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 วิทยานิพนธฉบับนี ้มีจดมุ งหมายที่จะแสดงใหเห็นถึงรองรอยของคติพุทธศาสนา

มหายานในจังหวัดนครศรีธรรมราชกอนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยในตอนตนของงานวิจัย ไดกลาวถึง

ความเปนมาของพุทธศาสนานิกายมหายานนิกายตางๆ ที่เผยแพรจากอินเดียเขาสูเอเชีย เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทย ภาคใตของประเทศไทย และพระพุทธศาสนานิกายมหายานท่ี

ปรากฏในพื้นที่นครศรีธรรมราช กอนพุทธศตวรรษที่ 19 และตอมาไดศึกษารองรอยของคติพุทธ

ศาสนามหายานในจังหวัดนครศรีธรรมราชกอนพุทธศตวรรษที่ 19 จากหลักฐานทางดานโบราณคดี

ทั้งที่เปนลายลักษณและหลักฐานทางดานศิลปกรรม 

 ผลของการวิจัยพบวา คติพุทธศาสนามหายานในจังหวัดนครศรีธรรมราชกอนพุทธ

ศตวรรษที่ 19 สามารถแบงไดเปน 2 ชวง โดยชวงแรกเปนคติพุทธศาสนานิกายมหายานที่อยู

ภายใตอิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัย ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 13-18 และชวงตอมาเปนคติพุทธ

ศาสนานิกายตันตระจากเขมรที่แพรเขาสูภาคใตต้ังแตราวพุทธศตวรรษที่ 18-19  

 ชวงพุทธศตวรรษที่ 13-18 นครศรีธรรมราชซึ่งไดอยูภายใตอาณาจักรศรีวิชัยและมีการ

นับถือพุทธศาสนามหายานตามอยางอาณาจักรศรีวิชัย และไดมีการสงอิทธิพลของพุทธศาสนา

มหายานไปยังอาณาจักรทวารวดี ราว 13-16 เนื่องจากปรากฏพบพระพิมพตามคติพุทธศาสนา

มหายานในจังหวัดนครปฐม นครสรรค ที่มีลักษณะคลายคลึงกับพระพิมพที่มีการคนพบใน

นครศรีธรรมราช 

 ชวงพุทธศตวรรษที่ 18-19 อันเปนชวงที่อาณาจักรศรีวิชัยไดเส่ือมอํานาจลง เปนผลให

อาณาจักรเขมรที่เจริญอยูทางภาคกลางไดสงอิทธิพลพุทธศาสนามหายาน สูภาคใต รวมทั้ง

นครศรีธรรมราช โดยมีการพบหลักฐานทางดานโบราณคดี อาทิเชน พระพิมพศิลปะเขมร ในชวง

พุทธศตวรรษที่ 18-19 
  
ภาควชิาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร    บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2554 

ลายมือช่ือนักศึกษา  ......……………………………. 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ................................................   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

50101209 : MAJOR : HISTORICAL ARCHAEOLOGY 

KEY WORDS : MAHAYANA BUDDHISM / NAKORNSRITAMMARAT 

 MONTHICHA MOSALEEYANON : THE TRACE OF MAHAYANA BUDDHISM IN 

NAKHON SI THAMMARAT BEFORE 14 A.D.  THESIS ADVISOR :  PROF. EMERITUS PHASUK 

INTRAWUT, Ph. D. 142  pp. 

 

 The purpose of this thesis is to illustrate the traces of Mahayana Buddhism in 

Nakhonsitammarat before 14 A.D. The first chapter focuses on the importance of southern 

history in the south of Thailand, with an emphasis on Nakornsritammarat. The second chapter 

shows the historical background of Buddhism until the rise of Mahayana Buddhism into Asia, 

Southeast Asia, Thailand in each sections, the south of Thailand and Nakornsitammarat 

province. The third chapter focuses on inscriptions and icons, related to Mahayana Buddhism 

found in the south of Thailand and Nakornsitammarat (before 14th century A.D.). The fourth 

chapter provides an analysis of all the historical and archaeological evidence, while the final 

chapter concludes the results of this thesis. 

 For the results of this thesis, the trace of Mahayana Buddhism in 

Nakhonsitammarat before 14 A.D can be divided into 2 periods. The first period shows the 

influence of Srivijaya Mahayana Buddhism during 8-13 A.D, while the second period shows 

the influence of Khmer Mahayana Buddhism during 13-14 A.D. 

 In 8-13 A.D, Nakornsritammarat was under control of the Srivijaya kingdom and 

accepted Mahayana Buddhism, following Srivijaya kingdom. In addition, Mahayana Buddhism 

was spread throughout Nakornsritammarat to the Dhavaravati Kingdom around 8 A.D. 

Therefore, there were some patterns of tablets, imitated from Nakornsritammarat, found in 

Nakornpratom and Nakornsawan. 

 During 13-14 A.D, the Srivijaya kingdom deteriorated. This allowed the Khmer 

kingdom to flourish in central Thailand and spread Khmer Mahayana Buddhism to the south 

of Thailand, including Nakornsritammarat. As a result there were numerous Khmer influences 

discovered in Nakornsritammarat such as Buddha, Khmer art tablets and many others. 
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