

1.5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากเมืองโบราณสทิงพระไปทางทิศใต ้5 กิโลเมตร ชาวบา้นเรียกกันว่า 
”โคกพระสิงห์” บริเวณใกลว้ดัสิงห์มีสระนํ้ าขนาดใหญ่ช่ือ “พงัโหมง” หลกัฐานทางโบราณคดีมี
การคน้พบเทวรูปพระวิษณุ อายรุาวพุทธศตวรรษที่ 13 พระพุทธรูปสาํริดที่เรียกว่าพระพุทธสิหิงค์
จาํนวน 1  องค์ เป็นศิลปะร่วมสมัยอยุธยาปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วดัเลียบในตัวเมืองสงขลา 
นอกจากน้ียงัพบเศษภาชนะดินเผาเคร่ืองเคลือบจีนสมยัราชวงศซุ่์ง ราชวงศห์มิง และเคร่ืองเคลือบ
สมยัสุโขทยั เหรียญเงิน ศรีวชิยั จึงกาํหนดอายแุหล่งโบราณคดีน้ีในราวพทุธศตวรรษที่ 13 - 2264 
  5.6 แหล่งโบราณคดีวัดพังขีเ้หล็ก (ร้าง)  

อยู่ในเขตพื้นที่ตาํบลบ่อแดง อาํเภอสทิงพระ มีลักษณะเป็นเนินดินตั้งอยู่ห่าง
ออกไปจากเมืองโบราณสทิงพระไปทางทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร จากการดําเนินงานทาง
โบราณคดีโดย สินชยั กระบวนแสง อาจารยป์ระจาํภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากรพบ
หลักฐานทางโบราณคดีได้แก่ ลูกปัดประเภทลูกปัดมีตา (Eyes Bead) และเคร่ืองป้ันดินเผา  
เคร่ืองเคลือบจีนและเศษภาชนะดินเผาพื้นเมือง65 

5.7 แหล่งโบราณคดีพังเภา 
อยูใ่นเขตบา้นพงัเภา หรือ บา้นในไร่ ตาํบลจะทิ้งพระ อาํเภอสทิงพระ ตั้งอยูห่่าง

จากเมืองโบราณสทิงพระไปทางทิศใตร้าว 3.5 กิโลเมตร เป็นบริเวณที่เป็นโคกเนินมีสระนํ้ า คือ 
พงัเภา ตั้งอยูบ่ริเวณพื้นที่ริมขอบสนัทรายติดฝ่ังทะเลอ่าวไทยจากการสาํรวจแหล่งโบราณคดีพงัเภา 
พบหลักฐานที่สําคัญ ได้แก่ ศิวลึงค์พร้อมฐานศิวลึงค์ศิลา ตราประทับหินมีลายสืออาหรับว่า  
“ฌารีฆตั” ขนาดสูง 6 เซนติเมตร ฐานกวา้ง 5 มิลลิเมตร เป็นรูประฆงัคว ํ่า ผอบหินศิลาฤกษ ์ลูกปัด
แบบต่างๆ และแหวนทองคาํ นอกจากน้ียงัพบเคร่ืองเคลือบของจีนสมยัราชวงศซุ่์ง ราชวงศห์ยวน 
และพระพมิพดิ์นเผา66 

 
 
 

                                                             
64 Ibid., 5-6. 
65 Ibid., 6. 
66 Ibid., 5. 
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5.8 แหล่งโบราณคดีป้ิงบ้าน 
ตาํแหน่งที่ตั้งบา้นพงัจาก หมู่ที่ 5 ตาํบลคูขุด อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา จาก

การดาํเนินงานสาํรวจทางโบราณคดีเม่ือวนัที่ 21 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 ลกัษณะเดิมเป็นสภาพ
เนินดินขนาดค่อนขา้งใหญ่ ปัจจุบนัไดมี้การปรับไถเพื่อทาํการเพาะปลูก (ทาํนา) โดยชาวบา้นใน
ทอ้งถ่ิน จากการสํารวจพบหลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบเน้ือดินธรรมดา เน้ือแกร่ง 
และเน้ือกระเบื้อง (ภาพที่ 32) กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป67  

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 32 เศษภาชนะดินเผาประเภทเน้ือกระเบื้อง สนันิษฐานวา่มาจากเตาจีน 
ที่มา : กรมศิลปากร, โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลาและสตูล (กรุงเทพฯ: บางกอกอินเฮา้ส์จาํกดั, 2557), 235. 
 

5.9 แหล่งโบราณคดีหลังส านักงานเกษตรอ าเภอสทิงพระ  
ตั้งอยู่ในเขตตาํบลจะทิ้งพระ อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา สภาพสภาพทัว่ไป

เป็นเนินดินแต่ถูกปรับไถที่ ปัจจุบนัเหลือสภาพเป็นเนินดินแค่บางส่วนอยู่ทางด้านทิศตะวนัออก
และทางดา้นทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็นพื้นที่ลาดเอียงไปกบัทุ่งนา จากการสาํรวจทางโบราณคดีในวนัที่ 
21 เดือนกนัยายน พ.ศ.2555 พบโบราณวตัถุประเภทเศษภาชนะดินเผาชนิดต่างๆ ทั้งแบบเน้ือดิน
ธรรมดา เน้ือแกร่ง เน้ือกระเบื้อง (ภาพที่ 33) และลูกปัดแกว้ กระจายอยูบ่นผวิดิน68 

 

                                                             
67 กรมศิลปากร, โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในเขต

พื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล, 230-35. 
68 Ibid., 236-41. 
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ภาพที่ 33 เศษภาชนะดินเผาประเภทเน้ือกระเบื้อง สนันิษฐานวา่จากเตาจีน  
ที่มา : กรมศิลปากร, โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลาและสตูล (กรุงเทพฯ: บางกอกอินเฮา้ส์จาํกดั, 2557), 243. 
 

6. กลุ่มชุมชนโบราณปะโอ  

ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่ตาํบลม่วงงาม ตาํบลรําแดง ตาํบลวดัขนุน และตาํบลหัวเขา อาํเภอ 
สิงหนคร จงัหวดัสงขลา อยูบ่ริเวณสันทรายร้ิวที่ 2 และร้ิวใน โคกเนิน มีบริเวณพื้นที่ราบมีคลอง  
โอหรือคลองปะโอเป็นเส้นทางนํ้ าสาํคญั ซ่ึงในสมยัโบราณอาจใชเ้ส้นทางน้ีเช่ือมกบัอ่าวไทยและ
ทะเลสาบสงขลา ตามพกิดัภูมิศาสตร์ละติจูด 7 องศา 19 ลิปดาเหนือ บริเวณบา้นรําแดง ถึง 7 องศา 
11 ลิปดาเหนือ บริเวณบา้นหัวเขา ลองจิจูด 100 องศา 30 ลิปดาตะวนัออก บริเวณบา้นวดัขนุน ถึง 
100 องศา 16 ลิปดาตะวนัออก บริเวณบา้นหวัเขา69 มีแหล่งโบราณคดี ดงัน้ี  
  6.1 แหล่งโบราณคดีเตาเผาโบราณปะโอ 

บริเวณริมคลองโอ ตาํบลม่วงงาม และตาํบลวดัขนุน อาํเภอสิงหนคร เป็นเนินดิน
ตั้งอยูบ่นสนัทรายเก่าริมฝ่ังคลองปะโอหรือคลองโอ ซ่ึงไหลลงทะเลสาบสงขลา จากการสาํรวจทาง
โบราณคดีของกรมศิลปากรเม่ือพุทธศกัราช 2521 พบเตาเผาโบราณ 4 แห่ง (ภาพที่ 34) ได้แก่  
เตาโคกไฟ, เตาหมอ้ 1, เตาหมอ้ 2 และเตาหมอ้ 3 โบราณวตัถุอ่ืนๆ ที่พบ ไดแ้ก่ ภาชนะดินเผาเน้ือ
ดินธรรมดา รูปกานํ้ า (กุณฑี) จานแบน คนโฑ หมอ้กน้กลมปากหยกัเป็นชั้น ภาชนะเน้ือดินขาว 

                                                             
69 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 82. 
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(white clay kaolin) เป็นรูปกานํ้ า จานแบน คนโฑ กระปุก หินดุ แวดินเผา เศษภาชนะเคลือบถาม
เน้ือบางใส ช้ินส่วนประภาวลีหิน70  

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 34 เตาเผาโบราณในชุมชนโบราณปะโอ และพวยกาดินจากแหล่งโบราณคดีเตาเผาริมคลอง 

ปะโอ จากการดาํเนินงานของกรมศิลปากร เม่ือ พ.ศ. 2521 
ที่มา : ธราพงศ ์ศรีสุชาติ, “สทิงพระ: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 16 (2542), 

7737. 
 
  6.2 แหล่งโบราณคดีบ้านหนองหอย  

อยูใ่นเขตตาํบลวดัขนุน อาํเภอสิงหนคร ตั้งอยูบ่นสันทรายเก่าสทิงพระ มีเส้นทาง
นํ้ าที่สาํคญั คือ คลองปะโอ ไหลลงสู่ทะลสาบสงขลาทางดา้นทิศตะวนัตกของสันทรายแห่งน้ี และ
แหล่งโบราณคดีแห่งน้ีอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลามาก จากการสํารวจทาง
โบราณคดีพบหลกัฐาน คือ ประติมากรรมพระศิวะมหาเทพสาํริด 4 กร ประติมากรรมพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรสาํริด 4 กร ขนาดสูง 19 เซนติเมตร71 (ภาพที่ 35) 

 
 
 
 

                                                             
70 ธราพงศ ์ศรีสุชาติ, "สทิงพระ: ชุมชนโบราณ," 7741. 
71 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 84. 
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ภาพที่ 35 ประติมากรรมพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวรสาํริด 4 กร ศิลปะศรีวิชยั อายปุระมาณ 
    พทุธศตวรรษที่ 14 ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา 
 
  6.3 แหล่งโบราณคดีวัดขนุน (ร้าง)  

อยูใ่นพื้นที่บา้นขนุน ตาํบลวดัขนุน ตั้งอยูบ่นสนัทรายเก่าสทิงพระ มีเส้นนํ้ าสาํคญั 
คือ คลองปะโอไหลผ่านและไหลลงทะเลสาบสงขลา ทีบา้นปากรอ ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัตกของ 
สันทรายเก่าสทิงพระ แหล่งโบราณคดีแห่งน้ีอยู่ระหว่างทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย จากการ
สาํรวจทางโบราณคดีพบหลกัฐานที่สาํคญั คือ ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรปาง
สมนัตมุข72(ภาพที่ 36) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
72 Ibid. 
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ภาพที่ 36 ประติมากรรมรูปพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวรปางสมนัตมุข ศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์  

อายปุระมาณคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษที่ 15 ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ
สงขลา 

 
6.4 แหล่งโบราณคดีสทิงหม้อ 
อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่  4 ตาํบลสทิ้งหม้อ อําเภอสิงหนคร ตั้ งอยู่บริเวณใกล้กับ

ทะเลสาบสงขลาฝ่ังตะวนัออก อยูห่่างจากตวัเมืองสงขลาประมาณ 8 กิโลเมตร เส้นทางนํ้ าที่สาํคญั 
คือ คลองสทิงหม้อ ซ่ึงไหลผ่านทางดา้นตะวนัตกของชุมชน พบหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่
ประติมากรรมเศียรพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร (ภาพที่ 37) กุฑุหิน 2 ช้ิน เหยอืกโลหะซ่ึงพบใน
ทะเลสาบใกลเ้กาะยอ73 

6.5 แหล่งโบราณคดีบ้านล าแดง อยูใ่นเขตตาํบลบา้นลาํแดง อาํเภอสิงหนคร 
6.6 แหล่งโบราณคดีบ้านเขาหัวแดง อยูใ่นเขตตาํบลหวัเขา อาํเภอสิงหนคร 

 
 
 
 

                                                             
73 Ibid. 
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ภาพที่ 37 เศียรพระโพธิสตัวส์ัตวอ์วโลกิเตศวร พบที่วดัธรรมโฆษณ์ ตาํบลสทิ้งหมอ้ อาํเภอ 

สิงหนคร กาํหนดอายรุาวคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษที่ 12 
ที่มา : พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระโพธิสัตว ์ : ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้” สารานุกรมวัฒนธรรม

ภาคใต้เล่ม 11 (2542): 5103. 
 

7. พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ 

จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นโบราณคดีของกลุ่มชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ 
ก่อนพทุธศตวรรษที่ 19 นั้น เป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถ่ินฐานของมนุษยม์าตั้งแต่ยคุแรกเร่ิมประวติัศาสตร์
ถึงสมยัประวติัศาสตร์ ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีไดมี้พฒันาการทางวฒันธรรม โดยสืบทอดตั้งแต่สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์จนกระทัง่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีร่วมกับวิถีการดาํเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม เช่น การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการดาํรงชีวิต ทั้ งในการเกษตรและการประมง  
ดงัหลกัฐานที่พบเคร่ืองมือเหล็ก หินลบั และตุม้ถ่วงแหดินเผา การทอผา้ทาํเคร่ืองนุ่งห่ม หลกัฐาน 
เช่น  การพบแวดินเผา เทคโนโลยีการหลอมและหล่อโลหะ รวมทั้งการจัดระบบชลประทาน
ป้องกนัการขาดแคลนนํ้ า  และใชส้าํหรับคมนาคมติดต่อสมัพนัธก์บัดินแดนอ่ืนๆ และการศึกษาของ 
สุรีพร โชติธรรมโม ที่ได้ศึกษาทางด้านโบราณคดีขอ งชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ  
จงัหวดัสงขลา และบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19 สามารถสรุปบทบาทความสาํคญัและอายุ
สมยัของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ ไดด้งัน้ี 
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สมัยพุทธศตวรรษที่ 11-12 
ในช่วงเวลาน้ีชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลา มีลกัษณะเป็นชุมชน

สมัยแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ โดยการตั้งถ่ินฐานที่เร่ิมเป็นชุมชนถาวรตั้งอยูบ่ริเวณสันทราย มีการ
ติดต่อสัมพนัธ์กับชุมชนภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินเดียใต ้สมัยราชวงศ์ปัลลวะ โดยมีการ
ติดต่อกนัโดยตรง ทาํใหชุ้มชนโบราณแห่งน้ีรับอิทธิพลวฒันธรรมแบบอินเดีย ทั้งการยอมรับนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา การตั้งศาสนสถานในบริเวณที่สูงหรือภูเขา เช่น เขาคูหา จาก
แหล่งบราณคดีเขาคูหา การสร้างประติมากรรมเน่ืองในศาสนา รวมทั้ งรู้จักปรับปรุงสภาพ
ภูมิศาสตร์ใหส้อดคลอ้งต่อการดาํรงชีวติและเพือ่ก่อประโยชน์ใหก้บัชุมชน74 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 13-18  
เป็นช่วงสมัยวฒันธรรมศรีวิชัย ในช่วงเวลาน้ีชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ 

จงัหวดัสงขลา มีการเร่ิมพฒันาเป็นชุมชนเมืองโดยมีลกัษณะเป็นเมืองท่า มีการขุดคูเมืองพร้อมทั้ง
ปรับสภาพภูมิศาสตร์ธรรมชาติ จดัสร้างระบบเร่ืองการชลประทาน เช่น การขุดคลองและการขุด
สระนํ้ า หรือ ตระพงั เพือ่ประโยชน์ต่อการติดต่อกบัชุมชนภายในและใชเ้ช่ือมโยงไปยงัเส้นทางนํ้ า
ใหญ่เพื่อติดต่อกบัชุมชนภายนอกหรือต่างชาติได ้ในช่วงเวลาน้ี ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิง
พระเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้นั้นหมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่ตอ้งการของพ่อคา้ชาว
อินเดียและชาวจีน จึงมีลกัษณะเป็นชุมชนเมืองท่า และยงัมีการพฒันาทางเทคโนโลยใีนการหลอม
โลหะและหล่อโลหะสาํหรับการสร้างประติมากรรมรูปเคารพเน่ืองในศาสนา และมีเทคโนโลยกีาร
ผลิตลูกปัดเน่ืองจากมีแหล่งวตัถุดิบ และทาํใหมี้การผลิตลูกปัดที่มีคุณภาพค่อนขา้งดี สันนิษฐานว่า
ไดน้าํรูปแบบมาจากอินเดีย75 

ในสมยัน้ีนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กบัอินเดียแลว้ ยงัมีความสัมพนัธ์
กบัอินโดนีเซียหรือชวาภาคกลางไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14- 16 
ซ่ึงปรากฏหลกัฐานที่เก่ียวกบัพทุธศาสนามหายานตนัตระเป็นอยา่งมากในคาบสมุทรสทิงพระ เช่น 
ประติมากรรมพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร และอ่ืนๆ อีกจาํนวนมาก จนอาจกล่าวไดว้า่ชุมชนโบราณ
บนคาบสมุทรสทิงพระน้ีเป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนามหายานแหล่งหน่ึงในบริเวณคาบสมุทร
ภาคใต ้

 

                                                             
74 Ibid., 151. 
75 Ibid., 151-52. 
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นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานที่แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์กบัต่างชาติอ่ืนๆ คือ อาหรับ 
และจีน เช่น การพบเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศถ์งั ราชวงศซุ่์ง และราชวงศห์ยวน เหรียญและเงินตรา
ของจีนและของอาหรับ อนัเก่ียวเน่ืองมาจากการคา้ เน่ืองจากน้ีชุมชนแห่งน้ียงัเป็นแหล่งผลิตภาชนะ
ดินเผาเพือ่อุตสาหกรรมการส่งออกไปยงัดินแดนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศดว้ย76 

ต่อมาในช่วงพทุธศตวรรษที่ 17-18  พบหลกัฐานที่แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์กบัจีน
ที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น ดงัพบหลกัฐานเป็นเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศซุ่์ง และราชวงศห์ยวนจาํนวนมาก 
นอกจากน้ีหลกัฐานในแหล่งโบราณคดีเปงกาลนั บูจงั ในรัฐเคดะห์ของมาเลเซีย ซ่ึงสันนิษฐานว่า
เป็นเมืองท่าทางฝ่ังตะวนัตก มีความสัมพนัธ์กบัชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระที่เป็นเมือง
ท่าทางตะวนัออกหรือฝ่ังอ่าวไทย ซ่ึงทั้งสองแหล่งอาจติดต่อกนัโดยใชเ้สน้ทางขา้มคาบสมุทร77 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 19 
ในช่วงระยะเวลาน้ีชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ พบหลกัฐานอนัแสดงให้เห็น

ถึงการติดต่อสมัพนัธท์างการคา้กบัจีน เน่ืองจากพบเคร่ืองถว้ยสมยัราชวงศห์มิง และมีการรับพุทธ
ศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ที่ได้เผยแผ่เขา้มาสู่บริเวณภาคใต ้ศูนยก์ลางอยู่ที่จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ดงัปรากฏหลกัฐานทางเอกสาร จารึก ตาํนาน อันแสดงให้เห็นว่าศูนยก์ลางของพุทธศาสนาลทัธิ 
ลงักาวงศน่์าจะอยูบ่ริเวณชุมชนโบราณสทิงพระ อาํเภอสทิงพระ78 พร้อมทั้งพบหลกัฐานแสดงให้
เห็นถึงศิลปะแบบลงักา เช่น เจดียท์ี่วดัพะโคะ ตาํบลชุมพล อาํเภอสทิงพระ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
76 Ibid., 152. 
77 Ibid., 153. 
78 Ibid. 
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การศึกษาที่ผ่านมาเกีย่วกับศาสนาพราหมณ์ในคาบสมุทรสทิงพระ 

อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ เขา้มามีอิทธิพลต่อวถีิชีวติของคนไทย ปรากฏใหเ้ห็นจาก
พระราชพธีิต่างๆ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัพราหมณ์ผูเ้ผยแผว่ฒันธรรมและความเช่ือทางศาสนา79 

ถ่ินกาํเนิดของศาสนาพราหมณ์ ตั้งอยูใ่นประเทศอินเดีย ซ่ึงชาวอินเดียที่นับถือศาสนา
พราหมณ์ เป็นผูท้ี่ไดน้าํศาสนาพราหมณ์มาเผยแผม่ายงัดินแดนในประเทศไทย และยงัประเทศต่างๆ 
บริเวณแถบน้ี จากการเผยแพร่อารยธรรมอินเดียดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคดิเร่ืองการแพร่หลายของอารยธรรมอินเดีย 

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล 
อารยธรรมอินเดียแท้จริงแล้วมีอายุตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 7-8 กล่าวคือ ตั้ งแต่สมัยฟูนันใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ับประเทศอินเดียสมัยก่อนอารยนั ซ่ึงปรากฏหลักฐานในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตห้ลายแห่ง เช่น ในประเทศไทย ประเทศกมัพูชา บนเกาะสุมาตรา เกาะเซเลเบส 
และประเทศเวียดนาม เป็นตน้ แต่อิทธิพลอินเดียที่ถือว่าก่อให้เกิดการผสมผสานทางวฒันธรรม
อารยธรรมอินเดียอยา่งแทจ้ริงนั้นเกิดขึ้นในราวพทุธศตวรรษที่ 9 และ 1080  

การแพร่หลายของอารยธรรมอินเดียปรากฏหลกัฐานทางวรรณกรรม เช่นในมหากาพย์
รามายณะ (Ramayana) บนัทึกเร่ืองราวในช่วง 300 ปี ก่อน ค.ศ. และต่อเติมใน ค.ศ. 200 ไดเ้รียก
ดินแดนน้ีว่า “สุวรรณทวีป” (Suvanadvipa) คาบสมุทรทองคาํ หรือสุวรรณภูมิ หมายถึง ดินแดน
แห่งทอง กล่าวถึง พ่อคา้ชาวอินเดียเดินทางมาติดต่อคา้ขายกบัดินแดนทางฝ่ังตะวนัออกตั้งแต่ตน้
พุทธกาล นอกจากน้ีในคมัภีร์ปุราณะ ยงักล่าวถึงนักเดินเรือชาวอินเดียที่เดินทางไปยงัชายฝ่ัง
ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และยงักล่าวถึงพ่อคา้ชาวอินโดนีเซียไดไ้ปแวะชายฝ่ังทะเลอินเดีย
ดว้ย81 (ภาพที่ 38) 

                                                             
79 ม.จ. สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พมิพค์ร้ังที่ 8. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การ

พมิพ,์ 2528), 11. 
80 ปรีชา นุ่นสุข , "ร่องรอยชุมชนโบราณของพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช" 

(วทิยานิพนธม์หาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร
, 2527), 44. 

81 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลกัฐานทางโบราณคดี 
(กรุงเทพฯ อกัษรสมยั, 2542), 47. 
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สําหรับวิธีการเผยแพร่อารยธรรมของอินเดียในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในขั้นต้น 
เป็นพวกพอ่คา้ชาวอินเดียที่เดินทางเขา้มาก่อน โดยไดเ้ขา้มาปฏิสมัพนัธก์บัชาวพื้นเมือง เขา้มาเรียน
ภาษาพื้นเมือง มอบยารักษาโรค มอบเคร่ืองราง ทั้ งน้ีที่พวกพ่อค้าตอ้งหยุดพกัในพื้นที่ น้ีด้วย 
เหตุปัจจยัคือ ตอ้งอาศยัลมมรสุมในการเดินเรือกลบัไปยงัประเทศอินเดีย พอ่คา้ชาวอินเดียบางคนคง
สมรสกบัสตรีชาวพื้นเมืองส่งผลใหเ้ป็นช่องทางในการเผยแพร่อารยธรรมของอินเดียไดเ้ป็นอยา่งดี 
และในเวลาต่อมาคงเป็นพวกพราหมณ์และพระภิกษุชาวอินเดียไดเ้ดินทางสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
บา้ง และคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะเผยแพร่อารยธรรมขั้นสูงของอินเดีย 
สู่บริเวณน้ี ก่อให้เกิดการรวมตวัเป็นกลุ่มอาณาจกัรต่างๆที่ไดรั้บอิทธิพลอารยธรรมอินเดียขึ้นใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้82 อาณาจกัรต่างๆ เหล่าน้ีเกิดขึ้นดว้ยเหตุสาํคญั 2 ประการ คือ 

1) ชาวอินเดียที่เข้ามาในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ั้งตนเองขึ้ นเป็นหัวหน้า 
ชาวพื้นเมือง และไดส้มรสกับสตรีชาวพื้นเมือง ลกัษณะดังกล่าวน้ีมีตวัอย่างในการตั้งอาณาจกัร
ฟูนนั ดงัเหตุการณ์ที่พราหมณ์ชาวอินเดียสมรสกบันางพญาพื้นเมือง 

2) หัวหน้าของชาวพื้นเมืองตั้งตนเองขึ้นเป็นกษตัริยป์กครองตามแบบคติชาวอินเดีย 
โดยมีพราหมณ์ชาวอินเดียเป็นที่ปรึกษาของราชสาํนกั ดงัปรากฎในศิลาจารึกในเกาะบอร์เนียวและ
เกาะชวา83 

หลกัฐานปรากฏช่ือดินแดนต่างๆ เช่น คมัภีร์มหานิเทศ และชาดกต่างๆ เช่น มหาชนก
ชาดก ได้กล่าวถึงการเดินเรือมายงัสุวรรณภูมิและดินแดนอ่ืนๆ เช่น ตกัโกละ (ตะกั่วป่า) กฏาหะ
ทวีป (เคดาห์) ตามพรลิงค ์ การปูรทวีป (ดินแดนการบูรหรือเกาะบอร์เนียว) นาลิเกลทวีป  (เกาะ  
นิโคบาร์)84 นอกจากน้ีในจดหมายเหตุของจีนราชวงศเ์หลียง (พ.ศ. 1045-1099)  พงศาวดารจีนสมยั
ราชวงศถ์งั (พ.ศ. 1161-1449) และบนัทึกต่างๆของจีน ไดบ้นัทึกช่ือเมืองและอาณาจกัรต่างๆ ที่อยู่
ในดินแดนสุวรรณภูมิ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดินแดนตอนใตมี้รัฐตั้งอยูช่ายฝ่ังทะเลของแถบมลาย ู
ปรากฎมากมาย เช่น ลงัยาเสียว (ลงักาสุกะ) พนัพนั ฉีตู ตุนซุน ตามพรลิงค ์และตกัโกละ เป็นตน้ 
และยงักล่าวรวมไปถึงอาณาจกัรในเกาะสุมาตรา และเกาะชวา  เช่น โตโลมา (ตารุมา) บนเกาะชวา 
กนัโถลิ บนเกาะสุมตราซ่ึงอาจมีราชธานีที่เมืองจมับิ เป็นตน้ 

                                                             
82 ม.จ. สุภทัรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000 (กรุงเทพฯ: สมาคม

ประวตัิศาสตร์ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2550), 6. 
83 Ibid. 
84 Ibid., 48. 
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 ชาวอินเดียคงจะเดินทางเขา้มายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้งทางบกและทางนํ้ า แต่เส้นทางสาํคญัที่
อารยธรรมอินเดียเขา้มาสู่พื้นที่น้ี สนันิษฐานวา่ใชเ้สน้ทางทางนํ้ าเป็นสาํคญั กล่าวคือ 

เส้นทางน ้า พบหลกัฐานทั้งทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์ และศิลปะ รวมทั้งวฒันธรรม
ต่างๆ ที่พบ ทาํใหส้ามารถสนันิษฐานไดว้า่ ชาวอินเดียเดินทางเขา้มาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น
มาจากดินแดนในส่วนต่างๆ ของอินเดีย จดหมายเหตุของนักภูมิศาสตร์ นักเดินทางชวา ยโุรป และ
ชาวจีน รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่กล่าวถึงการเดินเรือของชาวอินเดีย ทําให้ทราบได้ว่า เมือง 
กาเวริวปัิฏฏินมั ปากแม่นํ้ ากเวริ เมืองปอนติเชรี และเมืองโสปัตม เมืองท่าที่อยูบ่นฝ่ังตะวนัออกเฉียง
ใตข้องอินเดีย เคยเป็นเมืองท่าที่สามารถเดินทางไปยงัสุวรรณภูมิได ้และเมืองตามรลิปติหรือเมือง
ตมัลุกอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าคงคา เป็นเมืองท่าที่สามารถเดินเรือออกมายงัดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ได ้โดยเฉพาะหวัเมืองทางภาคใต ้ซ่ึงเขา้ไดท้ั้ง 2 ฝ่ัง ดงัน้ี 

 ทางที่ 1  ดา้นชายฝ่ังตะวนัตกของภาคใตห้รือฝ่ังทะเลอนัดามนั แล่นเรือผ่านเขา้มา
ระหวา่งหมู่เกาะอนัดามนัและเกาะนิโคบาร์ไปขึ้นบกที่เมืองตะกัว่ป่า (ตกัโกละ) และสามารถเดิน
ทางเขา้ไปยงัเมืองไชยา (สุราษฎร์ธานี) ต่อได้85 

 ทางที่ 2  ดา้นชายฝ่ังตะวนัออกของภาคใตห้รือชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย แล่นเรือผ่าน
หมู่เกาะนิโคบาร์ จากนั้นอ้อมแหลมมลายู โดยผ่านช่องแคบมะละกาไปยงัแควน้ไทรบุรีและใช้
เสน้ทางลาํนํ้ าในมาเลเซีย รวมทั้งช่องลดัระหวา่งแนวเขาบริเวณเสน้พรมแดน แลว้ล่องจากตน้แม่นํ้ า
ปัตตานีเขา้มาทางหัวเมืองชายฝ่ังทะเลทางภาคใตข้องไทย เช่น สงขลา พทัลุง นครศรีธรรมราช86 
เป็นตน้ 

การเดินทางไปยงัดา้นชายฝ่ังตะวนัออกของภาคใตห้รือฝ่ังอ่าวไทย คงเดินทางโดยทาง
บกต่อ โดยใช้เส้นทางตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน คือ แล่นเรือจากอินเดียมาขึ้ นบกที่ฝ่ังทะเลด้าน
ตะวนัตกของไทย และประเทศมาเลเซีย จากนั้นก็เดินทางต่อทางบกมายงัฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก
ของไทย ทั้งน้ีการแล่นเรือออ้มแหลมมลายโูดยผา่นช่องแคบมะละกาตอ้งพบกบัอุปสรรคหลายอยา่ง 
เช่น อุปสรรคจากลมฟ้าอากาศ โจรสลดั เป็นตน้ ดงันั้นจึงเดินทางตามเส้นทางผ่านคาบสมุทร จึง
ก่อให้เกิดเส้นทางขา้มคาบสมุทร (Trans-Peninsula Routes) ขึ้นหลายสายดว้ยกนั เม่ือเดินทางขา้ม
คาบสมุทรไดแ้ลว้ก็สามารถเดินต่อไปยงัดินแดนในลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยาและอินโดจีนไดส้ะดวก87 ใน

                                                             
85 ปรีชา นุ่นสุข, "ร่องรอยชุมชนโบราณของพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช," 3423. 
86 Ibid. 
87 Ibid., 3426. 
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เวลาต่อมาเม่ือการเดินเรือทางทะเลโดยผา่นช่องแคบมะละกาออ้มแหลมมลายเูร่ิมปลอดภยัเส้นทาง
ขา้มคาบสมุทรจึงลดความสาํคญัลงในระยะเวลาต่อมา (ภาพที่ 39) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 39 เสน้ทางขา้มคาบสมุทรบริเวณคาบสมุทรมลาย ู
ที่มา :  Michel Jacq-Hergoualc'h., trans. Victoria Hobson, The Malay Peninsula : crossroads of 
the maritime silk road (100 BC-1300 AD) (Leiden : Brill,  2002), Fig 8. 
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2.  การเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์ในภาคใต้ของประเทศไทย 

สาํหรับการเขา้มาของศาสนาพราหมณ์ ที่เขา้ทางทะเลในบริเวณชายฝ่ังภาคใตข้อง
ประเทศไทยนั้น ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงการเขา้มาของอิทธิพลศาสนา
พราหมณ์จากอินเดียตามเสน้ทางดงักล่าว เม่ือพวกพราหมณ์เขา้มาถึงสถานที่ใด ก็มกันาํเอาศาสนา
พราหมณ์ไปเผยแผ่ที่สถานที่นั่นด้วย พื้นที่ที่พบหลักฐานอิทธิพลศาสนาพราหมณ์มากที่สุดคือ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช รองลงมา คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สงขลา พงังา และปัตตานี ซ่ึงพบทั้ง
โบราณวตัถุและหลักฐานทางด้านเอกสาร คือ ศิลาจารึกซ่ึงล้วนเป็นจารึกที่มีอิ ทธิพลเน่ืองจาก
ศาสนาพราหมณ์โดยตรง และอิทธิพลอ่ืนผสมร่วมกบัอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ ดงัน้ี 

 1) ศิลาจารึกเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ 
 ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย  
บริเวณพื้นที่หุบเขาช่องคอย (ภาพที่ 40) บา้นคลองทอ้น หมู่ที่ 9 ตาํบล

ควนเกย อาํเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ศิลาจารึกเป็นหินปูนธรรมชาติวางตวัในแนว
เหนือ-ใต ้มีขนาดใหญ่ ความยาว 6.83 เมตร ความสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร และจารึกอักษรขึ้น 3 
ตอน ซ่ึงมีความหมายต่อเน่ืองกนั จารึกดว้ยอกัษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต กาํหนดอายไุดป้ระมาณ
พุทธศตวรรษที่ 12 ขอ้ความในจารึกกล่าวถึง “การสรรเสริญพระศิวะ และเหล่าเทวดา ประโยชน์
ของการบูชาพระศิวะ และกล่าวสรรเสริญคนดีว่าจะอยูใ่นชนเหล่าใดยอ่มสร้างความสาํเร็จให้กลุ่ม
คนเหล่านั้น โดยองคพ์ระศิวะเป็นผูป้ระทานพรให”้ 88 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 40 ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย อกัษรปัลลวะ ภาษาสนัสกฤต 
ที่มา : อมรา ศรีสุชาติ และธราพงศ ์ศรีสุชาติ,  “โบราณสถานในภาคใต,้” สารานุกรมวฒันธรรม
ภาคใต้เล่ม 9 (2542), 4219.  

                                                             
88 ก่องแก้ว วีระประจกัษ,์ "ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย," ใน  สารานุกรมวัฒนธรรม

ภาคใต้เล่ม 15 (2542): 7499. 
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สนันิษฐานวา่กลุ่มชนที่สร้างศิลาจารึกที่หุบเขาช่องคอยน้ี น่าจะเป็นกลุ่ม
คนที่ใชภ้าษาสนัสกฤต และนบัถือศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศวนิกาย ซ่ึงเขา้มาพาํนักอยูบ่ริเวณน้ีแบบ
ชัว่คราว ไม่ไดเ้ขา้พกัอาศยัอยูอ่ยา่งถาวร และไม่ใช่คนในทอ้งถ่ิน และไดก้าํหนดหุบเขาช่องคอยเป็น 
เทวสถาน เน่ืองในไศวนิกายเพือ่ใชเ้ป็นสถานที่ปฏิบติัศาสนากิจของกลุ่มตนเอง89 

ศิลาจารึกหลักที่ 26 จารึกเขาพระนารายณ์  
พบที่เขาพระนารายณ์ ตาํบลเหล อําเภอประกง จังหวดัพงังา (เดิมคือ

อาํเภอตะกัว่ป่า) (ภาพที่ 41) จารึกดว้ยอกัษรทมิฬ-ปัลลวะ ภาษาทมิฬ มีขนาดกวา้ง 55 เซนติเมตร 
สูง 50 เซนติเมตร คน้พบโดย มิสเตอร์เบอร์ค (H.W. Bourke) พ.ศ. 2445 มีจาํนวน 1 ดา้น 6 บรรทดั 
กล่าวถึง เจา้เมืองชาวทมิฬฮินดู ไดม้าตั้งเมือง ณ บริเวณตะกัว่ป่า ช่ือเมืองนงัคูร และโปรดใหขุ้ดสระ
นํ้ าประจาํเทวสถานขึ้นช่ือ สระศรีอวนินารณัม เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมศาสนา
พราหมณ์ และให้อยูใ่นความดูแลรักษาของเหล่าทหาร ราชวงศ ์เครือญาติชาวทมิฬ ฮินดู รวมทั้ง
ชาวนาชาวไร่ทัว่ไปที่ตั้งชุมชนอยูบ่ริเวณนั้นเอง กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12-1490  

“สระช่ือศรีอวนินารณัม ซ่ึง...รววรมัน คุณ...ได้ขดุเอง 
ใกล้ (เมือง) นงคูร อยู่ในการรักษาของสมาชิกแห่งมณิครามและ 
ของกองทัพระวงัหน้ากับชาวไร่ชาวนา”91 
  

 
 
 
 

 
ภาพที่ 41 ศิลาจารึกหลกัที่ 26 จารึกเขาพระนารายณ์ อกัษรทมิฬ-ปัลลวะ ภาษาทมิฬ 
ที่มา : บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ และเรไร นยัวฒัน์, ทุ่งตึกจุดเช่ือมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเล 
(สงขลา: Trio Creatio, 2552), 33. 

                                                             
89 Ibid., 7497. 
90 "ศิลาจารึกเขาพระนารายณ์: ตะกั่วป่า," ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 15 

(2542): 7460. 
91 Ibid., 7461. 
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2)  จารึกอ่ืนที่กล่าวถึงเทพในศาสนาพราหมณ์ 
ศิลาจารึกหลักที่ 27 จารึกวัดมเหยงคณ์  
คน้พบที่วดัมเหยงคณ์ ตาํบลคลัง อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

(ภาพที่ 42) เป็นจารึกบนแผ่นศิลาสีดํา ขนาดกวา้ง 58 เซนติเมตร ยาว 112 เซนติเมตร หนา 11 
เซนติเมตร จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 1292 ขอ้ความ
จารึกกล่าวถึง ระเบียบแบบแผนถึงวตัรปฎิบติัธรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงสาํหรับผูป้กครองที่พึงปฏิบติั
ต่อตนเอง ต่อพราหมณ์ในลทัธิไศวนิกาย พระสงฆ์ในพุทธศาสนา และราษฎร จารึกวดัมเหยงคณ์
ส่วนตน้และส่วนปลายหักหายไปเหลือเพียงส่วนกลาง ดงันั้นเน้ือหาจึงไม่ปะติดปะต่อกัน93  แต่
แสดงใหเ้ห็นถึงร่องรอยศาสนาพราหมณ์ ความวา่  

“….การนมัสการพระบารมี การเขียนหนังสือ การจ าหน่ายน ้าหมึกกับแผ่น 
(ส าหรับเขียน) เคร่ืองบูชา อาหารเคร่ืองบ ารุงคณะพราหมณ์ ของพระอคัสติมหาตมัน….มีทั้ง
ธรรมกถา ประกอบด้วยธูป ประทีป พวงมาลยั ธงพิดาน จามร ประดบัด้วยธงจีน…”94 

แต่แสดงใหเ้ห็นถึงการผสมผสานกนัระหว่างพุทธศาสนากบัศาสนาพราหมณ์ ใน
จารึกเดียวกนัได ้

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 42 ศิลาจารึกหลกัที่ 27 จารึกวดัมเหยงคณ์ อกัษรปัลลวะ ภาษาสนัสกฤต 
ที่มา : อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวปี (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพมิพ,์  2557), 194. 

                                                             
92 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพภ์าพ

พมิพ,์ 2529), 56-58. 
93 ยอร์ช เซเดส์, "จารึกวดัมเหยงค์," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 : อักษรปัลลวะ 

หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 44-47. 
94 ก่องแกว้ วรีะประจกัษ,์ "ศิลาจารึกวดัมเหยงคณ์," ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้

เล่ม 15 (2542): 7476. 
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ศิลาจารึกหลักที่ 23 วัดเสมาเมือง  
พบ ที่ บ ริ เวณ วัด เส ม า เ มื อ ง ตํา บ ลใน เ มือ ง  อํา เภ อ เมื อ ง  จัง หวัด

นครศรีธรรมราช (ภาพที่ 43) ลักษณะจารึกเป็นจารึกหินทรายแดงรูปใบเสมา ขนาดกวา้ง 50 
เซนติเมตร สูง 106 เซนติเมตร หนา 8.5 เซนติเมตร มีการจารึกทั้ง 2 ดา้น ดว้ยอักษรหลงัปัลลวะ 
ภาษาสันสกฤต เม่ือพ.ศ. 1318 95 ซ่ึงได้เปรียบเทียบกษัตริยเ์หมือนกับเทพบางองค์ของศาสนา
พราหมณ์ ขอ้ความในจารึกกล่าวสรรเสริญพระเจา้ธรรมเสตุ พระราชาแห่งอาณาจกัรศรีวิชยั  ผูท้รง
สร้างศาสนสถาน โดยสร้างพระสถูปเจดีย ์3 องค ์สร้างดว้ยอิฐ เพื่ออุทิศถวายแด่ พระมนุษยพุทธ 
พระโพธิสัตวปั์ทมปาณี และ พระโพธิสัตวว์ชัรปาณี และโปรดเกล้าให้พระราชสถวิระ ชยนัตะ 
สร้างพระสถูปอีก 3 องค ์ต่อมาอธิมุกติ ศิษยข์องพระราชสถวิระ ไดส้ร้างพระเจดียอี์ก 2 องค ์ส่วน
ด้านที่ 2 กล่าวถึง พระเจา้กรุงศรีวิชัยพระองค์ พระนามว่า “ศรีมหาราชา” เป็นมหากษตัริยใ์น 
ไศเลนทรวงศ ์ยิง่ใหญ่เหนือกษตัริยท์ั้งปวง เปรียบไดด้ัง่พระวษิณุองคท์ี่ 296 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 43 จารึกวดัเสมาเมือง อกัษรหลงัปัลลวะ ภาษาสนัสกฤต 
ที่มา : อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวปี (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพมิพ,์  2557), 154. 

                                                             
95 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1, 48-55. 
96 ยอร์ช เซเดส์, "จารึกนครศรีธรรมราช การแปลความหมายในปัจจุบนั ," ใน ประชุม

ศิลาจารึก ภาคที่ 2 : จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ = Recueil Des Inscriptions Du Siam Deuxieme 
Partie : Inscriptions De Dvaravati, De Crivijaya Et De Lavo (กรุงเทพฯ กรมศิลปากร, 2504), 
59-66. 
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   ศิลาจารึกหลักที่ 24 จารึกวัดหัวเวียง  
คน้พบที่วดัหัวเวียง ตาํบลตลาด อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มี 2 

หลกั หลกัใหญ่ (เลขที่ สฏ. 4) จารึกดว้ยภาษาสันสกฤต ส่วนจารึกหลกัที่ 2 (สฏ. 3) จารึกดว้ยภาษา
บาลี (ภาพที่ 44) แต่รูปอกัษรของจารึกทั้ง 2 ช้ิน มีลักษณะเส้นสัณฐานที่เหมือนกนั คือจารึกดว้ย
อักษรขอม จารึกวดัหัวเวียงเลขที่ สฏ.4 น้ี ได้กล่าวถึงการสรรเสริญพระเกียรติของพระเจ้า 
จันทรภานุ แห่งราชวงศ์ปทุมวงศ์ แห่งอาณาจักรตามพรลิงค์ ว่า เ ป็นองค์ศาสนู ปถัมภก
พระพทุธศาสนา เปรียบเทียบกษตัริยเ์ป็นเทพเจา้ที่มีอาํนาจเท่ากบัเทพองคส์าํคญัในศาสนาพราหมณ์ 
ทั้งพระกามเทพพระจนัทร์ พระอาทิตย ์พระอินทร์ จารึก พ.ศ. 177397 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 44 ศิลาจารึกหลกัที่ 24 จารึกวดัหวัเวยีง เลขที่ สฏ. 4 (ซา้ย) จารึกดว้ยภาษาสนัสกฤต ส่วน
จารึกหลกัที่ 2 เลขที่ สฏ. 3 (ขวา) จารึกดว้ยภาษาบาลี อกัษรขอม 
ที่มา : อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวปี (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพมิพ,์  2557), 184,208. 

                                                             
97 "จารึกที่ 24 จารึกที่วดัหัวเวียง อาํเภอไชยา," ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 2 : จารึก

ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ (กรุงเทพฯ กรมศิลปากร, 2526), 27-31. 
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จากหลักฐานทางโบราณคดีที่กล่าวมาข้างตน้ทั้ งหมดน้ี แสดงให้เห็นได้ว่าชุมชน
โบราณในภาคใตท้างฝ่ังทะเลอนัดามนัและฝ่ังทะเลตะวนัออกไดมี้กิจกรรมในการติดต่อกบัต่างชาติ 
อนัส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมกลายเป็นชุมชนที่มีบทบาทของการเป็นเมืองท่า รวมทั้ง
สภาพวิถีทางสังคม การยอมรับนับถือศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงปรากฏ
หลกัฐานทางประติมากรรมพบกระจายโดยทัว่ไปในแหล่งโบราณคดีชุมชนต่างๆ กาํหนดอายรุาว
พทุธศตวรรษที่ 11-14 

2.1 ลัทธิไวษณพนิกายในภาคใต้ (Vaishnavism) 
ไวษณพนิกาย เป็นลทัธิที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจา้สูงสุด เป็นลทัธิที่แพร่หลาย

ในอินเดียตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 5-6 ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวางและได้เผยแผ่ไปสู่
ดินแดนภายนอกในเวลาต่อมา มกัปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดีตามเมืองท่าต่างๆ ตามเส้นทาง
การคา้ ทั้งรูปเคารพ เทวาลยั จารึก เป็นตน้ 

ไวษณพนิกายในประเทศไทยมีการคน้พบในหลายพื้นที่ ซ่ึงศาสตราจารยห์ม่อมเจา้  
สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงจําแนกประติมากรรมพระวิษณุในช่วงพุทธศตวรรษที่  12-14 ว่า เป็น  
“เทวรูปรุ่นเก่า” เป็นประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยหลังคุปตะ ศิลปะอินเดีย
ต ะ วัน อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้  ใ น ส มั ย ร า ช ว ง ศ์ ปั ล ล ว ะ  ซ่ึ ง พ บ ทั้ ง ใ น พื้ น ที่ ทั้ ง ภ า ค ต ะ วัน อ อ ก  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และคาบสมุทรภาคใต้98 

การสร้างประติมากรรมพระวิษณุของภาคใต ้ในระยะแรก มีลกัษณะรูปแบบร่วม
ศิลปะแบบอินเดียอยา่งชดัเจน99 ซ่ึงจากการพบหลกัฐานประติมากรรมพระวิษณุไดแ้สดงให้เห็นว่า 
ลัทธิไวษณพนิกายได้เขา้สู่บริเวณภาคใต ้ตั้งแต่ราวตน้พุทธศตวรรษที่ 10 มาแล้ว จากการพบ
ประติมากรรมพระวิษณุที่แหล่งโบราณคดีวดัศาลาทึง จังหวดัสุราษฎร์ธานี  (ภาพที่ 45) ซ่ึงมี
ลกัษณะศิลปะร่วมกบัศิลปะอินเดียในกลุ่มที่แสดงอิทธพลศิลปะมถุราตอนปลาย และอมราวดีตอน
ปลาย100 และในเวลาต่อมาราวพทุธศตวรรษที่ 11 เป็นประติมากรรมร่วมกบัศิลปะอินเดียสมยัคุปตะ 

                                                             
98 สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 9-21. 
99 พิริยะ ไกรฤกษ์, "พระวิษณุ: ประติมากรรมที่พบในภาคใต้," ใน  สารานุกรม

วัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 11 (2542): 5183-84. 
100ปรีชา นุ่นสุข, "ศาสนาพราหมณ์ในภาคใต ,้" ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 

15 (2542): 7357. 
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เช่น ประติมากรรมพระวิษณุที่วดัพระเพรง ตาํบลนาสาร อาํเภอนครศรีธรรมราช101 (ภาพที่ 46) 
และประติมากรรมพระวิษณุ พบที่เทวสถานพระนารายณ์ (หอพระนารายณ์) เขตตาํบลในเมือง 
อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช (ภาพที่ 47) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 45 พระวษิณุพบที่วดัศาลาทึง อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กาํหนดอายอุยูใ่นช่วงคร่ึงแรก

ของพทุธศตวรรษที่ 10 ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
 
 
 
 
 
 

                                                             
101 Ibid., 5184. 
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ภาพที่ 46 พระวษิณุ พบที่วดัพระเพรง ตาํบลนาสาร อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช กาํหนดอายอุยู่

ในช่วงพทุธศตวรรษที่11 ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิิธภณัฑสถานวดัมหาธาตุฯ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

ที่มา : Piriya Krairiksh, The Roots of Thai Art, trans. Narisa Chakrabongse (Bangkok : River 
Books,  2012), Fig.1.97. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 47 ประติมากรรมพระวษิณุ พบที่เทวสถานพระนารายณ์ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง

นครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช กาํหนดอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษที่ 11 
ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 
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พระวิษณุที่พบอยู่ในคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย จากการศึกษา
วิวฒันาการในด้านประติมานวิทยา ( Iconography) และวิวฒันาการของรูปแบบพระวิษณุโดย 
พริิยะ ไกรฤกษ์102 แสดงใหเ้ห็นวา่ประติมากรรมพระวษิณุที่พบในภาคใตข้องประเทศไทย สามารถ
จาํแนกออกได ้4 กลุ่ม โดยมีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะของ
ศิลปวตัถุในคาบสมุทรภาคใต ้ คือ 

ประติมากรรมพระวษิณุที่มีอายปุระมาณพทุธศตวรรษที่ 10 
ประติมากรรมพระวษิณุที่มีอายปุระมาณพทุธศตวรรษที่ 11 
ประติมากรรมพระวษิณุที่มีอายปุระมาณพทุธศตวรรษที่ 12-13 
ประติมากรรมพระวษิณุที่มีอายปุระมาณพทุธศตวรรษที่ 15-16 
โดยมีรูปแบบรายละเอียดดงัน้ี 
ประติมากรรมพระวิษณทุี่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 10   
ประติมากรรมพระวิษณุที่พบในระยะน้ี พระหัตถ์บนทั้ง 2 ขา้งมกัหักหายไป 

พระหตัถข์วาบนทรงถือคทา พระหตัถข์วาล่างแสดงปางประทานอภยั พระหตัถซ์า้ยล่างทรงถือสงัข ์
ประติมากรรมพระวิษณทุี่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 
ประติมากรรมพระวษิณุในช่วงระยะเวลาน้ี ไดมี้การเปล่ียนแปลงทางรูปแบบ

ประติมานวทิยาที่แตกต่างจากช่วงระยะที่แลว้ กล่าวคือ พระหัตถ์ขวาล่างทรงถือปัทมะ (ดอกบวัสี
แดง) ในระดับบั้นพระองค ์พระหัตถ์ขวนบนทรงถือคทา พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือสังข์ในระดับ 
พระโสณี ส่วนพระหตัถซ์า้ยบนทรงถือจกัร (พระหตัถบ์นทั้ง 2 ขา้งมกัหักหายไป) ซ่ึงเป็นรูปแบบที่
นิยมมากในอินเดียสมยัคุปตะ 

ประติมากรรมพระวิษณทุี่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13  
ประติมากรรมพระวษิณุในช่วงระยะเวลาน้ี ลกัษณะประติมานวิทยาพระหัตถ์

ขวาบนทรงถือจกัร พระหัตถ์ซ้ายบนทรงถือสังข ์พระหัตถ์ขวาล่างทรงถือภู พระหัตถ์ซ้ายล่างทรง
ถือคทา และยงัสามารถจาํแนกออกเป็นได ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

แบบ ก. ประติมากรรมพระวษิณุในกลุ่มน้ี พระหัตถ์ล่างทั้งสองขา้งติดกบั
พระโสณี คาดผา้คาดพระโสณีตามแนวนอน และผูกไวเ้ป็นโบในทางดา้นขวาและมีรัดประคดรัด 
พระภูษาโจง ทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงเต้ียและผายออกในตอนบนเล็กนอ้ย 

                                                             
102 พริิยะ ไกรฤกษ,์ "พระวษิณุ: ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้" 5183-92. 
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แบบ ข. ประติมากรรมพระวษิณุในกลุ่มน้ี พระหตัถล่์างทั้งสองขา้งติดกบั
พระโสณี คาดผา้คาดพระโสณีแบบเฉียง และผูกไวเ้ป็นโบในทางด้านขวาและมีรัดประคดรัด  
พระภูษาโจง ทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงสูง 

แบบ ค. ประติมากรรมพระวิษณุในกลุ่มน้ี พระหัตถ์ล่างทั้งสองขา้งแยก
ออกจากพระโสณี ไม่มีผา้คาดพระโสณี และทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงเต้ีย 

ประติมากรรมทั้ง 3 แบบน้ีมีวิวฒันาการไปพร้อมๆกัน และยงัจาํแนก
ออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลาไดด้งัน้ี 

- ประติมากรรมพระวิษณทุี่ก าหนดอายุอยู่ในคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษที่ 
12 ลกัษณะเหมือนในแบบ ก. คือ ประติมากรรมพระวษิณุในกลุ่มน้ี พระหัตถ์ล่างทั้งสองขา้งติดกบั
พระโสณี คาดผา้คาดพระโสณีตามแนวนอน และผูกไวเ้ป็นโบในทางดา้นขวาและมีรัดประคดรัด 
พระภูษาโจง ทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงเต้ียและผายออกในตอนบนเล็กนอ้ย 

- ประติมากรรมพระวิษณทุี่ก าหนดอายุอยู่ในคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ 
12 สลกัแบบลอยตวั มกัมีขนาดใหญ่เท่าคนจริง พระวรกายลํ่าสันใกลเ้คียงกับบุคคล ฝีมือในการ
สลกัประณีต และยงัแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 

กลุ่มแบบ ก.1 ประติมากรรมพระวษิณุในกลุ่มน้ี พระหัตถ์ล่างทั้งสอง
ขา้งติดกบัพระโสณี คาดผา้คาดพระโสณีตามแนวนอน ทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงเต้ีย 

กลุ่มแบบ ค.1 ประติมากรรมพระวษิณุในกลุ่มน้ี พระหัตถ์ล่างทั้งสอง
ขา้งแยกออกจากพระโสณี ไม่มีผา้คาดพระโสณี และทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงเต้ียและผายออกทาง
ดา้นบน 

กลุ่มแบบ ค.1.1 ประติมากรรมพระวิษณุในกลุ่มน้ี พระหัตถ์ล่างทั้ง
สองขา้งแยกออกจากพระโสณี ไม่มีผา้คาดพระโสณี แต่มีรัดประคด 

- ประติมากรรมพระวิษณุที่ก าหนดอายุอยู่ในคร่ึงแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 13 มี 2 รูปแบบ คือ 

กลุ่มแบบ ข.1 ประติมากรรมพระวษิณุในกลุ่มน้ี พระหัตถ์ล่างทั้งสอง
ข้างติดกับพระโสณี คาดผา้คาดพระโสณีแบบเฉียง และผูกไวเ้ป็นโบในทางด้านขวาและมี
รัดประคดรัดพระภูษาทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงสูง 

กลุ่มแบบ ค.2 ประติมากรรมพระวิษณุในกลุ่มน้ีมีวิวฒันาการมาจาก
พระวษิณุในหมวด ค. มีขอ้แตกต่างคือ องคเ์ทวรูปมีขนาดเล็กลง พระวรกายไม่ลํ่าสัน ทรงพระภูษา
โจงมีร้ิว  
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- ประติมากรรมพระวิษณุที่ก าหนดอายุอยู่ในคร่ึงหลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 13 ลกัษณะมีขนาดเล็กลงมาก พระวรกายขาดความแข็งแกร่ง ลกัษณะของกลา้มดูอ่อน 
บั้นพระองคค์อด พระโสณีผาย ฝีมือการแกะสลกัค่อนขา้งหยาบ ดงัเห็นไดจ้ากการสลกัเคร่ืองยึด
ต่างๆ ของประติมากรรมไว ้เช่น เพิ่มศิรจกัรซ่ึงเช่ือมพระเศียรและพระหัตถ์บนของทั้งสองขา้งไว ้
ประติมากรรมรูปพระวษิณุในช่วงเวลาน้ี ไกแ้ก่ 

กลุ่มแบบ ก.2 ประติมากรรมพระวิษณุในกลุ่มน้ีมีวิวฒันาการมาจาก
พระวษิณุในแบบ ก. มีขอ้แตกต่างคือ ทรงสวมกุณฑลและมีศิรจกัรซ่ึงเช่ือมพระเศียรและพระหัตถ์
บนของทั้งสองขา้งไว ้โดยในช่วงระยะเวลาเดียวกนัน้ี ยงัแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ไดอี้ก 2 แบบ คือ 

แบบ ก.2.1 ประติมากรรมพระวิษณุในกลุ่มน้ี พระหัตถ์ล่าง
ทั้งสองขา้งติดกบัพระโสณี ผา้คาดพระโสณีห้อยเป็นรูปวงโคง้ลงมาดา้นหน้า ทรงสวมกิรีฏมุกุฎ
ทรงสูงสอบเขา้ดา้นบน 

แบบ ก.2.2 ประติมากรรมพระวิษณุในกลุ่มน้ี พระหัตถ์ล่าง
ทั้งสองขา้งติดกบัพระโสณี ผา้คาดพระโสณีตามแนวนอนผูกเป็นโบไวท้างดา้นขา้ง และมีผา้ห้อย
เป็นรูปวงโคง้ลงมาดา้นหนา้ ทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงสูงผายออกดา้นบนและมียอดเป็นปุ่ มซ่ึงลกัษณะ
เหมือนกบักิรีฏมุกุฎในศิลปะเขมรแบบไพรกเมง 

 
กลุ่มแบบ ค. ก็ไดว้ิวฒันาการไปพร้อมๆกนั แยกออกไดเ้ป็น 2 แบบ 

คือ 
แบบ ค.2.1 ประติมากรรมพระวิษณุในกลุ่มน้ีมีพระวรกาย

ขาดความลํ่าสนัคลา้ยสตรี 
แบบ ค.2.2  ประติมากรรมพระวิษณุในกลุ่มน้ีทรงสวมพระ

ภูษาที่ไม่มีจีบด้านหน้า พระกรยื่นออกมาด้านหน้าโดยมีเดือยเช่ือมที่พระกัปประ (ข้อศอก)  
พระหัตถ์ซ้ายล่างเหยยีดตรงแตะคทา พระหัตถ์ทั้งสองขา้งเช่ือมติกบัพระเศียรด้วยแผ่นศิลา ทรง
สวมกิรีฏมุกุฎทรงสูงและสอบเขา้ดา้นบน 

ประติมากรรมพระวิษณุที่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่  15-16 
ประติมากรรมพระวษิณุในช่วงระยะเวลาน้ี มีรูปแบบประติมานวทิยาที่แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ  
พระหตัถข์วาบนทรงถือสงัข ์พระหตัถซ์า้ยบนทรงถือจกัร พระหัตถ์ขวาล่างทรงแสดงปางประทาน
อภยั พระหตัถซ์า้ยล่างทรงเทา้ที่พระโสณี เป็นแบบที่นาํเขา้มาพร้อมกบัอารยธรรมอินเดียภาคใต ้ซ่ึง
กาํหนดอายปุระมาณคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษที่ 15 
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ต่อมาในช่วงประมาณคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ 16 มีรูปแบบประ 
ติมานวิทยาที่โดย  พระหัตถ์ขวาบนทรงถือสังข ์พระหัตถ์ซ้ายบนทรงถือจกัรโดยใชพ้ระดชันีและ
พระมัชฌิมาซ่ึงเป็นลักษณะเทวรูปในศิลปะอินเดียแบบโจฬะ พระหัตถ์ขวาล่างทรงแสดงปาง
ประทานอภยั พระหตัถซ์า้ยล่างทรงวางที่พระโสณี103  

นอกจากน้ียงัพบโบราณสถานที่สร้างขึ้นในลทัธิไวษณพนิกาย ไดแ้ก่ เขา
ศรีวิชัย (เขาพระนารายณ์) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เขาพระเหนอ (เขาพระนารายณ์) อาํเภอกะปง 
(อาํเภอตะกัว่ป่า) จงัหวดัพงังา อีกทั้งคติการนับถือพระวิษณุในบริเวณคาบสมุทรภาคใต ้มกัพบ
หลกัฐานศาสนาอ่ืนร่วมดว้ยในบริเวณพื้นที่เดียวกนั เช่น ศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศวนิกาย ศาสนา
พุทธเถรวาท ศาสนาพุทธมหายาน แสดงให้เห็นว่าลัทธิไวษณพนิกายสามารถปรับตวัให้เขา้กับ
ชุมชนพื้นเมืองที่มีความเช่ือ หรือนบัถือศาสนาอ่ืนๆ ในระยะเวลาเดียวกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2 ลัทธิไศวนิกายในภาคใต้ (Saivism) 
ไศวนิกาย เป็นลทัธิที่นบัถือพระศิวะเป็นเทพเจา้สูงสุด คาํวา่ “ไศวะ” มากจากคาํว่า 

“ศิวะ” และเป็นลัทธิที่แพร่หลายและมีการนับถือกันมากในประเทศอินเดีย ซ่ึงชาวอินเดียได้ทาํ
สญัลกัษณ์แทนองคพ์ระศิวะ ในรูปของ “ศิวลึงค”์ ก่อนที่ภายหลงัจะมีการนิยมสร้างพระศิวะในรูป
ของมนุษย ์ 

ไศวนิกายในบริเวณคาบสมุทรภาคใตข้องไทยพบหลักฐานปรากฏในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 11-12 ซ่ึงถือเป็นช่วงที่ศาสนาพราหมณ์ในภาคใตไ้ดเ้จริญมากขึ้นต่อจากช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ที่เดิมพบเพียงเทวรูปพระวิษณุในลทัธิไวษณพนิกายในจาํนวนเพียงเล็กน้อย แต่ในช่วงระยะน้ี
พบหลกัฐานในลทัธิไศวนิกาย คือ ศิวลึงค ์ฐานโยนิ และพระคเณศ 

ศิวลึงคท์ี่มีอายเุก่าแก่ที่สุดจะมีลกัษณะคลา้ยกบัอวยัวะเพศชายมากที่สุด ศิวลึงคท์ี่
พบในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระเป็นศิวลึงคใ์นกลุ่มจลลึงค ์คือ สามารถเคล่ือนยา้ยได ้
และอยู่ในประเภท “มานุษะ” คือ เป็นศิวลึงค์ที่มนุษยส์ร้างขึ้ นอย่างสมบูรณ์แบบซ่ึงจะต้อง
ประกอบดว้ย 3 ส่วน กล่าวคือ ส่วนล่างสุดเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม เรียกว่า “พรหมภาค” ส่วนกลางเป็น
รูปทรงแปดเหล่ียมเรียกว่า “วิษณุภาค” และส่วนยอดเป็นรูปทรงกระบอกยอดมน เรียกว่า  
“รุทรภาค” และส่วนประกอบสาํคญัของมานุษลึงค ์แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่   

 
 

                                                             
103 Ibid. 
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ส่วนที่เป็นฐาน หรือเรียกว่า “ปิฐะ” หรือ “บิณฑิกะ” หมายถึง ส่วนฐานของลึงค ์
ไดแ้ก่ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือพรหมภาคและวิษณุภาค ซ่ึงส่วนที่เป็นฐานไม่เพียงจะมีหน้าที่ค ํ้ายนั
ลึงคอ์ยา่งเดียว แต่ยงัรองรับนํ้ าสรงในการประกอบพิธีกรรมการสรงนํ้ าศิวลึงคด์ว้ย ดงันั้นช่วงฐาน
วิษณุภาค จะตอ้งมีร่องนํ้ าหรือพวยยืน่ออกมา เรียว่า “โคมคมั” เพื่อให้นํ้ าสรงไหลลงสู่เบื้องล่าง 
นอกจากน้ีในส่วนฐานยงัจดัเป็นสัญลกัษณ์แทนรูปโยนิ (อวยัวะเพศหญิง) เพื่อแสดงถึงอิตถีพละ
หรือพลงัของเทพใีนคติของลทัธิศกัติ ซ่ึงคติการบูชาลึงคเ์ร่ิมเปล่ียนไปโดยเช่ือว่าผูท้ี่บูชาลึงคพ์ร้อม
กบัฐานโยนิจะไดบุ้ญมากกวา่ผูท้ี่บูชาลึงคเ์พยีงอยา่งเดียว ดงันั้นเป็นเหตุผลที่คนนิยมสร้างศิวลึงคคู์่
กบัโยนิ 

ส่วนที่เป็นลึงค์ โดยทัว่ไปเป็นรูปทรงกระบอกยอดมน เรียว่า “รุทรภาค”  ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงล่างของรุทรภาคจะสลกัเป็นลายเส้นแสดงลกัษณะของเส้นเอ็นของส่วนหนัง
หุม้ปลายอวยัวะเพศชาย เรียกวา่ “พรหมสูตร”  หรือ “ลิงคเรไก” โดยมีลกัษณะการสลกัเป็นเส้นด่ิงคู่
บนส่วนหน้าของรุทรภาค ส่วนยอดบนสุดของเส้นพรหมสูตรจะมีเส้นลาดเอียงลงมาไปทางดา้น
ซา้ยและขวาดา้นละ 1 เสน้ เรียกวา่ “เสน้ปารวสูตร”104 

การพบศิวลึงครุ่์นแรกของภาคใตก้าํหนดอายชุ่วงพุทธศวรรษที่ 11 คือ เอกมุขลึงค์
ศิลา พบบริเวณสถานีรถไฟหนองหวาย อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปัจจุบนัเก็บรักษาที่
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร (ภาพที่ 48) เป็นศิวลึงคศ์ิลาสูง 117 เซนติเมตร ประกอบดว้ยสาม
ส่วน คือ ส่วนพรหมภาคเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส 14 เซนติเมตร ส่วนวิษณุภาคเป็นรูปแปดเหล่ียม
ความสูง 44 เซนติเมตร และส่วนรุทรภาคเป็นรูปทรงกระบอกยอดโคง้มนสูง 59 เซนติเมตร บริเวณ
ดา้นหน้าของส่วนรุทรภาคมีภาพสลักพระพกัตร์พระศิวะประดบัอยู่ พระพกัตร์มีลักษณะรูปไข่  
พระเกศามุ่นมวยผมเป็นเปียถกัเกลา้ขึ้นเป็นทรงชฎามุกุฎ มีพระจนัทร์เส้ียวประดบัอยูด่า้นขวาของ
พระนลาฏ ทรงสวมสร้อยไข่มุกสายเดียว เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบการตกแต่งมีความคลา้ยคลึงกบั
มุขลึงคใ์นสมยัคุปตะ(พทุธศตวรรษที่ 9-11) แควน้มธัยมประเทศ ประเทศอินเดีย จึงกาํหนดอายอุยู่
ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 11 นอกจากน้ียงัพบศิวลึงค์ที่มีอายใุนช่วงเวลาเดียวกนั คือ ศิวลึงค์ที่ 
หอพระอิศวร จงัหวดันครศรีธรรมราช105  (ภาพที่ 49) และศิวลึงคท์ี่กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 
12 คือ ศิวลึงค์ที่สุเหร่ากอจนัทร์  อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช ศิวลึงค์ที่บา้นเสาเภา อาํเภอสิชล 

                                                             
104 ผาสุข อินทราวธุ, "ศิวลึงค ์: ที่พบในภาคใต,้" ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 

15 (2542): 7503-04. 
105Ibid., 7510-11. 
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จงัหวดันครศรีธรรมราช  และศิวลึงค์ที่แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณยะรัง อาํเภอยะรัง จงัหวดั
ปัตตานี106 (ภาพที่ 50) เป็นตน้ 

การกาํหนดอายุศิวลึงค์ที่พบในดินแดนเอเชียอาคเนย ์ซ่ึงนักวิชาการและอาจารย์
ผาสุข อินทราวธุ107 ไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่   

กลุ่มที่ 1 กลุ่มเหมือนจริงหรือศิวลึงค์รูปทรงเรขาคณิต คือ มีความใกล้เคียงกับ
อวยัวะเพศชายตามธรรมชาติมากที่สุด ซ่ึงแบ่งเป็นสามส่วนและเป็นรูปทรงเรขาคณิต กล่าวคือ   
มีส่วนรุทรภาคสูงกวา่ส่วนวิษณุภาคและพรหมภาครวมกนั  หรือแบบทั้ง 3 ส่วน มีความสูงเท่ากนั 
ส่วนล่างสุดเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม เรียกว่า “พรหมภาค” ส่วนกลางเป็นรูปทรงแปดเหล่ียมเรียกว่า 
“วิษณุภาค” และส่วนยอดเป็นรูปทรงกระบอกซ่ึงมีส่วนยอดเป็นรูปโคง้มน เรียกว่า “รุทรภาค”   
มีเสน้พรหมสูตรและเสน้ปารวสูตร กาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 10-12 

กลุ่มที่ 2 ศิวลึงค์กลุ่มประเพณีนิยม คือ เป็นศิวลึงคท์ี่สร้างตามลกัษณะของลึงค์
ประเภทไศเวษฏยลึงค ์ซ่ึงเป็นมานุษลึงคท์ี่แบ่งเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ ส่วนล่างสุดเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม 
เรียกว่า “พรหมภาค” ส่วนกลางเป็นรูปทรงแปดเหล่ียมเรียกว่า “วิษณุภาค” และส่วนยอดเป็น 
รูปทรงกระบอกซ่ึงมีส่วนยอดเป็นรูปโคง้มน เรียกว่า “รุทรภาค” โดยทั้ง 3 ส่วนมีขนาดความสูง
ไล่เล่ียกนั การกาํหนดอายจุะพิจารณาความสัมพนัธ์กนัของสัดส่วนทั้ง 3 ภาค และความห่างไกล
ธรรมชาติ กาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 12-14108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
106 Ibid., 7511-14. 
107 Ibid., 7514. 
108 Ibid., 7514-15. 
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ภาพที่ 48 เอกมุขลึงค ์พบบริเวณสถานีรถไฟหนองหวาย อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

กาํหนดอายอุยูใ่นช่วงกลางพทุธศตวรรษที่ 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 49 ศิวลึงคท์ี่หอพระอิศวร จงัหวดันครศรีธรรมราช กาํหนดอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษที่ 11 

ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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ภาพที่ 50 ศิวลึงคท์ี่แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณยะรัง อาํเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี กาํหนดอายอุยู่

ในช่วงพทุธศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ จงัหวดัสงขลา 
ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพมิพ,์  2557), 92. 
 

 ต่อมาในราวพทุธศตวรรษที่ 14-15 ไดป้รากฏประติมากรรมพระศิวะในรูปมนุษย ์
สืบเน่ืองจากเม่ือคร้ังลทัธิไศวนิกายไดแ้ผ่ขยายไปทัว่อินเดีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ที่อินเดียภาคใตท้ี่มี
เจริญรุ่งเรืองมากกว่าภาคอ่ืนๆ ของอินเดีย และการปรากฏกายของพระศิวะในรูปมนุษยจึ์งมกัพบ
มากในอินเดียใต ้โดยมีอิริยาบถทั้งยืน นั่ง และฟ้อนรํา อยา่งไรก็ตามการประดิษฐานรูปเคารพใน
ลัทธิไศวนิกายนิยมประดิษฐานศิวลึงค์ไวเ้ป็นเทพประธานแทนเทวรูปพระศิวะ สําหรับเทวรูป  
พระศิวะนั้นจะมกันาํไปประดิษฐานไวต้ามมุมต่างๆ ของศาสนสถานเท่านั้น109  

 

                                                             
109

 "พระศิวะ : ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้" ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 11 
(2542): 2506-5209. 
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การพบรูปเคารพพระศิวะรูปมนุษยใ์นคาบสมุทรภาคใตข้องไทย คงเร่ิมมีการ
ติดต่อกบัชวาจึงไดรั้บอิทธิพลไศวนิกายทางออ้มโดยผา่นชวาเขา้มา110 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15  
จึงเกิดประติมากรรมรูปพระศิวะขึ้น เช่น พระศิวะมหาเทพ จากแหล่งโบราณคดีบา้นหนองหอย 
กลุ่มชุมชนโบราณปะโอ จงัหวดัสงขลา พระอคสัตยะสาํริด ที่พงัพระ จากแหล่งโบราณคดีเขาคูหา 
กลุ่มชุมชนโบราณเขาคูหา-ชะแม จงัหวดัสงขลา (ซ่ึงจะกล่าวในบทที่ 3) และยงัปรากฏอิทธิพล
อินเดียใตส้มัยราชวงศโ์จฬะตอนตน้อีกด้วย ได้แก่ ประติมากรรมพระศิวะ จากแหล่งโบราณคดี 
อาํเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีลักษณะศิลปะอินเดียแบบโจฬะตอนตน้ มีอายุราวกลาง  
พุทธศตวรรษที่ 16111 (ภาพที่ 51) และ ประติมากรรมพระศิวะ จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ 
(โบราณสถานหมายเลข 25) อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช ศิลปะอินเดียสมัยโจฬะตอนปลาย 
กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 17-18112 (ภาพที่ 52) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 51 พระศิวะปางวฑุกะไภรวะ ที่ชุมชนโบราณเวยีงสระ ศิลปะอินเดียสมยัโจฬะ 
ที่มา: Piriya Krairiksh, The Roots of Thai Art, trans. Narisa Chakrabongse (Bangkok : River 
Books,  2012), Fig.2.89. 

                                                             
110 Ibid., 5211. 
111 สุขกมล วงศส์วรรค,์ "พฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณเวียงสระ จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี จากหลักฐานทางโบราณคดี" (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัย
ประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 276. 

112 ผาสุข อินทราวธุ, "พระศิวะ : ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้" 5211. 
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ภาพที่ 52 พระศิวะนาฏราชสาํริด ศิลปะอินเดียสมยัโจฬะตอนปลาย ปัจจุบนัเก็บรักษาที่

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช 
 
  นอกจากน้ีในลัทธิไศวนิกาย ยงัมีการบูชาพระคเณศ ซ่ึงจัดเป็นเทพที่ก ําเนิด
ค่อนขา้งชา้เม่ือเทียบกบัเทพอ่ืนๆ ในศาสนาพราหมณ์ อีกทั้งพระคเณศไดรั้บการยกยอ่งเป็นเทพใน
ลทัธิไศวนิกายในช่วงหลงัพทุธศตวรรษที่ 10 แต่พระคเณศกลบัเป็นเทพที่ไดรั้บการนับถือบูชามาก
ที่สุด ดงัไดพ้บรูปเคารพพระคเณศทัว่ทุกภาคของอินเดียและนอกประเทศอินเดีย สาํหรับในอินเดีย
รูปประติมากรรมพระคเณศ หรือคณปติ (Ganapati) เป็นเทพผูมี้พระพกัตร์เป็นชา้ง พระคเณศที่มี
ความเก่าแก่มากที่สุดคือ พระคเณศในสมยัมถุราและอมราวดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 7-8 แต่อาจยงัไม่
เด่นชดัว่าเป็นรูปพระคเณศ เพราะปรากฎในรูปของคชานนะยกัษามูรติ (Gajānana-Yakshamurti) 
หมายถึง หวัหนา้ชา้งอยูร่่วมกบักลุ่มคณะที่มีหวัเป็นชา้ง แต่ไม่มีงวงและงา ซ่ึงพบเป็นประติมากรรม
จากภาพสลักในสมัยกุษาณะบริเวณแนวร้ัวสถูปอมราวดี113 ส่วนรูปประติมากรรมพระคเณศ  
ซ่ึงแสดงให้เห็นเป็นรูปเอกเทศอย่างชัดเจนและเก่าแก่ที่สุดนั้น คือ ประติมากรรมพระคเณศสมัย 
มถุรา และยงัพบต่อเน่ืองเร่ือยมาในอินเดีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประติมากรรมพระคเณศสมยัคุปตะ  

                                                             
113 Sheo Bahadur Singh, Brahminical Icon in Northern India (New Delhi: Sagar 

Printer Plublisher, 1997), 135-37. 
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ได้มีการค้นพบประติมากรรมพระคเณศศิลาและสําริดหลายองค์ในแหล่ง
โบราณคดีหลายแห่งในคาบสมุทรภาคใต ้ซ่ึงองคท์ี่เก่าแก่ที่สุดในคาบสมุทรภาคใต ้คือ พระคเณศ
ศิลาที่พ ังหนุน จากแหล่งโบราณคดีพงัรอบเมืองสทิงพระ กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ  
(ซ่ึงกล่าวไวใ้นบทที่ 3) กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย 
นอกจากน้ียงัพบในแหล่งโบราณคดีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ประติมากรรมพระคเณศศิลาทราย ในลกัษณะชาํรุด 
2 องค ์บริเวณเจดียว์ดัแกว้ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทรงสวมเคร่ืองประดบัที่มีความคลา้ยคลึงกบัพระ
คเณศที่ไอโหเลของอินเดียใต ้(ภาพที่ 53 ) จึงกาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 12 -13114  และไม่มี
พฒันาการต่อเน่ืองมาจนกระทัง่ไดรั้บอิทธิพลรูปแบบพระคเณศจากอินเดียใต ้สมยัราชวงศโ์จฬะ 
(พทุธศตวรรษที่ 15-16)  จึงไดพ้บประติมากรรมพระคเณศปรากฏในดินแดนภาคใตพ้ระคเณศจาก
บา้นทุ่งตึก ตาํบลเกาะคอเขา อาํเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา คลา้ยคลึงกบัพระคเณศในศิลปะอินเดียใต ้
สมยัราชวงศโ์จฬะ (พทุธศตวรรษที่ 15-16) แต่หินที่ใชส้ลกัเป็นหินที่พบในทอ้งถ่ิน จึงสันนิษฐานว่า
เป็นพระคเณศฝีมือช่างพื้นเมืองที่มีการเลียนแบบศิลปะอินเดียใต ้จึงกาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษ 
ที่ 17115 (ภาพที่ 54) เป็นตน้ 

กระทัง่ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ประติมากรรมพระคเณศที่พบบริเวณคาบสมุทร
ภาคใตข้องไทย ในช่วงน้ีจึงรับอิทธิพลรูปแบบพระคเณศในศิลปะเขมร ซ่ึงนิยมสวมกระบงัหน้า
แบบกระบงัหนา้ของเทพเขมรสมยับายน ไดแ้ก่ พระคเณศสาํริดที่ตาํบลพงัยาง กลุ่มชุมชนโบราณ
เมืองพงัยาง พระคเณศสาํริดที่เก็บรักษาในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

                                                             
114 Wannapat Ruangsup, "The Emergence and Development of Brahmanism in 

Thailand Spacial Reference to the Iconography of Brahminical Deities up to 13th Century A.D" 
(Degree of Philosophy In Archaeology, Deccan College Post Graduate, 2013), 417. 

115 ผาสุข อินทราวธุ, "พระคเณศ : ที่พบในภาคใต,้" ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้
เล่ม 10 (2542): 4870. 
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ภาพที่ 53 ประติมากรรมพระคเณศศิลาทราย 2 องค ์บริเวณเจดียว์ดัแกว้ อาํเภอไชยา จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12-13 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 54 พระคเณศจากบา้นทุ่งตึก ขนาดสูง 72 เซนติเมตร ศิลปะอินเดียใต ้สมยัราชวงศโ์จฬะ 

กาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 17 
ที่มา : บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ และเรไร นยัวฒัน์, ทุ่งตึกจุดเช่ือมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเล 
(สงขลา: Trio Creatio, 2552), 47. 
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  จากหลกัฐานการนบัถือศาสนาพราหมณ์ในคาบสมุทรภาคใต ้พบว่า มีการบูชาทั้ง
สองลทัธิ แต่ยงัไม่สามารถยนืยนัไดแ้น่ชดัว่าลทัธิใดมีความสําคญัมากกว่า อยา่งไรก็ตามสามารถ
อธิบายบทบาทของทั้งสองลทัธิไดว้า่ลทัธิไวษณพนิกาย น่าจะเป็นลทัธิที่ไดรั้บการเคารพนับถือจาก
ชนชั้นปกครองหรือพระมหากษตัริย ์และอาจเป็นศาสนาของรัฐอยา่งเป็นทางการ ส่วนไศวนิกาย 
น่าจะได้รับการเคารพนับถือจากชนชั้นสามัญชนหรือชาวบา้นทัว่ไป แต่ตั้งฐานประดิษฐานไวท้ี่
เทวสถาน เน่ืองจากศิวลึงคมี์ขนาดใหญ่ หรือลทัธิใดที่ไดรั้บการยอมรับนับถือจากกษตัริยจ์ะมีความ
รุ่งเรืองอยูใ่นช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือตลอดรัชกาล ซ่ึงอาจไดพ้บร่องรอยหลกัฐานในลทัธินั้นมาก 
ขึ้นดว้ย 

3.  การศึกษาศาสนาพราหมณ์บนคาบสมุทรสทิงพระ 

การศึกษาทางโบราณคดีของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระที่ผ่านมายงัทาํการ
รวบรวมหลักฐาน และศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลหลักฐานแต่ละช้ินที่พบตามแหล่งโบราณคดี โดย
วเิคราะห์ในเร่ืองพฒันาการทางดา้นศิลปะ การกาํหนดอายหุลกัฐาน และเป็นขอ้มูลที่ส่งให้ชุมชน
โบราณบนคาบสมุทรสทิงพระเป็นแหล่งโบราณคดีที่สนบัสนุนการมีความเจริญทางวฒันธรรม การ
ยอมรับนบัถือศาสนาพราหมณ์ของชุมชนโบราณในคาบสมุทรภาคใตข้องประเทศไทย โดยสามารถ
สรุปข้อมูลประวติัการศึกษาร่องรอยหลักฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ที่ผ่านมา นําเสนอด้วยการแบ่งกลุ่มประเภทของ
การศึกษา ไดด้งัน้ี 

 3.1  การเร่ิมงานทางโบราณคดีและการรวบรวบหลักฐาน 
 เร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2446 สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวตัิวงศ ์ไดเ้สด็จมาที่วดั

จะทิ้งพระ ในคร้ังเสด็จตรวจราชการมณฑลภาคใต ้และไดท้รงพิมพไ์วใ้นจดหมายเหตุระยะทางไป
ตรวจราชการแหลมมลาย ูร.ศ. 121 โดยทรงเสด็จมาถึงที่วดัจะทิ้งพระในวนัพุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2446 ทรงบรรยายซากโบราณสถานที่ถูกขดุทาํลายบริเวณแหล่งโบราณคดีสทิงพระ  

กระทั่งในปี พ.ศ. 2449  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงมีพระ
ราชหตัถเลขาถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในคร้ังเสด็จมาถึงเมืองสทิงพระ ปรากฏในรายงงาน
เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันตก โดยทรงบรรยายและทรงสันนิษฐานเก่ียวกับซาก
โบราณสถานและลกัษณะของชุมชนโบราณ116 แสดงใหเ้ห็นถึงร่องรอยความเจริญขึ้นของชุมชนที่มี
ความเช่ือหรือการยอมรับนบัถือศาสนา 
                                                             

116 ธราพงศ ์ศรีสุชาติ, "สทิงพระ: ชุมชนโบราณ," 7733-34. 
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พ.ศ. 2470  จากการขดุพบโบราณวตัถุต่างๆ ของคนในทอ้งถ่ินจาํนวนหลายช้ิน จึง
นาํมามอบใหก้บัพระราชศีลสงัวร อดีตเจา้อาวาสวดัมชัฌิมาวาสฯ เก็บรวบรวมไว ้พระราชศีลสังวร
ได้จดัตั้งพิพิธภณัฑ์ภายในวดัขึ้น คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาสฯ เพื่อเก็บรวบรวม
โบราณวตัถุต่างๆ ที่พบในคาบสมุทรสทิงพระน้ี สาํหรับหลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ที่ถูกเก็บ
รวบรวมในพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ี ไดแ้ก่ พระคเณศ พบบริเวณพงัแขกชีใต ้(พงัหนุน)  พระวิษณุหินทราย 
จากแหล่งโบราณคดีวดัขนุชา้งบา้นสามี  ฐานโยนิและฐานประดิษฐานเทวรูปจากแหล่งโบราณคดี
พงัเภา เป็นตน้117 

นับเป็นช่วงระยะเวลาของการรวบรวมหลกัฐานของศาสนาพราหมณ์ในชุมชน
โบราณแห่งน้ี ซ่ึงเป็นการกระตุน้ความสนใจให้นักวิชาการชาวตะวนัตกและชาวไทยเขา้มาศึกษา
โบราณวตัถุในพพิธิภณัฑ ์โดยการศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะของโบราณวตัถุที่พบในคาบสมุทร
สทิงพระกับโบราณวตัถุที่พบในแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยกันในคาบสมุทรภาคใตแ้ละทาํการ
กาํหนดอายหุลกัฐาน ซ่ึงเป็นกลุ่มการศึกษาศาสนาพราหมณ์บนคาบสมุทรสทิงพระในเวลาต่อมา 

3.2 การศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 
พ.ศ. 2507  แสตนล่ี เจ.โอคอนเนอร์ จูเนียร์ นักวิชาการประวตัิศาสตร์ศิลปะ

ชาวตะวนัตก ไดเ้ขา้มาศึกษาหลกัฐานในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ วดัมชัฌิมมาวาส ทาํการศึกษา
เปรียบเทียบพระวิษณุที่ที่พบในแหล่งโบราณคดีชุมชนโบราณสทิงพระกับพระวิษณุที่พบที่ไชยา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และพระวิษณุจากตะกั่วป่า (ควนพระเหนอ) สรุปว่า พระวิษณุที่ที่พบใน 
แหล่งโบราณคดีชุมชนโบราณสทิงพระมีอิทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศปั์ลลวะของอินเดีย และ
คล้ายคลึงกับพระวิษณุที่พบที่ไชยา และพระวิษณุจากตะกั่วป่า กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่  
11-12118 

พ.ศ. 2509  แสตนล่ี เจ.โอคอนเนอร์ จูเนียร์ ไดเ้ขียนบทความที่ 2 กล่าวถึงพระ
วษิณุที่วดัสิงห์ วา่น่าจะมีอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12 และประติมากรรมพระเคณศ ที่พงัหนุนก็น่าจะ
มีอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 11-12 เป็นชุมชนศาสนาฮินดูที่ไดรั้บอิทธิพลจากทวารวดีและเจนละ119 

                                                             
117 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 38-39. 
118 O’Connor, "An Early Brahminical Sculpture at Songkla," 163-69. 
119 "Satingphra Expanded Chronology," 137-44. 
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พ.ศ. 2523 พริิยะ ไกรฤกษ ์นักประวตัิศาสตร์ศิลปะ ไดก้าํหนดอายปุระติมากรรม
เน่ืองในศาสนาพราหมณ์บนคาบสมุทรสทิงพระไว ้ไดแ้ก่  

1) พระวษิณุที่วดัสิงห์หรือวดัสิง (ร้าง) อยูก่ลุ่มพระวษิณุในช่วงพทุธศตวรรษที่ 13   
2) พระคเณศที่พงัหนุน อายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12   
3) พระอคสัตยะสาํริด กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14-15   
4) ประติมากรรมเศียรพระวิษณุ จากแหล่งโบราณคดีเมืองโบราณสทิงพระ  

เป็นรูปแบบของศิลปะชวาภาคกลางซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะปัลลวะ แต่มีการพฒันาเป็นพื้นเมือง
แลว้ หรือสมยัอิทธิพลอินเดีย-ชวา ซ่ึงกาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 14-15   

5) พระศิวะ จากแหล่งโบราณคดีบา้นหนองหอย เป็นศิลปกรรมที่แสดงอิทธิพล
จากพระศิวะสาํริดชวาภาคกลาง กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14-15    

6)  พระคเณศที่พ ังยาง แหล่งโบราณคดีชุมชนโบราณสทิงพระ มีอายุราว 
พทุธศตวรรษที่ 18120 

3.3  การด าเนินงานทางโบราณคดี / การเสนอข้อสันนิษฐาน 
 ซ่ึงในกลุ่มน้ีนักวิชาการได้มีการดาํเนินงานทางโบราณคดี คือการสํารวจและ 

การขดุคน้ทางโบราณคดี และวเิคราะห์หลกัฐานและนาํเสนอประเด็นที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 พ.ศ. 2515  เยีย่มยง ส.สุรกิจบรรหาร เสนอขอ้มูลเก่ียวกบัที่มาของประติมากรรม 

รูปพระวิษณุหิน 4 กร ที่ศาลพระหลกัเมืองว่า เดิมน่าจะประดิษฐานอยูท่ี่วดัสิงห์ ต่อมายา้ยไปอยูท่ี่
บ่อเก๋ง ต ําบลหัวเขา อําเภอเมืองสงขลา และในสมัยรัชกาลที่  3 จึงได้ยา้ยมาประดิษฐานที่
ศาลหลกัเมือง ในเขตบา้นบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา121 

พ.ศ. 2517 วรรณยทุธ ณ วภิาส ไดเ้สนอรายงานผลการสาํรวจและขุดหลุมทดสอบ 
ในเขตพื้นที่อาํเภอสทิงพระ ระหว่างวนัที่ 21-30 กันยายน พ.ศ. 2517 ได้ขอ้มูลหลักฐานเน่ืองใน
ศาสนาพราหมณ์เพิม่มากขึ้น ดงัน้ี 

1) การสํารวจที่แหล่งโบราณคดีบา้นพงัเภา หมู่ที่ 1 บา้นในไร่ ตาํบลจะทิ้งพระ 
อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าวถึงโบราณวตัถุที่คนทอ้งถ่ินเคยคน้พบ คือ ฐานโยนิ 

                                                             
120

 พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปะทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การ
พมิพ,์ 2523), 62-70. 

121 เยีย่มยง ส.สุรกิจบรรหาร, "โบราณคดีร้ิวแหลมไทยทางธรณีวทิยา," 67-94. 
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2) การสํารวจโบราณคดีเขาคูหา มีถํ้ าขุด 2 ถํ้ า บริเวณหน้าถํ้ า มีฐานโยนิ และ 
ศิวลึงค์แตกหักออกเป็น 2 ท่อน โดยส่วนหน่ึงเก็บรักษาที่วดัพะโคะ อีกส่วนหน่ึงเก็บรักษาที่
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ มชัฌิมาวาส122 

พ.ศ. 2534  ผาสุข อินทราวธุ ไดเ้ขียนบทความเร่ือง “ความสัมพนัธ์ทางดา้นศาสนา
และความเช่ือของเมืองสงขลากับหัวเมืองต่างๆ และดินแดนภายนอก” ประกอบการสัมมนาทาง
วชิาการเร่ือง “สงขลาศึกษา : ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีเมืองสงขลา” กล่าวถึงคติศาสนาและความ
เช่ือของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยตีความจาก
ศิลปกรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาที่พบในชุมชนโบราณคาบสมุทรสทิงพระและ
ชุมชนร่วมสมยับริเวณใกลเ้คียง ไดข้อ้สรุปวา่ ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระเร่ิมมีบทบาทใน
ฐานะเมืองท่าสาํหรับพ่อคา้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์มาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 (จากหลกัฐาน
พระคเณศ) และเด่นชัดมากขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14-15 เพราะอยูใ่นฐานะศูนยก์ลางการติดต่อกับ
ชวาภาคกลาง (จากหลกัฐานพระศิวะและพระอคสัตยะ) ซ่ึงบทความน้ีถือเป็นการวิเคราะห์รวบรวม
หลกัฐานทางโบราณคดีทั้งหมดที่พบในขณะนั้นและสรุปถึงคติ ความเช่ือของคนในชุมชนโบราณ
บนคาบสมุทรสทิงพระเป็นคร้ังแรกและเป็นคร้ังเดียว ทั้งศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณ์123 

พ.ศ. 2540 สินชัย กระบวนแสง อาจารยป์ระจาํภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้ดาํเนินงานทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีวดัขุนช้าง พื้นที่บา้นสามี ตาํบลพงัยาง 
อาํเภอระโนด จนเกิดขอ้สนันิษฐานวา่ วดัขนุชา้ง พื้นที่บา้นสามี น่าจะเคยเป็นศาสนสถานในศาสนา
พราหมณ์มาก่อนที่จะถูกดดัแปลงเป็นศาสนสถานในศาสนาพทุธ124 

พ.ศ. 2544  มิเชล ชาร์ค เฮอครูอาลช์ ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “The Malay Peninsula 
Cross of the Maritime Silk Road (100 B.C-1300 A.D)”  โดยทาํการศึกษาร่องรอยหลกัฐานของ
ศาสนาพรหามณ์ในคาบสมุทรมลาย ูเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์บทบาทของคาบสมุทรมลายู
กบัเสน้ทางการคา้สายแพรไหม ซ่ึงมีการวเิคราะห์หลกัฐานของศาสนาในพราหมณ์ในชุมชนโบราณ
บนคาบสมุทรสทิงพระ ไวด้งัน้ี 
                                                             

122 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ
สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 45. 

123 ผาสุข อินทราวธุ, "ความสัมพนัธ์ทางดา้นศาสนาและความเช่ือของเมืองสงขลากบั
หวัเมืองต่างๆ และดินแดนภายนอก," 117-43. 

124
 สินชยั กระบวนแสง, "การสาํรวจแหล่งโบราณคดีรอบทะเลสาบสงขลา," 44. 
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ประติมากรรมพระวิษณ ุจัดกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่ม A เป็นเทวรูปรุ่นเก่า ทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงเต้ียและเรียบ พระวรกายผึ่งผาย บั้น

พระองค์คอด ทรงนุ่งพระโธฏียาว พระโสณีผายและมีผา้คาดพระโสณีในแนวนอน กาํหนดอายุ
ประติมากรรมพระวษิณุกลุ่มน้ีอยูใ่นช่วงคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษที่ 11 

กลุ่ม B เป็นเทวรูประวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกสูงและเรียบ พระวรกายแสดง
กลา้มเน้ือตามธรรมชาติ นุ่งพระโธฏียาว แลว้มาขมวดเป็นปมอยูใ่ตพ้ระนาภีและมีรัดประคดคาดทบั
ผูกเป็นโบอยูด่า้นหน้า ทรงคาดพระโสณีเฉียงมาผูกเป็นโบอยูต่น้พระเพลาขวา จดัเป็นเทวรูปพระ
วษิณุรุ่นเก่า ซ่ึงพบในเขตดินแดนของออาณาจกัรพนัพนั 2 องค ์(พระวษิณุที่เขาศรีวิชยั อาํเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) กาํหนดอายรุาวปลายพทุธศตวรรษที่ 11 ถึงตน้พทุธศตวรรษที่ 12 

กลุ่ม C เป็นเทวรูปพระวิษณุ มีการสลักเคร่ืองแต่งกายแบบเรียบง่าย ทรงนุ่ง
พระโธฏียาวมีรัดประคดที่พระโสณี ไม่ปรากฏผา้คาดพระโสณี พระวรกายสัดส่วนตามธรรมชาติ 
และจดัเป็นประติมากรรมพระวิษณุที่มีพฒันาการมากขึ้น คือ พระกรทั้ง 4 สลักแยกออกจากพระ
วรกาย ซ่ึงหลักฐานเทวรูปพระวิษณุที่พบส่วนใหญ่มักจะมีพระวรกายชาํรุดหักหาย และมีขนาด 
เล็กลง กาํหนดอายปุระติมากรรมพระวษิณุในกลุ่มน้ีราวพทุธศตวรรษที่ 12 

สาํหรับประติมากรรมพระวษิณุในคาบสมุทรสทิงพระ มิเชล ชาร์ค เฮอครูอาลช์ จดั
กลุ่มไวด้งัน้ี 

1) ประติมากรรมพระวิษณุ ที่สทิงพระ ศาลาพระหลักเมือง (เดิมประดิษฐานที่วดั
สิงห์ หรือวดัสิง ร้าง)  เป็นประติมากรรมพระวิษณุที่พบในเขตของอาณาจกัรพนัพนั ซ่ึงหมายถึง  
สทิงพระ รูปแบบศิลปะจดัเป็นพระวษิณุในกลุ่ม A คือ เป็นเทวรูปรุ่นเก่า (กาํหนดอายอุยูใ่นช่วงแรก
ของพทุธศตวรรษที่ 11) เป็นพระวิษณุ 4 กร พระโสณีผาย  มีผา้คาดพระโสณี และมีลกัษณะเฉ พาะ 
คือ มีศิรจกัรรอบพระเศียร ซ่ึงพระวิษณุองคน้ี์ค่อนขา้งสมบูรณ์ มีเพียงส่วนพระบาทที่หักหายไป  
ซ่ึงจดัเป็นประติมากรรมพระวษิณุรุ่นแรกๆ กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 11 

2) ประติมากรรมพระวิษณุ ที่วัดขุนช้าง-บ้านสามี ซ่ึงรูปแบบศิลปะจดัเป็นพระ
วษิณุในกลุ่ม C พระวษิณุที่วดัขนุชา้ง-บา้นสามี จดัเป็นพระวษิณุที่มีการพฒันามากขึ้น แต่ยงัคงแสดง
ให้เห็นถึงรูปแบบดั้ งเดิมด้วย เป็นพระวิษณุที่พระเศียร พระกรทั้ ง 4 และพระบาทหักหายไป  
ทรงเปลือยพระวรกายในส่วนบนของพระองค์ และแสดงให้เห็นสัดส่วนของกล้ามเน้ือที่เป็น
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ธรรมชาติ พระกรกางออกจากพระวรกาย นุ่งพระโธฏียาวมีรัดประคดที่พระโสณีและผูกรัดเป็นโบ
หอ้ยลงมาที่ตน้เพลาดา้นหนา้ กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12125 

นอกจากน้ี มิเชล ชาร์ค เฮอครูอาลช์ ยงัวิเคราะห์พระคเณศที่พบในคาบสมุทรสทิง
พระ และเสนอแนวคิดว่า เป็นเทวรูปรุ่นเก่า และมีอายุเก่าแก่ที่สุดในคาบสมุทรมลาย ูเพราะทรง
เปลือยพระวรกายตามธรรมชาติและไม่สวมเคร่ืองประดบั ประทบันั่งโดยชนัพระชานุขวาขึ้นพระ
บาทซา้ยพาดขวางไปบนแท่นส่ีเหล่ียมผนืผา้ หรือประทบันัง่ในท่ามหาราชลีลา มี 4 พระกร พระหัตถ์
ขวาล่างทรงถือวตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงตีความไม่ได ้พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือถว้ยใส่ขนมโมทกะ
พระหตัถข์วาบนทรงถือสังข ์และพระหัตถ์ซ้ายบนทรงถือบ่วง ไม่มีเคร่ืองประดบัตกแต่งมี แต่สวม
สายยชัโญปวตีรูปนาคพาดพระองัสาซา้ยจดัเป็นรูปแบบที่นิยมมากในอินเดียสมยัคุปตะ126 

จากการศึกษาของมิเชล ชาร์ค เฮอครูอาลช์ ได้นําเสนอหลักฐานของศาสนา
พราหมณ์ที่พบในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นดินแดนที่อยู่ใน 
รัฐพนัพนั เมืองท่าการคา้ที่สาํคญัของคาบสมุทรมลายกูบัเสน้ทางการคา้สายแพรไหม ซ่ึงมีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของคาบสมุทรมลาย ูบริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสงขลา จากหลกัฐานที่กาํหนดอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษที่ 11-15  

พ.ศ. 2545  สุรีพร โชติธรรมโม ได้ทาํวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาทางด้าน
โบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาและบริเวณใกล้เคียง ถึง  
พุทธศตวรรษที่ 19” ซ่ึงได้ศึกษาร่องรอยหลักฐานทั้งหมดที่พบในชุมชนโบราณสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพื้นที่เขตอาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา และบริเวณใกล้เคียง ในภาพรวมเพื่อ
สนับสนุนความสําคัญของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ โดยแบ่งพฒันาการชุมชนชน
โบราณบนคาบสมุทรสทิงพระเป็น 3 สมยั ไดแ้ก่ 1) สมยัพทุธศตวรรษที่ 11-12 มีการตั้งถ่ินฐานที่เร่ิม
เป็นชุมชนถาวรตั้ งอยู่บริเวณสันทราย 2) สมัยวฒันธรรมศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 13-18 และ 3)  
สมยัพทุธศตวรรษที่ 19127 

                                                             
125

 Michel Jacq-Hergoualc'h, The Malay Peninsula : Crossroads of the Maritime 
Silk Road (100 Bc-1300 Ad), แปล. Victoria  Hobson (Leiden: Brill, 2002), 120-23. 

126 Ibid., 133-34. 
127สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 151-53. 
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ในกลุ่มการศึกษาน้ีเป็นการดาํเนินงานทางดา้นโบราณคดีที่ซ่ึงทาํให้พบร่องรอย
หลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์เพิม่มากขึ้น ทั้งโบราณวตัถุ และโบราณสถาน (เขาคูหา) ที่ช้ีใหเ้ห็น
ความสําคญัของคาบสมุทรสทิงพระที่เป็นส่วนหน่ึงในคาบสมุทรภาคใตแ้ละเป็นชุมชนที่มีความ
เจริญ มีการนับถือศาสนาพราหมณ์ นักวิชาการมักจะมุ่งศึกษาหลกัฐานที่คน้พบใหม่และเสนอขอ้
สนันิษฐาน และการกาํหนดอายขุองหลกัฐาน   

3.4 การศึกษาถ า้ศาสนสถานเขาคูหา 
พ.ศ. 2521-2533  ธราพงศ์ ศรีสุชาติ นักโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

ร่วมกบัหน่วยศิลปากรที่ 9 สงขลา (สาํนักศิลปากรที่ 13 สงขลา ในปัจจุบนั) ไดด้าํเนินการสาํรวจ  
ขดุคน้ ขดุแต่ง ศึกษาโบราณสถานและโบราณวตัถุในแหล่งโบราณคดีบนคาบสมุทรสทิงพระ และ
ไดเ้สนอรายงานและบทความหลายฉบบั สาํหรับบทความที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนาพราหมณ์ ไดแ้ก่ 
บทความเร่ือง “ชุมชนแรกเร่ิมสมยัประวติัศาสตร์บริเวณวดัพะโคะ และใกลเ้คียง” ในปี พ.ศ. 2526 
กล่าวถึง คงเดช ประพฒัน์ทอง ผูเ้ชียวชาญทางโบราณคดี ให้ความเห็นไวว้่า “เขาคูหา” เป็น 
ศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยซ่ึงไดรั้บอิทธิพลศาสนาจากอินเดียโบราณ แต่ไม่เก่าเท่า
อินเดีย คือราวพุทธศตวรรษที่ 3-6 เพราะหลักฐานที่พบร่วมกันกาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่  
12- 14 (ขณะนั้นพบเพยีงฐานโยนิ และศิวลึงค)์ และสัญลกัษณ์ “โอม” หมายถึง นามของพระคเณศ  
(คณปติ) หรือเป็นการรวมเขา้ไวด้วัยอกัขระ 3 ตวั คือ อะ-อุ-มะ ซ่ึง อะ หมายถึงพระศิวะ อุ หมายถึง 
พระวษิณุ และ มะ หมายถึง พระพรหม คือ เทพเจา้สาํคญั 3 องคใ์นศาสนาฮินดู หรือ “ตรีมูรติ” แทน
การรวมจกัรวาลไวเ้ป็นหน่ึงเดียว และแสดงหลักฐานอ่ืนๆ ที่พบร่วม คือ พระอคสัตยะ ซ่ึงพบ
บริเวณพงัพระที่ตั้งทางทิศเหนือของเขาคูหา128 

จากการขดุคน้ที่เขาคูหาทาํให้มีนักวิชาการเร่ิมให้ความสนใจศึกษาศาสนสถานเขา
คูหามากยิง่ขึ้น วเิคราะห์หลกัฐานที่พบและเสนอขอ้สันนิษฐานต่างๆ เก่ียวกบัหน้าที่การใชง้านของ
ถํ้าเขาคูหา ซ่ึงสนบัสนุนบทบาทชุมชนโบราณสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์บริเวณเขาคูหาในภาพรวม
เพือ่สนบัสนุนความสาํคญัของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ ดงัน้ี 

พ.ศ. 2529 ทิพวลัย ์พิยะกุล เขียนเร่ือง “ถํ้ าสองพี่น้อง” ในหนังสือสารานุกรม
วฒันธรรมภาคใต ้ซ่ึงได้บรรยายถึงถํ้ า 2 ถํ้ าของเขาคูหา สรุปว่าจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ

                                                             
128 คงเดช ประพฒัน์ทอง ในธราพงศ์ ศรีสุชาติ, "ชุมชนแรกเร่ิมสมัยประวติัศาสตร์

บริเวณวดัพะโคะ และใกลเ้คียง," 33-45. 
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แสดงใหเ้ห็นวา่ ถํ้าคูหาทั้ง 2 ถํ้าน้ี เดิมคงเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศวนิกาย ที่นับถือ
พระศิวะเป็นเทพสูงสุด ภายในถํ้าเดิมคงไวรู้ปเคารพพระศิวะและพระอุมา129 

พ.ศ. 2534 อมรา ศรีสุชาติ ไดเ้รียบเรียงหนังสือช่ือ “ศิลปะถํ้ าสมัยประวติัศาสตร์
ภาคกลาง ภาคใต”้ ซ่ึงมีเน้ือหากล่าวถึง โบราณสถานเขาคูหา โดยใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ที่
ปรากฏบนผนงัถํ้า วา่มีขนาด 2.30 x 1.50 เมตร เขียนดว้ยสีแดงจนเกือบเป็นสีส้ม   ปรากฏค่าสี 10 R 
6/8 Light Red ซ่ึงเทียบตาม Munsell Soil Color Chart ค.ศ.1975 ตาํแหน่งของภาพอยูสู่งขึ้นมาจาก
พื้นแท่นตอนในสุด 60 เซนติเมตร และมีขอบเขต 140x75 เซนติเมตร เขียนเป็นเส้นตามแนวนอน
ขนานกบัพื้นยาว 140 เซนติเมตร ที่ปลายเสน้ทั้งสองขา้งต่อดว้ยเสน้แนวตั้งฉาก ดา้นซา้ยมือ (ของผูดู้) 
ยาว 75 เซนติเมตร เส้นตั้งดา้นขวายาว 62 เซนติเมตร ปลายเส้นตั้งทั้งสองขา้งมว้นเขา้เช่ือมเป็นวง
โคง้อยูภ่ายใน และระหวา่งวง (กลม) โคง้ทั้งสองขา้งมีวงกลมขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 50 
เซนติเมตร ซ่ึงมีวงกลมเล็กขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 12 เซนติเมตรอยูภ่ายใน130 

พ.ศ.2542  โบราณสถานเขาคูหาไดรั้บประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของ
ชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 17 ง วนัที่ 17 มีนาคม 2542 มีพื้นที่โบราณสถาน
ประมาณ 27 ไร่ 57 ตารางวา131 

พ.ศ. 2543- 2544 สาํนักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที่ 10 สงขลา 
(สํานักศิลปากรที่ 13 สงขลา ในปัจจุบนั) ได้ดาํเนินการขุดคน้และขุดแต่งเพื่อการออกแบบและ
บูรณะปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์เขาคูหาและพงัพระ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2543 และไดทาํการขุดคน้และขุดแต่งเพื่ออกแบบบูรณะเพิ่มเติมอีกคร้ังในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2544 ในเดือนกันยายน จึงแลว้เสร็จ132 ซ่ึงในการทาํงายคร้ังน้ีไดพ้บหลกัฐานที่สําคญั คือ ช้ินส่วน
ประติมากรรมพระวษิณุ ชาํรุดเม่ือนาํมาต่อกนัเป็นส่วนพระอุระถึงบั้นพระองค ์และช้ินส่วนบริเวณ
ส่วนโธตีและคทา  ศิวลึงคช์าํรุดเหลือเพยีงส่วนรุทรภาค ประติมากรรมทั้ง 2 ช้ินน้ี ถูกพบอยูใ่นหลุม
เดียวกันน่าจะถูกทุบทาํลายและฝังกลบไวใ้ต้ดิน นอกจากน้ียงัพบช้ินส่วนสถาปัตยกรรม เช่น 

                                                             
129 ทิพวลัย ์พิยะกุล, "ถํ้ าสองพี่น้อง," ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 6 (2542): 

2970-71. 
130 อมรา ศรีสุชาติ, ศิลปะถ า้สมัยประวัติศาสตร์ภาคกลาง ภาคใต้, 82. 
131 ศิริพร ล่ิมวิจิตรวงศ์ และบัณฑิต ทองอร่าม, "เขาคูหา: หลักฐานใหม่จากการ

ดาํเนินงานทางโบราณคดี."(เอกสารอดัสาํเนา) 
132 Ibid. 
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กระเบื้องเกล็ดเต่า กระเบื้องสนัหลงัคา อิฐ และหลกัฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา ทั้งเคร่ืองถว้ยจีน   
สมยัราชวงศซุ่์ง หยวน หมิง และราชวงศชิ์ง พบเศษเคร่ืองถว้ยญี่ปุ่ น (อิมาริ) และเศษเคร่ืองถว้ยยโุรป
พบเพยีง 1 ชิน (V.O.C. ware) 133 

พ.ศ. 2550 สฤษด์ิพงศ ์ขนุทรง ไดเ้ขียนบทความเร่ือง “ความสัมพนัธ์ไทย-อินเดีย : 
ศึกษาจากถํ้ าศาสนสถานระยะแรกในประเทศไทย” ศึกษาจากถํ้ าศาสนสถานระยะแรกในประเทศ
ไทย ไดอ้ธิบายวา่ มีเพยีงเขาคูหาที่เป็นถํ้าศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์สมยัแรกๆ ของไทย ซ่ึงขุด
ดว้ยฝีมือมนุษย ์และสัญลักษณ์ “โอม” นั้นพบเพียงที่เดียวที่ในประเทศไทย134 สนับสนุนให้เป็น
เคร่ืองยนืยนัถึงความสมัพนัธ ์การติดต่อกนัระหวา่งไทยบริเวณคาบสมุทรภาคใตก้บัอินเดีย 

พ.ศ. 2554 ธชัวทิย ์ทวสุีข ไดท้าํการศึกษาเฉพาะบุคคลเร่ีอง “เขาคูหาถํ้าศาสนสถาน
สมัยแรกเร่ิมประวติัศาสตร์บนคาบสมุทรสทิงพระ” สรุปการศึกษาเขาคูหาในด้านรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม เปรียบเทียบและหาความสมัพนัธก์บัศาสนสถานถํ้ าในอินเดีย ซ่ึงตรงกบัสมยัปัลลวะ
ของอินเดีย โดยกาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 12-14 และภายในคงประดิษฐานเทวรูปเช่นเดียวกบั
เทวาลยัในอินเดีย135 
 

สรุปประเด็นจากผลการศึกษาที่ผ่านมา 
จากการประมวลการศึกษาที่ผ่านมาของศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณบน

คาบสมุทรสทิงพระนั้น ไดข้อ้สนันิษฐานวา่ พฒันาการของชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระได้
เป็นชุมชนสมัยแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ ตั้ งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 -12 ซ่ึงได้มีการติดต่อกับ 
ดินแดนภายนอก และได้รับอารยธรรมอินเดียเขา้มา ร่องรอยของศาสนาพราหมณ์ก็ได้เขา้มาใน 
ช่วงระยะเวลาเดียวกันน้ี จากหลักฐานประติมากรรมพระวิษณุ พระคเณศที่พ ังหนุน และถํ้ า 
ศาสนสถานเขาคูหา ดว้ยขอ้สันนิษฐานว่าชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระคือส่วนหน่ึงของ 
รัฐพนัพนั (ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของคาบสมุทรมลาย ูบริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

                                                             
133 Ibid. 
134 สฤษด์ิพงศ ์ขนุทรง, "ความสมัพนัธไ์ทย-อินเดีย : ศึกษาจากถํ้าศาสนสถานระยะแรก

ในประเทศไทย," 40-50. 
135 ธชัวิทย ์ทวีสุข, "เขาคูหาถํ้ าศาสนสถานสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์บนคาบสมุทร

สทิงพระ," 69. 
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จงัหวดันครศรีธรรมราช จังหวดัพทัลุง และจังหวดัสงขลา ) อาศัยหลักฐานที่ก ําหนดอายุช่วง 
พทุธศตวรรษที่ 11 -15  

ซ่ึงจากการศึกษาที่ผา่นมายงัทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มหลกัฐาน และวิเคราะห์ในเร่ือง
พฒันาการทางดา้นศิลปะ แต่ขาดการเช่ือมโยงศาสนาพราหมณ์กบัชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิง
พระ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่สร้างสรรคร่์องรอยศาสนาพราหมณ์ขึ้นมา การดาํเนินงานทางโบราณคดีในเวลา
ต่อมาไดค้น้พบร่องรอยหลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์เพิ่มขึ้นอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็น
อย่างยิ่งต่อการศึกษาร่องรอยของศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ  
เพราะอาจจะนํามาซ่ึงขอ้มูลและข้อสันนิษฐานใหม่ๆ อีกทั้ งยงัเป็นการตรวจสอบและเพิ่มเติม
เช่ือมโยงขอ้มูลทางโบราณคดีจากที่มีการศึกษามาแลว้ ในการทาํวทิยานิพนธค์ร้ังน้ีจะสามารถอธิบาย
ถึงลาํดบัพฒันาการหรือความเคล่ือนไหวคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ของคน
ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระจากปัจจยัดา้นต่างๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขทั้งดา้น
ความสมัพนัธด์า้นการเมือง และดา้นเศรษฐกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและลึกซ้ึงมากยิง่ขึ้น 
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บทที่ 3 

ร่องรอยหลักฐานของศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ  

ก่อนพทุธศตวรรษที่ 19 

 
จากการศึกษาของนักวิชาการและการศึกษาหลกัฐานทางโบราณคดีที่สาํรวจพบใน

บริเวณชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระน้ี นําไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่า ชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระ ไดมี้พฒันาการความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ และดว้ยเหตุ
ที่มีการติดต่อคา้ขายกับอินเดียจึงเกิดมีความสัมพนัธ์ในด้านวฒันธรรมกับอินเดียมาตั้ งแต่สมัย
โบราณ ทาํใหว้ฒันธรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์อนัเป็นศาสนาที่สาํคญัและมีบทบาทต่อคนอินเดีย
มาตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นไดเ้ผยแผเ่ขา้สู่ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระแห่งน้ี  จากการพบหลกัฐาน
กระจายโดยทัว่ไปในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ  

ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระไดมี้การติดต่อสัมพนัธ์กบัชุมชนภายนอกมาเป็น
เวลายาวนานแลว้ โดยเฉพาะชาวอินเดีย ซ่ึงสันนิษฐานว่าชุมชนบนคาบสมุทรสทิงพระน้ีได้รับ
อิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมจากอินเดียมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 แลว้  เน่ืองจากหลกัฐานที่
พบในบริเวณที่อยูใ่นตาํแหน่งเส้นทางการติดต่อคา้ขายของทั้งอาหรับ อินเดีย และจีน เช่น ลูกปัด
ต่างๆ เศษเคร่ืองถว้ยจีน เหรียญเงิน เป็นตน้ อีกทั้งประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ทั้งสร้าง
ในลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกายรวมทั้งพุทธศาสนาด้วย  และการค้นพบโบราณวตัถุและ
สถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนเหล่าน้ีเร่ิมเป็นชุมชนที่มีการตั้งถ่ินฐานอยา่งถาวรตั้งแต่ช่วง
พุทธศตวรรษที่ 11-12 เน่ืองจากพบประติมากรรมพระวิษณุและศิวลึงคท์ี่แหล่งโบราณคดีเขาคูหา 
วดัถํ้ าแบบ Rock Cut อิทธิพลอินเดียตะวนัออกเฉียงใตร้าชวงศปั์ลลวะ เป็นศาสนสถานเน่ืองใน
ศาสนาพราหมณ์ กาํหนดอายใุนช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-14  นอกจากน้ีประติมากรรมของศาสนา
พราหมณ์ก็ยงัพบอีกเป็นจาํนวนมากพอที่จะเป็นหลักฐานที่เด่นชัด แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์ที่ไดเ้ผยแผ่เขา้สู่ในคาบสมุทรสทิงพระในช่วงเวลาต่างๆ ของชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 น้ีได ้หลกัฐานโบราณวตัถุของศาสนาพราหมณ์ ที่พบ
ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระน้ี ไดเ้ก็บรักษาไวท้ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ มชัฌิมาวาส 
และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา 
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ในบทน้ีไดศึ้กษาประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณคาบสมุทร
สทิงพระ จงัหวดัสงขลา และนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับลักษณะรูปแบบทางศิลปะที่พบใน
ชุมชนร่วมสมัยคาบสมุทรภาคใตข้องไทย หลกัฐานของประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และกมัพูชา  
ที่แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์กนั เกิดกระบวนการรับส่งอิทธิพลของคติความเช่ือเก่ียวกบัศาสนา
พราหมณ์ โดยมีร่องรอยหลกัฐานดงัน้ี 
 
โบราณสถานถ า้เขาคูหา  

ถํ้ าเขาคูหาอยูใ่นแหล่งโบราณคดีเขาคูหา กลุ่มชุมชนโบราณเขาคูหา-ชะแม ตั้งอยูใ่น
เขตพื้นที่ หมู่ที่  5 บ้านเขาคูหา ตาํบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวดัสงขลา (ภาพที่ 55) พิกัด
ภูมิศาสตร์ละติจูดที่ 7 องศา 36 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 23 ลิปดาตะวนัออก เขาคูหา
เป็นเขาหินทรายผสมหินกรวดมนในบางตอน มีขนาดเน้ือที่โดยรอบประมาณ 10-15 เมตร1 สภาพ
โดยทัว่ไปของแหล่งโบราณคดีเขาคูหามีลกัษณะเป็นพื้นที่ทุ่งนาและที่ราบลุ่ม บริเวณดา้นหน้าห่าง
ออกไปทางทิศตะวนัออกของเขาคูหา ประมาณ 300 เมตร พบพงัขนาดใหญ่ คือ “พงัพระ” มีเนินดิน
อยูบ่ริเวณตรงกลางพงั และห่างจากเขาคูหาไปทางทิศใตป้ระมาณ 15  กิโลเมตร เป็นชุมชนโบราณ
สทิงพระ (ภาพที่ 56) 

สภาพที่ตั้งของเขาคูหา เป็นกลุ่มภูเขา 4 ลูก ลกัษณะเป็นเขาลูกโดดเต้ียๆ อยูบ่นพื้นที่
ราบลุ่มนอกสันทราย ประกอบดว้ย เขาพะโคะ เขาคูหา เขาผี และเขาน้อย2 ซ่ึงเขาคูหาอยู่ทางทิศ
เหนือของเขาพะโคะ ที่เขาทั้ง 4 ลูกน้ี พบหลกัฐานทางโบราณคดีจาํนวน 2 ลูก คือ เจดียว์ดัพะโคะ 
และวดัถํ้าเขาคูหา 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1 อมรา ศรีสุชาติ, ศิลปะถ า้สมัยประวัติศาสตร์ภาคกลาง ภาคใต้, 81. 
2
  ธราพงศ ์ศรีสุชาติ, "เขาคูหา: ชุมชนโบราณ," ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 2 

(2542): 781. 
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ภาพที่ 55 แสดงตาํแหน่งแหล่งโบราณสถานถํ้าเขาคูหา กลุ่มชุมชนโบราณเขาคูหาชะแม   
ที่มา : ดดัแปลงจาก Google Earth 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 56 แสดงตาํแหน่งเขาคูหา พงัพระ  และเขาพะโคะ อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
ที่มา : ดดัแปลงจาก Google Earth 
 
 

ชุมชนโบราณเขาคูหา-ชะแม 

พังพระ เขาคูหา 

เขาพะโคะ 

เขาคูหา 
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1. เขาคูหาจากเอกสารโบราณ 

ประวติัความเป็นมาของเขาคูหาปรากฎอยูใ่นเอกสารโบราณหลายช้ิน ดงัน้ี 
1.1 กัลปนาจังหวัดพัทลุง เป็นเอกสารทางประวตัิศาสตร์สมยัอยุธยา ปรากฏถึง 

เขาคูหา ความวา่  
“ในที่วดัหลวงนั้นมีภเูขา 4 ภเูขา ในที่วดัหลวงเขาหน่ึงช่ือ ภิพัชสิง เขาหน่ึงช่ือ

เขาพนังตกุแกอยู่ข้างทักษิณ เขาหน่ึงช่ือ เขาคูหา อยู่ข้างอุดร เขาหน่ึงเล่าช่ือ เขาผี อยู่ข้างพายพั เขาภี
พชัสิงและเขาทั้งนีอ้ยู่ที่วดัหลวงนั้น”3  

ซ่ึงขอ้ความดังกล่าวตรงกับ พ.ศ. 2057 ในคร้ังพระยาธรรมรังคลัเป็นเจ้าเมือง 
สทิงพระตรงกบัรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 แห่งกรุงศรีอยธุยา 

1.2  แผนที่เมืองนครศรีธรรมราช จ.ศ. 977 (พ.ศ. 2158) เล่ม 3 ซ่ึงมีแผนที่การ
กลัปนาวดัในสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถ ครองราชยร์ะหว่างปี พ.ศ. 2148-2163 ในเอกสารแสดงถึง
วัดและสถ านที่สําคัญต่างๆ ประมาณ  250 แห่ง  ตั้ งแต่ เขต พื้นที่ อ ํา เภอหัวไท ร จังหวัด
นครศรีธรรมราช จนถึงอําเภอเมือง จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน ซ่ึงปรากฎช่ือ ของเขาคูหาว่า  
“เขาโคหาย” ทั้งยงัแสดงรูปภาพเขาคูหาตั้งอยูใ่กลพ้งัพระ ติดกบัพื้นที่นา และมีคลองชายเลนไหลมา
ทางเขาคูหา4 (ภาพที่  57) 

ส่วนด้านหลังของแผนที่เมืองนครศรีธรรมราช จ.ศ. 977 มีข้อความจารึกด้วย
อกัษรไทยฝักขาม เก่ียวกับการกลัปนาและบูรณะวดัพะโคะ ซ่ึงมีการกล่าวถึงเขาคูหาดว้ยเช่นกัน 
ความวา่  

“อยู่เลาอนึงไสย ไนยที่วัดหลวงนัน มีพูเขาสีเขา ไนยที่อวัดหลวงเขานึง ช่ือ 
ภพีชัสิง เขานึงช่ือพนังตกุแกอยู่ข้างทักสิร เขาหนึงช่ือเขาคูหา อยู่อุดอน เขาหนึงเล่าช่ือเขาผีอยู่ทาง
ภายบั เขาภภีชัสิงแล เขาทั้งนีอ้ยู่ที่วดัหลวงนั้น...”5 

 
 

                                                             
3 สาํนกันายกรัฐมนตรี, ประชุมพระต าราบรมราชูทิศเพ่ือกลัปนาภาคหน่ึง (กรุงเทพ: 

โรงพมิพส์าํนกันายกรัฐมนตรี, 2510), 66. 
4 ศิริพร ล่ิมวจิิตรวงศ ์และบณัฑิต ทองอร่าม, "เขาคูหา: หลกัฐานใหม่จากการ

ดาํเนินงานทางโบราณคดี," (เอกสารอดัสาํเนา). 
5 Ibid. 
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ภาพที่ 57 แสดงเขตกลัปนาวดับนเกาะสทิงพระในสมยักรุงศรีอยธุยา 
ที่มา : ศรีศกัร วลัลิโภดม, อู่อารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย (กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพม์ติชน, 
2546), คาํนาํ. 
 

2. ลักษณะของโบราณสถานเขาคูหา 
สภาพทั่วไปของเขาคูหาเป็นหินกรวดมนและหินทราย มีต้นไม้ขึ้ นปกคลุมอยู่

โดยทัว่ไป (ภาพที่ 59) ทางทิศตะวนัออกของเขาคูหา มีถํ้ าวางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต ้อยู่ 2 ถ ํ้ า 
บริเวณปากถํ้ าหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก ระหว่างถํ้ าทั้ง 2 มีระยะห่างกนัประมาณ 10.40 เมตร 
(ภาพที่ 58) สันนิษฐานว่าเป็นถํ้ าขุดเจาะแล้วดัดแปลงโดยฝีมือมนุษย ์เพื่อใช้เป็นศาสนสถาน
ประกอบพธีิกรรม ลกัษณะของสถาปัตยกรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 58 บริเวณหนา้ถํ้าทั้ง 2 ของเขาคูหา 
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ภาพที่ 59 บริเวณโดยรอบของถํ้าเขาคูหา 
 

ถ า้ที่ 1 ถ า้ด้านทิศเหนือ 
ถํ้ าที่ 1 น้ี ด้านหน้าของถํ้ าหันไปทางทิศตะวนัออก ขนาดของถํ้ ากวา้ง 4.24 เมตร 

ยาว 8 เมตร มีร่องรอยสกดัปากถํ้ าให้เป็นประตูรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้กวา้งประมาณ 1.82 เมตร (ภาพที่ 
60) ส่วนด้านบนและล่างของช่องประตูมีการสกดัหินเป็นช่องรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ สาํหรับใส่ธรณี
ประตู ซ่ึงสันนิษฐานว่าเดิมอาจทาํดว้ยไมห้รือหิน และไดสู้ญหายไปหมดแล้ว ช่องใส่ธรณีประตู
ด้านบนมีขนาดความกวา้งประมาณ 55 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.81 เมตร เจาะสลักเขา้ไปใน 
เน้ือหินมีความลึกประมาณ 31 เซนติเมตร ส่วนช่องใส่ธรณีประตูด้านล่างมีขนาดความกวา้ง
ประมาณ 54 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.92 เมตร เจาะสลกัเขา้ไปในเน้ือหินมีความลึกไม่สมํ่าเสมอ
กนัตั้งแต่ 12-17 เซนติเมตร 

ภายในถํ้าดา้นในสุดพบแท่นปูนซีเมนต ์ทางสาํนักศิลปากรที่ 10 สงขลาไดท้าํการ
ทุบแท่นปูนซีเมนตอ์อกไป พบวา่ดา้นในที่ถูกปูนซีเมนตโ์บกทบัอยูน่ั้น เป็นแท่นหินสกดัขนาดใหญ่ 
(ภาพที่ 61) ตวัของแท่นหินน้ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดกวา้งประมาณ 2.35 เมตร ยาวประมาณ 
4.52 เมตร มีความสูงวดัจากพื้นถํ้ าประมาณ 56 เซนติเมตร และมีการสกัดหินเป็นชั้นๆ คล้าย
ขั้นบนัได 1 ชั้น มีขนาดกวา้งประมาณ 17 เซนติเมตร และสูงจากพื้นถํ้ าประมาณ 34 เซนติเมตร  
ทั้งยงัสกดัเช่ือมต่อไปยงัผนงัดา้นทิศใต ้โดยมีลกัษณะเป็นแท่นขนาดกวา้งประมาณ 24 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 3.63 เมตร ซ่ึงสนันิษฐานวา่ไม่ไดใ้ชเ้ป็นขั้นบนัได แต่เป็นแท่นสาํหรับวางดอกไมห้รือ
เคร่ืองสาํหรับสกัการะบูชามากกวา่ 
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ภาพที่ 60 บริเวณหนา้ถํ้าและประตูถํ้าที่ 1 ถํ้าทิศเหนือของเขาคูหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 61 ภายในถํ้าที ่1 ของเขาคูหา ซ่ึงสกดัแท่นหินขนาดใหญ่เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ และมีการ

สกดัหินเป็นชั้นๆ คลา้ยขั้นบนัได 1 ขั้น 
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บนแท่นหินขนาดใหญ่มีร่องรอยการสกัดพื้นหินเป็นช่องส่ีเหล่ียมรูปจัตุรัส  
มีขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร ภายในช่องส่ีเหล่ียมน้ียงัเจาะเป็นช่องส่ีเหล่ียมจตุัรัสบริเวณ
ตรงกลาง 2 ช่อง ขนาดลดหลัน่กนั (ภาพที่ 63)  สนันิษฐานวา่ใชส้าํหรับเสียบเดือยของรูปเคารพและ
น่าจะเป็นศิวลึงค์ตามรูปแบบการประดิษฐานรูปเคารพเหมือนกับเทวาลัยในประเทศอินเดีย  
สมยัปัลลวะ ที่นับถือลทัธิไศวนิกาย เทพประธานจึงเป็นศิวลึงค ์เพราะพบช้ินส่วนศิวลึงคท์ี่แหล่ง
โบราณคดีเขาคูหาน้ีดว้ย และบริเวณด้านทิศเหนือของแท่นหินน้ีมีการสกดัหินยกสูงขึ้น เป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดกวา้งประมาณ 36 เซนติเมตร ยาว 2.17 เมตร สูง 29 เซนติเมตร ซ่ึงพบว่า 
บนแท่นหินดงักล่าวน้ีมีการเจาะหินใหเ้ป็นแอ่งรูปทรงค่อนขา้งกลม จาํนวน 2 แอ่ง แอ่งแรกมีขนาด
เสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 42 เซนติเมตร ลึกประมาณ 18 เซนติเมตร ถดัไปทางทิศตะวนัออกเป็น
หลุมที่ 2 ห่างจากหลุมแรกประมาณ 47 เซนติเมตร เป็นแอ่งขนาดกวา้งประมาณ 68 เซนติเมตร  
ลึกประมาณ 16 เซนติเมตร วางตวัตามแนวทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก6  

ภายในถํ้าบริเวณของพื้นถํ้ านั้น เป็นพื้นหินธรรมชาติไม่ราบเรียบเสมอกนัและไม่
พบร่องรอยการปูพื้น ในส่วนของผนงัดา้นในสุดดา้นทิศตะวนัตกของถํ้ า มีการสกดัผนังถํ้ าเป็นช่อง
หินมีลักษณะโคง้มนเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู (ภาพที่ 62)  ขนาดความกวา้งประมาณ 1.13 เมตร  
สูงประมาณ 1.38 เมตร สันนิษฐานว่าน่าจะใช้ในการประดิษฐานรูปเคารพชั้นรองของศาสนา
พราหมณ์ เน่ืองจากผนังรูปส่ีเหล่ียมโค้งมนน้ีมีขนาดเล็กกว่าแท่นหินที่สลักลักษณะเป็นฐาน
ประดิษฐานรูปเคารพ หรือฐานโยนิ (ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้) อีกทั้งการประดิษฐานรูปเคารพหลายองค์
ในเทวาลยัเดียวกนัเป็นรูปแบบที่พบในศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์อยูแ่ลว้ เช่น โบราณสถาน
เขาคา อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช เขาศรีวชิยั อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี หรือที่พบ
ในเทวาลยัของอินเดีย เป็นตน้7 

 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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ภาพที่ 62 บริเวณภายในถํ้าที่1 ของเขาคูหา ซ่ึงเป็นผนงัหินธรรมชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 63 ฐานประดิษฐานรูปเคารพที่สนันิษฐานวา่น่าจะใชป้ระดิษฐานศิวลึงค ์หรือเป็นฐานโยนิ 

สลกับนแท่นภายในถํ้าที่ 1 ของเขาคูหา 
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นอกจากน้ีภายในผนังที่สลกัเป็นช่องรูปส่ีเหล่ียมคางหมูโคง้มนน้ี ยงัพบการสกดั
หินเป็นแอ่งรูปวงรี มีขนาดกวา้งประมาณ 18 เซนติเมตร ยาวประมาณ 28 เซนติเมตร และลึก
ประมาณ 6 เซนติเมตร บริเวณผนงัสกดัหินเป็นร่องนํ้ าเลียบไปตามผนังถํ้ าดา้นทิศเหนือ ขนาดกวา้ง
ไม่สมํ่าเสมอประมาณ 10-11 เซนติเมตร มีความยาวทั้งหมดประมาณ 8.68 เมตร ต่อจากนั้นสกัด 
ร่องนํ้ าเป็นทางแยกสองสาย เพือ่ใหน้ํ้ าไหลลงไปสู่แอ่งค่อนขา้งกลม 2 แอ่งบนแท่นหินขนาดใหญ่ที่
ใกลก้บัฐานประดิษฐานรูปเคารพดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ (ภาพที่ 64) และสกดัร่องนํ้ าตามแนวการลาด
ลงไปสู่พื้นถํ้าบริเวณมุมผนงัดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของถํ้ า ซ่ึงมีช่องเจาะทะลุผนังถํ้ าออกไป
นอกถํ้า ลกัษณะรูค่อนขา้งกลมวดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางไดป้ระมาณ 58 เซนติเมตร และบริเวณ
นอกถํ้าปลายสุดของร่องนํ้ าไหล ก็ไดส้กดัพื้นหินเป็นหลุมค่อนขา้งกลมแต่ขนาดใหญ่กว่าภายในถํ้ า 
วดัขนาดความกวา้งประมาณ 74 เซนติเมตร สูงประมาณ 70 เซนติเมตร8  (ภาพที่ 65) 

สาํหรับส่วนเพดานของถํ้ าที่ 1 น้ี ใชเ้พดานของถํ้ าเป็นเพดานธรรมชาติ ซ่ึงมีรอย
แตกของหินตามธรรมชาติเป็นร่องยาวลงตามผนังถํ้ าจนถึงพื้นถํ้ า และพบการสกดัหินเป็นร่องนํ้ า  
มีขนาดกวา้ง 12 เซนติเมตร ในตาํแหน่งเดียวกบัรอยแตกธรรมชาติยาวต่อเน่ืองไปบรรจบกบัร่องนํ้ า
บริ เวณผนังถํ้ าที่ ไหลต่อไปย ังช่องที่ เจาะทะลุผนังถํ้ าออกไปสู่นอกถํ้ าทางผนังด้านทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ9 (ภาพที่ 66) 

ร่องนํ้ าทางดา้นทิศเหนือของถํ้าน้ี สันนิษฐานว่า ทาํไวใ้ชป้ระโยชน์ 2 ดา้นดว้ยกนั 
กล่าวคือ ดา้นพธีิกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ โดยการสรงนํ้ าประติมากรรมรูปเคารพที่ประดิษฐานในช่องที่สกดั
เขา้ไปในผนงัถํ้า แลว้ให้นํ้ าไหลลงมาสู่แอ่งนํ้ า 2 แอ่ง ซ่ึงใชก้กัเก็บนํ้ าในการทาํพิธี ส่วนนํ้ าที่เหลือ 
ก็ปล่อยให้ไหลลงไปตามร่องนํ้ าออกสู่ภายนอกถํ้ า และอีกหน่ึงประโยชน์คือ ใช้เป็นร่องระบาย
นํ้ าฝนที่ซึมไหลลงมาตามรอยแยกของหินตามธรรมชาติ โดยเฉพาะรอยแตกบนเพดานของถํ้ าที่แตก
ยาวมาสู่พื้นถํ้า ซ่ึงปัจจุบนัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในดา้นดงักล่าวน้ีแลว้ เน่ืองดว้ยเวลาที่ยาวนานทาํให้มี
คราบหินปูนจบัตวักนั นํ้ าจึงเปล่ียนทิศทางการไหลไปตามแนวหินปูน และไม่ตกลงบนร่องนํ้ าที่
สกดับนพื้นถํ้าเพือ่ระบายนํ้ าออกไปนอกถํ้า 

สําหรับเทคนิคในการก่อสร้างศาสนสถานถํ้ าที่  1 สันนิษฐานได้ว่า เป็นถํ้ า
ธรรมชาติที่ไม่ไดขุ้ดเขา้ไปในภูเขาดว้ยฝีมือของมนุษยท์ั้งหมด แต่มนุษยเ์ขา้ไปดัดแปลงโดยการ

                                                             
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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สกดัหินเป็นส่ิงก่อสร้างต่างๆ เพือ่การใชง้าน เช่น แท่นหินที่ใชป้ระดิษฐานประติมากรรมรูปเคารพ
และร่องระบายนํ้ า เป็นตน้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 64 แอ่งนํ้ าสกดั สนันิษฐานวา่ใชร้องรับนํ้ าจากพธีิกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ โดยการสรงนํ้ า

ประติมากรรมรูปเคารพที่ประดิษฐานในช่องที่สกดัเขา้ไปในผนงัถํ้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 65 แอ่งนํ้ าและรางนํ้ าสกดับริเวณทิศเหนือของถํ้าที่สนันิษฐานวา่ใชร้องรับนํ้ าในดา้น
พธีิกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ และ ใชเ้ป็นร่องระบายนํ้ าฝนที่ซึมไหลลงมาตามรอยแยกของหินตามธรรมชาติ 
ภายในถํ้าที่ 1 ของเขาคูหา 
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ภาพที่ 66 ช่องที่เจาะทะลุผนงัถํ้าเพือ่ใหน้ํ้ าไหลตามร่องนํ้ าออกไปสู่นอกถํ้า ทางผนงัดา้นทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

ถ า้ที่ 2 ถ า้ด้านทิศใต้ 
ถํ้ าที่  2 น้ี ตั้ งอยู่ทางทิศใต้ของถํ้ าที่  1 โดยมีระยะห่างกันประมาณ 10.40 เมตร 

ดา้นหนา้ของถํ้าหรือปากถํ้ าหันไปทางทิศตะวนัออกเช่นเดียวกบัถํ้ าที่ 1 แต่บริเวณดา้นนอกปากถํ้ า
พบร่องรอยการปูพื้นอิฐอยู่เล็กน้อยขนาดของอิฐกวา้งประมาณ 44 เซนติเมตร ยาวประมาณ 26 
เซนติเมตร และหนาประมาณ 7 เซนติเมตร (ภาพที่ 67) 

บริเวณพื้นภายในถํ้าเป็นพื้นหินธรรมชาติ ไม่มีการปูพื้นและการสกดัตกแต่งดงันั้น
พื้นถํ้าจึงเรียบไม่สมํ่าเสมอแช่นเดียวกบัพื้นถํ้าที่ 1 บริเวณผนงัดา้นในสุดมีการสกดัหินบนผนังถํ้ าให้
เรียบ กวา้งประมาณ 1.90 เมตร ยาวประมาณ 2.76 เมตร วัดความสูงจากพื้นถํ้ าประมาณ 40 
เซนติเมตร (ภาพที่ 68) บนผนังถํ้ าน้ีมีภาพจิตรกรรมเป็นรูปสัญลกัษณ์ของคาํว่า “โอม” เขียนดว้ยสี
แดง (ภาพที่ 69) และบริเวณผนังถํ้ าทั้ง 2 ด้าน มีการสกัดหินให้เป็นแท่นซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นที่
สาํหรับวางเคร่ืองสกัการะบูชาเช่นเดียวกบัถํ้าที่ 1  

สาํหรับเทคนิคการก่อสร้างของถํ้าที่ 2 สนันิษฐานวา่ เป็นถํ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
แต่มนุษยเ์ขา้ไปดดัแปลงโดยสกดัหินใหเ้ป็นรูปแบบส่ิงก่อสร้างที่ตอ้งการ เพือ่การใชง้านเหมือนกบั
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ถํ้ าที่ 1 เช่น การสกัดผนังให้เรียบก่อนเขียนภาพจิตรกรรม และการสกัดหินเป็นแท่นสําหรับวาง
เคร่ืองสกัการบูชา เป็นตน้10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 67 บริเวณหนา้ถํ้าและประตูถํ้าที่ 2 ถํ้าทิศใตข้องเขาคูหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 68 บริเวณภายในถํ้าที่ 2 ของเขาคูหา ซ่ึงแสดงให้เห็นการสลกัหินเป็นแท่นที่อาจประดิษฐาน

รูปเคารพ และภาพจิตรกรรมสญัลกัษณ์ “โอม” 

                                                             
10 Ibid. 
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ภาพที่ 69 ภาพจิตรกรรมเป็นรูปสญัลกัษณ์ของคาํวา่ “โอม” เขียนดว้ยสีแดง 
 

อาคารหน้าถ า้ที่ 1 ด้านทิศเหนือ 
บริเวณหน้าถํ้ าที่ 1 ถ ํ้ าดา้นทิศเหนือ มีร่องรอยซากโบราณสถานที่เป็นอาคารห่าง

จากปากถํ้ าประมาณ 2 เมตร ลกัษณะเป็นรูปอาคารส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดกวา้ง 8.50 เมตร ยาว 10.5 
เมตร ซ่ึงอยู่ในสภาพชํารุดเหลือเพียงแนวอิฐที่เป็นขอบของอาคารวางตัวเรียงกันตามแนวทิศ
ตะวนัออก-ตะวนัตก พบเพยีง 2 แนว (ภาพที่ 70) โดยใชอิ้ฐอยา่งน้อย 3 กอ้น เพื่อเสริมความมัน่คง 
และสูงจากพื้นดินประมาณ 8-15 เซนติเมตร 

จากการขดุคน้ของสาํนกัโบราณคดีที่ 13 สงขลา ในปี พ.ศ. 2543-2544 พบร่องรอย
ของการใช้อิฐเพียงก้อนเดียวในการปูพื้นเป็นแนวกวา้งประมาณ 44 เซนติเมตร ยาวประมาณ 57 
เซนติเมตร และพบร่องรอยหลุมเสาจาํนวน 4 แห่ง ซ่ึงมีขนาดและรูปแบบที่ไม่เหมือนกนั กล่าวคือ 
มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 25-45 เซนติเมตร รูปแบบมีทั้งหลุมที่เจาะพื้นอิฐเขา้ไป หลุมที่เจาะ
ลงไปในพื้นหินใตดิ้น และหลุมที่เกิดจากการนาํหินมาเรียงกนัเป็นช่องวงกลม ทั้งน้ีไม่พบร่องรอย
ของเสาอาคาร สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเสาไม้ที่ขนาดไม่เท่ากันทั้งหลงัและแนวเสาแต่ละตน้ไม่
ต่อเน่ืองกนั แต่ทั้งน้ีพบร่องรอยที่สามารถสันนิษฐานว่า เสาแต่ละตน้มีระยะห่างกนัประมาณ 2.40 
เมตร อีกทั้งไม่พบร่องรอยของปูนฉาบและผนังอาคารเลย จึงสามารถสันนิษฐานว่า อาคารเป็น
รูปแบบอาคารโถง หลงัคาเป็นเคร่ืองไมมุ้งดว้ยกระเบื้องเกล็ดเต่า เป็นหลงัคาลดชั้น 2 ชั้น เป็นอยา่ง
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น้อย เน่ืองจากพบกระเบื้องเกล็ดเต่า 2 ขนาด คือ ขนาดกวา้ง 15 เซนติเมตร ยาว 23 เซนติเมตร  
หนา 1 เซนติเมตร และขนาดกวา้ง 11 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร ส่วนดา้นยาวไม่สามารถวดัได้
เน่ืองจากชาํรุดมาก ไม่มีการประดับชายหลงัคาดว้ยกระเบื้องเชิงชาย แต่มีการมุงส่วนสันหลังคา
บนสุด เน่ืองจากพบกระเบื้องสันหลงัคา มีลกัษณะเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบตรงกลางกวา้งประมาณ  
7 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ขอบของทั้ง 2 ขา้งยืน่เฉียงออกมา11 

ส่วนบริเวณพื้นมีการปูด้วยอิฐเพียงกอ้นเดียว และไม่มีการฉาบปูนทบั อิฐที่ใช้มี
ขนาดกวา้งประมาณ 18 เซนติเมตร ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร และหนาประมาณ 8 เซนติเมตร มีสี
สม้ออกแดง และเผาดว้ยอุณหภูมิต ํ่า12 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 70 แนวอิฐที่เป็นขอบของอาคารบริเวณหนา้ถํ้าที่ 1 ของเขาคูหา วางตวัเรียงกนัตามแนวทิศ

ตะวนัออก-ตะวนัตก โดยใชอิ้ฐอยา่งนอ้ย 3 กอ้น 

                                                             
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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ห่างออกไปทางทิศตะวนัออกของเขาคูหา มีพงัขนาดใหญ่ ขื่อ “พงัพระ” (ภาพที่ 71) 
ลกัษณะเป็นพงัรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส ขนาดประมาณ 300 x 300 เมตร บริเวณตรงกลางของพงัเป็นเกาะ
ดิน ซ่ึงพบประติมากรรมศาสนาพราหมณ์ที่สาํคญั คือ พระอคสัตยะสาํริด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 71 พงัพระ บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาคูหา 
 

3. หลักฐานภายในถ า้ 

ถ ้าที่ 1 ถ ้าทางทิศเหนือ จากการขุดคน้ทางโบราณคดีของสํานักศิลปากรที่ 10 
สงขลา ในปี พ.ศ. 2543-2544  พบหลกัฐานโบราณวตัถุที่เป็นรูปเคารพทางศาสนา ไดแ้ก่ รูปเคารพ
พระวิษณุ และ ศิวลึงค์ ที่ถูกการตดัผ่าทาํลายอย่างตั้งใจและขุดหลุมฝังไวบ้ริเวณลานหน้าถํ้ าที่ 1  
(ดูพระวษิณุที่เขาคูหาหนา้ 144) 

ถ ้าที่  2 ถ ้าทางทิศใต้ ภายในถํ้ าพบการเขียนภาพลายเส้นสัญลักษณ์ “โอม” ที่
ปัจจุบนัจางหายเกือบมองไม่เห็นแลว้ ภาพดงักล่าวเม่ือวดัขนาดกรอบมีขนาดกวา้ง 2.30 ยาว 1.50 
เมตร และวดัความสูงจากพื้นแท่นตอนในสุดประมาณ 60 เซนติเมตร เขียนดว้ยสีแดงเกือบส้มไป
ตามแนวนอนขนานกบัพื้น มีความยาวของภาพ 140 เซนติเมตร จากนั้นปลายเส้นทั้ง 2 ขา้งของ 
เส้นขนานลากต่อมาเป็นเส้นแนวตั้งฉาก ดา้นทิศใตข้องถํ้ ายาวประมาณ 75 เซนติเมตร ส่วนดา้น 
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ทิศเหนือของถํ้ ายาว 62 เซนติเมตร ตรงปลายเส้นทั้ง 2 ม้วนเขา้ด้านในเช่ือมกันเป็นวงไวภ้ายใน 
บริเวณตรงกลางของวงกลมทั้ง 2 มีวงกลมอีกวงขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 50 เซนติเมตร และมี
วงกลมขนาดเล็กอยู่ขา้งในอีกหน่ึงวงมีขนาดเล็กกว่า โดยมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 12 เซนติเมตร13  
(ภาพที่ 72) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 72  สญัลกัษณ์ “โอม” ภายในถํ้าที่ 2 ของเขาคูหา จากแหล่งโบราณคดีเขาคูหา  
ที่มา:   ธชัวทิย ์ทวสุีข, “เขาคูหาถํ้าศาสนสถานสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์บนคาบสมุทรสทิงพระ,” 
(การศึกษาเฉพาะบุคคลตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 14. 

 
สัญลักษณ์โอมน้ี คงเดช ประพฒัน์ทอง ได้ให้ความเห็นว่า มาจากการประดับ

อักขระเน่ืองในภาษาสันสกฤตไวด้้วยกัน เพื่อให้คาํว่า “โอม” มีความหมายอันเป็นหัวใจหรือ
สญัลกัษณ์ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาพราหมณ์หรือการรวบอกัขระ 3 ตวั เขา้ไวด้ว้ยกนั คือ อะ-อุ-มะ ซ่ึงมี
ความหมายไดแ้ก่ อะ หมายถึง พระศิวะ อุ หมายถึง พระวษิณุ และ มะ หมายถึง พระพรหม รวมแลว้
หมายถึง พระตรีมูรติ เทพเจา้ที่สาํคญั 3 องค ์ ของศาสนาพราหมณ์14 อนัหมายถึง การรวมจกัรวาลไว ้

                                                             
13 อมรา ศรีสุชาติ, ศิลปะถ า้สมัยประวัติศาสตร์ภาคกลาง ภาคใต้, 82. 
14 คงเดช ประพฒัน์ทอง ในธราพงศ ์ศรีสุชาติ , "ชุมชนแรกเร่ิมสมัยประวติัศาสตร์

บริเวณวดัพะโคะ และใกลเ้คียง," 42. 
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เป็นหน่ึงเดียว และเป็นที่เช่ือกันอยา่งแพร่หลายของผูน้ับถือศาสนาพราหมณ์ การปรากฏลกัษณะ
ดงักล่าวในถํ้ าคูหาแห่งน้ีแสดงให้เห็นว่า บริเวณน้ีเป็นศาสนสถานศาสนาพราหมณ์ที่สาํคญัของ
ชุมชน และคงสมมติให้เป็นเสมือนศูนยก์ลางจกัรวาลที่สถิตของเทพที่เคารพนับถือ ซ่ึงจะมีการ
ประกอบพธีิกรรมคร้ังสาํคญับริเวณน้ี15 

จากการศึกษาเปรียบเทียบของธชัวิทย ์ทวีสุข สาํหรับสัญลกัษณ์ “โอม” ในถํ้ าที่ 2 
ของเขาคูหาน้ีมาเปรียบเทียบกบัรูปแบบอกัษรทมิฬ และอักษรอ่ืนๆ ในปัจจุบนั พบว่าสัญลักษณ์ 
“โอม” ในถํ้าเขาคูหามีความใกลเ้คียงกบัสญัลกัษณ์ “โอม” ในภาษาทมิฬมากที่สุด จึงกาํหนดอายไุด้
ราวพทุธศตวรรษที่ 12-1416  

ถํ้าศาสนสถาน “เขาคูหา” จากหลกัฐานที่พบในการขุดคน้ทางโบราณคดี สันนิษฐาน
ไดว้า่ โบราณสถานถํ้าเขาคูหาน้ีสร้างขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นศาสนสถานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ โดยเป็นถํ้ า
ธรรมชาติ แต่มีการขุดเจาะดัดแปลงโดยฝีมือมนุษยเ์พื่อให้เขาคูหาเป็นถํ้ าที่ใช้ในการประกอบ
พธีิกรรมทางศาสนาของกลุ่มคนที่นบัถือศาสนาพราหมณ์และอยูบ่ริเวณพื้นที่ดงักล่าว เพราะภายใน
ถํ้ามีร่องรอยการประดิษฐานรูปเคารพและจิตรกรรมที่มีรูปแบบเหมือนกบัเทวาลยัในประเทศอินเดีย 
และทางดา้นทิศตะวนัออกของเขาคูหามีพงัพระที่เป็นสระนํ้ าใชใ้นการประกอบพิธีกรรม จากการ
พบหลกัฐานร่วมดงัที่กล่าวมาแลว้นั้น จึงสนันิษฐานวา่ ถํ้าศาสนสถานเขาคูหาน้ีจดัเป็นศาสนสถาน
เพื่อประกอบพิธีกรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-14 และในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 20-22 พวกมุสลิมบริเวณปลายแหลมมลายูและบริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซียเขา้มา
ปลน้บา้นเมืองบนคาบสมุทรสทิงพระ รวมทั้งโบราณสถานเขาคูหาน้ีดว้ย เพราะพบรูปเคารพและ 
ศาสนสถานที่ถูกทาํลาย เน่ืองจากพวกมุสลิมน้ี เม่ือเขา้โจมตีมกัจะทาํลายรูปเคารพของศาสนาอ่ืนๆ 
และอาจทาํใหเ้ขาคูหาถูกละทิ้งและเลิกใชเ้ป็นศาสนสถานประกอบพธีิกรรมนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

 
 
 
 

                                                             
15 Ibid. 
16 ธชัวิทย ์ทวีสุข, "เขาคูหาถํ้ าศาสนสถานสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์บนคาบสมุทร

สทิงพระ," 60. 
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4. วิเคราะห์เปรียบเทียบโบราณสถานถ า้เขาคูหา 
เม่ือศึกษาวเิคราะห์ถํ้ าเขาคูหาแลว้มีเทคนิคการก่อสร้างเหมือนกนักบัถํ้ าศาสนถานใน

อินเดีย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 8-13 ในสมัยราชวงศ์ปัลลวะ แถบอินเดียภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เทวาลยัที่มหาพาลีปุรัม (Mahabalipuram) หรือมามลัละปุรัม (Mamallapuram) 
ซ่ึงปรากฏการขุดเจาะเป็นถํ้ าศาสนสถานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ที่สาํคญัของอินเดียใต ้สาํหรับ
ถํ้าศาสนสถานสมยัปัลลวะน้ีใชเ้ทคนิคการก่อสร้างโดยการสลกัหินภูเขาขนาดเล็กที่โผล่ขึ้นมาเหนือ
ทรายบริเวณชายหาดให้เป็นเทวาลยักลางแจง้ แต่ถา้เป็นภูเขาจะขนาดใหญ่สกดัเจาะหินเขา้ไปเป็น
ถํ้ าแบบเช่นเดียวกบัวิธีการก่อสร้างถํ้ าศาสนสถานในสมยัคุปตะ เช่น ถํ้ าเอเลฟันตะ ถํ้ าเอลโลรา  
ซ่ึงเม่ือศึกษาวเิคราะห์ถํ้าเขาคูหาแลว้มีเทคนิคการก่อสร้างที่เหมือนกนั กล่าวคือ มีการเจาะสลกัเขา
คูหาใหเ้ป็นถํ้าโดยฝีมือมนุษยแ์ละดดัแปลงเพื่อใชใ้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นเดียวกบั
ถํ้าศาสนสถานในอินเดีย ซ่ึงถูกใชง้านในช่วงพทุธศตวรรษที่ 12-15 ตรงกบัสมยัราชวงศปั์ลลวะ  

4.1 ถ า้ศาสนสถานสมัยปัลลวะ 
รัฐทมิฬนาฑู ภายใตก้ารปกครองของราชวงศปั์ลลวะ มีความเจริญรุ่งเรืองมากใน

อินเดียภาคใต ้ในรัฐทมิฬนาฑูเป็นกลุ่มคนที่ใชภ้าษาทมิฬ อนัเป็นกลุ่มภาษาที่มีความโดดเด่นมาก
ที่สุดที่ชาวดราวเิดียนใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 

ภาษาทมิฬเป็นภาษาในตระกูลดราวิเดียน ซ่ึงเป็นภาษาถ่ินที่เก่าแก่ที่สุดและมีผูใ้ช้
มากที่สุดอีกภาษาหน่ึง ปัจจุบนัปรากฏกลุ่มคนใชภ้าษาทมิฬในอินเดียใตท้ี่รัฐทมิฬนาฑู ซ่ึงใชเ้ป็น
ภาษาราชการ นอกจากน้ียงัพบการใช้ภาษาทมิฬที่บริเวณตอนบนของศรีลงักา มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และแอฟริกาใต ้และบางหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียด้วย ภาษาทมิฬประกอบดว้ยภาษาทอ้งถ่ิน 
ภาษาถ่ินของวรรณะพราหมณ์ และวรรณะอ่ืนๆ หลายภาษา17 ปัจจุบนัตวัอกัษรภาษาทมิฬพฒันามาก
จากอกัษรปัลลวะ ซ่ึงมีพยญัชนะ 24 ตวั 18 เสียง และสระ 12 ตวั 12 เสียง18  

 
 
 

                                                             
17

 ธิดา สารยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ เมืองโบราณ, 2554), 236-
37. 

18 ศรัณย ์ทองปาน และวิชญดา ทองแดง, อินเดียเร่ิมที่น่ี ทมิฬนาฑู (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2553), 94. 
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สําหรับรัฐทมิฬนาฑูน้ีเป็นที่ตั้งของเมืองมามัลละปุรัมอันเป็นที่ตั้ งของกลุ่มถํ้ า 
ศาสนสถานที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะสมัยแบบปัลลวะ เร่ิมตั้ งแต่สมัยราชวงศ์ปัลลวะ 
(Pallava Dynasty Period) ราชธานีอยูท่ี่กาญจีบุรัม (Kanchiburam) อยู่ถดัลงมาทางใตจ้ากนคร 
มทัราส (Madras) ริมฝ่ังอ่าวเบงกอล ราชวงศปั์ลลวะมีปฐมกษตัริยน์ามว่า สิงหวิษณุ (Sinha Vishnu) 
กษตัริยอ์งค์ต่อมา คือ พระเจา้มเหนทรวรมันที่ 1 (Mahendravaraman I) เป็นกษตัริยท์ี่มีความ
เช่ียวชาญในหลายศาสตร์ โดยเฉพาะดา้นศิลปะ ทรงสร้างศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ไวห้ลาย
แห่ง กษัตริยอ์งค์ต่อๆ มา ก็ยงัทรงอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์ และสร้างเทวาลัยไวจ้าํนวนมาก  
โดยเฉพาะที่มหาพาลีปุรัม (Mahabalipuram) ในช่วงพทุธศตวรรษที่ 12- 14 

สําหรับในช่วงแรกของสมัยปัลลวะจะสร้างถํ้ าศาสนสถานเพื่อการประกอบ
พิธีกรรม  และในเวลาต่อมาจึงจะสร้างสถาปัตยกรรมโดยการก่อสร้างเป็นศาสนสถาน สําหรับ 
ถํ้ าศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดของปัลลวะ คือ สร้างในสมัยพระเจา้มเหนทรวรมันที่ 1 ซ่ึงอุปถัมภ์
ศาสนาพราหมณ์ ลทัธิไศวนิกาย ถํ้าศาสนสถานสมยัปัลลวะ ที่สาํคญัมีดงัน้ี 

ถ ้าลักษิตา (Laksita)  ตั้งอยูท่ี่รัฐทมิฬนาฑู (Tamil Nadu) สร้างถวายเทพเจา้ทั้ง 3 
ในศาสนาพราหมณ์หรือตรีมูรติ ขนาดสูง 100 ฟุต ด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือ บริเวณด้านหน้า
ของถํ้ ามีลกัษณะเต้ียแต่กวา้ง เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีการสลักเสาหลกั 2 เสา และเสาบริเวณหน้า
ระเบียงเรียงรายกนั (ภาพที่ 73) บริเวณขา้งประตูทางเขา้ทั้งสองขา้งมีประติมากรรมรูปเทพผูพ้ิทกัษ ์
ลกัษณะเสาบริเวณส่วนฐานและยอดสลกัเป็นรูปส่ีเหล่ียม บริเวณส่วนกลางเป็นรูปแปดเหล่ียมใน
ลกัษณะแบบเดียวกนั ภายในเป็นห้องโถง แบ่งเป็น 2 ส่วน และมีศาลเพื่อประดิษฐานเทพตรีมูรติ 
บริเวณประติมากรรมรูปเทพผูพ้ทิกัษด์า้นซา้ยของถํ้า พบจารึกจาํนวน 4 บรรทดั ดว้ยภาษาสันสกฤต 
ความวา่ “เทวาลยัแห่งนีส้ร้างถวายพระพรหม พระศิวะ และพระ วิษณุ โดยพระเจ้ามเหนทรปัลลวะ 
โดยปราศจากไม้ โลหะ อิฐ และปูน” ในส่วนดา้นขวาของหอ้งสนันิษฐานวา่ประดิษฐานพระพรหม 
ตรงกลางของห้องประดิษฐานพระศิวะ และพระวิษณุประดิษฐานอยู่ด้านซ้าย (ภาพที่ 74) แต่
ปัจจุบนัรูปเคารพสูญหายไป สนันิษฐานวา่สร้างขึ้นช่วงตน้พทุธศตวรรษที่ 1219 

 
 
 

                                                             
19 Susan L. Huntington, The Art of Ancient India. (New York:: John 

Weatherhill,Inc., 1985), 292-93. 
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ภาพที่ 73 ผงั และบริเวณหนา้ถํ้าลกัษิตา 
ที่มา : Susan L. Huntington, The Art of Ancient India (New York: John Weatherhill,Inc., 1985), 

Fig 14.1-14.2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  (ก)             (ข) 
 

ภาพที่ 74 การสลกัถํ้า และจารึกที่ลกัษิตา 
 (ก) จารึกของพระเจา้มเหนทรปัลลวะ (ข) หอ้งประดิษฐานรูปเคารพที่ถ ํ้าลกัษิตา 
ที่มา : C.P.R. Enviromental Education Centre, Mandagapattu Cave Temple, accessed January 
28, 2018, available from  
http://www.cpreecenvis.nic.in/Database/MandagapattuCaveTemple_2931.aspx 

 
 



 116 
 

 
 

กลุ่มเทวาลัยมหาพาลีปุรัม (Mahabalipuram)  
กลุ่มเทวาลยัมหาพาลีปุรัม (Mahabalipuram) หรือ มามลัลปุรัม (Mamallapurum) 

เป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ที่สําคัญของอินเดียใต้ เป็นผลงานสถาปัตยกรรมและ
ประติมากรรมของราชวงศปั์ลลวะที่ยิง่ใหญ่และมีช่ือเสียงมาก ที่ตั้งอยูท่างตอนใตข้องนครมทัราส 
ประมาณ 35 ไมล์ และอยูริ่มทะเลบริเวณอ่าวเบงกอล ในมหาสมุทรอินเดีย บทบาทของเมืองน้ีคือ
การเป็นเมืองท่าโบราณทางฝ่ังอ่าวเบงกอล พ่อคา้นักเดินเรือชาวกรีกเคยมาสํารวจและตั้งแหล่ง
คา้ขายที่น่ี ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 6 สําหรับทาํการคา้กบัจกัรวรรดิโรมัน ทั้งน้ีมีการขุดคน้พบ
เหรียญโรมนั รวมทั้งหลวงจีนพระถงัซมัจัง๋เคยเดินทางผา่นมายงัเมืองน้ีดว้ย 

กลุ่มเทวาลัยมหาพาลีปุรัม เดิมช่ือมามัลลปุรัม อนัหมายถึงเมืองของมัลละ เป็น 
พระนามหน่ึงของพระเจา้นรสิงหวรมันที่ 1 (ครองราชยร์าวพุทธศกัราช 1173-1213) กษตัริยผ์ู ้
ยิง่ใหญ่ของราชวงศปั์ลลวะ และผูบ้ญัชาอุปถมัภใ์หส้ร้างเทวาลยักลุ่มน้ีขึ้น ณ บริเวณน้ี โดยการสลกั
จากหินภูเขาขนาดเล็กที่ตั้งเขา้ไปบริเวณชายหาดริมทะเลน้ี ซ่ึงปัจจุบนัเทวาลยัหลายหลงัไดจ้มหาย
ลงสู่ทอ้งทะเลเน่ืองจากชายหาดยบุตวัลง20 

เทคนิคการก่อสร้างใชว้ธีิการสลกัหินภูเขาขนาดเล็กที่โผล่ขึ้นมาเหนือทรายบริเวณ
ชายหาดให้เป็นเทวาลัยกลางแจง้ แต่ถ้าเป็นภูเขาขนาดใหญ่จะสกัดเจาะหินเขา้ไปเป็นถํ้ าแบบ
เช่นเดียวกบัวิธีก่อสร้างถํ้ าศาสนสถานในแถบตะวนัตกของอินเดีย เช่น ถํ้ าเอเลฟันตะ ถํ้ าเอลโลรา 
เป็นตน้ ดงันั้นลวดลายสลกัประติมากรรมล้วนสลกัจากหินภูเขากอ้นเดียวกันกบัเทวาลัยทั้งหมด 
โคนเสาตกแต่งดว้ยวยาล บริเวณน้ีมีเทวาลยัหลายหลงั ดา้นในมีรูปประติมากรรมเทพของศาสนา 
และเหตุการณ์เร่ืองเล่าเน่ืองในศาสนาพราหมณ์  กลุ่มเทวาลัยมหาพาลีปุรัมที่สําคัญ ได้แก่  
เทวาลัยตรีมูรติ เทวาลัยวราหะ เทวาลัยเคณศรถะ  ถํ้ า  5 พี่น้องปาณฑพ เทวาลัยปัญจรถะ  
และเทวาลยัมหิษสุรมรรทินี (ภาพที่ 75) 

 
 
 
 
 

                                                             
20 กาํจร สุนทรพงษศ์รี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย (กรุงเทพฯ: บริษทัแอตทีฟ พร้ินท,์ 

2553), 211. 
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4.2 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ 
เขาคูหามีสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปเป็นพื้นที่ทุ่งนาและที่ราบลุ่ม บริเวณเบื้องหน้า

ของเขาคูหามีพงัพระ ซ่ึงเป็นสระนํ้ าขนาดใหญ่ตรงกลางพงัเป็นเนินดินสันนิษฐานว่าเป็นพงัเพื่อใช้
ในการประกอบพธีิกรรม ลกัษณะของเขาคูหาเป็นภูเขาลูกโดดเต้ียๆ เป็นเขาหินทรายผสมหินกรวด
มนในบางตอน ในกลุ่มภูเขา 4 ลูก ที่ต ั้งอยูบ่นพื้นที่ราบลุ่มนอกสันทราย ไดแ้ก่ เขาพะโคะ เขาคูหา 
เขาผ ีและเขานอ้ย ซ่ึงสภาพภูมิประเทศดงักล่าวของเขาคูหามีความคลา้ยคลึงกบับริเวณกลุ่มเทวาลยั
ของเมืองมหาพาลีปุรัม กล่าวคือ  มหาพาลีปุรัมหรือมามลัละปุรัม (ภาพที่ 76) เป็นเมืองที่ตั้งอยูใ่กล้
ทะเลและไดเ้ลือกภูเขาลูกโดดที่ตั้งอยูใ่กลท้ะเลดา้นซ้ายฝ่ังทะเลตะวนัออกเจาะสลกัเป็นถํ้ าเทวาลยั
เพื่อใช้เป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ (ภาพที่  77) และขุดสระนํ้ า 
(ภาพที่ 79) ชาวอินเดียที่เดินทางเขา้มาบริเวณคาบสมุทรสทิงพระเน่ืองจากการเจริญเติบโตทาง
การค้า และเร่ิมมีการตั้ งถ่ินฐานที่อยูอ่าศยัในพื้นที่บริเวณน้ี เม่ือพบภูเขาลูกโดด (เขาคูหา) ที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัสภาพภูมิประเทศของตนเอง (ภาพที่ 78) จึงก่อให้เกิดการสร้างสถาปัตยกรรม
เพื่อใชเ้ป็นศาสนสถานที่พึ่งทางจิตใจที่มีความใกลเ้คียงกบัวฒันธรรมของตนเอง โดยการขุดเจาะ
ดดัแปลงเขาคูหาเป็นถํ้าศาสนสถาน และไดเ้ผยแผศ่าสนาของตนเองสู่กลุ่มคนในชุมชนบริเวณน้ีซ่ึง
เป็นชุมชนในสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ ถํ้าเขาคูหาจึงถูกใชใ้นการประกอบพิธีกรรมของกลุ่มคนที่
นบัถือศาสนาพราหมณ์ในพื้นที่บริเวณน้ีเร่ือยมา  
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ภาพที่ 76 ที่ตั้งของกลุ่มเทวาลยัที่มามลัละปุรัม และถํ้าเขาคูหา 
ที่มา : Google Earth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 77 ลกัษณะภูมิประเทศบริเวณกลุ่มเทวาลยัที่มามลัละปุรัม 
ที่มา : Google Earth 
 
 

มามลัละปุรัม 

เขาคูหา 
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ภาพที่ 78 ลกัษณะภูมิประเทศที่เขาคูหา เป็นภูเขาหินกรวด ลูกโดดเต้ียๆ 

 

ภายในถํ้ าคงประดิษฐานประติมากรรมรูปเคารพเหมือนกับเทวาลัยในประเทศ
อินเดีย เน่ืองจากพบร่องรอยการเจาะสกดัพื้นถํ้ าเป็นฐานประดิษฐานรูปเคารพ ซ่ึงพิจารณารูปแบบ
แลว้เหมือนกบัรูปแบบของฐานโยนิ และการสกดัหินเป็นรูปโคง้มนสนันิษฐานว่าใชป้ระดิษฐานรูป
เคารพเทพชั้นรอง นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานประติมากรรมบริเวณเขาคูหา เช่น ช้ินส่วนศิวลึงคท์ี่ถูก
ทาํลายและฝังกลบบริเวณลานหนา้ถํ้าที่ 1 เช่นเดียวกบัช้ินส่วนประติมากรรมพระวิษณุ และบริเวณ
ลานหนา้ถํ้าพบศิวลึงคก์บัฐานโยนิ รวมทั้งฐานประดิษฐานรูปเคารพ  และภายในถํ้ าที่ 2 ยงัพบภาพ
จิตรกรรมสญัลกัษณ์ “โอม”  ในภาษาทมิฬอีกดว้ย นอกจากน้ีบริเวณแท่นหินสกดัภายในถํ้ าทั้ง 2 ถํ้ า 
มีการสกดัหินใหเ้ป็นแนวร่องนํ้ าเพือ่ใหน้ํ้ าที่ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมสรงนํ้ ารูปเคารพตามความ
เช่ือในศาสนาพราหมณ์ไหลออกนอกถํ้า โดยใชแ้นวร่องนํ้ าเร่ิมจากฐานรูปเคารพลาดลงตํ่าสู่พื้นถํ้ า
และไหลออกสู่นอกถํ้า ทาํใหน้ํ้ าไม่ขงัเอ่ออยูภ่ายในถํ้า 

ทางดา้นทิศตะวนัออกของเขาคูหามีสระนํ้ าที่ขุดโดยฝีมือมนุษย ์คือ “พงัพระ” ซ่ึง
นอกจากจะใช้ในระบบชลประทานแล้วยงัใช้เป็นสระนํ้ าในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
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ซ่ึงกระทาํตามคตินิยมของชาวอินเดีย ทั้งน้ีบริเวณเกาะกลางของพงัพระยงัไดพ้บประติมากรรมพระ 
อคสัตยะสาํริด กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14-15 (ภาพที่ 80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 79 ตาํแหน่งที่ตั้งของกลุ่มเทวาลยัที่มามลัละปุรัม 
ที่มา : ดดัแปลงจาก Google Earth 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 80 ตาํแหน่งที่ตั้งของถํ้าศาสนสถานเขาคูหา และพงัพระ 
ที่มา : ดดัแปลงจาก Google Earth 

พังพระ 

เขาคูหา 

เขาพะโคะ 

กลุ่มเทวาลยัมามลัละปุรัม 

สระน า้ 
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4.3  หลักฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ ที่พบบริเวณถ า้เขาคูหา 

ร่องรอยหลกัฐานที่พบบริเวณถํ้าเขาคูหาน้ี แสดงให้เห็นถึงหน้าที่และความสาํคญั

ของการใช้ถํ้ าเขาคูหาเป็นศาสนสถานเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ โดยนําเสนอ

ตามลาํดบัอายสุมัยของหลกัฐาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใชพ้ื้นที่บริเวณถํ้ าเขาคูหาของกลุ่มคนที่ 

นบัถือศาสนาพราหมณ์ในอดีต ดงัน้ี 

4.3.1  ช้ินส่วนศิวลึงค์ ที่ถ า้เขาคูหา  

ศิวลึงค์ที่ถ ํ้ าเขาคูหา พบจาํนวน 2 องค์ องค์ที่  1 ถูกทุบทาํลายและฝังกลบ

บริเวณลานหนา้ถํ้าที่ 1 ซ่ึงพบเพยีงช้ินส่วนรุทรภาค จากการศึกษา พบว่า ขนาดความสูงของภาคทั้ง 

3 ส่วนคือ ส่วนพรหมภาค วษิณุภาค และรุทรภาคมีขนาดเท่ากนั ซ่ึงรูปแบบน้ีเป็นลกัษณะศิวลึงคใ์น

กลุ่มศิวลึงครู์ปแบบเหมือนจริงหรือรูปแบบเรขาคณิต และกาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 11-1221  

ซ่ึงสนันิษฐานวา่ตรงพื้นที่เขาคูหาน่าจะมีกลุ่มคนที่นบัถือศาสนาพราหมณ์อาศยัอยูร่่วมกนั และเป็น

พราหมณ์ที่เขา้มาแล้วได้สร้างศิวลึงค์ประดิษฐานที่เขาคูหาเพื่อการบูชาและประกอบพิธีกรรม  

ศิวลึงคอ์งคท์ี่ 2 พบร่วมกบัฐานโยนิบริเวณลานหนา้ถํ้าที่ 1 พบเพยีงส่วนพรหมภาค กาํหนดอายชุ่วง

พุทธศตวรรษที่ 12-13  ซ่ึงจากหลักฐานศิวลึงค์น้ีแสดงให้เห็นว่าถํ้ าเขาคูหาเร่ิมใช้งานตั้งแต่ราว 

พทุธศตวรรษที่ 12 และยงัคงใชง้านมาอยา่งต่อเน่ือง 

4.3.2  ฐานรูปเคารพที่ถ า้เขาคูหา 

จากการพจิารณารูปแบบของฐานรูปเคารพที่พบบริเวณถํ้ าเขาคูหา สันนิษฐาน

วา่เป็นฐานโยนิจาํนวน 2 ช้ิน และอีก 1 ช้ิน อยูบ่ริเวณลานหน้าถํ้ าที่ 1 ซ่ึงมีความชาํรุดแตกออกเป็น

ช้ินส่วนเม่ือประกอบกนัจึงมีลกัษณะเหมือนฐานประดิษฐานรูปเคารพ 

 ฐานโยนิช้ินที่ 1 พบอยู่ภายในถํ้ าที่ 1 ซ่ึงมีลักษณะเป็นร่องรอยการสกัด

พื้นหินของถํ้าเป็นช่องส่ีเหล่ียมขนาดกวา้ง 1.50 x 1.50 เมตร บริเวณตรงกลางภายในช่องส่ีเหล่ียมน้ี 

ยงัสลกัเป็นช่องรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัสซอ้นลดหลัน่กนั 2 ช่อง ช่องใหญ่กวา่มีขนาดกวา้งประมาณดา้นละ 

47 เซนติเมตร ส่วนช่องขนาดเล็กมีขนาดลดหลัน่กนัลงมา โดยมีขนาดกวา้งดา้นละ 18 เซนติเมตร 

น่าจะเป็นช่องสาํหรับเสียบเดือยประดิษฐานรูปเคารพประธานของศาสนสถาน และมีการสลกัเป็น

                                                             
21

 ผาสุข อินทราวธุ, "ศิวลึงค ์: ที่พบในภาคใต,้" 7514. 
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รางนํ้ ามนตซ่ึ์งรองรับนํ้ าที่เกิดจากการประกอบพธีิกรรมสรงนํ้ ารูปเคารพดว้ย จากการวิเคราะห์ช่อง

ตรงกลางขนาด 47x47 เซนติเมตรนั้น (ภาพที่ 81) มีขนาดที่สอดคล้องกบัช้ินส่วนศิวลึงคท์ี่พบใน

หลุมบริเวณลานหนา้ถํ้าที่ 1 เป็นช้ินส่วนรุทรภาคมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 50 เซนติเมตร ลกัษณะ

โคง้มน เม่ือศึกษารูปแบบร่วมกับศิวลึงค์ในชุมชนโบราณภาคใตแ้ล้ว ศิวลึงค์องค์น้ีมีขนาดส่วน 

รุทรภาค ส่วนวษิณุภาคและพรหมภาคเท่ากนั (ช้ินส่วนศิวลึงค ์ที่ถ ํ้าเขาคูหา หน้า 149 ซ่ึงสันนิษฐาน

ว่าในส่วนพรหมภาคที่เป็นรูปส่ีเหล่ียมน้ีสามารถเสียบรับกบัฐานรูปเคารพในถํ้ าที่ 1 น้ีได ้อีกทั้ง 

ศิว ลึงค์องค์ น้ี ย ัง มีอายุ เ ก่ าแก่ที่ สุดในก ลุ่มหลักฐานที่พบบริ เวณถํ้ า เขาคูหาแห่ง น้ี  (ราว 

พุทธศตวรรษที่ 11-12) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการกาํหนดอายขุองถํ้ าเขาคูหาว่าเร่ิมมีการใช้งานในช่วง

พทุธศตวรรษที่ 12  ดงันั้นเม่ือมีการขดุเจาะถํ้าเพือ่ใชเ้ป็นศาสนสถาน แลว้ยอ่มมีการประดิษฐานรูป

เคารพเพื่อการเคารพบูชาและประกอบพิธีกรรม เช่นเดียวกับการประดิษฐานประติมากรรมรูป

เคารพเหมือนกบัเทวาลยัในประเทศอินเดีย โดยที่ถ ํ้าเขาคูหาน้ีมีศิวลึงคเ์ป็นรูปเคารพประธาน ดงันั้น

ฐานรูปเคารพน้ีจึงอาจเป็นฐานโยนิที่คู่กบัศิวลึงคอ์งคน้ี์ ส่วนในช่องสกดัผนังถํ้ าเป็นรูปส่ีเหล่ียมรูป

คางหมูที่อยูท่างดา้นหลงัน้ีสนันิษฐานวา่คงเป็นที่ประดิษฐานเทพชั้นรอง เพราะมีขนาดเล็กกว่าฐาน

ดา้นล่าง ดงันั้นรูปเคารพอาจถูกบดบงัจากรูปเคารพที่ประดิษฐานอยูบ่นฐานดา้นล่างน้ี  

ฐานโยนิช้ินที่ 2 พบบริเวณลานหนา้ถํ้ าที่ 1 เป็นแท่นหินขนาดใหญ่ อยูใ่น

สภาพชาํรุด ลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส มีขนาดกวา้งและยาวด้านละ 1.60 x 1.60 เมตร สูง

ประมาณ 45 เซนติเมตร ซ่ึงมีศิวลึงคเ์หลือเพยีงส่วนรุทรภาคที่กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 12-13

ประดิษฐานอยู่ และรูปแบบฐานโยนิศิลาน้ีเหมือนกับโยนิศิลาที่พบในแหล่งชุมชนโบราณทาง

ภาคใต ้จึงกาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 12-13 (ดูหนา้ที่ 165 ภาพที่ 103ข) 

ดงันั้นจากการวิเคราะห์หลกัฐานในขา้งตน้ ถํ้ าเขาคูหาน้ีคงสร้างขึ้นเน่ืองใน

ลทัธิไศวนิกาย 
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ภาพที่ 81 ฐานโยนิภายในถํ้าที่ 1 ของเขาคูหา 
 

4.3.3  พระวิษณทุีถ่ า้เขาคูหา  

พระวิษณุที่ถ ํ้ าเขาคูหาพบช้ินส่วนชาํรุด ซ่ึงเป็นส่วนองคข์องพระวิษณุ ตั้งแต่

ช่วงบั้นพระองคถึ์งพระศอ สนันิษฐานวา่ถูกทุบทาํลายและฝังกลบเหมือนกบัศิวลึงค ์ซ่ึงพบบริเวณ

ลานหน้าถํ้ าที่ 1 จากการศึกษาพบว่า เป็นพระวิษณุจตุรภุช มีศิรจกัรอยู่เบื้องหลัง ทรงนุ่งผา้ยาว  

พระหตัถข์วาบนทรงถือจกัร พระหตัถซ์า้ยบนทรงถือสงัข ์เช่ือมติดกบัศิรจกัร พระหัตถ์ขวาล่างทรง

ถือภู พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือคทา และอาจสวมกีริฏมุกุฎทรงเต้ียและกุณฑล ดังรูปแบบ

ประติมากรรมพระวิษณุที่พบทัว่ไปในเอเชียอาคเนย์22 ที่มีอายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 เป็น

ศิลปะอินเดียใตต้อนตน้สมัยปัลลวะตอนตน้ (พุทธศตวรรษที่ 12-14) ในยุคสมัยน้ีมีการอุปถัมภ์

ศาสนาฮินดูเป็นอยา่งมาก รูปแบบประติมากรรมรูปพระวิษณุทรงสวมกิรีฏมกุฎทรงกระบอกเรียบ 

นุ่งผา้ยาวบางแนบเน้ือจนเห็นสดัส่วนของร่างกาย  (ดูภาพที่ 82ค) แสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีลทัธิไวษณพ

นิกายเขา้มาในกลุ่มคนบริเวณเขาคูหาน้ีดว้ย 

 

 

 

 

                                                             
22 ศิริพร ล่ิมวิจิตรวงศ์ และบัณฑิต ทองอร่าม, "เขาคูหา: หลักฐานใหม่จากการ

ดาํเนินงานทางโบราณคดี."(เอกสารอดัสาํเนา) 
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(ก)                                              (ข)                                  (ค) 

ภาพที่ 82 เปรียบเทียบประติมากรรมพระวษิณุที่ถ ํ้าเขาคูหากบัพระวษิณุศิลปะปัลลวะ 

   (ก) ประติมากรรมพระวษิณุที่ถ ํ้าวราหะ มามลัละปุรัม  

   (ข) ประติมากรรมพระวษิณุที่ถ ํ้าตรีมูรติ  มามลัละปุรัม 

   (ค) ประติมากรรมพระวษิณุที่ถ ํ้าเขาคูหา 

ที่มา : ดดัแปลงจาก Google Earth 
 

การประดิษฐานรูปเคารพร่วมกันในเทวาลัยเ ดียวกัน ก็ เ ป็นลักษณะ
เช่นเดียวกับที่พบในศาสนสถานทัว่ไปของศาสนาพราหมณ์ในอินเดีย ดังเช่นในกลุ่มเทวาลัยที่ 
มหาพาลีปุรัม (ภาพที่ 83) หรือในชุมชนโบราณภาคใตข้องประเทศไทย เช่น โบราณสถานเขาคา 
อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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                     (ก)                                                  (ข)                                              (ค)  

 

ภาพที่ 83 เทวาลยัตรีมูรติ (Trimurti Cave) ที่มหาพาลีปุรัม สมยัปัลลวะของอินเดีย ประดิษฐาน 

เทพเจา้ 3 องค ์ดงัน้ี 

  (ก) หอ้งดา้นขวาของเทวาลยัประดิษฐานพระวิษณุ 

  (ข) หอ้งกลางประดิษฐานพระศิวะ 

  (ค) หอ้งซา้ยประดิษฐานพระพรหม 

ที่มา : ดดัแปลงจาก Google Earth 
 

4.3.4  พระอคสัตยะส าริด  

พระอคัสตยะองค์น้ีพบบริเวณเกาะกลางของพงัพระ เป็นพงัที่ตั้ งอยู่ทาง 

ทิศตะวนัออกของเขาคูหา จดัเป็นศิลปะชวาภาคกลาง กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 14-15  จาก

หลักฐานพระอคสัตยะสําริดน้ีแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนบริเวณเขาคูหายงัคงมีการนับถือศาสนา

พราหมณ์ และยงัมีการใช้งานเขาคูหาอย่างต่อเน่ืองเร่ือยมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 จนกระทั่ง 

พทุธศตวรรษที่ 15 
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4.3.5  จิตรกรรมภายในถ า้เขาคูหา 

จากการศึกษาหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัถํ้ าเขาคูหา จึงสามารถกาํหนดอายไุดว้่า

ถํ้ าเขาคูหาคงเร่ิมใชง้านตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ที่เกิดจากชาวอินเดียทางภาคใตส้มัยปัลลวะ ซ่ึง

เจริญรุ่งเรืองสูงสุด ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 เน่ืองจากการเจริญเติบโตทางการค้าและ

ผลประโยชน์ที่สร้างความมั่งคั่ง ได้เดินทางเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ งบริเวณ

คาบสมุทรสทิงพระและไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานที่อยูใ่นบริเวณน้ี ก่อให้เกิดการสร้างศาสนถานในแบบ

วฒันธรรมของตนเองที่เหมือนกบักลุ่มเทวาลยัมหาพาลีปุรัมในรัฐทมิฬนาฑู กลุ่มคนชาวอินเดียใต้

สมัยปัลลวะ มีการใช้ภาษาสันสกฤตและภาษาทมิฬจากการพบจารึกสมัยปัลลวะหลายหลักใน

คาบสมุทรภาคใตข้องไทย ไดแ้ก่ ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย จงัหวดันครศรีธรรมราช จารึกดว้ยอกัษร

ปัลลวะ ภาษาสนัสกฤต, ศิลาจารึกเขาพระนารายณ์ จงัหวดัพงังา จารึกดว้ยอกัษรทมิฬ-ปัลลวะ ภาษา

ทมิฬ และศิลาจารึกวดัเสมาเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช จารึกด้วยอักษรหลังปัลลวะ ภาษา

สนัสกฤต หรือในอินเดียที่ถ ํ้ าลกัษิตา พบจารึกดว้ยภาษาสันสกฤต ในสมยัพระเจา้มเหนทรปัลลวะ 

เป็นตน้ ดงันั้น ชาวอินเดียที่ไดเ้ดินทางเขา้มายงัคาบสมุทรภาคใตข้องไทยในสมยัปัลลวะมีทั้งกลุ่ม

คนที่ใชภ้าษาสนัสกฤต และภาษาทมิฬดว้ยหรือหมายถึงชาวทมิฬนั้นเอง (ภาพที่ 84) 

ชาวทมิฬมีต้นกําเนิดในอินเดียใต้ ซ่ึงเป็นผู ้ทีมีอาชีพต่างๆ กัน ทั้ งพ่อค้า 

ช่างฝีมือ และความถนดัอ่ืนๆ เป็นกลุ่มคนที่มีการพฒันาการเดินเรือ สร้างเมือง และเกิดวิถีชีวิตแบบ

สังคมเมือง เกิดการแลกเปล่ียนคา้ขายแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตของบา้นเมืองและการเผยแพร่

วฒันธรรมของทมิฬหรือผูใ้ช้ภาษาทมิฬกับกลุ่มชนอ่ืนๆ ที่มีการติดต่อแลกเปล่ียนระหว่างกัน  

ชาวทมิฬสร้างบา้นเมืองเป็นจกัรวรรดิใหญ่โตในเขตบริเวณที่ใกลเ้คียงหรือมีการซ้อนทบักบัอาํนาจ

ของกลุ่มชนอ่ืนที่ใชภ้าษาอ่ืน ขณะเดียวกนัผูค้นก็เร่ิมเรียนรู้ภาษาสันสกฤตมากขึ้นนอกเหนือจาก

ภาษาทมิฬ23 

 

 

 

                                                             
23 ธิดา สารยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอนิเดีย, 241. 
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ภาพที่ 84 แสดงบริเวณที่อยูอ่าศยัของชาวทมิฬในรัฐทมิฬนาฑู 
ที่มา : ธิดา สารยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,  2554), 383. 

 
จากจิตกรรมสญัลกัษณ์ “โอม” ทีเ่ป็นภาพลายเสน้ซ่ึงปรากฏภายในถํ้ าที่ 2 ของ

ถํ้ าเขาคูหา สันนิษฐานว่าเป็น สัญลกัษณ์ “โอม” ในภาษาทมิฬของอินเดียภาคใต ้เม่ือนําตวัอกัษร
ทมิฬที่ปรากฏในถํ้ าเขาคูหามาเปรียบเทียบกับรูปแบบอักษรทมิฬในปัจจุบนัและเปรียบเทียบกับ
สญัลกัษณ์ “โอม” ในอกัษรอ่ืนๆ พบวา่ สญัลกัษณ์ “โอม” ที่เขาคูหา มีความใกลเ้คียงกบัสัญลกัษณ์ 
“โอม” ในภาษาทมิฬมากที่สุด แต่ลกัษณะการเขียนไม่ไดเ้หมือนกนัทั้งหมด อยา่งไรก็ตามยงัแสดง
ใหเ้ห็นถึงความคลา้ยคลึงกนัอยูบ่า้ง ทั้งน้ีอาจขึ้นอยูก่บัลายมือของแต่ละบุคคล และพฒันาการของ
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อักษรที่มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต24 นอกจากน้ีนักวิชาการชาวอินเดียก็เสนอข้อคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกนั คือ สญัลกัษณ์ “โอม” ที่เขาคูหา เป็น คาํว่า “โอม” ในภาษาทมิฬของอินเดียภาคใต้25 
(ภาพที่ 85) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 85 สญัลกัษณ์ “โอม” ในภาษาทมิฬปัจจุบนั 

 
ประชากรส่วนใหญ่ของรัฐทมิฬนาฑูนับถือศาสนาพราหมณ์ สําหรับ

สญัลกัษณ์ “โอม” มีความหมายอนัเป็นหัวใจหรือสัญลกัษณ์ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาพราหมณ์26 หรือ
การรวบอกัขระ 3 ตวั เขา้ไวด้ว้ยกนั คือ อะ-อุ-มะ ซ่ึงมีความหมายได้แก่ อะ หมายถึง พระศิวะ อุ 
หมายถึง พระวษิณุ และ มะ หมายถึง พระพรหม หมายถึง พระตรีมูรติ เทพเจา้ทั้ง 3 องค ์ของศาสนา
พราหมณ์ อนัหมายถึง การรวมจกัรวาลไวเ้ป็นหน่ึงเดียว และเป็นที่เช่ือกนัอยา่งแพร่หลายของผูน้ับ
ถือศาสนาพราหมณ์ การปรากฏลกัษณะดงักล่าวในถํ้ าเขาคูหาแห่งน้ีแสดงให้เห็นว่า บริเวณน้ีเป็น 

                                                             
24 ธชัวิทย ์ทวีสุข, "เขาคูหาถํ้ าศาสนสถานสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์บนคาบสมุทร

สทิงพระ," 60. 
25 สฤษด์ิพงศ ์ขนุทรง, "ความสมัพนัธไ์ทย-อินเดีย : ศึกษาจากถํ้ าศาสนสถานระยะแรก

ในประเทศไทย," 51. 
26 คงเดช ประพฒัน์ทอง ใน ธราพงศ ์ศรีสุชาติ, "ชุมชนแรกเร่ิมสมัยประวติัศาสตร์

บริเวณวดัพะโคะ และใกลเ้คียง," 42. 
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ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ที่สาํคญัของชุมชน และคงสมมติให้เป็นเสมือนศูนยก์ลางจกัรวาล
ที่สถิตของเทพที่เคารพนบัถือ ซ่ึงจะมีการประกอบพธีิกรรมคร้ังสาํคญับริเวณน้ี27 

นอกจากน้ีในรัฐทมิฬนาฑูและบริเวณใกลเ้คียงในปัจจุบนั มีภาษาที่ใกลเ้คียง
กนัทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาฮินดี ภาษาเบงกาลี และภาษาทมิฬ มีคาํศพัทท์ี่มีความหมายว่า “ถํ้ า” 
อ่านออกเสียงใกลเ้คียงกบัคาํวา่ “คูหา” ในภาษาไทยทั้งหมด กล่าวคือ 

ภาษาทมิฬ  குகை  อ่านวา่  Kukai 

ภาษาฮินดี    गुफा   อ่านวา่  Guphā 

ภาษาเบงกาลี গুহা   อ่านวา่   Guhā 
ดงันั้นสามารถสันนิษฐานไดว้่าคาํว่า “คูหา” ไดม้าจากการเรียกถํ้ าของชุมชน

ชาวทมิฬที่เขา้มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระน้ี ต่อมามีการปรับภูเขาใหเ้ป็นศาสนสถาน
ก็ยงัคงเรียกวา่ “คูหา” อยา่งที่เคยเรียกมา28 

ในบริเวณภาคใตข้องไทยไดป้รากฏจารึกภาษาทมิฬดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่ จารึก
หลักที่ 26 จารึกที่เขาพระนารายณ์ (ตะกั่วป่า) จงัหวดัพงังา (ดูในบทที่ 2) กําหนดอายุได้ราว 
พทุธศตวรรษที่ 14 ซ่ึงอยูบ่ริเวณฐานเทวรูปพระวษิณุ ขนาด กวา้ง 50 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร 
จารึกดว้ยรูปอกัษรปัลลวะ ภาษาทมิฬ ขอ้ความจารึกกล่าวถึง  

 “สระช่ือศรีอวนินารณัม ซ่ึง...รววรมัน คุณ...ได้ขดุเอง 
ใกล้ (เมือง) นงคูร อยู่ในการรักษาของสมาชิกแห่งมณิครามและ 

ของกองทัพระวงัหน้ากับชาวไร่ชาวนา” 29 

จากจารึกขา้งตน้ สระนํ้ าช่ือ “ศรีอวนินารณัม” เป็นสระนํ้ าประจาํเทวสถาน

เพื่อใชป้ระกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมศาสนาพราหมณ์ และให้อยูใ่นความดูแลรักษาของเหล่า

ทหาร ราชวงศ ์เครือญาติชาวทมิฬ ฮินดู รวมทั้งชาวนาชาวไร่ทัว่ไปที่ตั้งชุมชนอยูบ่ริเวณนั้นเอง คาํ

วา่ “ศรีอวนินารณัม” น่าจะเป็นพระนามหน่ึงของพระเจา้นนทิวรมนัที่ 3 ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 

แห่งราชวงศปั์ลลวะของอินเดีย ช่ือสระ “ศรีอวนินารณัม” ที่ปรากฎในจารึกอาจจะเช่ือมโยงกบัพระ

                                                             
27 Ibid. 
28 Ibid., 63. 
29 ก่องแกว้ วรีะประจกัษ,์ "ศิลาจารึกเขาพระนารายณ์: ตะกัว่ป่า," 7461. 
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เจา้นนทิวรมันที่ 3 ซ่ึงจากจารึกสามารถแสดงให้เห็นไดว้่า น่าจะมีชาวทมิฬเขา้มาตั้ง “ชุมชนชาว

ทมิฬ” ในบริเวณเขตพื้นที่อาํเภอตะกัว่ป่า และน่าจะเป็นชาวทมิฬที่อยูบ่ริเวณภาคเหนือของรัฐทมิฬ

นาฑู หรือ แควน้โตณไฑมณฑล ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรปัลลวะ มากกว่าที่จะเป็นชาวทมิฬ

จากรัฐทมิฬนาฑูในภาคใตข้องอินเดีย หรือแควน้ปาณฑยะที่เป็นศูนยก์ลางของราชวงศป์าณฑยะ 

ซ่ึงจากการพบเทวรูปพระวษิณุที่ตะกัว่ป่า กาํหนดอายไุดร้าวตน้พุทธศตวรรษที่ 15 แสดงให้เห็นว่า

ชาวทมิฬในมณีครามที่อาํเภอตะกัว่ป่านบัถือศาสนาฮินดูลทัธิไวษณพนิกาย เน่ืองจากสืบมาตั้งแต่ใน

สมยันนทิวรมนัที่ 2 ทรงไดค้รองราชยแ์ละมีการเปล่ียนศาสนาประจาํราชวงศเ์ป็นไวษณพนิกาย30 

นอกจากน้ี ยอร์ช เซเดส์ ได้ใช้การตีความจารึกดังกล่าวและหลักฐานทาง

โบราณคดีเทียบเคียง และสันนิษฐานว่า สระนํ้ าที่ขุดขึ้น เกิดจากชุมชนพวกที่นับถือลทัธิไวษณพ

นิกายที่เขาพระนารายณ์ อาํเภอกะปง (ตะกัว่ป่า) จงัหวดัพงังา และแสดงแนวคิดของการประดิษฐาน

และสร้างศาสนสถานบนภูเขาของศาสนาพราหมณ์นั้นรับอิทธิพลมาจากอินเดียใต ้และกาํหนดอายุ

ราวพุทธศตวรรษที่ 1431 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเขาคูหาที่มีการขุดสระนํ้ าหรือตระพงั (พงัพระ ที่ถ ํ้ าเขา

คูหา) เพือ่ใชใ้นการประกอบพธีิกรรมตารมคตินิยมของอินเดีย  

อีกหน่ึงจารึก ที่ใชอ้กัษรทมิฬ และภาษาทมิฬ ในการจารึก คือ จารึกหลกัที่ 29 

จารึกภาษาทมิฬที่วดัมหาธาตุ จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นจารึกอกัษรทมิฬ ภาษาทมิฬ กาํหนดอายุ

ในสมยัราชวงศโ์จฬะ ลกัษณะจารึกชาํรุดมาก โดยเร่ิมจากการบอกศกัราชวา่ “ร้อยห้าล่วงแลว้” และ

มีการกล่าวถึงบุคคลวา่ “ธรรมเสนาบดี”  บรรทดัต่อไปกล่าววา่ “โดยคาํสั่งเสนาบดี” ในเน้ือหาตอน

ปลายกล่าวถึงการสาปแช่งบุคคลที่จะมาทาํลาย “ทาํอนัตรายแก่” จารึกแผน่น้ี  (ภาพที่ 86) 

 
 

                                                             
30 เชษฐ ์ติงสญัชลี, "ประติมากรรมพระวิษณุ จากตะกัว่ป่า กบัการเปล่ียนแปลงศาสนา

ในอาณาจกัรปัลลวะ = Takua Pa Vishnu and the Religious Conversion in the Court of Pallavas," 
เมืองโบราณ 34, ฉบบัที่ 4 ( ต.ค.-ธ.ค. 2551): 138-47. 

31 ยอร์ช เซเดส์, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2500 : เอกสารชุดประวัติศาสตร์
ไทย, แปล. สุภทัรดิศ ดิศกุล ม.จ. (สาํนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการชาํระประวตัิศาสตร์ไทย , 
2522), 19. 
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 “...ร้อย...ห้า...ล่วงแล้ว...วนัจันทร์...ตรงกับ... 
ธรรมเสนาบด.ี..ดงันีคื้อ พราหมณ์...โดยค าส่ังธรรมเสนาบด.ี..หน่ึง... 
ธรรม...ถ้าผู้ใดท าอันตรายแก่...คงคา...โกสีแดง...ถกูฆ่าเสีย 
...มารดา...บาป”32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 86 จารึกหลกัที่ 29 จารึกภาษาทมิฬที่วดัมหาธาตุ จงัหวดันครศรีธรรมราช กาํหนดอายรุาว
พทุธศตวรรษที่ 16 
ที่มา : ก่องแกว้ วรีะประจกัษ,์ “ศิลาจารึกภาษาทมิฬวดัมหาธาตุ,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 

15 (2542): 7474. 
 

 
 
 
 

                                                             
32 ก่องแก้ว วีระประจักษ์, "ศิลาจารึกภาษาทมิฬวดัมหาธาตุ ," ใน  สารานุกรม

วัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 15 (2542): 7474. 
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4.3.6 การตีความจากค่าอายทุางวิทยาศาสตร์ 
จากการขดุแต่งและขดุคน้ทางโบราณคดีในปีงบประมาณ 2543-2544 ไดมี้การ

เก็บตวัอย่างถ่านจากหลุมขุดคน้เพื่อกาํหนดค่าอายุดว้ยวิธีคาร์บอน 14 โดยสํานักโบราณคดีและ
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติที่ 10 สงขลา33 ซ่ึงปรากฏผลดงัน้ี 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการกาํหนดค่าอายดุว้ยวธีิคาร์บอน-14 จากตวัอยา่งถ่านที่แหล่งโบราณคดี
เขาคูหา 
ตัวอย่างเลขที ่ ชนิดตัวอย่าง ค่าอายุ (ปี B.P.) 

KKH2000/1 ถ่านระดบัชั้น KKH1 180-190 cm.dt.#154SEQ 1,370+/-200 
KKH2001/2 ถ่านระดบัชั้น KKH2 100-110 cm.dt.#010 1,190+/-200 
KKH2001/3 ถ่านระดบัชั้น KKH2 110-120 cm.dt.#012 880+/-190 
KKH2001/4 ถ่านระดบัชั้น KKH2 120-130 cm.dt.#014 1,420+/-200 

 
จากตารางแสดงค่าอายทุางวทิยาศาสตร์ ช้ีใหเ้ห็นวา่ค่าตวัอยา่งถ่านน้ีให้ค่าอายุ

ที่มีความคลาดเคล่ือนกวา้งมากเกินไป แต่ยงัพอนาํมาเป็นหลกัฐานประกอบกบัหลกัฐานอ่ืนๆ ที่พบ
บริเวณถํ้ าเขาคูหาน้ีได้ว่า มีการใช้พื้นที่บริเวณเขาคูหาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-15 เม่ือศึกษา
ร่วมกับหลักฐานที่พบในบริเวณเขาคูหาพบรูปเคารพพระวิษณุ (พุทธศตวรรษที่ 13) ศิวลึงค ์ 
และฐานโยนิ (พุทธศตวรรษที่ 12-13) และพระอคสัตยะบริเวณพงัพระ (พุทธศตวรรษที่ 14 -15)
ตลอดจนสัญลกัษณ์ “โอม” ภายในถํ้ าเขาคูหา นอกจากน้ียงัพบเศษเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถัง 
(ราวพุทธศตวรรษที่ 12-15)  ในช่วงเวลาน้ีชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลา  
มีลกัษณะเป็นชุมชนที่มีการตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนถาวรตั้งอยูบ่ริเวณสันทราย มีการขุดตระพงัเพื่อใช้
ประโยชน์ทั้ งในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและใช้ในระบบการชลประทาน กระทัง่ราว 
พุทธศตวรรษที่ 20 ในคร้ังที่มีสลดัมุสลิมปลายแหลมมลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซียเขา้ปลน้โจมตี
บา้นเมืองบนคาบสมุทรสทิงพระ สันนิษฐานว่าถํ้ าเขาคูหาคงถูกพวกโจรสลดัทุบทาํลายรูปเคารพ
และศาสนสถานและฝังกลบไวใ้ตดิ้นบริเวณลานหนา้ถํ้าที่ 1 เน่ืองจากมีร่องรอยการขุดหลุม จึงเป็น
ลกัษณะหลุมขดุคน้ที่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของสลดัมุสลิมที่ทาํการขดุฝังรูปเคารพดงักล่าว 

                                                             
33 สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, หนังสือแจง้ผลการกาํหนดค่าอายุด้วยวิธี

คาร์บอน-14 (20 กุมภาพนัธ ์2545). 
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จากหลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ สัญลักษณ์ “โอม” ภาษาทมิฬ และค่า
อายทุางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏบริเวณเขาคูหานั้น ไดแ้สดงให้เห็นถึงพฒันาการการเขา้มาของชาว
ทมิฬบริเวณภาคใตข้องอินเดีย ตั้งแต่สมยัราชวงศปั์ลลวะในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12 (พ.ศ. 1143-
1173) ซ่ึงในช่วงสมัยแรกราชวงศ์ปัลลวะยงันับถือและอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย  
จากหลกัฐานช้ินส่วนศิวลึงคท์ี่ปรากฏที่เขาคูหากาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 11-12 และเวลาต่อมา
มี ก า ร สื บ เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร เ ป ล่ี ยน ศ า ส น า ป ร ะ จํา ร า ช ว ง ศ์ ปั ล ล ว ะ  ซ่ึ ง เ กิ ด ใน ช่ ว ง รั ชก า ล 
พระเจา้นนทิวรมนัที่ 2 ปัลลมลัละ (พ.ศ. 1274-1339) ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ศาสนาประจาํราชวงศ์
จึงเปล่ียนเป็นลทัธิไวษณพนิกาย สอดคลอ้งกบัเขาคูหาที่พบประติมากรรมพระวิษณุกาํหนดอายรุาว
คร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษที่ 13 ช้ินส่วนศิวลึงคแ์ละฐานโยนิบริเวณลานหน้าถํ้ าที่ 1 กาํหนดอายไุด้
ราวพทุธศตวรรษที่ 12-13 ซ่ึงในขณะนั้นชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระกาํลงัเจริญรุ่งเรืองมี
บทบาทในการเป็นเมืองท่าเพราะเร่ิมเข้าสู่สมัยศรีวิชัย และเขาคูหายงัคงใช้ต่อเน่ืองเร่ือยมา
จนกระทัง่สมัยศรีวิชยั ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 จากหลกัฐานการพบพระอศสัตยะสําริด บริเวณ 
พงัพระ (พทุธศตวรรษที่ 14-15) ในช่วงระยะเวลาต่อมายงัไม่พบหลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์
ในบริเวณเขาคูหาแต่อยา่งใด ศาสนาพราหมณ์และถํ้ าเขาคูหาจึงอาจลดบทบาทลง กระทัง่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 19 นั้ น ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาลัทธิ 
ลงักาวงศ ์ซ่ึงกลายเป็นศาสนาประจาํชุมชนแห่งน้ี และในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22 พวกมุสลิม
บริเวณปลายแหลมมลายแูละบริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซียเขา้มาปลน้บา้นเมืองบนคาบสมุทรสทิงพระ 
รวมทั้งโบราณสถานเขาคูหาน้ีดว้ย เพราะพบรูปเคารพและศาสนสถานที่ถูกทาํลาย และอาจทาํให้
เขาคูหาถูกละทิ้งและเลิกใชเ้ป็นศาสนสถานประกอบพธีิกรรมในศาสนาพราหมณ์นับตั้งแต่นั้นเป็น
ตน้มา 

4.3.7 ถ า้ศาสนถานพนมดา ประเทศกัมพูชา 
โบราณสถานถํ้ าเขาคูหายงัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กับถํ้ าศาสนถานที่

ภูเขาบาพนม อันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นที่ตั้ งของอารยธรรมยุคแรกของ 
อารยธรรมขอม หรืออาณาจกัรฟูนนั คือ เมืององักอร์โบเรย (Angkor Borei) จงัหวดัตาแกว้ (Takeo) 
ซ่ึงเป็นจงัหวดัที่อยูบ่ริเวณตอนใตข้องกมัพูชาในปัจจุบนั ลกัษณะของเขาบาพนมเป็นภูเขาลูกโดด
เหมือนกบัเขาคูหา (ภาพที่ 87) ถํ้ าศาสนสถานมีลกัษณะเป็นถํ้ าขุดเจาะ โดยการปรับพื้นที่และเจาะ
สกดัถํ้าบนไหล่เขาบาพนม เพื่อใชเ้ป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ลกัษณะของถํ้ ามี
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การขดุเจาะใหเ้ป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ โดยมีการสกดัผนงัและเพดานของถํ้าอยา่งหยาบๆ34 (ภาพที่ 88)
ภายในถํ้าพบเพยีงฐานรูปเคารพแต่ไม่พบรูปเคารพทางศาสนา และมีการสกดัแท่นหินสันนิษฐานว่า
ใช้สําหรับวางส่ิงของประกอบพิธีกรรมหรือส่ิงของเพื่อการสักการะบูชา นอกจากน้ียงัสกดัร่อง
นํ้ าเช่ือมมาจากบริเวณลานประดิษฐานรูปเคารพ สันนิษฐานว่าใชใ้นการประกอบพิธีกรรมสรงนํ้ า
รูปเคารพ บริเวณภายนอกถํ้ายงัพบฐานประดิษฐานรูปเคารพศิลาขนาดใหญ่อีกดว้ย (ภาพที่ 88ข) 

บริเวณด้านข้างยงัพบศาสนถานของศาสนาพราหมณ์ คือ อาศรมมหาฤษี  
(ภาพที่ 88ก) เป็นเทวาลัยก่อดว้ยอิฐ ซ่ึงพบประติมากรรมพระหริหระ ศิลปะแบบพนมดา หมู่ที่ 1 
(พ.ศ. 1050-1100)35 สร้างในสมยัพระเจา้รุทรวรมนั และบริเวณยอดบนสุดของเขาบาพนม พบรูป
เคารพ 3 องค ์ประกอบดว้ย พระวิษณุอษัฎภุช (พระวิษณุ 8 กร)  ประดิษฐานบนฐานรูปเคารพหิน
ขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเทพประธานของเทวาลยัแห่งน้ี เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ที่สุดในกมัพูชา 
สร้างขึ้นใสมยัพระเจา้รุทรวรมนั พ.ศ. 1057-1082 ทั้งน้ีพบจารึกว่า “หริกมัภุชเชนทร ” (ปัจจุบนัที่ 
ปราสาทพนมดาเหลือเพียงฐานหินรูปเคารพขนาดใหญ่ ส่วนรูปเคารพพระวิษณุเก็บรักษาที่
พิพิธภณัฑ์แห่งชาติกรุงพนมเปญ)  และบริเวณเบื้องขวาและเบื้องซ้ายประดิษฐานประติมากรรม
พระรามทรงศรและพระพลรามทรงถือคนัไถ 36 จึงจดัเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนยก์ลางศาสนา
พราหมณ์ลทัธิไวษณพนิกาย 

ซ่ึงจากหลกัฐานดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นว่าศาสนาสถานที่ภูเขาบาพนมใชเ้ป็นที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ ถํ้ าศาสนาสถานที่พนมดาน้ีเป็นถํ้ าขุดสมัยแรกๆ ที่ไดรั้บ
อิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย เพราะการสกัดถํ้ า การประดิษฐานรูปคารพ และร่องนํ้ าเพื่อการ
ประกอบพิธีกรรม มีรูปแบบเช่นเดียวกบัถํ้ าศาสนสถานในอินเดีย อีกทั้งยงัมีรูปแบบที่สัมพนัธ์กบั
ถํ้ าศาสนสถานเขาคูหาด้วย จากหลักฐานอ่ืนๆ ที่พบร่วมกันมีรูปแบบศิลปะสมัยพนมดา  
อายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 11-1237 

                                                             
34 จีราวรรณ แสงเพช็ร, เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยจากหลักฐานโบราณคดีและ

ประวัติศิลปะในประเทศไทย (โครงการวจิยัโดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2560), 30-31. 
35 ม.จ. สุภทัรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, พิมพค์ร้ังที่ 2. (กรุงเทพฯ อมรินทร์พร้ิน

ต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2547), 133-34. 
36 จีราวรรณ แสงเพช็ร, เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยจากหลักฐานโบราณคดีและ

ประวัติศิลปะในประเทศไทย, 30-31. 
37 สุภทัรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 133-34. 
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ภาพที่ 87 ภูเขาบาพนมและปราสาทพนมดา ที่เมืององักอร์โบเรย จงัหวดัตาแกว้ 
ที่มา :   จีราวรรณ แสงเพช็ร, เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติ
ศิลปะในประเทศไทย (โครงการวจิยัโดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2560), ภาพที่ 2.38a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 88 ถํ้าศาสนสถานพนมดา ที่เชิงเขาบาพนม เมืององักอร์โบเรย จงัหวดัตาแกว้ 
ที่มา :   จีราวรรณ แสงเพช็ร, เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติ
ศิลปะในประเทศไทย (โครงการวจิยัโดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2560), ภาพที่ 2.38a. 
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ภาพที่ 89 (ก) อาศรมมหาฤษี (ข) ฐานหินประดิษฐานรูปเคารพภายในปราสาทพนมดา  
 ที่เขาบาพนม เมืององักอร์โบเรย จงัหวดัตาแกว้ 
ที่มา : Claude Jacques and Philippe Lafond,trans. Tom White, The Khmer Empire Cities and 
Sanctuaries from the 5th to the 13th Century (Bangkok : River Books Co.,Ltd., 2007), 55,58. 
 

โบราณสถานถํ้ าเขาคูหาจึงเป็นถํ้ าศาสนสถานที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรม
อินเดีย เช่นเดียวกบัถํ้ าพนมดา ประเทศกมัพูชา เน่ืองจากรูปแบบการเจาะสกดัถํ้ า การสกดัหินเป็น
แท่นการประดิษฐานรูปเคารพ มีความคลา้ยคลึงกนั แต่ที่ถ ํ้ าเขาคูหา (พุทธศตวรรษที่ 12-15) อาจมี
อายุไม่เก่าเท่ากับถํ้ าศาสนสถานในอินเดียสมัยปัลลวะ (พุทธศตวรรษที่ 8-13) และถํ้ าที่พนมดา 
(พทุธศตวรรษที่ 11-12) แต่มีช่วงเวลาที่ร่วมสมยักนั รวมทั้งการพบหลกัฐานอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
การติดต่อสมัพนัธก์นัในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี  

เขาคูหาจึงมีกลุ่มคนชาวอินเดียที่เขา้มาทาํการคา้บนคาบสมุทรสทิงพระพร้อม
ทั้งพวกพราหมณ์ ซ่ึงเป็นผูท้ี่มีบทบาทในการเผยแผ่ศาสนา ไดส้ร้างสถาปัตยกรรมทางศาสนาตาม
ความเช่ือในวฒันธรรมตนเอง เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่พบในชุมชน
โบราณบนคาบสมุทรภาคใตข้องไทยโดยสร้างให้มีรูปแบบตามคติวฒันธรรมแบบตนเอง คือ  
การสร้างศาสนสถานขึ้นบนภูเขาและประดิษฐานเทวรูป เช่น เขาศรีวิชัย อาํเภอพุนพิน จงัหวดั 
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สุราษฎร์ธานี แหล่งโบราณคดีเขาคา อําเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช และเขาพระเหนอ  
(เขาพระนารายณ์) อาํเภอกะปง จงัหวดัพงังา เป็นตน้ 
 
โบราณวัตถุเน่ืองในไวษณพนิกาย 

บริเวณคาบสมุทรสทิงพระค้นพบประติมากรรมรูปพระวิษณุ 4 องค์ ซ่ึงมีทั้ ง
รูปแบบอิทธิพลศิลปะอินเดีย และรูปแบบที่คลา้ยกบัเทวรูปพระวษิณุในชุมชนโบราณร่วมสมยัอ่ืนๆ 
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระพบประติมากรรมพระวิษณุ
ที่กาํหนดอายปุระมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 และประติมากรรมพระวิษณุที่กาํหนดอายปุระมาณ
พทุธศตวรรษที่ 14-15 โดยมีรูปแบบรายละเอียดดงัน้ี 

1.  ประติมากรรมพระวิษณกุ าหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 
1.1.1 พระวิษณจุตุรภุช จากแหล่งโบราณคดีวัดขุนช้าง-บ้านสามี  ในกลุ่ม

ชุมชนโบราณเมืองพังยาง 
เป็นประติมากรรมส่วนองคพ์ระวิษณุมีพระกรและพระบาท แต่ไม่มีเศียร 

สลกัดว้ยหินทราย ประทบัยนื ทรงผา้โธฏียาว มีรัดประคดที่พระโสณีและผูกรัดเป็นโบห้อยลงบน
ตน้เพลาดา้นหนา้ พระกรกางออกจากพระวรกาย38 พระหตัถไ์ม่ติดกบัพระโสณี มีอายปุระมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 12 (ภาพที่ 91ข) 

ส่วนช่วงองคข์องพระวษิณุน้ีเป็นรูปแบบพระวิษณุจตุรภุชที่กา้วหน้ามาก
ที่สุดที่พบในคาบสมุทรภาคใตข้องประเทศไทย เพราะพระกรกางออกไปจากพระวรกาย และไม่มี
ผา้คาดที่พระโสณี แต่อยา่งไรก็ตามการผกูเป็นโบดา้นหนา้นั้นอาจแสดงใหเ้ห็นถึงการคาดพระโสณี
แบบประเพณีการทาํแบบดั้งเดิม39 พระกรทั้ง 4 และพระเศียรชาํรุดหักหายไป แต่เม่ือเปรียบเทียบ
ลักษณะประติมานวิทยา กับประติมากรรมพระวิษณุที่ก ําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 นั้ น  
มีลกัษณะทางประติมานวทิยา ดงัน้ี  พระหตัถข์วาบนทรงถือจกัร พระหตัถ์ซ้ายบนทรงถือสังข ์พระ
หตัถข์วาล่างทรงถือภู พระหตัถซ์า้ยล่างทรงถือคทา มีพระวรกายเรียบง่าย บางองคมี์ขนาดใหญ่เท่า
คนจริงหรือมีขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ไม่สวมเคร่ืองประดบั ทรงสวมกิรีฏมุกุฏทรงกระบอกเรียบ 
เหมือนกบัศิลปะแบบอินเดียสมยัปัลลวะ (ภาพที่ 90) แต่มีการพฒันาในแบบศิลปะทอ้งถ่ินแลว้ 

 

                                                             
38 พริิยะ ไกรฤกษ,์ "ร่างลาํดบัเหตุการณ์ของประติมากรรมที่พบที่สทิงพระ," 64. 
39 Ibid., 69. 
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ภาพที่ 90 ประติมากรรมพระวษิณุอนนัตศายนิสมยัปัลลวะตอนตน้ ที่เทวาลยัมหิษาสุรมรรทินี 
(Mahishasuramardhini Mandapa) เมืองมามลัละปุรัม 

ที่มา :   จีราวรรณ แสงเพช็ร, เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติ
ศิลปะในประเทศไทย (โครงการวจิยัโดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2560), ภาพที่ 3.16. 
 

สาํหรับประติมากรรมพระวิษณุในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรภาคใต้ที่
กาํหนดอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 1) พระวิษณุที่ศาลพระนารายณ์ ชุมชนโบราณเวียงสระ 
อาํเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 2) พระวิษณุที่บา้นเขาหัวบน (เขาศรีวิชัย) อาํเภอพุนพิน  
จังหวดัสุราษฎร์ธานี  3) พระวิษณุจากเขาพระเหนอ อําเภอกะปง (ตะกั่วป่า)  จังหวดัพงังา  
4)พระวิษณุ พบที่บา้นเขาหัวบน (เขาศรีวิชัย) อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เป็นตน้  ซ่ึงมี
พฒันาการมาจากรูปแบบประติมากรรมพระวษิณุที่กาํหนดอายอุยูใ่นคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษที่ 12 
ไดแ้ก่ พระวษิณุที่เวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  (ภาพที่ 91ก) 
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ภาพที่ 91 พระวิษณุในคาบสมุทรภาคใตข้องไทย อิทธิพลศิลปะสมัยปัลลวะ กําหนดอายุราว 

พทุธศตวรรษที่ 12 
 (ก) พระวษิณุ ที่เวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 (ข) พระวษิณุ จากแหล่งโบราณคดีวดัขนุชา้ง-บา้นสามี  จงัหวดัสงขลา 
 (ค) พระวษิณุ ที่เวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 (ง) พระวษิณุ พบที่บา้นเขาหวับน (เขาศรีวชิยั) อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 (จ) พระวษิณุ จากเขาพระเหนอ (เขาพระนารายณ์)  อาํเภอปะกง จงัหวดัพงังา 
ที่มา : Piriya Krairiksh, The Roots of Thai Art, trans. Narisa Chakrabongse (Bangkok : River 
Books,  2012), Fig.1.98.; J. O’Connor ,Jr., Hindu God of Peninsular Siam (Ascans : Artibus 
Asiae ,1962), Fig. 22. 
 

นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธก์บัประติมากรรมพระวิษณุใน
ประเทศกมัพูชา รูปแบบศิลปะเขมรสมยัก่อนเมืองพระนคร ได้แก่ ศิลปะแบบพนมดา และศิลปะ
แบบสมโบร์ไพรกุก ที่ได้รับอิทธิพลสมัยราชวงศ์ปัลลวะ เน่ืองจากกลุ่มเทวรูปสวมกีรีฏมุกุฎ
ทรงกระบอก เรียบไม่มีลวดลาย และสวมโธฏีคลา้ยกบัประติมากรรมในศิลปะอินเดียสมยัปัลลวะ
อยูม่าก (กาํหนดอายชุ่วงพุทธศตวรรษที่ 11-12)  เช่น 1) พระวิษณุจากพนมดา เมืององักอร์โบเรย 
จงัหวดัตาแกว้ ประเทศกมัพชูา 2)  พระวษิณุจากเมืององักอร์โบเรย จงัหวดัตาแกว้ ประเทศกมัพูชา 
3) พระวิษณุจากสตรึงเตรง จังหวดักําพงจาม ประเทศกัมพูชา  และพระวิษณุจากตอนใตข้อง

(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 
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ประเทศเวียดนาม (วฒันธรรมร่วมฟูนัน) เช่น 1) พระวิษณุจากออกแอว พุทธศตวรรษที่ 11-1240  
2) พระวิษณุจาก Go Thap จงัหวดัด่งทา้ป (Dong Thap province)  และ 3) พระวิษณุจาก Trang 
Dieo, Vinh Long  เป็นตน้ (ภาพที่ 92) นอกจากน้ีในชวาตะวนัตก พบประติมากรรมพระวิษณุศิลปะ
ชวา ที่ Tjibuaja สมยัตารุมานคร (Tarumanagara) จดัเป็นเทวรูปรุ่นเก่า ศิลปะคลา้ยกบัอินเดียสมัย
คุปตะ และคลา้ยกบัศิลปะเขมร พระวษิณุกลุ่มน้ีกาํหนดอายรุาวพทุธศวรรษที่ 12-13  (ภาพที่ 93) ซ่ึง
สันนิษฐานว่ารูปแบบการสร้างประติมากรรมพระวิษณุน่าจะมีการพฒันาในศิลปะของกัมพูชา 
ก่อนที่จะเผยแพร่ภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้41  จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์กันในดินแดนรัฐโบราณของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในเส้นทางการคา้ และการ 
เผยแผศ่าสนาไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
40  จีราวรรณ แสงเพช็ร, เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยจากหลักฐานโบราณคดีและ

ประวัติศิลปะในประเทศไทย, 36. 
41 Wannapat Ruangsup, "The Emergence and Development of Brahmanism in 

Thailand Spacial Reference to the Iconography of Brahminical Deities up to 13th Century A.D," 
326. 
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ภาพที่ 92 พระวษิณุศิลปะเขมร สมยัก่อนเมืองพระนคร กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 11-12 
(ก) พระวษิณุจากพนมดา เมืององักอร์โบเรย จงัหวดัตาแกว้ ศิลปะพนมดาหมู่ 1 

 (ข) พระวษิณุ จากเมืององักอร์โบเรย จงัหวดัตาแกว้ ศิลปะพนมดาหมู่ 1 
(ค) พระวษิณุจากสตรึงเตรง จงัหวดักาํพงจาม ประเทศกมัพชูา ศิลปะสมโบร์ไพรกุก 
(ง) พระวษิณุจากปราสาทตะเพรียงพง เมืองเสียมเรียบ ศิลปะสมโบร์ไพรกุก 
(จ) พระวษิณุจากออกแอว กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 11-12 
(ฉ) พระวษิณุจาก Go Thap, Dong Thap province  ประเทศเวยีดนาม ศิลปะพนมดาหมู่ 2 
(ช) พระวษิณุจาก Trang Dieo, Vinh Long ประเทศเวยีดนาม ศิลปะพนมดาหมู่ 2 

ที่มา : Claude Jacques and Philippe Lafond,trans. Tom White, The Khmer Empire Cities and 
Sanctuaries from the 5th to the 13th Century (Bangkok : River Books Co.,Ltd., 2007), 56. 
จีราวรรณ แสงเพช็ร, เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะใน
ประเทศไทย (โครงการวจิยัโดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2560), ภาพที่ 3.25, 3.26, 38a, 
3.36, 3.40a, 3.33. 
 

(ก) (ค) (ง) 

(จ) (ฉ) (ช) 

(ข) 
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                                           (ก)                                                  (ข) 
 
ภาพที่ 93 พระวษิณุศิลปะชวาตะวนัตก สมยัตารุมานคร กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12-13 
 (ก) พระวษิณุจาก Tjibuaja, ชวาตะวนัตก สมยัตารุมานคร ประเทศอินโดนีเซีย 

(ข) พระวษิณุจาก Tjibuaja, ชวาตะวนัตก สมยัตารุมานคร ประเทศอินโดนีเซีย 
ที่มา : Annissa Gultom, “Kalapa – Jacatra –Batavia - Jakarta: An old city that never gets old” 
Journal of Archaeology and Fine Arts in Southeast Asia (Vol 2, 2018), Fig.10. 
 

2.  ประติมากรรมพระวิษณกุ าหนอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 

2.1 พระวิษณ ุจากแหล่งโบราณคดีวัดสิงห์หรือวัดสิง (ร้าง) กลุ่มชุมชนโบราณ
เมืองสทิงพระ 

พระวิษณุองค์น้ีพบจากแหล่งโบราณคดีวดัสิงห์หรือวดัสิง (ร้าง) อําเภอ 
สทิงพระ จังหวัดสงขลา ขนาดสูง 75 เซนติเมตร (ภาพที่  94ก) พงศาวดารพัทลุงกล่าวไวว้่า  
พระยาวเิชียรคิรี (ชุ่ม) ผูส้าํเร็จราชการเมืองสงขลา (พ.ศ. 2427-2431) ไดเ้ป็นผูค้นพบประติมากรรม 
เทวรูปองคน้ี์ ที่เมืองเก่าของพทัลุงที่จะทิ้งพระ จึงนาํมาไวท้ี่ศาลเจา้หลกัเมืองสงขลา และในเวลา
ต่อมาไดน้าํไปเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติมชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา42 

                                                             
42 พริิยะ ไกรฤกษ,์ "พระวษิณุ: ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้" 5183. 
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พระวษิณุองคน้ี์เป็นพระวษิณุจตุรภุช พระวรกายไม่สวมภูษา บั้นพระองคค์อด 
พระโสณีผาย มีศิรจกัรเช่ือมพระเศียรและจกัรกับสังขใ์นพระหัตถ์ดา้นบนทั้ง 2 ไว ้ท่อนล่างทรง
พระโธฏียาวขมวดชายทิ้งผา้ยาวมาดา้นหน้าแลว้คาดผา้โดยผูกเป็นโบที่พระโสณีทางดา้นขวา พระ
หตัถข์วาบนทรงถือจกัร พระหตัถซ์้ายบนทรงถือสังข ์พระหัตถ์ขวาล่างทรงถือภู พระหัตถ์ซ้ายล่าง
ทรงถือคทา ทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงเต้ีย และกุณฑลเหมือนกบัพระวิษณุองคอ่ื์นๆ พระวรกายเล็ก 
ขาดสดัส่วนตามลกัษณะกายวภิาค รูปแบบเดียวกบัประติมากรรมพระวิษณุที่กาํหนดอายอุยูใ่นช่วง
คร่ึงแรกของพทุธศตวรรษที่ 13 หรือเกิดจากเทคนิคงานช่างที่เร่ิมเส่ือม จึงกาํหนดอายพุระวิษณุองค์
น้ีอยูใ่นช่วงคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษที่ 1343 

2.2  พระวิษณจุากแหล่งโบราณคดีเขาคูหา กลุ่มชุมชนโบราณเขาคูหา-ชะแม 
พระวิษณุองค์น้ีไดพ้บจากการขุดคน้และขุดแต่งทางโบราณคดีเขาคูหาโดย

สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 10 สงขลา ปี พ.ศ.2543-2544 ในระดับ  
220 CM.DT (ภาพที่ 94ข) ช้ินส่วนประติมากรรมอยู่ในลักษณะแตกหักเป็นช้ินๆ สันนิษฐาน
เบื้องตน้ว่าประติมากรรมพระวิษณุน้ีถูกทุบทาํลายและฝังกลบไวใ้ตดิ้นบริเวณลานหน้าถํ้ า จาก 
โจรสลดั มีเพยีงช้ินส่วนขนาดใหญ่เพยีง 4 ช้ินเท่านั้นที่สามารถนาํมาต่อกนัได ้และสันนิษฐานไดว้่า
เป็นประติมากรรมพระวษิณุหินส่วนองคข์องพระวษิณุ ตั้งแต่ช่วงบั้นถึงพระศอ มีขนาดความสูง 70 
เซนติเมตร ลกัษณะส่วนพระองัสากวา้ง พระอุระค่อนขา้งสูง บั้นพระเอวคอดเล็ก บริเวณพระโสณี
ทั้ง 2 ขา้งสลกัเป็นร้ิวผา้เป็นระยะๆ ไม่มีผา้คาดพระโสณี นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์ช้ินส่วนขนาด
เล็กอ่ืนๆ ในคาบสมุทรภาคใต ้สนันิษฐานไดว้่าเป็นส่วนโธฏีและคทา พร้อมกบัพบร่องรอยศิรจกัร
และส่วนปลายของกุณฑล ซ่ึงแนบอยูก่บัส่วนพระศอและพระอุระ พร้อมกบัศึกษาเปรียบเทียบกบั
ประติมากรรมรูปพระวิษณุองคอ่ื์น สันนิษฐานไดว้่า พระวิษณุเขาคูหาน้ีเป็นพระวิษณุจตุรภุชหรือ
พระวิษณุส่ีกร มีศิรจกัรอยูเ่บื้องหลงั ทรงนุ่งผา้ยาว พระหัตถ์ขวาบนทรงถือจกัร พระหัตถ์ซ้ายบน
ทรงถือสังข ์เช่ือมติดกบัศิรจกัร พระหัตถ์ขวาล่างทรงถือภู พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือคทา และอาจ
สวมกิริฏมุกุฎทรงเต้ียและกุณฑล ดงัรูปแบบประติมากรรมพระวิษณุที่พบทัว่ไปในเอเชียอาคเนย์44  
และเหมือนกบัพระวษิณุที่วดัสิงห์ (ร้าง) อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา จึงกาํหนดอายอุยูใ่นช่วงคร่ึง
หลงัของพทุธศตวรรษที่ 13 

                                                             
43 Ibid. 
44 ศิริพร ล่ิมวิจิตรวงศ์ และบัณฑิต ทองอร่าม, "เขาคูหา: หลักฐานใหม่จากการ

ดาํเนินงานทางโบราณคดี."(เอกสารอดัสาํเนา) 
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ประติมากรรมพระวษิณุในช่วงระยะเวลาน้ี ยงัคงมีรูปแบบศิลปะอินเดียใตใ้น
สมัยปัลลวะ เพียงมีการพฒันาการตามรูปแบบศิลปะในท้องถ่ินแล้ว ลักษณะประติมานวิทยา
เหมือนกับพระวิษณุที่กาํหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 12  กล่าวคือ พระหัตถ์ขวาบนทรงถือจกัร 
พระหัตถ์ซ้ายบนทรงถือสังข ์พระหัตถ์ขวาล่างทรงถือภู พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือคทา แต่มีขนาด 
เล็กลง บางองค์มีการเพิ่มศิรจกัรเช่ือมพระเศียรและพระหัตถ์บนทั้ง 2 ขา้ง เพื่อยึดส่วนต่างๆ ของ
ประติมากรรมไว ้สาํหรับประติมากรรมพระวิษณุที่พบในชุมชนโบราณภาคใตข้องไทยที่กาํหนด
อายุอยู่ในระยะเวลาเดียวกันน้ี ได้แก่ 1) พระวิษณุที่อ ําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2) พระวิษณุที่โบราณสถาน ณ สวนนายมาตร หงษ์ชู อําเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมร าช  
3) พระวษิณุที่วดัจอมทอง อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 4) พระวิษณุ พบที่วดัตาเณร (ร้าง) 
อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 5) พระวิษณุที่บา้นเขาหัวบน(เขาศรีวิชยั) อาํเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ 6) เศียรพระวิษณุพบที่พบที่บา้นเขาหัวบน (เขาศรีวิชัย) อาํ เภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (ภาพที่ 94) 
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                  (ก)                                   (ข)                                  (ค)                             (ง) 

 
 

 
  
 
 
                  (จ)                               (ฉ)                                   (ช)                                   (ซ) 
ภาพที่ 94 พระวษิณุในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ กบัชุมชนร่วมสมยัในภาคใตข้องไทย 
ที่กาํหนดอายรุาวคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษที่13 
 (ก)  พระวษิณุ จากแหล่งโบราณคดีวดัสิงห์หรือวดัสิง (ร้าง) จงัหวดัสงขลา 
 (ข)  พระวษิณุจากแหล่งโบราณคดีถํ้าเขาคูหา จงัหวดัสงขลา 
 (ค)  พระวษิณุพบที่บา้นเขาหวับน (เขาศรีวชิยั) อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

(ง)  เศียรพระวษิณุพบที่พบที่บา้นเขาหวับน (เขาศรีวชิยั) อาํเภอพนุพนิ  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 (จ)  พระวษิณุ พบที่อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 
(ฉ)  พระวษิณุ พบที่โบราณสถาน ณ สวนนายมาตร หงษชู์ (ชุมชนโบราณสิชล) 
       จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 (ช)  พระวษิณุ พบที่วดัตาเณร (ร้าง) ตาํบลโพธ์ิทอง อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

        (ซ)   พระวษิณุ พบที่วดัจอมทอง อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ที่มา : พริิยะ ไกรฤกษ,์“พระวิษณุ: ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 
11 (2542): 5185. 
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3.  ประติมากรรมพระวิษณกุ าหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 

3.1 เศียรพระวิษณุ จากแหล่งโบราณคดีเมืองโบราณสทิงพระ กลุ่มชุมชน
โบราณเมืองสทิงพระ 

พระวิษณุองคน้ี์เป็นของเอกชน มีรูปแบบศิลปะชวาแบบภาคกลาง ซ่ึงไดรั้บ
อิทธิพลจากศิลปะสมยัปัลลวะของอินเดียใต ้แสดงใหเ้ห็นถึงความเก่ียวขอ้งกบัชวาสมยัศรีวิชยั แต่มี
การพฒันาเป็นแบบพื้นเมืองแลว้ ลกัษณะเศียรพระวิษณุองคน้ี์ ทรงเกลา้เกศาเป็นกิรีฏมุกุฎทรงสูง
ตอนบนผายออกเล็กนอ้ย สวมกระบงัหน้าที่มีลวดลายประดบัดอกไม ้3 ดอก พระเนตรมองตรง มี
พระนาสิกใหญ่ และสวมกุณฑล กาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 14-1545 (ภาพที่ 95ก) 

สาํหรับประติมากรรมรูปพระวิษณุบริเวณคาบสมุทรภาคใตข้องไทยในช่วง
พทุธศตวรรษที่ 14 น้ีขาดหายไปเน่ืองจากรัฐศรีวชิยัที่ไดถื้อกาํเนิดขึ้นในช่วงระยะเวลาน้ีภายใตก้าร
ปกครองของราชวงศไ์ศเลนทร์ ซ่ึงทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนามหายาน ทาํให้พุทธศาสนามหายาน
แพร่หลายโดยทัว่ไป ส่งผลให้ไวษณพนิกายเร่ิมลดบทบาทลง เพราะคาบสมุทรสทิงพระในช่วงน้ี 
อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของศรีวชิยั โดยมีบทบาทของการเป็นเมืองท่า จึงไดรั้บอิทธิพลทั้งศาสนา (ศาสนา
พทุธมหายาน) และรูปแบบศิลปะอยา่งเด่นชดั 

ประติมากรรมพระวษิณุในคาบสมุทรภาคใตข้องไทยปรากฏขึ้นอีกคร้ังราวตน้ 
พุทธศตวรรษที่ 15 โดยมีประติมานวิทยาต่างไปจากเดิม กล่าวคือ พระหัตถ์ขวาบนทรงถือสังข ์ 
พระหตัถข์วาล่างทรงแสดงปางประทานอภยั พระหตัถซ์า้ยบนทรงถือจกัร พระหตัถซ์า้ยล่างทรงวาง
ที่พระโสณี ซ่ึงเป็นรูปแบบจากอารยธรรมอินเดียใต ้ ภายใตร้าชวงศ์ปัลลวะ ตอนปลาย ดังเช่น 
ประติมากรรมพระวิษณุที่พบที่เขาพระนารายณ์ จงัหวดัพงังา จนกระทัง่ราวพุทธศตวรรษที่ 16 
คาบสมุทรภาคใต้มีความสัมพนัธ์กับราชวงศ์โจฬะกษัตริยท์มิฬที่ได้ยกกองทัพเข้ามารุกราน  
อนัส่งผลให้ประติมากรรมพระวิษณุที่พบบริเวณคาบสมุทรภาคใตรั้บอิทธิพลศิลปะแบบโจฬะ  
ดงัพบเทวรูปพระวษิณุที่เวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นตน้ (ภาพที่ 95ง) 

 
 
 
 
 

                                                             
45 พริิยะ ไกรฤกษ,์ "ร่างลาํดบัเหตุการณ์ของประติมากรรมที่พบที่สทิงพระ," 65. 
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                (ก)                                  (ข)                               (ค)                                     (ง) 
 
ภาพที่ 95 ประติมากรรมพระวษิณุ ที่กาํหนดอายรุาวช่วงพทุธศตวรรษที่ 14-16 

(ก) เศียรพระวิษณุ จากแหล่งโบราณคดีเมืองโบราณสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ศิลปะชวา 
ภาคกลาง กาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 14-15 

 (ข)  พระวษิณุของอินเดียศิลปะปัลลวะตอนปลาย กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 15 
(ค)  พระวิษณุ เขาพระนารายณ์ ตาํบลเหล อาํเภอปะกง จงัหวดัพงังา  ศิลปะปัลลวะตอน

ปลาย กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 15 
(ง) พระวิษณุที่เวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศิลปะโจฬะ กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษ 

ที่ 16 
ที่มา : พริิยะ ไกรฤกษ,์ “ร่างลาํดบัเหตุการณ์ของประติมากรรมที่พบที่สทิงพระ,”  ใน ประวัติศาสตร์
และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ (กรุงเทพฯ : สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2528), 66.; จีราวรรณ แสงเพช็ร, เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยจากหลักฐานโบราณคดี
และประวัติศิลปะในประเทศไทย (โครงการวิจยัโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2560), 
ภาพที่ 3.17a. ; Piriya Krairiksh, The Roots of Thai Art, trans. Narisa Chakrabongse (Bangkok : 
River Books,  2012), Fig.2.84. 
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โบราณวัตถุเน่ืองในไศวนิกาย  
ในคาบสมุทรสทิงพระพบประติมากรรมศาสนาพราหมณ์ในลัทธิไศวนิกาย คือ 

ประติมากรรมศิวลึงคจ์าํนวน 4 องค ์ประติมากรรมพระศิวะ จาํนวน 2 องค ์และประติมากรรมพระ
คเณศ จาํนวน 2 องค ์ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลศิลปะอินเดีย ศิลปะแบบชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย 
และศิลปะแบบเขมร มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประติมากรรมศิวลึงค์ 

1.1  ศิวลึงค์กลุ่มเหมือนจริง รูปทรงเรขาคณติ 
1.1.1 ศิวลึงค์ศิลา จากแหล่งโบราณดคเีขาคูหา กลุ่มชุมชนโบราณเขาคูหา-

ชะแม 
เป็นช้ินส่วนศิวลึงค์ลกัษณะชาํรุด จากการขุดคน้ทางโบราณคดีเขาคูหา  

ปี พ.ศ. 2543-2544 ซ่ึงพบอยูภ่ายในหลุม ที่ชั้นดินมีร่องรอยที่แสดงให้เห็นไดช้ดัว่ามีการขุดดินลง
เป็นหลุมลึกเช่นเดียวกบัช้ินส่วนประติมากรรมพระวิษณุดงัที่กล่าวมาแลว้ โดยช้ินส่วนของศิวลึงค์
องคน้ี์เป็นส่วนรุทรภาค วดัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางได ้50 เซนติเมตร และยงัมีร่องรอยการถูกตดัผ่า 
ศิวลึงคอ์ยา่งตั้งใจ จึงสามารถสนันิษฐานวา่อาจเกิดจากการถูกทุบทาํลายและฝังกลบไวใ้ตดิ้นบริเวณ
ลานหนา้ถํ้าที่ 1  

ลกัษณะของศิวลึงคอ์งคน้ี์เป็นแบบเก่า ที่พบได้ไม่มากในดินแดนเอเชีย
อาคเนย ์ช้ินส่วนของลึงคอ์งคน้ี์เป็นยอดทรงกระบอกโคง้มน และยงัปรากฏลกัษณะของรอยเส้น
เอ็นของเสน้หนงัหุม้ปลายอวยัวะเพศ หรือที่เรียกวา่ เสน้พรหมสูตร หรือ ลิงคเรไก ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
เสน้แนวด่ิง และยงัมีเสน้ที่เร่ิมจากปลายสุดของเสน้พรหมสูตรลาดเอียงไปทางดา้นซ้าย เรียกว่าเส้น
ปารวสูตร ซ่ึงช้ินส่วนน้ีมีสภาพชาํรุดมากแต่เม่ือศึกษาเปรียบเทียบแล้วเส้นปารวศูตรจะต้องมี
ทางดา้นขวาดว้ย (ภาพที่ 96) 
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ภาพที่ 96 ช้ินส่วนศิวลึงค ์จากแหล่งโบราณคดีเขาคูหา กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 11-12 
 

เม่ือได้ศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบศิวลึงค์ที่พบในชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรภาคใตข้องไทยแลว้ ศิวลึงคอ์งคน้ี์จดัเป็นกลุ่มศิวลึงคเ์หมือนจริง รูปทรงเรขาคณิต ที่พบ
ในภาคใตข้องไทย (กลุ่มน้ีกาํหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 12)  
มีรูปแบบส่วนรุทรภาค ส่วนวิษณุภาคและพรหมภาคมีขนาดเท่ากนั และมีเส้นพรหมสูตรและเส้น
ปารศวสูตร46 จากการสนันิษฐานช้ินส่วนรุทรภาคที่ถ ํ้าเขาคูหาน้ี มีรูปแบบคลา้ยคลึงกบั ศิวลึงคศ์ิลา
ที่พบในหอพระอิศวร ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึง
เป็นศิวลึงคก์ลุ่มเหมือนจริง มีรูปทรงเราขาคณิต ที่กาํหนดอายปุระมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 10 ถึง
ตน้พทุธศตวรรษที่ 1147 แต่ช้ินส่วนศิวลึงคท์ี่เขาคูหาไม่น่าเก่าเท่าศิวลึงคใ์นหอพระอิศวรน้ี การที่มี
รูปแบบความคลา้ยคลึงกนัคือการทาํใหเ้หมือนจริงหรือเหมือนธรรมชาติเพราะเป็นการทาํในคติเดิม
ทาํให้มีลักษณะรูปแบบเดียวกนั จึงกาํหนดอายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-12 นอกจากน้ียงัพบ 
ศิวลึงค์ที่กาํหนดอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังน้ี 1) ศิวลึงค์ที่ เขาคา จงัหวดันครศรีธรรมราช  
2) ศิวลึงคท์ี่บา้นสระกูด ตาํบลฉลอง 3) ศิวลึงคท์ี่บา้นเสาเภา ตาํบลเสาเภา 4) ศิวลึงคท์ี่เขาคา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 5) ศิวลึงค์ที่บา้นเสาเภา  ตาํบลเสาเภา 6) ศิวลึงค์ที่วดันาขอม (ร้าง) อาํเภอสิชล 
จงัหวดันครศรีธรรมราช7) ศิวลึงคท์ี่สุเหร่ากอจนัทร์ ตาํบลท่าเรือ จงัหวดันครศรีธรรมราช และ 8) 
ศิวลึงคท์ี่ยะรัง จงัหวดัปัตตานี เป็นตน้ (ภาพที่ 97) 

 

                                                             
46 ผาสุข อินทราวธุ, "ศิวลึงค ์: ที่พบในภาคใต,้" 7514. 
47 Ibid., 7515. 
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         (ก)                           (ข)                   (ค)                     (ง)                      (จ)                 (ฉ)                              
 
 
 
 
 
 

                              (ช)                                (ซ)                            (ฌ)                           
ภาพที่ 97 ศิวลึงคใ์นชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ เปรียบเทียบกบัศิวลึงคจ์ากแหล่ง
โบราณคดีร่วมสมยัในภาคใต ้ที่จดัอยูใ่นกลุ่มศิวลึงคแ์บบเหมือนจริง ทรงเราขาคณิต 
 (ก)  ศิวลึงค ์จากแหล่งโบราณคดีเขาคูหา จงัหวดัสงขลา 

 (ข)  ศิวลึงคท์ี่หอพระอิศวร ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 (ค)  ศิวลึงคท์ี่หอพระอิศวร ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

(ง)  ศิวลึงคท์ี่วดันาขอม อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 (จ) ศิวลึงคท์ี่บา้นเสาเภา ตาํบลเสาเภา ของนายลิขิต เห็นจริง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 (ฉ)  ศิวลึงคพ์บที่หาดวาลึงค ์ตาํบลฉลอง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 (ช) ศิวลึงคท์ี่เขาคา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

(ซ) ศิวลึงคท์ี่สุเหร่ากอจนัทร์ ตาํบลท่าเรือ อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

(ฌ) ศิวลึงคท์ี่ยะรัง จงัหวดัปัตตานี 

ที่มา : อมรา ศรีสุชาติ และธราพงศ์ ศรีสุชาติ ,  “โบราณสถานในภาคใต,้” สารานุกรมวัฒนธรรม
ภาคใต้เล่ม 9 (2542): 4222. 
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1.2 ศิวลึงค์กลุ่มประเพณนิียม 
 1.2.1 ศิวลึงค์ศิลา จากแหล่งโบราณดคเีขาคูหา กลุ่มชุมชนโบราณเขาคูหา-

ชะแม 
 ช้ินส่วนศิวลึงค์ที่เสียบติดอยูก่ ับฐานประติมากรรมรูปเคารพ พบบริเวณ

หนา้ถํ้าที่ 1 ทางดา้นทิศเหนือ (ภาพที่ 98ก) อยูใ่นลกัษณะชาํรุด พบเพียงส่วนพรหมภาค ซ่ึงเดิมพระ
อธิการเขียว ปุญญผโล อดีตเจา้อาวาสวดัพระโคะ เล่าวา่ ชาวบา้นไดมี้การเคล่ือนยา้ยศิวลึงคน้ี์ไปตั้ง
ไวใ้ตต้น้ข่อยใกลป้ากถํ้า แลว้จึงยกไปที่วดัพะโคะ แต่ทางสาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติที่ 10 สงขลา ไดน้าํศิวลึงคน์ั้นกลบัมาประดิษฐานที่ฐานประติมากรรมดงักล่าว ตามคาํบอก
เล่าวา่เดิมเคยเสียบอยูก่บัฐานประติมากรรมรูปเคารพน้ี แต่พบว่าช้ินส่วนศิวลึงคด์งักล่าวนั้นมีขนาด
เล็กกวา่ช่องเสียบรูปเคารพ48 ศิวลึงคอ์งคน้ี์มีรูปแบบประเพณีนิยมเหมือนศิวลึงคท์ีพบโดยทัว่ไปใน
ภาคใต ้กาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 12-1349 

 1.2.2 ศิวลึงค์ศิลา พบที่แหล่งโบราณคดีพังเภา กลุ่มชุมชนโบราณเมือง 
สทิงพระ  

ศิวลึงคศิ์ลาซ่ึงพบร่วมกบัฐานโยนิศิลา พบที่หลงัสภาตาํบลจะทิ้งพระ หมู่
ที่ 1 บา้นพงัเภา ตาํบลจะทิ้งพระ อาํเภอสทิงพระ (ภาพที่ 98ข) โดยศิวลึงคอ์งคน้ี์มีองคป์ระกอบครบ
ทั้ง 3 ส่วน ทั้ง ส่วนรุทรภาค วิษณุภาค และพรหมภาค ซ่ึงขนาดความสูงแต่ละส่วนไล่เล่ียกัน 
สําหรับส่วนของรุทรภาคมีเส้นพรหมภาคและเส้นปารศวสูตรด้วย ขนาดสูงประมาณ 120 
เซนติเมตร เป็นศิวลึงครู์ปแบบประเพณีนิยม ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา 
กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12-1350 สาํหรับศิวลึงคอ์งคน้ี์ รูปแบบและรูปทรงคลา้ยกบัศิวลึงคท์ี่
พบที่วดันาขอม จงัหวดันครศรีธรรมราช (ภาพที่ 98ง,จ) 

 
 
 
 

                                                             
48 ศิริพร ล่ิมวิจิตรวงศ์ และบัณฑิต ทองอร่าม, "เขาคูหา: หลักฐานใหม่จากการ

ดาํเนินงานทางโบราณคดี."(เอกสารอดัสาํเนา) 
49 ผาสุข อินทราวธุ, "ศิวลึงค ์: ที่พบในภาคใต,้" 7514. 
50 Ibid. 
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1.2.3  ศิวลึงค์ศิลา ที่แหล่งโบราณคดีบ้านมะขามเฒ่า กลุ่มชุมชนโบราณ 
อู่ตะเภา-ระโนด  

ตั้งอยูใ่นเขตตาํบลระโนด อาํเภอระโนด เจา้อาวาสวดัมะขามเฒ่ามอบให้
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา เป็นศิวลึงคท์ี่อยูใ่นสภาพชาํรุด โดยเหลือเพียงส่วนกลางรูปทรง
แปดเหล่ียมหรือเรียกว่าส่วนวิษณุภาค และส่วนพรหมภาคเท่านั้น (ภาพที่ 98ค)  ส่วนบนสุดหรือ
รุทรภาคได้หักหายไป ซ่ึงจากการศึกษาช้ินส่วนศิวลึงค์องค์น้ี พบว่ารูปแบบเป็นประเพณีนิยม 
เหมือนกบัศิวลึงคท์ี่พบที่พงัเภา และเหมือนกบัศิวลึงคท์ี่พบในบริเวณภาคใตโ้ดยทัว่ไป จึงกาํหนด
อายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12-13  

จากการศึกษาเปรียบเทียบศิวลึงคก์ลุ่มที่ 2 หรือ ศิวลึงคแ์บบประเพณีนิยม 
คือจะตอ้งมีส่วนพรหมภาคเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส ส่วนวิษณุภาคเป็นรูปแปดเหล่ียม และส่วนรุทรภาค
เป็นรูปทรงกระบอกส่วนยอดเป็นรูปโค้งมน โดยทั้ งสามส่วนมีขนาดความสูงที่ไล่เล่ียกัน  
การกาํหนดอายุวิเคราะห์จากความสัมพนัธ์ของทั้ ง 3 ส่วน และรูปแบบที่มีความห่างไกลจาก
ธรรมชาติ ที่กาํหนดอายุในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12-14  ซ่ึงพบแพร่หลายเป็นจาํนวนมากบน
คาบสมุทรภาคใต ้ได้แก่ ศิวลึงคท์ี่วดันาขอม (ร้าง) อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช  จาํนวน  
2 องค ์ศิวลึงคท์ี่วดัเทพราช (ร้าง) ตาํบลเทพราช อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช  และศิวลึงคท์ี่
เขาศรีวชิยั อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นตน้ (ภาพที่ 98) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     (ก)                                     (ข)                               (ค)                           (ง)                                 
 
 
 
 
 
 

                          
                              (จ)                                        (ฉ)                             (ช) 
ภาพที่ 98 ศิวลึงคใ์นชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ เปรียบเทียบกบัศิวลึงคจ์ากแหล่ง
โบราณคดีร่วมสมยัในภาคใต ้ที่จดัอยูใ่นกลุ่มศิวลึงคแ์บบประเพณีนิยม 
 (ก)  ศิวลึงคบ์ริเวณลานหนา้ถํ้าที่ 1 ของแหล่งโบราณคดีเขาคูหา จงัหวดัสงขลา 

 (ข)  ศิวลึงคศิ์ลา พบที่แหล่งโบราณคดีพงัเภา กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ 
 (ค)  ศิวลึงคศิ์ลา พบที่แหล่งโบราณคดีบา้นมะขามเฒ่า กลุ่มชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระโนด 
 (ง)  ศิวลึงคท์ี่วดันาขอม (ร้าง) อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 (จ)  ศิวลึงคท์ี่วดันาขอม (ร้าง) อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

(ฉ)  ศิวลึงคท์ี่เขาศรีวชิยั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
(ช)  ศิวลึงคท์ี่วดัเทพราช (ร้าง) ตาํบลเทพราช อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช   

ที่มา : ปัทมา ทองเฝือ,  “พฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอพุนพิน จงัหวดั  
สุราษฎร์ธานี ช่วงก่อนพทุธศตวรรษที่ 24,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยั
ประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 2555), ภาพที่ 134. 
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2. ประติมากรรมพระศิวะ 

ในคาบสมุทรสทิงพระพบประติมากรรมพระศิวะ จาํนวน 2 องค์ ซ่ึงได้รับอิทธิพล
ศิลปะแบบชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย ดงัน้ี 

2.1  พระศิวะ จากแหล่งโบราณคดีบ้านหนองหอย กลุ่มชุมชนโบราณปะโอ  
พระศิวะองคน้ี์ทาํจากสาํริด (ภาพที่ 99ก) ขนาดสูง 36 เซนติเมตร ประทบัยนืบน

ฐานดอกบวั มี 4 กร พระหัตถ์ขวาบนทรงถืออักษมาลา พระหัตถ์ขวาล่างทรงถือหม้อนํ้ า (หัก
หายไป) พระหตัถซ์า้ยบนทรงถือแสจ้ามรี พระหตัถซ์า้ยล่างชาํรุด ทรงสวมสายยชัโญปวีตรูปงู และ
มีหนงัเสือพนัอยูร่อบพระโสณี51 พระเศียรทรงชฎามกุฎมีพระจนัทร์เส้ียวและกปาละ (หัวกะโหลก) 
ประดบัศิรจกัรล้อมรอบด้วยเปลวเพลิง ซ่ึงเป็นศิลปกรรมที่แสดงอิทธิพลจากพระศิวะสําริดชวา  
ภาคกลาง แต่ยงัแสดงให้เห็นลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ินหรือเรียกว่า “แบบสกุลช่างสทิงพระ” คือ  
มีรูปแบบที่ลักษณะผิดไปจากตน้แบบและเคร่ืองประดับตกแต่งแบบเรียบง่าย  กาํหนดอายุราว 
พทุธศตวรรษที่ 14-1552      

จากการวเิคราะห์เปรียบเทียบมีรูปแบบเหมือนกบัพระศิวะในศิลปะแบบชวาภาค
กลาง ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิิธภณัฑจ์าการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ียงัมีรูปแบบศิลปะ
เหมือนกับพระโพธิสัตว์อวโลกิ เตศวรสํา ริ ด  ที่พบจากแหล่งโบราณคดีที่ เ ดียวกัน  คื อ  
แหล่งโบราณคดีบา้นหนองหอย ตาํบลวดัขนุน อาํเภอสิงหนคร และประติมากรรมพระโพธิสัตว ์
อวโลกิเตศวร ศิลปะชวาภาคกลาง กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 14-15  (ภาพที่ 99) ทั้งน้ีบริเวณ
คาบสมุทรสทิงพระไดรั้บอิทธิพลไศวนิกายทางอ้อมจากชวา เน่ืองจากมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัจึง
ปรากฏหลกัฐานประเภทประติมากรรมรูปพระศิวะขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
51 "พระศิวะ : ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้" 5211-12. 
52 พริิยะ ไกรฤกษ,์ "ร่างลาํดบัเหตุการณ์ของประติมากรรมที่พบที่สทิงพระ," 65. 
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 (ก)                             (ข)                                    (ค)                                 (ง) 

 
ภาพที่ 99 ประติมากรรมพระศิวะในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ เปรียบเทียบกบั

ประติมากรรมที่มีรูปแบบศิลปะชวาแบบภาคกลาง กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14-15 
 (ก)  พระศิวะสาํริด จากแหล่งโบราณคดีบา้นหนองหอย จงัหวดัสงขลา 
 (ข)  พระศิวะศิลปะชวาภาคกลาง  ในพพิธิภณัฑจ์าร์การ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
 (ค)  พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร ศิลปะชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย 

(ง)  พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร จากแหล่งโบราณคดีบา้นหนองหอย จงัหวดัสงขลา 
ที่มา : Wannapat Ruangsup, The emergence and Development of Brahmanism in Thailand 
Spacial Reference to the iconography of Brahminical Deities Up to 13th Century A.D. 
(Degree of Philosophy In Archaeology, Deccan College Post Graduate, 2013), Fig.86. 
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2.2 พระอคสัตยะส าริด พบบริเวณพังพระ จากแหล่งโบราณคดีเขาคูหา กลุ่ม
ชุมชนโบราณเขาคูหา-ชะแม 

พระอคัสตยะเป็นพระศิวะปางมหาคุรุ ทรงประทับยืน ขนาดสูง 22.5 
เซนติเมตร (ภาพที่ 100ก)  ซ่ึงปัจจุบนัเก็บรักษาอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานวดัมชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา 
เป็นประติมากรรมประทบัยนื ช่วงพระบาทหักหายไป มีพระนาภีกลมและยืน่ออกมา พระเกศาทาํ
เป็นชฎามุกุฎ มีสายยชัโญปวีตมีลักษณะเหมือนผ้าสไบ พระหัตถ์ขวาทรงถือลูกประคํา  
พระอคสัตยะองคน้ี์จดัเป็นศิลปะชวาภาคกลาง กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14-1553 

พระอคสัตยะได้รับการนับถือและยกยอ่งมากในอินเดียใต ้เพราะเช่ือว่าเป็น
เทพผูน้าํศาสนาพราหมณ์มาเผยแผสู่่ชาวอินเดียใต ้ ส่วนในชวาภาคกลางไดรั้บอิทธิพลจากอินเดียใต ้
จึงไดมี้การนบัถือพระอคสัตยะควบคู่ไปกบัการบูชาศิวลึงคด์ว้ย54 ซ่ึงพบประติมากรรมพระอคสัตยะ
สาํริดในพื้นที่ที่ไดรั้บอิทธิพลจากชวาภาคกลาง รูปแบบทางประติมานวทิยามีลกัษณะเป็นฤษี (rishi) 
เคราเป็นรูปสามเหล่ียม เช่น พระอคสัตยะศิลาจากจนัทิบานน พระอคสัตยะจากจนัทิสัมพิส่าหรี 
(Candi Sambisari temple)  พระอคสัตยะจากปรัมปานันหรือเทวาลยัพระอิศวร และพระอคสัตยะ
จากจนัทิปุนตเทพ (Candi Puntadewa) เป็นตน้ (ภาพที่ 100) 

สําหรับพระอคสัตยะที่มีความสัมพนัธ์ใกล้เคียงกับพระอคสัตยะที่พงัพระ 
แหล่งโบราณคดีเขาคูหามากที่สุดคือ พระอคสัตยะที่พบที่เมืองจาลอง รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ซ่ึง
มีลกัษณะเป็นฤษี  ร่างกายมีความสมบูรณ์ สวมโธฏีสั้นเหนือเข่า สวมสายยชัโญปวตี มุ่นมวยผมเป็น
ชฎามุกุฎ และมีเครายาว พระหัตถ์ขวาหักหาย พระหัตถ์ซ้ ายทรงถือหม้อนํ้ า กําหนดอายุราว 
พทุธศตวรรษที่ 14 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
53 Ibid. 
54 ผาสุข อินทราวธุ, "พระศิวะ : ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้" 5212. 
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                  (ก)                                   (ข)                                (ค)                              (ง) 

 
ภาพที่ 100 พระอคสัตยะในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ เปรียบเทียบกบัพระอคสัตยะที่มี

รูปแบบศิลปะชวาแบบภาคกลาง กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14-15 
 (ก)  พระอคสัตยะสาํริด พบบริเวณพงัพระ จากแหล่งโบราณคดีเขาคูหา จงัหวดัสงขลา 
 (ข)  พระอคสัตยะสาํริดพบที่เมืองจาลอง รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย 
 (ค)  พระอคสัตยะพระอคสัตยะศิลาจากจนัทิบานน ประเทศอินโดนีเซีย 
 (ง)  พระอคสัตยะที่เทวาลยัปรัมบานนั ประเทศอินโดนีเซีย 
ที่มา : Subhadradis Diskul, M.C., The art of Srivijaya (Paris : Oxford University. Press, 1980), 
Fig.7.; Ananda K. Coomaraswamy, History of Indain and Indonesian Art (New York: Dover 
Publications,Inc., 1965), Fig.359. 
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3. ประติมากรรมพระคเณศ 

พบหลกัฐานประติมากรรมพระคเณศในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระจาํนวน 
2 องค ์ดงัน้ี 

3.1 พระคเณศศิลาที่พังหนุน จากแหล่งโบราณคดีพังรอบเมืองสทิงพระ กลุ่ม
ชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ 

พระคเณศองคน้ี์พบจากแหล่งโบราณคดีพงัรอบเมือง ในกลุ่มชุมชนเมืองโบราณ
สทิงพระ ตําบลพังหนุน อําเภอสทิงพระ ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
มชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา (ภาพที่ 101ก) ทรงประทบันั่งในท่ามหาราชลีลา โดยชนัพระชานุขวา
ขึ้นพระบาทซา้ยพาดขวางไปบนแท่นส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีขนาดความสูง 35 เซนติเมตร มี 4 กร งาซ้าย
หัก (ตามคมัภีร์บอกว่างาขวาหัก) พระหัตถ์ขวาบนทรงถือสังข ์พระหัตถ์ซ้ายบนทรงถือบ่วง พระ
หัตถ์ขวาล่างทรงถือวตัถุอยา่งใดอย่างหน่ึงซ่ึงตีความไม่ได ้พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือถ้วยใส่ขนม
โมทกะ ตวดัปลายงวงมาทางซา้ยเพือ่จบัขนมในพระกรซ้าย ไม่มีเคร่ืองประดบัตกแต่ง แต่ทรงสวม
สายยชัโญปวตีรูปนาคพาดพระองัสาซา้ย รูปแบบดงักล่าวเป็นรูปแบบของพระคเณศในอินเดียสมยั 
คุปตะ (พทุธศตวรรษที่ 9-11)55  และจดัเป็นคเณศที่เก่าแก่ที่สุดในคาบสมุทรภาคใต ้ทั้งน้ีในดินแดน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตบ้ริเวณที่เคยเป็นศูนยก์ลางการคา้หรือเมืองท่าโบราณจะพบประติมากรรม
รูปพระคเณศทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ เพราะได้รับการนับถือจากพวกพ่อคา้ซ่ึงอาจพกติดตวัเขา้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประติมากรรมพระคเณศขนาดเล็ก บริเวณคาบสมุทรภาคใตข้องไทยพระคเณศที่
คาบสมุทรสทิงพระน้ีเป็นพระคเณศที่เก่าแก่ที่สุด กาํหนดอายไุดร้าวพทุธศตวรรษที่ 1256 

การสร้างประติมากรรมพระคเณศน้ี สันนิษฐานว่าน่าจะนําเข้ามาโดยพวก
พราหมณ์อินเดียที่เดินทางเขา้มา เพื่อเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงช่วงแรกนาํตน้แบบมาจากอินเดีย
ก่อน และเม่ือมีการตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนเป็นชุมชนขึ้น จึงไดมี้การสร้างประติมากรรมรูปพระคเณศ
โดยชนพื้นเมือง ซ่ึงเลียนแบบของเก่าที่นาํเขา้มาในช่วงแรก ในเวลาต่อมาจึงพฒันาเป็นรูปแบบ
พื้นเมืองตามคตินิยมในแต่ละพื้นที่57  

 

                                                             
55 "พระคเณศ : ที่พบในภาคใต,้" 4870.. 
56 Ibid. 
57 Ibid., 4868. 



 160 
 

 
 

เม่ือทาํการเปรียบเทียบพระคเณศศิลาที่พงัหนุนน้ี มีลักษณะเหมือนกับศิลปะ
อินเดียสมยัคุปตะ กล่าวคือ ประติมากรรมพระคเณศในอินเดียเหนือโดยทัว่ไปจะมีรูปแบบที่มัก
เปลือกพระวรกาย มีสายยชัโญปวตีเป็นรูปนาค และประทบันัง่ในท่ามหาราชลีลา ตวดัปลายงวงไป
ทางด้านซ้าย ประติมากรรมพระคเณศที่สาํคญัและไดน้าํมาศึกษาเปรียบเทียบ คือ พระคเณศสมัย  
คุปตะ แบ่งเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ประติมากรรมพระคเณศสมยัคุปตะตอนตน้ (พุทธศตวรรษที่ 9-10) 
เช่น เป็นพระคเณศศิลา ประทบัยนื ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พิพิธภณัฑรั์ฐบาลเมืองมถุรา (Government 
Museum Mathura) (ภาพที่ 101ข)  เป็นพระคเณศ 2 กร พระหตัถซ์า้ยทรงถือขนม พระหัตถ์ขวาทรง
ถือผลทับทิม ปลายงวงเฉียงตวดัไปทางซ้ายเพื่อจบัก้อนขนม ทรงเปลือยพระวรกาย สวมสาย
ยชัโญปวตีรูปนาคพาดพระองัสาซา้ย (Nāga-Yajnopavīta) กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 9-1058  

ประติมากรรมพระคเณศสมยัคุปตะตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 10-11) จดัเป็นยคุ
ที่รูปแบบของพระคเณศมีพฒันาการมากขึ้น จนกล่าวไดว้่าเป็นยคุที่รูปแบบพระคเณศมีความนิยม
สร้างตามรูปแบบน้ี จนเป็นที่พบโดยทัว่ไปในประติมากรรมพระคเณศ ได้แก่ ภาพพระคเณศที่
ปรากฎในถํ้าอุทยัคีรี รัฐมธัยประเทศ ศิลปะแบบคุปตะ เป็นพระคเณศประทบันั่งท่าลลิตาสนะ ทรง
มี 4 กร (ภาพที่ 101ก)  พระหัตถ์ขวาล่างทรงถืองาที่หัก พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือหมอ้นํ้ าหรือชาม
ขนม พระหตัถข์วาบนทรงถืออกัษมาลา พระหัตถ์ซ้ายบนทรงถือขวาน ทรงมีงาเดียว และงวงตวดั
ปลายไปทางซา้ยตามรูปแบบปกติ พระกรรณมีขนาดใหญ่ กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 10-11 ใน
ยคุน้ีบางคร้ังจะปรากฏคนแคระยนือยูท่ี่ปลายพระบาทและกาํลงัถือตะกร้าขนม59 

นอกจากน้ีรูปแบบน้ียงัพบในศิลปะเขมร สมัยก่อนเมืองพระนคร ศิลปะแบบ 
พนมดา เช่น ประติมากรรมพระคเณศ ที่ตวลผกักิน เป็นพระคเณศ 2 กร ตวดัปลายงวงหยบิขนม
โมทกะที่พระหัตถ์ซ้าย และประติมากรรมพระเคณศที่ออกแอว (Oc Eo) ซ่ึงยงัคงแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของประติมากรรมพระคเณศสมยัคุปตะ กาํหนดอายใุนพทุธศตวรรษที่ 1260 (ภาพที่ 101) 

 
 

                                                             
58 Ibid., 4866-67. 
59 จิรัสสา คชาชีวะ, "คติความเช่ือและรูปแบบของพิฆเนศวร์ที่พบในประเทศไทย" 

(วทิยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2527), 40. 

60 Ibid., 55. 
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                           (ก)                                      (ข)      (ค)                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                             (ง)                                                 (จ)                     
ภาพที่ 101 พระคเณศในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ เปรียบเทียบกบัพระคเณศศิลปะแบบ 

คุปตะของอินเดีย และศิลปะเขมร สมยัก่อนเมืองพระนคร 
 (ก)  พระคเณศศิลาที่พงัหนุน อาํเภอสทิงพระ  กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12 
(ข)  พระคเณศที่พพิธิภณัฑรั์ฐบาลเมืองมถุรา กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 9-10 
(ค)  พระคเณศที่ปรากฏในถํ้าอุทยัคีรี รัฐมธัยประเทศ กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 10-11 
(ง)  พระคเณศที่ตวลผกักิน กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12 
(จ)  พระคเณศออกแอว กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12 

ที่มา : Alice Getty, Genesa (New Delhi: Mehta offset works, 1971), plates 2.a..; Ganesha Gupta, 
accessed January 28, 2018, available from 
https://i.pinimg.com/originals/ff/e2/de/ffe2de09870e5f12807ed0dfa688e734.png; Wannapat 
Ruangsup, The emergence and Development of Brahmanism in Thailand Spacial Reference 
to the iconography of Brahminical Deities Up to 13th Century A.D.( Degree of Philosophy In 
Archaeology, Deccan College Post Graduate, 2013), Fig.238. 
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3.2 พระคเณศส าริด จากแหล่งโบราณคดี เมืองพังยาง กลุ่ มชุมชนโบราณ 
เมืองพังยาง 

พระคเณศสาํริดองคน้ี์ เป็นพระคเณศขนาดเล็ก สูงประมาณ 6 เซนติเมตร ปัจจุบนั
เก็บรักษาอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา (ภาพที่ 102ก) มีลกัษณะเป็น
พระคเณศ 2 กร ประทบันัง่ในท่าที่ไม่เคยพบมาก่อน กล่าวคือ ทรงนัง่คุกพระชานุซา้ยลงและทรงยก
พระชานุขวาขึ้น และเน่ืองจากขนาดเล็กมาก จึงไม่สามารถตีความว่าทรงถือวตัถุใดในพระหัตถ์ได ้
พระคเณศสําริดน้ีทรงสวมเคร่ืองประดับตกแต่งแบบกษตัริย ์ทรงสวมกระบงัหน้า ซ่ึงเป็นแบบ
เดียวกบักระบงัหนา้ของเทพในศิลปะเขมรแบบบายน ดงันั้นจึงกาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 1861  

ประติมากรรพระคเณศศิลปะเขมรสมัยบายน เช่น พระคเณศจากสระห์ตะเสต 
(Srah Taset) เมืองเสียมเรียบ (ภาพที่ 102ข) เป็นพระคเณศประทบันัง่ พระบาทขวาทบัพระบาทซ้าย 
สวมกระบงั เคร่ืองประดบัแบบศิลปะสมยับายน จึงจดัเป็นพระคเณศสมัยบายน กาํหนดอายรุาว
พทุธศตวรรษที่ 1862 

ในช่วงพทุธศตวรรษที่ 18 น้ี จากการสืบเน่ืองการติดต่อสมัพนัธก์บัเขมรเร่ือยมาทาํ
ใหอิ้ทธิพลแบบเขมรยงัคงส่งผลต่อประติมากรรมในคาบสมุทรภาคใต ้รวมทั้งคาบสมุทรสทิงพระ
ดว้ย แต่ประติมากรรมพระคเณศที่พบบริเวณคาบสมุทรภาคใตข้องไทย ในช่วงน้ีมีรูปแบบพระ
คเณศในศิลปะเขมร ซ่ึงสวมกระบงัหน้าแบบกระบงัหน้าของเทพเขมรสมัยบายน แต่เน่ืองจากมี
ขนาดเล็กมา จึงสันนิษฐานว่าเป็นของนาํเขา้โดยพวกพ่อคา้ที่พกติดตวัเขา้มาทาํการคา้ในบริเวณน้ี 
ตามคติการนับถือของพวกพ่อคา้ที่มีความเช่ือต่อพระคเณศ ว่าจะประทานความสําเร็จในการ
เดินทางและการคา้ขาย ดงันั้นจึงพบพระคเณศขนาดเล็ก ซ่ึงคงเป็นของที่พอ่คา้อาจพกติดตวัก็เป็นได ้
แต่ไม่ใช่ประติมากรรมที่ผลิตขึ้นในพื้นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อยา่งไรก็ตามก็ยงัคงแสดงให้
เห็นถึงการติดต่อสมัพนัธก์บัเขมร ในชุมชนโบราณคาบสมุทรภาคใตท้ี่พบประติมากรรมพระคเณศ 
ที่ มี รูปแบบศิลปะแบบบายน แต่ มีขนาดเล็ก และไม่ รู้ที่มาอย่างชัดเจน ซ่ึง เก็บรักษาใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวดันครศรีธรรมราช (ภาพที่ 102) พระคเณศในภาคใต้ของไทย
เลียนแบบเทพเขมรสมยับายนโดยเฉพาะลกัษณะกะบงัหนา้ และท่านัง่ขดัสมาธิของเขมร (พระบาท
ขวาทบัพระบาทซา้ย) ก็จดัเป็นรูปแบบที่นิยมในภาคใตใ้นประติมากรรมช่วงหลงัพทุธศตวรรษที่ 17 

                                                             
61 ผาสุข อินทราวธุ, "พระคเณศ : ที่พบในภาคใต,้" 4870. 
62 จิรัสสา คชาชีวะ, "คติความเช่ือและรูปแบบของพฆิเนศวร์ที่พบในประเทศไทย," 72. 
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ไปแล้ว และรูปแบบดังกล่าวยงัคงส่งอิทธิพลต่อรูปแบบพระคเณศในภาคใตข้องไทยจนถึงช่วง 
พทุธศตวรรษที่ 21-22 (สมยัอยธุยา)63  

คติการบูชาพระคเณศในภาคใต้ของไทยเป็นคติการบูชาในฐานะเทพผู ้ขจัด
อุปสรรคให้แก่เหล่าพ่อค้าผู ้นับถือศาสนาพราหมณ์ ที่ได้เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายบริเวณ
คาบสมุทรแห่งน้ี และเม่ือมีชุมชนพราหมณ์มาตั้ งถ่ินฐานที่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้แห่งน้ี  
พระคเณศก็ยงัคงไดรั้บการยอมรับนับถือในฐานะเทพบริวาร (โอรสของพระศิวะ) และถูกยกยอ่ง
เป็นเทพที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กบัคนทุกคน ถึงแมจ้ะต่างศาสนาก็ตาม64 สอดคลอ้งกบั
ขนาดของพระคเณศที่มีขนาดเล็ก และไม่ปรากฏหลกัฐานที่พบอยา่งชดัเจน จึงสันนิษฐานว่าเป็นส่ิง 
ศกัด์ิสิทธ์ิของพวกพ่อคา้ที่พกติดตวัเขา้มา ซ่ึงนับถือศาสนาต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาพราหมณ์ 
ดงันั้นไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นอิทธิพลความเช่ือของศาสนาพราหมณ์จากเขมรเหนือคาบสมุทรสทิงพระ 
แต่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพนัธ์กันทางดา้นการคา้มากกว่า และความสัมพนัธ์ทางการเมือง
ตั้งแต่อดีต 
 

 
 
 
 

 
                             (ก)                        (ข)                            (ค)                        (ง) 
ภาพที่ 102 พระคเณศในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ เปรียบเทียบกบัพระคเณศที่มีรูปแบบ

ศิลปะเขมรแบบบายน กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 18 
 (ก)  พระคเณศจากแหล่งโบราณคดีเมืองพงัยาง อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
 (ข)  พระคเณศจากสระห์ตะเสต เมืองเสียมเรียบ 

(ค)  พระคเณศจากนายบุษย ์มณีกฎ มอบใหพ้พิธิภณัฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 
(ง)  พระคเณศ กรมศิลปากรไดซ้ื้อมาจากเอกชน เก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

นครศรีธรรมราช 
ที่มา : ผาสุข อินทราวธุ, “พระคเณศ : ที่พบในภาคใต,้” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม 10 (2542): 
4872. 
                                                             

63 ผาสุข อินทราวธุ, "พระคเณศ : ที่พบในภาคใต,้" 4876. 
64 Ibid. 
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ฐานรูปเคารพ 

ได้มีการคน้พบฐานรูปเคารพในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ จาํนวน 6 ช้ิน 
พจิารณาลกัษณะรูปแบบแลว้ เป็นฐานโยนิศิลาจาํนวน 6 ช้ิน และฐานรูปเคารพจาํนวน 2 ช้ิน ดงัน้ี 

1. ฐานโยนิ  
ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระพบฐานโยนิที่ประดิษฐานศิวลึงคจ์าํนวน 4 ช้ิน 

ทั้งพบเด่ียวๆ ไม่ปรากฏศิวลึงคแ์ละพบร่วมกบัศิวลึงค ์ในขณะที่ชุมชนโบราณคาบสมุทรภาคใตก้็

พบฐานโยนิเป็นจาํนวนมากเช่นกนั โดยเฉพาะชุมชนโบราณในจงัหวดันครศรีธรรมราชและเม่ือ

พิจารณาแล้ว  ฐานที่พบในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้น้ี มีหลายรูปแบบ กําหนดอายุราว 

พุทธศตวรรษที่ 12-14 ทั้ งน้ีฐานโยนิที่พบในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ มีลักษณะ

รูปแบบเหมือนกบัที่พบบนคาบสมุทรภาคใตโ้ดยทัว่ไป ซ่ึงศึกษาแลว้เป็นฐานโยนิศิลา 2 รูปแบบ  

ไดแ้ก่ กลุ่มฐานโยนิแบบส่ีเหล่ียมจตัุรัส และกลุ่มฐานโยนิแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้ กาํหนดอายรุาวพุทธ

ศตวรรษที่ 12-13 ดงัหลกัฐานต่อไปน้ี 

1.1 ฐานโยนิรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส 
ช้ินที่ 1 ฐานโยนิศิลาที่พบจากแหล่งโบราณคดีเขาคูหา กลุ่มชุมชนโบราณเขา

คูหา-ชะแม 
ฐานโยนิช้ินน้ีประดิษฐานอยู่ภายในถํ้ าทางด้านทิศเหนือ ซ่ึงมีลักษณะเป็น

ร่องรอยการสกดัพื้นหินเป็นช่องส่ีเหล่ียมขนาดกวา้ง 1.50 เมตร และยาว 1.50 เมตร บริเวณตรงกลาง
ภายในช่องส่ีเหล่ียมน้ี ยงัสลักเป็นช่องรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัสซ้อนลดหลั่นกัน 2 ช่อง ช่องใหญ่กว่ามี
ขนาดกวา้งประมาณดา้นละ 47 เซนติเมตร เจาะลงไปลึก 9 เซนติเมตร ส่วนช่องขนาดเล็กมีขนาด
ลดหลัน่ลงมา โดยกวา้งดา้นละ 18 เซนติเมตร และเจาะลึกลงไป 20.5 เซนติเมตร ซ่ึงช่องส่ีเหล่ียม
ดงักล่าวน้ี ในส่วนดา้นหน่ึงมีการสลกัเหมือนเป็นร่องรางนํ้ ามนตย์ืน่ออกมา รูปแบบเหมือนกบัฐาน
โยนิศิลาช้ินอ่ืนๆ ที่พบในบริเวณคาบสมุทรทางภาคใต ้และเทียบกบัอายขุองถํ้ าเขาคูหา กาํหนดอายุ
ช่วงพทุธศตวรรษที่ 12-1365 (ภาพที่ 103ก) 

 
 

                                                             
65 ศิริพร ล่ิมวิจิตรวงศ์ และบัณฑิต ทองอร่าม, "เขาคูหา: หลักฐานใหม่จากการ

ดาํเนินงานทางโบราณคดี."(เอกสารอดัสาํเนา) 
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ช้ินที่ 2 ฐานโยนิที่พบจากแหล่งโบราณคดีเขาคูหา กลุ่มชุมชนโบราณเขาคูหา-
ชะแม 

ฐานโยนิน้ีพบบริเวณหน้าถํ้ าทางดา้นทิศเหนือ เป็นแท่นหินขนาดใหญ่ อยูใ่น
สภาพชาํรุดแตกเป็น 3 ส่วน แต่สามารถนาํมาเรียงต่อกนัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัสมีขนาดกวา้งและยาว
ดา้นละ 1.60 x 1.60 เมตร สูงประมาณ 45 เซนติเมตร (ภาพที่ 103ข) ซ่ึงเดิมตามคาํบอกเล่ามีศิวลึงค์
ประดิษฐานอยู่ร่วมด้วย และภายหลังศิวลึงค์ถูกเคล่ือนยา้ยไปเก็บรักษาที่วดัพะโคะ ซ่ึงทาง
สาํนกังานโบราณคดีและพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติที่ 10 สงขลา ไดท้าํการทดลองนาํช้ินส่วนศิวลึงค์
ส่วนพรหมภาคดงักล่าวมาเสียบที่ฐานน้ีพบวา่ ศิวลึงคมี์ขนาดเล็กกว่าช่องสาํหรับเสียบเดือยศิวลึงค์
องคน้ี์ จึงอาจไม่ใช่ฐานโยนิของศิวลึงคอ์งคด์งักล่าวตามคาํบอกเล่า ลกัษณะเหมือนกบัรูปแบบฐาน
โยนิศิลาช้ินอ่ืนๆ ที่พบในชุมชนโบราณทางภาคใต ้จึงกาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 12-13 

ช้ินที่  3 ฐานโยนิ พบที่แหล่งโบราณคดีพังเภา กลุ่ มชุมชนโบราณเมือง 
สทิงพระ  

ฐานโยนิช้ินน้ี พบจากการดาํเนินงานการขุดคน้ทางโบราณคดี และขุดแต่ง
บูรณะ ของกรมศิลปากร ในปีพ.ศ. 2522  (ภาพที่ 103ก) โดยมีหลุมในการขุดคน้ขนาด 3 x 3 เมตร 
ในบริเวณสนามโรงเรียนในเมือง บริเวณตวัเมืองโบราณ จาํนวน 3 หลุม และบริเวณนอกตวัเมือง
โบราณที่พงัหลุงซ่ึงใกลก้บัคูเมืองทางดา้นทิศตะวนัออก จาํนวน 1 หลุม66 ฐานโยนิมีลกัษณะเป็น
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ตรงกลางเจาะช่องรูปส่ีเหล่ียมซอ้นกนั 2 ช่อง ลดหลัน่ขนาดกนัลงไป ช้ินส่วนอยูใ่น
สภาพชํารุด ส่วนรางนํ้ ามนต์ที่ยื่นออกมาหักชํารุด แต่สามารถนํามาต่อกันได้พอดี รูปแบบ
เหมือนกบัฐานโยนิศิลาที่พบในบริเวณภาคใต ้กาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 12-13 

ช้ินที่ 4 ฐานโยนิ พบที่กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ  
ฐานโยนิน้ีเก็บรักษาที่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ มชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา  

ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน เอกชนมอบให้กับพิพิธภัณฑ์พบจากจากกลุ่มชุมชนโบราณเมือง 
สทิงพระ เป็นฐานโยนิมีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมจตัุรัส ตรงกลางเจาะรูเพื่อสําหรับเสียบเดือยของ  
ศิวลึงค ์มีส่วนรางนํ้ ามนต์ที่ยื่นออกมา ช้ินส่วนอยู่ในสภาพชาํรุดแต่สามารถนาํมาต่อกันไดพ้อดี 
รูปแบบเหมือนกับฐานโยนิศิลาที่พบในบริเวณภาคใต้ กาํหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13  
(ภาพที่ 103ง) 

                                                             
66 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 88-89. 
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ช้ินที่ 5  ฐานโยนิ พบที่กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ  
ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ มชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา  ไม่

ทราบแหล่งที่มาชดัเจน เอกชนมอบให้กบัพิพิธภณัฑซ่ึ์งสันนิษฐานว่า พบจากแหล่งโบราณคดีใน
กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ เน่ืองจากหลกัฐานที่พบบริเวณน้ีจะถูกเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาติ มชัฌิมาวาส ลกัษณะเป็นฐานโยนิมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมจตัุรัส ตรงกลางเจาะรูเพื่อสาํหรับ
เสียบเดือยของศิวลึงค์เหมือนลักษณะฐานโยนิทัว่ไป มีส่วนรางนํ้ ามนต์ที่ ช้ินส่วนอยู่ในสภาพ
ค่อนข้างสมบูรณ์  รูปแบบเหมือนกับฐานโยนิศิลาที่พบในบริเวณภาคใต้ กําหนดอายุช่วง 
พทุธศตวรรษที่ 12-13 (ภาพที่ 103จ) 

 
 
 
 
 

                        (ก)                                                 (ข)                                             (ค) 
 
 
 
 
         
              (ง)                                          (จ)                                                 (ฉ) 

 
ภาพที่ 103 ฐานโยนิในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ เปรียบเทียบกบัฐานโยนิจากแหล่ง

โบราณคดีร่วมสมยัในภาคใต ้ที่จดัอยูใ่นกลุ่มฐานโยนิแบบส่ีเหล่ียมจตัุรัส 
 (ก)  ฐานโยนิภายในถํ้าที่ 1 จากแหล่งโบราณคดีเขาคูหา จงัหวดัสงขลา 
 (ข)  ฐานโยนิบริเวณหนา้ถํ้าที่ 1 จากแหล่งโบราณคดีเขาคูหา จงัหวดัสงขลา 
 (ค)  ฐานโยนิที่แหล่งโบราณคดีพงัเภา กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
 (ง)  ฐานโยนิที่กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 

(จ)  ฐานโยนิที่กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
(ฉ) ฐานโยนิวดันาขอม (ร้าง) อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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1.2 ฐานโยนิรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า  พบเพยีง 1 ช้ิน 
ฐานโยนิ พบที่แหล่งโบราณคดีพังเภา กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ 
ฐานโยนิช้ินน้ีพบที่หลังสภาตําบลสทิงพระ หมู่ที่  1 บ้านพังเภา ต ําบล 

จะทิ้งพระ อาํเภอเมืองสทิงพระ ซ่ึงพบร่วมกับศิวลึงค์ศิลา (ศิวลึงค์ภาพที่ 104ก) มีลักษณะเป็น
ส่ีเหล่ียม ชาํรุดหักหายไปบางส่วน พบเพียงช้ินส่วน 3 ช้ิน ประกอบกัน บริเวณด้านหน้ามีราง
นํ้ ามนต์ยื่นออกมา ซ่ึงเหมือนกับที่พบในชุมชนร่วมสมัยภาคใต ้เช่น ชุมชนโบราณเขาศรีวิชัย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แหล่งโบราณคดีเขาคา จงัหวดันครศรีธรรมราช จากศิวลึงคท์ี่พบร่วมกนัเป็น
รูปแบบของพทุธศตวรรษที่ 12-13 ดงันั้นจึงกาํหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษที่ 12-1367 (ภาพที่ 104) 

 
 

 
 

 
            (ก)                                        (ข)                                       (ค) 
 
 
 

 
                             (ง)                                                (จ) 

ภาพที่ 104 ฐานโยนิในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ เปรียบเทียบกบัฐานโยนิจากแหล่ง
โบราณคดีร่วมสมยัในภาคใต ้ที่จดัอยูใ่นกลุ่มฐานโยนิแบบส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 (ก)  ฐานโยนิที่แหล่งโบราณคดีพงัเภา กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
 (ข)  ฐานโยนิที่วดัหัวทุ่ง  อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 (ค)  ฐานโยนิที่สุเหร่ากอจนัทร์  ตาํบลท่าเรือ อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 (ง)  ฐานโยนิที่วดัหวัทุ่ง อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 (จ)  ฐานโยนิที่วดัจนัทาราม ตาํบลท่าวงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

                                                             
67 O’Connor, Hindu Gods of Peninsular Siam, 76. 
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2.  ฐานรูปเคารพ 

2.1 ฐานรูปเคารพ พบที่แหล่งโบราณคดีเขาคูหา กลุ่มชุมชนโบราณเขาคูหา-ชะแม 
พบบริเวณลานหนา้ถํ้า เป็นช้ินส่วนชาํรุดแตก 6 ช้ิน แต่สามารถสนันิษฐานลกัษณะ

ได้ว่าเป็นรูปส่ีเหล่ียม ลักษณะคล้ายกับฐานรูปเคารพที่พบบริเวณลานหน้าถํ้ าเขาคูหาเดียวกัน 
เ น่ืองจากชํา รุดสูญหายมาก แต่สันนิษฐานได้ว่า เ ป็น ช้ินส่วนฐานประดิษฐานรูปเคารพ  
(ภาพที่ 105)  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 105 ฐานรูปเคารพ ที่พบที่บริเวณลานหนา้ถํ้าเขาคูหา 
 

2.2 ฐานรูปเคารพ พบที่แหล่งโบราณคดีพังเภา กลุ่ มชุมชนโบราณเมือง 
สทิงพระ 

ฐานรูปเคารพช้ินน้ี พบที่แหล่งโบราณคดีพงัเภา กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ
ซ่ึงพบจากการดาํเนินงานการขุดคน้ทางโบราณคดี และขุดแต่งบูรณะ ของกรมศิลปากร ในปี 
พ.ศ. 2522  มีลกัษณะเป็นฐานศิลามีการเจาะรู 3 รู เรียงกนั สนันิษฐานว่าเป็นฐานประดิษฐานเทวรูป 
(ภาพที่ 106) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 106 ฐานรูปเคารพ พบที่แหล่งโบราณคดีพงัเภา กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ เก็บรักษาที่

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ มชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา 
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บทที่ 4 
บทวิเคราะห์ 

 

ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ที่เอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาทางอารยธรรมและวฒันธรรม ส่งผลให้
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระมีพฒันาการทางวฒันธรรมได้อย่างต่อเน่ือง  ในชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระได้พบหลักฐานทางโบราณคดีจาํนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานทาง
โบราณคดีที่เก่ียวเน่ืองกบัศาสนาพราหมณ์ซ่ึงเขา้มาผสมผสานกบัความเช่ือดั้งเดิมไดอ้ยา่งกลมกลืน 
ทาํใหค้วามเช่ือทางศาสนาพราหมณ์เจริญรุ่งเรืองในดินแดนบริเวณน้ีในช่วงระยะเวลาหน่ึง ร่องรอย
หลักฐานของศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ ที่แสดงให้เห็นลําดับ
พฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนที่มีการยอมรับนบัถือศาสนาพราหมณ์นั้น ไดป้รากฏขึ้นในช่วง
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง เคล่ือนไหว จากปัจจัยด้านต่างๆ ไปตามกระแส
อิทธิพลทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ ที่เขา้มาพร้อมกบัอารยธรรมที่หลัง่ไหลมาในพื้นที่บริเวณน้ี โดย
สามารถสรุปความเคล่ือนไหวดงักล่าวไดด้งัต่อไปน้ี 

 
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-13 สมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอินเดยี 

ในช่วงพทุธศตวรรษที่ 11-12 น้ี บริเวณคาบสมุทรภาคใตข้องไทย ปรากฏร่องรอย
การตั้งถ่ินฐานในสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์  เช่น เมืองโบราณเวียงสระ อาํเภอเวียงสระ จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี ชุมชนโบราณในพุนพิน จงัหวดันครศรีธรรมราช เมืองโบราณยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
เป็นตน้ ซ่ึงปรากฏหลกัฐานการเขา้มาของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธจากอารยธรรมอินเดีย 
ตั้งแต่พทุธศตวรรษที่ 10 จากการพบประติมากรรมพระวิษณุที่แหล่งโบราณคดีวดัศาลาทึง จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี1 ประติมากรรมพระวิษณุที่วดัพระเพรง ตาํบลนาสาร อาํเภอนครศรีธรรมราชและ
ประติ มา กรรมพ ระ วิษ ณุ  พ บที่ เท วส ถ าน พระน ารา ยณ์  ( หอ พ ระ นา รา ยณ์ )  เขต ตํา บ ล  
ในเมือง อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 112  เอกมุขลึงค์ศิลา พบ
บริเวณสถานีรถไฟหนองหวาย อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กาํหนดอายุอยู่ในช่วงกลาง 

                                                             
1 ปรีชา นุ่นสุข, "ศาสนาพราหมณ์ในภาคใต,้" 7357. 
2 พริิยะ ไกรฤกษ,์ "พระวษิณุ: ประติมากรรมที่พบในภาคใต,้" 5184. 
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พทุธศตวรรษที่ 113 ศิวลึงคท์ี่แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณยะรัง อาํเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี กาํหนด
อายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษที่ 124 เป็นตน้ 

สาํหรับชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระในช่วงระยะเวลาดงักล่าวน้ีมีลกัษณะเป็น
ชุมชนสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ มีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนอยา่งถาวรที่ตั้งอยูบ่ริเวณสนัทราย และ
มีการติดต่อสมัพนัธก์บัชุมชนภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวอินเดีย รวมทั้งไดเ้ลือกรับวฒันธรรม
ทางด้านศาสนาและความเช่ือภายนอกเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินชีวิต ชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กบัชาวอินเดีย จึงมีความเป็นไปไดว้่า คงจะมีชาวอินเดียเขา้มา
พาํนกัอาศยัอยูร่่วมกบัชาวพื้นเมือง และไดรั้บศาสนา ความเช่ือแบบอินเดียเขา้มาในการดาํรงชีวิต 
โดยชาวอินเดียไดเ้ดินทางเขา้มาทั้งทางบกและทางนํ้ า และเดินทางมาจากเกือบทุกภาคของอินเดีย 
แต่เช่ือว่าชาวอินเดียภาคใตไ้ด้เขา้มามากที่สุด และไม่ใช่เพียงพ่อคา้เท่านั้น แต่ยงัมีเหล่าชนชั้น
พราหมณ์ ซ่ึงได้เขา้มามีบทบาททางสังคมอีกดว้ย โดยพวกพราหมณ์กลุ่มน้ีจะปฏิบติัหน้าที่ด้าน
พิธีกรรมทางศาสนาให้แก่กลุ่มชนที่เดินทางเขา้มาด้วยกัน เม่ือเดินทางไปยงัที่ใด พวกพราหมณ์
มกัจะไดรั้บการตอ้นรับ และนบัถือจากชนพื้นเมืองในฐานะที่เป็นผูมี้วฒันธรรมสูง5  

ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระซ่ึงตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของภาคใต ้มีเส้นทางที่
สามารถติดต่อกับชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่เป็นเมืองท่าชายฝ่ังทะเลได้ไม่ยากนัก อีกทั้งยงัมี
เสน้ทางภายในที่สามารถติดต่อกบัชุมชนอ่ืนๆ ใกลเ้คียง รวมทั้งกลุ่มชาวอินเดียสามารถเดินทางเขา้
มาโดยตรงได ้ดงัปรากฏหลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์กระจายอยูต่ามชุมชนโบราณต่างๆ ทั้ง
หลกัฐานทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ มีทั้งลทัธิไศวนิกายและ
ไวษณพนิกายจาํนวนมาก และสันนิษฐานไดว้่าศาสนาพราหมณ์คงมีอิทธิพลมากกว่าศาสนาอ่ืนๆ 
เม่ือวิเคราะห์ลกัษณะรูปแบบศิลปะแล้วเป็นรูปแบบศิลปะสมยัคุปตะของอินเดียเหนือ และศิลปะ
แบบปัลลวะของอินเดียใต ้เช่น ศิวลึงคบ์ริเวณหน้าถํ้ าเขาคูหา ศิวลึงคท์ี่พงัเภา เทวรูปพระคเณศที่ 
พงัหนุน เทวรูปพระวษิณุที่วดัขุนชา้ง-บา้นสามี และถํ้ าศาสนสถานเขาคูหา ที่มีการปรับปรุงสภาพ
ภูมิศาสตร์ให้มีผลต่อการดาํรงชีวิต และเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน คือ การดดัแปลงเขาคูหาเป็นถํ้ า 
ศาสนสถาน อันแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงอารยธรรมของชาวอินเดียในชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระน้ี เพราะปรากฎจิตรกรรมสญัลกัษณ์ “โอม” ภาษาทมิฬ แสดงให้เห็นถึงการเขา้

                                                             
3 ผาสุข อินทราวธุ, "ศิวลึงค ์: ที่พบในภาคใต,้" 7510-11. 
4 Ibid., 7514. 
5 Ibid., 7510-11. 
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มาของชาวทมิฬในสมัยราชวงศ์ปัลลวะ ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ซ่ึงช่วงเวลานั้นชาวทมิฬนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศวนิกาย ดงันั้นสนันิษฐานวา่ถํ้าเขาคูหาสร้างขึ้นในลทัธิไศวนิกาย นอกจากน้ี
ยงัพบช้ินส่วนศิวลึงคก์าํหนดอายไุดร้าวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ซ่ึงพบในหลุมหน้าถํ้ าเขาคูหา และ
สนันิษฐานวา่เป็นของที่ทาํขึ้นในทอ้งถ่ิน เพือ่ใชป้ระกอบพธีิกรรมในช่วงแรก โดยช่างชาวอินเดียที่
ติดตามพ่อค้าเขา้มาติดต่อคา้ขายและพกัอาศยัอยู่บริเวณชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ 
เน่ืองจากวตัถุดิบหินทรายที่ใชส้ลกัเป็นศิวลึงคน์ั้น เป็นวตัถุดิบที่สามารถหาไดโ้ดยทัว่ไปในบริเวณ
ภาคใต้ ดังนั้ นถํ้ าเขาคูหาคงเร่ิมใช้งานเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ตั้ งแต่ราว 
พุทธศตวรรษที่ 12 นอกจากน้ียงัพบพระวิษณุที่วดัขุนช้าง-บา้นสามี กําหนดอายุราวคร่ึงหลัง 
พุทธศตวรรษที่ 12 แสดงว่าพ่อคา้ชาวอินเดียหรือพราหมณ์ที่เขา้มาในบริเวณชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระก็ไดน้าํลทัธิไวษณพนิกายมาเผยแผบ่ริเวณน้ีดว้ย  

ทั้งน้ีชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระมีบทบาทที่สาํคญัมากจากการพบหลกัฐาน
ต่างๆ ที่เป็นของจากดินแดนภายนอก รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ภายในทอ้งถ่ิน และเส้นทางนํ้ าที่
สามารถเดินทางสู่ดินแดนภายในและภายนอกได้อย่างสะดวก อันแสดงให้เห็นถึงชุมชนบน
คาบสมุทรสทิงพระมีความมัง่คัง่ และคงมีการดาํเนินกิจกรรมทางการคา้ ซ่ึงนักวิชาการสันนิษฐาน
วา่ ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระคือ ดินแดนของ “รัฐพนัพนั”  ที่ปรากฏในเอกสารจีน 

 
ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระกับรัฐพันพนั  
“รัฐพนัพนั”  (P’an-p’an)  เป็นรัฐโบราณที่ปรากฏในเอกสารจีน ซ่ึงเป็นรัฐที่มีความ

เจริญรุ่งเรืองในช่วงพทุธศตวรรษที่ 11-15 โดยการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดา้นการคา้ และ
ศาสนากบัอินเดีย และมีการติดต่อทางการทูตกบัจีนในสมยัราชวงศเ์หลียงถึงสมยัราชวงศถ์งั ดงันั้น
เร่ืองราวของรัฐพนัพนัน้ี จึงปรากฏอยูใ่นจดหมายเหตุจีนสมยัราชวงศเ์หลียง (พ.ศ. 1045-1099) และ
พงศาวดารจีนสมยัราชวงศถ์งั (พ.ศ. 1161-1449) สาํหรับชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระพบ
หลักฐานทางโบราณคดีที่ก ําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-12 ซ่ึงมีอายุอยู่ในช่วงเวลา
เดียวกบัรัฐโบราณที่ปรากฏอยูใ่นจดหมายเหตุจีนดว้ยเช่นเดียวกนั เช่น ลงักาสุกะ ตกัโกละ โตโลมา 
(ตารุมานคร) กฎาหะทวปี (เคดาห์) หลินยี ่(จามปา) และฟูนนั เป็นตน้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
“รัฐพันพันอยู่ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโถวโหลัว (T’ou-ho-

lo) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลินยีโ่ดยมีทะเลน้อยกั้นระหว่างรัฐหลินยี ่(จามปา) เรือส าเภา
จากเมืองเกียวเจาสามารถเดินทางมาถึงประมาณ 40 วัน มีอาณาเขตติดต่อกับลังยาเสียว ประชาชน 
(ของพันพัน) ทั้งหมดล้วนเรียนหนังสือของพวกพราหมณ์ และนับถือหลักธรรมค าสอนของ



 173 
 

 
 

พระพทุธเจ้าเป็นส่วนใหญ่ และในปีที่ 9 ของรัชสมัยเจินกวน (ตรงกับพทุธศกัราช 1178 รัชสมัยของ
พระเจ้าถังไท่จง) ก็ได้ส่งฑูตไปราชส านักจีนและส่งมอบเคร่ืองราชบรรณาการเป็นพวกส่ิงของ
พืน้เมืองไปยงัจีน”6 

 
อีกทั้งเร่ืองราวของรัฐพนัพนัปรากฏอยู่ในบนัทึกของม้าตวนหลิน ซ่ึงได้เขียนขึ้ น

ในช่วงสมัยปลายราชวงศ์ซุ่ง ถึงตน้ราชวงศ์หยวน โดยมีการอ้างอิงจากพงศาวดารจีนในสมัย 
ราชวงศถ์งั โดยกล่าวถึง “พนัพนั” วา่ 

 
 “รัฐพนัพนัเร่ิมมีสัมพนัธไมตรีกับจีนในสมัยราชวงศ์เหลียง (พ.ศ. 1045-1099) ซ่ึง

รัฐนีต้ัง้อยู่บนเกาะใหญ่และมีทะเลน้อยกั้นหลินยี ่(จามปา) โดยสามารถเดินเรือส าเภาจากเมืองเกียว
เจาใช้เวลา 40 วนั จะถึงรัฐนี ้กษัตริย์รัฐนีม้ีพระนามว่า หยางลี่ฉ่ี (Yang-Li-Ch’ih) ส่วนพระราชบิดา
ของพระองค์พระนามว่า หยางเต๋ออู่เหลยีน ประชาชนของรัฐนีส่้วนใหญ่อาศัยอยู่ริมแม่น า้ มีก  าแพง
เมืองท าด้วยไม้ พระราชาประทับบนแท่นรูปมังกรปิดทอง และมีเหล่าเสนานั่งคุกเข่าพนมมือ
ล้อมรอบ ภายในรัฐพันพันมีกลุ่มพราหมณ์จากอินเดียเดินทางเข้ามาจ านวนมาก เพ่ือมาแสวงหา
ความมั่งคั่งร ่ารวย...อันเป็นที่พอใจอย่างย่ิงแก่กษตัริย์พันพัน...ประชาชนในรัฐใช้อาวุธลูกศรท าจาก
หิน และหอกท าจากเหลก็ มีวดัใหญ่ 10 วดั มีพระภิกษแุละแม่ชีจ านวนมากที่เคร่งครัดศึกษาเล่าเรียน
พระธรรม นักบวชที่รัฐนีฉั้นอาหารทุกอย่าง แต่ไม่ฉันเนื้อสัตว์และไม่ด่ืมสุรา นักบวชเหล่านีศึ้กษา
เร่ืองราวเกี่ยวกับต านานอสูรราชที่เป็นความเช่ือดัง้เดิมด้วย แต่ไม่ได้ศรัทธามากนัก นักบวชในพุทธ
ศาสนาเรียกกันว่า ภิกษุ หรือ ท่าน ...ในสมัยราชวงศ์เหลียง กษัตริย์ของรัฐพันพันได้ส่งราชฑูต
พร้อมเค ร่ืองราชบรรณาการไปถวายแก่ จักรพรรดิ จีน (สมัย รัชกาลพระเจ้า เหลียงบู๊ เ ต้  
พ.ศ. 1070-1073) ซ่ึงส่ิงของที่น าไปถวายนั้น ได้แก่ พระทันตธาตขุองพระพุทธองค์ 1 องค์ ภาพวาด
พระสถูป เคร่ืองหอมอีกหลายชนิด และในอีก 6 ปีต่อมา พันพันส่งราชทูตไปถวายเคร่ืองราช
บรรณาการคแก่จีนอีกคร้ัง ส่ิงของที่น าไปถวาย ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ ใบศรีมหาโพธ์ิ ภาพวาด
สถปู และเคร่ืองหอม  และขนมหวาน”7 

 

                                                             
6 Paul  Wheatley, The Golden Khersonese (Kuala Lumper: University of Malaya 

Press, 1980), 48. 
7 Ibid., 48-49. 
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ซ่ึงขอ้ความจากเอกสารจีนนั้น พนัพนัเป็นรัฐที่มีความเจริญสืบเน่ืองมาไม่น้อยไปกว่า
พุทธศตวรรษที่ 10 มีนักวิชาการให้ข้อเสนอเก่ียวกับที่ตั้ งของรัฐพันพนั โดยให้ความเห็นว่า  
รัฐพนัพนัน้ีน่าจะตั้งอยูใ่นพื้นที่คาบสมุทรภาคใตข้องไทย เน่ืองจากตาํแหน่งที่ตั้งของรัฐอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ทะเลนอ้ย น่าจะหมายถึง ทะเลอ่าวไทย  โถวโหลวั น่าจะหมายถึงรัฐทวารวดีในลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา
ตอนล่างของประเทศไทย  ลงัยาเสียว น่าจะหมายถึงบริเวณจงัหวดัปัตตานี ดงันั้นมีความเป็นไปได้
วา่ “รัฐพนัพนั” น้ีน่าจะตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของคาบสมุทรภาคใตข้องไทย8 และ
ยงัเสนอต่อวา่ พนัพนัน่าจะอยูบ่ริเวณอ่าวบา้นดอนหรือบริเวณใกลเ้คียง9 

ข้อสันนิษฐานเร่ืองตําแหน่งที่ตั้ งของรัฐพนัพันอาจมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่
ตอนกลางของคาบสมุทรมลายู ซ่ึงได้จากการศึกษาร่องรอยหลักฐานทั้งศาสนาพราหมณ์ และ
ศาสนาพุทธ ทั้ งหมด 7 กลุ่ม ที่ก ําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-15 ของ มิเชล ชาร์ค  
เฮอครูอาลซ์ ไดแ้ก่ 

กลุ่มที่  1ประติมากรรมพระวิษณุ พบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสทิงพระ จงัหวดัสงขลา  

กลุ่มที่ 2 ประติมากรรมศิวลึงค์ พบในเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ได้แก่ มุขลึงค์ที่
สถานีรถไฟหนองหวาย, พบในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ ศิวลึงคท์ี่หอพระอิศวร 

กลุ่มที่ 3 พระคเณศ ที่จงัหวดัสงขลา พบที่พงัหนุน กลุ่มชุมชนโบราณสทิงพระ 
กลุ่มที่ 4 ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์  พบในเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ 

เขาศรีวชิยั อาํเภอพนุพนิ, เมืองโบราณเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ และในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ไดแ้ก่ โบราณสถานเขาคา อาํเภอสิชล และโบราณสถานโมคลาน อาํเภอท่าศาลา 

กลุ่มที่  5 พระพุทธรูป พบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ พระพุทธรูปที่ 
พระบรมธาตุไชยา, พระพุทธรูปที่ควนพุนพิน อาํเภอพุนพิน , พระพุทธรูปที่เมืองโบราณเวียงสระ 
อาํเภอเวยีงสระ และในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ พระพทุธรูปในชุมชนโบราณสิชล อาํเภอ
สิชล, พระพุทธรูปที่วดัจอมทอง อาํเภอสิชล , พระพุทธรูปที่วดัพรพรหม อาํเภอพรพรหม และใน
เขตจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ พระพทุธรูปที่พบในกลุ่มชุมชนโบราณสทิงพระ อาํเภอสทิงพระ 

                                                             
8 Ibid., 50. 
9 นักวิชาการที่สนับสนุน คือ พอลเปลลิโอต์ กอร์ดอน ลูซ  ฟูชิตะ โตโยฮาชิ  และ

ลอวเ์รนซ์  พาลเมอร์ บริกส์ ดูใน ibid. 
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กลุ่มที่ 6 ประติมากรรมธรรมจกัร พบในเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตาํบลทุ่ง อาํเภอ
ไชยา 

กลุ่มที่ 7 ประติมากรรมพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร พบในเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ไดแ้ก่ พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรที่พระบรมธาตุไชยา อาํเภอไชยา ,ที่เขานํ้ าร้อน อาํเภอไชยา , ที่
ควนพนุพนิ อาํเภอพนุพนิ และที่เขาศรีวชิยั อาํเภอพนุพนิ 

กลุ่มที่ 8 พระพมิพพ์บในเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ พระพมิพท์ี่ถ ํ้าเขาประสงค ์
อาํเภอท่าชนะ, ที่ถ ํ้าเขาขรม อาํเภอไชยา, ที่เขาศรีวชิยั อาํเภอพนุพนิ, ที่ควนพนุพนิ อาํเภอพุนพิน ใน
เขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ พระพิมพท์ี่เขาชุมทอง อาํเภอสิชล และในจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ 
พระพมิพท์ี่ถ ํ้าพระ ,ที่ถ ํ้าเขาอกทะลุ, ที่ถ ํ้าควนสุวรรณ และที่ถ ํ้ามาลยั เป็นตน้ 

จากหลักฐานดงักล่าว มิเชล ชาร์ค เฮอครูอาลซ์ เช่ือว่า รัฐพนัพนั น่าจะมีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณจังหวดัสุราษฎร์ธานี จังหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง และ
จงัหวดัสงขลา10 

ข้อมูลจากเอกสาร และความเห็นของนักวิชาการนั้ นแสดงให้เห็นว่า คาบสมุทร 
สทิงพระ คือดินแดนส่วนหน่ึงของรัฐพนัพนั  อีกทั้งร่อยรอยหลักฐานทางด้านศาสนา (ศาสนา
พราหมณ์และพุทธศาสนา) และหลกัฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นชุมชนเมืองท่าคา้ขายตั้งแต่ใน
สมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์เป็นตน้มา กบัชุมชนภายนอกทั้งซีกโลกตะวนัออกและซีกโลกตะวนัตก 
ซ่ึงหลกัฐานดังกล่าว ได้แก่  ลูกปัดหินอาเกต ลูกปัดแก้ว ลูกปัดทองคาํ ลูกปัดมีตา (Eyes Bead) 
แหวนทอง แหวนทองมีตราประทับรูปโคหมอบ ตุ้มหูโลหะ แหวนโลหะ และแหวนแก้ว   
เศษเคร่ืองถว้ยจีน   เหรียญทองและเหรียญเงินดา้นหน้าทาํเป็นรูปสัตวอี์กดา้นเป็นศิลาจารึกอกัษร
อาหรับ กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14-1511 เป็นตน้ (ภาพที่ 108) 

 
 

                                                             
10 Jacq-Hergoualc'h, The Malay Peninsula : Crossroads of the Maritime Silk 

Road (100 Bc-1300 Ad), 116-60. 
11 คลา้ยกบัเหรียญอาหรับที่ยะรัง จงัหวดัปัตตานี กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 14-15 

ดูใน วนัวิสาข ์ธรรมานนท์, "หลกัฐานทางโบราณคดีในประเทศไทยที่แสดงถึงความสัมพนัธ์ทาง
การคา้กบัเอเชียตะวนัตกก่อนพทุธศตวรรษที่ 16" (วทิยานิพนธป์ริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาโบราณคดี
สมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 166. 
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ภาพที่ 108 ตวัอยา่งหลกัฐานบนคาบสมุทรสทิงพระในช่วงสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ 

(ก) แหวนทองมีตราประทบัรูปโคหมอบที่แหล่งโบราณคดีบา้นโคกทอง กลุ่มชุมชน
โบราณอู่ตะเภา-ระโนด 

(ข) แหวนทอง ที่แหล่งโบราณคดีบา้นโคกทอง กลุ่มชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระโนด 
(ค) ลูกปัดหินอาเกต ที่แหล่งโบราณคดีบา้นโคกทอง กลุ่มชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระ

โนด 
(ง) ลูกปัดทองคาํที่แหล่งโบราณคดีบา้นโคกทอง กลุ่มชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระโนด 
(จ) ลูกปัดแกว้ที่แหล่งโบราณคดีบา้นมะขามเฒ่า กลุ่มชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระโนด 
(ฉ) ลูกปัดต่างๆ ที่แหล่งโบราณคดีบา้นโคกทอง กลุ่มชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระโนด 
(ช) เหรียญทองอาหรับ ที่แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณสีหยงั กลุ่มชุมชนโบราณ 

สีหยงั-เจดียง์าม 
ที่มา : กรมศิลปากร, โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลาและสตูล (กรุงเทพฯ: บางกอกอินเฮา้ส์จาํกดั, 2557), 204, 205, 206, 227.; ปัทมา ทอง
เ ฝื อ ,   “ พัฒ น า ก า ร ท า ง วัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ชุ ม ช น โ บ ร า ณ ใ น เ ข ต อํา เ ภ อ พุ น พิ น  จัง ห วัด  
สุราษฎร์ธานี ช่วงก่อนพทุธศตวรรษที่ 24,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยั
ประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 2555), ภาพที่ 140. 

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) 

(ฉ) (ช) 



 177 
 

 
 

ความเห็นของอาจารยอ์มรา ศรีสุชาติ นกัโบราณคดีทรงคุณวฒิุ เป็นนักวิชาการอีกท่าน
หน่ึงที่ เสนอว่า พันพันตั้ งอยู่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ตั้ งแต่บริเวณตอนล่างของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงมาจนถึงจงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสงขลา ติดดินแดนของปัตตานี (ลงัยาเสียว) และ 
พนัพนัในสมัยพุทธศตวรรษที่ 11-12 น้ีคลอบคลุมพื้นที่ที่กวา้งกว่าเดิม โดยเสนอความเห็นว่า 
นักวิชาการที่คิดว่า “พุนพิน” คือ “พนัพนั” นั้นเพราะพิจารณาจากช่ือของอาํเภอพุนพิน ยงัไม่มี
นํ้ าหนักความน่าเช่ือถือที่มากพอ จากเอกสารจีนที่อธิบายถึงที่ตั้งของรัฐพนัพนัว่าเป็นเกาะใหญ่ 
ไม่ใช่แผ่นดินแบบพุนพิน และพนัพนัติดกับลงัยาเสียว ซ่ึงควรจะเป็นบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ 
โดยประกอบดว้ยพื้นที่อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ยาวมาอาํเภอระโนด อาํเภอสทิงพระ  
อาํเภอสิงหนคร ในเขตจงัหวดัสงขลา และรวมถึงพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา คือ ในเขตจงัหวดัพทัลุง
ดว้ย อีกทั้งยงัตั้งขอ้สงัเกตวา่ ในคร้ังที่มีชาติตะวนัตกที่เดินทางเขา้มาในสมยัอยธุยา (พุทธศตวรรษที่ 
22-24) เรียกคาบสมุทรสทิงพระว่า “ปูเลา ตนัตาเลิม” (Pulau Tantalem) หรือ “ปูเลา ตนัตาลัม” 
(Pulau Tantalam) ซ่ึงคาํว่า “ปูเลา” เป็นภาษามลาย ูแปลว่า เกาะ  แสดงให้เห็นว่านักภูมิศาสตร์มกั
บนัทึกถึงคาบสมุทรสทิงพระวา่เป็น “เกาะขนาดใหญ่”12 

ในเอกสารจีนบอกว่า “รัฐพนัพนั” มีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ และมีพราหมณ์
จากอินเดียเขา้มาตั้งถ่ินฐาน และแสวงหาความมั่งคัง่จาํนวนมาก ในคาบสมุทรสทิงพระก็พบ
หลกัฐานทั้งศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเอกสารไดก้ล่าวไว ้

นอกจากน้ีในจดหมายเหตุสมยัราชวงศเ์หลียงยงัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
รัฐพันพนั กับ รัฐฟูนัน โดยกล่าวว่า พราหมณ์โกณฑินยะ เป็นพราหมณ์ชาวอินเดียผูเ้ผยแผ ่
อารยธรรมอินเดียในอาณาจกัรฟูนนั เป็นคร้ังที่ 213 และเขา้ไปฟ้ืนฟูศาสนาพราหมณ์ในฟูนัน จึงเดิน
ทางออกจากพนัพนั  และประชาชนชาวฟูนนัก็เลือกเป็นกษตัริยป์กครอง14 

                                                             
12 อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพมิพ,์ 2557), 123. 
13

 Jacq-Hergoualc'h, The Malay Peninsula : Crossroads of the Maritime Silk 

Road (100 Bc-1300 Ad), 104. 
14 ผู ้เผยแผ่อารยธรรมอินเดียในคร้ังแรก คือโกณฑินยะ พระราชาองค์แรกของ

อาณาจกัรฟูนนั เป็นพราหมณ์อินเดียที่ไดเ้ดินทางเขา้มาอยูบ่ริเวณมลายหูรือหมู่เกาะอินโดนีเซีย โดย
ไดล้งเรือเดินทางมาจนถึงอาณาจกัรฟูนัน และแต่งงานกบัชาวพื้นเมือง ปรากฎในบทความราชทูต
จีนนามว่า คังไถ และจูยิง ที่ได้เดินทางมาฟูนันราวพุทธศตวรรษที่ 8 ดูใน  สุภัทรดิศ ดิศกุล , 
ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 12. 
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ในช่วง พ.ศ. 1150-1200 จดหมายเหตุสมัยราชวงศ์ถัง (พุทธศตวรรษที่ 12 -15) ได้
บนัทึกเหตุการณ์ที่อาณาจกัรเจนละ ในสมัยพระเจา้ภววรมันพร้อมกับพระเจา้จิตรเสน (พระเจา้
มเหนทรวรมนั) เขา้ตีฟูนันได้สําเร็จ ตรงกบัสมยัพระเจา้รุทรวรมัน ซ่ึงถือเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย
ของฟูนนั ทาํใหพ้ระองคอ์พยพหนีจากวยาธปุระลงมาทางใต้15 

สาํหรับในชุมชนโบราณคาบสมุทรสทิงพระไดพ้บร่องรอยหลกัฐานอนัแสดงให้เห็น
ถึงการติดต่อสมัพนัธก์บัรัฐฟูนัน ไดแ้ก่ พระพุทธรูปศิลาปางสมาธิ ศิลปะฟูนัน พบที่พงัแฟบ กลุ่ม
ชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ (ดูภาพที่ 31) และถํ้ าศาสนสถานเขาคูหาที่มีความคล้ายคลึงกับถํ้ า 
ศาสนสถานพนมดา ที่เขาบาพนม จังหวดัตาแก้ว เมืองอังกอร์โบเรย ซ่ึงมีรูปแบบ และการ
ประดิษฐานรูปเคารพที่คลา้ยกัน (ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในบทที่ 3) โดยไดรั้บรูปแบบและคติในการ
สร้างถํ้าของอินเดีย สมยัปัลลวะ รวมทั้งประติมากรรมพระวิษณุก็มีลกัษณะที่คลา้ยคลึงกนั ทั้งน้ีคง
ไดรั้บรูปแบบและคติการสร้างจากอินเดีย แลว้มาผสมผสานกบัศิลปะภายในทอ้งถ่ินของแต่ละพื้นที่ 
ดงันั้นกลุ่มคนอินเดียที่เขา้มาทั้งพ่อคา้ และพราหมณ์ในคาบสมุทรสทิงพระ และฟูนัน คงเป็นกลุ่ม
แรกๆ ที่ไดเ้ดินทางเขา้มาบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จึงปรากฎลกัษณะทางวฒันธรรม ความเช่ือ 
และศิลปะที่มีความคลา้ยคลึงกนั ตลอดจนบริเวณคาบสมุทรมาลาย ูและหมู่เกาะดว้ย 

ดงันั้น ผูว้ิจยัคิดว่า คาบสมุทรสทิงพระคือดินแดนในรัฐพนัพนั โดยศูนยก์ลางอาจอยู่
บริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี หรือนครศรีธรรมราช เพราะพบหลกัฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ร่องรอย
หลกัฐานของศาสนาพราหมณ์เป็นจาํนวนหนาแน่นกว่า ถา้วิเคราะห์จากเอกสารจีนที่กล่าวว่า “มี
พราหมณ์จากอินเดียอยูใ่นรัฐพนัพนัเป็นจาํนวนมาก เพื่อมาแสวงหาความมัง่คัง่” ดงันั้นจึงเกิดการ
สร้างศาสนสถาน และประติมากรรมรูปเคารพ ตามอารยธรรมของตนเองเพื่อใชใ้นการประกอบ
พิธีกรรม โดยมีพราหมณ์เป็นผูน้าํประกอบพิธีทางศาสนา และเผยแพร่อารยธรรมขั้นสูงเขา้สู่ชาว
พื้นเมือง 

สรุปไดว้า่ในช่วงพทุธศตวรรษที่ 11-12 คาบสมุทรสทิงพระเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อ
กบัชุมชนภายนอก และมีการนบัถือศาสนาพราหมณ์ โดยมีการติดต่อสมัพนัธ์กบัชุมชนร่วมสมยัใน
ภูมิภาค และแหล่งอ่ืนๆ ที่ร่วมสมัยกัน ซ่ึงปรากฏร่องรอยของศาสนาพราหมณ์ด้วยเช่นกัน  
(ภาพที่ 109) โดยมีช่ือปรากฏในเอกสารจีน ไดแ้ก่  

 
 

                                                             
15 Ibid., 20. 
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1) ลังกาสุกะ ในเอกสารจีนปรากฏคาํว่า “ลังยาเสียว” ปัจจุบนัการดาํเนินงานทาง
โบราณคดีปรากฏหลักฐานที่สามารถสันนิษฐานได้ว่า ศูนยก์ลางการปกครองและการศาสนา 
(ศาสนาพทุธนิกายมหายานและศาสนาพราหมณ์) ของลงักาสุกะในช่วงสมยัพุทธศตวรรษที่ 12-14 
น่าจะอยู่บริเวณที่ตั้งของเมืองโบราณยะรัง อาํเภอยะรัง จังหวดัปัตตานี16 สําหรับหลักฐานของ
ศาสนาพราหมณ์พบเป็นประติมากรรม เช่น ศิวลึงค ์ กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ฐานโยนิ 
และประติมากรรมโคนนทิ17 (ภาพที่ 109ค) เป็นตน้ 

2) ตกัโกละ (ตะโกละ) มีปรากฏอยูใ่นหนงัสือมิลินทปัญหา และหมายถึงดินแดนแถบ
ชายฝ่ังตะวนัตกของภาคใต้ หรือฝ่ังทะเลอันดามัน บริเวณตะกั่วป่า และรวมหมายถึงแหล่ง
โบราณคดีทุ่งตึก จงัหวงัพงังา18 พบประติมากรรมพระวิษณุ กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12  
(ภาพที่ 109ก)   

3) เคดาห์ ในบริเวณแควน้ไทรบุรี และเปรัก เป็นที่ตั้งของรัฐโบราณรัฐหน่ึงมีช่ือใน
ภาษาสันสกฤต ว่า “กฏาหะปุระ” ซ่ึงต่อมาเพี้ยนเป็นเคดาห์ ในบริเวณน้ีพบจารึกหลักธรรมของ
พระพทุธศาสนาหลายหลกั ส่วนมากขอ้ความจารึกว่า “เย ธรฺมาฯ” ซ่ึงพบจารึกหลกัหน่ึงที่น่าสนใจ 
ซ่ึงใชภ้าษาสนัสกฤตบนัทึกหลกัธรรมทางพุทธศาสนาและการตั้งปณิธานของนายเรือนามว่า มหา
นาวกิพทุธคุปต ์ผูม้าจากประเทศรักตมฤตติกา หรือ พื้นที่ที่มีดินแดง ซ่ึงชาวจีนเรียกว่า จิถู19 จารึกน้ี

                                                             
16 อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป, 99. 
17 การกาํหนดอายุของประติมากรรมโคนนทิน้ียงัไม่แน่ชัด มีการกําหนดอายุไว ้

ค่อนขา้งกวา้งคือราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ดูใน กรมศิลปากร, พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา 
(กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพส์มาพนัธ์, 2543), 132-33.ซ่ึงเป็นที่เก็บรักษาหลกัฐานช้ินน้ี ทั้งน้ีเม่ือวิเคราะห์
ร่วมกบัเหตุการณ์ในคร้ังกองทพัโจฬะเขา้โจมตีศรีวิชยัซ่ึงรวมหมายถึงบริเวณลงักาสุกะ ส่งผลให้
อิทธิพลของลทัธิไศวนิกายของราชวงศโ์จฬะมีอิทธิพลในพื้นที่บริเวณน้ีดว้ย และอาจมีความเป็นไป
ไดว้า่อาจถูกทาํขึ้นในช่วงอิทธิพลแบบโจฬะไดเ้ช่นเดียวกนั 

18
 บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ และเรไร นัยวฒัน์, ทุ่งตึกจุดเช่ือมโยงเส้นทางสายไหมทาง

ทะเล (สงขลา: Trio Creatio, 2552), 164. 
19 อุเทน วงศส์ถิต, "การเมืองและการคา้บนคาบสมุทรมลาย ู: การศึกษาผ่านจารึก," ใน 

เอกสารประกอบการสัมนาทางวิชาการด้านวฒันธรรมอาเซียน เร่ือง ความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐ
โบราณในอาเซียน วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 (ภาควิชาโบราณคดี และภาควิชาภาษาตะวนัออก 
คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร: 2557), 79. 
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พบที่บูกิตเมอเรียม รัฐเคดาห์ (พุทธศตวรรษที่ 11-12)20  ในช่วงน้ีน่าจะเป็นศูนยก์ลางของพุทธ
ศาสนามมากกว่า พบหลกัฐานบริเวณ บูจงัวาเลยมี์ซากโบราณสถาน พระพุทธรูปสาํริดหลายองค ์
กาํหนดอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษที่ 10-1221 (ภาพที่ 109ง)  บริเวณแหล่งโบราณคดีซูไงมซั ทางทิศ
เหนือของแม่นํ้ ามูดา พบจารึกหินดินดาน อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต กําหนดอายุราว 
พทุธศตวรรษที่ 11-1222 (ภาพที ่109ง) ส่วนร่อยรอยหลกัฐานของศาสนาพราหมณ์พบโบราณสถาน
เน่ืองในลัทธิไศวนิกาย บริเวณริมแม่นํ้ าบูจัง หลายหลัง ที่ มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มเทวาลัย 
สหเทวรถะ บริเวณหลังคาเหมือนกับธรรมราชารถะ ในมหาพาลีปุรัมของอินเดียสมัยปัลลวะ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทวาลยัหมายเลข 4 สนันิษฐานว่าน่าจะมีช่างชาวอินเดีย ในสมยัปัลลวะเขา้มาตั้ง
ถ่ินฐานบริเวณน้ี รวมทั้งบริเวณริมแม่นํ้ าเมอร์บอกดว้ย23 (ภาพที่ 109ฉ ) 

4) ตารุมานคร (ในเอกสารจีน บนัทึกว่า “โตโลมา”) เป็นรัฐแห่งแรกที่พบหลกัฐานใน
บริเวณพื้นที่ทางตะวนัตกของเกาะชวา ซ่ึงมีอาํนาจอยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 และนับถือศาสนา
พราหมณ์ ทั้งน้ีพบประติมากรรมพระวิษณุ กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 12-13 (ดูบทที่ 3 ภาพที่ 
93) และจารึกสมยัพระเจา้ปูรณะวรมนั มีรอยพระบาทของพระองค ์โดยกล่าวเปรียบรอยพระบาทน้ี
ว่าเป็นเหมือนรอยพระบาทของพระวิษณุ พบที่เมืองโบกอร์ในชวาตะวนัตก กาํหนดอายรุาวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-1124 (ภาพที่ 109ข ) แสดงใหเ้ห็นถึงการนบัถือลทัธิไวษณพนิกาย  

 
 
 
 

                                                             
20 John Music, "From Prehistory to Protohistory," ใน The Encycopedia of Malaysia 

: Early History, ed. Nik Hassan Shuhaimi Abdul Rahman (Singpore Archipelago press, 1988), 
65. 

21 อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป, 113. 
22 Ibid., 206. 
23 Quaritch Wales, The Malay Peninsula in Hindu Times (London: Bernard 

Quaritch,Ltd., 1976), 78-79. 
24 ดี.จี.ฮอลล์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: สุวรรณภูมิ-อุษาอาคเนย์ภาค

พิสดาร เล่ม 1, พมิพค์ร้ังที่ 3. (กรุงเทพฯ: Greenprint Co.,Ltd, 2549), 41. 
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ภาพที่ 109 ตวัอยา่งร่องรอยหลกัฐานของศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรมลายแูละ
หมู่เกาะทางภาคใต ้

(ก) พระวิษณุ จากเขาพระเหนอ (เขาพระนารายณ์)  อาํเภอปะกง จงัหวดัพงังา  กาํหนดอายุ
ราวพทุธศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนัเก็บรักษาที่พพิธิภณัฑสถานแห่ชาติพระนคร 

(ข) จารึกพระเจา้ปูรณะวรมนั สมยัตารุมานคร ชวาตะวนัตก พทุธศตวรรษที่ 10-11  
(ค) ประติมากรรมโคนนทิ ที่ยะรัง (ลังกาสุกะ) จังหวดัปัตตานี  ปัจจุบันเก็บรักษาที่

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ จงัหวดัสงขลา 
(ง) ศิลาจารึกซูไงมซั พบที่กาํปง ซูไงมซั รัฐเคดาห์ พทุธศตวรรษที่ 11-12 
(จ) พระพุทธรูปสาํริด ปางประทานพร จากหุบเขาบูจงั วาเลย ์รัฐเคดาห์ กาํหนดอายรุาว

พทุธศตวรรษที่ 11 
(ฉ) เทวาลยัหมายเลข 4 ที่เคดาห์ พทุธศตวรรษที่ 12-14 

ที่มา : อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพมิพ,์  2557), 26 , 106, 206. 
; Quaritch Wales, The Malay Peninsula in Hindu Times (London : Bernard Quaritch,Ltd., 
1976),Plat7A 
 
 
 
 

(ก) 

(ข) (ค) 

(ง) (จ) (ฉ) 
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ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13  
ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ ยงัคงเป็นสมยัวฒันธรรมอินเดีย ในช่วงน้ีเกิดการ

เปล่ียนแปลงราชบลัลงัก์ คือ พระเจา้นนทิวรมนัที่ 2 ปัลลวะมลัละ (พ.ศ. 1274-พ.ศ. 1339) ซ่ึงทรง
อุปถมัภล์ัทธิไวษณพนิกาย ศาสนาประจาํราชวงศ์จึงเปล่ียนจากลทัธิไศวนิกาย เป็นลทัธิไวษณพ
นิกาย ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระพบหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นถึงการนบัถือศาสนาพราหมณ์
ลทัธิไศวนิกายและไวษณพนิกายเจริญควบคู่กนัมาอยา่งต่อเน่ือง จากการพบหลกัฐานประติมากรรม
ศิวลึงค์และฐานโยนิจาํนวนหลายช้ินที่กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ ที่ลานหน้าถํ้ าเขาคูหา 
กาํหนดอายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 และหลกัฐานในลทัธิไวษณพนิกายไดพ้บจาํนวนมาก
ขึ้น กาํหนดอายใุนช่วงพทุธศตวรรษที่ 13 ไดแ้ก่ เทวรูปพระวิษณุที่แหล่งโบราณคดีวดัสิงห์หรือวดั
สิง (ร้าง) เทวรูปพระวษิณุที่เขาคูหา นอกจากน้ียงัพบในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรภาคใตข้องไทย
ดว้ยเช่นกนั (ภาพที่ 104) ทั้งน้ีสนันิษฐานวา่เป็นผลสืบเน่ืองจากศาสนาประจาํราชวงศปั์ลลวะที่ทรง
ศรัทธาในลัทธิไวษณพนิกาย ศิลปะในช่วงน้ีจึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบอินเดียใตส้มัยปัลลวะ 
(พุทธศตวรรษที่ 11-14) ซ่ึงอุปถมัภศ์าสนาพราหมณ์ โดยมีศูนยก์ลางอยู่ที่ถ ํ้ าเอลโลรา เอเลพนัตะ 
และมามลัลปุรัม25 

ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้ งแต่ช่วงคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่  13  
รัฐศรีวชิยัไดถื้อกาํเนิดขึ้นและการเป็นรัฐที่มีอาํนาจทางการคา้บริเวณหมู่เกาะและคาบสมุทรมลาย ู 
คาบสมุทรสทิงพระ (พนัพนั) จึงกลายเป็นรัฐหน่ึงในเครือข่ายของศรีวชิยั โดยมีบทบาทของการเป็น
เมืองท่าของศรีวชิยั  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
25 ปรีชา นุ่นสุข, "ศาสนาพราหมณ์ในภาคใต,้" 3425-26. 
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การเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์สู่ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา 
จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลร่องรอยหลกัฐานของศาสนาพราหมณ์ ทาํให้เป็นที่แน่ชดั

ว่าชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระได้มีการยอมรับนับถือศาสนาพราหมณ์ผ่านอารยธรรม
อินเดีย เน่ืองจากคาบสมุทรสทิงพระ หมายถึง ส่วนบนฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบสงขลาและมี
ชุมชนที่อยูอ่าศยัอยูโ่ดยรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามีบทบาทที่เคยเป็นเมืองท่าที่สาํคญัเน่ืองจากเรือ
สามารถแล่นเขา้ไปจอดตามชุมชนที่เป็นท่าเรือบริเวณรอบทะเลสาบได ้ 

ชุมชนบนคาบสมุทรสทิงพระในระยะแรก ตั้งอยูบ่นสันทราย (Sand dune) ที่ทอดยาว
ขนานไปตามความยาวของเกาะ บริเวณสนัทรายน้ีเรียกกนัว่า “แผ่นดินบก” เน่ืองจากขนาบดว้ยนํ้ า
ทั้งสองข้าง คือ ทะเลสาบสงขลา ทางด้านตะวนัตก และทะเลอ่าวไทยทางด้านตะวนัออก ซ่ึง
สนันิษฐานวา่มีการตั้งชุมชนอยูท่างหนา้ทะเลสาบมากกวา่ทางดา้นอ่าวไทย เพราะเป็นที่ราบสูงกว่า
ระดบันํ้ าทะเล ดงันั้นจึงมีผูอ้พยพไปอยูเ่น่ืองจากภูมิประเทศมีความเหมาะสม กล่าวคือ เป็นเมืองที่
ราบสันดอนนํ้ าท่วมไม่ถึงสามารถตั้งบา้นเรือนที่อยู่อาศยั และสร้างศาสนสถานได้ดี ที่ราบลุ่ม
กระจายโดยทัว่ไปสลบักบัที่ดอน ซ่ึงมีจาํนวนมากพอสามารถเพาะปลูกไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถ
ติดต่อคา้ขายทางทะเลกบัเมืองอ่ืนไดส้ะดวก เพราะอยูติ่ดทะเลทาํให้ชุมชนแถบน้ีเจริญเติบโตอยา่ง
รวดเร็วจนกลายเป็นเมืองท่าสาํคญัแห่งหน่ึง อีกทั้งเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางขา้มคาบสมุทรไปยงั
เขตเมืองไทรบุรี (เคดาห์) ทางชายฝ่ังทะเลตะวนัตกได ้จึงมีการติดต่อกับโลกภายนอกโดยเฉพาะ
อารยธรรมอินเดีย  

สาํหรับรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏ รวมถึงโบราณสถานในชุมชนโบราณ
บนคาบสมุทรสทิงพระ ทาํใหส้นันิษฐานไดว้่า ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระนับถือศาสนา
พราหมณ์ในลทัธิต่างๆ ทั้งไศวนิกาย (จากการพบศิวลึงค ์พระศิวะ) และไวษณพนิกาย จากหลกัฐาน
ที่พบ เทวรูปพระวษิณุหลายองคใ์นพื้นที่น้ี นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานรูปเคารพอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็น
ถึงวิถีการดาํรงชีวิตของชุมชนที่เป็นเมืองท่า เป็นนักเดินเรือ คือ ประติมากรรมพระคเณศ เป็นตน้ 
รูปเคารพต่างๆ น้ี ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างพื้นเมือง โดยมีตน้แบบมาจากอินเดียโดยตรงหรือ
อาจผา่นชวา รวมทั้งเขมรก็เป็นได ้

รูปเคารพเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะประดิษฐานไวบ้นพื้นที่สูง โดยสร้างศาสนสถานไวบ้น
เนินเขา ไดแ้ก่ ถํ้าศาสนสถานที่เขาคูหา และชุมชนจะมีการสร้างสระนํ้ า (ตระพงั) สาํหรับใชใ้นการ
ประกอบพธีิกรรมควบคู่กนัไป ซ่ึงเป็นลกัษณะเช่นเดียวกบัชุมชนโบราณร่วมสมยัอ่ืนๆ ที่ไดรั้บคติ
ทางศาสนาจากอินเดีย เก่ียวกับแนวคิดการสร้างศาสนสถานบนภูเขา และประดิษฐานรูปเคารพ 
โบราณสถานที่พบในบริเวณคาบสมุทรภาคใต ้เช่น 1) ศาลพระนารายณ์ ในชุมชนโบราณเวียงสระ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 2) โบราณสถานเขาศรีวิชยั อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 3) โบราสถาน
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เขาคา อาํเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 4)โบราณสถานโมค ลาน อําเภอท่าศาลา จังหวดั
นครศรีธรรมราช และ 5) โบราณสถานที่เขาพระนารายณ์ (เขาพระเหนอ) จงัหวดัพงังา เป็นตน้ 
(ภาพที่  105)โดย ยอร์ซ เซเดส์ ได้เสนอความเห็นว่า การสร้างศาสนสถานไวบ้นภูเขาเป็น
เคร่ืองหมายเอกภาพของอาณาจกัร และการแสดงศูนยก์ลางจกัรวาล ซ่ึงแสดงให้เห็นการผสมผสาน
ความเช่ือตามแบบอินเดียเขา้กับความเช่ือพื้นเมืองได้เป็นอยา่งดี26 นอกจากน้ีตระพงัยงัใชเ้ป็นที่ 
กกัเก็บนํ้ าในระหวา่งฤดูฝนอีกดว้ย ในช่วงที่ศาสนาพราหมณ์เจริญรุ่งเรือง วฒันธรรมทางภาษาก็ได้
เขา้มาพร้อมกบัศาสนาดว้ย ดงัปรากฏ อกัษรทมิฬ จิตรกรรมสญัลกัษณ์ “โอม” ภาษาทมิฬจากอินเดีย
ใต ้ที่พบภายในถํ้าเขาคูหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
26 สุภทัรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 7. 
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จากหลกัฐานที่พบสนันิษฐานไดว้า่ มีกลุ่มพราหมณ์ไดเ้ดินทางเขา้มาในชุมชนโบราณ
บนคาบสมุทรสทิงพระ โดยเป็นพวกพราหมณ์พวกแรกๆ ที่เดินทางเขา้มาคาบสมุทรมลายนูั้นเอง 
และคงเดินทางมาขึ้นบกที่ฝ่ังตะวนัตกของภาคใต ้คือ ฝ่ังทะเลอนัดามนั โดยพราหมณ์ส่วนหน่ึงคง
จะตั้งถ่ินฐานในบริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก เช่น ชุมชนโบราณในเขตอาํเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 
แหล่งโบราณคดีทุ่งตึก ตาํบลเกาะคอเขา อําเภอคุระบุรี จังหวดัพงังา บริเวณแหล่งโบราณคดี 
ควนลูกปัด อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ และที่แหล่งโบราณคดีไทรบุรี (เคดาห์) ในประเทศ
สหพนัธรัฐมาเลเซีย เป็นตน้ และพราหมณ์อีกส่วนหน่ึงคงเดินทางต่อไปยงัฝ่ังตะวนัออกของภาคใต ้
คือ ฝ่ังทะเลอ่าวไทยหรือฝ่ังทะเลจีนใต ้ซ่ึงการเดินทางไปสู่ตะวนัออกน้ี คงจะเดินทางบกเพราะทาง
เรือตอ้งผจญภยักบัโจรสลดัและสภาพลมฟ้าอากาศ ดงันั้นทางบกจึงเป็นเส้นทางที่มีความเหมาะสม
ที่สุด คือ การเดินทางผา่นแผน่ดินตอนในของคาบสมุทรทาํใหเ้กิดเสน้ทางขา้มคาบสมุทร เป็นตน้ว่า 
เส้นทางตะกัว่ป่า อ่าวบา้นดอน และเส้นทางคลองท่อม อ่าวบา้นดอน คือ เส้นทางจากกระบี่ ผ่าน
ช่องเขาหินปูนตดัมาลงตน้แม่นํ้ าตาปี ผ่านเมืองเวียงสระซ่ึงเป็นแหล่งชุมชนภายนอก มายงัเขต
อาํเภอพุนพิน ท่าฉางและไชยา ในเขตอ่าวบา้นดอน27 จากหลักฐานการพบเทวรูปพระวิษณุศิลา  
ที่ไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 10 โดยมีแม่นํ้ าพุมดวงเป็นแม่นํ้ าใหญ่
เดินเรือไดต้ลอดปี ถา้จะไปต่อยงันครศรีธรรมราชก็แยกไปตามลาํแม่นํ้ าหลวง (ตาปี) อีกเส้นทาง
หน่ึงคือในเขตอาํเภอพระแสง อาํเภอนาสาร อาํเภอเวียงสระอาํเภอทุ่งใหญ่ และอาํเภอฉวาง ซ่ึงจาก
อําเภอฉวางเดินบกจากฉวางมาจันดี ผ่านช่องเขาธงไปทะลุเขาแก้ว อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราชได ้ 

สําหรับจงัหวดัตรัง มีแหล่งนํ้ าสาขาคลองพากับสาขาของวงัหีบที่สามารถเดินทาง
ติดต่อกนัไดส้ะดวกในเขตจงัหวดัตรังดว้ยกนั ส่วนเส้นทางติดต่อระหว่างจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ในเขตอาํเภอทุ่งสง และจงัหวดัตรัง ในเขตอาํเภอห้วยยอดนั้น ถือไดว้่าบริเวณอาํเภอห้วยยอดเป็น
ประตูของเส้นทางข้ามคาบสมุทรไปสู่ทางฝ่ังตะวนัออกได้อีกช่องทางหน่ึง โดยมีแม่นํ้ าตรังที่
สามารถเดินทางขา้มไปแม่นํ้ าตาปี ไปนครศรีธรรมราชและพทัลุงได ้และมีแม่นํ้ าปะเหลียน เดินต่อ
ทางบกตามช่องเขา ขา้มไปยงัพทัลุงไดด้ว้ยเช่นกนั  (ภาพที่ 113) 

ซ่ึงเสน้ทางดงักล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเจริญขึ้นของชุมชนโบราณในเส้นทางการคา้ 
เม่ือพวกพราหมณ์เดินทางอพยพไปยงัสถานที่ใด ก็ไดน้าํศาสนาพราหมณ์เขา้ไปเผยแผ่ในสถานที่

                                                             
27 ศรีศกัร วลัลิโภดม, อู่อารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย (กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพ์

มติชน, 2546), 67. 
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นั้นๆ ด้วย ดังนั้นจึงปรากฏอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์กระจายโดยทัว่ไปในบริเวณคาบสมุทร
ภาคใต ้รวมทั้งชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ สําหรับร่องรอยของศาสนาพราหมณ์เขา้สู่
ดินแดนของคาบสมุทรสทิงพระสันนิษฐานว่าใช ้เส้นทางทางฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบสงขลา 
เป็นสาํคญั กล่าวคือ 

 เสน้ทางสายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบสงขลาน้ี มีแนวติดต่อเช่ือมกนัตั้งแต่เขตพื้นที่
อ ํา เภอเมืองนครศรีธรรมราช - อ ํา เภอปากพนัง -อําเภอเชียรใหญ่-อํา เภอหัวไทร (จังหวัด
นครศรีธรรมราช) – อาํเภอระโนด-อาํเภอสทิงพระ (จงัหวดัสงขลา)28 สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสาย
สาํคญัที่ทาํให้อิทธิพลศาสนาพราหมณ์เขา้มายงัคาบสมุทรสทิงพระ  เม่ือวิเคราะห์จากหลกัฐาน
สันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางที่ใช้ตั้งแต่ในช่วงสมัยแรกเร่ิมสมัยประวติัศาสตร์ ทั้งน้ีจากการศึกษา
หลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์บนคาบสมุทรสทิงพระและเส้นทางการเดินทางเขา้มาของชาว
อินเดียในคาบสมุทรภาคใตข้องไทยนั้น สันนิษฐานว่า ร่องรอยของศาสนาพราหมณ์ชุมชนโบราณ
บนคาบสมุทรสทิงพระมีความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกบัร่องรอยหลกัฐานของศาสนาพราหมณ์ที่พบใน
ชุมชนโบราณจงัหวดันครศรีธรรมราชและชุมชนโบราณสุราษฎร์ธานี โดยมีรูปแบบ อายุสมัยที่
ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์กนัในบริเวณคาบสมุทรหรือเมืองท่าชายฝ่ังทะเล และ
สนับสนุนแนวคิดที่กล่าวว่า คาบสมุทรสทิงพระคือดินแดนของรัฐพันพัน (ในเขตจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และพทัลุง) โดยศูนยก์ลางอาจอยูบ่ริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
หรือนครศรีธรรมราช เน่ืองจากหลกัฐานทั้งโบราณวตัถุ และโบราณสถานที่พบเป็นจาํนวนมากกว่า 
และพบอย่างหนาแน่นกว่า และนอกจากน้ียงัพบหลักฐานอ่ืนที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กัน
ระหวา่งคาบสมุทรสทิงพระกบันครศรีธรรมราช  คือ การพบเคร่ืองป้ันดินเผาแบบคณฑีและคณโฑ 
เป็นรูปแบบเดียวกบัที่ผลิตที่เตาเผาชุมชนโบราณปะโอ ซ่ึงการติดต่อกนัอาจใชท้ั้งเส้นทางทางบก
และทางนํ้ า (ภาพที่ 114) 

 
 
 

 

                                                             
28 ประทุม ชุ่มเพ็งพนัธุ์, "สภาพการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมของดินแดนรอบ

ทะเลสาบสงขลา," ใน ประวัติศาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ (กรุงเทพฯ: สถาบนัทกัษิณ
คดีศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2528), 53. 
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ภาพที่ 114 แสดงเสน้ทางขา้มคาบสมุทร สนันิษฐานวา่เสน้ ทางฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบสงขลา 

เป็นสายสาํคญัที่ทาํใหอิ้ทธิพลศาสนาพราหมณ์เขา้มายงัคาบสมุทรสทิงพระ 
ที่มา : ดดัแปลงจาก Google Earth 
 
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-18 สมัยวัฒนธรรมศรีวิชัย 

เป็นช่วงที่ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของศรีวิชยั จึงไดรั้บ
วฒันธรรมต่างๆ แบบศรีวชิยั โดยมีลาํดบัความเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 
ในช่วงพทุธศตวรรษที่ 14  น้ี ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระเร่ิมมีการพฒันาเป็น

ชุมชนเมืองมากขึ้นโดยมีบทบาทการเป็นชุมชนเมืองท่า มีการติดต่อทางดา้นการคา้ ชุมชนเจริญขึ้น 
มีการขุดคูเมืองและระบบการจดัการเร่ืองชลประทาน คือ การขุดคลอง และขุดตระพงั ทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชน์ในการคมนาคมติดต่อกบัชุมชนภายนอกและการชลประทาน ในช่วงน้ีชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระอยู่ภายใตว้ฒันธรรมศรีวิชัย ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กับอินเดียและ
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อินโดนีเซีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสมัพนัธก์บัอินโดนีเซีย หรือชวาภาคกลาง ซ่ึงอิทธิพลอินเดียที่
เขา้สู่ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ มีทั้งเขา้มาโดยตรงและเขา้มาโดยผ่านอินโดนีเซีย ซ่ึงอยู่
ในช่วงสมยัราชวงศปั์ลลวะของอินเดีย  

สําหรับประติมากรรมศาสนาพราหมณ์ที่พบบริเวณชุมชนโบราณบนคาบสมุทร  
สทิงพระน้ี มีทั้งสร้างเน่ืองในลัทธิไวษณพนิกาย คือ เศียรพระวิษณุ ศิลปะชวาภาคกลาง  และ
ประติมากรรมเน่ืองในลทัธิไศวนิกาย คือ พระอคสัตยะสาํริด พบบริเวณพงัพระที่แหล่งโบราณคดี
เขาคูหา ซ่ึงเป็นที่นิยมในชวาภาคกลาง และเทวรูปพระศิวะสาํริดที่หนองหอย ในแหล่งโบราณคดี
ปะโอ แสดงอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะสาํริดในชวาภาคกลาง หรือจากอินโดนีเซีย แต่ยงัคงแสดงให้
เห็นลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ินโดยสวมเคร่ืองประดบัตกแต่งแบบเรียบง่าย  สาํหรับศาสนสถานที่
สาํคญัที่สร้างขึ้นในยคุสมยัน้ี คือ การพบสระนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ที่พบบริเวณเขาคูหา คือ “พงัพระ” ซ่ึงมี
ลกัษณะที่แตกต่างจากพงัอ่ืนๆ เน่ืองจากมีเกาะอยูก่ลางซ่ึงบนเกาะไดพ้บรูปเคารพพระอคสัตยะ
สาํริด รูปแบบศิลปะชวาภาคกลาง ดังที่ได้กล่าวมาแลว้ กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 14-15  จึง
สันนิษฐานว่า ถํ้ าศาสนสถานเขาคูหาน้ีคงเร่ิมใช้ต่อเน่ืองมาตั้งแต่สมยัพุทธศตวรรษที่ 12 จนถึง
ช่วงเวลาน้ี 

ในช่วงสมยัน้ีไดรั้บรูปแบบศิลปะจากชวาแบบภาคกลาง เป็นศิลปะในช่วงสมยัศรีวิชยั 
พระอคสัตยะสําริดที่พบมีความสัมพนัธ์กนัมากกบัที่พบที่เมืองจาลอง รัฐเปรัคในมาเลเซีย ดงัพบ
หลักฐานที่มีความคล้ายคลึงกัน และร่วมวฒันธรรมศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 14-15) อาจอยู่ใน
เส้นทางขา้มคาบสมุทร คือ ไทรบุรี (เคดาห์) กับทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเป็นเส้นทางขา้มแนวทิวเขา
ทางดา้นตะวนัออกมายงับริเวณอ่าวไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ที่นครศรีธรรมราชและสงขลา29 และการ
อยูใ่นเครือข่ายศรีวชิยัร่วมกนั แต่ในช่วงเวลาน้ีพบหลกัฐานนอ้ยในคาบสมุทรสทิงพระที่ช้ีให้เห็นถึง
ความสาํคญัของการใชเ้สน้ทางน้ี และในเคดาห์พบเพียงพระพิมพข์องพุทธศาสนามหายานที่ถ ํ้ าใน
ปะลิศ ของมาเลเซีย กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14-1530  เท่านั้น ความสาํคญัของพระอคสัตยะน้ี
เป็นที่นบัถือกนัมากในอินเดียใต ้สมยัราชวงศโ์จฬะซ่ึงถือกาํเนิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 
และเป็นราชวงศ์ที่อุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย รวมทั้งพุทธศาสนาด้วย อิทธิพล

                                                             
29 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 134. 
30 Jacq-Hergoualc'h, The Malay Peninsula : Crossroads of the Maritime Silk 

Road (100 Bc-1300 Ad), 47. 
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วฒันธรรมจากอินเดียใต ้สมัยราชวงศ์โจฬะ อาจเขา้มาทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านมาทาง
อินโดนีเซียเขา้สู่ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ 

อยา่งไรก็ตามในช่วงพทุธศตวรรษที่ 14-15 วฒันธรรมศรีวชิยั ภายใตร้าชวงศไ์ศเลนทร์ 
อิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายานเขา้มามีบทบาทมากในบริเวณคาบสมุทรภาคใตข้องไทยลงไป
ตลอดคาบสมุทรมาเลยจ์นถึงเกาะชวา โดยเฉพาะอย่างยิง่พระพุทธศาสนานิกายมหายานตนัตระ  
สกุลวชัรยาน ซ่ึงเจริญรุ่งเรืองอยูใ่นอินเดียภาคตะวนัออกเฉียงเหนือภายใตก้ารอุปถมัภข์องราชวงศ ์
ปาละ (พุทธศตวรรษที่ 14-17) ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระได้พบประติมากรรมใน 
พุทธศาสนานิกายมหายานจาํนวนมาก เป็นที่ เจริญสูงสุดในช่วงเวลาน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประติมากรรมรูปพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร ซ่ึงแสดงอิทธิพลความสมัพนัธ์กบัศิลปะชวาภาคกลาง 
เช่น 1) พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรสําริด 4 กร พบที่บา้นกระดังงา แหล่งโบราณคดีวดักลาง 2) 
ประติมากรรมปัทมปาณีจากแหล่งเดียวกนั 3) ประติมากรรมพระโพธิสัตวม์ญัชูศรีสิทธิธยักวีระ  
4) ประติมากรรมรูปนางศยามตารา 5) ประติมากรรมรูปท้าวชัมภละ และ 6) แม่พิมพภ์าพทา้ว 
ชมัภละ เป็นตน้ นอกจากรูปแบบศิลปะจากชวาภาคกลางแลว้ หลกัฐานอิทธิพลพุทธศาสนานิกาย
มหายานยงัพบว่ามีความสัมพนัธ์กับศิลปะแบบชวาภาคตะวันออกด้วย เช่น ประติมากรรม 
พระวชัรสตัวโ์พธิสตัว ์กาํหนดอายชุ่วงหลงัพทุธศตวรรษที่ 1531  

จากการพบหลักฐานประติมากรรมเน่ืองในพุทธศาสนานิกายมหายานในช่วง 
พุทธศตวรรษที่ 14-15 เป็นจาํนวนมาก ทาํให้สันนิษฐานได้ว่าในชุมชนโบราณสทิงพระ พุทธ
ศาสนามหายานเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก อาจกล่าวไดว้่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระเป็นศูนยก์ลาง
พุทธศาสนามหายานแห่งหน่ึงในบริเวณภาคใตข้องประเทศไทย ดว้ยมีความสัมพนัธ์กบัราชวงศ ์
ปาละของอินเดียและการยอมรับนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานของราชวงศ์ไศเลนทร์ โดยที่
คาบสมุทรสทิงพระเป็นรัฐเครือข่ายของศรีวิชัย อย่างไรก็ตามยงัมีการนับถือควบคู่กับศาสนา
พราหมณ์ดว้ย ทั้งน้ีจากหลกัฐานที่แสดงใหเ้ห็นถึงการนบัถือศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณ์ควบคู่
กนัในรัฐศรีวิชยั เน่ืองจากการอุปถมัภ์ของสถาบนักษตัริยท์ี่สลบักันขึ้นมามีอาํนาจ และอุปถัมถ์
ศาสนาตามความเช่ือของตน กล่าวคือ ราชวงศส์ัญชยั (มะตะรัม) นับถือศาสนาพราหมณ์ ราชวงศ ์
ไศเลนทร์นับถือศาสนาพุทธมหายาน ซ่ึงได้สร้างศาสนสถานตามความเช่ือของตน โดยคร้ังที่
ราชวงศ์ไศเลนทร์เรืองอํานาจได้สร้างจันทิและพระสถูปในศาสนาพุทธจํานวนมาก เช่น  
จนัทิเมนดุต บุโรพุทธโธ  และจันทิกะลาสัน กระทัง่รางวงศ์สัญชยักลับขึ้นมามีอาํนาจก็ไดส้ร้าง 

                                                             
31 เร่ืองเดียวกนั, 128-129. 
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จนัทิปรัมบะนนั (ชวาตอนปลาย) อุทิศให้กบัศาสนาพราหมณ์ ดงันั้นศิลปะแบบชวาภาคกลางจึงมี
ร่องรอยหลกัฐานที่สร้างขึ้นเน่ืองในศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณ์อยูด่ว้ยกนั32 

มีบันทึกจีนในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15  กล่าวถึง “ศรีวิชัย” ในพ.ศ. 1448 ว่า  
“สนัฟูไช” เมืองน้ีอยูร่ะหว่างเจนละ (กมัพูชา) และชีโป (ชวา) โดยมีอาํนาจเหนือเมืองอ่ืนๆ อีก 15 
เมือง ซ่ึง 9 หรือ 10 ของเมืองเหล่าน้ีเป็นเมืองที่ตั้งอยูบ่นคาบสมุทร33 

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริเวณคาบสมุทรมลาย ูและหมู่เกาะในช่วงเวลาน้ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล
ของศรีวชิยั รวมทั้งในเอกสารจีนช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 13 ไม่ปรากฏการกล่าวถึง รัฐพนัพนัอีก 
ซ่ึงเป็นไปไดว้า่ เม่ือศรีวชิยัขึ้นมามีอาํนาจและรุ่งเรืองมากในราวพุทธศตวรรษที่ 14 รัฐพนัพนัจึงลด
ความสาํคญัลงกลายเป็นรัฐหน่ึงในเครือข่ายของศรีวชิยั34 ซ่ึงบริเวณคาบสมุทรสทิงพระพบหลกัฐาน
อิทธิพลของศรีวชิยัเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเจริญขึ้นของพทุธศาสนามหายาน 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระยงัคงนับถือพุทธ
ศาสนานิกายมหายานดว้ยอิทธิพลของศรีวชิยั และยงัมีความสมัพนัธก์บัเขมร เน่ืองจากพบหลกัฐาน
ประติมากรรมรูปแบบศิลปะเขมร เช่น ประติมากรรมพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรปางสมันตมุข 
แสดงอิทธิพลศิลปะแบบเกาะแกร์ กําหนดอายุราวคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ 15 แต่เป็น
ความสัมพนัธ์ในเร่ืองของการติดต่อทางการคา้เป็นสําคญั  เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวอิทธิพล
เขมรไดข้ยายอาํนาจเร่ือยมาตั้งแต่สมยัพระเจา้สุริยวรมนัที่ 1 ที่ตอ้งการเปิดเสน้ทางการคา้ภาคพื้นดิน
ที่คอคอดกระ และตอ้งการขนส่งสินคา้ระหวา่งอ่าวเบงกอลสู่จีนโดยตรง35   

จากข้อมูลหลักฐานที่พบทาํให้ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่า ชุมชนโบราณบนคาบสมุทร 
สทิงพระมีความสมัพนัธท์ั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองกบัอินเดีย และเป็นเครือข่ายทางการคา้ของ
ศรีวิชยัอยา่งเด่นชดัตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 14  เป็นตน้มา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ศรีวิชยัมีความเจริญ  

                                                             
32 เชษฐ ์ติงสญัชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี: 

สาํนกัพมิพมิ์วเซียมเพลส, 2560), 185.. 
33  Wheatley, The Golden Khersonese, 70-72. 
34 อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป, 92. 
35 Kulke Hermann, "The Naval Expeditions of the Cholas in the Context of Asian 

History," ใน Nagapattinam to Suvarnadwipa: Reflections on the Chola Naval Expeditions to 
Southeast Asia, ed. K.Kesavapany and Vijya Sakhuja Hermann Kulke (Singapore: Institute of 
Southeast Aisan Studies, 2009), 5. 
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มีอาํนาจ และมีบทบาทต่อชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อิทธิพลทางดา้น
เศรษฐกิจ ศาสนาและศิลปะ ในขณะที่เขมรมีความเจริญรุ่งเรืองและมีอาํนาจอยู่ในเขตประเทศ
กมัพูชาปัจจุบนัและบริเวณตอนบนของประเทศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ซ่ึงอุปถมัภ์
ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย และมีหลักฐานว่า เขมรมีความสัมพนัธ์กับศรีวิชัยในด้านของ
การเมืองในช่วงพทุธศตวรรษที่ 14 จากหลกัฐานพอ่คา้ชาวอาหรับ อาบู ซายดึ บนัทึกถึง กองทพัชวา
มารุกรานบริเวณชายทะเลฝ่ังอินโดจีน ซ่ึงตรงกบัสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 2 ของเขมร ซ่ึงทาํให้เกิด 
ขอ้สนันิษฐานวา่ ในเหตุการณ์คร้ังนั้น พระเจา้ชยัวรมนัที่ 2 มีเช้ือสายของเจนละโดยอาจเป็นเหลน
เจา้ชายแห่งอนินทปุระ แห่งเจนละ  ซ่ึงอพยพไปเป็นตวัจาํนําอยู่ที่ศรีวิชัยหรือ ชวา และไดน้ําทพั
พร้อมดว้ยพราหมณ์ศิวะไกวลัยก์ลบัมากอบกูเ้อกราช36 นอกจากน้ีในสมยัพุทธศตวรรษที่ 16 สมยั
พระเจา้อุทยัทิตยวรมนัที่ 2 พบจารึกที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม 2 ดา้นที่ 3 มีขอ้ความว่า ประเทศกมัพูชา
จะตอ้งไม่ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของชวาอีก โดยกษตัริยข์องกัมพูชาจะตอ้งเป็นผูป้กครองประเทศ
กมัพชูาเอง  

 
“...มเหนทรบรรพต ศิวไกวัลยะก็ตามเสดจ็ไปรับใช้พระองค์  เหมือนแต่ก่อน เม่ือ

พระองค์ได้เชิญพราหมณ์หิรัณยทามะ  ผู้ เช่ียวชาญทางไสยศาสตร์มาจากชนบทเพ่ือประกอบ
พิธีกรรม มิให้ ประเทศกัมพูช ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของชวาอีกต่อไป และให้พระราชาผู้ เป็น
จักรพรรด์ิเท่านั้นปกครองประเทศกัมพูชา พราหมณ์ได้ประกอบพิธีตามคัมภีร์พระวินาศิขะ แล้ว
สถาปนาพระ เทวราช…”37  

 
ดังนั้ นแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์กับเขมรและศรีวิชัยเป็นความสัมพนัธ์ด้าน

การเมือง เช่นเดียวกบับริเวณคาบสมุทรสทิงพระ  อิทธิพลเขมรจึงไม่ค่อยมีบทบาทต่อชุมชนโบราณ
บนคาบสมุทรสทิงพระมากนกั กระทัง่ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 16 เป็นตน้มา ที่ราชวงศโ์จฬะขยาย
อาํนาจทางการเมืองเขา้มาบริเวณศรีวิชัย ทาํให้อิทธิพลศรีวิชัยเร่ิมเส่ือมอาํนาจลงเร่ือยมา ในช่วง
พุทธศตวรรษที่  17 เขมรในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 มีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะพระ 

                                                             
36George Coedès, The Indianized States of Southeast Asia, แปล. Susan Brown  

Cowing (Canberra: Australian National University Press, 1975), 97-98. 
37ชะเอม แกว้คลา้ย, "จารึกสด๊กก๊อกธม 2," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษรขอม 

พุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 181-227. 
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ราชกรณียกิจดา้นการคา้ ซ่ึงพระองคท์รงใชค้วามสมัพนัธท์างการทูตกบัโจฬะ โดยการส่งเคร่ืองราช
บรรณาการเป็นเคร่ืองประดบัต่างๆ ไปถวายพระเจา้กุโลตตุงคะที่ 1 (Kulottunga I)  กษตัริยร์าชวงศ์
โจฬะ38  รวมทั้งกบัจีน โดยเขมรไดส่้งทูตไปจีนในปี พ.ศ.1659 และ ปี พ.ศ. 166339 

จะเห็นวา่เขมรเร่ิมขยายการติดต่อทางการคา้อยา่งกวา้งขวาง ทาํใหใ้นชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระและบริเวณคาบสมุทรภาคใตย้งัพบหลกัฐานที่แสดงอิทธิพลเขมร โดยเฉพาะใน
การสร้างงานประติมากรรม ดงัพบหลกัฐานการสร้างรูปเคารพในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความเช่ือในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระที่มีการนับถือศาสนาพุทธมหายาน
กนัอยา่งกวา้งขวางตั้งแต่สมยัราชวงศไ์ศเลนทร์ของศรีวิชยั (ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14) และยงัคงนับ
ถือพทุธมหายานสืบต่อกนัมาอยา่งต่อเน่ืองและแน่นแฟ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
38 Hermann Kulke, Dietmar Rothermund, A History of India, พิมพค์ร้ังที่ 4. (New 

York Routledge Taylor & Francis Group, 2004), 125. 
39 Coedès, George, The Indianized States of Southeast Asia, 159. 
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ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18  
ในช่วงระยะเวลาน้ีเหตุการณ์สืบเน่ืองจากราชวงศไ์ศเลนทร์แห่งศรีวิชยัที่มีอิทธิพลใน

แถบคาบสมุทรภาคใตข้องไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียนั้น ไดมี้สัมพนัธไมตรีกบัราชวงศโ์จฬะ
ของอินเดียใตใ้นช่วงตน้พทุธศตวรรษที่ 16 สมยัพระเจา้ราชาราชะ (Rajaraja the great) (พ.ศ. 1528-
1559) ซ่ึงอุปถมัภศ์าสนาพราหมณ์ลทัธิไศวนิกายและยงัทรงอุปถมัภพ์ุทธศาสนาดว้ย  หลกัฐานว่า
กษตัริยแ์ห่งราชวงศไ์ศเลนทร์พระองคห์น่ึง คือ พระเจา้จุฑามณีวรมนัไดรั้บสิทธิพิเศษจากกษตัริย์
โจฬะพระองคน้ี์ ใหส้ร้างวดัในพระพทุธศาสนาขึ้นไดท้ี่เมืองนาคปฏินมัในแผน่ดินของโจฬะ40  

ต่อมาในสมยัพระเจา้ราเชนทรโจฬะ ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ความสัมพนัธ์มุ่งไป
ทางแผข่ยายอาํนาจ จากหลกัฐานการพบจารึกที่เมืองตนัชอร์ (พ.ศ. 1573-1574) ปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 16 เป็นจารึกภาษาทมิฬ อยูท่ี่เมืองตนัชอร์ทางอินเดียใต ้ทรงยกกองทพัเรือเขา้มาโจมตีหมู่เกาะใน
ทะเลอันดามันและคาบสมุทรมลายู  ซ่ึงจารึกกล่าวสรรเสริญชัยชนะทางทะเลของพระเจ้า 
ราเชนทรโจฬะที่ 1 ที่ทรงมีอาํนาจเหนือเมืองต่างๆ บนคาบสมุทรมลายู ซ่ึงสันนิษฐานว่าจาก
เหตุการณ์ไม่สงบในคร้ังพระเจา้ราเชนทรโจฬะ แห่งอินเดียใต ้ในคร้ังเขา้มาโจมตีดินแดนบน
คาบสมุทรมลาย ูทาํใหพ้วกทมิฬเขา้มาตั้งถ่ินฐานบริเวณคาบสมุทรมลายแูละนาํศิลปะโจฬะเขา้มา
เผยแพร่ 

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นด้านการสัมพนัธไมตรีหรือกระแสทางการเมืองก็ตาม ได้
ส่งผลอิทธิพลศิลปะแบบโจฬะที่ไดเ้ขา้มาผสมผสานกบัศิลปะพื้นเมืองเขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะการ
เจริญมากขึ้นของศาสนาพราหมณ์ ลทัธิไศวนิกาย ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรภาคใตข้องไทย 
แต่อิทธิพลศาสนาพราหมณ์ไม่โดดเด่นในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระมากนัก เน่ืองจากยงั
ไม่พบหลกัฐานทางศาสนาพราหมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสมยัน้ี ซ่ึงค่อนขา้งต่างจากชุมชนร่วมสมยัใน
แหล่ง อ่ืนๆ ที่ได้พบประติมากรรมเ น่ืองในศาสนาพราหมณ์แบบศิลปะแบบโจฬะ เช่น  
1) ประติมากรรมพระศิวะ ปางวฑุกไภรวะ จากเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  2) ประติมากรรม
พระวษิณุจตุรภุช จากเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 3) พระสุริยะ จากแหล่งโบราณคดีวดัศาลาทึง 
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎธ์านี 4) พระศิวะ จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ (โบราณสถานหมายเลข 
25) จงัหวดันครศรีธรรมราช และ 5) พระคเณศจากแหล่งโบราณคดีทุ่งตึก จงัหวดัพงังา  เป็นตน้ 
(ภาพที่ 116) 
                                                             

40 ธราพงศ์ ศรีสุชาติ, "ชุมชนแรกเร่ิมสมัยประวติัศาสตร์บริเวณวดัพะโคะ และ
ใกลเ้คียง," 155. 
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      (ก)      (ข)         (ค) 
 
 
    
 
 
 
 
                           (ง)                        (จ) 

 
ภาพที่ 116 หลกัฐานของศาสนาพราหมณ์ที่พบในคาบสมุทรภาคใตข้องไทย รูปแบบศิลปะโจฬะ 

 (ก) พระวิษณุพบที่ศาลพระนารายณ์ ชุมชนโบราณเวียงสระ อํา เภอเวียงสระ  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 (ข) พระศิวะปางวฑุกะไภรวะ ที่ชุมชนโบราณเวยีงสระ 
(ค) พระศิวะนาฏราช จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ (โบราณสถานหมายเลข 25) 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 (ง) พระสุริยะ จากแหล่งโบราณคดีวดัศาลาทึง อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 (จ) พระคเณศจากแหล่งโบราณคดีทุ่งตึก จงัหวดัพงังา   
ที่มา : Piriya Krairiksh, The Roots of Thai Art, trans. Narisa Chakrabongse (Bangkok :River 
Books,  2012), Fig.2.84, 2.89, 2.86. 
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หลังจากเหตุการณ์ที่วุ่นวายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ที่ผ่านมานั้น เม่ือเข้าสู่ช่วง 
พุทธศตวรรษที่ 17 ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรภาคใตพ้ยายามกลบัมารวมตวักนัเป็นกลุ่มอีกคร้ัง 
โดยการฟ้ืนฟูเมืองท่าเพือ่การติดต่อสมัพนัธก์นัทางการคา้กบัจีนขึ้นมาใหม่ เน่ืองจากพบเคร่ืองถว้ย
จีนในแหล่งโบราณคดีที่มีบทบาทของการเป็นเมืองท่าจ ํานวนมาก โดยที่ ชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระมีอุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาที่เป็นสินคา้ส่งออกไปยงัดินแดนภายนอก 

นอกจากน้ียงัปรากฏความสมัพนัธก์บัเคดาห์ ในรัฐเปรัก ของมาเลเซีย กล่าวคือ ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 17-18 มีเส้นทางภายในที่เด่นชัดขึ้นกว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 คือ สาย 
เคดาห์-สทิงพระ ปรากฎหลกัฐานที่แหล่งโบราณคดีกาํพง เปิงกาลนั บูจงั (Kampong Pengkalan 
Bujang) ซ่ึงพบหลกัฐานเป็นสินคา้จากดินแดนภายนอก ไดแ้ก่ เคร่ืองถว้ยจีนสมัยราชวงศซ่์ง และ
ราชวงศห์ยวน ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธก์บัดินแดนฝ่ังตะวนัออกที่คาบสมุทรสทิงพระ เพราะพบ
รูปแบบภาชนะดินเผาที่มีแหล่งผลิตในคาบสมุทรสทิงพระ (เตาปะโอ)41 ในบริเวณเคดาห์ได้รับ
อิทธิพลไศวนิกายจากอินเดียใต ้ดงัหลกัฐานที่พบที่ ในบริเวณหุบเขาบูจงั วาเลย ์ เช่น โบราณสถาน
จนัทิ บูกิต บาตูปาหัต (Candi Bukit Batu Pahat)  พุทธศตวรรษที่17-1842 โบราณสถานจนัทิเบนดงั
ดาราม (Candi Bendang Dalam) และยงัพบศิวลึงคฐ์านโยนิ ท่อโสมสูตรร่วมดว้ย  (พุทธศตวรรษที่ 
17-18)43  และประติมากรรมพระคเณศ ศิลปะโจฬะ ซ่ึงเป็นช่วงที่ราชวงศ์โจฬะเขา้มามีอาํนาจ
ควบคุมเส้นทางการคา้แถบมลายขูองศรีวิชยั และเขา้มาโจมตีและยดึครองเคดาห์น้ีดว้ย ในขณะที่
คาบสมุทรสทิงพระยงัคงไดรั้บอิทธิพลพุทธศาสนามหายาน ศิลปะแบบศรีวิชยัอยู ่ดงัพบหลกัฐาน
ได้แก่ ประติมากรรมพระวัชรสัตว์โพธิสัตว์ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 (ภาพที่ 24) 
ประติมากรรมปรัชญาปารมิตา อายุประมาณคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษที่ 16 (ภาพที่ 28) และ
ประติมากรรมพระวชัรสัตวโ์พธิสัตว ์ปางเหวชัระ กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 18 (ภาพที่ 29) 
เป็นตน้ 
 
 

                                                             
41  Coedès, The Indianized States of Southeast Asia, 48-49. 
42 Jacq-Hergoualc'h, The Malay Peninsula : Crossroads of the Maritime Silk 

Road (100 Bc-1300 Ad), 211. 
43 Joachim Schliesinger, Origin of Man in Southeast Asia : Part 2: Hindu 

Tempkes in the Malay Peninsula and Archipelago, 112. 
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              (ก)      (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
                (ค)                                                                     (ง) 

 
ภาพที่ 117 ร่องรอยหลกัฐานของศาสนาพราหมณ์ในเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย พทุธศตวรรษที่ 16-18 

(ก) โบราณสถานจนัทิบูกิตบาตูปาหตั (Candi Bukit Batu Pahat)  
 (ข) โบราณสถานจนัทิเบนดงัดาราม (Candi Bendang Dalam) 
 (ค)  ฐานโยนิ ที่หุบเขาบูจงัวาเลย ์ในเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
 (ง)  ประติมากรรมพระคเณศ ศิลปะแบบโจฬะ ที่หุบเขาบูจงัวาเลย ์ 

ที่มา : Joachim Schliesinger, Origin of Man in Southeast Asia : Part 2: Hindu Tempkes in the 
Malay Peninsula and Archipelago (Phnom Penh : BooksMango, 2015), 110,120. ; อมรา  
ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ,์  2557), 104.; เชษฐ์ ติงสัญชลี, บูจัง
วาเลย์, ในฐานขอ้มูลศิลปกรรมในเอเชียอาคเนย ์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร,สืบคน้เม่ือ  
10 กรกฎาคม 2561, เขา้ถึงจาก http://www.art-in-sea.com/th/data/malaysia-art 
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ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระยงัคงพบหลักฐานที่
แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์กบัศรีวิชยั โดยพบประติมากรรมพระเหวชัระสาํริด ในลทัธิวชัรยาน 
 8 พกัตร์ 16 กร พระเพลา 4 ขา้ง กาํหนดอายไุดร้าวพุทธศตวรรษที่ 18  และความสัมพนัธ์กบัเขมร
ซ่ึงยงัคงมีอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยกลางพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมัน 
ที่ 7 (พ.ศ. 1724-1762) พระองคท์รงขยายอาํนาจอยา่งกวา้งขวางในดินแดนประเทศไทย ในชุมชน
โบราณบนคาบสมุทรสทิงพระไดพ้บหลกัฐานจากอารยธรรมเขมรดว้ย คือ ประติมากรรมพระคเณศ 
แสดงศิลปะแบบบายน จากแหล่งโบราณคดีเมืองพงัยาง กาํหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 18  
(ภาพที่ 95ก) ซ่ึงมีขนาดเล็กมากสนันิษฐานวา่น่าจะเป็นของนาํเขา้มาจากเขมรมากกว่า เน่ืองจากคติ
การนบัถือของพวกพ่อคา้ที่มีความเช่ือต่อพระคเณศ ว่าจะประทานความสาํเร็จในการเดินทางและ
การคา้ขาย ดงันั้นจึงพบพระคเณศขนาดเล็ก ซ่ึงคงเป็นของที่พ่อคา้อาจพกติดตวัเขา้มาพร้อมกบัการ
ทาํการคา้ 

อย่างไรก็ตามในช่วงน้ีแทบไม่มีการสร้างงานประติมากรรมในชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระเลย ทั้ งน้ีอาจเร่ิมเข้าสู่ยุคเส่ือมของสทิงพระแล้ว ด้วยการขยายอาํนาจของ
ราชวงศโ์จฬะที่มีการเดินหน้ารูปแบบทางการเมืองร่วมกบัการคา้ ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 
เพราะตอ้งการควบคุมเส้นทางการคา้แถบมลายูของศรีวิชยัและการคา้แบบรัฐบรรณาการกบัจีน 
สมยัราชวงศซ์อ้งในขณะที่ประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ที่กาํหนดอายใุนช่วงระยะเวลาน้ี
ยงัไม่มีการคน้พบ แต่พบมากในชุมชนร่วมสมยัตามเมืองท่าภาคใตอ่ื้นๆ ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ 
 
พุทธศตวรรษที่ 19 

ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระและเมืองท่าภาคใตเ้ร่ิมซบเซาลงอยา่งมาก และ
ศาสนาพราหมณ์มีบทบาทน้อยลงในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรแห่งน้ี ทั้งน้ีจากเหตุการณ์ในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรศรีวิชัยเร่ิมเส่ือมอํานาจลง อาจสืบ
เน่ืองมาจากการโจมตีของราชวงศ์โจฬะ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 อีกทั้งยงัเป็นช่วงที่พ่อค้า
ต่างชาติมีการเปล่ียนแปลงเส้นทางการคา้จากการเดินทางขา้มคาบสมุทรไปใชว้ิธีการเดินเรือออ้ม
แหลมมลายู44  และนโยบายการคา้ของจีนที่เปล่ียนเป็นการคา้กบัโลกภายนอกโดยตรง ซ่ึงไม่ตอ้ง
ผ่านพ่อคา้คนกลางอย่างศรีวิชัยในสมัยราชวงศ์ซุ่งตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 18-19) ซ่ึงทาํให้

                                                             
44 บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ และเรไร นัยวฒัน์, ทุ่งตึกจุดเช่ือมโยงเส้นทางสายไหมทาง

ทะเล, 168. 
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ชุมชนที่เป็นเมืองท่าหลายแห่งในคาบสมุทรภาคใตเ้ร่ิมซบเซาลงจนกระทัง่หมดความสาํคญัลงใน
ที่สุด ดงันั้นตั้งแต่ช่วงพทุธศตวรรษที่ 19 เป็นตน้มาศูนยก์ลางอาํนาจของบริเวณคาบสมุทรภาคใตไ้ด้
ยา้ยไปอยูท่ี่เมืองนครศรีธรรมราช หรืออาณาจกัรตามพรลิงค ์ที่เดิมเคยเป็นเครือข่ายของอาณาจกัร
ศรีวชิยัที่สาํคญัที่สุดบนแหลมมลายู45 จนในเวลาต่อมาศรีวชิยัเร่ิมเส่ือมลงจึงมีฐานะเป็นเมืองใหญ่ที่
สามารถควบคุมเมืองต่างๆ ไดห้ลายเมือง รวมทั้งบริเวณคาบสมุทรสทิงพระดว้ย 

ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 อาณาจกัรตามพรลิงค ์ใน
รัชสมยัของพระเจา้จนัทรภานุ ราชวงศปั์ทมะตั้งตนเป็นพระราชาและประกาศให้ตามพรลิงคเ์ป็น
เอกราชเหนือศรีวิชยั ซ่ึงขณะนั้นกาํลงัรบพุ่งกบัชวา จากจารึกวดัเวียง ที่ไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ซ่ึงไดป้ระกาศความเกรียงไกรของพระองคใ์นทางการปกครอง ความวา่ 

 
 “สวสัด ีพระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งตามพรลิงค์ ทรงก าเนิดจากวงศ์อันรุ่งเรืองคือแสง

สว่าง ที่มีรูปดจุดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และกามเทพ ทรงก าเนิดจากวงศ์ตระกูลดวงจันทร์...พระองค์
ผู้ เป็นใหญ่แห่งตามพรลิงค์ ทรงเป็นผู้ค  า้ชูกมลกุล ทรงได้รับการขนานพระนามว่าภีมเสนผู้มีพลัง
พระพาหา อันแขง็แรง ทรงได้ปรากฏขึน้ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลของมนุษย์ทั้งปวง ทรงไว้ซ่ึงพระ
เกียรติยศแผ่ไปทั่วโลกดุจดั่งอานุภาพแห่งพระอาทิตย์ (สูรยะ) และพระจันทร์ (จันทร) จ่ึงได้รับ
สมญานามว่า ศรีธรรมราชาจันทรภานุ ขออ านวยพรอันเป็นอมตะด้วยความภกัด ีเสมือนการสลักไว้
บนแผ่นหิน เม่ือปีกลยีคุล่วงไปแล้วได้ 4332”46  

 
พระองคท์รงแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อไวม้าเป็นที่เคารพบูชา ทรงส่งทูตไป

ลงักาเพื่อขออัญเชิญพระเขี้ ยวแก้ว  และทรงส่งพระภิกษุไปศึกษาพระธรรมวินัยแบบของลังกา 
พร้อมทั้งไดเ้ชิญพระภิกษุชาวลงักามาพร้อมกบัพระภิกษุสงฆท์ี่เดินทางกลบัมา ทรงจดัตั้งคณะสงฆ์
ขึ้นใหม่ที่ตามพรลิงค ์เรียกว่า "พระพุทธศาสนาลทัธิลังกาวงศ์"  ทาํให้อิทธิพลพุทธศาสนาลัทธิ

                                                             
45 สุภทัรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 65. 
46 อมรา ศรีสุชาติ, "ศรีธรรมราชา จันทรภานุแห่งตามพรลิงคะ," ใน เอกสาร

ประกอบการสัมมนาประวั ติศาสตร์นครศรีธรรมราช คร้ังที่  6 , 11-13 กุมภาพันธ์ 2555 
(นครศรีธรรมราช มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช, 2555), 57-75.อา้งจาก ยอร์ช เซเดส์, "จารึก
ที่ 24 จารึกที่วดัหวัเวยีง อาํเภอไชยา," 27-31. 
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ลงักาวงศจ์ากลงักาเขา้มานบัถือกนัอยา่งกวา้งขวาง จึงไดก้ลายเป็นชุมชนศาสนาพุทธลทัธิลงักาวงศ์
ที่มัน่คงและเผยแผไ่ปยงับริเวณใกลเ้คียงอ่ืนๆในเวลาต่อมา  

จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบให้ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ เช่น การ
รุกรานจากโจฬะ การล่มสลายของศรีวิชยั ทาํให้ความเจริญเร่ิมหยดุชะงกั การสร้างประติมากรรม
ทางศาสนาก็หยดุชะงกัเช่นกนั ไม่พบหลกัฐานประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์แต่อยา่งใด 
ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระอยู่ในอาํนาจตามพรลิงค์หรือนครศรีธรรมราช ทั้งในด้าน
ศาสนาและการเมือง อิทธิพลพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศจึ์งเผยแผไ่ปสู่คาบสมุทรทิงพระ จากจารึกที่
พบที่วดับุปผารามและตาํรากลัปนาวดั กล่าววา่ ผูท้ี่นาํพระพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศ ์เขา้มาเผยแพร่
บริเวณภาคใตท้ี่สทิงพระ และพทัลุง คือ พระภิกษุอโนมทสัสี47 เป็นผูท้ี่นาํรูปแบบสถูปชา้งลอ้มแบบ
ศรีลงักาเขา้มาสู่พื้นที่บริเวณน้ีดว้ย ซ่ึงสืบเน่ืองจากศรีลงักาที่มีบทบาทมากในราวพุทธศตวรรษที่ 18 
แต่ส่งผลเร่ือยมาในสมัยอยุธยา ดังเห็นได้จากการบูรณะวดัใหม่ตามรูปแบบเจดียท์รงลังกาอยู่
โดยทัว่ไปเช่น ที่วดัพะโคะ ตาํบลชุมพล อาํเภอสทิงพระ พระธาตุเจดียจ์ะทิ้งพระ อาํเภอสทิงพระ 
หรือในเขตพทัลุงที่ เจดียว์ดัเขียนบางแกว้ อาํเภอเขาชยัสน48  เป็นตน้ พระพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศ ์
คงไดรั้บความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอยา่งมากและเจริญรุ่งเรือง เพราะพบหลกัฐานการสร้างวดั เจดีย ์
และวหิารเป็นจาํนวนมากในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรภาคใตด้ว้ย 

สรุปแลว้ศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระถูกลดบทบาทลง
เร่ือยมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 เพราะพบหลกัฐานจาํนวนน้อยมาก เน่ืองจากการเจริญขึ้น
ของพุทธศาสนานิกายมหายานในราวพุทธศตวรรษที่ 14  และศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศใ์นช่วง
พุทธศตวรรษที่ 19 ซ่ึงเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างแพร่หลายและรวดเร็ว เพราะ
ศาสนาพราหมณ์มกัจะไดรั้บการยอมรับนับถือจากคนในชนชั้นวรรณะสูงหรือชนชั้นปกครอง ซ่ึง
ไม่ได้เหมาะสมกับสามัญชนอันเป็นคนส่วนใหญ่ในชุมชน ในขณะที่ลัทธิลังกาวงศ์มีความ
ตอบสนองทางจิตใจของสามัญชนทัว่ไปมากกว่า ทาํให้ศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์เจริญขึ้นและ
ผสมผสานกบัวฒันธรรมดั้งเดิมไดอ้ยา่งแน่นแฟ้น 

 

                                                             
47 สุรีพร โชติธรรมโม, "การศึกษาทางดา้นโบราณคดีของชุมชนโบราณในเขตอาํเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลาและบริเวณใกลเ้คียง ถึงพทุธศตวรรษที่ 19," 135. 
48

 Jacq-Hergoualc'h, The Malay Peninsula : Crossroads of the Maritime Silk 
Road (100 Bc-1300 Ad), 430. 
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บทที่ 5  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
เน่ืองจากชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระตั้งอยูบ่นสันทราย ที่เรียกว่า “แผ่นดิน

บก” โดยมีนํ้ าขนาบทั้งสองขา้ง คือ ทะเลสาบสงขลาในดา้นตะวนัตกและทะเลอ่าวไทยทางดา้นทิศ
ตะวนัออก ลักษณะเป็นที่ราบสูงกว่าทะเลจึงมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมในการสร้างตั้ ง
บา้นเรือนที่อยูอ่าศยั และสร้างศาสนสถานได ้ชุมชนโบราณบริเวณน้ีจึงเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว
กลายเป็นเมืองท่าที่สาํคญั จากการติดต่อกบัโลกภายนอกโดยเฉพาะอินเดีย และความสัมพนัธ์กับ
ชุมชนโบราณอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระจึงได้รับอิทธิพล 
อารยธรรมจากอินเดียทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาและความเช่ือ จากการ
เดินทางติดต่อสัมพนัธ์กับชาวอินเดียไม่เพียงแต่พ่อคา้เท่านั้นที่ได้เดินทางเขา้มาแต่ยงัมีชนชั้น
พราหมณ์ซ่ึงไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีจากคนในชุมชนเน่ืองจากไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูท้ี่มีอารย
ธรรมชั้นสูง ทาํให้ศาสนาพราหมณ์ไดเ้ผยแผ่มายงัในชุมชนชนโบราณบนคาบสมุทรภาคใต ้และ
รวมหมายถึงชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระแห่งน้ีดว้ย  

จากการพบร่องรอยหลักฐานของศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณแห่งน้ีในช่วง
ระยะแรก ๆ คือ ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ได้มีพฒันาการเป็นชุมชนที่มีการามเคล่ือนไหวของ
พฒันาการทางดา้นวฒันธรรมไปตามกระแสอิทธิพลทางการเมือง และการคา้กบัอารยธรรมต่างๆ ที่
หลั่งไหลเขา้มาในพื้นที่น้ี ดังสรุปลาํดับพฒันาการของคติความเช่ือเก่ียวกับศาสนาพราหมณ์ใน
ช่วงเวลาต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-13 สมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอนิเดีย 

ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวน้ีชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระมีลกัษณะเป็นชุมชน
สมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ มีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนอยา่งถาวรที่ตั้งอยูบ่ริเวณสันทราย และมีการ
ติดต่อสัมพนัธ์กับชุมชนภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอินเดีย รวมทั้งได้เลือกรับวฒันธรรม
ทางดา้นศาสนาและความเช่ือภายนอกเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินชีวิต เพราะชุมชนโบราณ
บนคาบสมุทรสทิงพระไดต้ั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของภาคใตจึ้งมีเส้นทางที่สามารถติดต่อกบัชุมชน
ใกลเ้คียงหรือชุมชนที่เป็นเมืองท่าชายฝ่ังทะเลไดส้ะดวก อีกทั้งยงัมีเสน้ทางภายในที่สามารถติดต่อ 
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กบัชุมชนอ่ืนๆ ใกลเ้คียง ได้พบหลักฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์กระจายอยู่ตามชุมชนโบราณ
ต่างๆ มีทั้งสร้างเพือ่ถวายในลทัธิไศวนิกายและไวษณพนิกายจาํนวนมาก โดยลกัษณะรูปแบบศิลปะ
เป็นรูปแบบศิลปะสมยัคุปตะ และศิลปะแบบปัลลวะของอินเดียใต ้หลกัฐานที่พบ ไดแ้ก่ เทวรูปพระ
วษิณุที่วดัขนุชา้ง-บา้นสามี ศิวลึงคบ์ริเวณหน้าถํ้ าเขาคูหา ศิวลึงคท์ี่พงัเภา ศิวลึงคท์ี่บา้นมะขามเฒ่า
เทวรูปพระคเณศที่พงัหนุน และถํ้าศาสนสถานเขาคูหา ที่มีจิตรกรรมาสัญลกัษณ์ “โอม” ภาษาทมิฬ 
แสดงใหเ้ห็นถึงการเขา้มาของคนทมิฬในสมยัราชวงศปั์ลลวะ ราวพทุธศตวรรษที่ 12  

ทั้งน้ีชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระมีบทบาทที่สาํคญัมากจากการพบหลกัฐาน
ต่างๆ ที่เป็นของจากดินแดนภายนอก รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ภายในทอ้งถ่ิน และเส้นทางนํ้ าที่
สามารถเดินทางสู่ดินแดนภายในและภายนอกได้อย่างสะดวก อันแสดงให้เห็นถึงชุมชนบน
คาบสมุทรสทิงพระมีความมัง่คัง่ และคงมีการดาํเนินกิจกรรมทางการคา้ ซ่ึงนักวิชาการสันนิษฐาน
วา่ ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระคือ ดินแดนของ “รัฐพนัพนั”  ที่ปรากฏในเอกสารจีนโดย
ศูนยก์ลางอาจอยูบ่ริเวณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี หรือนครศรีธรรมราช เพราะพบหลกัฐาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ร่องรอยหลกัฐานของศาสนาพราหมณ์เป็นจาํนวนหนาแน่นกว่า นอกจากน้ีในจดหมายเหตุ
ของจีนยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งรัฐพนัพนั กบั รัฐฟูนนั วา่มีพราหมณ์ชาวอินเดียเป็น
ผูเ้ผยแผ่อารยธรรมอินเดียในอาณาจกัรฟูนัน เป็นคร้ังที่ 2  ซ่ึงได้เดินทางออกจากพนัพนั  และ
ประชาชนชาวฟูนนัก็เลือกเป็นกษตัริยป์กครอง ไดพ้บร่องรอยหลกัฐาน ไดแ้ก่ พระพุทธรูปศิลาปาง
สมาธิ ศิลปะฟูนัน พบที่พงัแฟบ กลุ่มชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ และถํ้ าศาสนสถานเขาคูหาที่มี
ความคล้ายคลึงกับถํ้ าศาสนสถานพนมดา ที่เขาบาพนม จงัหวดัตาแก้ว เมืองอังกอร์โบเรย ซ่ึงมี
รูปแบบการเจาะสลกัถํ้า และการประดิษฐานรูปเคารพที่คลา้ยคลึงกนั โดยไดรั้บรูปแบบและคติใน
การสร้างถํ้าของอินเดีย สมยัปัลลวะ รวมทั้งประติมากรรมพระวษิณุก็มีลกัษณะที่คลา้ยคลึงกนั ทั้งน้ี
คงไดรั้บรูปแบบและคติการสร้างจากอินเดีย แลว้มาผสมผสานกบัศิลปะภายในทอ้งถ่ินของแต่ละ
พื้นที่ ดงันั้นกลุ่มคนอินเดียที่เขา้มาทั้งพอ่คา้ และพราหมณ์ในคาบสมุทรสทิงพระ และฟูนัน คงเป็น
กลุ่มแรกๆ ที่ได้เดินทางเขา้มาบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จึงปรากฎลักษณะทางวฒันธรรม 
ความเช่ือ และศิลปะที่มีความคลา้ยคลึงกนั ตลอดจนบริเวณคาบสมุทรมาลาย ูและหมู่เกาะดว้ย 

สนันิษฐานวา่ ชาวอินเดียไดใ้ชเ้สน้ทางขา้มคาบสมุทรจากเมืองทา้ฝ่ังตะวนัตกมายงัฝ่ัง
ตะวนัออกของคาบสมุทรมลาย ูและเส้นทางสายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบสงขลา น่าจะเป็นสาย
สาํคญัที่ทาํใหอิ้ทธิพลศาสนาพราหมณ์เขา้มายงัคาบสมุทรสทิงพระ โดยมีแนวติดต่อเช่ือมกนัตั้งแต่
เขตพื้นที่อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช- อาํเภอปากพนัง-อาํเภอเชียรใหญ่-อาํเภอหัวไทร (จงัหวดั
นครศรีธรรมราช) – อาํเภอระโนด-อาํเภอสทิงพระ (จงัหวดัสงขลา)   เม่ือวิเคราะห์จากหลักฐาน
สันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางที่ใช้ตั้งแต่ในช่วงสมัยแรกเร่ิมสมัยประวติัศาสตร์ ทั้งน้ีจากการศึกษา
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หลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์บนคาบสมุทรสทิงพระและเส้นทางการเดินทางเขา้มาของชาว
อินเดียในคาบสมุทรภาคใตข้องไทยนั้ น พบว่า ร่องรอยของศาสนาพราหมณ์ชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระมีความสัมพนัธ์ใกล้เคียงกับร่องรอยหลักฐานของศาสนาพราหมณ์ที่พบใน
ชุมชนโบราณจงัหวดันครศรีธรรมราชและชุมชนโบราณจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์กันในบริเวณคาบสมุทรหรือเมืองท่าชายฝ่ังทะเล และสนับสนุนแนวคิดที่กล่าวว่า 
คาบสมุทรสทิงพระคือ ดินแดนของรัฐพนัพนั (ในเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
และพทัลุง)  

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระยงัคงมีการนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกายที่เจริญควบคู่กนัมาอย่างต่อเน่ือง พบหลกัฐาน
ประติมากรรมศิวลึงคแ์ละฐานโยนิจาํนวนหลายช้ินที่ชุมชนโบราณเมืองสทิงพระ กาํหนดอายอุยู่
ในช่วงพทุธศตวรรษที่ 12-13 และหลกัฐานในลทัธิไวษณพนิกาย ไดพ้บจาํนวนมากขึ้น ซ่ึงกาํหนด
อายใุนช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ได้แก่ เทวรูปพระวิษณุที่แหล่งโบราณคดีวดัสิงห์หรือวดัสิง (ร้าง)  
เทวรูปพระวิษณุที่ถ ํ้ าเขาคูหา ทั้งน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงราชบลัลังก์ของราชวงศ์ปัลลวะ ศาสนา
ประจาํราชวงศ์จึงเปล่ียนจากลัทธิไศวนิกายเป็นลัทธิไวษณพนิกาย ดังนั้ นในชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระ และชุมชนโบราณ บนคาบสมุทรภาคใต้ของไทย จึงพบหลักฐานใน 
ไวษณพนิกายมากขึ้น 

ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้ งแต่ช่วงคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่  13  
รัฐศรีวชิยัไดถื้อกาํเนิดขึ้นและการเป็นรัฐที่มีอาํนาจทางการคา้บริเวณหมู่เกาะและคาบสมุทรมลาย ู
ซ่ึงคาบสมุทรสทิงพระ (พนัพนั) จึงกลายเป็นรัฐหน่ึงในเครือข่ายของศรีวิชยั โดยมีบทบาทของการ
เป็นเมืองท่าของศรีวชิยั  
 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-18 สมัยวัฒนธรรมศรีวิชัย 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15  
ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระเร่ิมมีการพฒันาเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นโดยมี

บทบาทการเป็นชุมชนเมืองท่าภายใตว้ฒันธรรมศรีวิชยั ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กบัอินเดีย
และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสมัพนัธก์บัอินโดนีเซีย หรือชวาภาคกลาง สาํหรับอิทธิพล
อินเดียที่เข้าสู่ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระ มีทั้ งเข้ามาโดยตรงและเข้ามาโดยผ่าน
อินโดนีเซีย ซ่ึงอยูใ่นช่วงสมยัราชวงศปั์ลลวะของอินเดีย หลกัฐานเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ที่พบ
บริเวณชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระน้ี มีทั้งเน่ืองในลทัธิไวษณพนิกาย คือ เศียรพระวิษณุ 
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ศิลปะชวาภาคกลาง  และประติมากรรมเน่ืองในลทัธิไศวนิกาย คือ พระอคสัตยะสาํริด พบบริเวณ
พงัพระที่แหล่งโบราณคดีเขาคูหา ซ่ึงเป็นที่นิยมในชวาภาคกลาง และเทวรูปพระศิวะสาํริดที่แหล่ง
โบราณคดีบ้านหนองหอย ในแหล่งโบราณคดีปะโอ ศิลปะในชวาภาคกลาง การพบสระนํ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิ บริเวณเขาคูหา คือ “พงัพระ” ซ่ึงมีเกาะอยู่กลางสระและพบร่วมกบัพระอคสัตยะสาํริด
ดงัที่กล่าวมา กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 14-15 จงัสันนิษฐานว่า พงัพระน้ีเป็นสระที่ใชใ้นการ
ประกอบพธีิกรรมทางศาสนาพราหมณ์ ดงันั้นถํ้าศาสนสถานเขาคูหาน้ีคงใชต่้อเน่ืองจนถึงช่วงสมยั
น้ี อยา่งไรก็ตามวฒันธรรมศรีวชิยัช่วงเวลาน้ีอยูภ่ายใตร้าชวงศไ์ศเลนทร์ อิทธิพลพุทธศาสนานิกาย
มหายานเข้ามามีบทบาทมากในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ รวมทั้งชุมชนโบราณบนคาบสมุทร 
สทิงพระด้วย ดังพบหลักฐานในพุทธศาสนานิกายมหายานจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่บ้านกระดังงา แหล่งโบราณคดีวัดกลาง 
ประติมากรรมปัทมปาณีจากแหล่งเดียวกัน ประติมากรรมพระโพธิสัตว์มัญชูศรีสิทธิธัยกวีระ 
ประติมากรรมรูปนางศยามตารา ประติมากรรมรูปทา้วชมัภละ และแม่พมิพภ์าพทา้วชมัภละ เป็นตน้  
และได้พบอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายานศิลปะเขมร เน่ืองจากพบหลักฐานประติมากรรม
รูปแบบศิลปะเขมร เช่น ประติมากรรมพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรปางสมันตมุข แสดงอิทธิพล
ศิลปะแบบเกาะแกร์ กาํหนดอายรุาวคร่ึงหลงัของพุทธศตวรรษที่ 15 อีกทั้งยงัพบหลกัฐานประเภท
เคร่ืองถว้ยเขมรร่วมดว้ย เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวอิทธิพลเขมรไดข้ยายอาํนาจเร่ือยมาตั้งแต่สมยั
พระเจา้สุริยวรมนัที่ 1 ที่ตอ้งการเปิดเส้นทางการคา้ภาคพื้นดินที่คอคอดกระ และตอ้งการขนส่ง
สินคา้ระหว่างอ่าวเบงกอลสู่จีนโดยตรง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพนัธ์กับเขมรมาอย่าง
ต่อเน่ือง 

จากการพบหลักฐานประติมากรรมเน่ืองในพุทธศาสนา นิกายมหายานในช่วง 
พุทธศตวรรษที่  14-15 เป็นจํานวนมาก ทําให้สันนิษฐานได้ว่าในชุมชนโบราณสทิงพระ  
พุทธศาสนามหายานเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระเป็น
ศูนยก์ลางพุทธศาสนามหายานแห่งหน่ึงในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย โดยที่คาบสมุทร 
สทิงพระเป็นรัฐเครือข่ายของศรีวิชยัที่อุปถัมภพ์ุทธศาสนามหายาน อยา่งไรก็ตามยงัมีการนับถือ
ควบคู่กับศาสนาพราหมณ์ด้วย ทั้งน้ีจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนับถือศาสนาพุทธและ
ศาสนาพราหมณ์ควบคู่กนัในรัฐศรีวชิยั เน่ืองจากการอุปถมัภข์องสถาบนักษตัริยท์ี่สลบักนัขึ้นมามี
อาํนาจ  กล่าวคือ ราชวงศ์ไศเลนทร์อุปถัมภ์ศาสนาพุทธมหายาน  เม่ือราชวงศ์ราชวงศ์สัญชัย  
(มะตะรัม) กลับขึ้นมามีอาํนาจก็ทรงอุปถมัภศ์าสนาพราหมณ์ ซ่ึงเป็นศาสนาดั้ งเดิมของราชวงศ ์
ดงันั้นศิลปะแบบชวาภาคกลางจึงมีร่องรอยหลักฐานที่สร้างขึ้นเน่ืองในศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ์อยูด่ว้ยกนั 
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ช่วงพุทธศตวรรษที ่16-18 

ในช่วงกลางพทุธศตวรรษที่ 16 พระเจา้ราชาราชะแห่งราชวงศโ์จฬะของอินเดียใต ้
มีการติดต่อและเป็นมิตรกบัราชวงศไ์ศเลนทร์ของศรีวิชยั ต่อมาช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 สมยั
พระเจา้ราเชนทรโจฬะ แห่งราชวงศโ์จฬะมุ่งแผข่ยายอาํนาจมายงัศรีวิชยั ซ่ึงส่งผลให้อิทธิพลศิลปะ
แบบโจฬะไดเ้ขา้มาผสมผสานกบัศิลปะพื้นเมืองบริเวณคาบสมุทรภาคใตข้องไทย รวมทั้งอิทธิพล
ศาสนาพราหมณ์ ลทัธิไศวนิกาย แต่ไม่ได้ส่งผลต่อชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระมากนัก 
เพราะชุมชนบริเวณน้ียงัคงนับถือศาสนาพุทธมหายานกนัอยา่งกวา้งขวาง และยงัไม่พบหลกัฐาน
ทางศาสนาพราหมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสมยัน้ี  

คาบสมุทรสทิงพระยงัคงนบัถือพทุธศาสนามหายานกนัอยา่งแน่นแฟ้น และยงัคง
ได้รับอิทธิพลของศรีวิชัย แสดงให้เห็นว่ายงัคงอยู่ภายใต้อ ํานาจของศรีวิชัย พบหลักฐาน
ประติมากรรมของพุทธศาสนามหายาน ศิลปะแบบศรีวิชัย เช่น ประติมากรรมพระวชัรสัตว์
โพธิสตัว ์กาํหนดอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 16 และประติมากรรมปรัชญาปารมิตา อายปุระมาณคร่ึง
แรกของพทุธศตวรรษที่ 16  เป็นตน้ 

ในพุทธศตวรรษที่ 18 ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระยงัคงพบหลักฐานที่
แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์กบัศรีวิชยั โดยพบประติมากรรมพระเหวชัระสาํริด ในลทัธิวชัรยาน  
8 พกัตร์ 16 กร พระเพลา 4 ขา้ง กาํหนดอายุไดร้าวพุทธศตวรรษที่ 18 และความสัมพนัธ์กบัเขมร
ยงัคงมีอย่างต่อเน่ือง ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 18 สมยัพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 (พ.ศ. 1724-1762) 
พระองค์ทรงขยายอาํนาจอยา่งกวา้งขวางในดินแดนประเทศไทย ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทร
สทิงพระได้พบหลกัฐานจากอารยธรรมเขมรด้วย คือ ประติมากรรมพระคเณศ แสดงศิลปะแบบ
บายน จากแหล่งโบราณคดีเมืองพงัยาง กาํหนดอายไุดร้าวพุทธศตวรรษที่ 18  ซ่ึงมีขนาดเล็กมาก
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของนําเขา้มาจากเขมรมากกว่า เน่ืองจากคติการนับถือของพวกพ่อคา้ที่มี
ความเช่ือต่อพระคเณศ ว่าจะประทานความสําเร็จในการเดินทางและการคา้ขาย ดังนั้นจึงพบ 
พระคเณศขนาดเล็ก ซ่ึงคงเป็นของที่พอ่คา้อาจพกติดตวัเขา้มาพร้อมกบัการทาํการคา้   

อยา่งไรก็ตามในช่วงน้ีแทบไม่มีการสร้างงานประติมากรรมในชุมชนโบราณบน
คาบสมุทรสทิงพระเลย โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัฐานของศาสนาพราหมณ์ ทั้งน้ีอาจเร่ิมเขา้สู่ยคุเส่ือม
ของสทิงพระแลว้ เพราะการขยายอาํนาจของราชวงศโ์จฬะทางการเมืองร่วมกบัการคา้ตั้งแต่ปลาย
พทุธศตวรรษที่ 16  และการเร่ิมเส่ือมอาํนาจของศรีวชิยั 
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ช่วงพุทธศตวรรษที ่19 

ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระและเมืองท่าภาคใตเ้ร่ิมซบเซาลงอยา่งมาก 
และศาสนาพราหมณ์มีบทบาทน้อยลงในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรแห่งน้ี ทั้งน้ีจากเหตุการณ์
ในช่วงปลายพทุธศตวรรษที่ 18 ถึงพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจกัรศรีวิชยัเร่ิมเส่ือมอาํนาจลง อาจสืบ
เน่ืองมาจากการโจมตีของราชวงศ์โจฬะ (ปลายพุทธศตวรรษที่ 1 6)  อีกทั้งยงัเป็นช่วงที่พ่อค้า
ต่างชาติมีการเปล่ียนแปลงเส้นทางการคา้จากการเดินทางขา้มคาบสมุทรไปใชว้ิธีการเดินเรือออ้ม
แหลมมลายู  และนโยบายการคา้ของจีนที่เปล่ียนเป็นการคา้กับโลกภายนอกโดยตรง ซ่ึงทาํให้
ชุมชนเมืองท่าหลายแห่งในคาบสมุทรภาคใตเ้ร่ิมซบเซาจนกระทัง่หมดความสาํคญัลงในที่สุด 

สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในช่วงปลายพทุธศตวรรษที่ 18 อาณาจกัรตามพรลิงค ์ใน
รัชสมัยของพระเจา้จนัทรภานุ ราชวงศ์ปัทมะประกาศให้ตามพรลิงค์เป็นเอกราชเหนือศรีวิชัย  
ซ่ึงขณะศรีวิชัยนั้นกาํลังรบพุ่งกับชวา  พระองค์มีความสัมพนัธ์กับลังกาเป็นอย่างมาก จึงได้รับ
อิทธิพลพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศ ์กลายเป็นชุมชนศาสนาพทุธลทัธิลงักาวงศใ์นช่วงเวลาต่อมา และ
ได้เผยแผ่ไปยงับริเวณใกล้เคียง ชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระตกอยู่ภายใต้อ ํานาจ 
ตามพรลิงค ์ทั้งในดา้นการเมืองและศาสนา อิทธิพลของลงักาส่งผลเร่ือยมาในสมยัอยธุยา ดงัเห็นได้
จากการบูรณะวดัใหม่ตามรูปแบบเจดียท์รงลงักาอยูโ่ดยทัว่ไปเช่น ที่วดัพะโคะ ตาํบลชุมพล อาํเภอ 
สทิงพระ พระธาตุเจดียจ์ะทิ้งพระ อาํเภอสทิงพระ หรือในเขตพทัลุงที่ เจดียว์ดัเขียนบางแกว้ อาํเภอ
เขาชยัสน  เป็นตน้  

ศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระถูกลดบทบาทลงเร่ือยมา
ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 เพราะพบหลักฐานจาํนวนน้อยมาก เน่ืองจากการเจริญขึ้นของ 
พุทธศาสนานิกายมหายานในราวพุทธศตวรรษที่ 14  และศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์ในช่วง 
พุทธศตวรรษที่ 19 ซ่ึงเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างแพร่หลายและรวดเร็ว เพราะ
ศาสนาพราหมณ์มักจะได้รับการยอมรับนับถือจากคนชนชั้นวรรณะสูงหรือชนชั้นปกครอง ซ่ึง
ไม่ได้เหมาะสมกับสามัญชนอันเป็นคนส่วนใหญ่ในชุมชน ในขณะที่ลัทธิลังกาวงศ์มีความ
ตอบสนองทางจิตใจของสามัญชนทัว่ไปมากกว่า ทาํให้ศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์เจริญขึ้นและ
ผสมผสานกบัวฒันธรรมดั้งเดิมไดอ้ยา่งแน่นแฟ้น 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยการขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณแหล่งโบราณคดีเขาคูหา 

หรือบริเวณใกลเ้คียง เพือ่หาพื้นที่ที่ใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยัของคนในชุมชนโบราณ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวอาจ
ทาํใหเ้ห็นสภาพความเป็นอยูข่องผูค้นที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่บริเวณนั้นประกอบกบัการใชศ้าสนสถาน
ถํ้าเขาคูหาไดก้ระจ่างชดัมากยิง่ขึ้น 
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