เอกภาพในความหลากหลาย
ศาสนาพราหมณ์ ในนครศรี ธรรมราช
Brahmanism in Nakhon Si Thammarat

ศาสนาพราหมณ์เผยแผ่เข้ามาในนครศรี ธรรมราช
เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๐ หลักฐานที่พบส่ วน
ใหญ่เป็ นลัทธิไศวนิกาย และต่อมาในพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๒ หลักฐานที่พบเป็ นลัทธิไวษณพนิกาย
การเข้ามาของศาสนาพราหมณ์มีส่วนสาคัญยิง่
ที่เสริ มสร้างให้นครศรี ธรรมราชเป็ น “เมืองศูนย์กลาง
วัฒนธรรมอินเดีย” ในคาบสมุทรภาคใต้

นางกระดาน จาหลักรูปพระธรณี ไม้ ในสมัยอยุธยา
พุทธศตวรรษที่ 22 - 23 พบที่โบสถ์ พราหมณ์
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Nang Kra Darn carved in the Earth wood, Ayutthaya,
period, 17 - 18 centuries A.D. found at brahman shrine,
amphoe Muang Nakhon Si Thammarat.

เศียรพระพุทธรูป อิทธิพลศิลปะอินเดีย
อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑
Head of Buddha image, Indian influence
art style, 4th-5th century A.D.

ศิวนาฏราช อิทธิพลศิลปะอินเดียใต้
Dancing Shiva, Southern Indian style

หอพระอิศวร
Shiva Shrine

เอกภาพในความหลากหลาย

ระยะที่ ๒ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๗
พระพุทธศาสนา เผยแผ่เข้ามาในนครศรี ธรรมราช เป็ นพระพุทธศาสนามหายาน
ระยะที่ ๓ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็ น
เป็ นสามระยะ
พระพุทธศาสนาหิ นยาน นิกายลังกาวงศ์ หรื อนิกาย
ระยะที่ ๑ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๙ - ๑๒
เป็ นพระพุทธศาสนาหิ นยานนิกายมหาสังฆิกะ (พุทธ เถรวาทสิ งหล (พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙) และนิกาย
สยามวงศ์หรื อนิกายเถรวาทสยาม (พุทธศตวรรษที่
ศตวรรษที่ ๙ - ๑๐) และนิกายสรวาสติวาท (พุทธ
๒๐-ปัจจุบนั )
ศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๒)
การดารงอยูข่ องพระพุทธศาสนา มีส่วนสาคัญ
ยิง่ ในการเสริ มสร้างให้นครศรี ธรรมราชเป็ น
“ศูนย์ กลาง พระพุทธศาสนา” ในคาบสมุทรภาคใต้

ศาสนาพุทธ

พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เป็ นสถูป
เจดียท์ ี่เชื่อกันว่ามีพระบรมสารี ริกธาตุบรรจุอยู่ สร้าง
ในสมัยพระเจ้าศรี ธรรมาโศกราช ราว พ.ศ. ๑๗๑๙
ในคราวสถาปนาเมืองนครศรี ธรรมราชที่หาดทราย
แก้วรู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นทรงระฆังคว่า หรื อ
ทรงโอคว่าตั้งอยูบ่ นฐานสี่ เหลี่ยมอันเป็ นรู ปแบบ ซึ่ง
ได้รับอิทธิ พลศิลปะลังกา ลักษณะสถาปั ตยกรรม
คล้ายกับเจดียก์ ิริเวหิ ระ เมืองโปโลนนารุ วะ ประเทศ
ศรี ลงั กา ซึ่ งสร้างในสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุ ราว
ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๘
พระบรมธาตุเจดียน์ ครศรี ธรรมราช ถือเป็ นหนึ่ง
ในเจ็ดแห่งที่เป็ น “พระมหาเจดีย์” ในประเทศไทย

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

พระกรุไตรภาคีเมืองนครศรีธรรมราช
พระกรุท่าเรือ วัดโพธ์ิ พิมพ์นิยม ปางตรัสรู ้
เนื้อดินเผา รู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าส่ วนบนโค้ง
ขนาดองค์พระฐานกว้างประมาณ ๓ - ๔
เซนติเมตร สูงประมาณ๕-๖ เซนติเมตร ลักษณะ
แสดงภาพพระพุทธเจ้าประทับขัดสมาธิราบบน
ปัทมาสน์ (ฐานบัว) ๒ ชั้น ภายในซุม้ เรื อนแก้วใต้
ต้นโพธิ์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ สถานที่พบ พระขณะนี้เป็ น
สถานที่ต้ งั วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรี ธรรมราช
ตาบลท่าเรื อ อาเภอเมือง นครศรี ธรรมราช
พระกรุนางตรา วัดนางตรา พิมพ์นิยม ปางสมาธิ
นาคปรก ชาวบ้านเรี ยกว่า "ปรกนางตรา" เนื้อดิน
เผารู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดองค์พระฐานกว้าง
ประมาณ๓-๔ เซนติเมตร สูงประมาณ ๖-๗
เซนติเมตร ลักษณะแสดงภาพพระพุทธเจ้า

ประทับขัดสมาธิราบบนขนดนาค๗ เศียร ซึ่งแผ่
พังพานอยูด่ า้ นบนมีเทวดานัง่ ประนมมืออยูท่ ี่ฐาน
ด้านล่าง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๗-๑๘ สถานที่พบพระ ขณะนี้เป็ นวัดนางตรา
ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา นครศรี ธรรมราช
พระกรุนาสน วัดนาสน พิมพ์นิยม ปางมารวิชยั
ชาวบ้านเรี ยกว่า "ยอดขุนพล" เนื้อดินเผา รู ปทรง
คล้ายใบพุทรา ขนาดองค์พระวัดโดยรอบ
ประมาณ ๑๕-๑๖เซนติเมตร ลักษณะแสดงภาพ
ประทับนัง่ บนปัทมาสน์(ฐานบัว) ๒ ชั้น ชั้นบนมี
ลักษณะคล้ายใบบัวอยูภ่ ายใน
ซุม้ เรื อนแก้ว มีสถูปเจดียข์ า้ งละ ๑ องค์
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗
สถานที่พบพระขณะนี้เป็ นวัดนาสน ตาบลมะม่วง
สองต้น อาเภอเมืองนครศรี ธรรมราช

พระพุทธสิ งค์ เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ขัด สมาธิเพชร แบบขนมต้ม พระพักตร์ค่อนข้างกลม
และ อมยิม้ พระอุระอวบอ้วนประดุจขนมต้ม (หรื อต้มของชาวนคร) หน้าตักกว้าง ๑๔ นิ้ว สู ง ๑๖.๘ นิ้ว เป็ น
ฝี มือสกุลช่างนครศรี ธรรมราช กรมศิลปากรประกาศขึ้น ทะเบียนเป็ นโบราณวัตถุในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
๕๓ ตอนที่ ๓๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙ ถือเป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองนครศรี ธรรมราช ปั จจุบนั
ประดิษฐาน ณ หอพระพุทธสิ หิงค์ อันเป็ นวิหารก่ออิฐ ถือปูน ใกล้กบั ศาลากลาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ศาสนาคริสต์ Christianity

ศาสนาอิสลาม Islam

ศาสนาคริสต์ เข้ามาสู่นครศรี ธรรมราชในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ เมื่อศาสนาจารย์จอห์น เอกิ้น และ
ศาสนาจารย์เอเกิล ซึ่งเป็ นมิชชันนารี ชาวอเมริ กนั
มาเผยแผ่คริ สตศาสนาใน พ.ศ. ๒๔๓๖ มีการ
สร้างโบสถ์สร้างโรงพยาบาลอเมริ กนั เพรสไบที
เรี ยล (ปัจจุบนั คือโรงพยาบาลนครคริ สเตียน)
และสร้างโรงเรี ยนขึ้นสองโรงคือ โรงเรี ยน
American School for Boys (ปัจจุบนั คือ โรงเรี ยน
ศรี ธรรมราชศึกษา) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ กับ
โรงเรี ยนศึกษากุมารี (ปัจจุบนั รวมกับโรงเรี ยนศรี
ธรรมราชศึกษา)

ศาสนาอิสลาม เผยแผ่เข้ามาสู่นครศรี ธรรมราช
เป็ นสองระยะระยะแรก คือ ในพุทธศตวรรษที่
๒๐ อันเป็ นช่วงเวลาที่พอ่ ค้าชาวอาหรับเข้ามาทาง
ทะเล เพื่อค้าขายกับหัวเมืองชายทะเล ตั้งแต่มะละ
กา ปัตตานี และนครศรี ธรรมราช มีการตั้งถิ่นฐาน
ถาวร และเผยแผ่ศาสนานี้ในหมู่ชาวบ้านพื้นเมือง
ระยะที่สอง คือในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ อันเป็ น
ช่วงเวลาที่เจ้าพระยานครศรี ธรรมราช (น้อย) ทา
สงครามกับหัวเมืองไทรบุรี ๕ ครั้ง (พ.ศ.๒๓๖๔๒๓๘๒)มีการอพยพครัวเรื อนจากหัวเมืองไทร
บุรี ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
นครศรี ธรรมราชจานวนมาก

ศาลเจ้ าจีน
Chinese Shrine

เครื่องถ้ วยจีน
สมัยราชวงศ์ ถัง
Chinese Pottery, Tang
Dynasty

แผ่นศิลาจารึกหลุมศพ
เครื่ องถ้ วยจีน

ตาขุนลก

สมัยราชวงศ์หมิง

(พ.ศ.๒๒๐๖)

Chinese Pottery, Ming

ชาวจีนผู้เดินทางมา

Dynasty

รับราชการ
ที่นครศรี ธรรมราช
มีตาแหน่งเป็ นเจ้ ากรมนา
Gravestone at Ta Khun
Lok’s grave (1663),
Chinese who settled
down in Nakhon Si
Thammarat, he wes an
officer in the position of
Head of Agriculture
Department.

มิชชันนารีชาวอเมริกนั สร้ าง
โรงพยาบาล
ที่นครศรีธรรมราช เมื่อราว
พ.ศ. ๒๔๔๗
American missionary built hospital
in Nakhon Si Thammarat, 1904

