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บทคัดย่อ 

 “วัฒนธรรมศรีวิชัย” นั้นจัดเป็น “วัฒนธรรมร่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เนื่องจากการ
เชื่อมโยงหลักฐานและร่องรอยต่างๆที่ค้นพบโดยนักโบราณคดีและข้อมูลการบันทึกต่างๆมากมายทั้งใน
และนอกประเทศเกี่ยวกับของอิทธิพลศรีวิชัย เช่น หลักฐานจากกรมศิลปากร บันทึกจากอินเดีย ศรี
ลังกา อาหรับ เปอร์เซีย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา และจีน เป็นต้น  นอกจากนี้ การวิเคราะห์
หลักฐานนักนักประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ อาทิเช่น หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี ท่านพุทธทาสภิกขุ 
อาจารย์ธรรมทาส และพล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล รวมถึงท่านควอริส เวลล์ ที่ได้พบโดยเฉพาะ
บริเวณเส้นทางข้ามทวีปตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน และคนศรีวิชัยมีความเหนี่ยวแน่นในสังคมวัฒนธรรม
และการใช้ชีวิตในวิถีพุทธ ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจ านวนมากแสดงให้เห็นว่ามี
คนอาศัยอยู่ในตอนเหนือและตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ
การปรากฎอยู่ของการตั้งอยู่ของคนไทยในภาคใต้ รวมถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของคนที่นี่มีลักษณะ
กลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมอินเดียและวัฒนธรรมไศเลนทร์อย่างมาก ดังแสดงให้เห็นจากวิถีชีวิตด้าน
ต่างๆ อาทิเช่น  ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา ศิลปะท้องถิ่น ความเชื่อ อาชีพ การแต่งกาย และอาหาร 
ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมการแห่ผ้าขึ้นธาตุ มโนราห์ หนังตะลุง และอาหารของภาคใต้ เป็นต้น หรือวิถี
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แบบพุทธศาสนาแบบมหายานที่นับถือพระโพธิสัตว์เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถพบได้บริเวณภาคใต้ของ
ไทย โดยเฉพาะรอบอ่าวบ้านดอน ดังเช่นที่สวนโมกขพลารามนั่นแสดงถึงการผสมผสานกันอย่างสมดุล
ระหว่างวัฒนธรรมภายนอกกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าการส ารวจพื้นที่จริง นอกจากนี้ไป
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปราชญ์
ชาวบ้าน และคนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการส ารวจหลักฐานรอบอ่าวบ้านดอนมี
ความส าคัญต่อการศึกษาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอิทธิพลวัฒนธรรมศรีวิชัยอย่างยิ่ง  อย่างไรก็
ตาม มรดกที่ซ้อนอยู่ในภูมิวัฒนธรรมของศรีวิชัยนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นมรดกที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น วิถีการด าเนินชีวิตอย่างคนศรีวิชัย ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี 
ภาษา เช่น การสื่อสาร นิทาน บทประพันธ์ เป็นต้น อาชีพ ความเชื่อ ศิลปะท้องถิ่น หรือแม้แต่แหล่ง
โบราณสถานและภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตาม และจากข้อมูลและหลักฐานที่ได้
สามารถน าไปสู่การตีความวิถีวัฒนธรรมศรีวิชัยทั้งที่เป็นมรดกที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์จากการสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างดีต่อไป  
ค าส าคัญ: วิถีทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ศรีวิชัย การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
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Abstract 

 The original of “Srivijayan Culture” was from “Shie To Kok” country of red soil 
(laterite). There were found various evidence and traces around Takuapa-Ban Don Bay 
and other areas in Southeast Asia s to support that Srivijayan culture was an integrated 
culture in this region. This paper is a part of research that the author investigated various 
kinds of source including primary and secondary data such as book, journal, survey, 
observation and in-dept. interview. Srivijayan people followed Buddhist’s ways of life. 
Its culture was balancing between local culture and cultures from outside. It was 
harmonious with Indian culture and Sailendran culture. From investigation, Srivijayan 
people already stayed around the north and middle of Southern Peninsular (Melayu 
Peninsular) since before the historical age. 
 However, there are various hidden heritages in the cultural landscape of Srivijaya 
around Ban Don Bay that are both tangible and intangible heritages such as food, cloth, 
architecture, tradition, language, occupation, belief, art and artifact, including historical 
site and cultural landscape. To conserve and develop these cultural value can create 
the benefits to tourism innovation in the future. 

Keywords: Cultural diversity, Srivijaya, Historical and cultural Tourism 
 

บทน ำ 
การบริหารการจัดการและการพัฒนา

เชิงอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
จากความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิชาการด้วย 
เพ่ือให้เกิดสภาวะชุมชนน่าอยู่ และเพ่ือให้
สังคมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของ
การน าต้นทุนทางวัฒนธรรมของชาติที่เรามี
อยู่มาใช้ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าพร้อมๆกัน

เพ่ือประโยชน์สูงสุดโดยเชื่อมโยงกับการ
ข ย า ย ตั ว ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  อ า ทิ เ ช่ น 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
บรรจุภัณฑ์ เสื้อผ้า อาหาร และเครื่องใช้ของ
ที่ระลึกต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม โดยน าเอาความรู้ความเข้าใจใน
รากเง้าวัฒนธรรมของตนเองและท้องถิ่น ให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือน าไปสู่ การกิน
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ดีอยู่ดี ในสภาพแวดล้อมที่ดีบนรากฐานความ
เข้มแข็งทางวัฒนธรรม โดยความร่วมมือจาก
ผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ านการออกแบบงานด้ าน
อุตสาหกรรมและนักบริหารการจัดการมรดก
วัฒนธรรมของชาติทั้งในด้านกายภาพและ
ด้านภูมิปัญญา ที่มีองค์ความรู้ ในการน า
แนวคิดเชิงอนุรักษ์และการบูรณาการองค์
ความรู้ไปสู่ภาคปฏิบัติให้แก่ชุมชน องค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นและสาธารณชนทั่วไป 

อย่างไรก็ตามการด าเนินการอนุรักษ์
และการพัฒนามรดกทางภูมิปัญญาที่ตกทอด
จากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันไปสู่อนาคตนั้นจะ
ใช้ขอบเขตของการใช้วัสดุที่ เป็นมิตรกับ
ธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการด าเนินชีวิต การแสวงหาวัสดุธรรมชาติ
อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนมาผสมผสาน
กับวัฒนธรรมที่งดงามและทรงคุณค่าในแนว
ทางการน าเสนอเป็นหัวใจของงานนี้ โดยการ
น าคุณค่าของวิถีทางวัฒนธรรมศรีวิชัยมาเป็น
แนวทางหลักเพ่ือหาอัตลักษณ์ของชุมชนทาง
ใต้และเพ่ือสร้างความกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2535) ได้
ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ว้ ว่ า 
“วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ซึ่ง
เป็นผลกระทบจากระบบความสั ม พันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และ

มนุษย์กับธรรมชาติ จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน 
คือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการสั่งสมและสืบ
ทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จาก
สังคมหนึ่งไปสู่ อีกสังคมหนึ่ง จนกลายเป็น
แบบแผนที่สามารถเรียนรู้และก่อให้ เกิด
ผลิตภัณฑ์และผลิตผล ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม อันควรค่าแก่การวิจัย อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ถ่ายทอด สร้างเสริมอัตลักษณ์และ
พร้อมที่จะแลกเปลี่ยน เพ่ือสร้างดุลภาพแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม และ
ธรรมชาติ จึงจะช่วยให้มนุษย์ด ารงชีวิตอย่างมี
สุข สันติสุข และอิสรภาพ อันเป็นพื้นฐานแห่ง
อารยธรรมของมนุษยชาติ” โดยส่งผ่านคุณค่า
เหล่านั้นไปสู่สังคมโดยรวม อาทิเช่น กระทรวง
วัฒนธรรมและกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งวิถี
ชีวิตด้านต่างๆ ที่น ามาพิจารณาได้แก่ 1) ที่อยู่
อาศัย 2) ประเพณี 3) ภาษา 4) ศิลปะท้องถิ่น 
5) ความเชื่อ 6) อาชีพ 7) การแต่งกาย และ 
8)อาหาร 

 การศึกษาเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลซึ่ง
เป็นมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นส่วน
หนึ่งของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมศรีวิชัย ใน
ภาคใต้ของไทยจากอดีตจนกระทั้งปัจจุบัน 
เช่น การท าแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม และสร้างความคิดสร้างสรรค์ใน
การผลิตภัณฑ์ โดยค านึ งถึ ง พ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาอย่าง
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ยั่งยืน ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแก่ผู้บริหาร
ตลอดจนองค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่นชุมชน
นั้นๆ ที่ต้องการ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้
และสื่อความหมายทางด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสภาวะแวดล้อม ซึ่งรวมถึง
มรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับ
ต้ อง ไม่ ได้  เ พ่ื อสร้ า งความต ระหนั กต่อ
สาธารณชนและเพ่ิมคุณค่าและสร้างมูลค่า
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการอย่างมีอัตลักษณ์อย่างต่อเนื่อง 
 
วิถีทำงประวัติศำสตร์วัฒนธรรมศรีวิชัยบน
คำบสมุทรภำคใต้ของไทย 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง วิ ถี
วัฒนธรรมบนคาบสมุ ทรภาค ใต้ ของ ไทย 
โดยเฉพาะบริ เวณภาคใต้ตอนบนผ่านทาง
หลั กฐ านการจดบั นทึ กและร่ อ ง รอยทา ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประกอบกับการ
ส ารวจลงพื้นที่จริงของคณะผู้วิจัยนั้นท าให้
สามารถเข้าใจสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของ
คนปักษ์ตามวิถีวัฒนธรรมแบบศรีวิชัยและตาม
คติเมืองสิบสองนักษัตร (ตามพรลิงค์) เพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งหลังจากยุคศรีวิชัยเมื่อแคว้นตามพรลิงค์
เข้มแข็งขึ้นก็ร่วมมือกับโจฬะโจมตีศรีวิชัย จน
เป็นอิสระจากศรีวิชัยได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 
17-18 นั้นเอง ต่อมาตามพรลิงค์ต้องท าศึกกับ
พวกชวา โดยตามพรลิงค์ได้ตั้ งเมืองขึ้น 12 

นักษัตรส าเร็จท าให้เมืองนครศรีธรรมราชมี
อ านาจสูงสุด จ.นครศรีธรรมราช ได้น าสัญลักษณ์
องค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นศูนย์กลางเปล่งรัศมี
และมีเมือง 12 นักกษัตรล้อมรอบมาเป็นตรา
ประจ าจังหวัด ซึ่งเมือง 12 นักษัตร ได้แก่ เมือง
สายบุรี  เมืองปัตตานี  ปีฉลู  เมืองกะลันตัน  
เมืองปะหัง  เมืองไทรบุรี  เมืองพัทลุง เมือง
ตรัง เมืองชุมพร เมืองไชยา เมืองท่าทอง (สะอุ
เลา) เมืองตะกั่วป่า และเมืองกระบุรี  

วัฒนธรรมทั้งสองแบบนี้อิทธิพลและมี
ความเจริญรุ่งเรื่องอย่างยาวนาน และมีความ
เกี่ยวข้องตั้งแต่ “ยุคสุวรรณปุระ” จนกระทั้งถึง 
“ยุคต้นของกรุงอยุธยา” โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของพุทธศาสนาและพราหมณ์ฮินดู  ร่วมกับ
วัฒนธรรมชนชาวน้ า และมีการพบหลักฐาน
เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ เทวรูปพระนารายณ์ และ
พระเจดีย์ เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้วัฒนธรรม
ปักษ์ใต้ยังได้รับอิทธิพลจากความเจริญรุ่งเรือง
ของวัฒนธรรมสังคมอินเดียและจีนจากการแผ่
อิทธิพลทางการค้า การที่ภาคใต้ตอนบนเป็น
ศูนย์กลางการค้าข้ามทวีปและศูนย์กลางการเผย
แผ่ศาสนาท าให้เกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรม
หลายยุคหลายสมัยด้วยกัน ดร.อมรา ศรีสุชาติ 
(นักประวัติศาสตร์ )  มีความเห็นในเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร สั ม ม น า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8 เรื่องพระธาตุสู่มรดก
โลก ในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2556 ณ 
โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
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และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า
ป ระ เพณีที่ สื บทอดต่ อกั นมานับจากอดี ต
จนกระทั่งปัจจุบันอันแสดงถึงแนวคิด ความเชื่อ 
โดยนัยแห่งผลงานศิลปะและวรรณกรรมที่มี
ความโดดเด่นได้แก่ การเชื่อว่าพระธาตุเจดีย์เป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาบูชาและบ ารุงรักษา ซึ่ง
มีผลก่อให้เกิดมุขปาฐะและวรรณกรรม บทกวี 
บทกล่อมเด็กมากมายที่มีความเกี่ยวเนื่องมาจาก
การท าบุญพระธาตุเจดีย์หรือการท าบุญเพื่อสร้าง
หรือเพื่อบูรณะ น ามาสู่การเกิดประเพณีการแห่
ผ้าขึ้นธาตุอันส่งผลอิทธิพลต่อไปยังที่อ่ืนๆ เช่น 
เจดีย์พระบรมธาตุ จ.ชัยนาท และยังก่อให้เกิด
ประเพณีท าบุญเดือนสิบ มีการท าขนมท้องถิ่นที่
มีทั้งความสวยงามและแสดงออกถึงฝีมือทาง
ศิลปะ นอกจากนี้ประเพณีเดือนสิบยังก่อให้เกิด
การอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน อาทิเช่น หนัง
ตะลุง มโนราห์ เป็นต้น 
 สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งจากหลักฐาน 
สิปปนันท์ นวลละออง (2557) ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคาบสมุทรภาคใต้กับ
ประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับเมืองหลวงหรือ
ศูนย์กลางของศรีวิชัย ซึ่งหลักฐานของกรม
ศิลปากรแสดงให้เห็นว่าบริเวณอ่าวบ้านดอน
ศูนย์กลางของอิทธิพลอินเดียตั้งแต่ยุคพันพาน 
นอกจากนี้  ปี  พ.ศ. 1200-1300 ไชยาเป็น
ศูนย์กลางของศรีวิชัย   และต่อมาช่วงปลายยุค
ศรีวิชัยย้ายไปอยู่บริเวณพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 
ซึ่งในอดีตนั้นราชวงศ์ไศเลนทร์อยู่ตอนเหนือของ
มาลายูเรียกว่า “ชวกะ” ต่อจากนั้นไปพิชิต “รัฐ

ศรีวิชัย” ในสุมาตรา และราชวงศ์ไศเลนทร์ชอบ
ความหมายของชื่อนี้ เพราะแปลว่า  “ผู้ชนะ” ซึ่ง
เป็ นความหมายที่ ดี  จึ งน าชื่ อนี้ ม า เป็นชื่ อ
อาณาจักรเรื่อยมา อย่างไรก็ตาม ยุคร่วมสมัย
สยาม-ไทยนั้นยุคสุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่ 19 
มีหลั ง ฐานยืนยันว่ า ไชยาถู กปกครอง โดย
นครศรีธรรมราช (ตามพรลิงค์) ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 18 ก่อนที่สุโขทัยจะปกครองโดยส่วนใหญ่ใน
แหลมมลายูราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 โดยกรม
ศิลปากร (2501, น. 101) กล่าวว่าพระเจ้าโรจน์
แห่งสุโขทัยไปภาคใต้โดยทางทะเล พระองค์
ต้องการพระสิงหล พระเจ้าศรีธรรมนครแห่ง
นครศรีธรรมราชจึงได้ถวายพระสิงหลจากลังกา
ให้พระเจ้าโรจน์ โดยพระองค์ทรงส่งจดหมายให้
พระเจ้าโรจน์มารับพระที่นครศรีธรรมราชใน 
พ.ศ. 1799 นั้นก็แสดงถึงความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนครศรีธรรมราชและสุโขทัยในลักษณะ
เพื่อนบ้านและมิตรไม่ใช่ความสัมพันธ์ลักษณะ
ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง นอกากนี้ นงคราญ 
ศรีชาย และวรวิทย์ หัศภาค (2543, น. 44-45) 
เสนอข้อสังเกตว่ามีบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
นครศรีธรรมราชสัมพันธ์ถึงการแบ่งดินแดนที่
บางสะพาน (จ.ประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างท้าวอู่
ทองกับพระเจ้าศรีธรรมโศกราชในสมัยอยุธยา 
พ.ศ.1893 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านครศรีธรรมราชไม่ได้
ถูกปกครองโดยอยุธยาในยุคแรกๆ หรือแม้แต่
สุโขทัย ท าให้สามารถสรุปได้เช่นกันว่าไชยาและ
พื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอนก็ไม่ได้ถูกปกครองโดย
สุโขทัยและอยุธยาในยุคแรกๆ 
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 ศรีวิชัยมีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งอย่างมาก ที่นี้มีความเชื่อ
และศาสนาที่หลากหลายจากวัฒนธรรมอินเดีย 
เช่น ศาสนาพุทธ (มหายาน) ฮินดู (นิกายไวษณพ
และไศวะ) นอกจากนั้นพระราชาและประชาชน
ของศรีวิชัยนับถือปฏิบัติตามอย่างพุทธมหายาน
เป็นหลัก  ซึ่ง Hall (1968, p. 78) กล่าวว่ามี
หลักฐานสนันสนุนว่าศรีวิชัยได้สูญเสียอ านาจ
หลัง พ.ศ. 1773 จากการที่พระเจ้าธรรมราชา
จันทรภานุแห่งตามพรลิงค์ผู้รับใช้ศรีวิชัยได้โจมตี
เกาะลังกา 2 ครั้งและได้เสียชีวิตจากการปะทะ
ครั้งที่ 2 หลังจากนั้นตามพรลิงค์ก็มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับสุโขทัยเนื่องจากไม่พอใจศรีวิชัย 

ภาคใต้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่
ยาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มี
ความส าคัญและมีคุณค่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ ไม่สามารถจับต้องได้ 
(Intangible Cultural Heritage) อาทิเช่น ความ
เชื่อทางพุทธศาสนามหายาน วัฒนธรรมชาวน้ า 
ประเพณีการผ้าขึ้นธาตุ และมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ จั บ ต้ อ ง ไ ด้  ( Tangible Cultural Heritage) 
อาทิ เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา โบราณวัตถุ
ส าริด เครื่องถม และผ้าทอ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่
มีลักษณะโดดเด่น สามารถเป็นตัวแทนที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม หรือ
ตัวแทนของความงดงาม และเป็นผลงานชิ้นเอก
ที่จัดท าขึ้นด้วยการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของ
บรรพบุ รุ ษ  อย่ า ง ไ รก็ ตามทั้ งภ าครั ฐและ
ภาคเอกชนและคนในพื้นที่ต่างก็เห็นความส าคัญ

ในการวางแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนา
สินค้าและการบริการอย่างมี อัตลักษณ์เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมตามแนวเส้นทางวัฒนธรรมศรีวิชัย (ไศ
เลนทรวงศ์) เช่น การเชื่อมโยงประเทศไทย 
กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซียโดยมุ่งเน้นการสรา้ง
ความสมดุล ทั้งด้านคน สังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน
ในพื้นที่สู่การพัฒนาองค์รวมในภายภาคหน้าโดย
การเผยแพร่มรดกอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่
การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและสมดุล 

อย่างไรตาม เมื่อกล่าวถึง  8 วิถีทาง
วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางประวัติศาสตร์
วั ฒน ธ ร รมศรี วิ ชั ย  อั น สมคว รแก่ ก า รสื่ อ
ความหมายและเผยแพร่มีดังต่อไปนี้ 
 
กำรรับรู้และกำรตีควำมหมำยวิถีวัฒนธรรม 

โดยสรุปวิถีชีวิตด้านต่างๆ นั้นแบ่งได้
เป็นมรดกที่จับต้อง อาทิเช่น ที่อยู่อาศัย ศิลปะ
ท้องถิ่น อาชีพ การแต่งกาย และอาหาร และที่
จับต้องไม่ ได้  อาทิ เช่น อาทิ เช่น  ที่อยู่อาศัย 
ประเพณี ภาษา ศิลปะท้องถิ่น ความเชื่อ อาชีพ 
การแต่งกาย และอาหาร ดังตัวอย่าง 
 1. อาหาร 
 อาหารปักษ์ ใต้  นั้นมี “เครื่อง เทศ” 
ส่วนประกอบส าคัญ และนี่คือเอกลักษณ์ของ
อาหารปักษ์ใต้และอาหารชาวศรีวิชัยอย่าง
แท้จริงที่จะต้องมีการปรุงด้วยเครื่องเทศและ
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สมุนไพรนานาชนิดและมีมาอย่างช้านานแล้ว 
เนื่องจากดินแดนภาคใต้ของไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน
ชื้น ซึ่งมีฝนตกทั้งปีจึงมีความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลายด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรนานาชนิด และ
เครื่องเทศนานาพันธุ์อันเป็นสินค้าที่ท าชื่อเสียง
ให้ทั่วโลกได้รู้จักดินแดนแห่งนี้ในนาม “เส้นทาง
เครื่องเทศสายส าคัญของโลก” ซึ่ง สิปปนันท์ 
นวลละออง (2555) กล่าวว่า ภาคใต้ของไทยมี
การติดต่อกับนานาชาติมาอย่างยาวนาน จาก
การที่ในอดีตนั้นเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า
ข้ามทวีปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคศรีวิชัยแล้ว 
ภาคใต้ของไทยยังมีความหลากหลายของอาหาร
อ่ืนๆ อาทิเช่น ความหลากหลายของสัตว์น้ า 
โดยเฉพาะอาหารทะเลมีรสชาติสดหวานกลม
กล่อมและของป่าที่มีคุณภาพเช่นน้ าผึ้ง รังนก 
และของป่า อ่ืนๆอย่างไรก็ตามมีค ากล่าวถึง
อาหารปักษ์ใต้ว่า “อาหารปักษ์ใต้มีคุณค่าและ
คุณสมบัติของยาบ ารุงรักษาร่างกาย และป้องกัน
การเจ็บป่วยได้” เนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ภาคใต้อันมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
จะท าให้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับไข้หวัดหรือภูมิแพ้
ได้ง่าย ดังนั้นอาหารปักษ์ใต้จะมีการปรุงด้วย

สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาและมีรสชาติที่
เข้มข้นจึงสามารถช่วยป้องกัน บรรเทา และ
รักษาโรคได้ด้วยนั้นเอง  

ชื่อเรียก “แกงเหลือง” อาจเนื่องมาจาก
สีสันของแกงปักษ์ใต้ที่ใส่ขมิ้นเยอะจนมีสีเหลือง
เด่นชัดนั้นเอง อาหารปักษ์ใต้มักมีรสเผ็ดร้อน
นิยมทานร่วมกับเครื่องเคียงเรียกว่า “ผักเหนาะ” 
ซึ่งเป็นผักนานาชนิดเพื่อลดความร้อนแรงของ
อาหารปักษ์ใต้ที่ต้องใส่เครื่องเทศให้ครบเครื่อง
เข้มข้นจากเครื่องแกง ไม่ใช้จากพริกเป็นส าคัญ 
ดังนั้นจึงเรียกว่า “เครื่องแกง” ซึ่งรสชาติเข้มข้น
นี้จาก (ข่า ส าหรับแกงบางชนิด) ขมิ้น พริกไท 
หอมแดง กระเทียม และน ามาโขลกต าร่วมกับ
เกลือและกะปิชั้นดีของปักษ์ใต้เพื่อเพิ่มความ
เ ข้ ม ข้ น และคว ามกลมกล่ อม  แล้ ว ใ ส่ น้ า
มะขามเปียกแบบหวานอมเปรี้ยว และหากเป็น
แกงกะทิ ก็ ใ ส่ และตะ ไคร้ และ หั วกะทิ ที่ มี
คุณภาพสูงในพื้นที่ อย่างไรก็ตามคนไทยภาคใต้
จ ะ เ รี ย กแก งปั กษ์ ใ ต้ ว่ า  “ แก งส้ ม ”  อ า จ
เนื่องมาจากใส่น้ า “มะขามเปียก” ด้วยแต่ใน
ภาษาปักษ์ใต้ เรียกว่า “ส้มขามเปียก” และ
เรียกว่า “แกงส้ม” ต่างจากคนภาคอ่ืนที่เรียก
แกงใต้จะเรียกว่าแกงเหลืองตามลักษณะของสี
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ก.  ข้าวย ากับน้ าบูดู  
ข.  แกงไตปลา หรือ แกงพุงปลา  
ค.  กุ้งผัดเครื่องแกงกับสะตอ  
ง.  แกงส้มปลา  
จ.  ปลากระบอกต้มส้มขมิ้น  
ฉ. ปลาลวกกับน้ าจิ้มเข้มข้น  

ภาพ: ตัวอย่างอาหารคาวกับข้าวพื้นถิ่นรอบอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฏร์ธานี 
ที่มา:http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/others/wilaip  
    orn/__84.html วันที่ 26 มีนาคม 2555 ปรับปรุงใน สปิปนันท์ นวลละออง (2557)

นอกจากนี้ งานบุญวันสารทเดือนสบิ
เป็นประเพณีส าคัญของชาวปักษ์ใต้อันแสดง
ถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อ
บรรพบุรุษ โดยอาหารจะบรรจุ เสบียง
อาหารเช่น พืชผักพื้นถิ่น อาหารแห้ง และ
เครื่องปรุง นอกจากนี้ยังบรรจุเครื่องใช้
จ า เป็นในชีวิตประจ าวันไว้ในภาชนะที่
เรียกว่า “หมุรับ”ด้วย (นิยมในถัง กาละมัง 
ถัง ถาด)อย่างไรก็ตามขนมที่ใช้ในประเพณี 
(หมุรับ) มีอยู่ 5 อย่าง ได้แก่ (1) ขนมพอง 
เป็นสัญลักษณ์แทนเรือนแพที่บรรพบุรุษใช้

ข้ าม ห้วงมหรรณพ (2 )  ขนมลา  เป็น
สัญลักษณ์แทนแพรพรรณเครื่องนุ่งห่ม (3) 
ขนมบ้ า  เป็นสัญลักษณ์แทนลูกสะบ้ า 
การละเล่นที่เป็นที่นิยมในช่วงวันสงกรานต์ 
(4) ขนมดีซ า เป็นสัญลักษณ์แทนเงิน (เบี้ย) 
ส าหรับใช้จ่าย และ(5) ขนมกง หรือ ขนมไข่
ปลา เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ 
อย่างไรก็ตาม จากค าบอกเล่าเรื่องราวใน
อดีตนั้นกล่าวว่า “ขนมลาลอยมัน” เป็น
ขนมหัวใจ (หมุรับ) ที่เพิ่มเติมเป็นอย่างที่ 6 
อันมีความหมายถึงสัญลักษณ์แทนฟูกหมอน
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 2. การแต่งกาย 
 

 
 

ภาพ: ตัวอย่างผ้ายกและเครื่องประดับ เช่น เครื่องประดับละครของตระกูล ณ นคร (ฟารุต สมัครไทย) 
และผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่ 2 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) คือ เจ้า
เมืองผู้ส่งเสริมการทอผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช  
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (2552) 

 
 3. ที่อยู่อาศัยและสถาปัตยกรรม 

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่
ส าคัญ เช่น เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุ
ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  แ ล ะ เ จ ดี ย์ วั ด พ ร ะ ม ห า ธ าตุ
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  รวมถึง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นบ้านลอยน้ าและบ้านศรียา
ภัย 

**เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์
ธานี เป็นเจดีย์ศิลปะศรีวิชัยยุคศรีวิชัยองค์เดียว
ในประเทศไทยที่มีความสมบูรณ์  และเป็น
หลักฐานส าคัญที่แสดงความเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักรศรีวิชัยบนคาบสมุทรภาคใต้ของไทย 
ส่วน**เจดีย์วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบ
ล้านนามีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองค าแท้ 
จากความเชื่อเล่าสืบตอบกันมาว่าองค์พระธาตุ

ประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมาย
จรดปลายเจดีย์ ซึ่งสิ่งของมีค่า เหล่านี้พุทธศสานิ
กชนน ามาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน จากค าขวัญประจ า
จังหวัดเมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองค า ชื่น
ฉ่ าธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ 
มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู ข้อความว่า พระ
ธาตุทองค า จึงหมายถึง ยอดเจดีย์ทองของพระ
บรมธาตุนั่นเอง ในอดีตพบความมหัศจรรย์อย่าง
หนึ่งของ องค์พระบรมธาตุ คือ องค์พระธาตุจะ
ไม่มี เงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่อง
กระทบไปทางใด ซึ่งยังไม่มี ใครหาค าตอบ ได้ว่า
เป็นเพราะอะไร จากความมหัศจรรย์นี้  การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงให้เจดีย์นี้เป็น 1 ใน 
unseen Thailand ของเมืองไทย
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ภาพ:  เจดีย์วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช (ซ้าย) 

และ เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (ขวา) 
ที่มา: สิปปนันท์ นวลละออง (2557) 
  

ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท า ง
สถาปัตยกรรมของบ้านศรียาภัยในตลาด
โบราณที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  
 บ้านศรียาภัยอยู่ที่ตลาดบ้านพุมเรียง
ซึ่งเป็นตลาดโบราณที่ยังมีชีวิตชีวาอยู่กระทั่ง
ปัจจุบัน บ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของเจ้าเมืองและ
ได้รับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากคน
หลายๆรุ่ น  ภู มิ ทั ศน์ วัฒนธรรมบริ เ วณนี้ มี
ความส าคัญในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สังคม 

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของไชยาและศรี
วิชัยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการเรียนรู้และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ แนวความคิดในการ
ออกแบบ และการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ
ของบ้านอย่างเหมาะสมตามลักษณะรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้  เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
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ภาพ:  ส่วนต่างๆของบ้านศรียาภัยตามลักษณะสถาปัตยกรรมภาคใต้ ซึ่งผสมกลมกลืนกับหลากหลาย 
  วัฒนธรรมเนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางการค้าข้ามทวีป เช่น ไทย จีน มาลายู เป็นต้น  
ที่มา:  สิปปนันท์ นวลละออง (2549) 
 

 
ภาพ:  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลอยน้ า และ แม่น้ าพุมดวง  
ที่มา:  สิปปนันท์ นวลละออง พ.ศ. 2551  
 

จากภาพเป็นสภาพหลังจากน้ าหลากใน
เดือนเมษายน 2551ซึ่งเป็นภาพบ้านลอยน้ าของ 
นายขึม จันทร์ช่วง บ้านเลขที่63 ม.3 ต.ท่าขนอน 
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  ไม่ได้รับความ 
เสียหายจากภาวะน้ าหลากบริเวณแม่น้ าพุมดวง 
การรักษาไม้ไผ่โดยการตากแดด  ย่างไรก็ตามใน
อดีตจนกระทั่ งปั จจุบันน้ าท่ วมถึ งขอบบน
หน้าต่างชั้นสองของบ้าน  

ชุมชนบ้านลอยน้ าจึงเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนโบราณใน จ.สุราษฎร์ธานี 
ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ าพุมดวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทางตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน โดยมีการขนส่ง

สิ น ค้ า นั บ จ า ก อ ดี ต ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ สมัยพนม ทวาราวดี ศรีวิชัย 
โดยเฉพาะในสมัยอยุธยาจนกระทั่งรัตนโกสินทร์
ตอนต้นเคยเป็นท่าเก็บภาษีอากร จึงมีชื่อว่า “ท่า
ขนอน” มีอัตลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
แบบสะเทินน้ าสะเทินบกซึ่งสืบทอดภูมิปัญญา
จากบรรพบุรุษที่มีสัญชาตญาณแห่งชนชาวน้ า 
เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน และ
แก้ปัญหาอย่างง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ (Simple 
is the Best) 
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 4. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 - ประเพณีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พระบรมธาตุเจดีย์ ที่มีการสืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนานอันสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาที่มีต่อพระ
บรมธาตุอย่างเหนี่ยวแน่น โดยเฉพาะประเพณี
การแห่ผ้าห่มธาตุ ผ้าพระบฎ ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ .  2542 และ
นักวิชาการจิตรกรรมได้ให้ความหมายผ้าพระบฎ
ว่าคือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธ
ประวัติแขวนไว้บูชาแทนรูปปฏิมากรรม ซึ่งมี
ต านานมาจากประเทศอินเดียว่าพระเจ้าอชาต
ศัตรูทูลขอพระพุทธฉายจากพระพุทธเจ้าโปรด
ประทานพระพุทธฉาย โดยทรงประทับบนผืนผ้า
และระบายสีต่างๆ ภาพที่นิยมคือภาพ  

“กาลจักร” หรือ Wheel of Life หรือ ปฏิจจสมุทป
บาท ซึ่งแสดงออกถึงธรรมที่พระพุทธองค์สั่งสอน 
(บัญชา พงษ์พานิช กล่าวในวิมล ด าศรี (2557)) 
การผลิตผ้าพระบฎนั้นมีต้นทุนต่ าและพกพาได้
ง่าย (ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ กล่าวใน วิมล ด าศรี 
(2557)ความมุ่งหมายในการสร้างขึ้นเพื่อเป็นการ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดย
น าผ้าพระบฎไปถวายวัดเป็นพุทธบูชา และยังใช้
ประดับตกแต่งศาสนสถาน และประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาด้วย โดยนิยมเผยแพร่
ในสุวรรณภูมิไปถึงทิเบต จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ส่วน
คนไทยภาคเหนือนิยมจะเรียกผ้าทอถวายต่างไป
ว่า “ตุง” 
 
 

       

        

ภาพ: ผ้าพระบฎและการแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ที่มา: ผ้าพระบฎและการแห่ผ้าขึ้นธาตุ: วิมล ด าศรี (2557) 
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 - ง านบุญวั นสา รท เดื อนสิ บ เป็ น
ประเพณีส าคัญของชาวปักษ์ใต้อันแสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษ 
เพื่อให้ลูกหลานได้ร าลึกคุณความดีของบรรพ
บุรุษ และท าบุญให้ท่านเหล่านั้น โดยถือว่าเป็น
วันรวมญาติอีกด้วย โดยจะบรรจุเสบียงอาหาร
เช่น พืชผักพื้นถิ่น อาหารแห้ง และเครื่องปรุง 
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง บ ร ร จุ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ จ า เ ป็ น ใ น
ชีวิตประจ าวันไว้ในภาชนะที่เรียกว่า “หมุรับ” 
(นิยมในถัง กาละมัง ถัง ถาด) ด้วยโดยจะมีการ
จัดงานสาดเดือนสิบนัน้สามารถแบ่งดา้นพิธีกรรม
ออกเป็น 2 จุดใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 

 (1) จุดที่มีการสวดมนต์ฟังธรรมเพื่อ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
ภายในวัด  
 (2) จุดที่มีการจัดให้มี “ลานชิงเปรต” 
เพื่อท าบุญแก่บรรพบุรุษผู้ที่ท าบุญน้อยและมี
บาปมีกรรมท าให้ไม่สามารถเข้าไปรับบุญที่อุทิศ
ให้ภายในพิธีสงฆ์ได้ จึงต้องรอรับส่วนบุญอยู่
ภายนอกบริ เวณลานวัด  ซึ่ งหลั งจากเสร็จ
พิธีกรรมในการอุทิศส่วนบุญที่ลานเปรตเสร็จไป
แล้ว คนยากไร้และเด็กๆ ก็จะแย้งของที่วางไว้
เพื่อท าบุญบริจาคทานและเพื่อความสนุกสนาน
ด้วย  
 

 

ภาพ:  ลานชิงเปรตและพิธีชิงเปรต (ซ้ายและตรงกลาง)  และการสวดมนต์ฟังธรรม (ขวา)  
ที่มา: สิปปนันท์ นวลละออง (2557) 
 
 - การชักพระหรือการแห่พระนั้นเป็น
การเลียนแบบหรือการแข่งขันกับการน าเทวรูปอ
อกแห่ของฝ่ายพราหมณ์นั้นเอง โดยพุทธบริษัท
ได้จัดการตกแต่งเรือพระให้เข้ากันกับข้อความใน
พระคัมภีร์  เช่น เรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จจาก
ดาวดึงส์เพื่อเยี่ยมและเทศน์แก่พระมารดา พิธีนี้
มีตั้งแต่สมัยศรีวิชัยมากกว่า 1,200 ปีมาแล้ว การ

แห่เรือพระบกนั้นน่าจะมีมานานก่อนการแห่พระ
ทางน้ า เพราะจากการบันทึกในจดหมายเหตุของ
พระอ้ีจิงบอกว่าในอดีตได้เดินทางมาท่องเที่ยว
พบแต่การแห่พระทางบก โดยไม่ได่ระบุถึงการ
แห่พระทางน้ าแต่อย่างในขบวนงานชักพระ หาก
วัดใดอยู่ใกล้น้ าก็มาทางน้ า วัดใดสะดวกทางบกก็
มาทางบกซึ่งผู้ที่มาร่วมงานก็จะเข้ามาเข้าช่วยกัน
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ลากเรือพระ ถือเป็นความสนุกสนานและได้บุญที่
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอีกด้วย งานชักพระจะมีใน
ช่วงเวลาเดียวกับประเพณีสารทเดือนสิบ และ
มักจะมีการร้องเพลงโต้คารมและมีขบวนร่ายร า
ตลอดขบวนการแห่เรือพระ ซึ่งบรรดาลูกหลาน
ชาวใต้นิยมกลับมาเยี่ยมบ้าน กลับมาหาญาติ
ผู้ใหญ่และพี่ๆ น้องๆ กันในช่วงนี้มากกว่าช่วง
สงกรานต์เสียอีก 
 - การร ามโนราห์ เป็นการแสดงร่ายร า
พื้นถิ่นของภาคใต้และเป็นที่นิยมกันมากนับจาก
อดีตตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจนกระทั่งปัจจุบัน ถือว่ามี
ความส าคัญมากส าหรับชาวปักษ์ใต้อันแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ ความรู้สึกนึกคิดของชาวปักษ์ใต้ใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ งแวดล้อม โดย
เรื่องราวที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย คือ เรื่อง 
“นวลส าลี” โดยมโนราห์เป็นเจ้าหญิงที่มีลักษณะ
คล้ายนกเนื่องจากมีปีก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
และเครื่องดนตรีที่ใช้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมา
จากวัฒนธรรมอินเดีย เช่น ปี่ ขลุ่ย และกลองโดย
ผู้ที่จะแสดงการร้องและร่ายร ามโนราห์จะต้องมี
ทักษะสูงทั้งในการร้องกลอนสด และต้องมีท่าร า
ที่อ่อนช้อย การร ามโนราห์ของศรีวิชัยนั้นจะมีทั้ง
พระเอกนางเอกและตัวประกอบ และการเต้นนัน้ 
มีลักษณะเป็นนาฏศิลป์ประเภทมหรสพ ปัจจุบัน
ยังมีเครื่องทรงมโนราห์โดยแท้ที่ยังมีเหลืออยู่ให้
เห็นนั้น พบว่าอยู่ที่ ต.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

ภาพ: เครื่องทรงมโนราห์ 
ที่มา: โดย เมธาวี นวลละออง (2556) ปรับปรุงโดยสิปปนันท์ นวลละออง (2557)  
 

 - หนังตะลุง เป็นการแสดงพื้นถิ่นของ
ภาคใต้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนับจากอดีต
จนกระทั่งปัจจุบันซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหนัง

ใหญ่ของภาคกลางด้วย ตัวละครแสดงออกมี
ลักษณะรูปแบบของพราหมณ์ ฤๅษี พระศิวะ 
และพระนารายณ์ เป็นต้น จุดเริ่มต้นน่าจะได้รับ
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การเผยแพร่โดยตรงจากพราหมณ์อินเดียที่เข้า
มาในดินแดนภาคใต้ตั้ งแต่ยุ คก่อนศรีวิชัย 
เรื่องราวมักจะเกี่ยวข้องกับพระเอกซึ่ง เป็น
เจ้าชายที่ต้องเดินทางออกไปศึกษาเล่าเรียนกับ
พระฤๅษีในป่า ต่อมาได้ไปเจอนางเอกซึ่งเป็นเจ้า
หญิง ระหว่างนั้นก็ได้มีการผจญภัยต่างๆ เกิดขึ้น
มากมาย นอกจากนี้ยังมีตัวละครในกลุ่มเพื่อน
ของพระเอก ที่มีเรื่องราวความสนุกสนาน ซึ่ง 
“นายหนังตะลุง” เป็นผู้เล่นหนังตะลุงเพียงคน
เดียว ร่วมกับวงดนตรี 1 วง และนายหนังตะลุง
จึงต้องมีความสามารถมาก เพราะจะมีการผูก
เรื่องราวโดยการน าเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน
เช่นเรื่องการบ้านการเมืองมาวิเคราะห์ วิจารณ์ 

และบอกเล่ากันในโดยน ามาผนวกกับเรื่องราวใน
ท้องเรื่อง แล้วจึงน ามาเปรียบเทียบกับหลักธรรม
ให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับทั้งความสนุกสนานและหลักคิด
ไปพร้อมๆกัน 
 จุดก าเนิดของ “หนังตะลุง” ว่ามา
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรง
ขยายอ านาจและอาณาจักรมายังตะวันออกกลาง
และเอเชีย ขณะที่พระองค์มาถึงอินเดียนั้นเอง 
พราหมณ์ได้น าหนังตะลุง (การเล่นเงา) เพื่อแสดง
ความเคารพพระเจ้าและวีระบุรุษ (ชื่อ ชนานาต
กา) การเล่นเงาก็กระจายเผยแพร่ทั่วเอเชีย เช่น 
ไทย ชวาในอินโดนีเซีย มาเลเซีย เขมร และพม่า 

 

 

ภาพ:  ตัวอย่างตัวหนังตะลุงรอบอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฏร์ธานี 
ที่มา:  สิปปนันท์ นวลละออง (2557) วันที่ 26 มีนาคม 2555 ปรับปรงุโดย สปิปนันท์ นวลละออง  
  (2555) จาก http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://toeynaja.files.  
  wordpress.com/2012/02/e0b980e0b895e0b989e0b8a266.jpg&imgrefurl 
 

 -พระแก้วมรกต มีต านานการเดินทาง
ที่เกี่ยวข้องประเพณีการเดินทางเยี่ยมลูกหลาน
ของราชวงศ์ไศเลนทรวงศ์ซึ่งเป็นบรรพบุรุพของ

คนภาคใต้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ จากต านานพระ
แ ก้ ว ม ร ก ต พ บ ว่ า มี ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมของชาวใต้นั้นคอื

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Kanang_3.jpg
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การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องหรือแสดง
ความผูกพันธ์ระหว่างเครือญาติในหมู่คนภาคใต้
จนถึงปัจจุบันนี้ โดยต านานการเดินทางของพระ
แ ก้ ว ม ร ก ต จ า ก เ รื่ อ ง เ ล่ า สื บ ต่ อ กั น ม า ใ น
ประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ ในระหว่าง พ.ศ. 1270-
1330 โดยกล่าวไว้ว่า ช่วงเวลา พ.ศ. 1260-1270 
ขณะที่พระวิษณุกรรมเทพทรงยังเป็นพระราช
โอรส ทรงไปหาแก้ว (แก้วมรกต) กับพระอินทร์
ซึ่งเป็นพระราชบิดาจนได้เป็นตาปะขาว และได้
น าแก้วมรกตนี้ไปถวายพระนาคเสน เพื่อมาแกะ
เป็นพระพุทธรูปเพื่อท าหน้าที่ประกาศนิพพาน
ธรรมให้คนเข้าถึงนิพพานธรรมอย่างน้อย 5,000 
ปี และเมื่อพระอินทร์สวรรคต พ.ศ. 1270 พระ
วิษณุกรรมครองราชย์แทน ทรงท าให้กรุงศรีโพธิ์ 
(ต่อมาเปลี่ยนเป็นกรุงศรีวิชัย) เจริญรุ่งเรือง จน
เป็นประมุขแห่งไศเลนทร์ทั้งหมดทั้งมวล ต่อมา
ได้มีวัฒนธรรมการเดินทางเยี่ยมลูกหลานไศ
เลนทร์ของพระแก้วมรกต ตามล าดับเวลาจาก

อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน โดยเริ่มต้นที่ไชยา สุ
ราษฎร์ธานี (“กรุงศรีโพธิ์” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 
“กรุงศรีวิชัย”) นครศรีธรรมราช (กัมโพช)
อิ นทปั ตนครวั ด ( กั มพู ช า )อ โ ยธยา
ก า แ พ ง เ พ ช รล ะ โ ว้ ก า แ พ ง เ พ ช ร
เชียงรายล าปางเชียงใหม่หลวง
พ ร ะ บ า ง ( ล า ว )เ วี ย ง จั น ท น์ ( ล า ว ) 
กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน) ส าหรับต านาน
และความเชื่อเกี่ยวกับการเดินทางของพระแก้ว
มรกต จากเส้นทางนี้  จะพบว่า ไม่ เพียงแต่
เกี่ยวข้องกับเส้นทางในวิถีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมภาคใต้ เท่ านั้น  แต่ยั ง เ ห็นความ
เชื่อมโยงหรือเก่ียวข้องทางวัฒนธรรมของผู้คนใน
ดินแดนส่วนต่างๆ ของผู้คนในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศไทย กัมพูชา และ
ลาว อีกด้วย

 

 
ภาพ: พระแก้วมรกต (Emeral Buddha Image) 
ที่มา: ปรับปรุงจาก facebook ของคุณนัท จุล โดย สิปปนันท์ นวลละออง (2557)  
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 5. ภาษา 
 นับตั้งแต่โบราณกาลคนใต้ใช้ภาษา

ปักษ์ใต้เป็นภาษาพูดที่คนจีนเรียกว่าภาษาคุน
หลุน (ขุนหลวง) ส่วนภาษาเขียนใช้อักษรอินเดีย 
เช่น อักษรบาลีและสันสกฤต รวมถึงอักษรขอม
และอักษรมอญ โบราณซึ่งมีการพบหลักฐานศิลา
จารึกและบันทึกต่างๆ เช่น จารึกศรีวิชัย ได้แก่ 
ศิลาจารึกหลักที่  23 และหลักที่  24 ซึ่งพบที่
บริ เวณรอบอ่าวบ้านดอน จ.สุ ราษฎร์ธานี         
และนครศรีธรรมราช 
 งานวรรณกรรมและงานวรรณคดีนั้น
มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เป็นได้ทั้งงานที่
ให้ทั้งความรู้ คติธรรม และความบันเทิง ได้แก่ 
วรรณคดีประเภทนิทานพื้นบ้านหรือเกี่ยวกับ
ราชวงศ์ วรรณคดีที่เป็นเรื่องจริงหรือมีเค้าเรื่อง
จริง วรรณคดีเกี่ยวกับพิธีกรรม วรรณคดีเก่ียวกับ
ศาสนา วรรณคดีเกี่ยวกับค าสอน และวรรณคดี
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า
ภาษาที่ใช้กันในยุคศรีวิชัยนั้นโดยมากหากเป็น
ภาษาพูดจะเป็นภาษาไทย ซึ่งพระอ้ีจิง เรียก
ภาษาพูดนี่ว่า “ภาษาคุนหลุน” (ขุนหลวง มา
จากชื่อต าแหน่งของผู้น า) แต่ตัวอักษรนั้นมักจะ
ใช้ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีและภาษาขอม 
(อาจเนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีการประดิษฐ์อักษร
ในภาษาไทย จึงใช้ภาษาสันสกฤตจากอิทธิพล
ของอินเดียและพุทธศาสนา) ท่านพุทธทาสกล่าว
ว่า คนอินเดียที่มาเป็นครูสอนผู้คนในดินแดน
สยามนี้มีมากว่า 2,000 ปีมาแล้ว ท าให้ภาษาเดิม
ของสยามถดถอยไป แต่มีการน าค าอินเดียมาใช้

เพิ่มข้ึน จนภาษาไทยมีรากฐานเป็นบาลีสันสกฤต
มากข้ึน เช่น ค าว่า อาหาร อากาศ อาทิตย์ ไชยา 
จันทรา เทวดา ปักษา พุทธเจ้า สังสารวัฏ ศิลา 
สิงห์ และหงษ์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังพบวรรณกรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับศรี
วิ ชั ย ไม่ ว่ าจะเป็นการบันทึกในพงศาวดาร 
จดหมายเหตุ ศิลาจารึก ต านาน และนิทาน ของ
จีน  อาหรับ  อินโดนี เซี ย  อิน เดีย  ศรีลั งกา 
มาเลเซีย และไทย เป็นต้น 
 6. อาชีพ 
 เกษตรกรรมและการประมง เป็น
อาชีพหลักของคนปักษ์ใต้นับจากอดีตจนกระทั่ง
ปัจจุบัน โดยมีการน าเอาความรู้ เกี่ยวกับคน 
ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ มาผสมผสาน
กับประสบการณ์และความช านาญที่มีมาท าให้
เกิดความกลมกลืน ตัวอย่างเช่น การไหว้แม่
ย่านางเรือ และขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวกับ
การท านา  
 มีหลักฐานและร่องรอยของการ
เดินทางติดต่อ เพื่ อท าการค้ าและเกิดการ
แลกเปลี่ยนสินค้าตลอดเส้นทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคศรีวิชัย 
บริเวณรอบอ่าวบ้านดอนพบว่าคนศรีวิชัยและคน
ใต้มีความช านาญด้านการประมงนับจากอดีต
จนกระทั่งปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ยังมีความช านาญ
ในการท าลูกปัดและการค้าขายในฐานะพ่อค้าคน
กลางด้วย เช่นตัวอย่างการพบควนลูกปัด ที่
กระบี่ เขาศรีวิชัย หรือแหลมโพธิ์ที่สุราษฎร์ธานี
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ซึ่งเป็นแหล่งผลิตลูกปัดขนาดใหญ่มากและมีการ
ท าการค้าขายลูกปัดหลากหลายชนิดและมาจาก
หลากหลายที่มาทั่งจากที่ผลิตในท้องถิ่นเองและ
มาจากต่างชุมชนต่างดินแดนที่ไกลออกไปข้าม
ประเทศ และมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างคน
ท้องถิ่นและคนต่างประเทศ และที่นี่ยังมีสินค้า
เครื่องเทศและของป่าเป็นสินค้าหลัก อาทิเช่น 
เครื่องเทศ ยาสมุนไพร งาช้าง รังนก และเขาสัตว์ 
เป็นต้น  ซึ่ งปัจจุบันก็ยังมีการค้าขายกันอยู่  

นอกจากนี้พื้นที่รอบอ่าวบ้านดอนยังมีพื้นที่
เหมาะสมในการท านาเพื่อเลี้ยงทั้งคนในพื้นที่
และนักเดินทางจ านวนมากด้วย จะเห็นได้ว่า
ตลอดเส้นทางข้ามทวีปจากตะกั่วป่า-อ่าวบ้าน
ดอน จะพบเห็นคนท้องท าการร่อนแร่เป็นระยะๆ
ที่แม่น้ าใน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีการเลี้ยงช้าง
ของคนท้องถิ่นที่บริเวณท่าเรือเกาะคอเขา และ
พบเรือประมงตลอดเส้นทางจนถึงอ่าวบ้านดอน

      
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ:  การประกอบอาชีพของคนท้องถิ่นภาคใต้ 
ที่มา:  http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/  
  others/wilaiporn/84.html 
 
 อย่างไรก็ตามนับจากอดีตจนกระทั่ง
ปัจจุบันการท านาในภาคใต้ไม่ได้ท าเพื่อขายเป็น
สินค้าอย่างเดียวแต่ท านาเพื่อรับประทานใน
ครอบครัวเป็นหลัก ดังนั้นจะค านึงถึงสุขภาพ
ค่อนข้างมาก จึงใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่และ
ไม่นิยมใช้สารเคมีในนาข้าว แต่การท านาใน
ภาคใต้ยังขาดความรู้เทคนิคสมัยใหม่ อุปกรณ์ที่

ใช้ในการท านาได้แก่ ไถ คราด แอก แกะ เคียว 
ครูด ครกสี ครกสากต าข้าว แสกหาบข้าว กระด้ง
ฝัด ข้าว กระด้งมอญ สอบจูดใช้ส าหรับนั่งใส่
ข้าวเปลือก นอกจากนี้คนใต้นิยมเก็บข้าวทีละ
รวง ได้แก่ หล้อ (เกราะ) แขวนคอวัวควาย 
เสียงหล้อดังเป็นเป็นการแสดงต าแหน่งที่อยู่  
นอกจากนี้คนใต้ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพการ
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ประมงทางทะเลด้วยอุปกรณ์ท้องถิ่นที่มีแต่อดีต 
เช่น สวิง ไซ ไม้พาย และจะออกหาปลาโดยใช้
ฉมวกแทงปลา ส่วนบริเวณป่าชายเลนจะใช้แร้ว
ดักปลาและจับกุ้งด้วยฉมวก ซึ่งการท าการ
ประมงด้วยอุปกรณ์ท้องถิ่นมีมาตั้งแต่อดีต เช่น 
ไซ ส้อน ยอ โหม่ ไปจับกุ้ง ส่วนแห เบ็ดราว ตะ
ข้อง สุ่ม เจ้ย ใช้จับปลาที่แม่น้ า ล าคลอง 
 จากการศึกษาและการส ารวจของ ดร.
ควอริตช์ เวลส์ เกี่ยวกับการท ากสิกรรมในสมัย
ศรีวิชัยนั้น โดยรอบอ่าวบ้านดอนมีความส าคัญ
มาก เพราะนอกจากจะเป็นเมืองหลวงของศรี
วิชัยแล้วยังเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะส าหรับท ากสิกรรมมาก เช่น การท านา 
และท าการประมง นั้นอาจเป็นสาเหตุให้คนที่นี้
นิยมรับประทานสัตว์น้ า 
 7. ความเชื่อ 

 ความเชื่อและวัฒนธรรมของคนใต้

ประกอบด้วยพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา การ

ประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมรอบตัว และ

การศึกษา 

 (1) คนใต้ได้รับอิทธิพลพราหมณ์และ

พุทธศาสนามาจากอินเดีย และรับอิทธิพล

อิสลามมาจากตะวันออกกลาง โดยความเชื่อและ

ความศรัทธาทางศาสนานี้ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและ

น ามาสู่ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ หลัก

จริยธรรม แนวทางของท้องถิ่ น หรือแม้แต่

กฎเกณฑ์บรรทัดฐานต่างๆ รวมถึงกฎหมาย และ

ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ  

 (2) คนทางใต้นี้มักประกอบอาชีพใน

รูปแบบเกษตรกรรมและการประมง ประชาชน

รู้จักการน าเอาความรู้เกี่ยวกับคน ธรรมชาติ และ

สิ่งเหนือธรรมชาติ มาผสมผสานกับประสบการณ์

และความช านาญที่มีมาท าให้เกิดความกลมกลืน 

ตั ว อย่ า ง เช่ น  กา ร ไหว้ แม่ ย่ า น า ง เ รื อของ

ชาวประมง และขนบธรรมเนียมประเพณี

เกี่ยวกับการท านา เช่น การท าขวัญข้าว การท า

ขวัญควาย การแรกนาขวัญ และประเพณี

เก่ียวกับเทพยาดา และเทวดาอารักษ์ 

 (3) ความเชื่อและวัฒนธรรมของคน

ปักษ์ใต้นั้นจะอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสงบ

สุข โดยพยายามผสมกลมกลืนระหว่างกิจกรรม

ของคนและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว โดยน ามา

ประยุกต์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับ

ธรรมชาติทางภูมิศาสตร์หรือสภาพภูมิอากาศ 

เป็นต้น 

(4) การศึกษาและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

จากผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือจากบรรพบุรุษเป็น

สิ่งที่ช่วยเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆที่มีตั้งแต่อดีต

จ น ก ร ะ ทั่ ง ปั จ จุ บั น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อย่ า ง ยิ่ ง 

“หลักธรรมในพุทธศาสนา” จัดเป็นหลักส าคัญที่
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น ามาซึ่งปรัชญาในการด าเนินชีวิตตามวิถีของคน

ใต้นั่นเอง 

 - เพลงกล่อมเด็ก เป็นขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมานับ

จากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันอันแสดงถึงแนวคิด 

ความ เชื่ อ  โ ดยนั ยแ ห่ งผลงานศิ ลปะและ

วรรณกรรมที่มีความโดดเด่นได้แก่ การเชื่อว่า

พระธาตุเจดีย์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาบูชา

และบ ารุงรักษา ซึ่งมีผลก่อให้เกิดมุชปาฐะและ

วรรณกรรม บทกวี บทกล่อมเด็กมากมายที่มี

ความเกี่ยวเนื่องมาจากการท าบุญพระธาตุเจดีย์

หรือการท าบุญเพื่อสร้างหรือเพื่อบูรณะ น ามาสู่

การเกิดประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ อันส่งผล

อิทธิพลต่อไปยังที่อ่ืนๆ เช่น เจดีย์พระบรมธาตุ 

จ.ชัยนาท และยังก่อให้เกิดประเพณีท าบุญเดือน

สิบ มีการท าขนมท้องถิ่นที่มีทั้งความสวยงาม

และแสดงออกถึงฝีมือทางศิลปะ นอกจากนี้

ประเพณีเดือนสิบยังก่อให้เกิดการอนุ รักษ์

การละเล่นพื้นบ้าน อาทิเช่น หนังตะลุง มโนราห์ 

เป็นต้น 

 - ความเชื่อเรื่องเปรต เป็นความเชื่อ

เรื่องบาปบุญคุณโทษซึ่งมาจากผลของกรรมว่า

ความชั่วเปรียบเสมือนยาพิษ   พระพุทธองค์สั่ง

สอนให้เราท าความดี ละจากความชั่ว และท า

จิตใจให้บริสุทธิ์ หากผู้ใดที่ท าความชั่วมากๆ ก็

อาจจะตกอยู่ในสภาพเปรต ดังนั้น คนปักษ์ใต้จึง

มีประเพณีและเทศกาลที่จะอุทิศส่วนบุญส่วน

กุศลให้กับผู้ที่ตกอยู่ในสภาพเปรต (บุคคลที่ท า

กรรมชั่ว กรรมหนัก จนไม่สามารถเข้าไปรับบญุที่

อุทิศให้ภายในพิธีสงฆ์ได้ จึงต้องรอรับส่วนบุญอยู่

ภายนอกบริเวณลานวัด) โดยจะจัดพิธีกรรมใน

การอุทิศส่วนบุญที่ลานเปรต หลังจากเสร็จ

พิธีกรรมเสร็จไปแล้ว คนยากไร้และเด็กๆ ก็จะ

แย้งของที่วางไว้เพื่อท าบุญบริจาคทานเรียกว่า 

“การชิงเปรต” ซึ่งข้อสังเกตและมุ่งหมายของ

การชิงเปรต ได้แก่ 

 (1) เพื่อน าของเหลือจากเปรตให้เด็กๆ 

ไปรับประทานจะได้สุขภาพแข็งแรง ปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บ 

 (2) เพื่อน าของเหลือจากเปรตของ

เหลือจากเปรตไปหว่านในเรือกสวนไร่นา เพื่อให้

ผลผลิตงอกงามดี 

 (3) เพื่อน าของเหลือจากเปรตบางคน

น าไปรับประทานจริง แต่ส าหรับบางกลุ่มคนที่

ต่างศาสนาอาจจะมีจุดมุ่งหมายอย่างอื่น 

 (4) เพื่อให้เปรตตระหนักได้ว่าของที่

น ามาตั้งบูชาเปรตนั้นมีของหลายระดับ  

 (5) เด็กๆ ที่มาชิงเปรตนั้นนิยม “เงิน” 

ซึ่งเป็นหนึ่งในของที่ตั้งบูชาเปรต 
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 หมายเหตุ : ค าว่า “ชิงเปรต” นั้น

หมายความว่าชิงของที่เหลือจากเปรตกันเอง 

ไม่ได้หมายความว่าชิงของจากเปรต (ค าว่า “ชิง” 

ในภาษาปักษ์ใต้ หมายถึง “แย่ง”) และมีค ากล่าว

ไว้ว่า “ตอนมีชีวิตดูแลกาย พอตายไปก็ดูแล

วิญญาณ” 

 8. ศิลปะพื้นถิ่น 
  เครื่องถมนคร เป็นที่รู้จักกันมาอย่าง
ยาวนาน มีชื่ อ เสียงทั้ ง ในด้านคุณภาพและ
ลวดลายที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนับเป็น
หนึ่งในศิลปาชีพชั้นสูงที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน 
และยังไม่เป็นที่สรุปที่มาว่าตั้งแต่ยุคใดสมัยใดกัน
แน่ นอกจากนี้ได้มีการพบเคร่ืองถมที่เก่าแก่ทีสุด
ในยุคโรมันจ านวน 2 ชิ้นอายุราวๆ 210 ปี ก่อน
พุทธกาลถึงราว พ.ศ.1019 เป็นภาพทหารโรมัน
และหีบเครื่องส าอางสตรี ซึ่งน่าจะรับมาจาก
โรมันโดยผ่านทางอินเดีย กรีก หรือเปอร์เซีย 
อย่างไรก็ตามได้มีการพบบันทึกหลักฐานของกรี
กว่าได้รับการถ่ายทอดศิลปะเครื่องถมนี่มาจาก
ทางฝั่งตะวันออกเช่นกัน 

       เมื่อค้นคว้าประวัติศาสตร์พบว่าใน
สมัยพระบรมไตรโลกนาถนั้นเครื่องถมนับเป็น
หนึ่งในเครื่องราชูปโภคและมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงได้
ส่งคณะทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อเฝ้าพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 14 โดยมีการบรรจุสาสน์ในหีบถมตะ
ทองบนพานถมตะทองโดยฝีมือช่างถมจาก
นครศรี ธ รรมราชที่ ท รงรับสั่ ง ใ ห้ เจ้ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราชสรระหาเพื่อไปเข้าไปท าเครื่อง
ถมนี้ ณ กรุงอยุธยาในปี พ.ศ. 2199-2231 ซึ่งมี
การพบหลักฐานว่าเครื่องถมนครนั้นรับมาจาก
โ ป ร ตุ เ ก ส ที่ เ ข้ า ม า ท า ม า ห า กิ น ใ น เ มื อ ง
นครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2061 
 เ ค รื่ อ ง ถ ม มี ค ว า ม รุ่ ง เ รื อ ง ม า ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 3-5 เครื่อง
ราชูป โภคทั้ งหลายด้ วยท าจาก เครื่ อ ง ถม 
นอกจากนี้รัชกาลที่ 4 ทรงได้พระราชทานเครื่อง
ถมแก่สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ซึ่ง
บัดนี้ก็ยังจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระราชวังบัคกิ้ง
แฮม และรัชกาลที่ 9 ก็ทรงได้พระราชทานเครื่อง
ถมแก่พระราชินีลิซาเบ็ธที่ 2 แห่งอังกฤษอีกด้วย 
 

 
ภาพ:  เครื่องถม 
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (2552)
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 - สายสร้อยสามกษัตริย์ประกอบด้วย 
ทอง นาค และเงิน ถือเป็นหัตถศิลป์ที่ส าคัญของ
เมืองนครโดยเฉพาะแหล่งผลิตและแหล่งซื้อขาย
บริเวณถนนท่าช้าง และสนามหน้าเมืองนคร ซึ่ง
ชาวนครได้ดัดแปลงมาจากงานของช่างชาวไทร
บุ รี  โ ดย ได้ ผลิต เครื่ อ งประดับ เ งินออกมา
หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สายสร้อยประดับ
พลอยประกอบชุดไทยพระราชนิยม สายสร้อย 
เข็มขัดถักจากเงิน ต่างหู แหวน ก าไล และ

สายสร้อย ในลวดลายต่างๆ เช่น ประดับลวดลาย
ด้วยเพชร ลูกประค า หรือรูปแบบตรานโม หัวใจ 
ตะกร้อ และลูกแก้ว เป็นต้น โดยมีเรื่องราว
บันทึกไว้ว่าเจ้าพระยานครศรีธรรมราชได้ยกทัพ
ไปตีเมืองไทรบุรีได้กวาดต้านช่างทองช่างเงินมา  
  - เครื่องถ้วยในนครศรีธรรมราช นั้นมี
ความหลากหลายมากเนื่องจากมีการติดต่อ
ค้าขายกับผู้คนมากมายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ

 

            
 
 
ภาพ:  เครื่องถ้วยในนครศรีธรรมราช 
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (2552) 
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กำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมสู่ เส้นทำง
ทำงกำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอันจะน าไปสู่
การพัฒนาคาบสมุทรภาคใต้อย่างยั่งยืนในภาย
ภาคหน้า ตามอย่างค าจ ากัดวามของ “การ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน” (sustainable tourism) 
ซึ่งจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศ
แคนาดาได้ให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยว 
แบบยั่งยืนว่า "การพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของ
ท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวน 
รักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลังด้วย การ
ท่องเที่ยวนี้มีความหมายรวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรเพื่ อตอบสนองความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ 
ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และระบบนิเวศด้วย" โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือ 
เป็นการท่องเที่ยวที่ด าเนินการภายใต้ขีดจ ากัด
ความสามารถของธรรมชาติ และต้องตระหนักถึง
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร  ชุ ม ช น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ มีต่อขบวนการ
ท่องเที่ยว อีกทั้งต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วน
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และต้อง
ชี้น าภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่น
และชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ โดยการรักษา
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนา  

ในขณะนี้ทั้งภาครัฐของไทยได้เตรียม
ความพร้อมร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนสินค้าและการบริการของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบครัน และ
รวมถึงการมีส่วนร่วมเอกชนและชุมชน อาทิเช่น 
ที่พัก การคมนาคมขนส่ง อาหารและเครื่องดื่ม 
Tour Operator Tour Agencies สินค้ าของที่
ระลึก และโครงสร้างอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 กรณีศึกษาการพัฒนาบริเวณภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมเส้นทางตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน
สู่ เ ส้ นทางการท่ อ ง เที่ ย วทาง วัฒนธรรม 
( Cultural Route of Takuapa-Ban Don 
Bay Route) 
 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมสู่เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
มีกระบวนการเร่ิมต้น ดังนี้ 
 1. ศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ ย วกับประวั ติศาสตร์ รวมถึ งคุณค่ าของ
วัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น 
ภู มิ ทั ศน์ วัฒนธรรม  สถาปัตยกรรม  ขนบ                 
ธรรมเนียม และประเพณีส าคัญ เป็นต้น 
 2. ศึกษาระบบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
 3.  เตรียมความพร้อมด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง รวมถึง
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 
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 4.  ส า ร ว จ แ ล ะ ท า เ ส้ น ท า ง ก า ร
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายๆเส้นทาง 
 5. ทดสอบท่องเที่ยวตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายๆ เส้นทางที่จัดไว้ 
 6. วิเคราะห์และสรุปผล 
 7. น าเสนอในการจัดประชุมและการ
สัมมนากับบุคคลและองค์กรรวมถึงภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่สู่ภายนอกเพื่อสรุปและน า
ข้อแนะน ามาปรับปรุงต่อไป 
 8. ท าแผนการพัฒนาบริเวณภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเส้นทางตะกั่วป่า -อ่าวบ้านดอนสู่
เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 9. น าเสนอสู่สาธารณะอีกคร้ังเพื่อการ
น าไปประยุกต์ใช้จริง 
 
บทสรุป 

 มรดกที่ซ้อนอยู่ในภูมิวัฒนธรรมของ
ศรีวิชัยนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นมรดกที่จับต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้ ตัวอย่างเช่น วิถีการด าเนิน
ชีวิตอย่างคนศรีวิชัยได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่
อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา (เช่น การสื่อสาร 
นิทาน บทประพันธ์ เป็นต้น) อาชีพ ความเชื่อ 
ศิลปะท้องถิ่น หรือแม้แต่แหล่งโบราณสถานและ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตาม 
และจากข้อมูลและหลักฐานที่ได้สามารถน าไปสู่
การตีความวิถีวัฒนธรรมศรีวิชัยทั้งที่เป็นมรดกที่
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์จากการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนัน้มี

ต่อทุกภาคส่วนหากมีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมดุล ตัวอย่างเช่น 
 1. ชุมชน สั งคม และผู้ เกี่ ยวข้อง
ตระหนักถึงคุณค่าของอัตลักษณ์และมรดกทาง
วัฒนธรรมศรีวิชัยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อ่ืนๆ และให้ทุกภาคส่วนมีหน้าที่ช่วยกันดูแล
รักษา อาทิเช่น ภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระ
ทา งวิ ช าชี พสถาปั ตยกรรม  ผั ง เมื อ ง  ภู มิ
ส ถาปั ตยกรรม  อนุ รั กษ์ ม รดกวัฒนธรรม 
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งประชาชนและคนใน
ท้องถิ่นและชุมชนนั้นๆ เพื่อให้เกิดคุณค่าและ
คุณประโยชน์สูงสุด  

 2. ก า ร จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล ม ร ด ก
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่ให้ใด้มาซึ่ง
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาเชิ ง
อนุรักษ์อย่างยั่งยืนในภายภาคหน้า 
 3. เพื่อผู้น าชุมชนและชุมชนได้รับ
มุมมองในการพัฒนา การรักษาและการแก้ไข 
โดยวางแนวทางในการจัดการวัฒนธรรม อาทิ
เช่น การเฝ้าระวังและการรักษาชุมชน ทั้งที่เป็น
นามธรรมและรูปธรรม และสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่
การอนุรักษ์ การพัฒนา และการสร้างจินตนาการ
แก่ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนภายนอกในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางวัฒนธรรมทั้ งที่
เป็นรูปธรรมรวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมเพื่อสร้าง
คุณค่าทางจิตวิญญาณและมูลค่าทางเศรษฐกิจไป
พร้อมๆกัน 
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 4. เพื่อให้สามารถสื่อสารในเชิงการ
ตีความหมาย (Interpretation) ให้สังคมเกิด
ความเข้าใจและมองเห็นความส าคัญด้วยการให้
เหตุผล ที่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเดิม 

 5. ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ เครือข่ายการ
อนุรักษ์ต่างๆ ประชาชน และคนในท้องถิ่นชุมชน
นั้นๆ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมอ่ืนๆ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้า ใจที่ ถู กต้อง ในการอนุ รักษ์ มรดก
วัฒนธรรม วิถีชีวิต จนกระทั่งเกิดการเรียนรู้
คุณค่าของวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของตนเอง และ
สังคมอ่ืน 

 6.การผลักดัน ใ ห้ เกิดกฎระเบียบ 
วิธีการปฏิบัติ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการบริหาร
จัดการมรดกวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม 
องค์ความรู้เพื่อไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
และขยายผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมบนพื้นฐาน
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีในระดับท้องถิ่นและ
ภูมิภาคต่อไป โดยการเชื่อมโยงเรื่องการอนุรักษ์
และพัฒนามรดกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง
การวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรม                  
ศรีวิชัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ
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