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    วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทําการศึกษาพระพิมพดินเผาสมัยทวารวดี ที่พบตามชุมชน
โบราณในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ทั้งที่ไดจากการขุดคนและที่เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
และพิพิธภัณฑของเอกชน ทั้งนี้เพื่อแปลความเกี่ยวกับคติความเชื่อทางศาสนาของชุนโบราณในบริเวณนี้ ในชวง
เวลาที่วัฒนธรรมทวารวดีเจริญรุงเรือง (พุทธศตวรรษที่ 12-16) 

    จากการศึกษาพบวา พระพิมพดินเผาที่พบในบริเวณดังกลาว สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม คือ กลุม
ที่ 1. พระพิมพรูปพระพุทธรูปองคเดียว, กลุมที่ 2. พระพิมพรูปพระพุทธรูปประกอบกับรูปสถูป, กลุมที่ 3. พระ
พิมพรูปพระพุทธรูปประกอบกับรูปบุคคลอื่นหรือรูปพระพุทธรูปหลายองค, กลุมที่ 4. พระพิมพรูปพระพุทธเจา
หลายองค และกลุมที่ 5. พระพิมพรูปอื่นๆที่ไมใชพระพุทธเจา 
     จากการเปรียบเทียบพบวา พระพิมพเหลานี้แบงออกไดเปน 2 สมัย คือ ยุคแรก เปนพระพิมพที่ไดรับ
อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบอมราวดี คุปตะ และหลังคุปตะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 ซึ่งมีความสัมพันธ
ทางดานรูปแบบกับพระพิมพในคาบสมุทรภาคใต และพระพิมพสมัยทวารวดีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวน
ยุคที่สอง เปนพระพิมพที่ไดรับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปาละ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ซึ่งมีความสัมพันธ
ทางดานรูปแบบกับพระพิมพในประเทศพมา และพระพิมพสมัยหริภุญชัยทางภาคเหนือ 
     จากการวิเคราะหตีความพบวา พระพิมพเหลานี้สรางขึ้นโดยคติความเช่ือทางพุทธศาสนา ทั้งที่เปน
นิกายเถรวาทและนิกายมหายาน ดวยวัตถุประสงคเพื่อการทําบุญและสืบตออายุพุทธศาสนา พระพิมพบางแบบก็
เปนสิ่งที่คิดประดิษฐขึ้นเปนเอกลักษณเฉพาะของดินแดนแถบนี้ โดยอาศัยเรื่องราวคัมภีรของพุทธศาสนาทั้ง 2 
นิกายดังกลาว และยังมีพระพิมพบางแบบที่บงช้ีวา มีการหยิบยืมรูปแบบคติความเช่ือของนิกายมหายาน ไปใชใน
นิกายเถรวาทดวย พระพิมพเหลานี้จึงเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา ชุนชนโบราณสมัยทวารวดีในเขตลุมแมน้ํา
แมกลองและทาจีน มีการนับถือพุทธศาสนาทั้ง 2 นิกาย และในบางครั้งก็มีการผสมผสานคติความเชื่อของทั้ง 2 
นิกายเขาดวยกัน อีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธกับพุทธศาสนาในดินแดนใกลเคียง ทั้งในภูมิภาคอื่นของประเทศ
ไทย และประเทศเพื่อนบาน ที่อยูในชวงเวลารวมสมัยกันดวย แตอยางไรก็ตาม พุทธศาสนานิกายเถรวาทก็คงเปน
นิกายหลัก ที่นิยมนับถือกันในชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในบริเวณแถบนี้ มากกวานิกายมหายาน แมวาจะปรากฏ
หลักฐานการเจริญขึ้นของทั้ง 2 นิกายนี้พรอมกันก็ตาม 
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    This thesis is intended to study votive tablets of Dvaravati period which were found from the area 

of  Mae-klong and Tha-Chin Basin. These votive tablets were excavated and kept in national museums and 
private collections. This study also aims to interpret the religious beliefs of the ancient community in this area 
during the prosperity of Dvaravati period (7-11 century A.D.) 

    Votive tablets in this area can be divided into 5 groups; group 1. votive tablets showing single 
Buddha, group 2. votive tablets showing Buddha and stupas, group 3. votive tablets showing Buddha and 
attendants, group 4. votive tablets showing multiple Buddha and group 5.votive tablets showing Others.  

     From the studying, these 5 groups of votive tablets could be dated for 2 periods.  The first period 
of votive tablets was influenced by the Amaravati, Gupta and Post-Gupta style around 7-9 century A.D.  The 
style of first period of votive tablets was related to those found in the Southern Peninsular and Dvaravati votive 
tablets found in the Northeastern Thailand.  The second period of votive tablets was influenced by the Pala style 
around 10-11 century A.D.  The style of second period votive tablets was related to those found in Burma and 
Haripunjaya in the Northern Thailand. 

    The results of study found that these votive tablets were made by the Theravada and Mahayana 
Nikaya beliefs in order to make merits and to renew Buddhism. Some votive tablets were made as the identity 
of the area based on the both Nikaya of  Buddhism. Some votive tablets indicate the imposition of Mahayana 
beliefs in the Theravada beliefs. Those votive tablets are the evidence that the ancient communities during 
Dvaravati period in this Basin believed in Buddhism in both branches and sometime these was the mixture 
beliefs of these branches. It also indicated the relationship of Buddhist beliefs with neighbouring regions in 
Thailand and neighbouring countries in contemporary period. However, the Theravada Nikaya was the 
dominant belief in the ancient Dvaravati community, even though the progress of these two branches was found. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

      วิทยานพินธฉบับนี้ สามารถสําเร็จลุลวงลงได ก็ดวยความอนุเคราะหจากบุคคลและ
หนวยงานตางๆเปนจํานวนมาก ที่ใหความชวยเหลือในดานตางๆแกผูเขียนเปนอยางดี  
      ผูเขียนขอกราบนมัสการมายัง พระเทพปริยัติมุนี เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดียราชวรมหา
วิหาร, พระครูจริยาภิรัต เจาอาวาสวัดดงสัก และพระอธิการบุญชวย อาทโร เจาอาวาสวัดกลางบาง
แกว ทีไ่ดกรุณาอนญุาตใหผูเขียนศึกษาขอมูลพระพิมพดนิเผา ที่ทางวัดเก็บรักษาไวไดโดยสะดวก 
   ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอ ผูชวยศาสตราจารยมยุรี วรีะประเสริฐ และ
ศาสตราจารย ดร.ผาสุข อินทราวุธ ที่รับเปนผูควบคมุวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําปรึกษาที่เปน
ประโยชนมาตลอด รวมถึงคณาจารยประจําคณะโบราณคดีอีกหลายทาน ทั้งศาสตราจารย ดร. 
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผูชวยศาสตราจารยพัชรี สาริกบุตร อาจารย ดร.จรัิสสา คชาชีวะ 
อาจารยสมิทธิ ศิริภัทร อาจารยประอร ศิลาพันธุ ที่ชวยช้ีแนะแนวทางในการศึกษาเสมอมา  

     นอกจากนี ้ ผูเขียนไดรับความชวยเหลือเปนอยางดใีนการเก็บขอมลู จากหนวยงานของ
กรมศิลปากรหลายแหง ซ่ึงตองขอขอบพระคุณไวที่นี ้ ไดแก คุณสุบงกช ธงทองทพิย ผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง คุณอุษา งวนเพียรภาค หัวหนาพพิธิภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม
เจดีย คุณพูลศรี จีบแกว หวัหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ภณัฑารกัษ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาตหิริภุญชัย คุณลักษณ บุญเรือง คุณสําเนา จาดทองคํา คุณดิษพงศ เนตรลอม
วงศ รวมทั้งพี่ๆ เพื่อนๆนองๆในกรมศิลปากรอีกหลายทานที่มิไดเอยนามไว ณ ที่นี้  

     ผูเขียนขอขอบพระคุณ อาจารยปเตอร สกิลล่ิง นักวิจยัของสมาคมบาลีปกรณ เปนอยาง
ยิ่งที่กรุณาอานจารึกภาษาบาลี และชี้แนะขอมูลทางพุทธศาสนาเปนอันมาก อีกทั้งขอขอบพระคุณ 
คุณราฆพ บัณฑิตย อาจารยรุงโรจน ภิรมยอนุกูล คุณสขุกมล วงศสวรรค คุณปฐยารัช ธรรมวงษา
คุณสุนันทา เงนิไพโรจน รุนพี่ผูมีน้ําใจเปยมลน และเปนกําลังใจใหนองๆทํางานอยางไมทอถอย 

     อีกทั้งเพื่อนๆและนองๆทั้งรุนปริญญาตรีและปริญญาโท ที่เปนกําลังสําคัญใหทํางานชิ้น
นี้สําเร็จลุลวงไปได ซ่ึงตองขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ ไดแก อาจารยศานติ ภักดีคํา อาจารยรุงโรจน ธรรม
รุงเรือง อาจารยเชษฐ ตงิสัญชลี นวลพรรณ บุญธรรม วิริยา อุทธิเสน วาทินี คุมแสง ศุภรัตน ตี่คะกลุ  

     ผูเขียนขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อนุมัติทนุสนับสนุนการทํา
วิทยานิพนธ และอํานวยความสะดวกในการศึกษาระดับปริญญาโทของผูเขียนตลอดมา 

     สุดทายนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดาและมารดาอันเปนที่รักยิ่งของลูก ที่สงเสริม
สนับสนุนการศึกษาของลูกมาตลอดโดยไมเคยขัดของ ทั้งยังคอยใหกาํลังใจอันยิ่งใหญ และสนบั 
สนุนทุนทรัพยในการศึกษาเสมอมา ซ่ึงผูเขียนถือวากําลังใจนี้เปนสิ่งที่ลํ่าคาที่สุดในชีวติ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 




