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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาลักษณะทางประติมากรรม การกําหนดอายขุองพระ
โพธิสัตวเพ่ือใหทราบถึงคติความเช่ือตลอดจนการเคารพนับถือและการสราง  
 เนื้อหาของสารนิพนธฉบับนี้ แบงเปน 4 บท บทแรกจะกลาวถึงความสําคัญและความ
เปนมาของปญหาและวิธีการดําเนินการวิจัย บทท่ี 2 กลาวถึง เมืองโบราณสมัยทวารวดีและคติความ
เช่ือเกี่ยวกับการนับถือพระโพธิสัตว บทท่ี 3 กลาวถึงหลักฐานการพบพระโพธิสัตวในเมืองโบราณ
สมัยทวารวดี และรองรอยของศาสนาพุทธมหายานในภูมิภาคตะวันตก บทท่ี 4 กลาวถึงการ
วิเคราะหและสรุปผล  
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. คติความเช่ือศาสนาพุทธมหายานในภาคใต ซ่ึงเปนสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษท่ี 13 – 
18) ไดแพรหลายเขามาในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ซ่ึงชวงนี้จัดเปนศรีวิชัย 
 2. พระโพธิสัตวท่ีพบในจังหวัดสุพรรณบุรี เชน พระโพธิสัตวปทมปาณี เศียรพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร พระศยามตารา พระตารา 18 กร พระโพธิสัตวโลกนาถ พระโพธิสัตวอวโลกิ
เตศวรและพระโพธิสัตวมหาสถาปราปตะ ซ่ึงเปนสําริดท้ังหมด จังหวัดราชบุร ีเชน พระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวร พระโพธิสัตววัชรปาณี พระโพธิสัตว พระโพธิสัตวครึ่งองค สวนองคของพระโพธิสัตว 
เศียรของพระโพธิสัตว และเทวดาหรือพระโพธิสัตว ซ่ึงเปนดินเผา ปูนปนและสําริด จังหวัด
นครปฐม เชน พระโพธิสัตวเมตไตรย และเศียรพระโพธิสัตว ซ่ึงเปนสําริดและปูนปน และจังหวัด
เพชรบุร ีเชน พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตวกษิติครรภ ซ่ึงเปนปูนปน  
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 Bodhisattva Figure found from Dvaravati Town located on the western side of the 
Chao Phraya Basin. 
 The objective of this independent study was to discover of the style, ancient and identity 
of Bodhisattva sculpture found from Dvaravati towns located on the western side of the Chao 
Phraya Basin, including to discover of its concept of construction and worshiping. 
 The result of this study provide us the informations that the Mahayana Buddhism has 
already been introduced in the southern of Thailand in Sri-Vijaya period and then spread to 
Dvaravati towns located on the western side of the Chao Phraya basin in    8th – 13th centuries A.D. 
 There were many Bodhisattva sculpture found in the Western side of the Chao Phraya 
Basin. In Suphanburi province, many of Bodhisattva and fragment found in this area, such as the 
bronze sculpture of Bodhisattva Patamapani, the head of Bodhisattva Avalokitesvara, the bronze 
sculpture Syamtara, 18 handed sculpture of Tara, Bodhisattva Lokanat, Bodhisattva 
Avalokitesvara and Bodhisattva Mahasthaprapta,  
 In Ratchaburi province found many Bodhisattva sculpture and fragments such as the 
sculpture of Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Vajrapani and many fragment  of the body 
and head of Bodhisattva and the fragment of Deva. All sculpture and fragment found in Ratchaburi 
province were made from bronze, terracotta and stucco. 
 In Nakornpathom province found many Bodhisattva sculpture, especially the bronze 
sculpture of Bodhisattva Maitreya and many stucco fragments of the Bodhisattva. And in Petchaburi 
province also found the stucco sculptures of Bodhisattva Avalokitesvara and Bodhisattva 
Kasitikarbha. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 สาระนิพนธฉบับนี ้สําเร็จลงไดดวยดี เพราะความกรณุา เปนอยางยิ่งจากศาสตราจารย 
เกียรติคุณ ดร. ผาสุข  อินทราวุธ ท่ีรับเปนผูควบคุมสาระนิพนธฉบับนี ้และใหคําแนะนําปรึกษาและ
กรุณาตรวจแกไขในทุกขั้นตอนเปนอยางดีมาโดยตลอด และผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรัสสา  คชา
ชีวะ และคณาอาจารยทุกทานประจําภาควิชาโบราณคดี ตลอดจนขอมูลและภาพถาย จากเจาหนาท่ี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพฯ และเจาหนาท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผูเขียนขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกลาวนามมาแลวทุกทานดวยความสํานึกในพระคุณยิ่ง 
 นอกจากนี้ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ และนองๆ ทุกคนในรัว้มหาวิทยาลัยศิลปากรแหงนี้ 
ไดแก เพ่ือนโบราณคดรีุน 50  คุณพงษศักดิ์  นิลวร ฯลฯ สําหรับความชวยเหลือ ความหวงใย 
กําลังใจ และความทรงจําท่ีดี ตลอดจนประสบการณท่ีมีคาในการศึกษา ณ สถานท่ีแหงนี ้
 และเหนือส่ิงอ่ืนใด ลูกขอกราบขอบพระคุณพอประเสริฐ คุณแมอําพันธผูใหชีวิต ให
หลักคิดในการดําเนินชีวิต คอยสนับสนุน เอาใจใสชวยเหลือเปนกําลังใจในทุกๆ ดานตลอดมา และ
คุณนิภา  การะเกตุ พ่ีสาวของผูวิจัย ท่ีเปนกําลังใจ ชวยเหลือในการศึกษาและในทุกๆ ดาน ใหผูวิจัย 
ทําการงานจนสําเร็จ 
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