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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่พบในเมืองโบราณ
สมัยทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก วาไดรับอิทธิพลมาจากแหลงใดบาง ตลอดจนศึกษาถึง
คติความเชื่อในพุทธศาสนานิกายตางๆจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทศิลปกรรมและจารึก 
รวมทั้งศึกษาถึงความสําคัญของพื้นที่บริเวณลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก ในสมัยทวารวดีที่เปนเสมือน
ดินแดนของเสนทางสงผานวัฒนธรรมทวารวดีระหวางเมืองโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้ํา        
แมกลอง-ทาจีน  ไปสู เมืองโบราณสมัยทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําชีตอนกลางและศึกษาถึง
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาระหวางเมืองโบราณในสมัยทวารวดีทั้ง 3 ลุมแมน้ําวามี
ความสัมพันธในการสงผานหรือรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาซึ่งกันและกันในรูปแบบใดบาง 
 จากผลการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีแสดงใหเห็นวารองรอยของพุทธศาสนา
สมัยทวารวดีที่ปรากฏอยูในเมืองโบราณสมัยทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก มีความ
หลากหลายและหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆก็แสดงใหเห็นถึงคติความเชื่อในพุทธศาสนา
ทั้งพุทธศาสนานิกายเถรวาทและนิกายมหายาน และแสดงใหเห็นความสัมพันธกับเมืองโบราณ   
สมัยทวารวดีในลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน เมืองโบราณสมัยทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําชีตอนกลางและ
เมืองโบราณสมัยทวารวดีในภูมิภาคอื่นๆรวมถึงเมืองโบราณที่มีอายุรวมสมัยทวารวดีในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยเชนเดียวกัน 
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 This research is to study about buddhism that found in The Lopburi-Basak vallays 
basin in Dvaravati period,where it from? Including to study the religious in various buddhist sects 
from archeological evidences art and inscription.And study to the important of Lopburi-Basak valley 
basin in Dvaravati period that likewise the line of cultural transmit between old Dvaravati city in Mae-
klong and Thachin valley basin to the old Dvaravati city in Chi valley basin and study cultural buddhism 
relationship between them. 
 From the archeological analysis indicate that traces of Dvaravati buddhism in Lopburi-
Basak valley basin is various and have both Hinayana and Mahayana sects and indicate the relation with 
Dvaravati city in Mae-klong-Thacin and Chi valley basin included another Dvaravati city in other part of 
Thailand and the city in same period in South east asia. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณไมไดหากไมไดรับความชวยเหลือจากหลายๆทาน 
กอนอ่ืนตองกราบขอบพระคุณ คุณยา คุณพอคุณแม ที่สนับสนุนทุนการศึกษามาตลอดระยะเวลาใน
การเรียน กราบขอบพระคุณทานอาจารยผาสุขที่เปนแรงดันผลักดันใหกระผมไดรูจักความเปน    
ชาวพุทธที่ลึกซึ้งของผูคนในสมัยทวารวดีรวมถึงกรุณารับเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําทั้งดานการ
เรียนและการดําเนินชีวิตโดยใชหลักธรรมที่ลึกซ้ึงของพุทธศาสนาเขามาชวยกลอมเกลาจิตใจ            
กราบขอบพระคุณทานอาจารยจิรัสสา สําหรับการใหคําปรึกษาที่จริงใจและเปนประโยชนรวมถึง
อํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆมาโดยตลอดตั้งแตเร่ิมทําโครงการวิจัย และกราบขอบพระคณุทาน
อาจารยกรรณิการ วิมลเกษม ที่ใหความรูในเรื่องของจารึกภาษาโบราณเปนอยางดี 
 ขอบพระคุณ คุณมานิตา เขื่อนขันธ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จ       
พระนารายณ ที่กรุณาใหเก็บขอมูลและถายภาพโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ ขอบคุณพี่แตงออน 
เจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ ที่อํานวยความสะดวกทุกครั้งที่เดินทางไป
เก็บขอมูล ขอบคุณพี่จิ๊บ (คุณธวัชชัย ช้ันไพศาลศิลป) นักโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ ที่
กรุณาใหขอมูล ภาพถาย อํานวยความสะดวกเรื่องที่พัก พาไปเก็บขอมูลตามแหลงโบราณคดี รวมถึง
ใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่เปนประโยชนตลอดมา ขอบคุณพี่นุน เจาหนาที่ศูนยมานุษยวิทยา       
สิรินธรในการนําชมแหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรีและอํานวยความสะดวกในการจัดหา
หนังสืออางอิงสําหรับงานวิจัยช้ินนี้ 
 ขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนๆ คุณศรัณย มะกรูดอินทร คุณพิทักษชัย จัตุชัย คุณศิริพร 
รัตนพานิช คุณวนาพร คําบุศย คุณสุทธิศา อัมพวัน คุณขนิษฐา มากทวี คุณภราดร มณียอย          
พี่จิ๊บ ศิริพร ล่ิมวิจิตรวงศ พี่ดวงกมล อัศวมาศ (ปริญญาเอก) ที่รวมทุกขรวมสุข ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในทุกๆเรื่องและคอยไถถามความคืบหนาในการทําวิจัยซ่ึงกันและกันทําใหเกิดแรงผลักดันในการ
ทํางานวิจัยคร้ังนี้ใหสําเร็จลุลวง ขอบคุณรุนพี่ที่จบไปแลวซ่ึงคอยไถถามความกาวหนาและให
กําลังใจมาโดยตลอด คุณกีรติ เอี่ยมดารา คุณธงกิจ นานาพูลสิน และคุณดุสิตธร งามยิ่ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


