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51107204 : สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

คาํสาํคญั :   พระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช/นครศรีธรรมราช 

  ดิตถรัตน์  ทิพยรั์ตน์ : พระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราชระหวา่ง พุทธศตวรรษที$ 22 - 

24.  อาจารยที์$ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ศ.ดร.ศกัดิ( ชยั  สายสิงห์.  177 หนา้. 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันี, มีวตัถุประสงค์เพื$อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบศิลปะของพระพุทธรูป

สกุลช่างนครศรีธรรมราช ระหว่างพุทธศตวรรษที$ 99 – 9;   ด้วยวิธีการจาํแนกรูปแบบและศึกษา

เปรียบเทียบอิทธิพลดา้นรูปแบบศิลปะ และขอ้สันนิษฐานในการกาํหนดอายุสมยัของพระพุทธรูป   ซึ$ ง

มีความสัมพนัธ์กบัหลกัฐานดา้นประวติัศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราช  ผลการศึกษา

พบว่าพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราชมีรูปแบบศิลปะที$สอดคล้องกบัประวติัศาสตร์ของเมือง

นครศรีธรรมราชโดยแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเมืองนครศรีธรรมราชกบักรุงศรีอยุธยาในระหวา่ง

ช่วงพุทธศตวรรษที$ 99 – 9A และสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้คือพุทธศตวรรษที$ 9; ซึ$ งสามารถจาํแนก

กลุ่มพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราชออกเป็น A กลุ่มดว้ยกนัดงันี,        

 C. พระพุทธรูปที$อญัเชิญจากกรุงศรีอยุธยามายงัเมืองนครศรีธรรมราช (อายุราวกลางพุทธ

ศตวรรษที$ 9C – พุทธศตวรรษที$ 99) พระพุทธรูปในกลุ่มนี, มีรูปแบบที$สัมพนัธ์กบัพระพุทธรูปสมยั

อยุธยาตอนกลาง อนัไดแ้ก่  พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขดัสมาธิเพชร  พระพุทธรูปทรงเครื$องนอ้ย และ

พระพุทธรูปปางประทานอภยัดว้ยพระหตัถข์วาและทั,งสองพระหตัถ ์

 9. พระพุทธรูปที$ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะอยธุยา (อายรุาวปลายพุทธศตวรรษที$ 9A – ตน้พุทธ

ศตวรรษที$ 9;) พระพุทธรูปในกลุ่มนี, ยงัคงมีพื,นฐานด้านรูปแบบศิลปะจากศิลปะอยุธยา แต่มีการ

ปรับเปลี$ยนรายละเอียดการประดบัตกแต่งปางประการ อาทิ ลวดลายที$ใชป้ระดบั ซึ$ งเป็นรูปแบบเฉพาะ

ของสกุลช่างนครศรีธรรมราชอันได้แก่  พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร  พระพุทธรูป

ทรงเครื$องนอ้ย 

 A. พระพุทธรูปทรงเครื$ องแบบท้องถิ$น (อายุราวปลายพุทธศตวรรษที$ 9A – ปลายพุทธ

ศตวรรษที$ 9;)  พระพุทธรูปในกลุ่มนี, ถือไดว้า่เป็นพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราชอย่างแทจ้ริง 

โดยมีความหลากหลายดา้นรูปแบบศิลปะ โดยมากมกัแสดงปางอุม้บาตรซึ$ งมีความสัมพนัธ์กบัประเพณี

ทอ้งถิ$นคือ ประเพณีชกัพระ (ลากพระ) ซึ$ งเป็นประเพณีที$สืบทอดมาถึงปัจจุบนั 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ                                                          บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ลายมือชื$อนกัศึกษา ........................................                                                             ปีการศึกษา 2555 
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 The thesis purpose is to study art of historical analysis on the Nakhon si Thammarat 

Buddha image school between 18th-19th A.D. The methods of study include classification of 

Buddha image typology, comparison study of Buddha image, observation influences on the image 

and chronology of Buddha image dating based on history of Nakhon si Thammarat. 

 The result of this study shows that the Nakhon si Thammarat Buddha image school of 

art related to history of Nakhon si Thammarat which represents obvious relationship between 

Nakhon si Thammarat and Ayuttaya in 18th-19th A.D. 

 In this study, characteristic of Buddha image can be divided into 3 groups depend on 

period : 

 �. The Buddha image moved from Ayuttaya (mid 17th-18th A.D.). This 

characteristic is related to the Buddha image in middle period of Ayuttaya such as Buddha 

Subdueing Mara sitting cross legs, Buddha Royal Attire, Buddha Abhaya Mudra with right hand 

and Buddha Abhaya Mudra with both hands. 

 �. The Buddha image influenced by Ayuttaya art (late 18th-19th). This group of 

Buddha image was adapted from Ayuttaya art by changing details and some aspectual decorations 

into specific style such as Buddha Subdueing Mara sitting cross legs and Buddha Royal Attire. 

 �. The traditional Buddha image (late 19th- late 20th A.D.). This group of Buddha 

image is showed traditional style of Nakhon si Thammarat art. Mostly found as Buddha image hold 

the aim-bowl or in Thai called Pang Um Baatr which related to local tradition, Chak-Pra, the 

meaningful tradition in Southern of Thailand. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี� สําเร็จลงได ้  เพราะไดรั้บการสนบัสนุนและกาํลงัใจจากบุคคลหลาย

ฝ่าย ซึ; งผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ที;นี�  คือ 

 ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิ[ ชยั สายสิงห์ อาจารยที์;ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ที;กรุณาสละ

เวลาเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ แนวทางในการดาํเนินงานวิจยั พร้อมทั�งตรวจแกว้ิทยานิพนธ์ และเป็นผูอ้บรม

สั;งสอนถ่ายทอดความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะอยา่งดีมาโดยตลอด 

 ศาสตราจารย์ ดร. สันติ เล็กสุขุม อาจารย์ที;ให้แนวคิดสําคญัในการศึกษา และความรู้

พื�นฐานในการทาํวจิยั 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี  

รวมถึงอาจารยทุ์กท่านในภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ที;อบรมสั;งสอนและถ่ายทอดความรู้ที;สําคญัยิ;ง

ในการทาํวจิยั 

 เพื;อนร่วมรุ่น รุ่นพี; และรุ่นน้อง สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ ที;ค่อยให้ความช่วยเหลือดา้น

การเรียน การใชชี้วิต และกาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมาโดยเฉพาะอยา่งยิ;ง นายฆนทั นาคถนอมทรัพย ์

นายยศ พฤกษช์ยักุล นางสาวพินทุสุ์ดา  ดีช่วย และนางสาวนนัทลกัษณ์ คีรีมา             นายปติสร  เพ็ญ

สุต  นางสาววริาวรรณ  นฤปิติ และขอขอบคุณ พี;สุพจน์  ลีศิริอานนท ์รุ่นพี;ผูล่้วงลบัที;กรุณาให้ภาพถ่าย

ทุกครั� งที;ไปเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยกนั  

 คุณปานเลขา  ธนานุวฒัน์  ที;ช่วยตรวจพิสูจน์อกัษร และปรับแก้บทคดัย่อภาษาองักฤษ

ใหแ้ก่ผูว้จิยั 

 สุดทา้ยนี�ขอกราบขอบพระคุณ พนัโทดาํรง ทิพยรั์ตน์ และ นางณัฎฐิรา ทิพยรั์ตน์ บิดาและ

มารดาของผูท้าํวจิยัที;กรุณาใหทุ้นการศึกษาและเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอด 
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