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บทคัดย่อ
 เขตพื้นที่คาบสมุทรสยามหรือคาบสมุทรมลายู	เดิมเคยเป็นเขตอำานาจการปกครองของอาณาจักรเก่าแก่ที่
นักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาไว้มี	๔	อาณาจักร	คือ	ตามพรลิงค์	ลังกาสุกะ	ศรีวิชัย	และศรีธรรมราชนคร	เป็นรากฐานสำาคัญ
ในความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา	การศึกษา	การเมืองการปกครอง	เศรษฐกิจ	และศิลปะและวัฒนธรรม
	 ดินแดนไทยภาคใต้หรือสยามไทยภาคใต้	 ตามพรลิงค์	 เป็นช่ือแรกท่ีปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดี	 ศิลาจารึก	
เอกสารเก่าท้ังไทยและต่างประเทศ	 เมืองใหญ่หรืออาณาจักรน้ีมีมาก่อน	 พ.ศ.500	 ในระยะเวลาประมาณ	 300	 ปีเศษ	 มีหลักฐาน
ปรากฏเมืองลังกาสุกะในเขตแดนท่ีเป็นอำาเภอยะรังและไทรบุรีหลักฐานปรากฏคือโบราณสถานยะรัง	 และโบราณสถานบูจังหรือ
บูจังวัลเลย์(ในเคดะห์ประเทศมาเลเซียปัจจุบัน)	 ทั้งสองอาณาจักรต้องยุติอำานาจการปกครองลงด้วยการเข้ามามีอำานาจการ
ปกครองของศรีวิชัยราว	พ.ศ.1300	เศษ		ศรีวิชัยมีอำานาจการปกครองครอบคลุมทั้งคาบสมุทรสยามลายู	คือ	ประมาณเขตพื้นที่
เพชรบุรีลงไปตลอดคาบสมุทรสยามถึงแหลมมลายู	 เกาะชวา	ตลอดถึงเกาะในประเทศฟิลิปปินส์บางส่วน	และมีอิทธิพลในการ
ปกครองในดินแดนกัมพูชาในปัจจุบัน	 ราว	 พ.ศ.1500	 เศษ	 อาณาจักรศรีวิชัยก็ยุติอำานาจลง	 ต่อมามีกลุ่มอำานาจใหม่เข้ามาปก
ครองตามหลักฐานปรากฏพระนามเจ้าเมืองว่าศรีธรรมาโศกราชเป็นเจ้าเมือง	 มีความเจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆ	 ทั้งทางด้านศาสนา	
การศึกษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	และการเมืองการปกครอง	จนราว	พ.ศ.1900	ก็รวมเข้าเป็นดินแดนเดียวกันกับพระยาอู่ทองซึ่ง
ปกครองอยู่บริเวณเหนือเพชรบุรีขึ้นไป
	 ด้วยความเจริญรุ่งเรืองที่ติดต่อกันมาตั้งแต่ก่อน	พ.ศ.500	ถึง	พ.ศ.1900	ร่วม	1400	ปี	ของ	4	เมืองหรือ	4	อาณาจักร
ในดินแดนไทยภาคใต้หรือไทยสยาม	 ดังกล่าว	 จึงทำาให้ดินแดนน้ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านต่างๆ	 อันเป็นพื้นฐานสำาคัญใน
ความเข้มแข็งของไทยสยามภาคใต้	และกลายเป็นอารยธรรมแดนใต้ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน	เหลนสืบต่อมาจนปัจจุบัน
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Abstract

	 The	Siam	Peninsula	or	Malay	Peninsula	was	formerly	governed	by	four	ancient	kingdoms	in	history:	
Tambralinga,	Langasuga,	Sivichai,	and	Si	Thammarat	Mahanakhon.	It	was	the	location	of	flourishing	religion,	
education,	politics,	economy,	as	well	as	art	and	culture.
	 The	Southern	Thai	or	Southern	Siam	Thai	kingdom	named	Tambralinga	was	the	first	kingdom	men-

tioned	in	archaeological	evidence	in	stone	tablets	or	ancient	documents,	either	in	Thai	or	foreign	languages.		
This	kingdom	was	established	300	years	earlier	before	500	B.E.		About	the	same	time,	there	was	the	Langas-
uga	kingdom	located	in	the	area	of	Yarang	district	in	Thailand	and	Kedah	in	Malaysia,	as	evident	in	Yarang	
archaeological	site	and	Bujang	archaeological	site	or	Bujang	Valley	(in	Kedah,	Malaysia).		The	power	of	the	
two	kingdoms	ended	with	the	beginning	of	the	Sivichai	kingdom	around	1300	B.E.		Sivichai’s	ruling	power	
dominated	the	entire	Siam	or	Malay	Peninsula,	which	extended	from	Petchburi	to	the	Siam	Peninsula,	Malay	
Peninsula,	Jawa,	some	islands	in	the	Philippines,	including	the	area	of	present-day	in	Cambodia.		Around	
1500	B.E.	Sivichai	became	less	powerful	then	a	new	power	group	entered	this	arena.		Historical	records	
show	that	their	leader	was	named	Si	Thammasogaraj.		The	Si	Thammarat	Mahanakhon	kingdom	flourished	
in	religion,	education,	politics,	art	and	culture.		Around	1900	B.E.	this	kingdom	merged	with	the	kingdom	
of	Phraya	U-Thong	located	up	north	of	Petchburi.
	 The	glorious	civilization	of	these	four	kingdoms	of	the	Southern	Thai	or	Siam	Thai	from	500	B.E	
to	1900	B.E	created	prosperity	in	this	area	for	approximately	1400	years,	which	became	the	foundations	of	
the	strength	and	civilization	of	Southern	Siam	Thai	transferred	to	the	younger	generation	nowadays.
Keywords : Civlization	Tambralinga	Langasuga	Sivichai	Si	thammarat	Mahanakhon

บทนำา                                      
	 ดินแดนไทยภาคใต้ปัจจุบันหรือดินแดนไทยสยามภาคใต้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมาก	 จากหลักฐานทาง
โบราณคดีต่างๆ	 ทั้งการบันทึกในวัสดุต่างๆ	 โบราณวัตถุ	 และโบราณสถาน	 เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเก่าแก่ของการตั้งบ้านตั้ง
เมืองมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นชุมชนขนาดใหญ่และเป็นเมืองใหญ่	 นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเรียกชื่อเมืองที่
มีแต่โบราณในดินแดนไทยภาคใต้ว่าอาณาจักร	 	 ได้แก่	 ตามพรลิงค์	 ลังกาสุกะ	 ศรีวิชัย	 	 และศรีธรรมราชหรือศรีธรรมราช
มหานคร		ชื่อดังกล่าวนี้	ชื่อตามพรลิงค์	และศรีธรรมราชหรือศรีธรรมราชมหานคร	จะเป็นชื่อที่รู้จักกันมากกว่าอีกสองชื่อ
	 ด้วยการตั้งบ้านตั้งเมืองมาเป็นเวลายาวนาน	 จึงทำาให้ดินแดนไทยภาคใต้หรือไทยสยามภาคใต้มีความรุ่งเรืองในด้าน
ต่างๆ	ต่อเน่ืองกันมาไม่ว่าความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้า	การศึกษา	ศาสนา	และศิลปะและวัฒนธรรม	ส่ิงดังกล่าวน้ียังมีร่องรอย
ให้เห็นและรับรู้อยู่จนปัจจุบัน	 ไม่ว่าทางด้านวัตถุ	 ภูมิปัญญา	 และองค์ความรู้ต่างๆ	 ที่มีอยู่ทั้งในวัสดุที่บันทึก	 และในคนรุ่นลูก
หลาน	 เหลน	 โหลน	 ที่สืบสายเลือดมาในปัจจุบัน	 ส่ิงต่างๆ	 เหล่าน้ีเป็นอารยธรรมที่แสดงถึงความมีรากฐานของสติปัญญาของ
บรรพชนและมีการปรับปรนปรับแปลงให้เข้ากับยุคสมัยตามลำาดับ	แม้กระแสศิลปะและวัฒนธรรม	และส่ิงอ่ืนๆ	จะหล่ังไหลเข้า
มามากอย่างไร	แต่ความเป็นไทยสยามภาคใต้ก็ยังดำารงอยู่ให้ประจักษ์	สิ่งที่มีอยู่ซึ่งตกทอดมาจากบรรพชนและมีการดูแลรักษา
มาตามลำาดับรุ่นแล้วรุ่นเล่าน้ันเป็นมรดกสำาคัญที่ทำาให้เป็นส่ิงที่มีคุณค่าและมูลค่า	 จนทำาให้ชาวต่างชาติมีความสนใจมาศึกษา
และชื่นชมกับมรดกด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรพชนส่งทอดต่อมาสู่รุ่นปัจจุบัน	ดินแดนไทยภาคใต้หรือสยามไทยภาคใต้
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จึงเป็นดินแดนอารยธรรมท่ีควรแก่การดูแลรักษาให้ดำารงคุณค่า	 และสร้างมูลค่า	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่องเท่ียวด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
	 ช่ืออาณาจักรเก่าสุดหรือเมืองท่ีเก่าแก่สุดหรืออาณาจักรแรกของคาบสมุทรสยามหรือคาบสมุทรมลายูหรือท่ีนัก
ประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านเรียกว่าคาบสมุทรสยามมลายูน้ันคือ“ตามพรลิงค์”	 หรือตัมมลิงคัม(ตมฺมลิงคำ)	 ช่ือน้ีปรากฏ
อยู่ในหลักฐานสำาคัญของพระพุทธศาสนา	คือ	คัมภีร์มหานิเทสซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ	พระไตรปิฎก	ที่เขียนขึ้น	พ.ศ.500	การมีชื่อ	
ตามพรลิงค์	หรือตัมมลิงคัมในคัมภีร์มหานิเทส	จึงเป็นส่ิงแสดงว่า	ชื่อเมืองนี้มีมานานแล้ว	และมีก่อนที่จะเกิดคัมภีร์มหานิเทส	
เน้ือความกล่าวถึงเร่ืองการเดินทางไปค้าขายยังดินแดนสุวรรณภูมิซ่ึงมีช่ือเมืองต่างๆ	ในดินแดนภาคใต้	รวมท้ัง	ตักโกลา	คือตะก่ัวป่า
ด้วย	 นอกจากน้ียังปรากฏในเอกสารเก่าของของจีนท่ีเรียกอาณาจักรเก่าน้ีว่า	 ต้ังหม่าหลิง	 หรือต้ังเหม่ยหลิง	 และยังมีศิลาจารึกตัน
ชอว์อินเดียใต้ท่ีเรียกว่า	มัทมาลิงคัม	และศิลาจารึกวัดพระมหาธาตุอักษรมอญ	เรียก	ตามรยลิงค์	 เป็นต้น	จากหลักฐานต่างๆ	ทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์พอประมวลได้ว่า	 ตามพรลิงค์หรือตัมลิงคัม	 ได้ต้ังบ้านเมืองมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำาเภอสิชล	 นบพิตำา	
และท่าศาลา	 ในปัจจุบัน	 บริเวณน้ีมีหลักฐานสำาคัญด้านโบราณสถาน	 และโบราณวัตถุอยู่จำานวนมาก	 การต้ังบ้านเมืองมีความเจริญ
รุ่งเรืองและมีอำานาจในการปกครองมาจนถึงประมาณ	พ.ศ.1300	นักประวัติศาสตร์	อเมริกัน	เดวิด	เค	วัยอาจ	เขียน	ประวัติศาสตร์
ไทย	ฉบับสังเขป	(2556)		ได้กล่าวถึงบทบาทในการเมืองการปกครองของผู้ครองตามพรลิงค์เอาไว้ว่า	กษัตริย์จากจักรวรรดิพระนคร
คือ	 พระบาทอุทัยทิตยวรมัน	 (พ.ศ.1544-45	 (1001-02))ทรงให้การช่วยเหลือลพบุรีและช่วยต้านทัพจากหริภุญไชยอีกด้วย	 ต่อจาก
น้ันเจ้าชายเช้ือสายเขมร	 พระนามว่าพระบาทชัยวีรวรมัน	 เสด็จมาจากรัฐโบราณนามว่า	 ตามพรลิงค์	 (ต้ังอยู่บริเวณนครศรีธรรมราช
บนคาบสมุทรมลายู)เข้ายึดครองลพบุรี	 แล้วจึงเคล่ือนเข้าควบคุมจักรวรรดิพระนครไว้ได้บางส่วน	 จากน้ันได้ทรงก่อกวนไม่ให้เมือง
ทางเหนือและตะวันออกของจักรวรรดิอยู่อย่างสงบ	 เดวิด	 เค	 วัยอาจ	 วิเคราะห์ว่าช่วงเวลาดังกล่าว	 ตามพรลิงค์มีอยู่	 ซ่ึงเป็นช่วง
ท่ีสองของช่ือเมืองน้ีท่ีมีศูนย์การปกครองอยู่ท่ีนครศรีธรรมราชปัจจุบัน	 มีการเรียกช่ือเมืองว่าศรีธรรมราชต่อมา	 ตามพระนามของ
กษัตริย์ท่ีปกครองพระนามศรีธรรมาโศกราชหลายพระองค์	 เป็นช่วงท่ีอำานาจศรีวิชัยสลายลงไปแล้ว	 ดังน้ันจึงทำาให้นครศรีธรรมราช
กับกัมพูชาหรือเขมรมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดและการเมืองการปกครองสืบทอดมาจนปัจจุบัน	ช่อเมือง	1	ใน	12	เมือง	ของ
ศรีธรรมราชมหานครหรือเมืองสิบสองนักษัตรช่ือ	 บันทายสมอ(สมา)	 เป็นภาษากัมพูชาหรือเขมรอย่างชัดเจน	 นอกจากน้ีในจังหวัด
นครศรีธรรมราชยังมี	บ้านขอม	บ้านจาม	และวัดจำาปาขอมอยู่ในปัจจุบัน
	 ในช่วงเวลาที่ตามพรลิงค์มีอำานาจในการปกครองดินแดนไทยภาคใต้น้ัน	 จากหลักฐานการศึกษาทางโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ท้ังของต่างประเทศและไทย	 ได้คำาตอบว่ามีเมืองหรือรัฐใหญ่ช่ือลังกาสุกะหรือหล่ังยะสิว	 ต้ังอยู่บริเวณอำาเภอ
ยะรัง	 เคดะห์	 (ไทรบุรี)	 และพ้ืนท่ีในประเทศมาเลเซียบางส่วนด้วย	 น่าจะเร่ิมมีอำานาจการปกครองราว	 พ.ศ.800	 เศษ	 และเป็น
รัฐท่ีนับถือพระพุทธศาสนา	 ภายหลังเจ้าเมืองเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม	 หลักฐานสำาคัญทางโบราณคดีคือโบราณสถานยะรัง	
และโบราณสถานบูจัง(บูจังวัลเลย์)ในรัฐเคดะห์(ไทรบุรี)	 ดินแดนลังกาสุกะจึงเป็นดินแดนหน่ึงในคาบสมุทรสยามหรือคาบสมุทร
มลายูท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองหลังอาณาจักรตามพรลิงค์ราว	 300	 ปี	 เศษและต่อลังกาสุกะและตามพรลิงค์ก็ตกอยู่ในอำานาจการ
ปกครองของศรีวิชัยกลุ่มอำานาจใหม่ท่ีนักประวัติศาสตร์บางส่วนวิเคราะห์ว่าเป็นกลุ่มอำานาจจากชวา	 นักประวัติศาสตร์ส่วนหน่ึงจึง
มีความเห็นว่าศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย	 อยู่ท่ีปาเล็มบัง	 ตอนใต้ของเกาะสุมาตรา	 แต่ส่วนหน่ึงมีความเห็นต่าง
เห็นว่าศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราช	 และส่วนหน่ึงมีความเห็นว่าอยู่ที่ไชยา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน	 จากหลักฐานทาง
โบราณวัตถุ	และโบราณสถานพบว่า	ท้ังดินแดนไทยหรือไทยสยามภาคใต้	และเกาะสุมาตราต่างมีศิลปะและวัฒนธรรมศรีวิชัยเช่น
เดียวกัน	ศรีวิชัยจึงเป็นอาณาจักรท่ีมีความกว้างใหญ่มาก	และมีอำานาจการปกครองเข้าไปถึงดินแดนกัมพูชา	เพราะในช่วงสมัย	พุทธ
ศตวรรษท่ี	1300	น้ัน	มีกษัตริย์ท่ีปกครองพระบิดาเป็นผู้ครองศรีธรรมราช	และพระมารดาเป็นเช้ือสายศรีวิชัย	ดังน้ันศรีวิชัยจึงเป็น
เสมือนสหพันธรัฐท่ีรวมเอารัฐต่างๆ	เข้าด้วยกัน	และศูนย์การปกครองอาจจะหมุนเวียนเปล่ียนไปจากท่ีหน่ึงไปสู่ท่ีหน่ึงก็เป็นได้
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ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยศรีวิชัยมีสูงมาก	 จนกลายเป็นศูนย์กลางการค้า	 ส่วนต่างๆ	 ของโลก	 ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของ
การยกทัพมาโจมตีของกษัตริย์ราเชนทร์โจฬะแห่งอินเดียใต้	 (ในศิลาจารึกราเชนทร์โจฬะ	1	ราเชนทร์โจฬะโจมตีตะโกลาหรือ
ตะกั่วถลางเมื่อเป็นเมืองสิบสองนักษัตร	พ.ศ.1568.	ครองชัย	หัตถา,2552)	 เพื่อมิให้ดินแดนศรีวิชัยเป็นพื้นที่บั่นทอนการค้า
และเศรษฐกิจของอินเดีย	 เมืองสำาคัญๆ	 ของศรีวิชัยถูกเผาและกองทัพกษัตริย์ราเชนทร์โจฬะก็ขนสิ่งของมีค่าไปเป็นจำานวน
มาก	 ในที่สุดศรีวิชัยก็หมดอำานาจลงราว	 ในพุทธศตวรรษที่	 16	 หลังจากนี้ก็มีการสถาปนาเมืองศรีธรรมราช	 หรือศรีธรรม
ราชมหานครขึ้นมีกษัตริย์ปกครองตามลำาดับ	ตั้งแต่ประมาณกลางพุทธตวรรษที่	16	มีหลักฐานปรากฏความโดดเด่นในการมี
อำานาจการปกครองและความเจริญรุ่งเรืองอย่างย่ิงในทุกด้าน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านพระพุทธศาสนา	 กลุ่มอำานาจการปกครอง
ใหม่คือราชวงศ์ปทุมวงศ์หรือราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช	 ที่ปรากฏพระนาม
อนุชา	จันทรภาณุ	และพงษาสุระ	ในขณะที่พระเชษฐาอยู่ในตำาแหน่งน้ันอนุชา	2	องค์	อยู่ในตำาแหน่งอุปราช	ดังปรากฏในตำานาน
เมืองนครศรีธรรมราช	 	 และต่อมาทั้งสององค์ก็ขึ้นเป็นกษัตริย์	 ในช่วงหลังจากน้ี	 พุทธศตวรรษที่	 20	 กองทัพพระยาอู่ทองยก
ทัพมาถึงบางสะพาน	 อำาเภอหน่ึงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 พระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงทราบถึงจุดประสงค์ของการยกทัพมา
ของพระยาอู่ทอง	 จึงยกทัพขึ้นไปพบกับทัพพระยาอู่ทอง	 และต่อสู้กันล้มตายจำานวนมาก	 	 ในที่สุดก็มีการเจรจายุติการสู้รบ
ด้วยเห็นว่าเป็นคนเชื้อสายเดียวกัน	 หลังจากน้ีดินแดนไทยส่วนของไทยภาคใต้หรือไทยสยามภาคใต้ก็รวมเป็นแผ่นดินเดียวกับ
ศูนย์กลางอำานาจการปกครองใหม่คืออำานาจสุพรรณบุรีหรืออยุธยากลุ่มไทยด้านบน
	 ด้วยความเจริญรุ่งเรืองท่ียาวนานของดินแดนไทยภาคใต้หรือสยามไทยภาคใต้บนคาบสมุทรสยามหรือคาบสมุทร
สยามมลายูน้ัน	 จึงทำาให้มีการถ่ายทอดถ่ายเทอารยธรรมติดต่อกันมาตามลำาดับจาก	 ตามพรลิงค์	 ลังกาสุกะ	 ศรีวิชัย	 สู่ศรีธรรม
ราชหรือศรีธรรมราชมหานคร	 ปัจจุบันดินไทยสยามภาคใต้มีมรดกศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเจริญ
ด้านพระพุทธศาสนาปรากฏร่องรอยท้ังโบราณสถานและโบราณวัตถุจำานวนมาก	และเป็นส่ิงส่งสืบทอดมาสู่รุ่นปัจจุบัน	โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงพระบรมธาตุสำาคัญในดินแดนไทยภาคใต้	 ได้แก่	 พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช	 	 พระบรมธาตุไชยา	 พระธาตุหลังสวน	
พระธาตุวัดเขียนบางแก้ว	 พระบรมธาตุเจดีย์และพระธาตุ	 ดังกล่าวน้ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสิบสองนักษัตรหรือศรีธรรม
ราชมหานครซ่ึงประกอบด้วย	๑๒	เมือง	คือ	ปาหัง			กลันตัน	ไทรบุรี	ปัตตานี	สายบุรี	พัทลุง	ตรัง	สระอุเลา	บันทายสมอ	ตะก่ัวป่า
ถลาง		ชุมพร	และกระบุรี		อารยธรรมแดนใต้ด้านต่างๆ	แห่งส่ีอาณาจักรหรือรัฐเก่าจึงเป็นส่ิงท่ีนำามาซ่ึงคุณค่าและมูลค่าของไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและความรู้เก่ียวกับเมืองหรืออาณาจักรเก่าของไทยภาคใต้	 (สยาม)	 ได้แก่	 ตามพรลิงค์	
ลังกาสุกะ	ศรีวิชัย	และศรีธรรมราชมหานคร	(เมืองสิบสองนักษัตร)
	 2.	เพื่อศึกษาแหล่งสำาคัญทางพระพุทธศาสนา	และอารยธรรมแดนใต้

ระเบียบวิธีวิจัย
	 การวิจัยด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม	 ทางโบราณคดี	 ประวัติศาสตร์	 และวรรณกรรม	 ใช้วิธีการศึกษา	
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานทางโบราณวัตถุ	โบราณสถาน	และการศึกษาภาคสนามในสถานที่ที่เก่ียวข้อง	มีลำาดับดังน้ี
	 1.	การรวบรวมข้อมูล
		 ศึกษาเอกสารทั้งเก่าและใหม่	ศิลาจารึก	ที่เก่ียวกับเมืองหรืออาณาจักรเก่าของไทยภาคใต้(สยาม)	
		 ศึกษาในพื้นที่	ศึกษาแหล่งโบราณสถาน	และโบราณวัตถุ	ในเขตพื้นที่	ไทยภาคใต้	และเมืองสิบสองนักษัตรโบราณใน
ประเทศสาธารณรัฐมาเลเซีย	ตั้งแต่เพชรบุรี(ตอนล่าง)	ถึงจังหวัดยะลา(ใต้สุดรัฐเคดะห์(ไทรบุรี)	กลันตัน	)	และปาหัง



136 137

	 2.	 หการวิเคราะห์ข้อมูล	 นำาข้อมูลมาแยกแยะพิจารณาอย่างละเอียดเป็นหมวดหมู่	 และตีความ	 สรุปความตามหลัก
การด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม	โบราณคดี	และประวัติศาสตร์
	 3.	การเรียบเรียงข้อมูล	นำาความรู้ที่ได้จาการรวบรวมและวิเคราะห์เรียบเรียงตามหัวข้อที่กำาหนด	คือ	ความรู้ของ
เมืองหรืออาณาจักรในไทยภาคใต้(สยาม)	 ได้แก่	 ตามพรลิงค์	 ลังกาสุกะ	 ศรีวิชัย	 และศรีธรรมราช(มหานคร)	 พระพุทธศาสนา	
และอารยธรรมแดนใต้
	 4.	การนำาเสนอข้อมูล	นำาเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์	(Descriptive	Analysis)	

ผลการวิจัย
	 การวิจัยทั้งด้านเอกสาร	 ศิลาจารึก	 และหลักฐานแหล่งโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ทำาให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกับเมือง
หรืออาณาจักรเก่าในดินแดนไทยภาคใต้และดินแดนในประเทศมาเลเซีย	4	เมืองหรือ	4อาณาจักร	ได้แก่	ตามพรลิงค์หรือตัมลิง
คัม(ตมฺลิงคำ)	ลังกาสุกะ	ศรีวิชัย	และศรีธรรมราชมหานคร	(สิบสองนักษัตร)	
	 ตามพรลิงคฺหรือตัมลิงคัม	 (จีนเรียกตั้งเหม่ยหลิงหรือตันเหม่ยหลิว)	 เป็นอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่ปกครองดินแดน
ไทยภาคใต้และดินแดนที่เป็นประเทศมาเลเซียปัจจุบัน	 ชื่อตามพรลิงคเป็นภาษาไทยที่มีพื้นฐานมาจากภาษาสันสกฤต	 ตัมลิง
คัม(ตมฺลิงคำ)ภาษาไทยที่มีพื้นฐานจากภาษาบาลี	 หมายถึงอวัยวะเพศชายสีแดงหรือสีทองแดง	 หรือแปลว่า	 ไข่สีแดง	 หรือ	 ไข่สี
ทองแดง	 (สอดคล้องกับสุววณรรณภูมิซึ่งมีความหมายว่าแผ่นดินทอง)	 น่าจะตั้งชื่อจากการที่ผู้คนที่มาตั้งชุมชนใหญ่ครั้งแรก
นับถือศาสนาพราหมณ์ไศวนิกายคือนับถือพระอิศวรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการบูชาพระศิวะหรือพระอิศวรคือ	“ศิวลึงค์	ศิวลึงค์	
ที่พบส่วนมากจะมีฐานโยนิลึงค์หรืออุมลึงค์รองรับ	 เม่ือสรงน้ำาลงบนศิวลึงค์น้ำาก็จะไหลลงไปยังโยนิลึงค์และออกท่อที่ทำาต่อไว้	
เพื่อให้ผู้ที่เคารพบูชาด้านนอกหรือด้านล่างได้สัมผัสน้ำาศักด์ิสิทธิ์	เดวิด	เค.	วัยอาจ	(David	k.Wyatt)	กล่าวถึง	ตามพรลิงค์	ใน
ประวัติศาสตร์ไทย	ฉบับสังเขป	(2556).	ว่า	กษัตริย์จากจักรวรรดิพระนครคือ	พระบาทอุทัยทิตยวรมัน	(พ.ศ.1544-45	(1001-
02))	 ทรงให้การช่วยเหลือ	 และช่วยต้านทัพจากหริภุญไชยอีกด้วย	 ต่อจากน้ันมีเจ้าชายเช้ือสายเขมร	 พระบาทชัยวีรวรมัน	 เสด็จมา
จากรัฐโบราณ	 นามว่า	 ตามพรลิงค์	 (ตั้งอยู่บริเวณนครศรีธรรมราชบนคาบสมุทรมลายู)	 เข้ายึดครองลพบุรี	 แล้วจึงเคล่ือนทัพ
เข้าควบคุมจักรวรรดิพระนครไว้ได้บางส่วน	 จากน้ันได้ทรงก่อกวนไม่ให้เมืองทางเหนือและตะวันออกของจักรวรรดิอยู่อย่าง
สงบ	 ต่อมาพระบาทสุริยวรมันที่	 1	 (พ.ศ.1550-93	 (1007-50))	 ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์แห่งกรุงศรียโศธรปุระ	 ได้ใช้ฐานกำาลัง
พลขนาดใหญ่เข้าครอบครองเมืองหลวง	 รวมถึงผนวกลพบุรีเข้ากับจักรวรรดิที่พระองค์ยึดครองได้สำาเร็จ”	 ข้อความน้ียืนยัน
ได้ว่า	 ตามพรลิงค์	 เป็นอาณาจักรโบราณอีกเสียงหน่ึง	 เริ่มต้นผู้คนเมืองน้ีนับถือศาสนาพราหมณ์ดังชื่อเมือง	 ต่อมาผู้คนใน
เมืองหรืออาณาจักรน้ีนับถือศาสนาพุทธด้วย	 ด้วยมีหลักฐานกล่าวถึงการที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตสายที่	 8	 ไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิใน	 พ.ศ.236	 หลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธในดินแดนที่เป็นตามพรลิงค์มีจำานวนมาก	 โดยเฉพาะลูกปัด(ตรีรัตนะ)ซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง	 พุทธ
ศตวรรษที่	 4	 การมีลูกปัดหรือพบลูกปัดในพื้นที่เป็นการแสดงถึงการเป็นชุมชนของผู้คนในดินแดนน้ี	 ตามพรลิงค์เริ่มมีความ
เจริญรุ่งเรืองราวพุทธศตวรรษที่	 6	 จนถึงพุทธศตวรรษ	 13	 ก็เปล่ียนผู้มีอำานาจในการปกครองเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยซึ่งศูนย์กลาง
อำานาจอาจจะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบัน	หรืออำาเภอไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	หรือปาเล็มบัง	ประเทศอินโดนีเซีย	ซ่ึง
ยังไม่มีข้อยุติ	ตามพรลิงค์จึงเป็นเมืองหรืออาณาจักรท่ีมีอายุยาวนานร่วม	1,000	ปี	จึงทำาให้ส่ังสมความเจริญรุ่งเรืองเอาไว้มาก	ช่วง
ระยะเวลาท่ีตามพรลิงค์มีอำานาจอยู่น้ัน	จากหลักฐานว่า	เมืองลังกาสุกะได้เกิดข้ึนมาด้วยทางปลายด้ามขวานระหว่างช่วง	ประมาณ	
พ.ศ.800	และส้ินสุดอำานาจลงพร้อมกับตามพรลิงค์	เพราะอำานาจกลุ่มศรีวิชัยเข้ามาแทนที่	ลังกาสุกะจึงมีอำานาจการปกครองอยู่
ได้ประมาณ	500	ปี	จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์	นักโบราณคดีเห็นว่าดินแดนที่เป็นเมืองหรืออาณาจักรลังกาสุกะ
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คือส่วนที่เป็นจังหวัดปัตตานีลงไปถึงไทรบุรี(ปัจุบันคือรัฐเคดะห์)	และบางรัฐในประเทศมาเลเซียปัจจุบัน	แรกเริ่มผู้คนลังกาสุกะ
นับถือพุทธศาสนา	 ครั้นต่อหันมานับถือศาสนาอิสลาม	 หลักฐานแหล่งโบราณสถานสำาคัญที่พบคือ	 โบราณสถานยะรัง	 จังหวัด
ปัตตานี	 โบราณสถานบูจังวัลเลย์	 ในรัฐเคดะห์(ไทรบุรี)	นอกจากน้ียังพบโบราณวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ศาสนาพราหมณ์และพุทธ
อีกมากมาย
	 อาณาจักรศรีวิชัยมีอำานาจปกครองดินแดนไทยภาคใต้ทั้งหมดตลอดคาบสมุทรสยามมลายูหรือคาบสมุทรมลายู	 อีก
ทั้งในส่วนที่เป็นประเทศอินโดนีเซีย	 และมีอำานาจแผ่เข้าไปถึงส่วนที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน	 ด้วยหลักฐานพงศาวดาร
กัมพูชาบันทึกไว้ว่า	พระเจ้าสูรยวรมันที่	1	เป็นโอรสแห่งศรีธรรมราช(กัมพูชาใช้ศรีธรรมรีช)	และมารดาเชื้อสายทางศรีวิชัย
การดำารงอยู่ของศรีวิชัยจากพ้ืนฐานความเจริญรุ่งเรืองของตามพรลิงค์หรือตัมลิงคัมทำาให้ศรีวิชัยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ	
เป็นท่ีรู้จักของชาติต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการค้าขายกับชาติใหญ่อย่างจีนและอินเดีย	 การเช่นน้ีเป็นเหตุให้กษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์โจฬะอินเดียใต้ยกกองทัพมาโจมตีอาณาจักรศรีวิชัย	ขนเอาส่ิงของมีค่าต่างๆ	กลับไปและเผาเมือง	อาณาจักรศรีวิชัยก็ส้ิน
สุดลง	กลางพุทธศตวรรษ	ท่ี	16	(จารึกราเชทร์โจฬะอินเดียใต้	ราเชนทร์โจฬะตี	ตักโกลาหรือตะก่ัวป่า	พ.ศ.1568)
	 หลังจากน้ีก็เป็นการข้ึนครองอำานาจของราชวงศ์ปทุมวงศ์ซ่ึงกษัตริย์หรือเจ้าเมืองท่ีข้ึนสู่อำานาจปกครองจะมีพระนามว่า	
ศรีธรรมาโศกราชและน่าจะเป็นท่ีมาของช่ือ	 ศรีธรรมราชนคร	 หรือศรีธรรมราชมหานคร	 แต่จากหลักฐานศิลาจารึกบางหลักเช่น
ศิลาจารึกดงแม่นางเมือง	 จังหวัดนครสวรรค์	 มีข้อความว่า	 เจ้าผู้ครองตามพรลิงค์พระนามศรีธรรมาโศกราชจันทรภาณุ	 มีความ
งดงามดุจพระจันทร์และมีอำานาจดุจพระอาทิตย์	 ดังน้ันจึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มอำานาจท่ีข้ึนมาปกครองดินแดนไทยภาคใต้ต่อจากกลุ่ม
อำานาจศรีวิชัย	 คือกลุ่มอำานาจหรือเช้ือสาย	 ตามพรลิงค์เก่าน่ันเอง	 หรือว่าช่ืออาณาจักรหรือเมืองน้ีช่ือตามพรลิงค์หรือตัมลิงคัมมา
ตลอด	ส่วนช่ือศรีธรรมราช	หรือศรีธรรมราชมหานครเป็นการเรียกตามพระนามของเจ้าเมือง	เพราะมีการเรียกช่ือดินแดนแห่งน้ีว่า
กรุงศรีธรรมโศกด้วย	 ดังปรากฏในหลักฐานพงศาวดารกัมพูชา	ศรีธรรมราชมีเมืองท่ีอยู่ร่วมในการปกครอง	12	 เมือง	 จึงเรียกว่า
เมือง	12	นักษัตรอีกช่ือหน่ึงด้วย	เมือง	12	เมือง	ได้แก่	สายบุรี	ไทรบุรี(รัฐเคดะห์)	กลันตัน	ปาหัง	ปัตตานี	ตรัง		พัทลุง	บันทาย
สมอ	สระอุเลา	ตะก่ัวป่าถลาง	ชุมพร	และกระบุรี	เมืองเหล่าน้ีโยงยึดอยู่ด้วยการนับถือศาสนาร่วมกันคือศาสนาพุทธ	ทุกเมืองจะ
ผลัดเปล่ียนเวียนดูแลพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเมืองละปี	ตามตราท่ีใช้ประจำาเมืองซ่ึงสอดคล้องกับช่ือปี	คือ		ฉลู		ขาล	
เถาะ	มะโรง	มะเส็ง	มะเมีย	มะแม	วอก	กา	จอ	และกุน		รวมเป็น	12	นักษัตร	ศรีธรรมราชมหานครหรือเมืองสิบสองนักษัตรมี	
อำานาจปกครองมาจนถึงราว	 พ.ศ.1900	 ในจารึกดงแม่นางเมืองพบท่ีนครสวรรค์ท่ีแปลจากอักษรขอมก็มีข้อความกล่าวถึงพระเจ้า
ศรีธรรมาโศกราชทรงส่งราชสารไปถึงพระหลานเพ่ือทรงทำาบุญบูชาพระบรมธาตุนครฯ		(จารึกหลักท่ี	15	หน้า	14-15)	ดังข้อความ
ว่า	ส่ิงสักการท่ีมหาราชาธิราชผู้มีพระนามว่ากรุงศรีธรรมาโศก	ถวายแด่พระสรีระธาตุซ่ึงมีพระนามว่ากมรเตงชคตศรีธรรมาโศก	ณ	
ตำาบลธานยปุระ	เช่นในบัญชีน้ี	ข้าบาทมูล	ผู้มีวรรณทุกเหล่า	2012,พาน	22	,ช้าง	100	,ม้า	100,นาค	10,สีวิกา	สอง	เป็นพระบูชา,วัน
หน่ึง	ข้าวสาร	40	ลิ	ฯ	มหาเสนาบดีผู้หน่ึงช่ือศรีภูวนาทิตย์อิศวรทวีป	นำากระแสพระราชโองการ	ราชาธิราช	มายังกรุงสุนัต	ผู้ครอบ
ครอง	ณ	ธานยปุระ	บัณฑูรใช้ให้ถวายท่ีนาซ่ึงกำาหนดเขตไว้แล้ว	เป็นพระบูชากมรเตงชคตใน(มหา)ศักราช	1089	ข้ึน	15	ค่ำา	เดือน	
3	วันอาทิตย์	บูรพาษาฒฤกษ์	เพลา	1	นาฬิกา
	 ประมาณ	 พ.ศ.1900	 เริ่มมีการรวมตัวกับเมืองอ่ืนซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยภาคกลางปรากฏชื่อในตำานานพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราชและตำานานเมืองนครศรีธรรมราชว่า	พระยาอู่ทอง	(น่าจะเป็นผู้ตั้งเมืองอยุธยาที่ครองอำานาจอยู่เมืองสุพรรณบุรี
มาก่อน)	 ผู้นำาคนไทยจากภาคกลางดังกล่าวได้ยกกำาลังทหารมาประชิดอยู่ที่อำาเภอบางสะพานน้อย	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปัจจุบัน	 ส่ือความว่าได้รู้เรื่องการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชครั้งใหญ่ทำาไมจึงไม่บอกกล่าวให้รู้บ้าง	 น่ันคือภาษา
ทูตหรือการเมืองการปกครอง	ความหมายคือจะยกทัพมารวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวกันน่ันเอง	ในที่สุดแผ่นดินไทยใต้(สยาม)	
ก็เริ่มรวมกับแผ่นดินไทยภาคกลางตั้งแต่บัดน้ันเป็นต้นมา
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	 จากระยะเวลาประมาณร่วม	 2,000	 ปี	 (นับถึง	 พ.ศ.2556)	 ของส่ีอาณาจักรไทยทางภาคใต้ทำาให้ดินแดนไทยภาคใต้	
(สยาม)	มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ	ไม่ว่า	เศรษฐกิจ	ศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	และการเมืองการปกครอง	ปัจจัยสำาคัญ
คือความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยกรมากมาย	จึงทำาให้ต่างชาติสนใจเดินทางมาค้าขายกันเป็นจำานวนมาก	เช่น	จีน	อินเดีย	
เปอร์เชีย	 (กลุ่มประเทศอาหรับในปัจจุบัน)	 และชาวตะวันตกหรือท่ีเรียกกันว่าฝร่ัง	 ชาติต่างๆ	 เหล่าน้ีนำาสินค้ามาค้าขายให้ไทย
สยามในภาคใต้และซ้ือสินค้าต่างๆ	กลับไป	รวมท้ังการนำาศาสนามาเผยแผ่	นำาความรู้ต่างๆ	ถ่ายทอดท้ังโดยตรงและโดยอ้อม	อีก
ท้ังมีการแต่งงานกับคนไทยสยาม	อันเป็นเหตุให้เกิดลูกผสมระหว่างไทยสยามใต้	กับชาวต่างชาติ	ด้วยเหตุดังกล่าวน้ีทำาให้ชาวไทย
สยามภาคใต้มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ	 และศิลปะและวัฒนธรรม	 ศิลปะและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย	
และจีน	รองลงมา	นอกจากน้ันเป็นการผสมผสานอย่างกลมกลืนและได้ใช้ปฏิบัติกันสืบมา	หลักสำาคัญในการดำารงอยู่ของสังคม
ทั้งส่ีอาณาจักรคือหลักศาสนาที่ผู้คนปฏิบัติกันไม่ว่าศาสนาพราหมณ์	 พุทธ	 อิสลาม	 คริสต์	 และสิกข์	 ผู้คนส่วนใหญ่ในดินแดน
ไทยสยามใต้นับถือศาสนาพุทธ	ดังน้ันจึงพบว่ามีองค์พระบรมธาตุเจดีย์และเจดีย์สำาคัญๆ	ของดินแดนไทยภาคใต้	(สยาม)	เป็น
ร่องรอยปรากฏอยู่จนปัจจบัน	 เช่น	 พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช	 พระธาตุเจดีย์ชุมพร	 พระบรมธาตุไชยา	 และพระธาตุ
วัดเขียนบางแก้ว(พัทลุง)	 เป็นต้น	 การนับถือพระพุทธศาสนาและการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ร่วมกันน้ีเอง	 จึงทำาให้ชาวไทยภาค
ใต้(สยาม)ทั้งที่อยู่ในเขตประเทศไทย	 และนอกประเทศไทยต่างมีความผูกพันและสัมพันธ์กันย่างใกล้ชิด	 อันเป็นที่มาของการ
สร้างสรรค์ดินแดนไทยภาคใต้(สยาม)ต่อไป	 อารยธรรมแดนใต้ของอาณาจักรเก่าดินแดนไทยภาคใต้	 คาบสมุทรสยาม-มลายู	
ได้แก่		ตามพรลิงค์	 ลังกาสุกะ	ศรีวิชัย	และศรีธรรมราชมหานคร(เมืองสิบสองนักษัตร)	 น้ันมีการส่ังสมมาเป็นเวลานานมาก	 ต้ังแต่
ราว	ก่อน	พ.ศ.500	ถึง	ราว	พ.ศ.1900	รวมเป็นเวลาประมาณ	-1,500	ปี	ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวน้ีผู้คนในอาณาจักรเก่าดังกล่าวน้ี
ได้สัมพันธ์กับชนชาติพันธ์ุอ่ืนๆ	หรือชาวต่างประเทศมากหน้าหลายตาในด้านต่างๆ	ไม่ว่าการค้าขาย	การศาสนา	การศึกษา	การเมือง
การปกครอง	และศิลปะและวัฒนธรรม	ด้วยเหตุน้ีพัฒนาการด้านต่างๆ	จึงมีมากมาย	ส่งผลต่อความแข็งแกร่งในหลายๆ	ด้านของ
ผู้คนท่ีมีชีวิตอยู่ในดินแดนคาบสมุทรสยาม-มลายู	ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรด้วยแล้ว	ย่ิงทำาให้การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ	ดำาเนินไปอย่างต่อเน่ือง	และส่งผลมาถึงปัจจุบันด้วย	ส่ิงท่ีโดดเด่นมากคือเร่ืองศาสนา	ไม่ว่าพราหมณ์	พุทธ	อิสลาม	และคริสต์	
ต่างเร่ิมต้นปักธงท่ีดินแดนคาบสมุทรสยามมลายูท้ังส้ิน	 ท้ังน้ีเพราะการเดินทางโดยทางเรือมีความสะดวกและปลอดภัยกว่าการเดิน
ทางโดยทางบก	 ประกอบกับผู้คนชนชาติพันธุ์ที่เข้ามาไม่ว่า	 อินเดีย	 จีน	 และฝรั่ง	 ต่างเข้ามาจุดประสงค์หลักเพื่อการค้าขาย	
เพราะดินแดนคาบสมุทรสยามมีความพร้อมสูงถึงกับได้ว่าดินแดนสุวรรณภูมิจึงมีต่างชาติหล่ังไหลเข้ามาค้าขายจำานวนมาก	 	 และ
ศาสนาก็เข้ามาพร้อมกับการค้าขายน่ันเอง	 ตลอดจนอารยธรรมต่างชาติด้านอ่ืนๆ	 ด้วย	 อารยธรรมต่างชาติท่ีเข้ามาน้ันก็จะมีการ
คลุกเคล้ากับอารยธรรมไทยสยามภาคใต้ท่ีมีอยู่เดิมและกลายเป็นอารยธรรม	(เช่น	ภาษา	ศิลปะ	และการเคารพบูชา	เป็นต้น)ท่ีมี
ความเหมาะสมกลมกลืนกับการดำารงชีวิตอยู่ของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนดังกล่าวน้ีท้ังส่ีอาณาจักร	ดังน้ัน	ระยะเวลาร่วม-1,500	ปี
ของส่ีอาณาจักรดินแดนบนคาบสมุทรสยาม-มลายูหรือคาบสมุทรมลายูจึงเป็นช่วงระยะเวลาสำาคัญย่ิงของพ้ืนฐานความเป็น
ไทยสยามสืบต่อมาจนกระท่ังปัจจุบัน	 แม้ประเทศสยามจะเปล่ียนช่ือเป็นประเทศไทยแล้วก็ตาม	 เพราะต้องการให้ช่ือประเทศให้
ครอบคลุมถึงพ่ีน้องไทกลุ่มอ่ืนๆ	ท่ีมาอยู่ร่วมดินแดนเดียวกันด้วยน่ันเอง

อภิปรายผล
	 ดินแดนไทยภาคใต้ในเขตคาบสมุทรสยาม-มลายู(คาบสมุทรไทย)สมัยก่อนเป็นดินแดนที่มีมายาวนานตั้งแต่ก่อน	
พ.ศ.500	และมีความเจริญรุ่งเรืองมาตามลำาดับ	ด้วยอำานาจการปกครองของเมืองหรืออาณาจักรส่ีชื่อ	คือ	ตามพรลิงคฺหรือตัมมา
ลิงคัม	ลังกาสุกะ	ศรีวิชัย	และศรีธรรมราชมหานคร(เมืองสิบสองนักษัตร)	อำานาจการปกครองอาณาจักรหลังสุดยุติลงประมาณ	
พ.ศ.1900	เศษ	เพราะรวมกับอำานาจของไทยที่ปกครองบริเวณภาคกลาง(พระยาอู่ทอง)	ช่วงระยะเวลาประมาณ	-1,500	ปี	น้ัน
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ดินแดนไทยภาคใต้บนคาบสมุทรสยาม-มลายูหรือคาบสมุทรมลายูได้ส่ังสมอารยธรรมอันล้ำาค่าเอาไว้มากมาย	 อารยธรรมดัง
กล่าวน้ีเกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดของผู้คนที่เป็นคนสยาม(ไทกลุ่มหน่ึง)และคนเชื้อชาติพันธุ์อ่ืนที่อยู่ร่วมกันภายในเมืองหรือ
อาณาจักร	 กับผู้คนชาชาติพันธุ์อ่ืนๆ	 ทั้งในภาคพื้นเอเชีย	 ยุโรป	 และอเมริกา	 ต่างนำาเข้ามาเป็นระลอกๆ	 ซึ่งมีหลายด้าน	 เช่น	
ศาสนา	 ภาษา	 วรรณกรรม	 การศึกษา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองการปกครอง	 เป็นต้น	 การคลุกเคล้ากัน
ของอารยธรรมในดินแดนคาบสมุทรสยาม-มลายูดังกล่าวน้ีส่งผลต่อความร่ำารวยทางอารยธรรมของดินแดนแห่งน้ี	 ทำาให้ผู้คนมี	
ความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพเป็นส่วนใหญ่	 และมีศักยภาพในการพัฒนาตนและชุมชนได้ดี	 ทำาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในส่วนตนและ
ส่วนรวม	อันเป็นผลดีต่อการดำารงอยู่ของประเทศสยามและประเทศไทยสมัยต่อมา
	 ดินแดนไทยภาคใต้ปัจจุบันและดินแดนบนคาบสมุทรสยามมลายูหรือคาบสมุทรลายูที่เป็นอาณาจักรเก่าน้ันมี
ทรัพยากรบุคคล	ทรัพยากรภูมิปัญญา	และทรัพยากรอยู่มากมายหลายหลาก	หากมีวิธีการทีดีรู้จักนำามาใช้ย่อมทำาให้เกิดคุณค่า
อย่างมหาศาล	ดังน้ันการดำาเนินนโยบายของรัฐจึงเป็นส่ิงสำาคัญที่จะผลักดันในเรื่องน้ี	การดำาเนินนโยบายของรัฐควรจะได้นำาเอา
พระราชดำารัสของพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลัก	คือ	เข้าใจ	เข้าถึง	และพัฒนา	การเข้าใจ	คือเข้าใจความเป็นมา	เข้าใจคนที่อยู่ใน
พื้นที่	 เข้าใจศิลปะและวัฒนธรรม	เข้าใจในความเชื่อและการปฏิบัติศาสนา	และเข้าใจวิถีชีวิตอ่ืนๆ	 เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด	และ
เข้าถึงจิตวิญญาณ	เป็นต้น	พัฒนาอย่าง	จริงจัง	และจริงใจ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษา	ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีฐานเดิมดีอยู่
แล้ว	 หากพัฒนาสองประการน้ีได้สำาเร็จปัญหาที่เป็นอยู่ในสามจังหวัดชยแดนไทยภาคใต้	 และสามอำาเภอในจังหวัดสงขลาคงจะ
บรรเทาเบาบางลงไป	และแก้ได้ในที่สุด
	 ดินแดนไทยภาคใต้ส่ีเมืองหรือส่ีอาณาจักรบนคาบสมุทรสยาม-มลายูน้ันอุดมไปด้วยทรัพยากรหลายด้านดังกล่าวแล้ว	
ในด้านศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาน้ันมีรากฐานท่ีม่ันคงเร่ิมจากประมาณก่อน	พ.ศ.500	ดังหลักฐานท่ีปรากฏหลายประการ
หลายแห่ง	 หลักฐานสำาคัญย่ิงอย่างหน่ึงคือองค์พระบรมธาตุเจดีย์และองค์เจดีย์เป็นส่ิงช้ีชัดถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
ในดินแดนแห่งน้ี	 เช่น	 พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช	 พระบรมธาตุเจดีย์ไชยา	 	 พระธาตุเจดีย์สวี	 (ชุมพร)	 และพระธาตุ
เจดีย์วัดเขียนบางแก้ว(พัทลุง)	 เป็นต้น	 จะเห็นได้ว่าพระบรมธาตุเจดีย์และพระธาตุเจดีย์ตั้งอยู่เป็นระยะๆ	 ของเมืองใหญ่ที่เป็น
หลัก	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นจุดศูนย์กลางรวมใจของชาวไทยสยามในดินแดนไทยภาค
ใต้ตลอดแหลมคาบสมุทรสยาม-มลายู(คาบสมุทรไทย)	 ตั้งแต่ประมาณ	 ต้นพุทธศตวรรษที่	 16-ถึง	 ต้นพุทธศวรรษที่	 19	 น้ัน	
เป็นช่วงการปกครองของศรีธรรมราชมหานครหรือเมืองสิบสองนักษัตร	 ซึ่งมีสิบสองเมืองรวมกันอยู่	 มีศูนย์กลางการปกครอง
อยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบัน	ชื่อเมืองสิบสอง	คือ	สายบุรี	ไทรบุรี	กลันตัน	ปาหัง	ปัตตานี	ตรัง	พัทลุง	ตะก่ัวถลาง	
สระอุเลา	บันทายสมอ(สมา)	ชุมพร	และกระบุรี	เมืองทั้งสิบสองจะผลัดเปล่ียนเวียนกันดูแลพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และจัดดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาบูชา	 นอกจากน้ีในดินแดนดังกล่าวน้ียังมีแหล่งโบราณสถานสำาคัญๆ	
อีกมากมายที่ควรได้ศึกษาเรียนรู้และทำาความเข้าใจ	 อันจะส่งผลให้เกิดความรู้ที่ประจักษ์ในเรื่องอารยธรรมดินแดนไทยภาคใต้
มากย่ิงขึ้น	 ดินแดนไทยภาคใต้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมซึ่งทำาให้ผู้คนที่
อยู่ในดินแดนแห่งน้ีไม่มีปัญหาในด้านอาหารการกินและการดำารงอยู่ในชีวิตประจำาวันที่ดีมีคุณภาพ
									ด้วยความพร้อมในอารยธรรมหลากหลายด้านดังกล่าวของดินแดนไทยภาคใต้ที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสยาม-มลายูน้ีหรือ
คาบสมุทรมลายู(คาบสมุทรไทย)	 หากผู้รับผิดชอบของประเทศมีความสามารถในการจัดการเชื่อว่าจะทำาให้ดินแดนอารยธรรม
อันยาวนานดังกล่าวน้ี	ให้คุณค่าแก่คนไทยและแผ่นดินไทยอย่างมากมายและต่อเน่ืองไม่มีที่ส้ินสุด
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สรุปผลการวิจัย  
			 การดำาเนินการศึกษาวิจัย	ดินแดนอารยธรรมแดนใต้	ตามพรลิงค์	ลังกาสุกะ	ศรีวิชัย	และศรีธรรมราชมหานคร(สิบสอง
นักษัตร)	น้ันได้ข้อมูลท้ังจากเอกสาร	ศิลาจารึก	โบราณสถาน	และโบราณวัตถุ		การสัมภาษณ์		การจัดเสวนา		การสนทนากลุ่ม	และ
การลงภาคสนามในพื้นที่ต่างๆ	 ตามขอบข่ายการศึกษาวิจัยเก็บหลักฐานด้วยการบันทึกข้อความ	 การบันทึกเสียง	 การถ่ายภาพ
น่ิง	และ	วิดีโอ		จากหลักฐานต่างๆ	ที่นำามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์	 (Analysis)		สังเคราะห์	 (Synthesis)	ทำาให้ได้คำาตอบว่า	
อาณาจักรหรือศูนย์กลางอำานาจในการปกครองในดินแดนคาบสมุทรสยาม-มลายู	(คาบสมุทรไทย)	น้ันมีอยู่จริง	อันได้แก่	ตาม
พรลิงค์	 	 ลังกาสุกะ	 ศรีวิชัย	 และศรีธรรมราชมหานคร	 (เมืองสิบสองนักษัตร)	 ผู้ที่มีอำานาจในการปกครองมีการหมุนเวียน
เปล่ียนกันไปตามพลังด้านต่างๆ	 ท่ีมีอยู่ท่ีจะเข้าไปมีอำานาจปกครองได้	 บางช่วงดินแดนดังกล่าวน้ีถูกกำาลังชาวต่างชาติเข้าโจมตี
และว่างเว้นการดำาเนินไปของระบบการปกครองอยู่บ้าง	 แต่ไม่นานก็มีผู้นำาใหม่เกิดข้ึนและมีอำานาจในการปกครองต่อมา	 รวมเป็น
เวลาประมาณ	 -1,500	 ปี	 ต่อมาดินแดนไทยสยามบนคาบสมุทรสยามมลายูก็รวมกับดินแดนไทยส่วนบนซ่ึงมีพระยาอู่ทองเป็น
ผู้นำา	 ในพุทธศตวรรษท่ี	 20	 การรวมกันทำาให้ดินแดนไทยสยามมีความกว้างไกลและมีความเป็นปึกแผ่นมากย่ิงข้ึน	 และทำาให้คน
ไทในส่วนต่างๆ	 อพยพเข้ามาอยู่ร่วมกันมากข้ึนตามลำาดับ	 อีกท้ังยังมีพ่ีน้องชนชาติพันธ์ุอ่ืนๆ	 เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระ
มหากษัตริย์ไทยทำาให้ประเทศสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายทางด้านชาติพันธ์ุและศิลปะและวัฒนธรรม
มากย่ิงข้ึน	 ช่วงระยะเวลาอันยาวนานของส่ีอาณาจักรน้ันเป็นช่วงระยะเวลาของการส่ังสมความเป็นไทยสยามท่ีมีคุณค่าย่ิง	 เพราะ
อารยธรรมท่ีส่ังสมเอาไว้อันยาวนานน้ันได้เกิดดอกออกผลนำามาสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนรุ่นลูก	หลาน	เหลน	หลิน	รุ่นต่อๆ	มาจน
กระท่ังปัจจุบัน	 ไม่เฉพาะในดินแดนคาบสมุทรสยาม-มลายู(คาบสมุทรไทย)เท่าน้ันแต่อารยธรรมจากดินแดนไทยสยามภาคใต้ได้
แผ่ซ่านหล่ังไหลข้ึนไปสู่ดินแดนไทยกลุ่มต่างๆ	 ท้ังในภาคกลาง	 ภาคอีสาน	 และภาคเหนือของไทยปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง	 อารยธร
รมหลักๆ	เช่น	ศาสนา	ไม่ว่า		พราหมณ์(ฮินดู)		พระพุทธศาสนา		อิสลาม	และคริสต์	เป็นต้น	ท้ังน้ีเพราะการเข้ามาของชาวต่าง
ชาติน้ันเข้ามาโดยทางเรือ	และเมืองท่าสำาคัญๆ	ในดินแดนคาบสมุทรสยาม-มลายู	น้ันมีอยู่มาก	และเรือขนาดใหญ่เข้าจอดได้อย่าง
สะดวก	ไม่ว่า	ตักโกลา(ถลาง)		ทรัง(ตรัง)หรือกันตัง		ท่าทอง	ปากนคร	ท่าศาลา	ปากพนัง	และขนอน(ขนอม)	เป็นต้น	ช่ือตักโกลา
หรืตะก่ัวถลางต่อมามีปรากฏช่ือในคัมภีร์มหานิเทส	ในพระไตรปิฎกและตำานานเมองนครศรีธรรมราช	ช่ือทรัง	ปากพนัง	ปากนคร	
ปรากฏอยู่ในตำานานเมืองนครศรีธรรมราชและตำานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช	 อีกท้ังบางแห่งปรากฏในแผนท่ีของชาวต่าง
ประเทศว่าเป็นท่าเรือสำาคัญ	 ส่วนในด้านศิลปะและวัฒนธรรมน้ันมีการเข้ามามากมาย	 เช่น	 ศิลปะการแสดง	 ความเช่ือศิลปกรรม	
สถาปัตยกรรม	 การแต่งกาย	 ส่ิงของเคร่ืองใช้	 และอาหารการกิน	 เป็นต้น	 การเมืองการปกครองไทยสยามภาคใต้	 ได้แบบอย่าง
การเมืองการปกครองจากชาวอินเดียเป็นหลักและมีความสัมพันธ์กับอินเดียและศรีลังกาอย่างใกล้ชิดแม้กระท่ังการผสมผสาน
ทางสายเลือดส่วนหน่ึงด้วย		สถาปัตยกรรมต่างชาติท่ีเข้ามาปะปนกับสถาปัตยกรรมไทยสยามภาคใต้ดังท่ีเห็นเป็นอยู่ท้ังเป็นสถาน
ท่ีสำาคัญทางศาสนาและท่ีอยู่อาศัย	ด้านความเช่ือก็มีอยู่มากส่วนใหญ่เป็นความเช่ือท่ีสืบเน่ืองมาจากศาสนา	ดังปรากฏพบรูปเคารพ
ในศาสนาพราหมณ์(ฮินดู)	และพระพุทธศาสนาจำานวนมากในดินแดนไทยคาบสมุทรสยาม-มลายู		ด้านการแสดงหนังตะลุง	มโน
ห์รา	และดิเกร์	เป็นส่ิงท่ีได้รับอิทธิพลจากอินเดีย	เป็นต้น		อารยธรรมแดนใต้ท่ีแผ่ซ่านในคาบสมุทรสยาม-มลายู	และในดินแดน
ประเทศไทยปัจจุบันน้ันจึงเป็นฐานอารยธรรมสำาคัญย่ิงของการเป็นประเทศสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
							 อารยธรรมแดนใต้เป็นอารยธรรมท่ีมีการส่ังสมมาเป็นเวลาเกือบสองพันปี	 ต้ังแต่เร่ิมอาณาจักรเก่าสุดตามหลักฐานคือ	
ตามพรลิงค์	ลังกาสุกะ	ศรีวิชัย	และศรีธรรมราชมหานคร(เมืองสิบสองนักกษัตร)	อารยธรรมท่ีมีสืบทอดมาจนปัจจุบันน้ัน	ควรจะ
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ได้ศึกษาในรายละเอียดเพ่ือประโยชน์ในด้านประวัติศาสตร์	โบราณคดี	ศิลปะและวัฒนธรรม	และด้านอ่ืนๆ		นอกจากน้ีอารยธรรม
ดินแดนไทยโบราณมีหลายแห่งในภาคกลาง	ภาคเหนือ	และอีสาน		ควรจะได้ศึกษาวิจัย	เพ่ือหาคำาตอบท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน
 ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
	 	 	 	 ผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับอารยธรรมแดนใต้นำาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนระดับต่างๆ	 ท้ังระดับประถมศึกษา	
มัธยมศึกษา	 และอุดมศึกษา	 นอกจากน้ียังนำาไปใช้ในด้านการเมืองการปกครอง	 ตลอดจนเศรษฐกิจ	 และศิลปะและวัฒนธรรม	
เป็นต้น	เพราะเน้ือหาการวิจัยครอบคลุม
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