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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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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 บริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ภาคกลางของประเทศไทย จากสภาพภูมิศาสตรเดิม พบวายุค
ทวารวดีแนวฝงทะเล (อาวไทย) ขึ้นมาถึงนครสวรรค  พบหลักฐานเมืองโบราณสําคัญขนาดใหญ 
อยูติดกับชายทะเลท้ังหมดในฟากตะวันตก เชน เมืองนครชัยศรี คูบัว อูทอง อูตะเภา ไปจนถึงอีก
ฟากหนึ่งของอาวไทย คือ ลพบุรี เมืองศรีมโหสถ และเมืองพระรถ เมืองเหลานี้ลวนมีการติดตอกับ
โลกภายนอกท่ีเกิดขึ้นพรอม ๆ กันในฐานะเมืองทา1  และสภาพพ้ืนท่ีภาคกลางดานตะวันตกเปนท่ี
ราบลุมขนาบดวยพ้ืนท่ีสูง 3 ดาน คือ ภาคตะวันตกและภาคเหนือเปนเขตท่ีสูงและเทือกเขา อีกดาน
เปนท่ีราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีแนวเทือกเขาเพชรบูรณกับดงพญาเย็นเปนแนวขอบและ
ดานใตเปนเขตอาวไทย2 
 ดังนั้นพ้ืนท่ีภาคกลางดานตะวันตกเปนท่ีราบลุมของแมน้ําท่ีสําคัญหลายสาย เชน แมน้ํา
แควนอย - แควใหญ รวมไปถึงสาขาของแมน้ําเจาพระยา ท่ีไหลลงอาวไทย เชน แมน้ําทาจีน แมน้ํา
แมกลอง ซ่ึงจะครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัด กาญจนบุรี  ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี (แหลงโบราณคดี
พงตึกเมืองโบราณอูทอง เมืองนครปฐม เมืองกําแพงแสน และเมืองคูบัว)3  จึงเปนพ้ืนท่ีสะดวกตอ
การคมนาคมและเหมาะสมกับการตั้งถ่ินฐานของมนุษยท้ังในอดีตและปจจุบัน สวนดานตะวันออก
ของแมน้ําเจาพระยา คือบริเวณลุมแมน้ําลพบุรี - ปาสัก (เมืองโบราณจันเสน แหลงโบราณเนิน

                                                             

  1ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย,”  เอกสาร
คําสอนศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 – 14, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 35 – 37. 
 2ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก , (นครปฐม 
พระราชวังสนามจันทร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. จัดพิมพเนื่องในโอกาสคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 48 ป  12 ตุลาคม 2534), 1 – 2. 
 3 ผาสุข อินทราวุธ, “ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี”
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 118 – 120. 
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มะกอก แหลงโบราณคดีทาแค) และลุมแมน้ําบางประกง (แหลงโบราณคดีโคกระกา เมือง
ศรีมโหสถ) เปนชุมชนโบราณเกษตรกรรมมีอาชีพทํานาและถลุงเหล็ก 4 
 จากการศึกษา การสํารวจและการขุดคนทางโบราณคดี พบรองรอยการอยูอาศัยของ
ชุมชนเมืองโบราณสมัยทวารวดีตอเนื่องมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยประวัติศาสตร เชน 
เมืองโบราณคูบัว เมืองโบราณอูทอง  และเมืองโบราณนครปฐม เปนตน 
 จากการศึกษาเมืองโบราณสมัยทวารวดีบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยา พบวาเปนเมือง
โบราณสมัยประวัติศาสตรยุคแรกเริ่มลุมแมน้ําเจาพระยา ทุกแหงจะมีทางน้ําเขาออก ตอกับฝงทะเล
โดยตรง ซ่ึงเปน แนวชายฝงทะเลเดิมบริเวณท่ีราบแมน้ําเจาพระยา ลักษณะเปนอาวลึกเขาไปใน
แผนดิน ดานเหนือจรดลพบุรี และสิงหบุรี ดานตะวันตกจรดราชบุรี นครปฐม อูทอง สุพรรณบุรี 
และดานตะวันออกจรดนครนายก พนัสนิคมและชลบุรี ซ่ึงเปนท่ีตั้งเมืองโบราณสําคัญท้ังส้ิน เพราะ
สะดวกในการติดตอทางน้ํากับชุมชนและเมืองท่ีอยู ใกลเคียง หรือท่ีอยูหางไกลท้ังทางแมน้ําและ
ทะเล ชุมชนโบราณเหลานี้มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดีอยางแนนแฟนและมีการติดตอกับ
ตางชาติ เชน อินเดีย จีน และอาจไกลถึงกลุมประเทศในตะวันออกกลางหรือแถบเมดิเตอรเรเนียน
เนื่องจากมีการคนพบหลักฐานเปนโบราณวัตถุ5 
 ในดานหลักฐานทางประวัติศาสตร ชุมชนกอนประวัติศาสตรท่ีอาศัยอยูบริเวณลุมแมน้ํา
เจาพระยาในภาคกลางของประเทศไทย ไดพัฒนาเขาสูความเปนชุมชนชาวพุทธ โดยรับ
พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดีย มีการสรางประติมากรรมและสถาปตยกรรมเนื่องในพุทธ
ศาสนาขึ้นตั้งแตราวพุทธศตวรรษท่ี 10 เปนตนมา จากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรใน
ประเทศใกลเคียงท่ีแสดงใหเห็นวาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนแหลงพักอารยธรรมแหงหนึ่ง
ของอินเดีย ระหวางพุทธศตวรรษท่ี 11 – 12 กลุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตางรับอิทธิพลอารย
ธรรมอินเดีย จากการพบหลักฐานศิลาจารึกวัดมเหยงณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จารึกเขารัง 
จังหวัดปราจีนบุรี  จารึกศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ6 
                                                             

 4ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก , (นครปฐม 
พระราชวังสนามจันทร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. จัดพิมพเนื่องในโอกาสคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 48 ป  2 ตุลาคม 2534), 1 – 2.  
 5เรื่องเดิม, 1 – 2. 
 6กรมศิลปากรและสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ ศิลปะทวารวดี, ตนกําเนิดพุทธศิลป
ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง กรุป, 2552), 155., 23.  
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 จากการศึกษาพบรองรอยพุทธศาสนามหายานในภูมิภาคตะวันตกถึง 2 ชวง คือ 
ชวงแรกราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 มีการติดตอกับชุมชนโบราณในคาบสมุทรภาคใตรับอิทธิพล
พุทธศาสนามหายานตันตระ สกุลวัชรยานจากนาลันทา (ศูนยกลางพุทธศาสนาในอินเดียภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงอยูภายใตการอุปถัมภของกษัตริยอินเดียราชวงศปาละ) พบหลักฐาน
ประติมากรรมพระโพธิสัตวตามคติมหายานหลายองค ในเมืองโบราณจังหวัดราชบุรีและ
สุพรรณบุรี  ชวงที่สองราวพุทธศตวรรษที่  17 – 18 ชุมชนโบราณในภูมิภาคนี้มีการติดตอ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมและรับอิทธิพลวัฒนธรรมเนื่องในพุทธศาสนานิกายมหายานจากเขมร  
 
 การคนควาอิสระฉบับนี้จะศึกษาเฉพาะพระโพธิสัตว สมัยทวารวดี ท่ีพบในภูมิภาค
ตะวันตกของลุมแมน้ําเจาพระยา คือ ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ราชบุรี  นครปฐม รวมท้ังเพชรบุรี และ
แหลงโบราณคดีอ่ืนๆ ในภาคกลางท่ีรวมสมัย เชน ท่ีเพชรบูรณ   รวมไปถึงแหลงโบราณคดีใน
ภาคใตท่ีรวมสมัยกันและยังสงอิทธิพลพุทธศาสนามหายานมายังภาคกลางดวย  
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะประติมานพระโพธิสัตว ในเมืองโบราณทวารวดี ของลุมแมน้ํา
เจาพระยา และเปรียบเทียบวิทยาของพระโพธิสัตวท่ีพบในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบ
ศิลปะและความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในสมัยทวารวดี กับชุมชนโบราณใกลเคียงและ
ชุมชนโบราณในภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทยและตางชาติ ซ่ึงมีพัฒนาการอยูในชวงเวลาเดียวกัน 
     2. เพ่ือศึกษาถึงคติ ความเช่ือ เกี่ยวกับพระโพธิสัตวมหายานในสมัยทวารวด ี
 
แนวคิดในการศึกษา 
 จากการสํารวจแหลงโบราณคดีท่ีผานมา พบหลักฐานแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี          
ประมาณ 106 แหลง อยูในเขตท่ีราบลุมภาคกลางตามลําน้ําเจาพระยาและภาคตะวันออก สวนท่ี
เหลืออยูในภาคอีสาน ประมาณ  30 แหง รวมถึงภาคเหนือ 2 – 3 แหง สวนใหญจะตั้งอยูในเขตท่ี
ราบลุม ชุมชนเมืองโบราณสมัยทวารวดี มักจะตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ลักษณะประติมานของพระ
โพธิสัตวท่ีพบในเมืองโบราณสมัยทวารวดี ลุมแมน้ําเจาพระยา มีรูปแบบศิลปะท่ีแตกตางกันตามคติ 
ความเช่ือ และการเคารพนับถือ จากหลักฐานการพบพระโพธิสัตวในลักษณะรูปแบบตาง ๆ นํามา
เปนแนวทางศึกษาไดดังนี ้
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 1. ศึกษารูปแบบศิลปะ และประติมานของพระโพธิสัตวท่ีพบในแหลงโบราณคดี เพ่ือ
กําหนดอายุรูปแบบศิลปะ 
 2. ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการนับถือศาสนาและคติความเช่ือท่ีเกี่ยวของกับแหลง
โบราณคดีท่ีพบพระโพธิสัตว ซ่ึงเกี่ยวของกับศาสนาพุทธท่ีเจริญขึ้นในอินเดียและในเมืองโบราณ
สมัยทวารวดีและเมืองโบราณรวมสมัย 
 
สมมุติฐาน 
 รูปแบบศิลปะและประติมากรรมพระโพธิสัตว ท่ีพบในเมืองโบราณสมัยทวารวดีจะมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันระหวางชุมชนโบราณสมัยทวารวดี สรางเมืองหรือสรางประติมากรรม
ตามคติความเช่ือ การเคารพนับถือในแตละชวงเวลาและอายุสมัย ซ่ึงจะตรงกับคัมภีรท่ีสรางพระ
โพธิสัตว 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ทําการศึกษารูปแบบประติมากรรมและรูปแบบศิลปะ ของพระโพธิสัตวท่ีพบในเมือง
โบราณสมัยทวารวดี ฝงตะวันตกของลุมแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้ยังทําการสํารวจเพ่ิมเติมจาก
พิพิธภัณฑ และแหลงโบราณคดีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากจังหวัดสุพรรณบุรี  ราชบุรี  
นครปฐมและเพชรบุรี มาสนับสนุนหลักฐานและทําการศึกษาขอมูลจากแหลงโบราณคดีในภูมิภาค
อ่ืนๆ ซ่ึงมีพัฒนาการรวมกัน โดยขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีท่ีนํามาศึกษานั้นมีอายุอยูในชวงสมัย
หัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร ราวพุทธศตวรรษท่ี 11 – 16  
 
ขั้นตอนการศึกษา 
ขั้นรวบรวมขอมูล 
 1. รวบรวมขอมูลดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของจากเอกสาร 
 2. สํารวจขอมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุและแหลงโบราณสถาน สมัยทวารวดี ฝงตะวันตก
ของลุมแมน้ําเจาพระยา จากหลักฐานทางโบราณคด ี
ขั้นศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
 3. จัดประเภท ทําการถายภาพและศึกษาโบราณวัตถุ 
 4. จัดจําแนกขอมูล วิเคราะห และตีความ 
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ขั้นเสนอผลการศึกษา 
 5. จัดพิมพและตรวจแกผลการศึกษาฉบับสมบูรณ 
 6. จัดทํารูปเลมสารนิพนธ เพ่ือเผยแพรแกผูสนใจ 
 
วิธีการศึกษา 
1. ขั้นรวบรวมขอมูล 
 1.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับพระโพธิสัตวในแหลงโบราณคดีลุมแมน้ํา
เจาพระยาและท่ีเกี่ยวของกับพระโพธิสัตวในสมัยทวารวดีท้ังท่ีปรากฏในประเทศไทยและ
ตางประเทศ 
 1.2 เก็บขอมูลภาคสนาม โดยทําการสํารวจพระโพธิสัตวท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร  พิพิธภัณฑสถานอูทอง  พิพิธภัณฑสถานราชบุรี  พิพิธภัณฑสถานนครปฐม  
พิพิธภัณฑสถานเพชรบุร ี
2. ขั้นศึกษาขอมูล 
 2 . 1  ศึ กษ า พร ะ โพ ธิสัต ว ท่ี จั ดแ สดง ใน พิ พิธภั ณฑ สถา นแ ห งช า ติพ ร ะน ค ร  
พิพิธภัณฑสถานอูทอง  พิพิธภัณฑสถานราชบุรี  พิพิธภัณฑสถานนครปฐม  พิพิธภัณฑสถาน
เพชรบุร ีและทําการจัดรูปแบบของแตละองค เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบตางๆของพระโพธิสัตวสมัย
ทวารวดีท่ีปรากฏในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา 
3. ขั้นวิเคราะหขอมูล 
 3.1 ศึกษาเปรียบเทียบพระโพธิสัตวสมัยทวารวดีท่ีพบในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยากับ
พระโพธิสัตวในแหลงอ่ืนๆ ท่ีพบในประเทศไทยเพ่ือใหทราบรูปแบบของพระโพธิสัตวสมัยทวาร
วดีท่ีพบในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาวาไดรับอิทธิพลจากแหลงใดบาง และศึกษาถึงความแพรหลาย
ของพระโพธิสัตวท่ีพบในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ตลอดจนศึกษาถึงคติการสรางพระโพธิสัตววา
สรางขึ้นตามคติพุทธศาสนานิกายใดบาง 
 3.2 สรุปผลขอมูลท่ีไดจากการศึกษาพระโพธิสัตวสมัยทวารวดีท่ีพบในบริเวณลุม
แมน้ําเจาพระยาและผลการศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะหรูปแบบกับพระโพธิสัตวสมัยทวารวดีใน
แหลงอ่ืนๆ ท่ีพบในประเทศไทย มาจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงคติความเช่ือเรื่องพระโพธิสัตวในคติมหายานในเมืองโบราณสมัย
ทวารวดี 
  2. ทําใหทราบถึงการกําหนดอายุ รูปแบบศิลปะของพระโพธิสัตว สมัยทวารวดีใน
ประเทศไทย 
 3. ทําใหทราบถึงความสัมพันธของวัฒนธรรมทวารวดีกับของชุมชนโบราณท่ีรวมสมัย 
ซ่ึงมีพัฒนาการอยูในชวงเวลาเดียวกัน และไดพบประติมากรรมพระโพธิสัตว 
 
แหลงขอมูล] 
c@ 1. แหลงโบราณคดีในสมัยทวารวดี ลุมแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก 
 2. หอสมุดวังทาพร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 
 4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
     5. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดราชบุร ี
 6. พิพิธภัณฑถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
 7. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดเพชรบุร ี
 8. อินเตอรเน็ต (Internet) 
 
ภาคสนาม 
 - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 
 - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
 - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดนครปฐม 
 - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดราชบุร ี
 - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดเพชรบุร ี
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บทที่ 2 
เมืองโบราณสมัยทวารวดี และคติความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือพระโพธิสัตว 

 
ความเปนมาของอาณาจักรทวารวด ี

 จากการศึกษาขอมูลท่ีพบในยุคหัวเล้ียวหัวตอท่ีจะเขาสูสมัยประวัติศาสตรของ
อาณาจักรทวารวดีนับวาเปนอาณาจักรท่ีแนนอนแหงแรกในประเทศไทย ตั้งแตราวพุทธศตวรรษท่ี 
11 หรือ 12 ถึง 161  
 ป พ.ศ. 2427 นายแซมมวล บีล (Samuel Beal) บุคคลแรกท่ีกลาวถึงอาณาจักรโถโลโปติ 
(To-lo-po-ti) โดยอางจากจดหมายเหตุของพระภิกษุจีนเห้ียนจัง (Hiun Tsang) วาตั้งอยูในประเทศ
ไทย2 โดยตั้งอยูระหวางทิศตะวันออกของศรีเกษตร (พมา) และทางทิศตะวันตกของอีสานปุระ 
(เขมร) ตอมามีผูสนับสนุนอีกหลายทาน เชน นายเอดัวร (Edouard) และนายตากากุสุ (Takakusu) ผู
แปลจดหมายการเดินทางของภิกษุจีนอ้ีจิง (I-Ching) เม่ือป พ.ศ. 2477  นายปอล เปลลิโย (Paul 
Pelliot)  ตางก็ยอมรับความคิดเห็นนี้ และยังกลาวอีกวา ประชาชนของอาณาจักรทวารวดี คงเปน
เช้ือสายมอญหรือขอม3 เม่ือป พ.ศ. 2468 ศาสตาจารยยอรซ เซเดส (George Coedes) ก็ไดเสนอ
แนวคิดวาอาณาจักรทวารวดีมีเมืองลพบุรีเปนศูนยกลางของอารยธรรมมอญในระหวางกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 13 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 14 ซ่ึงใหอิทธิพลแกมอญท่ีหริภุญไชย4 
 ป พ.ศ. 2469 พันตรีลูเนต เดอลาจองกีเยร (Lunet de Lajonguicre) ไดตีพิมพรายงานวามี
โบราณสถานหลายแหงแถบจังหวัดลพบุรี นครปฐม ราชบุรี และปราจีนบุรี ซ่ึงทานไดจัดกลุม
                                                             

 1หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ประวัติเอเชียอาคเนย ถึง 2000,” เอกสารชุดประวัติศาสตร
ไทย (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2522), 20.  
 2 จิรา   จงกล, “คู มือนําชมการแสดงช่ัวคราว” เรื่ อง ศิลปะสมัยทวารวดี  ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง, (พระนคร : ศิวพร, 2509), 1.  
 3หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ประวัติเอเชียอาคเนย ถึง 2000,” เอกสารชุดประวัติศาสตร
ไทย (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2522), 21.  
 4ผาสุข อินทราวุธ, “ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี”
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 4. 
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อิทธิพลอินเดีย แตไมใชขอมแยกไปจาก “กลุมขอม” และกลุมคนไทย และยังกลาวอีกวา ประชาชน
ในอาณาจักรทวารวดีพูดภาษามอญ - เขมร โดยไดรับอารยธรรมจากอินเดียกอนท่ีจะถูกชาวขอมเขา
ครอบครองในพุทธศตวรรษท่ี 165   
                                   ป พ.ศ. 2462 พระยาโบราณราชธานินทร พบเสาหิน 8 เหล่ียม สูง 1.45 เมตร กวางดาน
ละ 9 เซนติเมตร จากศาลพระกาฬจังหวัดลพบุรี ศาสตราจารยยอรซ เซเดส ลงความเห็นวาเปนภาษา
มอญโบราณ6 ในป พ.ศ. 2472 ศาสตราจารยเซเดส ไดประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับทวารวดี และตีพิมพ
ในหนังสือประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2 และโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร 
โดยอธิบายวา ทวารวดี ตรงกับคําวา “โตโลโปตี”  ซ่ึงหลวงจีนเห้ียนจังและอ้ีจิง ไดกลาวไวใน
จดหมายเหตุการเดินทาง ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 13 และยังนําจารึกมอญพบท่ีนครปฐมและลพบุรี
มาพิมพเผยแพรดวย และกลาววาในสมัยทวารวดีไดมีมอญอาศัยอยูในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา
แลวและก็นํากลุมศิลปะทวารวดีไปเปรียบเทียบกับศิลปะอินเดียสมัยราชวงศคุปตะ (พุทธศตวรรษท่ี 
9 – 11) และกําหนดอายุกลุมศิลปะทวารวดีวาอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 10 – 12 7 
 ในป 2502 ความรูเกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดียิ่งกาวหนามากขึ้น เม่ือผลงานวิจัยของนาย
ดูปองต เรื่อง L,  Archeologle Mone de Dvaravati ไดตีพิมพแพรหลาย กลาวถึงการจําแนก
พระพุทธรูปแบบทวารวด ีท่ีพบเปนหมวดหมู โดยอาศัยลักษณะของพระวรกายและการครองจีวร
ไปเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปอินเดีย ลังกา และเขมรดวย ทําใหอาณาจักรทวารวดีเปนท่ีรูจักแก
ชาวโลกวาเปนอาณาจักรท่ียิ่งใหญและมีอิทธิพลแพรหลายไปในภาคตางๆ ของประเทศไทย8 
 และในป พ.ศ. 2504 กรมศิลปากรไดทําการขุดคนท่ีเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี 
โดยนายสมศักดิ์  รัตนกุล ไดขอมูลดานสถาปตยกรรมและประติมากรรมแบบทวารวดีเปนจํานวน
มาก โดยเฉพาะประติมากรรมปูนปนประดับสถาปตยกรรมเปนภาพเลาเรื่อง ซ่ึงทําใหทราบถึง

                                                             

 5ผาสุข อินทราวุธ, “ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี”
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 21.  
 6ยอรซ  เซเดส, ตํานานอักษรไทย  ตํานานพระพิมพ ขุดคนท่ีพงตึกฯ และศิลปะสุโขทัย, 
(กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2526), 2.  
 7ผาสุข อินทราวุธ, “ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี”
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 4.  
 8 เรื่องเดิม,  5. 
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เรื่องราวความเปนอยูของประชากร การแตงกาย ดนตรี และการฟอนรํา และจากบทความของ
อาจารยศิลป  พีระศรี ท่ีเขียนในหนังสือ สมุดนําชมโบราณสถานสมัยทวารวดี ตําบลคูบัว จังหวัด
ราชบุรี โดยชนชาติมอญเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11 และตอมาใน พ.ศ. 2506 ศาสตราจารย
หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล ไดนิพนธหนังสือเรื่องศิลปะในประเทศไทย โดยกําหนดอายุกลุมศิลปะ
แบบทวารวดีไวในชวงพุทธศตวรรษท่ี 11 หรือ 12 – 16  ซ่ึงกรมศิลปากรไดใหความสนใจและ
สนับสนุนนักวิชาการท้ังชาวไทยและตางประเทศใหทําการศึกษาคนควา เรื่องราวเกีย่วกับอาณาจักร
ทวารวดีมากขึ้น และไดตีพิมพเผยแพรผลงานการคนควาของนักวิชาการประจํากรมศิลปากรตั้งแต 
พ.ศ. 2502 เปนตนไป9 
 
 

                                                             

 9 ผาสุข อินทราวุธ, “ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี”
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 5 - 6.  
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แผนท่ี 1  การตั้งถ่ินฐานของกลุมชนในบริเวณประเทศไทยกอนป พ.ศ. 2380 (ค.ศ. 1837)  
ท่ีมา : พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพริเวอร บุคส, 2553), 130. 
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ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชุมชนทวารวดีในภูมิภาคตะวันตก 
สภาพภูมิศาสตร 
 ลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน มีพ้ืนท่ีตั้งอยูทางดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ครอบคลุม
พ้ืนท่ีหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย ตั้งแต จังหวัดตาก กาญจนบุรี 
ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกับทาง
ภาคเหนือ สวนทางตะวันออกติดตอกับบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยาในภาคกลาง และทางดาน
ใตติดตอกับจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ตอเนื่องลงไปยังคาบสมุทรภาคใต สวนทางตะวันตก
มีอาณาเขตติดตอกับประเทศสหภาพพมา โดยมีเทือกเขาถนนธงชัย – ตะนาวศรีเปนพรมแดนทาง
ธรรมชาติกั้นระหวางสองประเทศ 
 
ลักษณะทางธรณีวิทยา10 
 พ้ืนท่ีสวนใหญของภาคตะวันตก มีลักษณะเปนภูเขาและท่ีสูง มีหินท่ีจัดอยูในหมูหิน
ราชบุรีในยุคเพอรเมียน ประกอบดวย หินปูน หินทราย หินดินดาน ซ่ึงจัดอยูในกลุมหินช้ันหรือหิน
ตะกอน และหมูหินตะนาวศรีในยุคคารบอนิฟอรัส อันมีลักษณะเปนหินแปร ประเภทหินชนวน 
หินควอรตไซต  หินชีสต  หินฟลไลด และหินปูนพบท่ัวไปเปนบริเวณกวางขวางมากท่ีสุด และ
ปรากฏวาภาคตะวันตกมีหินปูนอยูท่ัวไป โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุร ี
 แถบเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงมีหินแกรนิตในยุคครีเตเชียส 
เปนแกนกลางของภูเขา พบหินแกรนิตปรากฏอยูตามบริเวณท่ีหินซ่ึงเคยปกคลุมอยูช้ันบนไดสึก
กรอนพังทลายหมดไปแลว สวนบริเวณท่ียังมีหินเดิมปกคลุมนั้น จะพบหินในหมูหินตะรุเตา มี
ลักษณะเปนหินทราย และหินดินดานปนปูน ในชวงยุคแคมเบรียน นอกจากนี้ยังมีหินอัคนีประเภท
หินบะซอลต ปรากฏเปนบริเวณเล็กๆ ท่ีอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และท่ีบริเวณชายฝง

                                                             

 10จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและฝายวิจัย , ภูมิลักษณประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ และเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา 2 
เมษายน 2534)  
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ทะเลตั้งแตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ลงไปนั้น ไดพบหินแกรนนิตและหินไนส ปรากฏเปน
บริเวณกวางขวาง ทําใหชายฝงแถบนั้นมีหาดทรายท่ีสวยงามท่ีสุดในภาคตะวันตก 
 
ลักษณะภูมิประเทศ11 
 ภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศคลายคลึงกับภาคเหนือ คือมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขา
และหุบเขา ภูเขาในภาคตะวันตกมีลักษณะเปนแนวยาวตอเนื่องจากเหนือลงไปใตซ่ึงตั้งอยูดานทิศ
ตะวันตกของภาค ประกอบดวยทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยกลาง และทิวเขาตะนาวศร ี
 1. ทิวเขาถนนธงชัยเปนทิวเขาท่ียาวตอเนื่องมาจากภาคเหนือ ผานจังหวัดตากและ
ไปส้ินสุดทิวเขาท่ีดานตะวันออกของลุมแมน้ําแควนอย ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี รวมความยาวของ
แนวทิวเขานี้ท้ังในภาคเหนือและภาคตะวันตก มีความยาว 880 กิโลเมตร  
 2. ทิวเขาตะนาวศรีนั้น มีจุดเริ่มตนทางตอนเหนือของดานเจดียสามองค ในอําเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และทอดยาวลงไปทางใต ผานจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ ไปส้ินสุดทิวเขาท่ีอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีความยาว 834 กิโลเมตร 
 นอกจากทิวเขาขนาดใหญแลว ในภาคตะวันตกยังปรากฏหุบเขาขนาดตางๆ อีกเปน
จํานวนมาก ซ่ึงหุบเขาท่ีมีขนาดใหญมักเปนหุบเขาท่ีเกิดจากรอยเล่ือนของเปลือกโลก ท่ีเห็นได
ชัดเจนมากมีอยู 2 แหงคือ รอยเล่ือนบริเวณเมย – อุทัยธานี ในเขตจังหวัดตาก และรอยเล่ือนท่ี
บริเวณดานเจดียสามองค ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี หุบเขาท่ีเกิดจากรอยเล่ือนท้ังสอง
แหงนี้ ปรากฏเปนแนวยาวมีผาชันขนาบอยู 2 ดาน โดยเฉพาะหุบเขารอยเล่ือนท่ีอยูทางดานเจดีย
สามองค มีความยาวประมาณ 400 กิโลเมตร ซ่ึงเปนเสนทางไหลของแมน้ําแควนอยโดยตลอด 
เพราะฉะนั้น จึงทําใหบริเวณลุมแมน้ําแควนอย เกือบจะไมมีท่ีราบชายฝงริมแมน้ําเลย สองฟากฝง
ลําน้ําแควนอยสวนมากมักเปนท่ีสูงชัน 
 
 
                                                             

 11จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและฝายวิจัย , ภูมิลักษณประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ และเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา 2 
เมษายน 2534), 102 – 103.  
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แมน้ําสายสําคัญในภูมิภาคตะวันตก  
 แมน้ําแมกลอง12 
 ถือกําเนิดจากหุบเขาและท่ีสูงในเขตเทือกเขาถนนธงชัย – ตะนาวศรี ตนกําเนิดของ
แมน้ําสายนี้อยูในเขตจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงไดแยกลําน้ํานี้ออกเปน 2 สาย คือ แคว
ใหญ (แควศรีสวัสดิ์) กับแควนอย (แควไทรโยค) ลําน้ําแควใหญมีตนน้ําอยูในเขตอําเภออุมผาง 
จังหวัดตาก ไหลผานอําเภอศรีสวสัดิ์ อําเภอเมืองในเขตจังหวัดกาญจนบุรี แลวไหลไปบรรจบกับลํา
น้ําแควนอย (ตนน้ําอยูในเขตอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี) ท่ีบริเวณบานเหนือ ตําบลปาก
แพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแตตอนนี้เปนตนไปกลายเปนลําน้ําสายใหญท่ีเรียกวา 
“แมน้ําแมกลอง” จากนั้นจึงไหลผานอําเภอทามวง อําเภอทามะกา ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ตอไป
ยังจังหวัดราชบุรี ผานอําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม อําเภอเมือง อําเภอดําเนินสะดวก แลวไหลลง
อาวไทยในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณลุมแมน้ําแมกลอง จัดวาเปนท่ีราบใหญ
ท่ีสุดของภาคตะวันตก และเปนเขตเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ 
 บริเวณดังกลาวนี้มีชุมชนอาศัยอยูมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร และเขาสูสมัย
ประวัติศาสตรจากหลักฐานทางโบราณคดีเปนจํานวนมาก ในสมัยทวารวดีแสดงใหเห็นถึงการ
ติดตอหรือเปนเสนทางการคาในสมัยโบราณ กลุมเมืองสําคัญท่ีราบลุมแมน้ํานี้คือ เมืองนครชัยศรี 
เมืองกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี  เมือง
พงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี
 
 แมน้ําทาจีน 
 ไดแยกออกมาจากแมน้ําเจาพระยาในเขตอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ไหลลงใตไป
ดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ผานอําเภอเมือง อําเภอหันคาในเขตจังหวัดชัยนาท แมน้ํานี้มีช่ือ

                                                             

 12จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและฝายวิจัย , ภูมิลักษณประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ และเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา 2 
เมษายน 2534), 45. 
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เรียกดวยกันหลายช่ือ โดยแบงออกเปนชวงๆ ตอนบนท่ีไหลผานเขตจังหวัดชัยนาท เรียกวาแมน้ํา
มะขามเฒา จากนี้จึงไหลผานอําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอสามชุก อําเภอศรีประจันต อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี อําเภอบางปลามา อําเภอสองพ่ีนอง ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีแมน้ําตอนนี้ช่ือวา แมน้ํา
สุพรรณบุรี แลวเขาเขตจังหวัดนครปฐม ผานอําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน ชวง
นี้เรียกวาแมน้ํานครชัยศรี จากอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไหลตอไปยังอําเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ไปออกทะเลอาวไทยท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร แมน้ําชวงสุดทายท่ีไหลออก
ปากน้ําในบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนี้มีช่ือวาแมน้ําทาจีน เนื่องจากบริเวณนี้เคยปรากฏหลักฐาน
การตั้งถ่ินฐานของชาวจีนมาแตครั้งโบราณ13 
 
 แมน้ําเพชรบุรี 
 เปนแมน้ําสายสําคัญอีกสายหนึ่งในภูมิภาคตะวันตก มีตนน้ําอยูท่ีเทือกเขาตะนาวศรี ใน
เขตอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี และไหลไปลงทะเลท่ีอาวไทย ในเขตอําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี บริเวณตอนปลายของท่ีราบลุมแมน้ํานี้เปนท่ีตั้งของตัวเมืองเพชรบุร ี
 สรุปไดวา พ้ืนท่ีดานตะวันตกของบริเวณนี้มีลักษณะทางธรณีวิทยาเปนภูเขาสูง นั่นคือ 
เทือกเขาตะนาวศรีท่ีตอลงมาจากเทือกเขาถนนธงชัยในภาคเหนือ เปนพรมแดนทางธรรมชาติกั้น
ระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมาออกจากกัน โครงสรางสวนใหญเปนภูเขาหินปูน โดย
มีหินแกรนิตสลับอยูเปนบางตอน ลักษณะพ้ืนท่ีมีความลาดเอียงจากดานตะวันตกท่ีเปนเทือกเขาสูง 
คอยๆ ลาดต่ําลงมาเปนท่ีราบเชิงเขาหรือท่ีราบหุบเขา ปรากฏเปนท่ีราบสลับกับภูเขาโดดท่ีเปนเนิน
เตี้ยๆ ไปจรดท่ีราบลุมแมน้ําในตอนปลายของแมน้ําแมกลองและแมน้ําทาจีน14 
 จากสภาพภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาท่ีมีความลาดเอียงจาก
ดานตะวันตกไปตะวันออกดังท่ีไดกลาวมานั้น พบวามีผลตอการตั้งถ่ินฐานของคนในภูมิภาคนี้มา
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแลว กลาวคือ หลักฐานของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรรุนแรกๆ 

                                                             
 13 ศรีศักร  วัลลิโภดม, “สภาพภูมิศาสตร บานเมืองในลุมแมน้ําเจาพระยา สมัยโบราณ”, 
โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผานมา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 7.   
 14สวาท เสนาณงค, ภูมิศาสตรประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 
2529), 33 – 36.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

15

ซ่ึงพบบริเวณเทือกเขาและท่ีสูงดานตะวันตกสุดของประเทศบริเวณลุมแมน้ําแมกลองตอนบนแถบ
จังหวัดกาญจบุรี15  
 คนพวกนี้มีการตั้งถ่ินฐานไมเปนหลักแหลง  พักอาศัยตามถํ้า ตามเพิงผา ยายถ่ินฐานไป
ตามความสมบูรณของพ้ืนท่ี ดํารงชีวิตดวยการหาของปา มีเครื่องมือเครื่องใชทําจากหินกะเทาะ 
แบบหยาบๆ ถัดมาทางทิศตะวันออกในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองตอนลางไปจนถึงลุมแมน้ําทาจีน มี
ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม ชุมชนโบราณท่ีพบมีอายุไมเกาไปกวายุคหินใหม แหลง
โบราณคดีหลายๆ แหงมีอายุชวงกอนประวัติศาสตรตอนปลายหรือยุคโลหะ เปนชวงการตั้งถ่ินฐาน
แบบถาวรแลว มีการพัฒนาดานโลหะเกิดขึ้น มีการติดตอแลกเปล่ียนกับชุมชนใกลเคียงและชุมชน
ภายนอกโพนทะเล บางชุมชนมีการติดตอกับเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี เปนตน 
 

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนสมัยทวารวดีในภูมิภาคตะวันตก 
 ศาสตราจารยชอง บวชเซลิเยร แบงพัฒนาการของวัฒนธรรมทวารวดีออกเปน 3 ระยะ 
คือ ระยะแรกเปนวัฒนธรรมทวารวดีแบบดั้งเดิม นับถือพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท ระยะที่สองแสดง
อิทธิพลทางภาคใตนับถือพุทธมหายานและแพรไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
และระยะที่สามเม่ือพุทธศาสนาลัทธิมหายานเส่ือมลง16 พุทธศาสนาลัทธิเถรวาทกลับมาปรากฏใน
วัฒนธรรมทวารวดีอีก          

       

                                                             

 
15ดูใน ชิน  อยูดี, “รายงานการสํารวจและขุดคนเรื่องราวกอนประวัติศาสตรท่ีจังหวัด

กาญจนบุรีของคณะสํารวจไทย -เดนมารค,” ในชิน อยูดี  : บิดาแหงวิชากอน,วัฒนธรรมยุคหินท่ีพบ
ในถํ้าบริเวณบานเกา จังหวัดกาญจบุรี ประจําป 2520 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520), หนา 160 – 161 และรัศมี    ชูทรงเดช, “มนุษยกอน
ประวัติศาสตรกับการใชทรัพยากรในชวงโฮโลซีนตอนตน บริเวณลุมแมน้ําแควนอยตอนลาง 
จังหวัดกาญจนบุรี”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 11, 1 (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2533), 55 – 73.  
 16ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก , (นครปฐม 
พระราชวังสนามจันทร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. จัดพิมพเนื่องในโอกาสคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 48 ป  12 ตุลาคม 2534) 
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 จากการศึกษาประติมากรรมทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมทวารวดี17 ชอง บวชเซลิเยร 
แบงรูปแบบออกเปน 3 แบบ คือ รูปแบบแรกราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 13 รับอิทธิพลศิลปะอินเดีย
แบบคุปตะและหลังคุปตะ รูปแบบที่สองระหวางพุทธศตวรรษที่ 13 – 16 พุทธศาสนามหายานได
แพรเขาไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประตมิากรรมท่ีพบเปนรูปเคารพตามคติมหายาน รูปพระ
โพธิสัตว จํานวนมาก แบบที่สามระหวางพุทธศตวรรษที่ 15 – 18 รับอิทธิพลศิลปะขอมเขมร
โบราณแบบปาปวน  
 สําหรับดินแดนในประเทศไทย มีชาวอินเดียเขามาตั้งถ่ินฐานหนาแนน และไดเอา
วัฒนธรรมตางๆ ท้ังภาษา ศาสนา เขามาเผยแพรดวย ชวงแรกศาสนาท่ีมีอิทธิพลคือ ศาสนา
พราหมณ และศาสนาพุทธแบบเถรวาท จากหลักฐานเปนประติมากรรมรูปเคารพแบบศิลปะอินเดีย 
ท่ีแพรหลายเขามา จากคติความเช่ือเกี่ยวกับพระโพธิสัตวในประเทศไทย ปรากฏในคัมภีร ชาดก 
จิตรกรรม ประติมากรรม รูปเคารพตางๆ ซ่ึงมีวิวัฒนาการความเช่ือและรูปแบบศิลปกรรม แตกตาง
ไปตามยุคสมัย แบงออกเปน 3 ระยะ18 คือ 
 1. สมัยทวารวดีตอนตน (ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 13) 
 พบหลักฐานศิลปกรรมท่ีภาคกลางและภาคใต ชวงหัวเล้ียวหัวตอระหวางพุทธศตวรรษ
ท่ี 9 - 11 สวนใหญเปนประติมากรรมนําเขาจากภายนอก คือ อินเดีย เปนยุคแรกท่ีเริ่มสรางรูปเคารพ
ขึ้นเองเปนศิลปกรรมกอนทวารวดีรับอิทธิพลอินเดีย ชวงบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาและอาจเปน
รูปแบบดั้งเดิมท่ีปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลศิลปะอินเดียท่ีปรากฏ คือ ศิลปะ
อมราวดี พุทธศตวรรษท่ี 6 - 9, คุปตะ พุทธศตวรรษท่ี 9 - 11 และหลังคุปตะ พุทธศตวรรษท่ี 11 - 13 
 2. สมัยทวารวดีตอนกลาง (สมัยทวารวดีอยางแทจริง) (ราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 15) 
 เปนชวงศิลปะทวารวดีมากท่ีสุด วิวัฒนาการเลียนแบบอินเดียในระยะแรกดัดแปลง
บางสวนจนมีรูปแบบอิทธิพลทองถ่ินผสมอยูมาก เชน ทายืนท่ีเอียงตนเล็กนอย หรือครองจีวรหม

                                                             

 17ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก , (นครปฐม 
พระราชวังสนามจันทร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. จัดพิมพเนื่องในโอกาสคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 48 ป  12 ตุลาคม 2534)   
 18หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย พ.ศ. 2000,”  (กรุงเทพฯ :   
โรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี 2522), 5. 
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คลุมท่ียังรักษารูปแบบคุปตะอยู เชน ประติมากรรมปูนปนหรือดินเผาประดับศาสนสถาน เชนท่ี
นครปฐม และท่ีคูบัว จังหวัดราชบุรี เปนภาพเลาเรื่องชาดก พบท่ีเจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม 
กลุมเทวดาหรือพระโพธิสัตวพบท่ีวิหารวัดโขลง เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี  เหลานี้แสดงถึงลักษณะ
ของผูคนในทองถ่ินแลวยังแสดงออกถึงความงามหรือเทคนิคการสราง กลาววาเปนฝมือชางหลวง
มากกวาชางชาวบานหรือทองถ่ิน แสดงถึงยุคเจริญรุงเรืองของทวารวดีไดเปนอยางดี และ
ประติมากรรมสําริดท่ีเมืองฝาย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย พบเปนจํานวนมากแสดงถึงพุทธ
เถรวาทและมหายาน กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 ซ่ึงเปนยุคสําริดท่ีใหญในศิลปกรรม
ทวารวดีเปนยุดท่ีเจริญรุงเรืองในการหลอสําริด 
  3. ศิลปะทวารวดีตอนปลาย อิทธิพลศิลปะขอมและสกุลชางทองถิ่น (พุทธศตวรรษที่ 
15 – 18) 
 ยุคนี้ทวารวดีเริ่มเส่ือมแลว เพราะอิทธิพลขอมเขามาแทนท่ี โดยเฉพาะอีสานตอนลาง
และภาคกลาง ซ่ึงมีศูนยกลางท่ีลพบุรีแตกลุมชนทวารวดีท่ีนับถือพุทธแบบเถรวาทหรือมหายาน
แบบดั้งเดิมแถบนี้ก็ไมไดหายไปไหน แตยังสืบเนื่องตอกันมาตลอด งานศิลปกรรมจึงแบงออกเปน 
2 สวน คือสวนหนึ่งเปนศิลปกรรมสืบตอมาจากทวารวดีตอนกลาง แตมีวิวัฒนาการท่ีเส่ือมลงจน
กลายเปนสกุลทองถ่ิน กับอีกสวนหนึ่งเปนศิลปกรรมท่ีรับอิทธิพลขอม และวิวัฒนาการเปนทองถ่ิน 
บางอยางกลับกลายเปนสกุลชางอยางใหมเกิดขึ้น เชน ทวารวดีแบบทองถ่ินในภาคอีสาน (เหนือ) 
ภาคเหนือเกิดเปนศิลปะหริภุญไชยท่ีเริ่มตนรับอิทธิพลทวารวดีจากภาคกลาง ตอมามีอิทธิพลศิลปะ
ขอม และภายหลังก็มีศิลปกรรมแหงใหม คือพุกามเขามาผสมผสานเปนรูปแบบใหมขึ้น19 
 
 ประติมากรรมมหายาน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ อยางแรกพบรวมกันกับชุมชนท่ีเปน
พุทธเถรวาท เชน ท่ีนครปฐม อูทอง ราชบุรี สวนใหญเปนประติมากรรมท่ีมีศาสนสถานแสดงถึง
พระพุทธศาสนาท้ังสองนิกายรวมกันอยู หลักฐานมหายานพบนอยมาก รูปแบบสอง คือ กลุมท่ีนับ
ถือพุทธมหายานโดยเฉพาะอาจเปนกลุมใหญ และอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน กลุมชนในภาคใต

                                                             

 19ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย,”  เอกสาร
คําสอนศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 – 14, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 81 - 86. 
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ชวงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 สวนหนึ่งมีความสัมพันธกับศิลปะทวารวดีในภาคกลาง กับอีกสวน
หนึ่งสัมพันธกับชวา แตอยางไรก็ตามชวงระยะเวลาดังกลาวนี้จัดเปนศิลปะแบบศรีวิชัย 
 ประติมากรรมพุทธมหายานกลุมหนึ่งสวนใหญทําจากสําริด พบท่ีเมืองฝาย อําเภอลํา
ปลายมาศจังหวัดบุรีรัมยและบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญเปนพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย กําหนดอายุพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 มี
ลักษณะรูปแบบพระพักตรและเครื่องทรง เชนเดียวกับท่ีพบในเขมรจัดอยูในสมัยไพรกเมง-กําพง
พระ รวมถึงสวนหนึ่งพบท่ีเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เปนภาพท่ีถํ้าถมอรัตน พระโพธิสัตว
เปรียบเทียบไดกับถํ้าอชันตาและเอลโลราสมัยหลังคุปตะราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 
 จากเทคนิคการหลอสําริดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธท้ังดานรูปแบบและคติความเช่ือ
ดานศาสนา รวมท้ังแหลงผลิต พบมากท่ีเมืองฝาย จากหลักฐานแหลงผลิตพบวาแพรหลายไปยัง
เมืองตางๆ เชน ท่ีศรีเทพ และรวมถึงในเขมรดวยก็ได20 
  
รูปแบบเมืองโบราณในสมัยทวารวด ี
 เมืองโบราณในสมัยทวารวดีนั้นมักมีแผนผังท่ีไมตายตัวหรือยังไมเปนรูปทรงแบบ
เรขาคณิต จะพบตั้งแตผังท่ีเปนวงกลม วงรี และเกือบจะเปนส่ีเหล่ียมผืนผา ขึ้นอยูกับภูมิประเทศ
และการวางตัวของเมืองตามลําแมน้ํา ตัวเมืองดานหนึ่งมักตั้งอยูกับลําน้ํา มีคูน้ําและคันดินลอมรอบ 
โดยท่ัวไปมักจะมีเพียงช้ันเดียว คงจะเปนในเรื่องของการปองกันอุทกภัย การสาธารณูปโภค และ
ปองกันขาศึกดวย21  
 จากหลักฐานทางศิลปกรรมและชุมชนโบราณ วัฒนธรรมทวารวดีชวงระยะแรกในลุม
แมน้ําเจาพระยา นักโบราณคดีบางทานใหความเห็นวา ทวารวดีเปนเพียงอาณาจักรเล็กๆ ท่ีมีเมือง
ลพบุรีเปนเมืองหลวง บางทานเห็นวาศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดีอยูท่ีเมืองนครปฐม เนื่องจาก
เมืองนครปฐมโบราณเปนเมืองท่ีมีคูน้ําลอมรอบขนาดใหญ พบศาสนสถานและเหรียญจารึก ท่ี
กลาวถึงอาณาจักรทวารวดี และศิลปวัตถุหลายแบบและหลายชุมชนโบราณกระจายโดยกวาง นัก
โบราณคดีบางทานใหความเห็นวา วัฒนธรรมแบบทวารวดีอาจแพรหลายโดยกวางขวางในชุมชน
                                                             

 20ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย.”  เอกสาร
คําสอนศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 – 14 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2534),92.  
 21 เรื่องเดิม, 43.                
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โบราณท่ีมีการพัฒนาการขึ้นในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลางในชวงระหวางพุทธศตวรรษท่ี 
12 – 16 เพราะยังไมมีอํานาจทางการเมืองแบบรวมศูนยหากเปนเพียงรูปแบบของเมืองเบ็ดเสร็จท่ี
เกิดขึ้นพรอมกันและตางก็เปนอิสระตลอดจนพัฒนาการทางวัฒนธรรมรวมกัน เนื่องจากสามารถ
ติดตอคาขายและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมอยางสะดวกท้ังทางบกและทางทะเล รวมท้ังชุมชนท่ีอยู
ตอนในซ่ึงหางไกลออกไป เมืองเหลานี้ตางก็มีองคประกอบท่ีสมบูรณในตัวเองท้ังดานเศรษฐกิจ 
ความเช่ือ ศาสนาและศิลปกรรมซ่ึงเมืองท้ังหมดเหลานี้คือชุมชนโบราณท่ีมีพัฒนาการขึ้นเปน
บานเมืองแบบวัฒนธรรมทราวดีนั่นเอง22 
 
การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวด ี
 การคาขายระหวางภูมิภาคนับวาเปนส่ิงสําคัญท่ีกอใหเกิดการเผยแพรวัฒนธรรมจาก
อินเดียมายังดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเริ่มจากท่ีชาวอินเดียไดเขามาตั้งนิคมตามเมือง
ทาตางๆ ทําใหกลุมชนพ้ืนเมืองมีความคุนเคยกับชาวตางถ่ินท่ีเดินทางมาคาขาย พวกนักบวชและ
นักปราชญตางๆ ท่ีเดินทางตามเขามาเผยแพรวัฒนธรรมในเวลาตอมาสามารถตั้งถ่ินฐาน
โดยสะดวก23 ศาสนาและวัฒนธรรมอินเดียจึงหยั่งรากลงตามเมืองทาเหลานี้และไดผสมผสานกับ
ความเช่ือดั้งเดิมของชาวพ้ืนเมือง สังคม วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตจึงไดเปล่ียนไป  
 จากหลักฐานศิลปกรรมสมัยทวารวดี ท่ีเกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทย ระหวางพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 – 16 มีท้ังรูปแบบการตั้งถ่ินฐานเมืองโบราณ ศาสนา ความเช่ือ และศิลปกรรมตางมี
ลักษณะรวมหรือเหมือนกันอยู แสดงใหเห็นถึงการเช่ือมโยงในลักษณะของรัฐ หรืออาณาจักรซ่ึงมี
การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดีไปท่ัวทุกภาคของประเทศ 
  
 
 
                                                             
 22 ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก (พระราชวังสนาม
จันทร นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปกร, 2534. จัดพิมพเนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 48 ป  12  ตุลาคม 2534)  
 

23
 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี..., หนา 28 – 29. อางจาก G. Coedes, Les Peuples de la 

Peninsule lndochinoise : Histoire Civilisation, Paris, 1962. (English : The Making of Southeast 
Asia, Berkeley and Los Angeles, 1966). 41 – 44. 
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คติความเชื่อทางศาสนา 
  อารยธรรมทวารวดีสวนใหญนับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาท จากหลักฐานจารึกซ่ึง
ปรากฏตามท่ีตางๆ เชน บนสถูป พระพิมพ ธรรมจักร เสาตั้งธรรมจักร ฐานพระพุทธรูป แทงหิน 
ดินเผา หรือตามผนังถํ้า ฯลฯ จารึกสวนใหญเปนคาถาหรือคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท่ีพบมาก คือ 
คาถา เย ธมมา ซ่ึงเปนหัวใจของพุทธศาสนา ขอความและหลักธรรมคําส่ังสอนสวนใหญจะคัดลอก
มาจากคัมภีรพระไตรปฎก ฉบับบาลี ท้ังพระสุตตันตปฎก และวินัยปฎก24 ซ่ึงคาถาเย ธมมา และ
หลักธรรมดังกลาวไดรับความนิยมในประเทศอินเดีย ระหวางพุทธศตวรรษท่ี 9 – 13 
 จารึกท่ีปรากฏในระยะแรก สวนใหญเปนอักษรปลลวะ (หรือหลังปลลวะ) ภาษาบาลี 
ซ่ึงกําหนดอายุไมเกาไปกวาพุทธศตวรรษท่ี 12 พบแพรหลายในเมืองท่ีเปนศูนยกลางของทวารวดี 
ไดแก นครปฐม อูทอง ลพบุรี และเมืองรอบๆ เชน ราชบุรี ปราจีนบุรี ไปถึงภาคอีสานท่ีจังหวัด
อุบลราชธานีและระยะเวลาเดียวกันยังพบในประเทศพมา มาเลเซีย และบรูไนอีกดวย25 
 การสรางประติมากรรมในพุทธศาสนาสมัยทวารวดี ในยุคแรกๆ จากการเขามาของ
พระพุทธศาสนา รวมถึงการเผยแพรไปยังเมืองตางๆ นาจะเกี่ยวของกับธรรมจักรและกวางหมอบ 
จากขอสังเกตท่ีวาธรรมจักรและกวางหมอบจะพบเกือบทุกแหงท่ีเปนอารยธรรมของทวารวดีไป
ถึง26 รวมท้ังจารึกท่ีพบอยูท่ีเสาธรรมจักรหรือตามสวนตางๆ ของธรรมจักรซ่ึงเปนหลักธรรมคําส่ัง
สอนในพุทธศาสนาท้ังส้ินซ่ึงเปนหลักฐานการเผยแพรพุทธศาสนาไปยังเมืองตางๆ ในสมัยทวารวด ี
 สวนภาพสลักหรืองานปูนปนเลาเรื่องตางๆ ลวนแตเปนเรื่องของพุทธศาสนาแบบเถร
วาทท้ังส้ิน จากตํานานการเผยแพรพระพุทธศาสนามีมาตั้งแตสมัยพระเจาอโศกมหาราชของอินเดีย 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 3 จากการสงสมณทูตมาเผยแพรศาสนาท่ัวทุกทิศ และสายหนึ่งก็เขามาใน
สุวรรณภูมิดวย จากหลักฐานนี้แสดงถึงการเผยแพรพุทธศาสนาเกิดขึ้นอยางนอยราวพุทธศตวรรษ 
                                                             

 24ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี......., หนา 169, อางจาก D.C. Sircar, Studies in Indian 
Coins, Delhi : Motitel Banarsidass, 1968, 1 – 36. 
 25คงเดช  ประพัฒนทอง, การวิจัยเอกสารโบราณเบื้องตน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร 
2542), 5 – 6. 
 26ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย,” เอกสาร
คําสอน ศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 – 14 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 46. 
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ท่ี 3 โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนลางแถบเมืองอูทอง นครปฐมพบหลักฐานบางอยางท่ีแสดงถึง
การรับอารยธรรมจากภายนอกเขามาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย  
 สวนการนํารูปเคารพทางศาสนาเขามา คงจะอยูในราวพุทธศตวรรษท่ี  9 - 11 เชน การ
คนพบพระพุทธรูปสําริดสมัยทวารวดี ซ่ึงเปนหลักฐานสําคัญของการเขามาของพุทธศาสนาใน
ระยะแรก ซ่ึงในระยะนี้อาจเปนพวกพอคาเปนผูนําติดตัวเขามา หรือเปนความตั้งใจในการเผยแพร
พุทธศาสนาโดยมีพระภิกษุเดินทางเขามาดวยก็ได โดยมีหลักฐานการยอมรับนับถือพุทธศาสนา
ของชุมชน เริ่มตนท่ีเมืองอูทอง จากการคนพบประติมากรรมดินเผารูปพระสงฆอุมบาตรสามองค 
ซ่ึงมีอิทธิพลของศิลปะอมราวดี ซ่ึงจะสัมพันธกับพระพุทธรูประยะแรกท่ีเขามา ราวพุทธศตวรรษท่ี 
9 – 11 จากวัสดุท่ีทําจากดินเผา รวมไปถึงประติมากรรมท่ีประดับศาสนสถาน สันนิษฐานวาชุมชน
นี้คงยอมรับพุทธศาสนาแบบเถรวาท ซ่ึงแพรหลายราวพุทธศตวรรษท่ี 11 – 12 เปนตนมา รับ
อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะ นอกจากรูปเคารพแลวยังสรางศาสนสถานขึ้นพรอมๆ กัน เชน 
เจดียกอสรางดวยอิฐ ซ่ึงพบในเมืองตางๆ สมัยทวารวดี จากหลักฐานดังกลาวนี้จัดวาไดเขาสูสมัย
ทวารวดีแลวอยางแทจริง 
 

หลักฐานการพบเมืองโบราณ สมัยทวารวดี จากจารึกและเอกสารโบราณ 
 หลักฐานจากจดหมายเหตุจีน 
 คําวา “ทวารวดี” เปนขอสันนิษฐานมาจากคําวา “โถ-โล-โป-ติ” (To-lo-po-ti) ปรากฏใน
บันทึกการเดินทางของพระภิกษุเห้ียนจัง (Hiuan Tsang) ท่ีเดินทางจากจีนไปสืบศาสนาในอินเดีย
โดยทางบก ในป พ.ศ. 1172 และเดินทางกลับจีนในป พ.ศ. 1188 ในบันทึกการเดินทางไดกลาวถึง 
อาณาจักรโถโลโปติ ซ่ึงนักวิชาการเช่ือวาตรงกับภาษาสันสกฤต คือ “ทวารวดี” และเกี่ยวของกับ
บริเวณท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยาภาคกลางของไทย 27 
 บันทึกอีกช้ินเปนของพระภิกษุอ้ีจิง (I-tsing) ท่ีเดินทางไปสืบศาสนาจากจีนไปอินเดีย 
ทางน้ํา ระหวางป พ.ศ. 1214 – 1218 ซ่ึงเดินทางจากเมืองกวางตุง (Canton) กลาวถึงเมืองทาและ
อาณาจักรตามชายฝงทะเลท่ีไดเดินทางผานปรากฏช่ือ เชน หลินยี่ (Lin-I) ฟูนัน (Fu-nun) ทวารวดี 
(Dvaravati) และรวมสมัยกับเมืองอ่ืนๆ  

                                                             

 27ยอรช  เซเดส, “ประชุมศิลาจารึกสยามภาคท่ี 2 จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโวและเมือง
ประเทศราชขึน้แกกรุงศรีวิชัย” (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2472)    
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 นอกจากนี้ยังปรากฏในจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศถัง ในหนังสือประวัติศาสตร (เกา) 
สมัยราชวงศถัง (Kieu T”ang Chou) ซ่ึงปรากฏช่ือ โถโลโปติ (To-lo-po-ti) และในหนังสือ
ประวัติศาสตรใหมสมัยราชวงศถัง (Sin T”ang Chou) ปรากฏช่ือ ถวนโลโปติ (Tchauan-lo-po-ti) 
ซ่ึงสองคํานี้นาจะหมายถึงอาณาจักรเดียวกัน นายปอล เปลลิโยต (Paull Pelliot) นักวิชาการชาว 
ฝรังเศลไดตีความวา “Tolopoti” ตรงกับภาษาสันสกฤต คือ “ทวารวดี” และเช่ือวาตั้งอยูบริเวณท่ี
ราบลุมแมน้ําเจาพระยา และสันนิษฐานวา เปนรัฐของชาวมอญหรือเขมร เพราะพบจารึกภาษา
ดังกลาวบริเวณนี้เปนจํานวนมาก28  
 
 หลักฐานจากจารึก 
 หลักฐานสําคัญท่ีนักวิชาการ สันนิษฐานวา “ทวารวดี” อยูบริเวณภาคกลางของประเทศ
ไทย คือการพบจารึกท่ีปรากฏอยูบนเหรียญเงิน จารึกดวยอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต ความวา 
“ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ ซ่ึงแปลวา บุญของผูเปนเจาแหงทวารวดี, พระราชาแหงทวารวดี” 
ระยะแรกพบเหรียญเงินดังกลาวท่ีเมืองอูทอง นครปฐม และ คูเมือง (อําเภออินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุร)ี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เมืองดงดอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และภายหลังพบอีก
หลายเหรียญแพรกระจายอยูหลายเมือง 
 นอกจากนี้ไดมีการคนพบจารึกโบราณท่ีเขียนดวยภาษามอญ ในบริเวณจังหวัด
นครปฐม      สุพรรณบุรี  สิงหบุรี  ชัยนาท  ลพบุรี  และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สันนิษฐานวา
ชาวมอญหรือคนท่ีพูดภาษาตระกูลมอญ – เขมร  เปนเจาของอารยธรรมของทวารวดี  และการท่ี
อาณาจักร ทวารวดีตัง้อยูบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยา  แมน้ําแมกลอง  และอยูใกลทะเลทําใหมี
พอคาตางชาติ เชน อินเดีย เขามาติดตอคาขาย ทําใหทวารวดีไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนแบบแผนการปกครองจากอินเดีย  เกิดการผสมผสานจน
กลายเปนอารยธรรมทวารวดี และไดแพรหลายไปยังภูมิภาคตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ดัง
ไดพบโบราณสถาน โบราณวัตถุสมัยทวารวดีกระจายอยูท่ัวไป เชนท่ี เมืองนครชัยศรี (นครปฐม)  
เมืองอูทอง (สุพรรณบุรี)  เมืองละโว (ลพบุรี)  เมืองศรีเทพ (เพชรบูรณ)  เมืองฟาแดดสงยาง 
(กาฬสินธุ)  เมืองไชยา (สุราษฎรธานี) เปนตน 

                                                             

 28 กรมศิลปากร, “จารึกในประเทศไทยเลม  1,” อักษรปลลวะ หลังปลลวะ                
พุทธศตวรรษท่ี 12 – 14  หอสมุดแหงชาติ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพพิมพ, 2529), 225 – 228.  
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 ความสัมพันธรวมกันระหวางชุมชนทวารวดีท่ีเดนชัดคือ การนับถือพุทธศาสนา บริเวณ
เมืองโบราณและชุมชนโบราณทุกแหง พบศิลปวัตถุท่ีเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาคลายคลึงกัน เชน 
พระพิมพ ธรรมจักร จารึก คาถา เปนตน โบราณสถานเปนพุทธสถานท่ีนับถือพุทธศาสนารวมกัน 
ทําใหมีการถายทอดศิลปกรรม สถาปตยกรรม รวมท้ังภาษาและวัฒนธรรมบางประการดวย  
 ลักษณะความสัมพันธรวมกันอาจจะเลยไปถึงการติดตอดานเศรษฐกิจ การแลกเปล่ียน
วัตถุดิบท่ีสามารถผลิตไดในชุมชนแตละแหง จึงเกิดความสัมพันธท่ีแนนแฟน โดยเฉพาะเมืองหรือ
ชุมชนท่ีอายุระหวางพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 การคมนาคมทางน้ําจึงติดตอระหวางกันไดดีท่ีสุด29 
 จากรองรอยพุทธศาสนามหายาน ในเมืองโบราณสมัยทวารวดี จะทําการศึกษา             
4 จังหวัด พบพระโพธิสัตวดังนี้ คือ จังหวัดสุพรรณบุรี พบท่ีอําเภอเมืองอูทอง (จากเจดียหมายเลข
ตางๆ) และอําเภอเมือง ท่ีบานหนองหมอแกง  จังหวัดราชบุรี พบท่ีเมืองโบราณคูบัว  และ
โบราณสถานวัดโขลง  จังหวัดนครปฐม พบท่ีเจดียจุลประโทน และตําบลทาศาลา และจังหวัด
เพชรบุรี พบท่ีโบราณสถานสถูปทุงเศรษฐีและท่ีถํ้ายายจูงหลาน    
 

ศาสนาพุทธแบบมหายานและคติความเชือ่เกี่ยวกับการนับถือพระโพธิสัตว30 
98 มหายานเปนนิกายท่ีแยกมาจากพุทธศาสนาเถรวาทในชวงพุทธศตวรรษท่ี 8 เพ่ือ
แขงขันกับศาสนาพราหมณในอินเดีย ลัทธิมหายานมีความเช่ือในเรื่องของการชวยเหลือเพ่ือน
มนุษยใหหลุดพน โดยมีความเช่ือท่ัวๆ ไปวามีธยานิพุทธเปนพุทธเจาสูงสุดอยูบนสวรรค และ
บันดาลใหเกิดพระพุทธเจาในโลกมนุษยพรอมๆ กับพระโพธิสัตวเปนผูชวยเหลือเพ่ือนมนุษย
ประจําพระพุทธเจาแตละพระองค ซ่ึงในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจาศรีศากยมุนีกับพระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวร ซ่ึงพระโพธิสัตวองคนี้จะมีธยานิพุทธปางสมาธิประดับอยูท่ีมวยผม และยังมีพระ
โพธิสัตวอ่ืนๆ อีกมากมายนับไมถวน คอยชวยเหลือเพ่ือนมนุษยใหพนทุกขและสามารถชวยได

                                                             

 
29ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก (พระราชวังสนาม

จันทร นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปกร, 2534. จัดพิมพเนื่องในโอกาสคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 48 ป  12  ตุลาคม 2534) , 14 – 15.  
 30 ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ :  ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543) 
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คราวละมากๆ จึงไดช่ือวา “มหายาน” หมายถึง ยานท่ียิ่งใหญและพวกท่ีนับถือมหายานเรียก        
เถรวาทวา “หินยาน” หมายถึง ยานอันคับแคบท่ีชวยเหลือเพ่ือนมนุษยไดนอย31     
  มหายานใหความสําคัญกับพระโพธิสัตว ดังนั้นรูปเคารพท่ีแสดงถึงความเปนมหายานท่ี
พบอยูท่ัวๆ ไปคือ พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ซ่ึงจะมีธยานิพุทธอมิตาภะปางสมาธิอยูท่ีมวยผม 
สวนรูปเคารพท่ีพบรองลงมาคือ พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย ซ่ึงเปนอนาคตพุทธเจา โดยพระ
โพธิสัตวศรีอาริยเมตรไตรยจะแสดงดวยสถูปท่ีมวยผม  
 จากหลักฐาน สมัยทวารวดีในภาคกลางไมพบการนับถือศาสนาพุทธมหายานมากนัก 
แตจะพบรวมกับพุทธศาสนาแบบเถรวาท เชน ภาพปูนปน พระอวโลกิเตศวรท่ีพบท่ีเมืองคูบัว 
จังหวัดราชบุรี หรือภาพสลักท่ีถํ้าพระโพธิสัตว       
 จากการศึกษารองรอยพบหลักฐานจดหมายเหตุ บันทึกขอความบางสวนไววา 
“มหายาน” นี้ พระภิกษุอ้ีจิง เดินทางไปแสวงบุญยังประเทศอินเดีย ไดใหคํานิยามวา ไดแก “ผูท่ีนับ
ถือพระโพธิสัตวและผูท่ีศึกษาพระสูตรของมหายาน” ดังนั้นจึงสามารถแยกความแตกตางระหวาง
รูปเคารพท่ีสรางขึ้นในลัทธิมหายานและหีนยานไดอยางชัดเจน คือ รูปเคารพท่ีสรางภายใตอิทธิพล
ของลัทธิมหายานจะปรากฏรูปพระโพธิสัตว ในขณะท่ีรูปเคารพสรางขึ้นภายใตความเช่ือลัทธิ
หีนยานไมปรากฏรูปเหลานั้น32 
   
 “มหายาน” หมายถึง ยานอันใหญ และเรียกพวกดําเนินตามคําสอนเดิมวา หีนยาน หรือ 
ยานอันเล็กกวา เพราะพวกหีนยานมีจุดมุงหมายจะบรรลุแคอรหันตซ่ึงเปนการเห็นแกตัว สวนพวก
มหายานมีเปาหมายจะดําเนินตามพระโพธิสัตวซ่ึงมีพระเมตตาอันไพศาล ผูท่ีสละโลก แตไมสละ
ความชวยเหลือสัตวโลก  
 
                      พระโพธิสัตว จึงหมายถึง ผูแสวงหาพระโพธิญาณและอุทิศสวนบุญกุศลท่ีสะสมไว
ใหแกผูอ่ืน คัมภีรปรัชญาปารมิตาสูตร กลาวไววา ผูกระทําการยากใหสําเร็จ คือพระโพธิสัตวซ่ึง
                                                             

 
31ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย,” เอกสาร

คําสอน ศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 – 14 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 27.  
 32  พิริยะ  ไกรฤกษ, “อารยธรรมไทย,” พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลมที่ 1 ศิลปะ
กอนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ : คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 68 – 6 9.  
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เปนมนุษยผูยิ่งใหญ ท่ีกระทําความเพียรเพ่ือบรรลุนิพพาน แตไมประสงคจะไดมาซ่ึงนิพพานเพ่ือ
สวนตัวคนเดียว พระโพธิสัตวกระทําเพ่ือประโยชนของโลก เพ่ือความสุขของโลก เนื่องจากความ
เมตตาท่ีมีตอโลกพระโพธิสัตวจึงตั้งใจวา “เราจักเปนท่ีพ่ึงพิงของโลก.......33 ลัทธิมหายานปรากฏ
ขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย เม่ือประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 7 (คริสตศตวรรษท่ี 2) ผูสถาปนา
ลัทธินี้คือทานนาคารชุนนะ  
 
 นอกจากนี้ลัทธิมหายานยังมีความเช่ือเรื่องการสะสมบุญเพ่ืออุทิศใหผูอ่ืน ในขณะท่ี
หีนยานมีความเช่ือวาตองสะสมบุญไวใชเองไมสามารถอุทิศใหผูอ่ืนได ซ่ึงเปนความแตกตางทาง
ความเช่ือ สวนการบําเพ็ญบารมี 10 ประการของพระโพธิสัตว อันไดแก ศีล วิริยะ ขันติ ญาณ 
ปญญา อุปายะ ปณิธาน พละชญญาน ผูบําเพ็ญบารมีไดถึง 6 ประการแรกก็จะเปนเทวโพธิสัตว 
ชวยเหลือสรรพสัตว ความนิยมถวายความภักดีแดพระอมิตาภะ นําไปสูการตั้งนิกายใหม ของลัทธิ
มหายาน ไดแก นิกายสุขาวด ี
  นิกายสุขาวดี พระภิกษุชาวจีน ฮุนเอ้ียง เปนผูสถาปนาขึ้นท่ีประเทศจีน ชวงปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 9 (กลางคริสตศตวรรษท่ี 4) โดยมีความเช่ือวาการบูชาพระอมิตาภะ และเล่ือมในใน
พระองคจะหลุดพนจากสังสารวัฏไดเม่ือส้ินชีวิต พระอมิตาภะจะเสด็จลงจากสวรรคเพ่ือทรงรับดวง
วิญญาไปสถิตกับพระองค ณ แดนสุขาวดี นิกายนี้ถือกําเนิดในประเทศจีน และแพรหลายไปยัง
ดินแดนใกลเคียง เชน ญี่ปุน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะท่ีญี่ปุนนับถือนิกายนี้ตั้งแต
กลางพุทธศตวรรษท่ี 11 (คริสตศตวรรษท่ี 6) จนถึงปจจุบัน แตในประเทศอินเดียนิกายนี้ไม
แพรหลาย สวนประเทศไทยรับอิทธิพลนิกายสุขาวดีผานอารยธรรมจีนสมัยราชวงศสุย (พ.ศ. 1124 
-1161/ค.ศ.581 – 618)34 
 
คติความเชื่อพระโพธิสัตวฝายมหายาน 
                      ในราวตนพุทธศตวรรษท่ี 5 เกิดพุทธศาสนาลัทธิมหายาน จากการรวบรวมหลักธรรม
ในพุทธศาสนานิกายมหาสังฆิกะ ผสมผสานกับปรัชญาของพุทธศาสนานิกายตางๆ ท่ีแยกออกมา 
ภายหลังการสังคายนาครั้งท่ี 2 เขาไวเปนจํานวนมาก รวมท้ังลัทธิเถรวาทดวย ตามหลักปรัชญาของ
                                                             

 
33พิริยะ  ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย......, 70 – 73, อางจาก คอนซ,.......2530, 179. 

 34พิริยะ  ไกรฤกษ, “อารยธรรมไทย,” พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลมที่ 1 ศิลปะ
กอนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ : คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 70 – 71.  
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ลัทธินี้ คติความเช่ือเรื่องพระโพธิสัตวไดพัฒนาขึ้นจนกลายเปนจุดหมาย หรือหลักของพุทธศาสนา
แบบมหายาน 
 แนวคิดเรื่องพระโพธิสัตวในอุดมคติของมหายาน ไดพัฒนาขึน้ในคัมภีรของนิกายสรร
วาสติวาท (พุทธศาสนานิกายหนึ่งซ่ึงแยกออกจากลัทธิเถรวาท ใชคัมภีรภาษาสันสกฤต) ซ่ึงบรรยาย
ไววาทุกคนท่ีปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจาสามารถตั้งปณิธานไววาจะบรรลุโพธิณาณได35 
 พุทธศาสนาฝายมหายาน ถือวาพระโพธิสัตวเปนส่ิงท่ีทุกคนมีอยูแลว ทุกคนสามารถ
เขาถึงความเปนพระโพธิสัตวได36 จากความเช่ือวาสรรพสัตวท้ังหลายเกิดมาพรอมกับธาตุพุทธะ 
(ธาตุแหงความรูแจง) หากแตกิเลสอวิชาไดบดบังไว ธาตุพุทธะจึงไมปรากฏ37 ผูใดก็ตามท่ีจิตมุง
พระโพธิญาณ และพากเพียรปฎิติธรรมจะนําไปสูความหลุดพนแลวเปนพระโพธิสัตวท้ังส้ิน38                 
  จากคติดังกลาว ผสมผสานกับทัศนะท่ีมีตอบุคลิกภาพอันยิ่งใหญของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงสืบแนวคิดมาจากนิกายมหาสังฆิกะ ลัทธิมหายานจึงมุงส่ังสอนใหบุคคลมุง
บรรลุพุทธภูมิดวยการเจริญรอยตามพระพุทธองค คือ บําเพ็ญเพียรบารมีในแนวทางของพระ
โพธิสัตว ถือวาผูปรารถนาพุทธภูมิท้ังหมด คือพระโพธิสัตว คําวาพระโพธิสัตว จึงเปล่ียนแปลงจาก
ประวัติบุคคล หมายถึง ประเภทบุคคลผูมุงทําความดีความชอบใหเจริญยิ่งขึ้น จนเขาถึงกระแส
ธรรมท่ีจะเปนพระพุทธเจาตอไปได39 
 

                                                             

 35ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา (กรุงเทพฯ :  ภาควิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 84.  
 36 เรื่องเดิม, หนา 130.  
 37ปญญา ใชบางยาง, พระโพธิสัตวเปนมาอยางไร (นครปฐม : สํานักพิมพรติธรรม, 
2548), 107.      
 38นันทนา ชุติวงค, “พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร,”  โบราณคดี 5, 1 (กรกฎาคม 2516) : 
28.  
 39พัฒน  เพ็งผลา, รายงานการวิจัยการวิเคราะหการบําเพ็ญบารมีพระโพธิสัตวในนิบาต
ชาดก, 126.  
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คุณสมบัติสําคัญของพระโพธสัิตวมหายาน (ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน)40 
1. มหาปรัชญา หรือปญญาอันยิ่งใหญ หมายความวาจะตองเปนผูท่ีมีปญญาเห็นแจงในสัจ

ธรรม ไมตกเปนธาตุของกิเลส 
2. มหากรุณา หมายความวา ตองเปนผูมีจิตกรุณาตอสัตวท้ังหลายอยางปราศจากขอบเขต 

พรอมท่ีจะสละตนเองเพ่ือชวยเหลือใหพนทุกข 
3. มหาอุบาย หมายความวาพระโพธิสัตวจะตองมีวิธีการชาญฉลาดในการแนะนําอบรมส่ัง

สอนผูอ่ืนใหเขาถึงสัจธรรม 
 
หลักปฎิบัติในนิกายมหายานมุงเนนอะไร 
 นิกายมหายานมุงเนนหลักโพธิสัตวยาน ซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกนิกายมหายาน บุคคล
จะบรรลุธรรมแหงพุทธภูมิไดจะตองผานการบําเพ็ญจริยธรรมแหงพระโพธิสัตวเพ่ือโปรดสรรพ
สัตวใหหลุดพนบารมี 10 ทัสของพระโพธิสัตว ไดแก ทานบารมี ศีลบารมี ขันติบารมี วิริยบารมี 
ณานบารมี ปญญาบารมี อุบายบารมี ประณิธานพลบารมีและญาณบารมี กลาววา โพธิสัตวภูมิเปน
เหตุ พุทธภูมิเปนผล เม่ือบรรลุพุทธภูมิเปนพระสัมมาสัมพุทธเจายอมจะโปรดสัตวใหหลุดพนได
มหาศาล อุดมคติสูงสุด คือการบําเพ็ญบารมีตามแนวทางพระโพธิสัตวเพ่ือนําพาสรรพสัตวสูความ
หลุดพนจากวัฏฏสงสารใหหมดไป41 
 

คัมภีรและพระสูตรสําคัญในนิกายมหายาน 
 พระสูตรนิกายมหายาน มีเปนจํานวนมากสวนใหญเปนหลักคําสอนท่ีรอยเรียงแบบรอย
แกว สลับรอยกรอง ซ่ึงตางจากพระสูตรของนิกายเถรวาทท่ีเปนบทสนทนาหรือบทเทศนา โดยการ
นําแนวคิดท้ังเชิงปรัชญานิยมและศรัทธานิยมของแตละลัทธิมาบูรณาการเขาดวยกัน กอนท่ีจะ
ถายทอดเปนคัมภีรตางๆ ท้ังพระสูตร และคัมภีรของนิกายมหายาน42 แบงเปน 2 กลุมหลัก ไดแก 
                                                             

 40กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม, คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550. นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 2550 
เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย), 15.  
 

41ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ, “ปริศนา แลมนตรา ตามรอยส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในอารยธรรม
เขมร”, (กรุงเทพฯ : ไทยเจริญพาณิชยการพิมพ, 2551), 168. 
 42 เรื่องเดิม, 170. 
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 กลุมท่ี 1 ไวบูลยสูตร ประกอบดวย ทศภูมิ คันธวยูหะ  กรันฑวายูหะ  กรุณาปุณฑริก  
รัตนกูฏ  ลังกาวตาระ  สัทธรรมปุณฑริกะ  ศีลัสตัมภะ  สมาธิราชา  สุขาวดียูหะ  สุวรรณประภาษ 
 กลุมท่ี 2 ปรัชญาปารมิตาสูตร ประกอบดวย อัธยารธสติกะ  อัษฎาคสสาหริกะ  อัษฎา
สาหริกะ  หฤทยะ  มัญชูศรีปริวรรต  ปญจวิงสติสาหริกะ  รัตนคุณสัม  จัยคาถา  ศตสาหสิกา  
สารธทวิสาหริกา  สวิลปกษณะ  และวัชรเฉทิกะ 
  
พระสูตรสําคัญนิกายมหายาน 
 ไดแก ปรัชญาปารมิตาสูตร  กรัณฑวายูหสูตร  สัทธรรมปุณฑริกสูตร  
 ปรัชญาปารมิตาสูตร (Prajanaparamita Sutra)  
 เปนพระสูตรดั้งเดิมเปนหัวใจสําคัญของปรัชญามหายานวาดวยมูลฐานแหงสุญญตา 
หมายถึง ปญญาญานอันสมบูรณประดุจดังเพชรสามารถตัดภาพมายาอันเปนกิเลสท่ีรอยรัดท้ัง
ตัณหาอุปทานและอวิชชาของพระโพธิสัตว รวมท้ังบทสนทนาระหวางพระพุทธเจาและพระสุภูติ
วาดวยหลักธรรมตางๆ เปนการประพันธแบบรอยแกวและแปลเปนภาษาตางๆ เปนจํานวนมาก 
  
    กรัณฑวายูหสูตร (Krandavyuha Sutra)43 
 เนื้อหาสวนใหญเปนแนวคิดลัทธิพุทธตันตระ กลาวถึงการพรรณนาคุณลักษณะ และ
การสรรเสริญพุทธานุภาพของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร รวมถึงการสรางโลกธาตุของพระอาทิ
พุทธดวยสมาธิ พระองคทรงถือกําเนิดเองและทรงเปนตนกําเนิดของสรรพส่ิงท้ังปวง 
 
 สัทธรรมปุณฑริกสูตร (Saddharmapundarika Sutra)  
                      เปนพระสูตรท่ีเดนชัดเกี่ยวกับพระพุทธเจาในโลกุตตรภาวะ คืออยูเหนือสภาวะท้ัง
ปวงหลักคําสอนธรรมอันนําไปสูความเปนนิรันดร และการเขาถึงนิพพาน 3 ลักษณะ คือ สาวกยาน 
ปจเจกพุทธยาน และโพธิสัตวยาน ท่ีกลาวถึงการสรรเสริญพระโพธิสัตวตางๆ โดยเฉพาะพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร พระสมันตภัทร และพระไภษัชยครุุ 
                                                                                                                                                                              
 
 43 ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ, “ปริศนา แลมนตรา ตามรอยส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในอารยธรรม
เขมร”, (กรุงเทพฯ : ไทยเจริญพาณิชยการพิมพ, 2551), 176. 
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พระโพธิสัตวในลัทธิมหายาน แบงออกได 2 ประเภท ตามประเภทลําดับภูมิธรรม 
 1. พระโพธิสัตวมหาสัตวหรือธยานิโพธิสัตว คือ พระโพธิสัตวผูบําเพ็ญธรรมเปนเวลา
ชานาน จนมีอํานาจสูง เปยมดวยคุณธรรมคอยชวยเหลือมนุษยท่ีตกยาก มิไดหวังการเขานิรวาณ 
หรือบรรลุพระพุทธเจา มีอิทธานุภาพมาก อาจอวตารมาปรากฏรูปยังมนุษยโลก เพ่ือชวยเหลือ
สรรพสัตวดวยพระมหากรุณา ตามปฎิธานท่ีตั้งไว  จึงไดรับการนับถือสักการบูชาเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวศรัทธามหาชนเพ่ือนําไปสูการหลุดพนมี 8 พระองค คือ พระไมเตรยะ พระคคนคัญชะ พระ
สมันตรภัทร พระวัชรปาณี พระมัญชุศรี พระสรรพนิวรณวิษกัมภี พระกษิติครรภะ พระขครรภะ 
บางคัมภีรใหช่ือตางกัน เปน พระสมันตรภัทระ พระวัชรปาณี พระรัตนปาณี พระอวโลกิเตศวร 
พระวิศวปาณี พระมัญชุศรี พระเมตไตรย พระอากาศครรภโพธิสัตว 
 พระโพธิสัตวท่ีปรากฏความนิยมนับถือมาก คือ พระอวโลกิเตศวร เพราะพระองคทรง
ตั้งปณิธานโปรดสัตวอยูหลายประการ ซ่ึงมีความสําคัญขอหนึ่งวา “ตราบใดท่ียังมีสัตวเสวยทุกขอยู
ในหวงทุกขสาคร ตราบนั้นยังไมขอบรรลุพระโพธิญาณ” พระองคจึงเปนบุคลาอธิษฐานของความ
กรุณา, พระมัญชุศรีโพธิสัตว ทรงตั้งปณิธานจะสงเคราะหสรรพสัตวใหเขาถึงความบริสุทธ์ิ เขาถึง
พระวินัย และเขาถึงปญญาบารมี  จึงทรงเปนบุคลาอธิษฐานของปญญาบารมี บูชาความมีปญญา 
ความเฉียบแหลม ความคลองแคลว, พระสมันตรภัทรโพธิสัตว ทรงเปนบุคลาอธิษฐานของปญญา
อันนํามาชวยเหลือสัตวโลก, พระกษิติครรภโพธิสัตวผูโปรดสัตวใหพนจากนรก, พระเมตไตรย 
เปนบุคลาอธิษฐานของไมตรี (เมตตา), พระอากาศครรภโพธิสัตว เปนบุคลาอธิษฐานของปญญาอัน
ไพศาล ดุจทองอากาศ (อากาศครรภ) เปนตน 
 
 2. พระโพธิสัตวที่เร่ิมประพฤติธรรม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
   2.1 เนกขัมมะโพธิสัตว คือ ผูออกบวช 
  2.2 เคหะโพธิสัตว คือ ผูครองเรือน 
 
 คติความเชื่อเร่ืองพระโพธิสัตว ไดกลายเปนจุดหมายหลักของลัทธิมหายาน ซ่ึงได
แพรหลายไปตามความเจริญของพุทธศาสนา เบ้ืองตนลัทธิมหายานกอตัวขึ้นในแควนมคธ แผขยาย
ไปทางเหนือและทางใต ถึงพุทธศตวรรษท่ี 10 ปรากฏวาลัทธิมหายานเจริญรุงเรืองแพรหลายไปท่ัว
ชมพูทวีป และเผยแผไปยังดินแดนตางๆ ตั้งแตกอนพุทธศตวรรษท่ี 6 เจริญขึ้นในประเทศ จีน 
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เกาหลี ญี่ปุน เวียดนาม บรรดาประเทศเหลานี้มีการพัฒนาแนวคิด แตกแยกนิกายเปนแบบแผนของ
ตนเอง44 
 พระพุทธเจา (Buddha) 
 ความแตกตางโดยท่ัวไปเกี่ยวกับพระพุทธเจาของพุทธศาสนาเถรวาทกับพุทธศาสนา
มหายานคือพุทธศาสนาเถรวาทถือวาพระพุทธเจาเปนเพียง “มนุษยธรรมดา” ซ่ึงไดบําเพ็ญบารมีไว
มากจนบรรลุพระโพธิญาณได ในขณะท่ีคติพุทธศาสนามหายานยกยองวาพระพุทธเจาทรงเปน 
“โลกุตตตร” อยูในภาวะ “เหนือมนุษย” เสมือนวาเปนเทพเจา45 
 ในแตละชวงเวลา แตละสถานท่ี ความคิดเกีย่วกับพระพุทธเจาของพุทธศาสนามหายาน
มีความแตกตางกัน ความคิดนี้แพรหลายในช้ันหลังตั้งแตราวพุทธศตวรรษท่ี 15 ไดแก ความคิดของ
พุทธศาสนามหายาน (สกุลวัชรยาน) มีแนวคิดแบงประเภทของพระพุทธเจาออกเปน 3 ประเภท 
ไดแก พระอาทิพุทธเจา พระธยานิพุทธเจา และมานุษิพุทธเจา 
  เพ่ือเปนไปตามหลักตรีกายและการส่ังสอนเวไนสัตว พระพุทธเจาซ่ึงปรากฏอยูใน
คัมภีรตางๆ มีจํานวนแตกตางกันตามความเช่ือแตละนิกายและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยเฉพาะลัทธิ
พุทธตันตระ (วัชรยาน) กับนิกายมหายานปจจุบัน46 
 
                     หลักตรีกายในมหายาน คือ ยึดหลักตรีกายท้ังสามรูป (ธรรมกาย สัมโภคกาย และ
นิรมาณกาย) แตนิกายเถรวาทยอมรับเพียงสองกายเทานั้น คือ ธรรมกาย และนิรมาณกาย เนื่องจาก
ธรรมกาย กลาวไวในพระพุทธวัจนะ ท่ีตรัสโดยตรงในบาลีอัคคัญญสูตรแหงทีฆนิกาย (วาดวยการ
กําเนิดโลกมนุษย) สวนนิรมาณกาย กลาวถึง พระกายของพระศาสนาท่ีประกอบดวย ขันธ 5 ไวใน
คัมภีรมาธยมิกศาสตร สวนกายท่ีขาดหายไป ก็คือ สัมโภคกาย เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดของ
นิกายเถรวาท วาดวยพระคุณท้ัง 3 ของพระพุทธเจา ไดแก ปญญาคุณ วิสุทธิคุณ และมหากรุณาธิคุณ 

                                                             

 
44กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม, “คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว,” 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550. นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 2550 
เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย), 16.              
 

45รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม (นนทบุรี : สํานักพิมพมิวเซียมเพรส. 
2553), 76 – 77.  
 

46เรื่องเดิม, 76 – 78. 
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จึงไดเพ่ิมเติมสัมโภคกายขึ้นมา เพ่ือสําแดงฉัพพรรณรังสีอันเปนทิพยสภาวะใหเห็นเฉพาะในหมูของ
พระพุทธเจา   พระโพธิสัตว และพระมหาโพธิสัตว 
  
 พระอาทิพุทธเจา (Adibuddha)47 
 พระอาทิพุทธเจาเปน “พระสยัมภู” คัมภีรสวยัมภูปุราณะ กลาววา เกิดเองพรอมกับโลก 
ไมมีเบ้ืองตน ไมมีทามกลาง ไมมีท่ีสุด พระองคทรงเปน “พระธรรมกาย”  ดั้งเดิมจะปรากฏในแสง
เปลวเพลิงเปนรัศมีพุงขึ้นจากดอกบัว ทรงเปนตนกําเนิดพระพุทธเจา พระโพธิสัตว และสรรพส่ิง
ท้ังหลาย รูปมนุษยนิยมทําในรูปพระวัชรธร ถือวัชระและกระดิ่งไวในพระหัตถ48 
 
                      พระธยานิพุทธเจา (Dhyani Buddhas)49 
 พระธยานิพุทธเจาเปนพระพุทธเจา ท่ีเกิดจากอํานาจณานของพระอาทิพุทธเจาซ่ึงถือ
เปน “สัมโภคกาย” ของพระพุทธเจาตามหลักตรีกาย พระณานิพุทธเจาเดิมมี 7 พระองค แตท่ีปรากฏ
นามในวรรณกรรมของวัชรยาน ช่ือ “คุหยสมาช” มีเพียง 5 พระองค คือ พระอักโษภยะ พระรัตน
สัมภวะ พระไวโรจนะ พระอมิตาภะ และพระอโมฆสิทธิ ประทับบนสวรรคหรือพุทธเกษตร แตละ
องคมีวรรณะ พาหนะ นางคูบารมี พรอมแสดงทาทางพระหัตถ และตําแหนงท่ีประทับตามทิศตางๆ 
แตกตางกัน ไดแก 
  ทิศเหนือ พระอโมฆสิทธะ ปางประทานอภัย 
  ทิศตะวันออก พระอักโษภยะ ปางมารวิชัย 
  ทิศตะวันตก พระอมิตาภะ ปางสมาธิ 
  ทิศ ใต พระรัตนสัมภาวะ ปางประทานพร 
  ตรงกลาง พระไวโรจนะ ปางปฐมเทศนา  

                                                             

 47ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ, “ปริศนา แลมนตรา ตามรอยส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในอารยธรรมเขมร
,”  (กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ, 2551), 176. 
 48ผาสุข อินทราวุธ, เอกสารคําสอนวิชาพุทธศาสนาและประติมานวิทยา ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 79.  
 

49ผาสุข  อินทราวุธ, เอกสารคําสอนวิชาพุทธศาสนาและประติมานวิทยา ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 แตละองคจะผลัดเปล่ียนทําหนาท่ีชวยเหลือปวงสัตวโลกใหขามหวงสังสารวัฎ บันดาล
ใหพระมนุษิพุทธเจาลงมาตรัสรูบนโลกมนุษย และบันดาลใหเกิดพระโพธิสัตวชวยเหลือปวงสัตว
ดวย ชวงปจจุบันนี้เปนระยะท่ีพระพุทธเจาอมิตาภะทรงทําหนาท่ี พระองคบันดาลใหพระศากยมุนี
พุทธเจา (คติมหายาน เรียกพระศากยมุนี ไมนิยมเรียกพระโคตมะ) ลงมาตรัสรู และในวาระท่ีพระ
ศากยมุนีพุทธเจาปรินิพพานไปแลว และพระศรีอาริยเมตไตรยผูเปนพระอนาคตพุทธเจายังไมลงมา 
ตรัสรู พระองคจะบันดาลใหเกิดพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรหรือปทมปาณิคอยชวยเหลือปวงสัตว50 
 
 พระมานุษิพุทธเจา 
 เปนกายท่ียังอยูภายใตกฎไตรลักษณ คือ ความเกิด แก เจ็บ ตาย เหมือนมนุษยท่ัวไป ซ่ึง
ถือวาเปน “นิรมาณกาย” ของพระพุทธเจาตามหลักตรกีายท่ีเสด็จมาตรัสรูในโลกมนุษย ในภัทรกัป
ปจจุบันนี้มีดวยกันท้ังหมด 5 พระองค คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตร
มะ และพระเมตไตรยะ (พระศรีอาริเมตไตร)   
 

รูปเคารพพระโพธิสัตวตามคติมหายานที่พบในประเทศไทย 
 บริเวณภาคกลางจังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ พบพระ
โพธิสัตวสมัยทวารวดีจํานวนหนึ่งแตพระโพธิสัตวศิลปะศรีวิชัยพบบริเวณคาบสมุทรภาคใต เปน
จํานวนมาก มีท้ังขนาดเล็กและขนาดเทาคนจริง มีท้ังประทับนั่งและประทับยืน มี 2 กร และ 4 กร 
พบมากท่ีอําเภอเมือง จังหวัดยะลา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อําเภอเมือง อําเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร และศิลปะลพบุรีท่ีกระจายไปท่ัวประเทศ 
คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระโพธิสัตวท่ีนับถือมากและพบมาก
ท่ีสุด คือ พระอวโลกิเตศวร  รองลงมา คือ พระศรีอาริยเมตไตรย และพระโพธิสัตวปรัชญาปารมิตา 
 ประติมากรรมพระโพธิสัตวท่ีพบไดรับอิทธิพลศิลปะอินเดีย ซ่ึงแพรเขามาพรอมกับ
การเผยแพรพระพุทธศาสนา มีท้ังศิลปะสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษท่ี 9 - 13) และสมัยปาละ (พุทธ
ศตวรรษท่ี 13 - 17) และยังมีลักษณะคลายคลึงกับท่ีพบในเกาะชวาภาคกลางรับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะอินเดียเชนกัน  

                                                             

 50รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม (นนทบุรี : สํานักพิมพมิวเซียมเพรส,  
2553), 70. 
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 พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร องคท่ีพบท่ีพระบรมธาตุไชยา เปนประติมากรรมท่ีงดงาม
ท่ีสุดในศิลปะสมัยศรีวิชัย อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 ลักษณะทาเอียงสะโพก หรือตริภังค นุง
หมลําตัวทอนบนดวยหนังกวาง มีรูป ชางและกวางอยูท่ีพระอังสาซาย ลักษณะแบบเดียวกับยุวราช 
ตกแตงเครื่องประดับงดงามคลายกับศิลปะราชวงคไศเลนทรชวาภาคกลาง ในประเทศอินโดนิเซีย 
พระพักตรแสดงถึงความออนโยนดังพระนาม พระเปนเจาคอยดูแลคุมครองมวลสรรพชีวิตดวยพระ
เมตตาจากเบ้ืองบน (จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร) 
 จนกระท้ังพุทธศตวรรษท่ี 18 เปนตนมา มีการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญ เนื่องจากการรับ
อิทธิพลลัทธิลังกาวงศ จึงทําใหคติการนับถือพระโพธิสัตวคลอยไปตามแนวทางฝายเถรวาท ลัทธิ
ลังกาวงค เชน การนับถือทศบารมี มีพระเวสสันดรเปนพระชาติสุดทาย ซ่ึงถือเปนพระชาติสําคัญ
ท่ีสุดในการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว กอใหเกิดเปนประเพณีสําคัญในทุกภูมิภาค คือ การ
เทศนมหาชาติซ่ึงปฏิบัติสืบตอมาจนถึงทุกวันนี ้
 
 พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร คือ พระโพธิสัตวทําหนาท่ีปกปองคุมครองสรรพสัตวในกัป
ปจจุบัน ทรงมีเมตตามหากรุณาอยางยิ่งเพ่ือหาทางชวยเหลือสัตวโลกท้ังหลายใหพนความทุกขยาก 
สัญลักษณท่ีสําคัญ คือ ดอกบัว คัมภีร หมอน้ํา และลูกประคํา พระธยานิพุทธอมิตาภะประทับปาง
สมาธิอยูท่ีมวยผม พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรท่ีพบในประเทศไทยมีหลายรูปแบบตั้งแตสองกร ส่ี
กร แปดกร ไปจนถึงสิบสองกร ท่ีสําคัญไดแกพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี รูปแบบศิลปะ
ในสมัยพุทธศตรรษท่ี 18 พบในจังหวัดกาญจบุรี ราชบุรี และลพบุรี นอกจากนี้ยังมีรูปแบบท่ีปรากฏ
รวมกับพระพุทธรูปปางนาคปรก และพระโพธิสัตวปรัชญาปารมิตาในพระพุทธศาสนารัตนตรัย
มหายาน 
 พระโพธิสัตวผูคุมครองในกัลปปจจุบันคือ พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร พระองคไดรับ
ความเคารพนับถืออยางมากมาย มีสัญลักษณท่ีสําคัญ คือ ดอกบัว คัมภีร หมอน้ํา และลูกประคํา  
 พระโพธิสัตวพระอวโลกิเตศวรเปนพระโพธิสัตวสําคัญของลัทธิมหายาน ท่ีมีคนนับถือ
มากท่ีสุด เชน ประเทศธิเบต มองโกเลีย  จีน  ญี่ปุน  เกาหลี ฯลฯ และนิยมทํารูปเคารพบูชากัน
แพรหลาย มีช่ือเรียกแตกตางกัน  (บางแหงกลาววาพระองคเปนภาคหนึ่งของพระอมิตาภะพระธยา
นิพุทธเจา) ฉะนั้นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวจึงมีรูปพระธยานิพุทธเจาองคนั้นอยูบนพระเศียร เชน  
 จีน เรียกพระองควา “กวนซีอิม” หรือ กวนอิม 
 ญวน เรียกพระองควา “กวางตือตายโบตาก” 
 ญี่ปุน เรียกพระองควา “กวานนอน” 
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 ธิเบต เรียกพระองควา “เซนเรลี”  
 
 พระโพธิสัตวไมเตรยะหรือพระศรีอาริยเมตไตรย หมายถึง พระโพธิสัตวแหงความ
เมตตาและการอธิษฐานท่ีไดรับความนับถือท้ังฝายเถรวาทและมหายาน ซ่ึงเช่ือวาพระองคคือ พระ
อนาคตพุทธเจาท่ีจะมาบังเกิดตอไปจากพระพุทธเจาศากยมุนี ในคัมภีรฝายบาลีเถรวาท กลาวถึง
พระบารมีท่ีพระเมตไตรยทรงพากเพียรบําเพ็ญอยางเต็มเปยมบริบูรณ ในยุคสมัยของพระองคจึง
อุดมไปดวยความสุขสมบูรณนานา จะทรงแสดงธรรมนําสัตวใหเขาถึงพระนิพพาน รูปเคารพคติ
ฝายเถรวาทหลังพุทธศตวรรษท่ี 18 นิยมสรางเปนรูปเทวดาทรงเครื่องอยางกษัตริย   สมัย
รัตนโกสินทรสรางเปนรูปภิกษุถือตาลปตร หมายถึง พระอชิตภิกษุ ผูซ่ึงไดรับพระพุทธยากรณจาก
พระพุทธเจาองคปจจุบัน วาจะบังเกิดเปนพระศรีอาริยเมตไตรย ในประเทศไทยพบรูปเคารพพระ
ศรีอาริยเมตไตรยตั้งแตสมัยทวารวดีเปนตนมา มีรูปแบบท่ีสําคัญ คือ เปนรูปบุคคล มี 2 กร หรือ 4 
กร เกลาผมทรงชฎามงกุฎ นุงผาส้ันหรือยาว หมผาอุตรียะ ไมมีเครื่องประดับ ถือหมอน้ํา ท่ีมุนมวย
ผมมีรูปสถูปประดับอยู สมัยอยุธยาตอนปลายมีวรรณกรรมสําคัญคือ พระมาลัยคําหลวง ซ่ึงมี
อิทธิพลมากตอแนวคิดและขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือเรื่องบาปบุญ สวรรคและนรก มุง
สรางมโนคติใหพุทธศาสนิกชนมุงม่ันท่ีจะพบพระศรีอาริยเมตไตรย ทําใหเกิดการตั้งจิตอธิษฐาน
เพ่ือพบพระศรี อาริยเมตไตรยในอนาคตสืบ ๆ ตอกันมา และมีความเช่ือวา หากประสงคจะพบ
ศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย จะตองฟงเทศนมหาชาติใหครบท้ัง 13 กัณฑภายในวันเดียว 
 พระโพธิสัตวปรัชญาปารมิตา หมายถึง พระโพธิสัตวแหงปญญา ผูประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู เปนภาคปรากฏของคัมภีรปรัชญาปารมิตาสูตร เปนคัมภีรสําคัญของพุทธศาสนา
มหายาน นับถือวาเปนศักตหิรืออิตถีพละ (ชายา) ของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร มักปรากฏในรูป
สองกร ถือดอกบัวและพระคัมภีร มีพระอมิตาภะประทับนั่งท่ีมุนมวยผม เชนเดียวกับพระอวโลกิเต
ศวร ท่ีพบในประเทศไทยสวนใหญเปนประติมากรรมลอยตัว แบบเศียรเดียว สองกร และมัก
ปรากฏคูกับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร บางครั้งปรากฏพรอมกับพระพุทธเจา ในรูปของ
พระพุทธรูปนาคปรกประทับนั่งตรงกลาง ขนาบขวา - ซายดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระ
โพธิสัตวปรัชญาปารมิตา ตามลําดับ ตามคติรัตนตรัยมหายาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

35

พระสูตรเกี่ยวกับพระอวโลกิเตศวร51 
 1. พระอมิตาภสูตร ของลัทธิมหายาน กลาวถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา พระองค
ไดตรัสแกพระสารีบุตรเถระ มีใจความยอๆ วา จําเดิมเปนเวลาลวงมาถึง 10 กัปแลวไดมีพระพุทธอ
มิตาภะทรงประทับอยู ณ แดนสุขาวดีทางทิศปจฉิม พระพุทธอักโษภัยทางทิศบูรพา พระพุทธ
รัตนสมภพทางทิศทักษิณ พระพุทธอโมฆสิทธ์ิทางทิศอุดร พระพุทธไวโรจนอยูศูนยกลาง ฯลฯ 
พระพุทธเจาเหลานั้น ลวนเปนพระณานีพุทธ (ไมเสด็จมาตรัสรูในโลกมนุษยอีก) และยัง
ประกอบดวยพระณานีโพธิสัตวอีกเปนจํานวนมากท่ีไมสมัครเขาสูพุทธภูมิ ทรงตั้งปณิธานขอโปรด
สัตวในไตรภูมิตอไป 
 2. คัมภีรกรุณาปุณฑริกสูตร กลาวไววาพระอวโลกิเตศวรเปนพระธรรมกายโพธิสัตว
สูงกวาพระโพธิสัตวช้ันสามัญอ่ืนๆ เปนผูมีเอกชาติหรือมีปฎิพัทธะเกี่ยวของกับการเกิดอีกเพียงชาติ
เดียว และจักเปนผูตรัสรูสัมมาสัมสัมโพธิญาณ หลังจากการปรินิพพานของพระอมิตาภพุทธเจา ณ 
แดนสุขาวดีพุทธเกษตร 
 3. พระอวโลกิเตศวรสมาธิสูตร อางวา พระอวโลกิเศวรโพธิสัตวแทจริงเปนพระสัมมา
ธรรมวิทยาพุทธ  แบงภาคมาเพ่ือโปรดสัตว หมายความวา ทรงบรรลุโพธิญาณแลวแตอดีตกาล  
(พระศากยมุนีพุทธเจาปจจุบันเคยเปนสัทธวิหาริกของพระองค ) แตเพราะเหตุวาพระองค
ประกอบดวยพระเมตตากรุณาท่ียิ่งใหญ จึงทรงอวตารแบงภาคเปนพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวลงมา
โปรดสัตว 
 4. พระสูตรของรหัสยาน กลาวถึงพระอวโลกิเตศวรวาเปนอวตารของพระอมิตาภพุทธ
เจา (พระอมิตาภะเปนภาวะเดิม พระพระอวโลกิเตศวรเปนสัทธรรมกาย) มีปญหาถามวา ท่ีประทับ
ของพระองคอยู ณ แหงหนใด ตอบวาพระองคทรงปรากฏพระกายไดท่ัวทุกหนแหงท่ีมีสัตวตกอยู
ในหวงทุกข 

                                                             

 51เสถียร  โพธินันทะ และเลียง  เสถียรสุต, “คุณธรรม พระโพธิสัตว อวโลกิเตศวร,” 
โพธิสัตวกวนอิม (ฉบับวัดโพธ์ิแมนคุณาราม), กลุมศึกษาและปฏิบัติธรรม (กรุงเทพฯ : พลพันธการ
พิมพ, 2529), 51 - 53. 
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 5. อมิตายุรธยานสูตร กลาววาพระสถามปราบโพธิสัตว และพระอวโลกิเตศวร เปน
อัครสาวกดํารงตําแหนงดุจปลัดซายขวาของพระอมิตาภพุทธ และคอยชวยเหลือพระอมิตาภะพุทธ
ในการโปรดสัตวประทับอยู ณ แดนสุขาวดีโลกธาต ุ
  6. พุทธาวตสกมหาไวปุลยสูตร ระบุวา ท่ีประทับพระอวโลกิเตศวรอยู ณ เกาะกลาง
ทะเลทางทิศใตของประเทศอินเดีย เรียกท่ีนั้นวา ภูเขาโปตละ 
 

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว (กวนอิมพูสัก) จําแนกปางอวตารได 33 ปาง 
แตที่ฝายมหายานนับถือมี 6 ปาง 
 1. พระอารยอวโลกิเตศวรโพธิสัตว มีรูปสามัญธรรมดา ทรงเครื่องอลังการวิภูษิตเปน
ปางประธานของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวท้ังหมด ระบุในคัมภีรสัทธรรมปุณฑริกสูตร ตอน
สมันตมุขปริวรรตและอมิตายุรธยานสูตร พุทธศาสนิกชนชาวจีนหรือฝายมหายานนิยมสรางพระ
ปฏิมาปางนี้เคารพบูชามากท่ีสุด 
 2. พระสหัสสหัตถสหัสสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ปางนี้มีรูปพระหัตถ 1,000 หัตถ 
และใจกลางพระหัตถมีพระเนตรประดิษฐานอยูทุกๆ พระหัตถ พระหัตถอันมากมายเปนสัญลักษณ
แสดงถึงความสามารถท่ีจะชวยเหลือปลดเปล้ืองทุกขแกสรรพสัตว และมีมนตท่ีเรียกวา พระมหา
กรุณาธาริณีอันศักดิ์สิทธ์ิ เพ่ือขอความชวยเหลือจากพระองค 
    3. พระหัยครีอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ภาษาสันสกฤตเรียกวา ฮอแยกิตลีพอ เปนอวตาร
ของพระอวโลกิเตศวรแบงภาคลงมาโปรดสัตวในเดรัจฉานภูมิ ลักษณะเปนมหาราชาของสัตว
เดรัจฉานท้ังหลาย ปางแสดงออกถึงความพิโรธ พระพักตรเห้ียมดุราย เศียรเทิดดวยหัวอัสดร สรีระ
กายเหมือนแสงสุริยาอุทัย ประดับดวยเพทายเพชรนิลตางๆ เพ่ือกําราบเหยียบย่ํามาร จึงมีช่ือเรียกวา
อัศวโทษะประภาราชา ปรากฏในหมวดประภาราชาสูตร มี 3 พระพักตร 6พระกร โปรดสรรพสัตว
ท่ีของอยูกับวัฎฎะ  
 4. พระเอกทศมุขีอวโลกิเตศวรโพธิสัตว เปนหนึ่งในหกของนิรมิตกายท่ีเปนการรวม
ลักษณะพระพักตรของพระองคอยางสมบูรณ ประกอบดวยพระพักตร 11 พระพักตร ดานหนา 3 
พระพักตร แสดงถึงความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว ดานซาย 3 พระพัตรแสดงทาทาดุรายสอ
เดโชพล ดานขวา 3 พระพัตกรลักษณะมีเขี้ยวแกวงอกออกจากโอษฐ ดานหลัง 1 พระพัตรลักษณะ
ยิ้มอยางดุ พระพักตรมีรัศมีโชติชวง ประดับดวยพระมาลามงกุฎพระโพธิสัตวเทิด และมีพระ
พุทธปฎิมาประทับอยูเบ้ืองบนพระมงกุฎ พระกรซายบนทรงดอกปทุม พระกรซายลางทรงคนโทน้ํา
อมฤต พระกรขวาบนทรงลูกประคํา พระกรขวาลางอยูในทาอภัยมุทระ รวมเปน 4 พระกร 
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 5. พระจัณฑิอวโลกิเตศวรโพธิสัตว มีพระนามวาเทพมนุษยบุรุษอวโลกิเตศวรท่ีแบง
ภาคมาโปรดมนุษยภูมิ พระสูตรมหายานกลาวถึง ปางนี้ในบทปุณฑริกสูตร แปลวา ความสะอาด 
บริสุทธ์ิ ท่ีไมมีราคี  แสดงการยกยองสรรเสริญภาวะจิตเดิมของพระองคท่ีมีพระกรุณาอยางแทจริง 
พระสรีระประดับดวยรัตนะท้ัง 7 มีเศียรเดียว แต 3 พระเนตร 18 พระกร แตละกรลวนมีกําไรหอย
สังขสีขาวประดับ พระหัตถบนท้ังสองทรงปางเทศนา สวนพระหัตถอ่ืนถือเทพศัตรารัตนและแสดง
ทาตางๆ ตามลําดับขาขวาไปซายมือ ทรงทาอภัย พระแสงดาบ ลูกประคํา รัตนมณี พระแสงขวาน 
พระแสงขอ วชิระ มาลารัตนะ จินดารัตน ฉัตร ปทุม กุณโฑ บวงบาศ กงจักร สุพรรณสังข บาตรน้ํา
อมฤต ปรัชญาปารมิตาสูตร 
 6. พระจินดามณีจักรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ในจินดามณีจักรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว
ธารณรีสูตร ตรัสวา รูปรางลักษณะของทาวมหาพรหม พระวรกายเปลงปล่ังดังสุวรรณ ทรงมาลา
มงกุฎพระโพธิสัตว พระหัตถขวาทรงจินดามณีอันเปนสัญลักษณของแกวสารพัดนึก ปางนี้ช่ือวา
ปางจินดามณีจักรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว พระหัตถทรงจักร หมายถึงธรรมจักรท่ีสามารถชวยสัตว
โลกใหหลุดพนจากวัฎฎะตามปรารถนา เหนือพระมาลาเทิดรูปพระอมิตาภะพุทธเจา ประทับอยูใน
ปางเทศนามี 6 พระกร พระกรขวาบนทรงแสดงทามุทราดําริ เปนสัญลักษณแสดงความเมตตาแก
สรรพสัตวท้ังปวง พระกรขวากลางทรงจินดามณีแสดงถึงแกวสารพัดนึกท่ีจะปลดเปล้ืองความทุกข 
พระกรขวาลางทรงลูกประคํา แสดงวาทรงโปรดทุกขของบรรดาสัตวเดรัจฉาน กรซายบนทรง
แสดงทาบรรพประชา สัญลักษณแหงการบรรลุสมาธิท่ีไมหวั่นไหว กรซายลางทรงดอกปทุม แสดง
ถึงความบริสุทธ์ิสะอาด ปราศจากอบายธรรมท้ังหลาย กรซายลางเปนเครื่องหมายวาสามารถเทศนา
อนุตตรโพธิธรรมใหผูอ่ืนบรรลุตาม พระกรท้ัง 6 ของพระจินดามณีจักรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว เปน
เครื่องหมายแสดงความสามารถในการโปรดสรรพสัตวท้ัง 6 ภูมิใหบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
รูปอวโลกิเตศวรสรางครั้งแรกทําเปนรูปบุรุษเพศ ประดับขัตตยาภรณตามประเพณีของอินเดีย 
แสดงการเคารพยกยองเทิดทูน พระเศียรทรงมณีรัตนมีรูปพระอมิตาภะพุทธ ขนาดเล็กอยูบนเมาฬี 
พระหัตถขวาแสดงความกรุณา ซายทรงปทุมสีแดง และมักประทับยืนในดอกบัวแดง พระฉวีสี
แสดง บางก็สีขาว ท่ีปรากฏมี 5 พระกร ยุคตอๆ มาสรางรูปพระอวโลกิเตศวรไดเพ่ิมพระกรจากเดิม
ขึ้นเรื่อยๆ จนพระกรมีถึงจํานวน 1,000 พระกร ตามประวัติความเปนมาของปางนี ้
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บทที่ 3 
หลักฐานการพบพระโพธิสัตวในเมืองโบราณ สมัยทวารวด ี

 
รองรอยพุทธศาสนามหายานในภูมิภาคตะวันตก มี 2 ชวง1 คือ 
 1. ชวงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 มีความสัมพันธติดตอกับชุมชนโบราณในคาบสมุทร
ภาคใต ซ่ึงรับอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายานสกุลวัชรยานจากนาลันทา (ศูนยกลางพุทธศาสนา
อินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงอยูภายใตการอุปถัมภของกษัตริยอินเดียราชวงศปาละ) พบพระ
โพธิสัตวตามคติมหายานหลายองค ในจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุร ี
 2. ชวงพุทธศตวรรษท่ี 17 – 18 มีความสัมพันธติดตอแลกเปล่ียนกับวัฒนธรรมเขมรและ
รับอิทธิพลพุทธศาสนามหายานจากเขมร ชวงพุทธศตวรรษท่ี 18 เชนปราสาทเมืองสิงห จังหวัด
กาญจนบุรี บริเวณสระโกสินารายณ บานโปง จังหวัดราชบุรี และเนินทางพระ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 
 จะทําการศึกษาเนนเฉพาะรองรอยพุทธศาสนามหายานในภูมิภาคตะวันตก ชวงพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 – 16 ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 จังหวัด คือ  จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัด
นครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี  
 
 การพบพระโพธิสัตวในภาคกลางฝงตะวันตก ลุมแมน้ําเจาพระยา แบงออกได
ดังตอไปนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีพบพระโพธิสัตว 8 องค เปนพระโพธิสัตวสําริดท้ังหมด, จังหวัด
ราชบุรี พบ 15 องค เปนพระโพธิสัตวดินเผา ปูนปนและสําริด, จังหวัดนครปฐมพบ 2 องค เปนพระ
โพธิสัตวปูนปนและสําริด, จังหวัดเพชรบุรีพบ 2 องค เปนพระโพธิสัตวปูนปน 

                                                             

 1ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก , (นครปฐม 
พระราชวังสนามจันทร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. จัดพิมพเนื่องในโอกาสคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 48 ป  12 ตุลาคม 2534), 4 - 5. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

39

 
 
แผนท่ี 2  แผนท่ีประเทศไทย จะทําการศึกษาเฉพาะภาคตะวันตก 4 จังหวัด  (ตําแหนงท่ีลูกศรช้ี)  
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แผนท่ี 3  ตําแหนงเมืองโบราณสมัยทวารวดี ฝงตะวันตก ลุมแมน้ําเจาพระยาท่ีพบพระโพธิสัตว 
 
 
ตารางท่ี 1   สรุปพระโพธิสัตวท่ีพบในเมืองโบราณสมัยทวารวดี ลุมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก 
 

ลําดับที ่ จังหวัดที่พบพระโพธิสัตว วัสดุที่ใชสรางพระโพธิสัตว พบทั้งหมด 
สําริด ปูนปน ดินเผา 

1 
2 
3 
4 

จังหวัดสุพรรณบุร ี
จังหวัดราชบุร ี
จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดเพชรบุร ี

8  องค 
1  องค 
1  องค 

- 

- 
1  องค 
1  องค 
2  องค 

- 
13  องค 

- 
- 

8  องค 
15  องค 
2  องค 
2  องค 
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1. จังหวัดสุพรรณบุรี  
 สภาพแวดลอมโดยทั่วไป  
 เมืองโบราณสมัยทวารวดี ท่ีพบในจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี มีคูน้ํ าคันดินลอมรอบ 
เชนเดียวกับท่ีราชบุรี และนครปฐม ชวงพุทธศตวรรษ ท่ี 14 – 15 มีการติดตอกับชุมชนโบราณใน
คาบสมุทรภาคใต และรับเอาพุทธศาสนานิกายมหายานตันตระ สกุลวัชรยานจากนาลันทา 
(ศูนยกลางพุทธศาสนาในอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงอยูภายใตการอุปภัมภของกษัตริย
อินเดียราชวงศปาละ) พบในจังหวัดราชบุรี และสุพรรณบุร ี
 
 จากหลักฐานการสํารวจทางโบราณคด ีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว2 
พบวาทองท่ีอําเภอเดิมบางนางบวช เคยเปนบานเมืองมาตั้งแตสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี 11 – 
16) เชน ท่ีบานคูเมือง หมูท่ี 2 ตําบลทุงคลี แมจะไมใหญนัก (ขนาดราว 500x500 เมตร) แตเดิมเปน
เมืองคูน้ําคันดินท่ีม่ันคง อีกท้ังพ้ืนท่ีใกลเคียงติดตอกันคือ ชัยนาท กมี็เมืองสมัยทวารวดีหลายแหง 
 
 ลักษณะผังเมือง 
 จังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนท่ีท้ังหมดราว 5,358 ตารางกิโลเมตร วางตัวยาวแนวเหนือใต มี
รูปรางคลายหัวพราถางหญา มีทิวเขาถนนธงชัยตอกับทิวเขาตะนาวศรีตั้งเปนฉากหลังอยูทางทิศ
ตะวันตก หางไปราว 32 กิโลเมตร จากตัวเมืองปจจุบัน ทางตะวันออกมีแมน้ําท่ีเปนสายหลัก 2 สาย 
คือ แมน้ําทาวา (สองพ่ีนอง) กับแมน้ําสุพรรณ (ทาจีน) ดังนั้นมีภูมิประเทศแบงเปน 2 เขต คือ  
 1. เขตท่ีดอนสูง คือ ท่ีลาดเชิงเขาจากใตขึ้นเหนือ ไดแก อําเภออูทอง  อําเภอดอนเจดีย  
อําเภอหนองหญาไซ และอําเภอดานชาง เพราะตั้งใกลเชิงเขาตะวันตก ภูมิประเทศเต็มไปดวยปา
และภูเขา เปนแหลงกําเนิดแมน้ําหลายสาย เชน ลํากระเสียว เปนสาขาแหลงกําเนิดแมน้ําทาวา (ทา
จีนสายเกา) และแมน้ําสุพรรณ (ทาจีนสายใหม) 
 2. เขตท่ีราบ นับจากเหนือลงใต ไดแก อําเภอเดิมบางนางบวช  อําเภอสามชุก  อําเภอศรี
ประจันต  อําเภอเมือง  อําเภอบางปลามา  อําเภอสองพ่ีนอง ซ่ึงมีแมน้ําสุพรรณ (ทาจีน)ไหลผาน

                                                             

 2ประชุม  ชุมเพ็งพันธุ, “ศรีสุพรรณภูมิ,”  เรื่อง ตํานานจากอดีตกาลจนถึงเรื่องเลาขาน
เม่ือวันวาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดวงกมลพับลิชช่ิง, มิถุนายน 2553), 16 – 17.  
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กลาง พ้ืนท่ีมีสองแมน้ําเปนท่ีราบต่ําเหมาะกับการทํานาเพาะปลูก ถือเปนยานทําเลทอง ทองท่ีอําเภอ
สองพ่ีนองมีระดับต่ําท่ีสุดคลายแองกระทะ เคยเปนปากอาวทะเลหรือปากอาวแมน้ําทาจีน มากอน 
เพราะเปนจุดท่ีแมน้ําสุพรรณ (ทาจีนใหม) ไหลมาบรรจบกันท่ีนั้นสมัยกอน พ.ศ. 25003  
                                                
เมืองโบราณที่พบประติมากรรม พระโพธิสัตว 
เมืองโบราณอูทอง 
 สภาพแวดลอมโดยทั่วไป และลักษณะผังเมือง 
 เมืองโบราณอูทอง ตั้งอยูใจกลางอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนเมืองโบราณ"รูป
วงกลม" ครั้งแรกบนแผนดินสุวรรณภูมิ ตั้งอยูบนลุมแมน้ําจระเขสามพัน ซ่ึงเช่ือมโยงไปยังแมน้ํา
แมกลองและสามารถออกสูทะเลได เม่ือประมาณ 5,000 ปแลว กอนเกิดเมืองเริ่มแรก มีชุมชนกอน
ประวัติศาสตรตั้งถ่ินฐานกระจัดกระจายไปท่ัวตามลําน้ํา เชน ชุมชนโบราณท่ีบานดอนตาเพชร 
จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเช่ือมโยงแมน้ําแมกลองกับชุมชนโบราณในเขตจังหวัดสุพรรณบุร ี   
 เมืองอูทองโบราณจากภาพถายทางอากาศ พบวาตั้งอยูท่ีเสนรุง 40๐ 53' 32"  ตะวันออก มี
รูปสัณฐานเปนรูปวงรียาว คูเมืองดานทิศใตปองและแหลม ดานทิศเหนือเปนรูปเหล่ียมมน ปจจุบัน
มีถนนมาลัยแมนตัดผานบริเวณท่ีเปนคูเมืองดานทิศตะวันออก และกอสรางพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติอูทอง จึงมีการขุดลอกคูบางสวน ทําใหแนวคูเมืองเปล่ียนไปจากเดิม (ดูแผนท่ี 2) 
 จากภาพถายทางอากาศและหลักฐานดานธรณี พบวาเมืองอูทองเกาเปนเมืองริมทะเล
ดานตะวันตก เชนเดียวกับท่ีนครปฐม และราชบุรี มีแนวของแมน้ําจรเขสามพันไหลผานเมืองอูทอง
ไปทางทิศเหนือออมดานทิศตะวันออก4 
 เมืองเกาอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนโบราณสถานท่ีกรมศิลปากรไดขึ้น
ทะเบียน ตั้งแต พ.ศ. 2478 จนถึง พ.ศ. 2506 และหนวยศิลปากรท่ี 2 มีนายสมศักดิ์  รัตนกุล เปน
ผูดําเนินการขุดแตงโบราณสถาน ตอมาในป พ.ศ. 2506 – 2508  ศาสตาจารย  ดร. ชอง บวสเซอลีเยร 
ไดเดินทางมาศึกษาเกี่ยวกับเมืองอูทองตามคําเชิญของกรมศิลาปากร และสนใจเมืองโบราณแหงนี้
มาก จึงไดศึกษาคนควาเขียนบทความไวเปนจํานวนมาก 
                                                             

 3ประชุม  ชุมเพ็งพันธุ, “ศรีสุพรรณภูมิ”  เรื่อง ตํานานจากอดีตกาลจนถึงเรื่องเลาขาน
เม่ือวันวาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดวงกมลพับลิชช่ิง, มิถุนายน 2553), 24 – 26.                                                  
 4สํานักงานศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรีและ สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, “ความกาวหนา
ในการศึกษาโบราณคดีและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี ,”  เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา, วันท่ี 24 – 25 กรกฎาคม 2546, 118 – 120.             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

43

 เมืองอูทอง นักโบราณคดีพบหลักฐานการติดตอคาขายกับอินเดียสมัยยุคเหล็กตอน
ปลายของอินเดีย พุทธศตวรรษท่ี 3 – 5 และมีบทบาทชัดเจนสมัยอินโดโรมันของอินเดีย พุทธ
ศตวรรษท่ี 5 – 9 เนื่องจากมีพอคาชาวพุทธจากลุมแมน้ํากฤษณาโคทาวรี เดินทางเขามาคาขายและ
ตั้งถ่ินฐานสมัยอินโด โรมัน และนําพุทธศาสนาจากศูนยกลางอินเดียใต จากการอุปถัมภของกษัตริย
ราชวงศศาตวาหนะ พุทธศตวรรษท่ี 4 – 8 และสืบตอดวยราชวงศอิกษวากุ พุทธศตวรรษท่ี 8 – 10 
ซ่ึงเปนศูนยกลาง5 
 ดังนั้นเมืองอูทองเปนเมืองโบราณท่ีเจริญรุงเรืองสืบตอมาจนกลายเปนเมืองทาสําคัญ
ของอาณาจักร และเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีเกาแกของอาณาจักรทวารวด ี
 เมืองอูทองเปนเมืองโบราณท่ีตั้งบนฝงตะวันตกของแมน้ําจระเขสามพัน ซ่ึงเปนทางน้ํา
ท่ีมีรองรอยตอเช่ือมกับทะเลเดิมท่ีอยูลึกเขามาในแผนดิน มีหลักฐานคือการพบโครงกระดูก และ
โบราณวัตถุสมัยท่ีใชเครื่องมือหินและลูกปด ซ่ึงมาจากแถบตะวันออก ปรากฏรองรอยการขุดคลอง
ลัดเปนแนวตรงถึงปากแมน้ําจระเขสามพัน ซ่ึงติดตอกับทะเล ภายหลังท่ีทะเลถอยรนออกไป  
 
 หลักฐานจารึกบนเหรียญเงิน 
 เหรียญเงิน ดานหนาเปนรูปแมโคกับลูก ดานหลังมีคําจารึกอักษรปลลวะ ภาษา
สันสกฤต อานวา  “ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ”  เดิมแปลวา  “บุญกุศลของพระราชาแหงทวารวด”ี  และ
ตอมามีการคนพบเหรียญเงินท่ีคอกชางดิน เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ิมขึ้นอีก 3 เหรียญ จึง
ถูกวิเคราะหตีความใหมวา  “การบุณยของพระเจาศรีทวารวด”ี  กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 126 

                                              
                                                             

 
5สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, เอกสารประกอบโครงการสัมมนาทาง

วิชาการ เรื่อง “ลุมน้ําทาจีนถ่ินวัฒนธรรม แหลงสําคัญทวารวดีศรีอาณาจักร เอกลักษณงานศิลปถ่ิน
สนามจันทร”, จัดพิมพเนื่องในโอกาสการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ครั้งท่ี 16 ระหวางวันท่ี 6 – 8 
มกราคม 2545, 30 – 21. 
 6กรมศิลปากรและสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ ศิลปะทวารวดี, ตนกําเนิดพุทธศิลป
ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง กรุป, 2552), 113.   
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ภาพท่ี 1  จารึกบนเหรียญเงิน  พบท่ีเมืองโบราณอูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ศิลปะทวารวดี ตนกําเนิดพุทธศิลปในประเทศไทย 
 
 หลักฐานดานจารึก 
 จากแผนจารึกทองแดง ท่ีสันนิษฐานวาเปนของพระเจาหรรษาวรมัน ภาษาสันสกฤต 
อักษรขอมโบราณ ลักษณะตัวอักษรแบบสมัย พ.ศ. 1100  พบท่ีเมืองเกาอูทอง เดือนกันยายน พ.ศ. 
2500  อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14  

                                                         
 
ภาพท่ี 2  จารึกแผนทองแดง พบท่ีเมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ท่ีมา : ฉ่ํา  ทองคําวรรณ, โบราณวิทยาเรื่องเมืองอูทอง 
 
 ประวัติการศึกษาคนควา และการดําเนินงานทางโบราณคดีที่ผานมา 
 จากการศึกษาคนควาเริ่มจากการขุดแตงโบราณสถานในเมืองอูทอง ซ่ึงนายสมศักดิ์    
รัตนกุล หัวหนาหนวยศิลปากรท่ี 2 เปนผูดําเนินการ ตอมา ดร. ชอง บวสเซอรลีเยร ศาสตราจารย
จากมหาวิทยาลัยซอรบอนน กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศล ผูเช่ียวชาญในศิลปโบราณคดีภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไดเขามาศึกษาคนควาเมืองอูทองเกาเปนกรณีพิเศษ ในป พ.ศ. 2508 
 
 จังหวัดสุพรรณบุรี จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีพบพระโพธิสัตว ในอําเภอ
อูทองและอําเภอเมือง จํานวน 8 องค จากรายละเอียดดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 2  พระโพธิสัตวท่ีพบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ลําดับที ่ ชื่อพระโพธิสัตว วัสดุในการ

สราง 
กําหนดอาย ุ สถานที่พบ คติความเชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 

ปทมปาณี 
เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
เศียรพระโพธิสัตวอวโลกเิตศวร 
ศยามตารา 
ตารา 18 กร 
พระโลกนาถ 
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและพระ
โพธิสัตวมหาสถามปราปตะ 
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและพระ
โพธิสัตวมหาสถามปราปตะ 

สําริด 
สําริด  
สําริด 
สําริด 
สําริด 
สําริด 
สําริด 
 
สําริด 

14 – 15 
13 – 14 
13 – 14 
14 – 15 
15 – 16 
14 – 15 
12 – 16 
 
13 – 15 

เมืองอูทอง 
เจดียท่ี 13 
เจดียท่ี 13 
อําเภอ เมือง 
อําเภอ เมือง 
เจดียท่ี 13 

คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
 
คติมหายาน 

 

                       
 
แผนท่ี 4  ภาพถายทางอากาศ เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศตวรรษท่ี 8 – 14 
 
1. พระโพธิสัตวปทมปาณี (ภาพท่ี 3) 
ศิลปะ          ศรีวิชัย  พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15        
วัสดุ      สําริด  
ขนาด สูง 23.50 เซนติเมตร   กวาง 6 เซนติเมตร   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

46

ประวัติ         พบท่ีอําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
 ลักษณะทางประติมานวิทยา พระโพธิสัตวปทมปาณี ประทับยืน พระหัตถขวาทรงถือ
อักษมาลา (ลูกประคํา) พระหัตถซายทรงถือดอกบัวและคนโทน้ํา มีสายธุรําคลองพระอังสะซาย 
พระเกศาทําเปนทรงชฎามงกุฎ มีพระธยานิพุทธอมิตาภะประดับอยู  
 พระโพธิสัตวปทมปาณีมักจะประทับยืน พระหัตถทําปางวิตรรกะ และปางประทานพร 
พระหัตถซายท่ีเปนปางวิตรรกะจะถือดอกบัวหรือแจกันท่ีปกดอกบัว ในยุคหลังๆจะมีหนัง กวาง 
(หรือละม่ัง) พาดพระอังสาซาย7  
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ ลักษณะประติมากรรมช้ินนี้จัดเปนศิลปะแบบศรีวิชัย
แท แตการพบรูปเคารพในศาสนสถานท่ีอูทอง ภาคกลางของประเทศไทย แสดงใหเห็นวาในชวง
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 อิทธิพลศาสนาพุทธมหายาน จากอาณาจักรศรีวิชัยทางภาคใต ได
แพรเขามาในวัฒนธรรมทวารวดี และรับเอาคติมหายานเขามาดวยเชนกัน                                                                                 

                                                                                                                                                             
 
ภาพท่ี 3  พระโพธิสัตวปทมปาณี สําริด  ศิลปะศรีวิชัย  พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี  
                                                                
2. เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (ภาพท่ี 5 และ 6)                                                                                 
ศิลปะ           แบบปาละหรือศรีวิชัย  พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14  
วัสดุ       สําริด  
ขนาด          สูง 4.8 เซนติเมตร  
                                                             

 7ผาสุข  อินทราวุธ, เอกสารคําสอนวิชาพุทธศาสนาและประติมานวิทยา ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543, 127. 
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ประวัติ         พบท่ีเจดียหมายเลข 13  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
 หลักฐานการพบพระโพธิสัตว ท่ีเจดียหมายเลข 13  เมืองโบราณอูทอง เปนเจดียรูปแบบ
พิเศษทรงแปดเหล่ียม ขนาดเล็ก อยูนอกกําแพงเมืองอูทอง เดิมเปนเนินดินอยูนอกคันคูดาน
ตะวันตก หางจากคูเมือง 200 เมตร  กรมศิลปากรไดทําการขุดแตงตั้งแตป 25058 หลังจากขุดแตง
แลวพบ เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 1 เศียร9 มีการตกแตงเจดียดวยประติมากรรมปูนปน ซ่ึงพบ
อยูท่ัวไปในวัฒนธรรมทวารวดี ใชแกนในหรือโกลนทําดวยศิลาแลง เชน สวนยอดของสถูปมี
รูปรางคลายหมอน้ํา สวนยอดฉัตรประดับดวยปูนปน และรูปสิงห สําหรับประดับฐาน จัดเปน
สถาปตยกรรมแหงแรกท่ีเปนรูปแปดเหล่ียม 
 
 สันนิษฐาน วาเจดียองคนี้คงเปนเจดียทรงระฆัง ซ่ึงมีความสัมพันธกับรัตนเจดียท่ีวัดกู
กุด สมัยหริภุญไชย พุทธศตวรรษท่ี 18  คือ เจดียสมัยทวารวดีในกลุมท่ีมีผังแปดเหล่ียม นาจะเปน
ตนแบบใหรัตนเจดีย และรัตนเจดียในสมัยหริภุญไชย และคงจะเปนแรงบันดาลใจในการสรางงาน
สถาปตยกรรมสะทอนกลับมายังภาคกลาง ซ่ึงเปนเจดียสมัยกอนอยุธยาแถบเมืองสรรคบุรีและ 
สุพรรณบุรี ซ่ึงนิยมสรางเจดียแปดเหล่ียมเปนอยางมาก10 
 
 ลักษณะทางประติมานวิทยาของเศียรพระโพธิสัตว คือ ดานหนาของชฎามงกุฎเกลาผม
สูง มุนมวยผมแบบนักพรต ท่ีมวยผมมีธยานิพุทธ อมิตาภะปางสมาธิประดิษฐานอยู แสดงใหเห็นวา
เปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
  
                                                             

 8สมศักดิ์  รัตนกุล, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานเมืองอูทอง (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, 2509), 8.      
 9สํานักงานศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรีและ สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, “ความกาวหนา
ในการศึกษาโบราณคดีและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี ,”  เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา, วันท่ี 24 – 25 กรกฎาคม 2546, 137 - 138.      
 10ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย,”  เอกสาร
คําสอนศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 – 14, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 126 - 127. 
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 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ รูปแบบเศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ท่ีปรากฏ
เปนประติมากรรมท่ีมีลักษณะพระเกศาเปนทรงชฏามงกุฎ มีพระธยานิพุทธอมิตาภะประดับอยู ซ่ึง
รับอิทธิพลมหายานจากภาคใต กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 18 

                                                       
 
แผนท่ี 5  ภาพถายทางอากาศ เจดียหมายเลข 13 เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี                                                
                                                                                 

                                   
 
ภาพท่ี 4  เจดียหมายเลข 13  พบท่ีเมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ศิลปะทวารวดี ตนกําเนิดพุทธศิลปในประเทศไทย   
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                              ภาพท่ี 5                                                          ภาพท่ี  6 
ภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 เศียรพระอวโลกิเตศวร  ศิลปะปาละหรือศรีวิชัย  พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
  
3. เทพีศยามตารา (ภาพท่ี 7) 
ศิลปะ           ทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 14 - 15 
วัสดุ       สําริด  
ประวัติ         พบท่ีอําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุร ี      
 เทพีตาราวรรณะเขียวแก เรียกวา ศยามตารา จะประทับนั่งบนดอกบัว หอยพระบาท
ซายลงมา พระหัตถซายถือดอกบัวเขียวตูม เม่ือเปนชายาของธยานิพุทธอโมฆสิทธิ จะนั่งขัดสมาธิ  
หัตถขวาทําปางประทานพร หัตถซายถือดอกบัวบนดอกบัวมีสัญลักษณรูปวิศววัชระ ตาราวรรณะ
เขียวแกมีหลายรูป และมีช่ือเรียกตางๆ เชน วัสยตารา อารยตารา เปนตน11  
 
 ลักษณะทางประติมากรรมวิทยาองคนี ้วรรณเขียวแก มีเศียรเดียว 2 กร ประทับนั่งทาลลิ
ตาสนะบนบัลลังกดอกบัวซ่ึงวางอยูบนหลังสิงห (กําลังคําราม) หรือบนบัลลังกดอกบัวธรรมดา 
พระหัตถซายทําปางวิตรรกะถือดอกบัวในระดับพระอังสะ พระหัตถขวาทําปางประทานพร ถือกาน
ดอกบัวรองรับวิศววัชระ (วัชระคู) 
 ประติมากรรมองคนี้จะมีรูปแบบท่ีมีสองกร พระหัตถขวาทรงแสดงปางประทานพร 
พระหัตถซายทรงถือดอกอุตปาละ (ดอกบัวบานหรือสีน้ําเงินอมมวง) ท่ีกานดอก ประทับนั่งในทาล
ลิตาสนะ (ทานั่งลําลอง ขาขางหนึ่งงอพับไว สวนอีกขางหนึ่งหอยลงมายังแทนท่ีรองรับ) บน
                                                             

 11ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 
78.  
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ปทมาสน พระนางมีพระนามวาศยัมตาราหรือศยามตารา (ผูมีชัยชนะเหนือความช่ัวราย) และทรงมี
มนตรประจําพระองค คือ “โอม เตเรตุตตาเร สวาหะ” ซ่ึงมักจะเช่ือกันวามีอํานาจยิ่งใหญกวามนต
ท้ังปวง พระนางทรงเปนปรัชญาหรือสัญลักษณของพลังท่ีกระตุนใหกระตือรือรนของพระพุทธเจา
และพระโพธิสัตว เชนเดียวกับศักติในศาสนาพราหมณของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ ลักษณะประติมากรรมช้ินนี้จัดเปนศิลปะทวารวดี แต
การพบรูปเคารพพระโพธิสัตวในศาสนสถานภาคกลางของประเทศไทย แสดงใหเห็นวาในชวง
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 อิทธิพลศาสนาพุทธมหายาน จากอาณาจักรศรีวิชัยทางภาคใต ได
แพรเขามาในวัฒนธรรมทวารวดี และรับเอาคติมหายานเขามาดวย                

                                                                                                                         
 
ภาพท่ี 7  เทพีศยามตารา สําริด ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 14 - 15 พบท่ีอําเภอเมือง   
ท่ีมา : ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก 
 
4. เทพีตารา 18 กร (ภาพท่ี 8) 
ศิลปะ            ทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 15 - 16 
วัสดุ  สําริด  
ประวัติ พบท่ีบานหนองหมอแกง  ตําบลดอนกํายาน  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
 ประติมากรรมเทพีนางตารา 18 กร  มีลักษณะทางประติมานคือนั่งบนฐานดอกบัว พระ
หัตถขวาจะทําปางประทานพร สวนพระหัตถซายถือดอกบัวขาวบานเต็มท่ี เปนพระโพธิสัตวท่ี
สามารถปองกันภยันตรายนานาประการ จึงไดรับความเคารพนับถือ    
 
   การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ ประติมากรรมรูปเทพีตารา ปรากฏมากในอินเดีย
เหนือ ตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี 13 – 17 ในสมัยราชวงศปาละ และไดรับความนิยมในชวา มีจารึก
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ท่ีจัณฑิกาลาสัน พ.ศ. 1321 ท่ีกลาวถึงเทพีตารา นับถือกันมากในธิเบต (ธิเบตเรียกวาเทพีโดมา)   วา
เปนเทพีแหงความกรุณาและเปนพระราชินีในสวรรค 
 ลักษณะประติมากรรมช้ินนี้จัดเปนศิลปะทวารวดี แตการพบรูปเคารพพระโพธิสัตว
ในศาสนสถานภาคกลางของประเทศไทย แสดงใหเห็นวาในชวงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 – 16 
อิทธิพลศาสนาพุทธมหายาน จากอาณาจักรศรีวิชัยทางภาคใต ไดแพรเขามาในวัฒนธรรมทวารวดี 
และรับเอาคติมหายานเขามาดวย 

                                                                        
 
ภาพท่ี 8  เทพีตารา 18 กร ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 15 - 16 พบท่ีบานหนองหมอแกง   
ท่ีมา : ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก                                                                       
                                                
5. พระโลกนาถ อิทธิพลอินเดียใต (ภาพท่ี 9) 
 ศิลปะ            ชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 14 – กลาง 15 (คริสตศตวรรษท่ี 9) 
วัสดุ               สําริด  
ขนาด             สูง 24 เซนติเมตร 
ประวัติ           พบท่ีโบราณสถาน หมายเลข 13  อําเภออูทอง  จังหวัดราชบุร ี
สถานท่ีเก็บรกัษา           เปนของเอกชน 
 ลักษณะประติมานวิทยา พระโลกนาถ พระหัตถจะประทานพรขางหนึ่งเสมอ ทรงยืน
ตริภังค มีพระอมิตาภะประทับสมาธิอยูดานหนาทรงอุณหิศและเกลาพระเกศาทรงชฎามุกุฏ พระ
หัตถขวาลางนาจะทรงถือดอกปทมะ ซ่ึงหักหายไป พระหัตถขวาบนทรงถือพวงประคํา พระหัตถ
ซายบนทรงถือหนังสือ พระหัตถซายลางทรงถือหมอน้ําอมฤต พระภูษาโจงยาวจรดพระโคปผกะ 
(ตาตุม) และทรงสายยัชโญปวีตยาวถึงพระอุระ12 และคาดพระภูษาผูกเปนปมท่ีพระเพลาดานขวา 
                                                             

 12พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพริเวอร บุคส , 2553), 
275 .  
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พระโลกนาถองคนี้มีลักษณะใกลเคียงกับรูปพระอวโลกิเตศวรส่ีกรตริภังค พบท่ีเจดียบอบอคยี เมือง
ศรีเกษตร13 ประเทศพมาแตตางกันตรงพระภูษาคาดผูกเปนปมเหนือพระเพลาดานซาย และยังมี
ลักษณะคลายกับรูปพระอวโลกิเตศวรสองกรและส่ีกรสําริด ไมทราบท่ีมาท่ีพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร  
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  
 อาจารยพิริยะ  ไกรฤกษ กลาววา การขุดคนท่ีเจดียจุลประโทน พบพระเศียรพระตถาคต
และเศียรพระโพธิสัตวขนาดตางๆ เปนจํานวนมาก โดยมีเศียรพระพุทธรูปกลุมหนึ่งมีลักษณะรวม
กัน คือ พระขนงโกงเปนเสนเช่ือมติดตอกัน พระเนตรเหลือบต่ํา  พระกรรณยาวจรดพระอังสา พระ
โอษฐหนาและเรียวขึ้นเปนมุม14 ซ่ึงเศียรในกลุมนี้เทียบเคียงไดกับเศียรพระโพธิสัตวปูนปน พบท่ี
เจดียจุลประโทน และยังเปรียบเทียบไดกับเศียรของพระโลกนาถสําริด พบท่ีโบราณสถาน 
หมายเลขท่ี 13 อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซ่ึงรูปแบบของพระพักตรและศิราภรณคลายกับ
เศียรของพระโพธิสัตวปูนปนท่ีเจดียจุลประโทน  
 จึงกําหนดอายุไดในชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 15 (ปลายคริสตศตวรรษท่ี 9) ซ่ึงเศียร
เหลานี้ นาจะประดับดานบนของเจดียจุลปะโทนในสมัยท่ี 315  
 และยังกลาววา สถูปโบราณหมายเลขท่ี 13 อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนสถูป
แปดเหล่ียม ซ่ึงกําหนดอายุไดจากรูปพระโลกนาถนั้น สันนิษฐานวา นาจะสรางในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 15 (ปลายคริสตศตวรรษท่ี 9)16                                                                                        

                                                             

 13พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพริเวอร บุคส , 2553), 
275.          
 14เรื่องเดิม, 276.          
 15เรื่องเดิม, 276. 
 16เรื่องเดิม, 279.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

53

                                                                
 
ภาพท่ี  9  พระโลกนาถ  สําริด  กลางพุทธศตวรรษท่ี 14 – กลาง 15 (คริสตศตวรรษท่ี 9) 
ท่ีมา : พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย 
 
6. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตวมหาสถามปราปตะ (ภาพท่ี 10 ) 
ศิลปะ             ศิลปะทวารวด ี
วัสดุ  สําริด  
สถานท่ีเก็บรักษา          ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาตพิระนคร          
 ลักษณะทางประติมานวิทยา พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ทรงถือหมอน้ําอยูดานขวา 
และพระโพธิสัตวมหาสถามปราปตะ อยูดานซายและตรงกลางเปนพระอมิตาภะ                         
 อาจารยรุงโรจน  ธรรมรุงเรือง กลาววา บุคคลท้ังสองขางพระพุทธเจา อาจเปนกลุมพระ
โพธิสัตว สังเกตจากจะมีลักษณะท่ีเหมือนกับพระโพธิสัตว ท้ังในดานอิริยาบถ คือ ยืนตริภังค ถือ
ดอกบัวและหมอน้ํา นุงผายาวกรอมขอเทาดวยกันท้ังคู หรือบุคคลขางหนึ่งนุงผาส้ันเหนือเขา 
อยางไรก็ตามบุคคลเหลานี้อาจไดรับความเคารพบูชาวาเปนพระโพธิสัตวแบบพุทธมหายาน หรือ
อาจเปนเทวดา หรือพระพรหมกับพระอินทรในพุทธศาสนาแบบเถรวาทก็ได17 
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  
 อาจารยรุงโรจน  ธรรมรุงเรือง กลาววา บุคคลท่ีประกอบท้ังสองขางของพระพุทธเจา 
แบงออกไดหลายกลุม ท้ังเปนพระพรหมกับพระอินทร  ท้ังท่ีเปนเทวดา และบุคคลท่ีมีลักษณะเปน

                                                             

 17รุงโรจน  ธรรมรุงเรือง, “พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545), 113. 
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พระโพธิสัตว บุคคลเหลานี้ปรากฏอยูในภาพเลาเรื่อง ภาพสลัก หากตรวจสอบจะพบวาส่ิงของท่ีอยู
ในมือบุคคลท้ังสองจะเห็นไดวาสวนใหญเปนเครื่องสูงมีท้ังแสและฉัตร ซ่ึงแสและฉัตรจะปรากฏ
กับพระพุทธเจาเพ่ือแสดงฐานันดรช้ันสูงของพระพุทธเจาเสมอ ดังนั้นบุคคลท่ีประกอบท้ังสองขาง
ของพระพุทธเจาประทับเหนือพนัสบดีจึงอยูในรูปบุคคลท่ีเปนบริวารท่ีแสดงถึงฐานันดรศักดิ์อันสูง
ของพระพุทธเจานั่นเอง1818ตต 

                                                                                
 
ภาพท่ี 10  พระธยานิพุทธอมิตาภะ ประทับเหนือพนัสบดี ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 12 – 16                  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร        
 
7. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตวมหาสถามปราปตะ (ภาพท่ี 11) 
ศิลปะ            ศิลปะทวารวดีตอนกลาง พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14  
วัสดุ  สําริด  
ขนาด             สูง 44 เซ็นติเมตร 
ประวัติ           กรมศิลปากรซ้ือจากหมอมเจาปยะภักดีนาถ       
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร         
 ลักษณะทางประติมานวิทยา ประติมากรรมช้ินนี้ กึ่งกลางสลักเปนภาพพระพุทธรูป
ประทับยืน เบ้ืองหลังพระเศียรมีประภามณฑลทรงกลมขนาดใหญ ตกแตงลวดลายเปนรัศมีแผออก
โดยรอบพระเศียร ทรงจีวรหมคลุม พระหัตถขวายกขึ้นในระดับอุระ แสดงปางประทานธรรม สวน
พระหัตถซายหงายขึ้นกําชายจีวรไวอยางหลวมๆ ในระดับเดียวกับพระหัตถขวา ขนาบดวยบุคคล
ยืนทรงเครื่องอยางเทวดาหรือกษัตริย หัตถถือดอกบัวหรือแส ยืนเหนือพนัสบดีหรือเจาปา ซ่ึงเปน
ลักษณะผสมระหวางสัตวพาหนะของเทพเจาท้ังสามในศาสนาฮินดู คือมีเขาดังโค เทพพาหนะของ
พระศิวะ ปกดังหงส  เทพพาหนะของพรหม และจะงอยปากดังครุฑ เทพพาหนะของพระนารารยณ 
                                                             

 18เรื่องเดิม, 76.  
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เดิมเช่ือวาสรางขึ้นเพ่ือแสดงใหเห็นวาศาสนาพุทธอยูเหนือศาสนาฮินดู แตอีกแนวความคิดหนึ่งเช่ือ
วาพระพุทธเจาทรงอยูเหนือสรรพสัตว 
 สวนรูปบุคคลท้ังสอง อาจหมายถึงพระอินทรและพระพรหม ตามคติในพุทธศาสนา
ลัทธิเถรวาท หากเปนการประทับอยูเหนือพนัสบด1ี9 
 สวนคติมหายาน อาจหมายถึงพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ทรงถือหมอน้ําอยูดานขวา 
และพระโพธิสัตวมหาสถามปราปตะ อยูดานซายและตรงกลางเปนพระอมิตาภะ  
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  
 อาจารยพิริยะ  ไกรฤกษ กลาววา แนวคิดพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรกับพระโพธิสัตว
มหาสถามปราปตะมาจากแนวคิดพ้ืนฐานความเช่ือท่ีวา พระพุทธรูปท่ีแสดงวิตรรกมุทราสองพระ
หัตถ เปนมุทราท่ีแสดงถึงพระพุทธเจาอภิตาภะสรางขึ้นตามคติความเช่ือของนิกายสุขาวดี ท่ี
แพรหลายในจีนและญี่ปุนและยังแพรหลายเขามาในสมัยทวารวดีดวย ซ่ึงคนพบพระธยานิพุทธอมิ
ตาภะ ประทับเหนือพนัสบดี ในภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึงทําจากสําริด และคัมภีรท่ีสําคัญของ
นิกายนี้ คือ คัมภีรอมิตายุรพุทธานุสมฤทธิสูตร กลาววา ผูท่ีปฏิบัติตามคัมภีรนี้ เม่ือตายจะไดเกิดใน
สวรรคสุขาวดี ซ่ึงเปนพุทธเกษตรของพระพุทธเจาอมิตาภะ แลวพระพุทธเจาพรอมดวยพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตวมหาสถามปราปตะจะเสด็จมาตอนรับบุคคลนั้น20 

                                                                                                                                   
   
ภาพท่ี 11  พระธยานิพุทธอมิตาภะ ประทับเหนือพนัสบดี ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13 - 15  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร        
                                                             

 19กรมศิลปากรและสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ ศิลปะทวารวด,ี ตนกําเนิดพุทธศิลป
ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง กรุป, 2552), 155.  
 20 เรื่องเดิม, 54. อางจาก พิริยะ  ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุป จํากัด,  2533), 243 
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2. จังหวัดราชบุรี         
            จังหวัดราชบุรี เปนสวนหนึ่งของท่ีราบลุมภาคกลางหรือท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยา (ซีก
ตะวันตก บริเวณลุมแมน้ําทาจีน – แมกลอง) ซ่ึงมีการตั้งถ่ินฐานอยูอาศัยของบานเมืองมาตั้งแตสมัย
ทวารวดี ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 14  จากรอยรอยหลักฐานท่ีปรากฏสะทอนใหเห็นวาเมืองโบราณ
คูบัว ท่ีมีโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรีเปนศูนยกลางเมือง ซ่ึงปจจุบันอยูในทองท่ีตําบลคูบัว 
อําเภอเมืองราชบุรี และอยูหางจากตัวเมืองราชบุรีปจจุบันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 5 
กิโลเมตร นาจะเปนเมืองราชบุรีในสมัยแรกท่ีมีการสรางบานแปงเมือง ตอมาเมืองโบราณคูบัวตอง
ลดความสําคัญจนรางไปในท่ีสุด ราวพุทธศตวรรษท่ี 15 – 16 ดวยสาเหตุแมน้ําเปล่ียนทางเดินและ
เกิดการเปล่ียนแปลงของแนวชายฝงทะเลซ่ึงสงผลใหเกิดศูนยกลางทางการคาแหงใหมบน
คาบสมุทรแทนท่ีเมืองโบราณคูบัวท่ีเปนศูนยกลางมาแตเดิม ตลอดจนการแพรกระจายของอิทธิพล
ดานการเมืองและศิลปวัฒนธรรมของเขมรหรือกัมพูชาเขามาแทนท่ี เมืองราชบุรีจึงยายมาอยูฝง
ตะวันตกของแมน้ําแมกลอง โดยมีวัดมหาธาตุวรวิหาร ท่ีมีพระปรางคเปนประธานของวัดและ
ศูนยกลางเมืองตลอดมา  
 ชวงพุทธศตวรรษ ท่ี 14 – 15 ซ่ึงมีการติดตอกับชุมชนโบราณในคาบสมุทรภาคใตรับ
พุทธศาสนานิกายมหายานตันตระ สกุลวัชรยานจากนาลันทา (ศูนยกลางพุทธศาสนาในอินเดียภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงอยูภายใตการอุปภัมภของกษัตริยอินเดียราชวงศปาละ) เขามาพบมากใน
จังหวัดราชบุรีและสุพรรณบุร ี        
                      วัฒนธรรมทวารวดีเจริญรุงเรืองในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ประมาณ 500 ป ก็เส่ือมลง
พรอมกับอิทธิพลเขมรไดเขามาแทนท่ี ชวงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 – 16 เมืองโบราณคูบัวซ่ึง
เคยมีความสําคัญก็ถูกท้ิงรางไป เนื่องจากแมน้ําออมท่ีเคยเปนลําน้ําสายสําคัญหลอเล้ียงชุมชนได
เปล่ียนทิศทางเดินไปเปนแมน้ําแมกลองหรือแมน้ําราชบุรีในปจจุบัน ทําใหขาดแคลนน้ํา และไม
สะดวกในการสัญจรติดตอกับชายฝงทะเล หรือแนวชายฝงทะเลไดเปล่ียนแปลงไปจากแนวเดิม ทํา
ใหเกิดศูนยกลางทางการคาแหงใหมบนคาบสมุทรภาคใตของประเทศระหวางพุทธศตวรรษท่ี 14 – 
15 เชน ท่ีไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสทิงพระ จังหวัดสงขลา เปนผลทําให
การคาในพ้ืนท่ีภาคกลางตองซบเซาลง ตลอดจนการยายชุมชนไปตั้งใหมทางฝงตะวันตกของแมน้ํา
แมกลองและตอมาไดพัฒนาการเปนเมืองราชบุรีในปจจุบัน ชวงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 – 16 
เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับการตั้งชุมชน21 
 
                                                             

 21ศิริศักดิ์   คุมรักษา, “คนราชบุรี” สารคดีเพ่ือความเขาใจในแผนดิน, 258 – 261.  
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 หลักฐานเหรียญจารึกทวารวดีศวรปุณยะ   
 ศิลปะทวารวดีตอนตน พุทธศตวรรษท่ี 1222 ดานหนาเปนรูปแมโคกับลูก ดานหลังมีคํา
จารึกอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อานวา “ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ” แปลวาบุญกุศลของพระราชา
แหงทวารวดี ซ่ึงเปนหลักฐานสําคัญทําใหนักวิชาการเช่ือขอสันนิษฐาน คําวา “โถ-โล-โป-ตี” ท่ี
ปรากฏในการจดหมายเหตุจีน ตรงกับภาษาสันสกฤตวา “ทวารวดี” เปนรัฐท่ีตั้งอยูบริเวณภาคกลาง
ของไทย จากพบเหรียญดังกลาวตามเมืองโบราณสมัยทวารดี เชน เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี,  เมืองอู
ทอง และคอกชางดิน จังหวัดสุพรรณบุร,ี  เมืองนครปฐม เปนตน      

                                                  
                                                   ภาพท่ี  12                                                  ภาพท่ี  13 
 
ภาพท่ี 13 และภาพท่ี 14  เหรียญจารึกศรีทวารวดีศวรปุณยะ พบท่ีเมืองคูบัว จังหวัดราชบุร ี
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุร ี
 
แหลงโบราณคดีในจังหวัดราชบุรี ที่พบประติมากรรม พระโพธิสัตว 
2.1 เมืองโบราณคูบัว สมัยทวารวดี ชวงพุทธศตวรรษที่ 12 - 16  
 สภาพภูมิศาสตรที่ตั้งแหลงโบราณคดี  
 เมืองคูบัวจังหวัดราชบุรี เปนเมืองโบราณชายฝงทะเล ตั้งอยูใกลแมน้ําออมอันเปน
เสนทางน้ําเดิมของแมน้ําแมกลองสายเกาท่ีไหลลงสูอาวไทย เปนเสนทางคมนาคมสําคัญของเมืองท่ี
ใชติดตอกับชุมชนโบราณท่ีตั้งอยูในบริเวณลุมแมน้ําอ่ืนๆ หรือผูคนในดินแดนโพนทะเล  
 ภูมิประเทศท่ีตั้งเมืองคูบัวอยูในตําแหนงท่ีไกลจากชายทะเลไมมากนัก พ้ืนท่ีดาน
ตะวันตกเปนท่ีราบสูงขึ้นไปตอเนื่องกับแนวเขา อันเปนเขตตนน้ําของลําหวยสําคัญท่ีไหลหลอเล้ียง
เมืองคูบัว พ้ืนท่ีเมืองมีสภาพเปนท่ีลุมอันอุดมสมบูรณในฤดูน้ําหลากจะมีน้ําเต็มทองทุงรอบๆ เมือง 
ซ่ึงใชเก็บกักไวเพ่ืออุปโภคและบริโภค การทําเกษตรกรรม ตลอดจนใชเปนเสนทางคมนาคม ปจจัย
                                                             

 22กรมศิลปากรและสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ ศิลปะทวารวด,ี ตนกําเนิดพุทธศิลป
ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง กรุป, 2552), 112 – 113. 
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เหลานี้ลวนเอ้ือประโยชนใหเมืองคูบัวพัฒนาขึ้นเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของบานเมืองในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง โดยมีฐานะเปนเมืองทาการคาท่ีตั้งอยูติดกับชายฝงทะเล 
 
 สภาพแวดลอมโดยทั่วไป และลักษณะผังเมือง 
  ปจจุบันตั้งอยูตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี หางจากศาลากลางจังหวัดราชบุรีไป
ทางดานทิศใต ประมาณ 8 กิโลเมตร มีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผามุมมน23 กวางประมาณ 800 
เมตร ยาวประมาณ 2,000 เมตร วางตัวตามแนวเหนือ-ใต มีคูน้ําคันดินลอมรอบ ประกอบดวยคูน้ํา
อยูระหวางคันดินสองช้ัน ลักษณะการวางผังเมืองคลายคลึงกับเมืองโบราณนครชัยศรีหรือนครปฐม 
 
 อาณาเขต ครอบคลุมตําบลคูบัว อําเภอเมือง และตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุรี  ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 13 องศา 28 ลิปดา 32 ฟลิปดา ถึง 13 องศา 29 ลิปดา46 ฟลิป
ดาเหนือ และแวงท่ี 99 องศา 50 ลิปดา 45 ฟลิปดา ตะวันออก 
 ภาพเมืองโบราณคูบัวในปจจุบันมีลักษณะเปนเนินดินธรรมชาติ สูงประมาณ 5 เมตร
จากระดับน้ําทะเล และสูงกวาพ้ืนดินโดยรอบประมาณ 1 – 2 เมตร มีคูน้ํา 1 ช้ัน และคันดิน 2 ช้ัน 
ลอมรอบ พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลาดสูงขึ้นไปจนตอเนื่องกับเนินเขาดานตะวันตก สวนริมของท่ี
ราบลาดลงสูทะเล ดานทิศเหนือติดกับลําหวยคูบัวท่ีถูกดัดแปลงใหเปนคูเมืองโบราณ ดานทิศใต
เปนพ้ืนท่ีราบลุมชายฝงหางจากชายฝงทะเลปจจุบันในเขตจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 25 
กิโลเมตร  ดานทิศตะวันออกมีแมน้ําออมซ่ึงเปนแมน้ําแมกลองสายเกาท่ีไดเปล่ียนทางเดินกลายเปน
แมน้ําแมกลองหรือแมน้ําราชบุรีในปจจุบันนี้ ตัวเมืองโบราณหางจากแมน้ําออมประมาณ 2.7 
กิโลเมตร และหางจากแมน้ําแมกลองประมาณ 9.1 กิโลเมตร สวนดานทิศตะวันตกมีพ้ืนท่ีติดตอจน
เกือบขนานไปกับทางรถไฟสายใต  
 
ประวัติการศึกษาคนควา และการดําเนินงานทางโบราณคดีที่ผานมา 
 จากการศึกษา เกี่ยวกับตําแหนงท่ีตั้งเมืองโบราณคูบัว พบวาในอดีตเมืองโบราณคูบัว
รวมท้ังเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีในเขตจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี สิงหบุรี ลพบุรี 
สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และชลบุรี ซ่ึงตั้งอยูไมไกลจากทะเลเทาใดนัก มีการพบแนวชายฝง
                                                             

 23 กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี และสํานักงานโบราณคดี กรม
ศิลปากร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ, มีนาคม 2544), 58. 
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ทะเลเดิมท่ีมีลักษณะเปนแนวสันทรายอยู ลึกเขาไปในแผนดินปจจุบันมาก โดยอยู สูงกวา
ระดับน้ําทะเลปจจุบันเพียง 3.50 – 4.00 เมตรเทานั้น โดยเฉพาะเมืองโบราณคูบัวยังปรากฏรองรอย
ของเปลือกหอยแครงปะปนอยูกับหอยทะเลชนิดอ่ืนในช้ันดิน แสดงถึงบริเวณเมืองโบราณคูบัวเปน
พ้ืนท่ีท่ีน้ําทะเลเคยทวมถึง  
 
 จากการสํารวจ พ้ืนท่ีเขตเมืองคูบัวตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน พบวามีโบราณสถาน และ
แหลงโบราณคดีเปนจํานวนมาก ตั้งกระจายท้ังในและนอกเมือง แบงออกได 3 ประเภท คือ  
 1. โบราณสถานท่ีกอสรางดวยหิน ไดแก แนวคูน้ํา คันดินสรางเปนคูเมือง กําแพงเมือง      
 2. โบราณสถานท่ีเปนศาสนสถาน จากการสํารวจพบท้ังส้ิน 59 แหง สวนใหญเปน 
ศาสนสถานท่ีเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา มีการประดับตกแตงสถาปตยกรรมดวยลวดลายดินเผาและ
ปูนปน เปนภาพเลาเรื่องชาดกหรือพุทธศาสนนิทาน  
 3. แหลงท่ีอยูอาศัย จากการสํารวจพบเนินดิน มีรองรอยเกี่ยวเนื่องในชีวิตประจําวัน ซ่ึง
ปจจุบันพบอยู 3 บริเวณ คือแหลงท่ีอยูอาศัยบริเวณบานดอน หนาวัดโขลง และบานสระโบสถ24 
 จากการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานเมืองโบราณคูบัว ท่ีดําเนินการในระหวางป 
พ.ศ. 2504 – 2506 ท้ังภายในและภายนอกเมืองรวมท้ังหมดกวา 44 แหง พบวาเปนส่ิงกอสรางเนื่อง
ในพุทธศาสนาท้ังลัทธิหินยานและมหายาน พบหลักฐานโบราณสถานเพียง 7 แหง สวนฐานมีการ
ประดับดวยประติมากรรมดินเผา       
          
 อาคารพุทธศาสนาเนื่องในลัทธิหินยาน ท่ีพบสวนใหญไมนิยมการประดับลวดลายดิน
เผาหรือปูนปนมากนักประดับเพียงแผนอิฐตกแตงลวดลายหรือตกแตงมักเปนภาพเลาเรื่องชาดก
หรือพุทธศาสนนิทาน เชน ปูนปนประดับโบราณสถานหมายเลข 10 ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับภาพ
ปูนปนประดับฐานเจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไดรับแรงบันดาลใจจากนิทานอวทานใน

                                                             

 24กรมศิลปากรและสํานักโบราณคดี ศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี, ความกาวหนาใน
การศึกษาโบราณคดีและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา, 
วันท่ี 24 – 25 กรกฎาคม 2546.  
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พุทธศาสนาลัทธิหินยานนิกายสรวาสติวาท ซ่ึงเปนท่ีนิยมท่ัวไปในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ชวงพุทธศตวรรษท่ี 1225  
 
  อาคารพุทธศาสนาเนื่องในลัทธิมหายาน ท่ีพบสวนใหญนิยมประดับตกแตงดวยภาพ
ดินเผาและปูนปนอยางวิจิตรสวยงาม เชน ท่ีโบราณสถานหมายเลข 40 บานคูบัว อําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี มีการตกแตงสถูปดวยรูปพระโพธิสัตว ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของลัทธิมหายาน พบ
พระโพธิสัตวทําจากดินเผา คือ พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตววัชรปาณี  ซ่ึงเปน
สัญญาลักษณของปญญาในลัทธิมหายาน สันนิษฐานวาใชประดับตกแตงปูชนียสถานแหงนี2้6    
 
2.2 ศาสนสถานวัดโขลงสุวรรณคีรี สมัยทวารวดี ชวงพุทธศตวรรษที่ 14  
 ประวัติการศึกษาคนควา และการดําเนินงานทางโบราณคดีที่ผานมา 
 ศาสนสถานวัดโขลงสุวรรณคีรี เปนศิลปะทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 
และไดจดทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติ เม่ือป พ.ศ. 2505 พบโบราณสถานเนื่องในพุทธ
ศาสนา เชน โบราณสถานหมายเลข 18 (วัดโขลงสุวรรณคีรี) เปนสถาปตยกรรมท่ีมีความสําคัญมาก
ท่ีสุดแหงหนึ่งในสมัยทวารวดี ตั้งอยูเกือบใจกลางเมืองและมีขนาดสูงใหญท่ีสุดในโบราณสถาน
ท้ังหมดของเมืองโบราณคูบัว เปนอาคารพุทธศาสนา จากรองรอยสันนิษฐานวามีแผนผังเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา ซ่ึงพบเพียงไมกี่แหง เชน เขาคลังใน เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ  และเมือง
โบราณพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีบันไดขึ้นไปสูลานประทักษิณช้ันบนทางดานทิศ
ตะวันออก ฐานประดับดวยซุมหรือเสาอิงท่ีแตเดิมเคยมีรูปพระโพธิสัตวทําดวยปูนปนประดับ
ตกแตง ลักษณะนี้คลายคลึงกับฐานของโบราณสถานเขาคลังใน กลางเมืองโบราณสถานศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ  และยังพบพระโพธิสัตวสําริดขนาดเล็กมีลักษณะรูปแบบคลายคลึงกับ

                                                             

 25กรมศิลปากรและสํานักโบราณคดี ศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี, ความกาวหนาใน
การศึกษาโบราณคดีและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา, 
วันท่ี 24 – 25 กรกฎาคม 2546, 54 – 56. 
 26เรื่องเดียวกัน, 76-77. 
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ประติมากรรมท่ีบริเวณคาบสมุทรภาคใตของไทย ซ่ึงรับอิทธิพลพุทธศาสนาลัทธิมหายานนิกาย
วัชรยานท่ีนิยมกันแพรหลายในอินเดียและชวาภาคกลางในชวงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 1527                                                     

                                                                     
 
ภาพท่ี 14  เจดียวัดโขลง (โบราณสถานวัดโขลง) เปนเจดียหลักของเมืองคูบัว จังหวัดราชบุร ี
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ศิลปะทวารวดี ตนกําเนิดพุทธศิลปในประเทศไทย    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 27กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี และสํานักงานโบราณคดี กรม
ศิลปากร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ, มีนาคม 2544),  50 – 52.  
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   จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีพบพระโพธิสัตวท่ีโบราณสถานคูบัว (จากเจดีย
หมายเลข 10, 39 และ 40 ) พบพระโพธิสัตว จํานวน 15 องค จากลายละเอียดดังตอไปนี ้   
 
ตารางท่ี 3  พระโพธิสัตวท่ีพบในจังหวัดราชบุรี พบ 15 องค    
 
ลําดับที่ ช่ือพระโพธิสัตว วัสดุในการสราง พุทธศตวรรษที่ สถานที่พบ คติความเช่ือ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

อวโลกิเตศวร 
วัชรปาณี 
พระโพธิสัตว 
พระโพธิสัตวครึ่งองค  
พระโพธิสัตวครึ่งองค 
พระโพธิสัตวครึ่งองค 
สวนองคของพระโพธิสัตว 
เศียรพระโพธิสัตว 
เศียรพระโพธิสัตว 
เศียรพระโพธิสัตว 
เศียรพระโพธิสัตว  
เศียรพระโพธิสัตว 
เศียรพระโพธิสัตว 
เทวดาหรือพระโพธิสัตว  
พระโพธิสัตว 

ดินเผา (91 ซ.ม) 
ดินเผา (46 ซ.ม) 
ดินเผา (104 ซ.ม) 
ดินเผา (98 ซ.ม) 
ดินเผา (78 ซ.ม) 
ดินเผา (200 ซ.ม)   
ดินเผา (85 ซ.ม) 
ดินเผา (41 ซ.ม) 
ดินเผา (37 ซ.ม) 
ดินเผา (35 ซ.ม) 
ดินเผา (35 ซ.ม) 
ดินเผา  
ดินเผา (28 ซ.ม) 
ปูนปน 
สําริด 

12 – 13 
12 – 13 
12 – 13 
12 – 13 
11 - 13 
12 - 13 
11 - 13 
12 - 13 
12 - 13 
11 - 13 
11 - 13 
14 – 15 
12 – 13 
13 – 14 
12 – 13 

เมืองคูบัว เจดีย 40  
เมืองคูบัว เจดีย 40 
เมืองคูบัว เจดีย 40 
เมืองคูบัว เจดีย 40 
เมืองคูบัว เจดีย 40 
เมืองคูบัว เจดีย 40 
เมืองคูบัว เจดีย 40 
เมืองคูบัว เจดีย 40 
เมืองคูบัว เจดีย 40 
เมืองคูบัว เจดีย 40 
เมืองคูบัว เจดีย 40 
เมืองคูบัว เจดีย 39 
เมืองคูบัว เจดีย 40 
เมืองคูบัว เจดีย 10 
เมืองคูบัว เจดีย 40 

คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 
คติมหายาน 

 
1. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (ภาพท่ี 15) 
 ศิลปะ            ทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13    
วัสดุ                ดินเผา  
ขนาด              สูง 91 เซนติเมตร   
ประวัติ   พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุรี (จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร  
 ลักษณะประติมานวิทยา พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร อิทธิพลอินเดีย มีลักษณะพระ
พักตรเปนรูปบุคคลเพศชาย ทาทางสงบ พระพักตรเปนแบบพ้ืนเมือง พระเกศายาวมวนเปนลอน
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ประดับพระอังสา และหมหนังกวางพาดพระอังสะซาย ยืนเอียงกายแบบตริภังคเล็กนอย พระกรขวา
ถือหมอน้ํา พระกรซายท่ีหักหายไป สันนิษฐานวาอาจจะถือดอกบัว บนมวยผมไมแสดงสัญลักษณ
ประจําตัวแตอยางไร แตมีลักษณะประติมานคลายคลึงกับประติมากรรมท่ีถํ้าอชันตา และถํ้าเอลโล
ราทางภาคกลางตอนลางของอินเดีย ลักษณะแบบนี้ ภาพดินเผาพบท่ีโบราณสถานหมายเลข 39 และ 
40 อาจทําขึ้นโดยชางฝมือดีชาวอินเดียท่ีเดินทางเขามาตั้งถ่ินฐานอาศัยท่ีเมืองโบราณคูบัว28 
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ 
  อาจารยสันติ  เล็กสุขุม กลาววา โดยปกติศิราภรณท่ีเกลาสูง มักมีพระพุทธรูปขนาดเล็ก
ประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถแสดงปางสมาธิ ซ่ึงหมายถึง พระพุทธเจาอมิตาภะทรงเปนหนึ่งในหา
พระธยานิพุทธเจา ยืนเอียงพระโสณี พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรแสดงสุนทรียภาพท่ีใกลกับตนแบบ
ในศิลปะอินเดียแบบคปุตะอยูบาง รวมท้ังเคาพระพักตรดวยจึงควรเปนศิลปะทวารวดีระยะแรก29 
 
 หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล กลาววา ประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (ภาพท่ี
65) แสดงถึงอิทธิพลอินเดีย ลักษณะประทับยืนเอียงกายสามสวนแบบท่ีเรียกวาตริภังค พระเกศา
เกลามวย ทําทรงชฎามกุฎมีพระธยานิพุทธอมิตาภะประดับอยู พระกรสองขางหักหายไป ลักษณะ
การแตงกายนุงผาโธตีเปนผาบางแนบลําตัวยาวจรดขอพระบาท โดยมีสายเข็มขัดบางๆ ผูกรัดเปน
ปมท่ีเอว ท่ีพระชงฆท้ังสองขางมีสวนท่ียื่นออกมาแตหักหายไปนาจะเปนสวนท่ีรองรับพระกร และ
ส่ิงของท่ีพระโพธิสัตวถือไว บนพระอังสาดานซาย มีรูปกวาง* อันหมายถึงหนังกวาง (อชินะ) ท่ี
เปนสวนประกอบของเครื่องแตงกายนักบวชหรือผูทรงศีล ตามรูปแบบวัฒนธรรมอินเดีย30 แสดง
                                                             

 28 กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี และสํานักงานโบราณคดี กรม
ศิลปากร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ, มีนาคม 2544), 50 – 52. 
 29สันติ  เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ) : การเริ่มตนและการสืบเนื่องงาน
ชางในศาสนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ 2544), 25.                              
 30 หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, “พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอินเดีย” (กรุงเทพฯ : คุรุสภา. 
2527), 264 – 267. 
  *หนังกวางท่ีพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรทรงครองนี้อาจมีมาแลวตั้งแตสมัยคุปตะ ดัง
อาจเห็นไดจากประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรศิลาครึ่งองคในพิพิธภัณฑเมืองสารนาถ 
ประเทศอินเดีย – จากผูเรียบเรียง หนังสือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอินเดีย ของหมอมเจาสุภัทรดิศ  
ดิศกุล, หนา 109. 
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อิทธิพลอินเดียแบบคุปตะ ซ่ึงลักษณะเอียงกายแสดงออกมากกวา กําหนดอายุประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 – 1331 นาจะทําขึ้นในประเทศไทย โดยนํารูปแบบของอินเดียมาผสมผสานกับฝมือ
ชางทองถ่ิน จนเกิดลักษณะเฉพาะตัว  
 ประติมากรรมช้ินนี้คลายกับประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ดินเผา (ภาพท่ี 
16) ท่ีพบจากโบราณสถานหมายเลข 4032 ในวัฒนธรรมทวารวดี ท้ังการยืนเอียงกาย การทําทรงพระ
เกศา หรือการหมหนังกวาง แสดงถึงการเช่ือมโยงของวัฒนธรรมท้ังสองแหงท่ีอาจสงอิทธิพลตอกัน 
หรือมีตนเคามาจากแหลงเดียวกันคือ อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะของอินเดียแบบหลังคุปตะ พบ
ในภาคใตกําหนดอายุประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 11 (คริสตศตวรรษท่ี 6) 

                                                                                                      
 
ภาพท่ี 15  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  ศิลปะทวารวดี  พบท่ีโบราณสถานคูบัว  จังหวัดราชบุรี  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
 
2. พระโพธิสัตววัชรปาณี  (ภาพท่ี 16) 
ศิลปะ           ทวารวดี ประมาณครึ่งหลังของพุทธศตวรรษท่ี 12  (ครึ่งแรกของคริสตศตวรรษท่ี 7)                
วัสดุ              ดินเผา  
ขนาด   สูง 46 เซ็นติเมตร 
ประวัติ         พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุรี (จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร  
                                                             
 31 กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม, คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550.  นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 2550 
เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย), 33.   
 32เรื่องเดิม, 32.                                            
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 ลักษณะประติมานวิทยาของพระโพธิสัตววัชรปาณี เปนประติมากรรมนูนสูงทําจากดิน
เผา ทรงยืนตริภังค ทรงถือวัชระอันเปนสัญลักษณของความแข็งแกรงและแนวแน ซ่ึงแตกตางจาก
พระอวโลกิเตศวร (ทรงเปนสัญลักษณของความเมตตากรุณา) ลักษณะพระเกศาเปนทรงชฎามงกุฎ 
การแตงกายเปนนักบวชหรือผูทรงศีล คลองสายยัชโญปวีต เฉียงพระอังสา และหมหนังกวาง พระ
กรขวาถือหมอน้ํา พระกรซายท่ีหักหายไป สันนิษฐานวาอาจจะถือดอกบัว 
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  
 อาจารยพิริยะ  ไกรฤกษ กลาววา พระโพธิสัตววัชรปาณี เปนสัญลักษณของปญญาใน
ลัทธิมหายาน ซ่ึงใชตกแตงโบราณสถานหมายเลข 40 แหงนี ้เปนประติมากรรมนูนสูงทําจากดินเผา 
จากลักษณะรูปแบบการแตงกายของพระโพธิสัตววัชรปาณี เปนนักบวชหรือผูทรงศีล สังเกตจาก
การทําพระเกศาเปนทรงชฎามงกุฎ และหมหนังกวาง ยืนเอียงกายแบบตริภังคเพียงเล็กนอย พระกร
ขวาถือหมอน้ํา พระกรซายท่ีหักหายไป สันนิษฐานวาอาจจะถือดอกบัว กําหนดอายุไดราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 – 13 ซ่ึงมีความคลายคลึงกับพระโพธิสัตวในศิลปะศรีวิชัย แสดงถึงความเกี่ยวของ
ดานความเช่ือของพุทธศาสนาฝายมหายานระหวางศรีวิชัยกับศิลปะทวารวดี ซ่ึงเช่ือวาศาสนสถาน
แหงนี้สรางตามความเช่ือในพุทธศาสนาฝายมหายาน33  
 และยังกลาวอีกวา รูปพระโพธิสัตวสะทอนใหเห็นถึงคติธรรมในลัทธิมหายาน เชน 
ความเมตตากรุณาโดยแสดงออกทางพระพักตร ดวยการแยมพระโอษฐอยางออนโยน และพระ
เนตรท่ีเหลือบต่ํา แมนวาบางองคจะเหลือเพียงพระเศียร ซ่ึงรูปเหลานี้แตเดิมคงจะจัดเปนหมวดหมู 
หมูหนึ่งคงจะประกอบดวยพระตถาคตประทับหรือทรงยืนอยูตรงกลาง เคียงขางดวยพระโพธิสัตว
สององค ไดแก พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรกับพระโพธิสัตววัชรปาณิ หรือพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวรกับพระโพธิสัตวไมเตรยะ ดังปรากฏท่ัวไปในงานชางของลัทธิมหายานท้ังในประเทศอินเดีย
และประเทศจีนในชวงระยะเวลานี้ รูปเหลานี้คงจะทําซอนลดหล่ันกันขึ้นไป โดยรูปท่ีอยูท่ีฐานสถูป
มีขนาดใหญกวาท่ีอยูตอนบนของสถูป34 

                                                             

 33พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพริเวอร บุคส , 2553), 86. 
 34เรื่องเดิม, 87.  
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ภาพท่ี 16  พระโพธิสัตววัชรปาณี  ดินเผา  ศิลปะทวารวดี พบท่ีโบราณสถานคูบัว หมายเลข 40                                                             
ท่ีมา : พิริยะ  ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย (พ้ืนฐานประวัติศาสตรศิลปะ กอนพุทธศตวรรษท่ี 19)      
                         
 3. พระโพธิสัตว (สวนองคของรูปบุรุษ?) (ภาพท่ี 17)  
 ศิลปะ            ทวารวดีตอนตน ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 
วัสดุ        ดินเผา  
ขนาด สูง 104 เซนติเมตร   
ประวัติ พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุรี (จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
                     ลักษณะทางประติมานวิทยาสวนองคทอนบนของพระโพธิสัตว35 ลักษณะพระพักตร
กวางเกอืบเปนรูปส่ีเหล่ียม พระขนงโคงตอกันเปนปกกา พระเนตรเหลือบลงต่ํา ปลายพระนาสิก
ใหญและโดง พระโอษฐหนาเหยียดเปนเสนตรง พระหนุปาน และมีรองตรงกลาง พระกรรณยาว 
สวมกุณฑลเปนหวงกลมขนาดใหญ ตกแตงดวยพวงอุบะ พระเศียรประดับศิลาภรณทรงสูง ขอบ
เปนแถบส่ีเหล่ียม ศิลาภรณตกแตงดวยลายกระจัง และลายอุบะขนาดตางกัน ดานหลังปรากฏ
รองรอยประภามณฑลลอมรอบพระเศียร 
 องคพระโพธิสัตวประทับยืนดวยอาการตริภังค คือ เอียงพระเศียรไปเบ้ืองซาย และเอียง
พระโสณี (สะโพก) ไปทางขวา มีกรองพระศอประดับอยูเหนือพระอุระ ตนพระพาหาประดับดวย
พาหุรัดรูปใบไมสามเหล่ียม มีสายธุรํา (สายแสดงความเปนนักบวช) พาดจากพระอังสาซายทอดลง 
เหนือบ้ันพระองคมีอุทรพันธะ (สายรัดทอง) เปนแถบรัดรอบองค พระกรซายยกขึ้นแสดงกฎกมุท
รา (ถือส่ิงของ) เสมอพระอุระ พระกรขวาวางอยูเหนือพระโสณ ี
                                                             

 35กรมศิลปากรและสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ ศิลปะทวารวด,ี ตนกําเนิดพุทธศิลป
ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง กรุป, 2552), 123.  
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 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ พระโพธิสัตวท่ีโบราณสถานเมืองคูบัว รูปพระพักตร
มีอิทธิพลศิลปะอินเดียช้ันสูง และแบบพ้ืนเมืองผสมผสานกันอยู ศิราภรณมีลักษณะ คือ สวมศิรา
ภรณทรงสูง ประกอบดวยอุบะส้ันๆ คลายศิราภรณของพระอุมาในรูปมเหศวรมูรติ ถํ้าเอเลฟนตะ 
ซ่ึงมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 แตรูปดินเผานีสั้นนิษฐานวานาจะมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 1336 

                                                                            
 
ภาพท่ี  17  พระโพธิสัตว ดินเผา ศิลปะทวารวดีตอนตน  พบท่ีโบราณสถานคูบัว  จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร                                  
      
4. พระโพธิสัตว (สวนองคของรูปบุรุษ?) (ภาพท่ี  18)  
 ศิลปะ            ทวารวดีตอนตน ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 
วัสดุ        ดินเผา  
ขนาด             สูง 98 เซนติเมตร   
ประวัติ           พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุรี (จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 ลักษณะทางประติมานวิทยา องคพระโพธิสัตว เกลาผมสูง มีเครื่องประดับเศียรมาก 
พระพักตรคอนขางกวางใหญ เกือบเปนส่ีเหล่ียม ทรงชฏามงกุฎสูง ประทับยืนตริภังค คือ เอียงพระ
เศียรไปเบ้ืองซาย และเอียงพระโสณี (สะโพก) ไปทางขวา มีกรองพระศอประดับอยูเหนือพระอุระ 
ตนพระพาหาประดับดวยพาหุรัดรูปใบไมสามเหล่ียม มีสายธุรํา (สายแสดงความเปนนักบวช) พาด

                                                             

 36กรมศิลปากรและสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ ศิลปะทวารวด,ี ตนกําเนิดพุทธศิลป
ในปะเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2552), 123.  
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จากพระอังสาซายทอดลง เหนือบ้ันพระองคมีอุทรพันธะ (สายรัดทอง) เปนแถบรัดรอบองค พระกร
ซายยกขึ้นแสดงกฎกมุทรา (ถือส่ิงของ) เสมอพระอุระ พระกรขวาวางอยูเหนือพระโสณ ี
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ                 
 อาจารยพิริยะ  ไกรฤกษ กลาววา เครื่องประดับเศียร ลวดลายดอกไมประกอบดวยอุบะ
ส้ันๆทรงสวมกรองพระศอเพชรพลอยและสายธุรํา นาจะสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษท่ี 11 – 13 
กําหนดอายุเศียรพระโพธิสัตวราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 1337  

                                                                       
                                                    
ภาพท่ี  18  พระโพธิสัตว  ดินเผา  ศิลปะทวารวดีตอนตน  พบท่ีโบราณสถานคูบัว  จังหวัดราชบุรี  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
 
5. พระโพธิสัตว (ครึ่งองค) (ภาพท่ี  19)  
 ศิลปะ            ทวารวดีตอนตน ราวพุทธศตวรรษท่ี 11 – 13 
วัสดุ        ดินเผา  
ขนาด             สูง 78 เซนติเมตร   
ประวัติ พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุรี (จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 ลักษณะทางประติมานวิทยา องคพระโพธิสัตว  มีลักษณะทรงชฏามงกุฎสูง มี
เครื่องประดับเศียร พระพักตรคอนขางกวางเกือบเปนส่ีเหล่ียม สวมกรองพระศอคลายเพชรพลอย 
                                                             

 37วราวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ, “การศึกษาคติความเช่ือและรูปแบบของประติมากรรมปูนปน
แบบทวารวดีท่ีบานคูบัว,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530) 
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ซ่ึงมีมาแลวในอินเดียตะวันออก กําไลตนแขนมีลวดลายดอกไมในโครงรูปสามเหล่ียม ซ่ึงเปนท่ี
นิยมของชาวอินเดีย การสวมกําไลมักปรากฏคูกับกําไลมือดวย กําไลตนแขนในระยะแรกๆ จะ
ปรากฏอยูในระดับตนแขน ถาในระยะหลังจะอยูใกลขอศอก รปูแบบระยะแรกมักเปนวงแหวนหรือ
คลายงูพัน อยูท่ีขอพระหัตถ ซ่ึงพระหัตถขวายกขึ้นระดับพระอุระ ฝาพระหัตถหันออกและปรากฏ
รองรอยของนิ้วช้ีกับนิ้วหัวแมมือ คลายแสดงทาวิตรรกมุทรา38  
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ      
 อาจารยนันทนา  ชุติวงศ กลาววา พระหัตถขวาของพระโพธิสัตว จะถือลูกประคํา อยู
ในระดับพระอุระ แสดงทาวิตรรกมุทรา พระหัตถขวาจะถือปทมา หรือหมอน้ํา ซ่ึงลักษณะดังกลาว 
คือ พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพบท่ีแควนมหาราษฎรดวย39 
 
 ขอสังเกต กรองพระศอคลายเพชรพลอย ซ่ึงมีมาแลวในอินเดียตะวันออก ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 10 และกําไลตนแขนมีลวดลายดอกไมในโครงรูปสามเหล่ียม ซ่ึงเปนท่ีนิยมแพรหลาย
ของชาวอินเดีย และปรากฏในแถบตะวันออกเฉียงใตของเอเชีย เชน จัมปา และศิลปะสมัยปยูของ
พมา อายุราวพุทธศตรรษท่ี 11 – 12 รูปแบบระยะแรกเปนวงแหวนหรือคลายงูพัน ท่ีขอพระหัตถ40 

                                                                                                                                        
 
ภาพท่ี  19  เศียรเทวดาหรือพระโพธิสัตวพรอมเครื่องประดับตกแตง  พบท่ีโบราณสถานคูบัว   
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
                                                             

 38วราวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ, “การศึกษาคติความเช่ือและรูปแบบของประติมากรรมปูนปน
แบบทวารวดีท่ีบานคูบัว,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530) 
 39เรื่องเดิม  
 40เรื่องเดิม  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

70

6. พระโพธิสัตว (ภาพท่ี  20)  
 ศิลปะ            ทวารวดีตอนตน ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 
วัสดุ        ดินเผา  
ขนาด สูง 200 เซนติเมตร   
ประวัติ พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุรี (จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 ลักษณะทางประติมานวิทยา พระโพธิสัตว มีลักษณะรูปรางผอมสูงโปรง ทรงชฏา
มงกุฎสูง มีเครื่องประดับเศียร พระพักตรคอนขางกวางเกือบเปนส่ีเหล่ียม ประทับยืนตริภังค คือ 
เอียงพระเศียรไปเบ้ืองซาย และเอียงพระโสณี (สะโพก) ไปทางขวา มีกรองพระศอประดับอยูเหนือ
พระอุระ พระหัตถชํารุดท้ังสองขาง มีสายธุรํา (สายแสดงความเปนนักบวช) พาดจากพระอังสาซาย
ทอดลง เหนือบ้ันพระองคมีอุทรพันธะ (สายรัดทอง) เปนแถบรัดรอบองค  
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  
 อิทธิพลอินเดีย ลักษณะประทับยืนเอียงกายสามสวนแบบตริภังค พระเกศาเกลามวย
ทรงชฎามกุฎมีพระธยานิพุทธอมิตาภะประดับอยู พระกรสองขางหักหายไป ลักษณะการแตงกาย
นุงผาโธฏีเปนผาบางแนบลําตัวยาวจรดขอพระบาท โดยมีสายเข็มขัดบางๆ ผูกรัดเปนปมท่ีเอว ท่ี
พระชงฆท้ังสองขางมีสวนท่ียื่นออกมาแตหักหายไปนาจะเปนสวนท่ีรองรับพระกร และส่ิงของท่ี
พระโพธิสัตวถือไว บนพระอังสาดานซาย มีรูปกวาง อันหมายถึงหนังกวาง (อชินะ) ท่ีเปน
สวนประกอบของเครื่องแตงกายนักบวชหรือผูทรงศีล ตามรูปแบบวัฒนธรรมอินเดีย 41 แสดง
อิทธิพลอินเดียแบบคุปตะ ซ่ึงลักษณะเอียงกายแสดงออกมากกวา กําหนดอายุประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 – 1342 ประติมากรรมนี้นาจะทําขึ้นในประเทศไทย โดยนํารูปแบบของอินเดียมา
ผสมผสานกับฝมือชางทองถ่ิน จนเกิดลักษณะเฉพาะตัว  
 

                                                             

 41หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอินเดีย (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 
2527), 264 – 267.  
 42กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม, คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550.  นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 2550 
เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย), 33.   
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 ขอสังเกต คือ รูปปนดินเผาพบท่ีโบราณสถานคูบัว แสดงใหเห็นถึงฝมืออันเช่ียวชาญ
ของประติมากรรมสกุลชางทวารวดี ฝมือการปนแสดงใหเห็นถึงลักษณะสีหนาท่ีออนหวาน แสดง
ความสงบนิ่ง มงกุฎท่ีประดับศีรษะสวยงาม อาจจะเปนศีรษะของทวารบาล ทําใหนึกถึงลักษณะทรง
ผมของศิลปะสมัยหลังคุปตะ43 

                                                                 
 
ภาพท่ี  20  พระโพธิสัตว ดินเผา ศิลปะทวารวดีตอนตน  พบท่ีโบราณสถานคูบัว  จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร    
 
7. พระโพธิสัตว (ครึ่งองค) (ภาพท่ี  21)  
 ศิลปะ            ทวารวดีตอนตน ราวพุทธศตวรรษท่ี 11 – 13 
วัสดุ        ดินเผา  
ขนาด สูง 85 เซนติเมตร   
ประวัติ พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุรี (จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 ลักษณะทางประติมานวิทยา องคพระโพธิสัตว ประทับยืนตริภังค ทรงสวมสายรัดองค 
คาดแบนเรียบงาย มีผาคาดพระโสณีดานซาย เหน็บชายผาท่ีหอยยาว ดวยการสอดเขาดานในแลว
ตวัดชายผากลับออกมาดานนอกหอยลงดานหนาระหวางขา นุงผาเปนริ้ว คลายผาโธฏีซ่ึงเปนท่ีนิยม
ของชาวอินเดียในระยะแรกๆ และปรากฏรองรอยการสวมสายธุรํา 
 
 
                                                             

 43 มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐมศึกษาในเอกสารฝรังเศล รวมบทความแปล : ศูนย
ขอมูลเพ่ือการคนควาวิจัยฝรังเศล - ไทยศึกษา  ภาควิชาภาษาฝรังเศล คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552 (กรุงเทพฯ : รุงเรื่องศิลปการพิมพ, 2552), 166. 
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 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ                 
ขอสังเกต การสวมสายธุรําแบบสายโซ ซ่ึงเปนสมัยคุปตะและหลังคุปตะ มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
10 – 12 พบมากในแควนมหาราษฎรและอินเดียเหนือ แตการนุงผาโธตีและปรากฏริ้วนาจะอยูใน
สมัยหลังกวา และคงสรางขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 1344                    

                                                                                   
 
ภาพท่ี  21  พระโพธิสัตว  ดินเผา  ศิลปะทวารวดีตอนตน  พบท่ีโบราณสถานคูบัว  จังหวัดราชบุรี  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร                                                    
                                                                                                                       
8. เทวดาหรือพระโพธิสัตว (ภาพท่ี 22)  
ศิลปะ           ทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14   
ชนิด       ปูนปน  
ประวัติ         พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุร ี(จากเจดีย หมายเลข 10) 
สถานท่ีเก็บรักษา        พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร     
 ลักษณะทางประติมานวิทยาเทวดาหรือพระโพธิสัตว มีลักษณะเครื่องประดับพระเศียร
เปนลวดลายดอกไม รูปโครงสามเหล่ียม ประดับดานขางและดานหนาพระเศียร พระพักตรกลมยาว 
พระขนงโคงตอกันรูปปกกา เปนสันนูน พระเนตรเหลือบมองลงต่ํา พระโอษฐกวางหนา สวมตุมหู
หวงกลม สวมกรองพระศอและพาหุรัดอยูระดับตนแขน 
 

                                                             

 44วราวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ, “การศึกษาคติความเช่ือและรูปแบบของประติมากรรมปูนปน
แบบทวารวดีท่ีบานคูบัว,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530), 30. 
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 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ ประติมากรรมปูนปนรูปเทวดาหรือพระโพธิสัตว 
พบท่ีคูบัว ประดับโบราณสถานหมายเลข 10 มีลักษณะคลายคลึงกับภาพปูนปนประดับฐานเจดียจุล
ประโทน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไดรับแรงบันดาลใจจากนิทานอวทานในพุทธศาสนาลัทธิหินยาน
นิกายสรรวาสติวาท ซ่ึงเปนท่ีนิยมท่ัวไปในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตชวงพุทธศตวรรษท่ี 1245 

                                                                                                                            
 
ภาพท่ี  22  เทวดาหรือพระโพธิสัตว ปูนปน พบท่ีโบราณสถานคูบัว  หมายเลข 10 จังหวัดราชบุร ี
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
9. พระโพธิสัตว (ภาพท่ี 23)  
 ศิลปะ            ทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 12 - 13 
วัสดุ             สําริด  
ประวัติ           พบท่ีโบราณสถานวัดโขลง จังหวัดราชบุรี (จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  จังหวัดราชบุร ี  
 ลักษณะทางประติมานวิทยา สภาพชํารุดพระกรท้ังสองขาง พระหัตถขวาทาจีบ คลาย
กระทําวิตรรกะ หรือจีบสําหรับถือดอกบัว พระหัตถซายถือหมอน้ํา เกลาผมสูงแบบชฎามงกุฎคือ
การมุนมวยผมแบบนักพรต มีธยานิพุทธอมิตาภะปางสมาธิประดิษฐานอยู แสดงใหเห็นวาเปนพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร ครองผาเฉียงดานพระอังสาซาย  

                                                             

 45สํานั กง าน ศิลปา กร ท่ี  2  สุพ รร ณบุ รีแ ละ  สํ านั กโ บร าณ คดี  ก รม ศิลปา กร , 
“ความกาวหนาในการศึกษาโบราณคดีและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี ,”  เอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนา, วันท่ี 24 – 25 กรกฎาคม 2546,                     
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 ลักษณะประทับยืนตริภังค นุงผายาวแบบโธตีและมีผาปายทับกันดานหนา ทรงผมถัก
และเกลาเปนทรงชฎามงกุฎทรงสูง46 
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ 
 อาจารยนันทนา  ชุติวงศ กลาววา พระโพธิสัตวสําริดนี้ สามารถนําไปเปรียบเทียบกับ
ประติมากรรมท่ีพบท่ีพัทลุง ซ่ึงเปนรูปท่ีสมบูรณท่ีสุด มีลักษณะทรงถือลูกประคําพระหัตถขวา และ
ทรงถือปทมะพระหัตถซาย ซ่ึงพระโพธิสัตวสําริดท่ีคูบัวก็นาจะอยูในลักษณะทาทางเดียวกัน และมี
รูปแบบผาโธตี อิทธิพลของ เดดขาน ตะวันออกเฉียงใต มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 สวนพระ
เศียร ชฎามงกุฎ มีลักษณะท่ีนิยมในสมัยปลลวะ มีอายุอยูในครึง่แรกของพุทธศตวรรษท่ี 1347 
 
 อาจารยพิริยะ  ไกรฤกษ กลาววา ลักษณะพระโพธิสัตวองคนี้เปรียบเทียบกับกลุมแมน้ํา
กฤษณา สมัยตนราชวงศปาละ ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 1448 ซ่ึงราชวงศนี้ ศาสนาพุทธมหายาน
เจริญรุงเรืองมาก  
 
 ขอสังเกต คือ การพบพระโพธิสัตวสําริดขนาดเล็ก จากการขุดแตงโบราณสถานวัด
โขลง มีลักษณะรูปแบบคลายคลึงกับประติมากรรมบริเวณคาบสมุทรภาคใตของไทย ซ่ึงรับอิทธิพล
พุทธศาสนาลัทธิมหายานนิกายวัชรยาน ท่ีนิยมแพรหลายในอินเดียและชวาภาคกลางในชวงพุทธ
ศตวรรษท่ี 14 – 15 พบในภาคใตมากท่ีสุด ในระยะแรกๆ เชน ท่ีพุนพิน อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร
ธานี   

                                                             

 46ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย,”  เอกสาร
คําสอนศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 – 14, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 94.  
 47วราวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ, “การศึกษาคติความเช่ือและรูปแบบของประติมากรรมปูนปน
แบบทวารวดีท่ีบานคูบัว,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530) 
 48พิริยะ  ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย....., 21 – 23. 
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ภาพท่ี  23 พระโพธิสัตว  สําริด  ศิลปะทวารวดี  (พบท่ีโบราณสถานวัดโขลง หมายเลข 40)     
ท่ีมา : ศักดิ์ชัย  สายสิงห, ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย   
 
10. เศียรพระโพธิสัตว หรือพระโพธิสัตวพรอมเครื่องประดับตกแตง (ภาพท่ี   24 ) 
 ศิลปะ            สมัยทวารวดีตอนตน  พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13   
สัสดุ        ดินเผา  
ขนาด         ความสูง 41 เซนติเมตร  
ประวัติ พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุร ี(จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา          พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร   
 ลักษณะทางประติมานวิทยาเศียรพระโพธิสัตว พระพักตรรูปไข พระขนงตอกันเปนปก
กา พระเนตรเหลือบลงมา พระนาสิกโดงและใหญ พระโอษฐคอนขางหนา แยมพระสรวลเล็กนอย 
ศิลาภรณทรงสูง ตกแตงดวยลายกระจังและลายอุบะซอนขึ้นไปเปนช้ันๆ ลดหล่ันกัน49 ลักษณะ
คลายกับศิราภรณของพระอุมาในรูปมเหศวรมูรติ ในถํ้าใหญบนเกาะเอเลฟนตะ ประเทศอินเดีย  
  
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  
 หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล กลาววา เศียรพระโพธิสัตว ทรงศิราภรณทรงสูง ตกแตงดวย
ลายกระจังและลายอุบะซอนขึ้นไปเปนช้ันๆ ลดหล่ันกัน ลักษณะคลายกับศิราภรณของพระอุมาใน
รูปมเหศวรมูรติ ในถํ้าใหญบนเกาะเอเลฟนตะ ประเทศอินเดีย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงใบหนา

                                                             

 49กรมศิลปากรและสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ ศิลปะทวารวด,ี ตนกําเนิดพุทธศิลป
ในปะเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2552), 125.  
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ของประติมากรรมและการประดับตกแตงแสดงถึงภูมิปญญาของชางช้ันสูง คลายคลึงกับศิลปะ
อินเดีย นาจะสรางขึ้นในศิลปะทวารวดีตอนตน ราวพุทธศตวรรษท่ี 1250 

                                                                                                                                        
 
ภาพท่ี  24  พระโพธิสัตว ดินเผา ศิลปะทวารวดีตอนตน  พบท่ีโบราณสถานคูบัว  จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร      
 
11. เศียรพระโพธิสัตว หรือพระโพธิสัตวพรอมเครื่องประดับตกแตง (ภาพท่ี   25 ) 
ศิลปะ             สมัยทวารวดีตอนตน  พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13   
วัสดุ        ดินเผา  
ขนาด         ความสูง 37 เซนติเมตร  
ประวัติ พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุร ี(จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา          พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร   
 ลักษณะทางประติมานวิทยา เศียรพระโพธิสัตว มีลักษณะทรงศิราภรณทรงสูง สภาพ
ชํารุดมีรอยแตกราวชวงพระเนตรท้ังสอง พระพักตรมีลักษณะคอนขางกวางใหญ พระขนงเปนขอบ
นูน พระนาสิกโดงแหลมปลายใหญ พระโอษฐหนาอมยิ้มเล็กนอย พระหนุส้ัน  
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ ลักษณะของเศียรพระโพธิสัตวคลายคลึงกับศิลปะใน
ประเทศอินเดีย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงใบหนาของประติมากรรมและการประดับตกแตง
แสดงถึงภูมิปญญาของชางช้ันสูง นาจะสรางขึ้นในศิลปะทวารวดีตอนตน ราวพุทธศตวรรษท่ี 12                                                             

                                                             

 50เรื่องเดิม, 125. (อางถึงสุภัทรดิศ ดิศกุล 2550, 221.) 
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ภาพท่ี  25  พระโพธิสัตว ดินเผา ศิลปะทวารวดีตอนตน  พบท่ีโบราณสถานคูบัว  จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร    
 
12. เศียรพระโพธิสัตว หรือพระโพธิสัตวพรอมเครื่องประดับตกแตง (ภาพท่ี   26) 
 ศิลปะ            สมัยทวารวดีตอนตน  พุทธศตวรรษท่ี 11 – 13   
วัสดุ        ดินเผา  
ขนาด ความสูง 35 เซนติเมตร  
ประวัติ           พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุร ี(จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา          พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร   
 ลักษณะทางประติมานวิทยา เศียรพระโพธิสัตว มีลักษณะทรงศิราภรณทรงสูง และพระ
กรรณมีสภาพชํารุด พระพักตรคอนขางกวางใหญเปนส่ีเหล่ียม พระขนงเปนสันนูน พระเนตรยาวรี
เหลือบลงต่ํา พระนาสิกโดงเปนสันปลายใหญ พระโอษฐหนาเต็มอ่ิมอมยิ้มเล็กนอย 
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  
 ศาสตาจารยอาจารยศิลป  พีระศรี กลาววา เศียรพระโพธิสัตวท่ีพบท่ีคูบัวเปนการสราง
ขึ้นอยางมีชีวิตจิตใจ และมีความสามารถในการปน ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้เปนท่ีนิยมและไดมีการ
สรางมาแลว ในแควนมหาราษฎร และทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย  และมีความคลายกับ
ภาพเขียนรูปพระโพธิสัตวท่ีถํ้าอชันตา ซ่ึงมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 และการประดับดวยการหอย
พวงอุบะส้ันๆ ไดมีปรากฏมาแลวในศิลปะอินเดียตะวันออก ราวพุทธศตวรรษท่ี 1051 
                                                             

 51วราวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ, “การศึกษาคติความเช่ือและรูปแบบของประติมากรรมปูนปน
แบบทวารวดีท่ีบานคูบัว,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530)  
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 หมอมเจาสุภัทรดิศ   ดิศกุล กลาววา การสวมศิราภรณประกอบดวยอุบะส้ันๆ ท่ีกําลัง
หอยลงมานั้นมีความคลายกับศิราภรณของพระอุมา ในรูปพระอิศวรสามพักตร หรือมเหศวรมูรติ 
ในถํ้าใหญบนเกาะเอเลฟนตะ หนาเมืองบอมเบย ในศิลปะอินเดียแบบคุปตะ มีอายุราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 11 นอกจากนี้ลักษณะการหอยอุบะส้ันๆ ยังพบไดท่ีรูปพระเศียรพระวิษณุ วัดทุรคา ท่ีไอโหเล ซ่ึง
เปนศิลปะระยะแรกๆ สมัยราชวงศจาลุกยะ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 1152 

                                                                                                                                       
 
ภาพท่ี  26  พระโพธิสัตว ดินเผา ศิลปะทวารวดีตอนตน  พบท่ีโบราณสถานคูบัว  จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร    
 
13. เศียรพระโพธิสัตว หรือพระโพธิสัตวพรอมเครื่องประดับตกแตง (ภาพท่ี   27 ) 
 ศิลปะ         สมัยทวารวดีตอนตน  พุทธศตวรรษท่ี 11 – 13   
วัสดุ      ดินเผา  
ขนาด ความสูง 35 เซนติเมตร  
ประวัติ พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุร ี(จากเจดีย หมายเลข 40) 
สถานท่ีเก็บรักษา          พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร   
 ลักษณะทางประติมานวิทยา เศียรพระโพธิสัตว พระพักตรรูปไข พระขนงตอกัน เปน
ปกกา พระเนตรเหลือบต่ํา และมีรอยแตกราวชวงพระเนตรดานขวา พระนาสิกโดงและใหญ พระ
โอษฐคอนขางหนา มีอาการแยมพระสรวลเล็กนอย ศิราภรณทรงสูง ตกแตงดวยลายกระจังและลาย
อุบะซอนขึ้นไปเปนช้ันๆ ลดหล่ันกัน  
 
                                                             

52วราวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ, “การศึกษาคติความเช่ือและรูปแบบของประติมากรรมปูนปน
แบบทวารวดีท่ีบานคูบัว,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530) 
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 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ 
  ขอสังเกต  เศียรพระโพธิสัตวท่ีพบท่ีโบราณสถานคูบัว แสดงใหเห็นถึงฝมืออัน
เช่ียวชาญของประติมากรรมสกุลชางทวารวดี ฝมือการปนแสดงใหเห็นถึงลักษณะสีหนาท่ี
ออนหวาน แสดงความสงบนิ่ง มงกุฎท่ีประดับศีรษะสวยงาม อาจจะเปนศีรษะของทวารบาล ทําให
นึกถึงลักษณะทรงผมของศิลปะสมัยหลังคุปตะ53 

                                                                   
 
ภาพท่ี  27  พระโพธิสัตว ดินเผา ศิลปะทวารวดีตอนตน  พบท่ีโบราณสถานคูบัว  จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร    
 
14. เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (ภาพท่ี 28) 
ศิลปะ          ทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15   
วัสดุ      ดินเผา  
ประวัติ พบท่ีโบราณสถานคูบัว  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุรี (จากเจดีย หมายเลข 39) 
สถานท่ีเก็บรักษา          พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร     
 ลักษณะทางประติมานวิทยา เศียรพระโพธิสัตว ไมปรากฏวาเปนพระโพธิสัตวองคใด 
เพราะสัญลักษณไมชัดเจน สวมศิราภรณประดับศีรษะทรงมงกุฎ ผมหลอดคาดผมเกลาสูงดานหนา 
ลักษณะพระพักตรกลมกวาง ยิ้มละไม พระขนงเปนสันนูนตอกันดังรูปปกกา พระเนตรเหลือบมอง
ต่ํา พระโอษฐกวาง พักตรหันดานซายเล็กนอย สวมตุมหูยาวดานปลายเปนรูปลักษณะดอกบัวตูม 
 
                                                             

 53 มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐมศึกษาในเอกสารฝรังเศล (รวมบทความแปล),  ศูนย
ขอมูลเพ่ือการคนควาวิจัยฝรงัเศล - ไทยศึกษา ภาควิชาภาษาฝรังเศล คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2552 (กรุงเทพฯ : รุงเรื่องศิลปการพิมพ, 2552), 166. 
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 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ 
 อาจารยศักดิ์ชัย  สายสิงห กลาววา เศียรพระโพธิสัตว ไมปรากฏวาเปนพระโพธิสัตว
องคใด เพราะสัญลักษณไมชัดเจน ท่ีพระเศียรอาจเปนสถูปอันหมายถึงพระโพธิสัตวศรีอาริย
เมตไตรย ความสําคัญของประติมากรรมช้ินนี้คือ การสวมเครื่องศิราภรณประดับศีรษะทรงมงกุฎ 
ลักษณะพระพักตรถือเปนงานชางช้ันเยี่ยมใกลเคียงกับอินเดีย พระเนตรเหลือบต่ํา พระนาสิกใหญ 
พระโอษฐกวาง ประติมากรรมท่ีคูบัวนี้นักวิชาการสันนิษฐานวาเปนฝมือชางช้ันด ีอาจสรางโดยชาง
ชาวอินเดียท่ีเดินทางมาตั้งหลักแหลงในสมัยนั้น54 
 
 อาจารยนันทนา  ชุติวงศ กลาววา พระเศียรไมปรากฏพระพุทธรูปหรือสถูปจําลองและ
ไมปรากฏรองรอยการกะเทาะ แตกลับปรากฏลวดลายลักษณะของผมหลอดคาดผมเกลาสูง
ดานหนา มีลักษณะพระพักตร กลมกวาง ยิ้มละไม พระขนงเปนสันนูนตอกันดังรูปปกกา พระเนตร
ยาวรี เหลือบมองต่ํา พระพักตรหันดานซายเล็กนอย สวมตุมหูยาวดานปลายเปนรูปลักษณะดอก
บัวตูม ซ่ึงปรากฏในศิลปะสมัยคุปตะ มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 1055 

                                                                             
 
ภาพท่ี  28 เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  พบท่ีโบราณสถานคูบัว หมายเลข 39 จังหวัดราชบุร ี
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก                                                            
                                                             

 54ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย,”  เอกสาร
คําสอนศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 – 14, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 93 - 94.  
 55วราวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ, “การศึกษาคติความเช่ือและรูปแบบของประติมากรรมปูนปน
แบบทวารวดีท่ีบานคูบัว,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530)  
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15. เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (ภาพท่ี 29) 
 ศิลปะ            ทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13   
วัสดุ        ดินเผา  
ขนาด สูง 28 เซ็นติเมตร     
ประวัติ พบท่ีโบราณสถานคูบัว (หมายเลข 40)  อําเภอคูบัว  จังหวัดราชบุรี  
สถานท่ีเก็บรักษา         พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร         
 ลักษณะทางประติมานวิทยา ประติมากรรม 
 เศียรพระโพธิสัตวทําดวยดินเผา พระเกศาทําเปนทรงชฎามงกุฎ มีพระธยานิพุทธอมิ
ตาภะประดับอยู พระพักตรคอนขางกลมอูม พระเนตรยาวรีเหลือบมองลงมา พระขนงตอกันเปนรูป
ปกกา พระนาสิกโดงเปนสัน พระโอษฐอมยิ้มเล็กนอย   
  
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ 
 ประติมากรรมช้ินนี้ใชเปนสวนประกอบภาพเลาเรื่องชาดกท่ีประดับอยูรอบฐานอาคาร
สถาปตยกรรมซ่ึงเปนท่ีนิยมในภาคกลาง เปนโบราณวัตถุท่ีใชเปนตัวอยางในการศึกษาเปรียบเทียบ
ศิลปะทวารวดีท่ีแพรอิทธิพลเขาไปในภาคใต กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13   

                                                                 
 
ภาพท่ี  29 เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  พบท่ีโบราณสถานคูบัว จังหวัดราชบุร ี
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชุบร ี
 

การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะของพระโพธิสัตวที่โบราณสถานคูบัว 
 ประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนามหายาน มีหลักฐานแสดงถึงความงดงาม เชน กลุม
ดินเผาและปูนปน พบท่ีคูบัวจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะดินเผาท่ีพบท่ีโบราณสถานหมายเลข 40  องค
หนึ่งเปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และอีกองคหนึ่งพบเฉพาะเศียรนาจะเปนพระโพธิสัตวองคใด
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องคหนึ่ง สําหรับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ท่ีโบราณสถานหมายเลข 40 นั้นอยูในสภาพเกือบ
สมบูรณ ยืนเอียงตนแบบตริภังค นุงผายาวแบบโธฏีของอินเดีย และมีเข็มขัด (รัตประคต) คาดและ
หอยชายผามาดานหนา ทรงผมถักและเกลาสูงแบบชฎามงกุฎประดับดวยธยานิพุทธอมิตาภะปาง
สมาธิ อันเปนเครื่องหมายแสดงถึงความเปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ชายผมหอยสยายลงมาถึง
ไหลท้ังสองขาง สวมกุณฑล ลักษณะการเกลาผมแบบนี้  ใกลเคียงกับอินเดีย และสัมพันธกับพระ
โพธิสัตวท่ีพบในภาคใตอยางมาก เชน ท่ีอําเภอพุนพิน หรือท่ีเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน 
รวมท้ังผานุงท่ีเปนหนังกวางท่ีมีรูปหัวกวางพาดเฉียงอยูเหนือพระอุระ เปนลักษณะเดียวกับท่ีพบท่ี
เวียงสระ สวนพระกรขวาท่ีแนบกับบ้ันพระองคนาจะถือดอกบัวซ่ึงหักหายไป 
   
3. จังหวัดนครปฐม 
  สภาพแวดลอมโดยทั่วไป  
 จังหวัดนครปฐมเปนเมืองเกาเมืองหนึ่งของประเทศไทย พบโบราณสถานเปนจํานวน
มาก เชน เจดียจุลประโทน วัดพระเมรุ พระปฐมเจเดีย นักปราชญทางโบราณคดีลงความเห็นวาเปน
ศิลปกรรมวัฒนธรรมทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 รับอิทธิพลอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะ 
 พ.ศ. 2472 ศาสตราจารยเซเดส สรุปผลการศึกษาศิลปะประกอบหลักฐานทางจารึกและ
บันทึกจดหมายเหตุจีนแลวตั้งขอสันนิษฐานวา รับอิทธิพลอินเดียราชวงศคุปตะ พุทธศตวรรษท่ี 9 – 
1156 
 
 จากการศึกษาเมืองโบราณนครปฐม พบวาเปนเมืองท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบ มีรองรอย
การขุดคลองออกสูทะเลและตอมาภายหลังท่ีฝงทะเลถอยรนออกไป การออกทะเลตามแนวคลอง
เกาไมสะดวก ไดขุดคลองใหมเช่ือมตอกับแมน้ําออกสูทะเล รองรอยเหลานี้ปรากฏใหเห็นจาก
ภาพถายทางอากาศอยางชัดเจนและมีหลักฐาน 
 

                                                             
 56 มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวิจัยและพัฒนา, เอกสารประกอบโครงการสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง ลุมน้ําทาจีนถ่ินวัฒนธรรม แหลงสําคัญทวารวดีศรีอาณาจักร เอกลักษณงานศิลป, 
วันท่ี 6 – 8 มกราคม 2545. จัดพิมพเนื่องในโอกาสการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ครั้งท่ี 16 
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 สภาพภูมิศาสตร และลักษณะผังเมือง 
 นครปฐมตั้งอยูท่ีราบลุมภาคกลาง มีแมน้ําทาจีนไหลผานตัวเมืองดานตะวันออก อยู
ระหวางเสนรุง 13๐ 47' เหนือ และเสนแวง ท่ี 10๐ 06' ตะวันออก ซ่ึงอยูดานตะวันออกขององคพระ
ปฐมเจดีย มีคูน้ําคันดินลอมรอบ เปนเมืองโบราณสมัยทวารวดีท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย 
เนื้อท่ีประมาณ 3,809 ไร มีผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผาคอนขางมน  และมีคูน้ําลอมรอบเปนเสนโคงเกือบ
ตลอด  
 จากสภาพภูมิศาสตรสันนิษฐานวา เมืองลพบุรีเปนศูนยกลางดานตะวันออก สวน
นครปฐมเปนศูนยกลางดานตะวันตก จากหลักฐานโบราณสถานและหลักฐานเอกสารตางๆ จาก
จดหมายเหตุจีนและจารึกท่ีพบซ่ึงรับอิทธิพลอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะ อาจารยพิริยะ  ไกร
ฤกษ สันนิษฐานวานครปฐมเปนเมืองหลวงหรือศูนยกลางอาณาจักรทวารวดี ราวพุทธศตวรรษท่ี 13 
– 16 ขณะท่ีอูทองมีบทบาทเปนเมืองหลวงหรือศูนยกลางทวารวดีในยุคแรก ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 – 
13 สวนลพบุรีคงจะเปนเมืองลูกหลวง57 
 
แหลงโบราณคดีจุลประโทน 
 ตั้งอยูท่ีตําบลพระประโทน ซอยวัดสามกระบือเผือก อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม หรือดานทิศตะวันออกของพระปฐมเจดีย ซ่ึงอยูบริเวณใกลเคียงกับวัดพระประโทนเจดีย
วรวิหารไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 500 เมตร และอยูดานขางวิทยาลัยเทคนิค
นครปฐม ติดกับถนนเพชรเกษม เสนทางระหวางกรุงเทพ – นครปฐม 
 กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนเจดียจุลประโทนเปนโบราณสถานไวในราชกิจจา
นุเบกษา เลมท่ี 57 หนา 2527 วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2483 แตเดิม ณ บริเวณสถานท่ีแหงนี้เปนเพียง
เนินอิฐท่ีมีตนไมขึ้นรกปกคลุมธรรมดาไมมีอะไรนาสนใจ และไมปรากฏวามีช่ือเรียกสถานท่ีแหงนี้
อยางเปนทางการ มีเพียงแตช่ือท่ีชาวบานเรียกกันติดปากส้ันๆวา “เนินหิน” เพราะในอดีตบริเวณ
ดังกลาวเปนเนินมีอิฐ หิน กระจายอยูท่ัวไป ตอมาไดมีการขุดคนเนินหินครั้งแรกอยางเปนทางการ 
ในป พ.ศ. 2482 - 2483 โดยปแอร ดูปองต แหงสํานักปลายบูรพาทิศฝรั่งเศส ทําการขุดคนรวมกับ
กรมศิลปากร ภายใตการนําของหลวงบริบาลบุรีภัณฑไดรวมกันทําการขุดคน บริเวณเนินอิฐแหงนี ้
 

                                                             

 57พิริยะ  ไกรฤกษ, พุทธศาสนานิทาน....., , 30 – 31 
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 ประวัติการศึกษาคนควา และการดําเนินงานทางโบราณคดีที่ผานมา58  
 เจดียจุลประโทน เปนโบราณสถานสมัยทวารวดีท่ีสําคัญแหงหนึ่ง เช่ือกันวา สถานท่ีตั้ง
เจดียองคนี ้คือบริเวณกลางเมืองโบราณนครปฐมท่ีเจริญขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16 ลักษณะ
เปนเจดียกออิฐสอดิน แผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุม และมีการกอสรางตอเติมสวนท่ีเปนลาน
ประทักษิณในระยะตอมา 2 ครั้ง จากการดําเนินงานของกรมศิลปากรไดพบหลักฐานทางโบราณคดี
หลายอยางท่ีสําคัญ ไดแกภาพปูนปนและดินเผาเลาเรื่องชาดกในพุทธศาสนา ซ่ึงใชประดับตกแตง
ฐานประทักษิณของเจดีย ภาพเหลานี้นอกจากแสดงถึงอิทธิพลของลัทธิศาสนาท่ีแพรหลายอยูใน
ขณะนั้นแลว ยังเปนหลักฐานท่ีสามารถนํามาใชในการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีสมัย
ทวารวดีไดเปนอยางด ี
 การคนพบคร้ังแรก จากการขุดคนโดยกรมศิลปากรรวมกับปแอร ดูปองต แหงสํานัก
ปลายบูรพาทิศฝรั่งเศส ในป พ.ศ. 2482 ระยะแรกเจดียจุลประโทนพบเพียงฐานเจดียรูปทรงส่ีเหล่ียม
จัตุรัส มีลักษณะการยอมุมของฐานเจดียเพียงเล็กนอย แตละดานประดับดวยพระพุทธรูปยืนปูนปน 
5 องค ภายในซุมสวนกลาง ตั้งอยูบนฐานซ่ึงมีแผนผังส่ีเหล่ียมจัตุรัส ดานหนาฐานประดับดวยลวด
บัวและบนมุมท่ียื่นออกไปประดับดวยมกรเปนภาพนูนตั้งอยูเหนือลานประทักษิณรูปส่ีเหล่ียมผืนผา 
ดานหนาลานประทักษิณประกอบดวยแผนภาพ เปนรูปครุฑและรูปชางกําลังเดิน มีบันได 4 ทิศ 
และบันไดช้ันลางเปนรูปครึ่งวงกลม มีสิงหสลักอยูท่ีดานขาง และมีราวบันไดออกมาจากปากของ
รูปสัตว พบวามีการบูรณะเพ่ิมเติมครั้งใหญอยางนอย 3 ครั้ง 
  การคนพบคร้ังที่สอง พ.ศ. 2511 จากการท่ีรถแทรกเตอรของกรมทางหลวง กําลังปรับ
หนาดินใหเรียบเสมอกัน จากการกอสรางทางหลวงสายเพชรเกษม เสนทางระหวาง กรุงเทพฯ – 
นครปฐม ไดขุดเอารูปแผนภาพปูนปนและดินเผาท่ีอยูใตพ้ืนดินขึ้นมาอยางมิไดตั้งใจ เม่ือกรม
ศิลปากรทราบเรื่องจึงไดทําการขุดคนขึ้นเปนครั้งท่ีสอง และกรมศิลปากรไดกอเสริมลาน
ประทักษิณขึ้นมาจนเสมอซุมประดิษฐานพระพุทธรูป 
 การกอสรางคร้ังที่สาม มีการสรางฐานขึ้นใหม ครอบทับทางขึ้นและลานประทักษิณ
เดิม และประดับสถูปจําลองท่ีมุมท้ังส่ีของลานช้ันนี้ จากลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงอิทธิพล
ของศิลปะชวาหรือศรีวิชัยเขามาเกี่ยวของ59 เปรียบเทียบไดกับจันทิในศิลปะชวา 
 
  
                                                             

 58พิริยะ  ไกรฤกษ, พุทธศาสนานิทาน....., , 30 – 31  
 59ชอง บวสเซอลิเยร, “ศิลปะทวารวด”ี, 38 – 59.   
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 อายุสมัยและขอสันนิษฐาน 
 เจดียจุลประโทนเปนโบราณสถานท่ีมีช่ือเสียง พบรองรอยปูนปนเปนภาพชาดก เรื่อง
เลาทางคติมหายาน คือ ภาพปูนปนท่ีเจดียจุลประโทน60 ซ่ึงภาพพระโพธิสัตว ไมเคยปรากฏใน
สถานท่ีพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท  
 เจดียจุลประโทน เปนศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายหินยาน แตกลับปรากฏ
อิทธิพลแบบศรีวิชัยซ่ึงสัมพันธกับพุทธศาสนานิกายมหายาน แตรูปปูนปนประดับกลับเปนเรื่องราว
จากอวทาน (ชาดก) ภาษาสันสกฤต ของพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาท ขณะท่ีเรื่องราวชาดกกลับ
เปนท่ีนิยมทางอีสานท่ีนิยมจําหลักเรื่องชาดกและพุทธประวัติบนใบเสมา 
 
 ศาสตราจารย ชอง บวสเซอสิเยร กําหนดอายุวา ระยะแรกของการสรางเจดียจุลประ
โทนนาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากพุทธศาสนาลัทธิหีนยาน นิกายเถรวาท สวนภาพปูนปนเหลานี้
สรางในสมัยท่ี 2 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 ซ่ึงศิลปะทวารวดีกําลังไดรับอิทธิพลมาจากพุทธ
ศาสนาลัทธิมหายาน (สวนภาพดินเผาขนาดเล็กฝมือละเอียด คงมีอายุเวลาท่ีเกากวาภาพปูนปน ซ่ึง
อยูในสมัยท่ี 2 มีสภาพทรุดโทรมนั้น ศาสตราจารยชอง บวสเซอลิเยร สันนิษฐานวา นาจะสรางขึ้น
ในสมัยท่ี 1 ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 ซ่ึงรับแรงบันดาลใจมาจากพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท และ
กลับไปยังลัทธิเถรวาทอีกครั้งในสมัยท่ี 3 เม่ือภาพเหลานั้นถูกปดทับราวตนหรือกลางพุทธศตวรรษ
ท่ี 15 กําหนดอายุจากภาพสลักบนอิฐระบายสีท่ีประกอบผนังฐานเจดียสมัยท่ี 3 สรุปไดวา 
 สมัยท่ี 1 นับถือพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท นิยมใชดินเผาตกแตงสถาปตยกรรม พุทธ
ศตวรรษท่ี 12 - 13 
 สมัยท่ี 2 รับอิทธิพลพุทธศาสนามหายานศิลปะศรีวิชัย นิยมใชปูนปน ตกแตง
สถาปตยกรรม พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 
 สมัยท่ี 3 กลับไปนับถือเถรวาทเหมือนเดิม เปนยุคเส่ือมตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี 15  
 
 ดร. พิริยะ  ไกรฤกษ กําหนดอายุวา เปนประติมากรรมเลาเรื่องท่ีสรางขึ้นตามคัมภีร
อวทาน เปนภาษาสันสกฤต ลัทธิหินยาน ท่ีใชภาษาสันสกฤต ซ่ึงรุงเรื่องอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 
12 – 13 และแพรหลายมากท่ีสุดในเอเชียอาคเนย และสันนิษฐานวาประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 

                                                             

 60เรื่องเดิม, 21 – 22. 
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13 อิทธิพลศาสนาฝายมหายานได เริ่มปรากฏขึ้นในสมัยทวารวดีแลว และไดกําหนดอายุ
ประติมากรรมท่ีเจดียจุลประโทนวาอยูในราวพุทธศตวรรษท่ี 11 – 13 จากความเช่ือท่ีวานิกายสรรวา
สติวาทแพรหลายในชวงเวลานี้ กอนท่ีลัทธิมหายานจะแพรหลายไปกลางพุทธศตวรรษท่ี 13  
 แตดร.นันทนา  ชุติวงศ  ไดแสดงความเห็นวา  ประติมากรรมดังกล าว เปน
ลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมทวารวดีท่ีมีวิวัฒนาการสมบูรณแลวในราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 ท่ี
สรางขึ้นอยางมีชีวิตจิตใจโดยชางพ้ืนเมือง61 
 และสรุปไววา ประชาชนชาวทวารวดีนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท จากหลักฐาน
จารึกท่ีพบเกี่ยวของกับหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาบรรจุขอความ ซ่ึงยกมาจากพระอรรถกถา
ภาษาบาลี ของนิกายเถรวาทท้ังส้ิน สําหรับอิทธิพลพุทธศาสนามหายานแพรมาจากภาคเหนือของ
ประเทศอินเดีย ซ่ึงไมไดมีความหมายลึกซ้ึงมากนักในดินแดนท่ีนับถือพุทธศาสนาเถรวาทอยาง
ลึกซ้ึง เชน ชาวทวารวด ีในเมืองโบราณวัฒนธรรมทวารวดี มักตั้งถ่ินฐานอยูใกลลําน้ําสายรองท่ีแยก
สาขามาจากแมน้ําใหญ และบริเวณภาคกลางตอนลางมักตั้งใกลทะเล และเมืองโบราณทุกเมืองจะมี
ทางน้ําเขาออกตอกับฝงทะเลโดยตรง มีการสรางคูน้ําคันดินลอมรอบเมืองเพ่ือใชในการชลประทาน 
ซ่ึงเมืองนครปฐมตั้งอยูบน ฝงทะเลดานตะวันตก เชนเดียวกับเมืองกําแพงแสน เมืองอูทอง และเมือง
คูบัวและยังเปนชุมชนท่ีพัฒนามาจากชุมชนเกษตรยุคโลหะตอนปลาย (ยุคเหล็ก)  

                                                                             
 
ภาพท่ี 30  เจดียจุลประโทน สมัยทวาราวดี จังหวัดนครปฐม เม่ือครั้งขุดแตงเสร็จส้ินแลว      
 
 
 
                                                             

 61พิริยะ  ไกรฤกษ, พุทธศาสนานิทาน.....,, 36 – 37. 
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                      หลักฐานดานจารึก 
 พบศิลาจารึกสมัยทวารวดีหลายหลัก ใชอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 และ
ใชภาษาบาลี จารึกมีขอความเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาท่ีลึกซ้ึง แสดงถึงพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาทหยั่งรากฝงโคนอยางลึกซ้ึงในบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย62 
(ภาพท่ี 40 – 43) 

                                                                                                                             
 
ภาพท่ี 31  เหรียญเงิน อักษรปลลวะ อานวา “ศรีทวารวดี ศวรปุณย”  แปลวา บุญกุศลของพระราชา
แหงทวารวด ี                                        

                                                                                   
                   
ภาพท่ี 32  จารึก เย ธมฺ มา ภาษาบาลี   บนสถูปจําลอง จากพระปฐมเจดีย    เมืองนครปฐมโบราณ         
                                                                          

                                              
 
ภาพท่ี 33  จารึกบนธรรมจักร ภาษาบาลี พบท่ีเมืองนครปฐมโบราณ           

                                                             
62พิริยะ  ไกรฤกษ, พุทธศาสนานิทาน.....,, 29. 
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ภาพท่ี 34  จารึกบนฐานรองรับธรรมจักร ภาษาบาลี พบท่ีทุงขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย     
 
 จังหวัดนครปฐม จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณดคี พบพระโพธิสัตวในตําบล
ธรรมศาลาและท่ีเจดียจุลประโทน จากรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 4  พระโพธิสัตวท่ีพบในจังหวัดนครปฐม พบ 2 องค 
 
ลําดับที ่ ชื่อพระโพธิสัตว วัสดุในการสราง พุทธศตวรรษที ่ สถานที่พบ คติความเชื่อ 

 
1 
 
2 

สําริด 1 องค 
เมตรไตรย 
ปูนปน 1 องค 
เศียรพระโพธิสัตว 

 
สําริด 
 
ปูนปน 

 
14 – 15 
 
กลาง 15 

 
ตําบล ธรรมศาลา 
 
เจดียจุลประโทน 

 
คติมหายาน
ตันตระ 
คติมหายาน 

 
1. พระโพธิสัตวเมตไตรย (ภาพท่ี 35) 
 ศิลปะ            อินเดียแบบปาละ พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15   
วัสดุ              สําริด  
ขนาด             สูง 10.6 เซนติเมตร ฐานกวาง 7.2 เซนติเมตร 
ประวัติ           ขุดไดท่ีตําบลธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม ของหลวงพระราชทาน 
สถานท่ีเก็บรักษา           หองศิลปะเอเชีย พิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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 ลักษณะทางประติมานวิทยาพระโพธิสัตวเมตไตรย  (พระอนาคตพุทธเจา) แสดง
ลักษณะอยางนักบวช คือ เกลาผมทรงชฎามงกุฎ (มุนมวยผมแบบนักบวช) เบ้ืองหนามุนมวยผม มี
สัญลักษณรูปสถูปประดับอยู นุงผายาว หมผาอุตรียะ คลองสายยัชโญปวีต ไมมีเครื่องประดับ 
ประทับหอยพระบาทซาย บนฐานบัวคว่ําบัวหงาย มีดอกบัวขนาดเล็กรองรับพระบาท แสดงอาการ
ผอนคลาย พระหัตถขวาแสดงวิตรรกะมุทรา (ปางแสดงธรรม) ในพระหัตถซายและพระวรกายขาง
ขวา ถือและเคียงไวดวยกานดอกนาคเกสร อันเปนสัญลักษณประจําพระองค 
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  พระโพธิสัตวเมตไตรย คือ พระอนาคตพุทธเจา เช่ือ
กันวาขณะนี้พระองคประทับอยูบนสวรรคช้ันดุสิต และจะลงมาบังเกิดในโลกมนุษยหลังจาก
พระพุทธเจาองคปจจุบันนิพพาน 5,000 ป และสําเร็จสัมมาสัมโพธิญานเปนพระพุทธเจาในอนาคต 
ทรงเปนพระมานุษยพุทธเจาองคท่ี 5 ในภัทรกัลป อันเปนท่ีนับถือท้ังในนิกายสาวกยานและ
มหายาน ฝายตันตรยาน บางนิกายนับถือวา พระโพธิสัตวเมตไตรยเปนผูส่ังสอนรหัสของสกุล
ตันตระแกพระเถระผูใหญท่ีขึ้นไปศึกษากับพระองคยังดุสิตสวรรค และนําคําสอนดังกลาวมา
เผยแพร จึงถือวาพระโพธิสัตวเมตไตรยเปนผูใหกําเนิดนิกายตันตระ63 ฝายมหายานนับถือวา
พระองคเปนผูมีเมตตาจิตสูงสงกวาพระโพธิสัตวท้ังปวง คุณวิเศษแหงบารมี คือเมตตา 
 สันนิษฐานวาพระโพธิสัตวฺเมตไตรย องคนี้ เปนศิลปะอินเดียแบบปาละ อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 14 – 15   

                                                                                                                                    
 
ภาพท่ี 35  พระโพธิสัตวเมตไตรย  สําริด  ขุดไดท่ีตําบลธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว เนื่องในวันอนุรักษมรดก 
                                                             

 63กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม, คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550.  นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 2550 
เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย), 37.    
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2. เศียรพระโพธิสัตว (ภาพท่ี 36) 
 ศิลปะ            ทวารวดี  ชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 15 (ปลายคริสตศตวรรษท่ี 9) 
วัสดุ              ปูนปน  
ขนาด             สูง 33.5 เซนติเมตร  
ประวัติ           พบท่ีเจดียจุลประโทน  จังหวัดนครปฐม  
สถานท่ีเก็บรักษา           หองศิลปะเอเชีย พิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
 ลักษณะทางประติมานวิทยา มีลักษณะพระขนงโกงเปนเสนเช่ือมติดตอกัน พระเนตร
เหลือบลง พระกรรณยาวจรดพระอังสา พระโอษฐหนาและเรียวขึ้นเปนมุม64  
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  
 อาจารยพิริยะ  ไกรฤกษ กลาววา การขุดคนท่ีเจดียจุลประโทน พบพระเศียรพระตถาคต
และเศียรพระโพธิสัตวขนาดตางๆ เปนจํานวนมาก โดยมีเศียรพระพุทธรูปกลุมหนึ่งมีลักษณะรวม
กัน คือ พระขนงโกงเปนเสนเช่ือมติดตอกัน พระเนตรเหลือบต่ํา  พระกรรณยาวจรดพระอังสา พระ
โอษฐหนาและเรียวขึ้นเปนมุม และยังเปรียบเทียบไดกับเศียรของพระโลกนาถสําริด พบท่ี
โบราณสถาน หมายเลขท่ี 13 อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงกําหนดอายุไดในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 15 (ปลายคริสตศตวรรษท่ี 9) ซ่ึงเศียรเหลานี้ นาจะประดับดานบนของเจดียจุลปะโทน
ในสมัยท่ี 365  

                                                               
 
ภาพท่ี 36  เศียรพระโพธิสัตว ปูนปน ศิลปะทวารวดี พบท่ีเจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร                                            
                                                             

 64พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาศิลปะไทย, 276 - 277. 
 65เรื่องเดิม, 276.  
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4. จังหวัดเพชรบุรี 
4.1 โบราณสถานทุงเศรษฐี  
 สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร และลักษณะผังเมือง   
                      ตั้งอยูบริเวณกลุมเทือกเขาเจาลายใหญ หมูท่ี 6 บานโคกเศรษฐี ตําบลนายาง อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี หางจากชายฝงทะเลชะอําประมาณ 4 กิโลเมตร ซ่ึงแหลงโบราณแหงนี้มีมา
ตั้งแตสมัยยุคประวัติศาสตร ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 ในฐานะท่ีเปนเมืองซ่ึงอยูในเสนทาง
การคมนาคมสําคัญเสนทางหนึ่งในสมัยโบราณซ่ึงเช่ือมตอระหวางภาคกลางและภาคใตของ
ประเทศไทย โบราณสถานแหงนี้ถูกท้ิงรางมานาน เพ่ิงไดรับการสํารวจและศึกษาอยางเปนทางการ
โดยกรมศิลปากร เม่ือป พ.ศ. 2532 และมีการขุดแตงโบราณคดีในป พ.ศ. 2541                     
 แผนผังท่ีปรากฏกอนการขุดแตงเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ซ่ึงเปนท่ีนิยมสรางกันในแถบ
ภูมิภาคตะวันตกของอินเดีย ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 10 – 13 และแพรขยายเขามาสงอิทธิพลใหศาสน
สถานทวารวดีหลายแหง เชน โบราณสถานหมายเลข 8 และหมายเลข 31 เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี 
และโบราณสถานอูทองหมายเลข 3 เมืองอูทอง เปนตน 
 
 จากการสํารวจ พบวามีหลักฐานรองรอยของชุมชนโบราณวัฒนธรรมทวารวดีหลาย
แหงท่ีเจริญเติบโตขึ้นรอบๆ ศาสนาสถานแหงนี้ เชน แหลงโบราณคดีบานโคกเศรษฐี  แหลง
โบราณคดีเขาตาจีน  แหลงโบราณคดีบานดอนเตาอิฐ  แหลงโบราณคดีบานใหม  แหลงโบราณคดี
เขากระจิว แตท่ีมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดคือแหลงโบราณคดีบานโคกเศรษฐี ซ่ึงอยูหางประมาณ 
400 - 500 เมตร66 
                      พบหลักฐานสําคัญสมัยทวารวดี เปนโบราณสถานทุงเศรษฐี เปรียบเทียบไดกับเมืองคู
บัวและเมืองในสมัยทวารวดีอ่ืน ๆ พบภาพปูนปน เชนเดียวกับท่ีคูบัวและเจดียจุลประโทน และ
ประติมากรรมท่ีประดับสวนฐานของเจดียก็มีลักษณะคลายกับท่ีเขาคลังในเมืองศรีเทพ ซ่ึงเปน
ลักษณะแบบทองถ่ินแทรกรวมอยูดวย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 15 
                      ชุมชนโบราณแหงนี้นาจะรวมสมัยกับเมืองโบราณคูบัว  เมืองโบราณอูทอง และเมือง
โบราณนครปฐม ซ่ึงตั้งอยูชายฝงทะเล และเปนยุคเริ่มแรกท่ีมีการรับอารยธรรมจากภายนอกเขามา 
นาจะมีศาสนสถานราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 เปนตนมาและสืบเนื่องมาจนถึงยุคท่ีเจริญรุงเรือง
                                                             

 66สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ท่ี  1  ราชบุรี ,  ทุ ง เศรษฐี 
โบราณสถานทวารวดี ชายฝงทะเลเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ, 2543), 39 – 41.  
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สูงสุดของทวารวดีราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 15 และประติมากรรมท่ีประดับสวนฐานของเจดีย ก็มี
ลักษณะคลายกับท่ีเขาคลังในเมืองศรีเทพ ซ่ึงเปนแบบทองถ่ินแทรกรวมอยูดวย67 
 
                      ประวัติการศึกษาคนควา และการดําเนินงานทางโบราณคดีที่ผานมา  
 กอนการขุดแตงโบราณสถานทุงเศรษฐีมีสภาพเปนซากเจดียราง ลักษณะเปนเนินดิน
ขนาดใหญ สวนฐานกวางดานละประมาณ 30 เมตร สูงประมาณ 7 เมตร มีตนไมปกคลุมหนาแนน 
บนผิวดินปรากฏเศษอิฐขนาดใหญและเศษปูนกระจัดกระจายอยูท่ัวไป68 
                      การดําเนินงาน ท่ีเกี่ยวของกับโบราณสถานทุงเศรษฐีเริ่มครั้งแรก เม่ือ พ.ศ. 2532 โดย
พระวรรธระ อาจารสัมปนโน แหงสํานักสงฆทุงเศรษฐี ไดแจงใหกรมศิลปากรตรวจสอบ
โบราณสถานแหงนี้ โดยมีนายนิติ แสงวัณณ นักโบราณคดี และนายสุรพงษ สุริโย ชางสํารวจของ
หนวยศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี ไดสํารวจและจัดทําผัง โดยการกําหนดขอบเขตโบราณสถานและ
ตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินโดยรอบตัวโบราณสถานเพ่ือดําเนินการประกาศขึ้นทะเบียน 
หลังจาก พ.ศ. 2541 สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 1 ราชบุรี พิจารณาเห็นวา
โบราณสถานทุงเศรษฐีอยูในสภาพทรุดโทรมมากเนื่องจากถูกลักลอบขุดทําลาย จึงจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินการขุดแตงและออกแบบเพ่ือการบูรณะโดยการขุดแตงและขุดคนระหวาง
เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2541  
 
                      โบราณสถาน และส่ิงกอสรางสําคัญ 
                      โบราณสถานทุงเศรษฐีเปนโบราณสถานขนาดใหญ กออิฐสอดินฉาบปูน องคสถูป
หักพังเหลือเพียงสวนฐาน มีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสกวาง 25 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 5 เมตร 
วางตัวในแนวแกนตะวันออก - ตะวันตก หันหนาไปทางทิศตะวันออก มีบันไดขึ้นสูฐานประทักษิณ
ท่ีตรงกึ่งกลางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ผนังดานขางของฐานประทักษิณประดับดวยเสา
อิงหางกันเปนระยะ พ้ืนลานประทักษิณปูดวยแผนอิฐ ถัดขึ้นไปเปนฐานเขียงรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส
รองรับฐานองคสถูป 
                                                             

 67ศักดิ์ชัย  สายสิงห, ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเร่ิมในดินแดนประเทศไทย : เอกสารคํา
สอน ศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี 6 – 14, ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 75 - 77. 
 68สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ท่ี  1  ราชบุรี ,  ทุ ง เศรษฐี 
โบราณสถานทวารวดี ชายฝงทะเลเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ, 2543), 39. 
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แผนท่ี 6  แผนท่ีแหลงโบราณสถานท่ีพบพระโพธิสัตว สมัยทวารวดี ท่ีจังหวัดเพชรบุร ี                                                                               
 

จังหวัดเพชรบุรี จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีพบพระโพธิสัตว ท่ีโบราณสถาน
ทุงเศรษฐี และท่ีถํ้ายายจูงหลาน จากรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 5  พระโพธิสัตวท่ีพบในจังหวัดเพชรบุรี พบ 2 องค 
 
ลําดับที ่ ชื่อพระโพธิสัตว วัสดุในการสราง พุทธศตวรรษที ่ สถานที่พบ คติความเชื่อ 

1 
2 

อวโลกิเตศวร 
กษิติครรภ 

ปูนปน 
ปูนปน 

13 – 14 
13 

ทุงเศรษฐี 
ถํ้ายายจูงหลาน 

คติมหายาน 
คติมหายาน 

 
1. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (ภาพท่ี 38) 
ศิลปะ           ทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14   
วัสดุ      ปูนปน  
ประวัติ         พบท่ีโบราณสถานทุงเศรษฐี จังหวัดเพชรบุร ี 
สถานท่ีเก็บรักษา          พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร   
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 ลักษณะทางประติมานวิทยา สวนองคทอนบนของพระโพธิสัตว ลักษณะพระพักตร
กวางเกือบเปนรูปส่ีเหล่ียม พระขนงโคงตอกันเปนปกกา พระเนตรเหลือบลงต่ํา ปลายพระนาสิก
ใหญและโดง พระโอษฐหนาเหยียดเปนเสนตรง พระหนุปาน พระเศียรประดับศิราภรณทรงสูง 
ขอบเปนแถบส่ีเหล่ียม ศิราภรณตกแตงดวยลายกระจัง และลายอุบะขนาดตางกัน มีกรองพระศอ
ประดับอยูเหนือพระอุระ และสภาพพระกรชํารุดท้ังสองขาง 
   
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  
                      กําหนดอายุเวลาโดยการเปรียบเทียบลักษณะทางสถาปตยกรรมสถูปทุงเศรษฐีกับ
เมืองโบราณท่ีคูบัว จังหวัดราชบุรี ท่ีมีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยกเก็จท่ีบริเวณกึ่งกลางดานและ
มุมท้ังสอง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 15  
  การกําหนดอายุเวลาโดยการเปรียบเทียบลักษณะทางประติมากรรม จากการขุดคนและ
ขุดแตง ท่ีโบราณสถานทุงเศรษฐี จากการพบประติมากรรมปูนปน พบวามีความคลายคลึงกับเมือง
โบราณท่ีนครปฐมและเมืองคูบัว และอีกหลายเมืองท่ีอยูรวมสมัยในวัฒนธรรมทวารวดี ซ่ึงมีอายุ
ประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 12 แตมีความแตกตางในเรื่องฝมือและเชิงชาง โดยชางท่ีทุงเศรษฐีจะ
มีฝมือดอยกวา อาจเปนเพราะกําลังทรัพยท่ีนอยกวาหรืออาจเปนเพราะฝมือชางทองถ่ินก็เปนได 
 

                             
                                                              
ภาพท่ี 37  โบราณสถานทุงเศรษฐี  สมัยทวารวดี  จังหวัดเพชรบุรี  
ท่ีมา : สํานักโบราณคดี ท่ี 1 ราชบุร,ี ทุงเศรษฐี โบราณสถานทวารวดี ชายฝงทะเลเพชรบุร ี
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ภาพท่ี 38  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  ปูนปน พบท่ีโบราณสถานทุงเศรษฐี  จังหวัดเพชรบุร ี
ท่ีมา : ภาพจาก WWW. OKNation.net blog / varanai         
 
2. พระโพธิสัตวกษิติครรภ (ภาพท่ี 40) 
ศิลปะ           ทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 13 
วัสดุ ปูนปน  
ประวัติ         พบท่ีถํ้ายายจูงหลาน บริเวณสํานักสงฆเขานอย อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี 
สถานท่ีเก็บรักษา          ถํ้ายายจูงหลาน      
 ลักษณะทางประติมาน พระโพธิสัตวกษิติครรภ ทรงปรากฏกายเหมือนพระโพธิสัตว
ท่ัวไป คือทรงเครื่องกษัตริย พระหัตถทําปางประทานพรและประทานอภัย และอาจถือหมอน้ําใน
พระหัตถขวา สัญลักษณประจําพระองคคือไขมุกเรืองแสง (เพ่ือขจัดความมืดในนรก) ถาอยูใน
ฐานะเจานรก จะถือไขมุกเรืองแสงหรือจินดามณีไวในพระหัตถซายแลว ยังตองถือไมเทาหัวท่ีมีวง 
แหวนท่ีเรียกวาขักขระ69 (ไมเทาท่ีส่ันใหเกิดเสียงดัง จัดเปนบริขารหนึ่งใน 18 อยางของพระสงฆ 
นิกายมหายาน) ใชเปดประตูนรก 
 ภาพท่ีสมบูรณท่ีสุด คือ พระพุทธรูปยืน มีประภามณฑล (รัศมี) ลอมรอบ สูงราว 1 เมตร 
ครองจีวรหมเฉียง ระบายสีแดง ลักษณะขมวดพระเกศา พระพักตร พระนาสิกแบน ขอบพระโอษฐ
หนา การครองผาและรัศมีรอบประภามณฑล มีลักษณะเปนแบบศิลปะทวารวดี แตมีลักษณะท่ีนา
สังเกตบางประการคือ พระหัตถขวาท่ีทรงถือขักขระ (khakkhara) ซ่ึงเปนไมเทาธุดงคของพระภิกษุ
มหายาน ซ่ึงตามปกติ ในประติมากรรมวิทยาของพุทธศาสนา พระพุทธเจาจะไมเคยทรงถือขักขระ 

                                                             

 69ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 74.   
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หากแตผูท่ีจะปรากฏพระองคในเพศนักบวชและถือขักขระเสมอ คือ พระโพธิสัตวกษิติครรภ 
(Kshitigarbha) หรือคนจีนแตจิ้วในเมืองไทยออกพระนามวา “ตี่จั๊งอวงผอสัก”70 
 ถัดมาดานขวาของพระพุทธรูป มีรูปบุคคลสองคน บุคคลดานซายชํารุดมาก เหลือ
เฉพาะสวนศีรษะ สวนบุคคลดานขวายังเหลืออยูตั้งแตศีรษะจนถึงเขา แลเห็นสายยัญโญปวีต (สาย
ธุรํา) ท่ีคลองเหนือบาซายตกลงไปเปนวงโคงถึงทองนอย แลววกกลับขึ้นไปผานดานหลังลําตัวใต
แขนขวา มีศิราภรณ (เครื่องประดับศีรษะ) คลายกับพระโพธิสัตวดินเผาท่ีพบท่ีเมืองคูบัว จังหวัด
ราชบุรี  และท่ีเห็นไดชัดอีกสวนหนึ่งคือ มือขวาของบุคคลผูนี้จับมืออีกขางหนึ่ง (ของบุคคล
ดานซาย ?) ไว อันนาจะเปนท่ีมาของช่ือ “ถํ้ายายจูงหลาน” 
 บนผนังหินตอนบน มีรูปปนบุคคล ประนมมือเหนือศีรษะ สวนขาขาดหายไป แลเห็น
เฉพาะสวนผานุงท่ีมีการบากลวดลายลงไปบนผิวปูน อยางไรก็ดี บุคคลผูนี้คงกําลังเหาะมาในอากาศ 
พวงมาลัยท่ีพาดคลองลําตัวจึงดูเหมือนจะปลิวสะบัดไปตามแรงลม                             
                    ตามคัมภีรทรงมีวรรณะกายสีเขียวหรือขาว ในอินเดียและธิเบต พระโพธิสัตวพระองค
นี้ไมคอยไดรับความนิยมแตในประเทศจีนจัดเปนพระโพธิสัตวองคสําคัญและไดรับการยกยองวา
ใหญท่ีสุดในนรกของจีน โดยศาสนิกชนชาวจีนเรียกพระโพธิสัตวองคนี้วา พระตี้จัง (Ti – tsang) 
สวนในญี่ปุนไดรับการนับถือและรูจักในช่ือวาจินโซ (Jizo) 
   
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  
 รองศาสตาจารย ดร.ศักดิ์ชาย  สายสิงห สันนิษฐานวา ภาพท่ีเห็นในปจจุบันนาจะเปน
ของเกาท่ีมีการซอมแซมในสมัยอยุธยา71 
 
 ดร.พิริยะ  ไกรฤกษ ตั้งขอสังเกตวา ภาพปูนปนท่ีนี้เหตุใดจึงกลับมีลักษณะเปนแบบ
ศิลปะทวารวดีทางภาคอีสาน เชนพระพุทธรูปนั้นเปนแบบเดียวกับกลุมท่ีพบในเมืองโบราณนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม สวนเทวดาก็มีลักษณะเหมือนกับภาพสลักบนในเสมาอีสาน ท้ังการระบายสี
พ้ืนหลังในรูปเทวดาก็ดูผิดปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การท่ีพระพุทธเจาทรงถือขักขระ ซ่ึงไมเคยมี

                                                             

 70ศรัณย  ทองปาน, ยายจูงหลาน หลักฐานใหมของ “ทวารวดี” ในเมืองเพชร, เมือง
โบราณ 31, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2548) : 1 – 3. 
 71เรื่องเดิม, ศรัณย  ทองปาน, ยายจูงหลาน หลักฐานใหมของ “ทวารวดี” ในเมืองเพชร, 
เมืองโบราณ 31, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2548) : 3. 
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ปรากฏในท่ีใดมากอน ภาพปูนปนแหงนี้จึงนาจะเปนการสรางขึ้นใหมในระยะไมนานมานี้ โดยอาจ
กําหนดอายุไดจากการคนพบกรุพระพิมพท่ีนาดูน ในชวงปลายทศวรรษ 251072 ภาพปูนปนในถํ้านี้
จึงยังคงเปนประเด็นใหศึกษาเพ่ิมเติมตอไปอีก  

                                                                              
 
ภาพท่ี 39  ถํ้ายายจูงหลาน สถานท่ีพบพระโพธิสัตวกษิติครรภ สมัยทวารวดี จังหวัดเพชรบุร ี
ท่ีมา : ศรัณย  ทองปาน, วารสารเมืองโบราณ ปท่ี 31 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2548), 1. 
 

          
                       ภาพท่ี  40                                            ภาพท่ี  41                                        ภาพท่ี  42     
                
ภาพ 49 – 53  พระโพธิสัตวกษิติภรรภ  ในถํ้ายายจูงหลาน  ศิลปะทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 13  
ท่ีมา : ศรัณย  ทองปาน, วารสารเมืองโบราณ ปท่ี 31 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2548), 2 – 3. 

                                                             

 72ศรัณย  ทองปาน, ยายจูงหลาน หลักฐานใหมของ “ทวารวดี” ในเมืองเพชร, เมือง
โบราณ 31, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2548) : 3. 
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เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่รวมสมัย 
 จังหวัดเพชรบูรณ 
  อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ เปนเมืองโบราณขนาดใหญท่ีสุด ในลุมแมน้ําปาสัก พบ 
หลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 พบหลักฐาน
การตั้งถ่ินฐานของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย มีอายุประมาณ 2,000 ป มาแลว ใน
บริเวณพ้ืนท่ีนี้เปนชวงเวลากอนตั้งเมืองศรีเทพ ดังนั้นเมืองศรีเทพจึงมีพัฒนาการยาวนาน มีรองรอย
อารยธรรมหลายหลาก จนถูกท้ิงรางไปในพุทธศตวรรษท่ี 18  

 กรมศิลปากร ไดประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานเม่ือป พ.ศ.2478 และหลังจากนั้น 
ไดประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพรอมท้ังเขตท่ีดินของโบราณสถาน ในเขตเมืองศรีเทพ กลุม
โบราณสถานบริเวณเขาคลังนอก และเม่ือป พ.ศ.2506 จนถึงป พ.ศ.2527 จึงไดจัดตั้งใหเปนอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีเทพ เมืองโบราณศรีเทพตั้งอยูในตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีตอนใต
ของจังหวัดเพชรบูรณมีอาณาเขตติดตอดังนี ้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอวิเชียรบุร ี 
                 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี 
                 ทิศใต ติดตอกับอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี 
                 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุร ี 
 
                      ลักษณะผังเมือง เปนเมืองแฝดรูปคลายส่ีเหล่ียมมุมมน ประกอบดวยเมืองในและเมือง
นอก เมืองในสรางขึ้นกอน ตอมาจึงขยายพ้ืนท่ีออกไปทางดานทิศตะวันออก เปนสวนของเมือง
นอก ทําใหเมืองศรีเทพมีพ้ืนท่ีรวมท้ังส้ินประมาณ 2,890 ไร เปนสวนของเมืองใน 1,300 ไร และ
สวนของเมืองนอก 1,590 ไร  
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 จังหวัดเพชรบูรณ จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีพบพระโพธิสัตวท่ีเขาถมอ
รัตนและเขาคลังใน จากรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 6  พระโพธิสัตวท่ีพบในจังหวัดเพชรบูรณ พบ 2 องค 
 
ลําดับที ่ ชื่อพระโพธิสัตว วัสดุในการสราง พุทธศตวรรษที ่ สถานที่พบ คติความเชื่อ 

1 
2 

เศียรพระโพธิสัตวไมเตรย 
พระศรีอาริยเมไตรย 

ดินเผา 
ปูนปน 

13 – 14 
13 - 14 

เขาถมอรัตน 
เขาคลังใน 

คติมหายาน 
คติมายาน
ตันตระ 
(นับถือท้ัง
สองนิกาย) 

 
1. เศียรพระโพธิสัตวไมเตรย (ภาพท่ี 43)  
ศิลปะ           ทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14   
วัสดุ            ดินเผา  
ขนาด           37.5 เซ็นติเมตร 
ประวัติ         ผนังถํ้าบนเขาถมอรัตน  ตําบลโคกสะอาด  อําเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ 
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 ลักษณะทางประติมานวิทยา พระพักตรคอนขางกลมพระเนตรเหลือบต่ํา พระนาสิก
แบนและมีขนาดใหญ พระโอษฐกวางแสดงใหเห็นวาพระพักตรมีลักษณะคลายกับพระพักตรพระ
โพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย ศิลปะเขมรแบบกําพงพระอายุราว พุทธศักราช 1256 – 1351 พระพักตร
เปนรูปไข พระขนงเปนเสนโคงตอกันเปนรูปปกกา พระนาสิกคอนขางแบนแตไมมาก พระโอษฐ
อมยิ้มเล็กนอย และท่ีคลายท่ีสุดคือพระเนตรซ่ึงมองตรงและวาดเปนรูปยาวรีเชนเดียวกันกับพระ
โพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกรุงพนมเปญ73   

                                                             

 73ชัยสิทธ์ิ  ยรรยง, “การศึกษาเศียรพระศรีอาริยเมตรไตรย ทีถํ้าถมอรัตน” (สารนิพนธ
ประกอบการศึกษาตามระเบียบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2524), 30.  
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 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  
 ชัยสิทธิ์  ยรรยง กลาววา ประติมากรรมภาพสลักนูนสูงท่ีผนังถํ้าศาสนสถาน เปนภาพ
พระโพธิสัตวหลายองคสรางขึ้นเลียนแบบภาพสลักรูปพระโพธิสัตวตางๆ บนผนังถํ้าอชันตา และ
เอลลูรา ศิลปะคุปตะ ทําขึ้นในประเทศอินเดีย มีช้ินหนึ่งเปนเศียรพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย มี
สัญลักษณสถูปอยู ท่ีมวยผม ทําเปนทรงชฏามงกุฎทรงสูง  มีลักษณะเปรียบเทียบไดกับ
ประติมากรรมพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยหลอดวยสําริด ศิลปะเขมรแบบไพรกเมง – กําพงพระ
ท่ีมีอายุรวมสมัยกัน และแพรหลายในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง แถบจังหวัดบุรีรัมย 
และนครราชสีมา เนื่องจากถํ้าถมอรัตนอยูไมไกลจากดินแดนแถบอีสานซ่ึงเปนแหลงอารยธรรม
เขมรในประเทศไทย จึงนาจะมีการติดตอแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน74  
 สรุปวาเปนสมัยทวารวดีตอนกลาง (อยางแทจริง) อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 15 มี
ลักษณะเลียนแบบศิลปะคุปตะของอินเดีย และตอมาก็พัฒนาเปนลักษณะของทองถ่ินและปรับเปน
รูปแบบของตัวเอง 

                                              
                                                                      
ภาพท่ี 43  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ดินเผา พบท่ีเขาถมอรัตน  จังหวัดเพชรบูรณ) 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร                                     
 
 
 

                                                             

 74กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม, คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550.  นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 2550 
เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย), 37. 
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2. พระศรีอาริยเมตไตรยะ (ภาพท่ี 44) 
ศิลปะ           ทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14   
วัสดุ           ปูนปน  
ประวัติ         เขาคลังใน  เมืองโบราณศรีเทพ  อําเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ 
สถานท่ีเก็บรักษา           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 ลักษณะทางประติมานพระศรีอาริยเมตไตรย ลักษณะของชฎามงกุฎ คือ การเกลาพระ
เกศาขึ้นไปจากแนวพระเกศาท่ีหวีเรียบ เกลาพระเกศาประดับเปนช้ันเปนแถวดวยปอยพระเกศา 
ปลายยอยขมวดเปนวง ปลายมัสสุเรียวพล้ิวประทับนั่งขัดสมาธิ พระเนตรเหลือบต่ํา หรี่ลงเล็กนอย 
พระนาสิกแบนและมีขนาดใหญ พระโอษฐกวางอมยิ้มเล็กนอย แสดงใหเห็นวาพระพักตรไมงดงาม
แตแสดงความออนโยนมีเมตตา และฝมือชางแตกตางกับพระศรีอาริยเมตไตรยท่ีถํ้าถมอรัตน 
 
 การกําหนดอายุตามรูปแบบศิลปะ  ประติมากรรมพระโพธิสัตวเมตไตรยองคนี้
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 เปนศิลปะทวารวดี เปนท่ีนับถือท้ังสองนิกาย (หินยาน
และมหายาน) รูปพระโพธิสัตวเมตไตรยมักปรากฏคูเคียงกับพระพุทธรูปสมัยคันธาระ นิยมทํา
เรื่อยมา จะฉลองพระองคแบบกษัตริยอินเดีย (ในยุคคุปตะมักมีหนังกวางพาดบนอังสะซาย 
หนามงกุฎมีรูปสถูปประดับอยูหรือไมมีมงกุฎ สถูปจะประดับติดพระเกศา) ประทับยืนหรือ
นั่งขัดสมาธิหรือหอยพระบาท (วางพระบาทบนดอกบัว) พระหัตถทํามุทราตางๆ มีปาง
ธรรมจักร หรือถือสัญลักษณรูปคนโฑน้ํา (กลศ) หรือหมอน้ํามนต (กมัณฑลุ และธรรมจักรซ่ึง
วางบนดอกบัวอีกทีหนึ่ง หรือถือดอกนาคเกสรซ่ึงดูเหมือนดอกบัว) บางครั้งทําเปนปางวิตรรกะ
และปางประทานพร ซ่ึงพบประติมากรรมพระโพธิสัตวองคนี้ในทุกประเทศท่ีนับถือพุทธ
ศาสนา เชน จีน ธิเบต เนปาล ญี่ปุน และในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ก็พบประติมากรรม
พระโพธิสัตวองคนี้  เชน ในเขมร75 

                                                             

 75ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543) 
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 ภาพท่ี 44  พระศรีอาริยเมตไตรยะ จากเขาคลังในเมืองโบราณศรีเทพ 
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บทที่ 4 
บทวิเคราะหและสรุป 

 
  ชุมชนโบราณสมัยทวารวดี ในภูมิภาคตะวันตก พบวามีการอยูอาศัยมาเปนระยะเวลานาน 
เริ่มตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร สืบเนื่องตอมาถึงเขาสมัยประวัติศาสตรในวัฒนธรรมทวารวดี ราว
พุทธศตวรรษท่ี 11 – 12 ถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 16 และพบวามีการนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน 
จากหลักฐานสําคัญคือ การพบประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวในภูมิภาคตะวันตก ลุมแมน้ําเจาพระยา 
จํานวน 9 องค ซ่ึงมีคติความเชื่อของพระโพธิสัตวดังตอไปนี้   

1.พระโพธิสัตวปทมปาณี  มีคติความเช่ือวา ทรงเปนผูสรางจักรวาลและมีอํานาจในการ 
สรางสรรค จึงใชดอกบัวเปนสัญลักษณ 

2.พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  มีคติความเช่ือวา พระผูเปนใหญในการทัศนาดูโลก ผูปลด 
เปล้ืองทุกขแกสรรพสัตว เปนท่ีนับถืออยางมากจากพุทธศาสนิกชนฝายมหายาน ปฏิมานพระโพธิสัตว
อวโลกิเตศวรมีรูปพระอมิตาภะปางสมาธิ ผูเปนพระธยานิพุทธเจาประจําพระองค เปนสัญลักษณ ท่ี
มวยผม ทรงหมหนังกวาง และสีพระพักตรอมยิ้มอยางมีเมตตาตามอุดมคติของพระโพธิสัตว 

3.เทพีสยามตารา  มีคติความเช่ือวาเปนพระโพธิสัตวท่ีสามารถปองกันภยันตราย 
นานาประการ จึงไดรับความเคารพจากชาวพุทธนิกายมหายาน และเปนศักติของธยานิพุทธ อโมฆ
สิทธิ มีวรรณะเขียว ท่ีไดรับการเคารพบูชามากของชาวพุทธเนปาล ทิเบต และมองโกเลีย ปางสําคัญ
และเปนนิยมมีสองปาง คือ ปางแรก “พระตาราขาว”  เปนปางประทานสิริมงคล ความมีอายุวรรณะ 
สุขภาพท่ีดี หายปวยจากโรคภัย  สวนปางท่ีสอง “พระตาราเขียว” เปนปางคุมครองนักดินทางจากภัย
อันตรายและความกลัวตางๆ  

4.เทพีตารา  มีคติความเช่ือวาลัทธิวัชรยาน ใหความสําคัญกับสวนท่ีเปนสตรีของพระ 
ตถาคต จึงมีการสรางรูปเคารพท่ีเปนสตรีหรือท่ีเรียกวา “ตารา” (ดาวเหนือ) ซ่ึงทรงเปนผูพิทักษรักษา
พุทธศาสนิกชนท่ีบูชาพระตถาคตใหพนจากภยันตราย เชน พระนางตารา  
 5.พระโพธิสัตวโลกนาถ  มีคติความเช่ือวา พระอนาคตพุทธเจากลาววาพระโพธิสัตว 
อวโลกิเตศวร ทรงมีรูปแบบถึง 108 และมีหลายพระนาม เชน อวโลกิเตศวร ปทมปาณี โลเกศวร 
โลกนาถ มหากรุณา เปนตน และอาภรณเครื่องประดับอันงดงาม บงบอกถึงสภาวะแหงความสุขอัน
อุดม พระมหากรุณาของพระองคผูทรงฤทธ์ิ อํานาจ นําผูคนท่ีกราบไหวบูชาพระองคไปสูสวรรค หรือ
นิพพานพรอมพระองค 
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 6.พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย มีความแตกตางจากพระโพธิสัตวองคอ่ืนๆ คือ เปนท่ี
เคารพท้ังฝายเถรวาท ท่ีหมายถึง พระอนาคตพุทธเจาท่ีประทับอยูบนสวรรคช้ันดุสิต และจะเสด็จลงมา
ตรัสรูเปนองคตอไปในกัลปนี้ตอจากพระสมณโคดม ทางฝายมหายานก็นับถือในฐานะพระโพธิสัตว
องคหนึ่งในกลุมพระโพธิสัตวแปดองค หรือ อัษฏมหาโพธิสัตวในคติมหายานตันตระ   

7.พระโพธิสัตวมหาสถามปราปตะ มีคติความเช่ือวา พระอมิตาภะรูปเคารพในนิกาย 
สุขาวดี เปนพระพุทธรูปทรงยืนบนครุฑ พระหัตถท้ังสองอยูในปางแสดงธรรม เปนสัญลักษณของ
แสงสวาง ดานขางของพระอมิตภะมีพระโพธิสัตวผูทรงเปนบริวารสององค คือ พระโพธิสัตวอวโลกิ
เตศวร ทรงถือหมอน้ําอมฤตอยูทางดานขวา และพระโพธิสัตวมหาสถามปราปตะ อยูทางดานซาย 
 คติการเคารพผูเปนใหญ 3 องค คือ อมิตายุสหรืออมิตาภะ พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
และพระโพธิสัตวมหาสถามปราปตะ ซ่ึงตอมาเปล่ียนแปลงไปตามประเทศธิเบตแบงออกเปน 3 รูป  
                      1. พระอมิตายุสหรืออมิตาภะอยูกลาง มีพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอยูดานหนึ่งและวัชร
ปาณีอยู อีกดานหนึ่ง พระวัชรปาณี  หมายถึง กําลัง ดวยเหตุนี้จึง เขามาแทนท่ีพระโพธิสัตว
มหาสถามปราปตะ 
                      2. พระโพธิสัตวมัญชุศรี หมายถึงปญญาอยูกลาง พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร หมายถึง 
แสงสวางอยูดานหนึ่ง  วัชรปาณี หมายถึง กําลังอยูอีกดานหนึ่ง  
                      3. พระอมิตายุส พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และนางตารา นางตารานั้นเปนมารดาของ
เทพเจาท้ังหลาย และเม่ือเปนนางปรัชญาปารมิตาหรือปญญาบารมีก็หมายถึง ปญญาคือความรู  
                      ซ่ึงการเคารพผูเปนใหญ 3 องคนี้ปรากฏอยูในคัมภีรสุขาวดีพยูหะและอมิตายุรพุทธนุ
สมฤติสูตร1 รับอิทธิพลมาจากแหลมเอเชียไมเนอรและประเทศอิหราน  

8.พระโพธิสัตววัชรปาณี  มีคติความเช่ือวา เปนสัญลักษณของปญญาในลัทธิมหายาน (ใน 
ลัทธิวัชรยานทรงเปนสัญลักษณของปญญาท่ีจะทําลายกิเลศ โดยสรางคูกับพระโพธิสัตวปทมปาณีซ่ึง
เปนสัญลักษณของอุบาย)  
 9.พระโพธิสัตวกษิติครรภ  มีคติความเช่ือวาพระกษิติครรภเปนท่ีนับถือในฐานะพระ
โพธิสัตวแหงปฐพี หรือพระโพธิสัตวแหงความเรนลับของปฐพี (หรือธรณี) เนื่องจากชาวพุทธ

                                                             

 1หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอินเดีย (กรุงเทพฯ : องคการคุรุ
สภา, 2527), 34 – 35.                  
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มหายาน เช่ือวาพระพุทธเจาตอนตรัสรูไดเรียกพระโพธิสัตวองคนี้มาเปนพยาน (คติเถรวาทนั้น
พระองคทรงเรียกแมพระธรณีมาเปนพยาน) 
 พระองคทรงปรากฏกายเหมือนพระโพธิสัตวท่ัวไปคือทรงเครื่องกษัตริย พระหัตถทําปาง
พระทานพรและประทานอภัย และอาจถือหมอน้ําในพระหัตถขวา สัญลักษณประจําพระองคคือไขมุก
เรืองแสง (เพ่ือขจัดความมือในนรก) ถาอยูในฐานะเจานรก จะถือไขมุกเรืองแสงหรือจินดามณีไวใน
พระหัตถซายแลว ยังตองถือไมเทาหัวท่ีมีวงแหวนท่ีเรียกวาขักขระ2 (ไมเทาท่ีส่ันใหเกิดเสียงดัง จัดเปน
บริขารหนึ่งใน 18 อยางของพระสงฆ นิกายมหายาน) ใชเปดประตูนรก 
  
 คติและความเช่ือเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายานในภาคใต ท่ีนิยมสรางพระโพธิสัตวอวโลกิ
เตศวรในวัฒนธรรมทวารวดี ไดแพรหลายขึ้นมาในภาคกลางของประเทศไทย จากหลักฐานท่ีเมือง    
อูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมืองคูบัว  จังหวัดราชบุรี ซ่ึงรับอิทธิพลศิลปะศรีวิชัย จากภาคใตท้ังหมด   
 
 จากการศึกษาพระโพธิสัตวในภาคกลาง ฝงตะวันตก ลุมแมน้ําเจาพระยา สมัยทวารวดี      
4 จังหวัด แบงออกไดดังตอไปนี้ คือ จังหวัดสุพรรณบุรีพบพระโพธิสัตว 8 องค เชน พระโพธิสัตว
ปทมปาณี  เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  เทพีศยามตารา  เทพีตารา  พระโลกนาถ  พระโพธิสัตวส
ถามปราบตะ ซ่ึงเปนพระโพธิสัตวสําริดท้ังหมด  จังหวัดราชบุรี พบ 15 องค เชน พระโพธิสัตวอวโลกิ
เตศวร  พระโพธิสัตววัชรปาณี  พระโพธิสัตว  พระโพธิสัตวครึ่งองค  สวนองคของพระโพธิสัตว  
เศียรของพระโพธิสัตว  เทวดาหรือพระโพธิสัตว ซ่ึงมีท้ังดินเผา ปูนปนและสําริด  จังหวัดนครปฐม
พบ 2 องค เชน พระโพธิสัตวเมตรไตรยและเศียรพระโพธิสัตว ซ่ึงเปนปูนปนและสําริด และจังหวัด
เพชรบุรีพบ 2 องค เชน พระโพธิสัตวอวโลกเตศวรและพระโพธิสัตวกษิติครรภ ซ่ึงเปนปูนปนท้ังหมด 
จากลายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. จังหวัดสุพรรณบรีุ 

จากการขุดคนทางโบราณคดีพบพระโพธิสัตว 8 องค เชน พระโพธิสัตวปทมปาณี เศียรพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร เทพีศยามตารา เทพีตารา พระโลกนาถ พระโพธิสัตวสถามปราบตะ ซ่ึงเปน
พระโพธิสัตวสําริดท้ังหมด   
                                                             

 
2ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน , ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 74.  
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ตารางท่ี 7  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบประติมากรรมพระโพธิสัตวจงัหวัดสุพรรณบุรี 
 

พระโพธิสัตว ลักษณะประติมาน อายุสมัย เปรียบเทียบกับพระ
โพธิสัตวศรีวิชัย 

เปรียบ เทียบกั บ
ชวา 

1. ปทมปาณ ี
 (ภาพท่ี 3) 

  
พบท่ีเมืองอูทอง 
 

2. เศียรพระอวโลกิเตศวร 
(ภาพท่ี 5) 

    
พบท่ีเจดียหมายเลขท่ี 13 

3. ศยามตารา 
(ภาพท่ี 7) 

    
พบท่ีอําเภอเมือง 
 
 

แตงกายเปนนักบวชหรือ
ผูทรงศีล ยืนตริภังค หัตถ
ขวาถืออักษมาลา หัตถ
ซ า ย ถื อ ด อ ก บั ว ห รื อ
คนโ ทน้ํ า  มีพร ะธ ยา นิ
พุทธอมิตาภะประดับอยู 
คลองสายยัญโญปวีต หม
หนังกวาง  
 

ชฎา มง กุ ฎ เ ก ล า ผ มสู ง
แบบนักพรตและมีพระ 
ธยานิพุทธอมิตาภะปาง
ส ม า ธิ ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น
ขางหนา  
 
 
 

หัตถขวาทรงประทานพร 
หั ต ถ ซ า ย ท ร งถื อ ด อ ก       
อุตปาละ ประทับนั่งทา 
ลลิตาสนะบนปทมาสน 
 
 
 
 
 

14 – 15  
 
 
 
 
 
 
 
 

13 – 14 
 
 
 
 
 
 
 

14 – 15 
 

(ภาพท่ี 45) 

 
พบท่ีอําเภอไชยา 
ชฎามงกุฎมีพระ ธยา
นิ พุ ท ธ อ มิ ต า ภ ะ
ประดับอยู 
(ภาพท่ี 29) 

 
พบท่ีเมืองคูบัว 
ลั ก ษ ณ ะ พ ร ะ เ ศี ย ร
คลายกับท่ีเจดีย  13 
เมืองอูทอง 

(ภาพท่ี 49) 

 
พบท่ีอําเภอสทิงพระ 
หัตถขวาประทานพร 
หัตถซายถือดอกบัว
ขาบ นั่งบนปทมาสน 

(ภาพท่ี 47) 

 
พบท่ีวัดเวียง  
ยืนตริภังคคลอง
สา ย ยั ญโ ญป วี ต 
และหมหนังกวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพท่ี 50) 

 
ไ ม มี ผ า ป ดพ ร ะ
ถั น นั่ ง ท า ล ลิ ต า
สนะ หัตถซายถือ
ดอกบัวขาบ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

  

 

107

 

ตารางท่ี 7 (ตอ)  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบประติมากรรมพระโพธิสัตวจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

พระโพธิสัตว ลักษณะประติมาน อายุสมัย เปรียบเทียบกับพระ
โพธิสัตวศรีวิชัย 

เปรียบ เทียบกั บ
ชวา 

4. ตารา 18 กร 
(ภาพท่ี 8) 

  
พบท่ีบานหนองหมอแกง 
 

5. พระโลกนาถ 
(ภาพท่ี 9) 

 
พบท่ีเจดียหมายเลขท่ี 13 
 
 

6. พระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวรและพระมหาสถาม
ปราบตะ 
(ภาพท่ี 10) 

 

ประ ทับนั่ งบ นดอ กบั ว
และทรงถือดอกบัวดอก
หนึ่ง มี 18 กร 
 
 
 
 
 
 

ยืนตริภังค  ทรงอุณหิ ศ
และเกลาพระเกศาทรง
ชฎา มุก ฎ มีพ ร ะอ มิตา
ป ร ะ ทั บ ป า ง ส ม า ธิ อ ยู
ดานหนา 
 
 
 
 
 
 
พระอวโลกิเตศวรทรงถือ
หมอน้ําอมฤตอยุดานขวา
และพระมหาสถามปราป
ตะอยูดานซาย 

15 – 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 – 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 - 16 

(ภาพท่ี 49) 

 
พบท่ีอําเภอสทิงพระ 
หัตถขวาประทานพร 
หัตถซายถือดอกบัว
ขาบ นั่งบนปทมาสน 
(ภาพท่ี 53) 
     
 
 
 
พบท่ีอําเภอสทิงพระ 
มีสี่กร หัตถขวาลาง
ประทานพร บนถือ
ลูกประคํา หัตถซาย
ลา งถือ ดอ กป ท มะ 
บนถือคัมภีร  
(ภาพท่ี 11) 

 

ภาพท่ี 51) 

 
 
เปนท่ีนิยมมากใน
ชวา  
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การวิเคราะหเปรียบเทียบพระโพธิสัตว 
1. พระโพธิสัตวปทมปาณี  สําริด ศิลปะศรีวิชัย  พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15                                                                         
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน  
 พระโพธิสัตวปทมปาณ ีพบท่ีเมืองโบราณอูทอง มีลักษณะการแตงกายเปนนักบวชหรือผู
ทรงศีล พระหัถตขวาทรงถืออักษมาลา (สายประคํา) พระหัตถซายทรงถือดอกบัวและคนโทน้ํา เอียง
กายแบบตริภังคเพียงเล็กนอย ซ่ึงรับอิทธิพลจากภาคใต จัดเปนประติมากรรมแบบศรีวิชัยแท3 ซ่ึง
คลายคลึงกับพระโพธิสัตวองคหนึ่งในศิลปะศรีวิชัย ท่ีแสดงถึงความเกี่ยวของดานความเช่ือของพุทธ
ศาสนาฝายมหายานระหวางศรีวิชัยกับศิลปะทวารวดี  กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15    
 จากการพบรูปเคารพในศาสนสถานท่ีอูทอง ภาคกลางของประเทศไทย แสดงใหเห็นวา
ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 อิทธิพลศาสนาพุทธมหายาน จากอาณาจักรศรีวิชัยทางภาคใต ได
เผยแพรเขามาในวัฒนธรรมทวารวดีดวยเชนกัน                         

                                                                                                
                                           ภาพท่ี  3                                                         ภาพท่ี  45     
    
ภาพท่ี 3  พระโพธิสัตวปทมปาณี สําริด ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 พบท่ีเมืองอูทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี    
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี                                                
ภาพท่ี 45  พระโพธิสัตวปทมปาณี ศิลา ศิลปะศรีวิชัย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 พบท่ีอําเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎรธานี     
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 
                                                             

 
3กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม, คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550.  นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 2550 
เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย), 25.   
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                                             ภาพท่ี  46                                                     ภาพท่ี  47* 
 
ภาพท่ี 47  พระโพธิสัตวปทมปาณี สําริด อิทธิพลศิลปะจาม  อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 พบท่ีอําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร                                      
ภาพท่ี 48  พระโพธิสัตวปทมปาณี* สําริด ชวาภาคกลาง พุทธศตวรรษท่ี 14 - 15 พบท่ีวัดเวียง อําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ                                           
                                                                                
2. เศียรโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  สําริด  ศิลปะปาละหรือศรีวิชัย  พุทธศตวรรษท่ี 13 – 18 
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน                                  
 ลักษณะทางประติมานของชฎามงกุฎเกลาผมสูง แบบนักพรต มีธยานิพุทธอมิตาภะปาง
สมาธิประดิษฐานอยู แสดงใหเห็นวาเปนเศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  

                                                 

                                            ภาพท่ี  5                                                   ภาพท่ี  29                                           
                                                             

 *เปนลักษณะฝมือชางในราชสํานัก รูปแบบศิลาภรณ เครื่องประดับก็ใกลเคียงกับชวาภาค
กลาง จึงสันนิษฐานวานาจะเปนพระโพธิสัตวผูทรงถือดอกปทมะ ตามท่ีกลาวในศิลาจารึกหลักท่ี 23....  
(พระองคทรงเปนสัญลักษณของอุบายท่ีนําไปสูปญญาในการบรรลุพุทธภาวะ) 
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ภาพท่ี  5  เศียรโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  สําริด  ศิลปะปาละหรือศรีวิชัย  พุทธศตวรรษท่ี 13 – 18    พบท่ี
เจดียหมายเลข 13  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี   
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี          
ภาพท่ี  29 เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  พบท่ีโบราณสถานคูบัว จังหวัดราชบุร ี
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชุบร ี
               
3. เทพีศยามตารา  สําริด  ศิลปะทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15    
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน      
 ในคาบสมุทรภาคใตของประเทศไทย มีการพบประติมากรรมสําริดของเทพีศยามตารา
สององค คือ องคแรกคนพบท่ีอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 – 16 ปจจุบัน
จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปาละ ซ่ึงมีรูปแบบใกลเคียงกัน
มากกับรูปนางตาราท่ีพบท่ีนาลันทา สวนองคท่ีสองเปนนางตาราทรงมีแปดกร คนพบท่ีบานหัวคู 
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนประติมากรรมท่ีคลายคลึงกับประติมากรรมนางตาราแปดกรทํา
จากสําริดจากแหลงโบราณคดีทิปเประ (Tippera) ท่ีตั้งอยูใกลกับเมืองโบราณไมนามาติ (Mainamati) 
ประเทศบังคลาเทศ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 16 ปจจุบันจัดแสดงท่ี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
 เปรียบเทียบกับศิลปะอิทธิพลชวา 
 รูปพระโพธิสัตวศยามตาราจากสทิงพระ พบท่ีสงขลา อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 - 16 
บางช้ินอาจทําในทองถ่ินและบางช้ินอาจนําเขามาจากชวา ลักษณะพระหัตถขวาประทานพร พระหัตถ
ซายทรงถือดอกบัวขาบ ประทับนั่งในทาลําลองเหนือปทมาสน มีประภามณฑลซ่ึงเปนเปลวเพลิง
เลียนแบบนาลันทา แตการไมมีผาสไบปดพระถัน แสดงวาเปนศิลปะชวา4 ทําจากสําริด อิทธิพลอินเดีย
และชวาแสดงอิทธิพลปาละจากนาลันทา ซ่ึงเปนศักติของพระอวโลกิเตศวร5              

                                                             

 
4พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพริเวอร, 2553), 257.    

 5เรื่องเดิม, 89.        
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 และเปนท่ีนับถือของชาวพุทธในชวา นิยมหลอดวยสําริด พระโพธิสัตวประทับนั่งทา ลลิ
ตาสนะ พระหัตถซายถือดอกบัวขาบ6 ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีนิยมในศิลปะอินเดียสมัยราชวงศปาละ 

                                               
                                             ภาพท่ี 7                                              ภาพท่ี  48  (องคแรก)    
 
ภาพท่ี 7  เทพีศยามตารา  สําริด  พุทธศตวรรษท่ี 14 - 15  ศิลปะทวารวดี พบท่ีอําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี               
ท่ีมา : ผาสุข  อินทราวุธและคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก      
ภาพท่ี 51  พระโพธิสัตวศยามตารา  สําริด  พุทธศตวรรษท่ี 15 – 16  ศิลปะศรีวิชัย  จากอําเภอ    สทิง
พระ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาตจิังหวัดสงขลา  
 

                                            
                                               ภาพท่ี 49                                                      ภาพท่ี  50 
                                                             

 6A. J. Bermet Kempers, Ancient Indonesian Art (Amsterdam, 1959), plate 135. อางจาก 
พุทธปฏิมาฝายมหายาน ของ ศาสตราจารย  ดร. ผาสุข  อินทราวุธ, ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.       
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ภาพท่ี 49  นางตารา ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษท่ี 15 - 16 พบท่ีบานหวยคู จ.สุราษฎรธานี    
ท่ีมา : ศิลปะทักษิณกอนพุทธศตวรรษท่ี ๑๙         
ภาพท่ี 50 พระโพธิสัตวศยามตารา สําริด ศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย พุทธศตวรรษท่ี 15       
ท่ีมา : ผาสุข   อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน.        
            
4. เทพีตารา 18 กร  สําริด  ศิลปะทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 15 – 16                      
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน        
  ประติมากรรมรูปเทพีตาราปรากฏมากในอินเดียเหนือ ตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี 13 – 17 ใน
สมัยราชวงศปาละ และไดรับความนิยมในชวา จากหลักฐานจารึกท่ีจัณฑิกาลาสัน พ.ศ. 1321 ท่ี
กลาวถึงเทพีตารา และเปนนับถือกันมากในธิเบต (ธิเบตเรียกวาเทพีโดมา) วาเปนเทพีแหงความกรุณา
และเปนพระราชินท่ีีสวรรค   
 ประติมากรรมนางตาราท่ีพบมีท้ังอยูในทานั่งและทายืน (ภาพนางตารานั่งบนดอกบัวและ
ถือดอกบัวดอกหนึ่ง) ซ่ึงเปนพระโพธิสัตวท่ีสามารถปองกันภยันตรายนานาประการ จึงไดรับความ
เคารพ 

                                                         
                                         ภาพท่ี  8 (18 กร)                                          ภาพท่ี  49 (8 กร)         
        
ภาพท่ี 8  เทพีตารา ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 15 – 16 พบท่ีบานหนองหมอแกง จ. สุพรรณบุรี                                                                                   
ท่ีมา : ผาสุข  อินทราวุธและคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก     
ภาพท่ี 49  นางตารา ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษท่ี 15 – 16 พบท่ีบานหวยคู จ.สุราษฎรธานี   
ท่ีมา : พิริยะ  ไกรฤกษ, ศิลปะทักษิณกอนพุทธศตวรรษท่ี 19                                                                                                     
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                                                  ภาพท่ี  51                                                    ภาพท่ี  52 
               
ภาพท่ี 51  นางตารา 18 กร                                                                                                  
ภาพท่ี 52  เทพีตารา  ศิลปะปาละ พุทธศตวรรษท่ี  14 ไดมาจากประเทศอินเดีย  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีหองศิลปะเอเชีย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร        
 
5. พระโลกนาถ อิทธิพลอินเดียใต  ชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 14 – กลาง 15 (คริสตศตวรรษท่ี 9) 
 รูปแบบท่ีนิยมเฉพาะในคาบสมุทรอินโดนิเซียและเทือกเขาหิมาลัย จากลักษณะชฏามงกุฏ
เปนลักษณะเสนพระเกศาขมวดยอยลงมาเปนวงโคงซอนกันนั้น แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลจากภาคใต
ของอินเดียกับรสนิยมของชวาภาคกลาง7 
 ภาพจิตกรรมจากคัมภีร อัศฎสาหสริกา ปรัชญาปารมิตา ฉบับป พ.ศ. 1558 (ค.ศ. 1015) 
เรียกพระอวโลกิเตศวร ในรูปแบบท่ีทรงยืน ไมวาจะมีกีก่รวา พระโลกนาถ พระผูคุมครองโลก8 
 
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน           
                      พระโลกนาถองคนี้ทรงยืนตริภังค ทรงอุณหิศและเกลาพระเกศา ทรงชฎามุกุฏ ซ่ึงมี
พระอมิตาภะประทับสมาธิอยูดานหนา ทรงกรองศอ ประดับดวยเฟองอุบะ พาหุรัด ทองพระกรและ
ปนเหนงทับพระภูษาโจง ยาวจรดพระโคปผก (ตาตุม) มีสายยัชโญปวีตยาวถึงพระอูรุ (โคนขา) และ
คาดพระภูษาผูกเปนปมท่ีพระเพลาดานขวา องคนี้มีลักษณะใกลเคียงกับรูปพระอวโลกิเตศวรส่ีกรตริ
ภังค พบท่ีเจดียบอบอคยี เมืองศรีเกษตร ประเทศพมาแตตางกันตรงพระภูษาคาดผูกเปนปมเหนือพระ
                                                             

 7 พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพริเวอรบุคส ,2553), 252 
- 253. 
 8 เรื่องเดิม,  252 – 253. 
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เพลาดานซาย และยังมีลักษณะคลายกับรูปพระอวโลกิเตศวรสองกรสัมฤทธไมทราบท่ีมาของ
พิพิธภัณฑสถานพระนคร9    
 และมีลักษณะเหมือนกับพระโลกนาถ ท่ีภาคใต ศิลปะศรีวิชัย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14 
– 15 คือ มี 4 กร พระหัตถขวาลางประทานพร พระหัตถขวาบนทรงถือลูกประคํา พระหัตถซายบน
ทรงถือคัมภีร สวนพระหัตถซายลางทรงถือกานดอกปทมะ ซ่ึงลักษณะนี้ตรงกับพระโลกนาถท่ีศรีวิชัย
ปุระและพบท่ีชวา สุมาตราและบนคาบสมุทร แตยังไมมีขอยุติแนชัดวาตนแบบอยูท่ีใด10    

                                                    
                                              ภาพท่ี  9                                                  ภาพท่ี  53     
                                                                                                                                    
ภาพท่ี 9  พระโลกนาถ อิทธิพลอินเดียใต ชวงกลางพุทธตศวรรษท่ี 14 – กลาง 15 (คริสตศตวรรษ ท่ี 9)  
พบท่ีโบราณสถาน หมายเลข 13  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ีมา : พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย                                  
ภาพท่ี  53  พระโลกนาถ “แบบศรีวิชัยปุระ”  พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 พบท่ีอําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 
ท่ีมา :  ปจจุบันจัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาตจิังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 

                                                             

 
9พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ ริเวอรบุคส ,2553), 274 

- 275. 
 10 เรื่องเดิม, 254. 
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6. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตวมหาสถามปราปตะ  ศิลา  
                      หลักฐานจากคัมภีร 
  คัมภีรอมิตายุรณานสูตร  กลาววา พระอมิตายุสมีพระโพธิสัตวสองพระองคเปนผูชวย คือ
พระอวโลกิเตศวรและพระมหาสถามปราปต ดวยเหตุนี้จึงเห็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวมีพระอมิ
ตาภะอยูบนพระเมาฬีเสมอ เพราะทานเปนผูชวยของพระอมิตาภะ11 
                      คัมภีรมหายาน กลาววาพระโพธิสัตว มีจํานวนนับไมถวน แตท่ีรูจักกันดีนอกจากสอง
องคดังกลาวแลว ยังมีพระมัญชุศรี  พระไมเตรย (คือพระศรีอาริยเมตไตรย)  พระสมันตภัทระและพระ
กษิติครรภ เปนตน12 
 พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรท่ีคนไทยรูจัก มักปรากฏในศิลปะสมัยศรีวิชัยทางภาคใตของ
ไทยเปนจํานวนมาก พรรณนาไวในคัมภีรสัทธรรมปุณฑริกวา ทรงเปนผูคุมครองพวกเรือแตกลอยแพ
ในทะเล รูปเคารพท่ีบูชากันมักสวมศิราภรณเครื่องทรงอยางกษัตริย พระหัตถซายถือดอกบัว พระหัตถ
ขวายื่นออกมาในอาการมหากรุณาเพ่ือโอบอุมชวยเหลือมนุษย พระองคจึงมีนามเรียกวาพระมหา
กรุณิก,  พระโลกนาถ,  พระปทมปาณี ตามคุณลักษณะท่ีปรากฏนั้น13 
 
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน           
 พระโพธิสัตวอวโลกิ เตศวรเปนสัญลักษณของความเมตตากรุณา  พบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตของประเทศไทย มีความแตกตางกันในดานรูปแบบ 14 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดรับอิทธิพลดานรูปแบบมาจากกัมพูชา สวนในภาคใตรับอิทธิพลรูปแบบจาก
อินเดีย แตพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรทุกองคลวนเกลาเกศาเปนแบบนักพรต (ชฏามุกุฏ) พระหัตถขวา
แสดงปางพระทานพร พระหัตถซายจะทรงถือดอกปทมะหรือดอกบัวแดง ซ่ึงเปนรูปแบบเฉพาะ ทรง
คลุมพระวรกายดวยหนังกวาง (เอกลักษณเฉพาะท่ีพบในภาคใต) และมีพระอมิตาภะเปนผูประทาน
กําเนิดแกพระองค ประทับสมาธิอยูหนาพระเมาลี   
                                                             

 
11น. ณ. ปากน้ํา, ชมศิลปะในอินเดีย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจเทรดดิ้ง, 2519), 76 – 

77.  
 12เรื่องเดิม, 76 – 77.  
 13เรื่องเดิม, 76 – 80.   
 

14ศักดิ์ชัย สายสิงห, “ศิลปะทวารวดี,”  วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 73.  
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                      ในประเทศอินเดีย ชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 12  (คริสตศตวรรษท่ี 7) ซ่ึงตรงกับชวง
ราชวงศคุปตะ มีการนับถือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรมากกวาพระอมิตาภะ จากหลักฐานภาพสลักท่ี
แสดงอานุภาพของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรท้ังหมด 11 ประการในถํ้า Aurangabad ประเทศอินเดีย15

   

                                                                
                                                 ภาพท่ี  10                                                   ภาพท่ี  11 
  
ภาพท่ี 10  พระธยานิพุทธอมิตาภะ ประทับเหนือพนัสบดี ศิลปะทวารวด ีพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 
ภาพท่ี 11  พระธยานิพุทธอมิตาภะ ประทับเหนือพนัสบดี ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13 – 15  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร                                                                       
              
2. จังหวัดราชบุรี 
                      เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี จากการขุดคนพบศาสนสถานในพุทธศาสนาหลายแหง 
สวนใหญสรางขึ้นตามลัทธิแบบเถรวาท แตท่ีโบราณสถานหมายเลข 40 พบประติมากรรมนูนสูง
หลายช้ินทําจากดินเผา สันนิษฐานวาประติมากรรมเหลานี้ใชประดับสถาปตยกรรม จากลักษณะ
รูปแบบการแตงกาย ทําใหเช่ือวาศาสนสถานแหงนี้อาจจะสรางขึ้นตามความเช่ือในพุทธศาสนาฝาย
มหายาน จากการพบรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตววัชรปาณี16 ซ่ึงจัดแสดงท่ีหอง
ศิลปะทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ลักษณะการแตงกายเปนนักบวชหรือผูทรงศีล 

                                                             

 15เรื่องเดิม, 74 - 75. 
 16พิริยะ  ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย, พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ (เลมท่ี 1), คณะศิลปะ
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 77. 
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สังเกตไดจากการทําพระเกศาเปนทรงชฎามงกุฎ และหมหนังกวาง17  ยืนเอียงกายแบบตริภังคเพียง
เล็กนอย พระกรขวาถือหมอน้ํา พระกรซายท่ีหักหายไป สันนิษฐานวาอาจจะถือดอกบัว และนาจะเปน
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร หรือพระโพธิสัตวเมตไตรยก็ได เนื่องจากไมพบสัญลักษณของพระธยานิ
พุทธอมิตาภะหรือสถูปบนมวยผม กําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 ซ่ึงมีความคลายคลึงกับ
พระโพธิสัตวองคหนึ่งในศิลปะศรีวิชัย แสดงถึงความเกี่ยวของดานความเช่ือของพุทธศาสนามหายาน
ระหวางศรีวิชัยกับศิลปะทวารวด ี
 

จากการขุดคนทางโบราณคดีพบพระโพธิสัตว จํานวน 15 องค เชน พระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร  พระโพธิสัตววัชรปาณี  พระโพธิสัตว  พระโพธิสัตวครึ่งองค  สวนองคของพระโพธิสัตว  เศียร
ของพระโพธิสัตว  เทวดาหรือพระโพธิสัตว ซ่ึงมีท้ังดินเผา ปูนปนและสําริด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

 17ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ศิลปะทวารวด,ี”  วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 175. 
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ตารางท่ี 8  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบประติมากรรมพระโพธิสัตวจังหวัดราชบุรี 
 

พระโพธิสัตว ลักษณะประติมาน อายุ
สมัย 

เปรียบเทียบกับพระ
โพธิสัตวศรีวิชัย 

เปรียบเทียบกับชวา 

1. พระอวโลกิเตศวร 
(ภาพท่ี 15) 

   
พบท่ีโบราณสถานคูบัว 
 

2. พระวัชรปาณี 
(ภาพท่ี 16) 

 
พบท่ีโบราณสถานคูบัว 
 
 
3. พระโพธิสัตวครึ่งองค 
(ภาพท่ี 17) 

 
พบท่ีโบราณสถานคูบัว 

อิท ธิ พ ลอิ น เ ดีย ผ ส ม
ทองถิ่น พระเกศายาว
มวนเปนลอน ทรงหม
หนังกวาง ยืนตริภังค  
 
 
 
 
 
 
ยื น ต ริ ภั ง ค  ท ร ง ถื อ
วั ชร ะ พ ร ะ เ ก ศ า เ ป น
ทรงชฏามงกุฎ แตงกาย
เปนนักบวช คลองสาย
ยัชโญปวีต พระกรขวา
ถื อ ห ม อ น้ํ า  ซ า ย หั ก
หายไป (ถือดอกบัว)  
 
 
ยืนตริภังค  พระพักตร
เปนรูปสี่เหลี่ยม พระ
ขนงตอกันเปนรูปปก
กา พระเนตรเหลือบลง
ตํ่ า  ส ว มกุ ณ ฑล เ ป น
หวงกล มขน าดให ญ 
ประดับศิราภรณสูง 

14 – 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 – 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 – 13 
 
  

(ภาพท่ี 54) 
 
 
 
 
 
พบท่ีวัดศาลาทึงอิทธ ิ
พลอินเดีย ยืนตริภังค 
เกศาเกลามวยทรงชฎา
มงกุฏ นุงผาโธตี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ภาพท่ี 56) 

 
พบท่ีวัดเจดียงาม  
พระพักตรกลม พระ
เ ศี ย ร แ ล ะ ส ว น อ ง ค
เหมือนกับเมืองคูบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ภาพท่ี 55) 

 
พบท่ีชวาภาคกลาง 
แตเ ดิมถือวัชระ (แต
หักหายไป ลักษณะ
คลายกับคูบัว   
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ตารางท่ี 8 (ตอ)  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบประติมากรรมพระโพธิสัตวจังหวัดราชบุรี 
 

พระโพธิสัตว ลักษณะประติมาน อายุ
สมัย 

เปรียบเทียบกับพระ
โพธิสัตวศรีวิชัย 

เปรียบเทียบกับชวา 

4. พระอวโลกิเตศวร 
(ภาพท่ี 22) 

 
พบท่ีโบราณสถานคูบัว  
 
 
 
5. พระอวโลกิเตศวร 
(ภาพท่ี 23) 

 
พบท่ีวัดโขลง  
 
 
 

6. เศียรพระโพธิสัตว   
(ภาพท่ี 28)          

 
พบท่ีโบราณสถานคูบัว 
 

เครื่องประดับพระเศียร
เปนลวดลายดอกไม รูป
โครงสามเหลี่ ยม พระ
พักตรกลมยาว พระขนง
รูปปกกา สวมกรองพระ
ศอและพาหุรัดอยูระดับ
ตนแขน  
 
 
 
ยื น ต ริ ภั ง ค  นุ ง ผ า ย า ว
แบบโธตี และมีผาปาย
ทับกันดานหนา และเกลา
ผมสูงทรงชฏามงกุฎ มุน
มวยผมแบบนักพรต มี 
ธยานิพุทธ อมิตาภะปาง
สมาธิประดิษฐานอยู 
 
 
 
 
พระพั กตร รูปไข  พร ะ
ขนงตอกันเปนรูปปกกา 
พระเนตรเหลือบตํ่า พระ
นา สึก โ ดง  พร ะ โอ ษ ฐ
ห น า  แ ย ม พ ร ะ ส ร ว ล
เล็กนอย 

14 – 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 – 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 - 15 

 

(ภาพท่ี 38) 

 
พบท่ีโบราณสถานทุง
เศรษฐี 
เครื่องประดับและทรง
ผมมีลักษณะคลายคลึง
กับเมืองคูบัว  
(ภาพท่ี 57) 

 
พบท่ีอําเภอพุนพิน 
ลั ก ษ ณ ะ ค ล า ย กั บ
พระ อวโ ลกิ เตศ วร ท่ี
โบราณสถานวัดโขลง 
 
 

(ภาพท่ี 36)          

 
พบท่ีเจดียจุลประโทน 
พระพักตรและศิราภร 
คลายกับเมืองคูบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ภาพท่ี 58) 

 
พบท่ีบานฝาย 
นุงโจงกระเบนสั้น
พ ร ะ พั ก ต ร ผ ส ม
ระหวางขอมและ
ทวารวดี เกลาผม
ทรงกระบอกสูง 
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การวิเคราะหเปรียบเทียบพระโพธิสัตว 
1. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ดินเผา ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15  
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน                      
 จากการขุดคนครั้งใหญในป ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) ท่ีเมืองคูบัว ทําใหพบประติมากรรม
ดินเผาท่ีมีคุณสมบัติเปนเลิศ คือภาพพระโพธิสัตวคลุมหนังกวางไวบนพระอังสะขางหนึ่งและทรงถือ
คนโทน้ํา แมวาทรงผมจะไมมีรูปปูนปนพระอมิตาภะขนาดเล็กก็ตาม แตก็นาจะหมายถึงพระโพธิสัตว
อวโลกิเตศวรซ่ึงมีบทบาทสําคัญในแถบอินโดจีนตอนลางในคริสตศตวรรษท่ี 8 – 918 
  
 อิทธิพลศรีวิชัยภาคใต 
 พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรท่ีโบราณสถานคูบัว มีพระเกศายาวมวนเปนลอนประดับพระ
อังสา ทรงหมหนังกวาง มีลักษณะประติมานคลายคลึงกับประติมากรรมท่ีถํ้าอชันตา และถํ้าเอลโลลา
ทางภาคกลางตอนลางของอินเดีย ดวยลักษณะเชนนี้ ภาพดินเผาพบท่ีโบราณสถานหมายเลข 39 และ 
40 อาจทําขึ้นโดยชางฝมือดีชาวอินเดียท่ีเดินทางเขามาตั้งถ่ินฐานอาศัยท่ีเมืองโบราณคูบัว19 
 เปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย (ภาพท่ี 65) พบท่ีวัดศาลาทึง 
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคใต มีลักษณะท่ีเหมือนกันคือประทับยืนตริภังค พระเกศาเกลา
มวย ทําทรงชฎามงกุฎมีพระธยานิพุทธอมิตาภะประดับอยู สวนพระกรสองขางหักหายไป นุงผาโธตี
แนบลําตัว พระชงฆท้ังสองขางมีสวนท่ียื่นออกมาแตหักหายไปนาจะเปนสวนท่ีรองรับพระกร และ
ส่ิงของท่ีพระโพธิสัตวถือไว บนพระอังสาดานซาย มีรูปกวาง* อันหมายถึงหนังกวาง (อชินะ) ท่ีเปน

                                                             

 
18นครปฐมศึกษาในเอกสารฝรั่งเศล รวมบทความแปล  ศูนยขอมูลเพ่ือการคนควาวิจัยฝรั่ง

เศล – ไทยศึกษา ภาควิชาภาษาฝรังเศล คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, (กรุงเทพฯ : บริษัทรุง
เรื่องศิลปการพิมพ, 2552) , 166.  
 *หนังกวาง (วางพาดพระอังสะซาย) ท่ีพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรทรงครองนี้อาจมีมาแลว
ตั้งแตสมัยคุปตะ ดังอาจเห็นไดจากประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรศิลาครึ่งองคใน
พิพิธภัณฑเมืองสารนาถ ประเทศอินเดีย – จากผูเรียบเรียง หนังสือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอินเดีย 
ของหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, 109. 
 

19 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรีและสํานักโบราณคดี (กรุงเทพฯ : 
บริษัทสํานักพิมพสมาพันธ จํากัด), 50 – 52. 
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สวนประกอบของเครื่องแตงกายนักบวชหรือผูทรงศีล ตามรูปแบบวัฒนธรรมเดีย20 อิทธิพลอินเดีย
แบบคุปตะ กําหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12 – 1321 ประติมากรรมนี้นาจะทําขึ้นในประเทศไทย 
โดยนํารูปแบบของอินเดียมาผสมผสานกับฝมือชางทองถ่ิน จนเกิดลักษณะเฉพาะตัว  

                                                                         
                                                ภาพท่ี  15                                               ภาพท่ี  54       
 
ภาพท่ี 15  พระโพธิสัตวอวโลกิ เตศวร*  ดินเผา  ศิลปะทวารวดี   พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15                  
พบท่ีโบราณสถานคูบัว   จังหวัดราชบุรี               
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร                                        
ภาพท่ี 54  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร*  ศิลปะศรีวิชัย  พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13  พบท่ีวัดศาลาทึง 
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธาน ี
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร                 
                                                                                                                           
2. พระโพธิสัตววัชรปาณี  ดินเผา ศิลปะทวารวดี ประมาณครึ่งหลังของพุทธศตวรรษท่ี 12  
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน                      
 พระโพธิสัตววัชรปาณี มักปรากฏพระองคคูกับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และเคียงขาง
พระศากยมุนี ประติมากรรมศิลารูปพระวัชรปาณีท่ีจันทิเมนดุต แตเดิมจะตองถือวัชระ (แตหัก
หายไป)22 และยังพบประติมากรรมสําริดท่ีชวาภาคกลาง 
                                                             

 20หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, “พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอินเดีย” (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 
2527), 264 – 267.  
 21กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม, คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550.  นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 2550 
เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย), 33.   
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                                                   ภาพท่ี  16                                                 ภาพท่ี  55  
 
ภาพท่ี 16  พระโพธิสัตววัชรปาณี  ดินเผา  ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 12 (ครึ่งแรกของ
คริสตศตวรรษท่ี 7)  พบท่ีโบราณสถานคูบัว (หมายเลข 40) จังหวัดราชบุรี     
ท่ีมา : พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย                                                                                    
ภาพท่ี 55  พระโพธิสัตววัชรปาณี สําริด ชวาภาคกลาง พุทธศตวรรษท่ี 14 จัดแสดงท่ี  พิธภัณฑสถาน
แหงชาติ  กรุงลอนดอน     
ท่ีมา : ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน                                                
                                                                                                                                
 3. พระโพธิสัตว (สวนองคของรูปบุรุษ?) ดินเผา ศิลปะทวารวดีตอนตน พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13   
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน        
 ลักษณะของพระโพธิสัตวสวนองคยังมีสภาพดีและประทับยืนอยูในทาตริภังค (ยืนเอียง
สะโพก) และทรงศิราภรณ  ( เปนตนวา มงกุฎ กุณฑล กรองศอ พาหุรัด ฯลฯ ) ซ่ึงมีลักษณะ
ประติมากรรมเชนเดียวกับศิลปะอินเดียแบบหลังคุปตะ ท่ีเจริญรุงเรืองระหวางพุทธศตวรรษท่ี  11 – 
13 ท่ีโบราณสถานหมายเลข 40 อาจทําขึ้นโดยชางฝมือดีชาวอินเดียท่ีเดินทางเขามาตั้งถ่ินฐานอาศัยท่ี
เมืองโบราณคูบัว23 

                                                                                                                                                                                   

 
22ผาสุข  อินทรวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 270. 

 23 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดราชบุรีและสํานักโบราณคดี (กรุงเทพฯ : บริษัท
สํานักพิมพสมาพันธ ), 50 – 52. 
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 พระพักตรมีอิทธิพลศิลปะอินเดียช้ันสูง และแบบพ้ืนเมืองผสมผสานกันอยู สวมศิราภรณ
ทรงสูง ประกอบดวยอุบะส้ันๆ คลายศิราภรณของพระอุมาในรูปมเหศวรมูรติ ถํ้าเอเลฟนตะ ซ่ึงมีอายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 11 แตรูปดินเผานี้ สันนิษฐานวาจะมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 1324                  

                
                    ภาพท่ี  17                                            ภาพท่ี  18                                           ภาพท่ี  56 
 
ภาพท่ี 17 และภาพท่ี 18  พระโพธิสัตว ดินเผา ศิลปะทวารวดีตอนตน พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13   
พบท่ีโบราณสถานคูบัว (หมายเลข 40) จังหวัดราชบุรี  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร   
ภาพท่ี 56  เศียรและสวนองคของพระโพธิสัตว  สําริด ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษท่ี 14 
พบท่ีวัดเจดียงาม อําเภอระโนต จังหวัดสงขลา 
ท่ีมา : พุทธปฏิมาฝายมหายาน 
  
4. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  ปูนปน  ศิลปะทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14   
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน        
                      พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ประติมากรรมปูนปน ประดับโบราณสถานหมายเลข 10 ท่ีคู
บัว มีลักษณะคลายคลึงกับภาพปูนปนประดับฐานเจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไดรับแรง
บันดาลใจจากนิทานอวทานในพุทธศาสนาลัทธิหินยานนิกายสรวาสติวาท ซ่ึงเปนท่ีนิยมท่ัวไปใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตชวงพุทธศตวรรษท่ี 12 

                                                             

 24กรมศิลปากรและสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ ศิลปะทวารวด,ี ตนกําเนิดพุทธศิลปใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรนิทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง กรุป, 2552), 123.  
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                                                 ภาพท่ี 22                                                          ภาพท่ี 38   
 
ภาพท่ี 22  เทวดาหรือพระโพธิสัตว  ปูนปน ศิลปะทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14   
พบท่ีโบราณสถานคูบัว หมายเลข 10  จังหวัดราชบุร ี
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร    
ภาพท่ี 38  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ปูนปน ศิลปะทวารวด ีพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14   
พบท่ีโบราณสถานทุงเศรษฐี จังหวัดเพชรบุร ี
 
5. พระโพธิสัตว  ศิลปะทวารวดี  สําริด  พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13     
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน        
                     พบพระโพธิสัตวสําริดขนาดเล็กองคหนึ่ง จากการขุดแตงโบราณสถานวัดโขลง เปน
ประติมากรรมลักษณะรูปแบบคลายคลึงกับบริเวณคาบสมุทรภาคใตของไทย ซ่ึงรับอิทธิพลพุทธ
ศาสนาลัทธิมหายานนิกายวัชรยานท่ีนิยมกัน แพรหลายในอินเดียและชวาภาคกลางในชวงพุทธ
ศตวรรษท่ี 14 – 1525 พบในภาคใตมากท่ีสุดในระยะแรกๆ เชน ท่ีพุนพิน อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร
ธานี ลักษณะประทับยืนตริภังค นุงผายาวแบบโธตี และมีผาปายทับกันดานหนา ทรงผมถักและเกลา
เปนทรงชฎามงกุฎทรงสูง26 
  
                                                             

 
25กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี และสํานักงานโบราณคดี กรมศิลปากร 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ, มีนาคม 2544), 50 – 52. 
 26ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย,”  เอกสารคํา
สอนศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 – 14, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 94.  
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 เปรียบเทียบกับเมืองฝาย                                                 
 รูปแบบประติมากรรมมหายานพบท่ีเมืองฝาย แตกตางจากภาคกลางและภาคใตอยาง
ชัดเจนคือกลุมนี้จะมีลักษณะใกลเคียงกับศิลปะขอมมาก เชน การนุงผามักจะนุงส้ันกลุมหนึ่งนุง
แบบโธตีส้ันแตสวนใหญจะนุงแบบโจงกระเบนส้ัน (สมพต) กลาผมเปนทรงกระบอกสูงและแบงเปน
ช้ันๆ มีการชักเสนผมออกเปนลวดลายในแตละช้ัน ลักษณะเชนนี้ไดรับความนิยมมากในศิลปะขอม
ตั้งแตสมัยกอนเมืองพระนคร ลักษณะพระพักตรมีสวนผสมของขอมและทวารดีจากภาคกลางรวมกัน
อยู27ซ่ึงเปนท้ังพุทธเถรวาทและมหายานในชวงระยะเวลาเดียวกัน     
  การนําเขาวัตถุจากภายนอก พบหลักฐานรูปเคารพุทธศาสนาแบบเถรวาทและมหายาน เขา
มาพรอมกัน เชน ภาคใต พบพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ท่ีควนสราญรมย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร ทําจากสําริด สูง 21.2 เซนติเมตร จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ 
จังหวัดลพบุรี28 พบเพียงสวนครึ่งทอนบน มี 2 กร พระหัตถขวาทาจีบ คลายกระทําวิตรรกะ หรือ
อาจจะจีบสําหรับถือดอกบัว พระหัตถซายถือหมอน้ํา เกลาผมสูงแบบชฎามงกุฎคือการมุนมวยผม
แบบนักพรต ท่ีมวยผมมีธยานิพุทธ อมิตาภะปางสมาธิประดิษฐานอยู แสดงใหเห็นวาเปนพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร ครองผาเฉียงดานพระอังสาซาย ลักษณะพระโพธิสัตวองคนี้เปรียบเทียบกับ
กลุมแมน้ํากฤษณา สมัยตนราชวงศปาละ ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 1429 ซ่ึงราชวงศนี้ ศาสนาพุทธ
มหายานเจริญรุงเรืองมาก 

                                                 
                                                      ภาพท่ี  23                                                   ภาพท่ี  57 

                                                             

 27เรื่องเดิม, 90 – 95.      
 

28ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย,”  เอกสารคํา
สอนศิลปะในประเทศไทยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 – 14, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 27. 
 29พิริยะ  ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย....., 21 – 23. 
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ภาพท่ี 23  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร สําริด  ศิลปะทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 12 - 13   
พบท่ีโบราณสถานวัดโขลง จังหวัดราชบุร ี
ท่ีมา : ศักดิ์ชัย  สายสิง, ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย                                     
ภาพท่ี 57  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  สําริด  ศิลปะศรีวิชัย อายุระหวางพุทธศตวรรษท่ี 13 - 18 
พบท่ีอําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี       
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร      
  
 นอกจากนับถือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรแลว ลัทธิมหายานยังนับถือพระโพธิสัตว          
ไมเตรยะดวย มักจะแสดงภาพเปนพระโพธิสัตวผูท่ีจะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาพระองคตอไป ตาม
ความเช่ือของชาวพุทธ พระองคทรงมีสถูปประดิษฐานอยูหนาชฏามุกุฏ เพราะเช่ือวาสถูปเปนท่ี
ประทับของพระพุทธเจากาศยปะบนภูเขากุกกุฏปาทะใกลพุทธคยา ซ่ึงเปนพระมนุษิพุทธะในกัลป
กอนพระพุทธเจาศากยมุนี  เ ม่ือพระโพธิสัตวไมเตรยะเสด็จมาจุติ  สถูปดังกลาวจะเปดออก 
พระพุทธเจากาศยปะจะถวายไตรจีวรแกพระโพธิสัตวไมเตรยะ ดังนั้นสถูปจึงเปนสัญลักษณของพระ
ไมเตรยะ30                                               

                                                      
                                                ภาพท่ี  58                                                      ภาพท่ี  59 
 
 ภาพท่ี 58  และภาพท่ี 59  พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย  (พบท่ีบานฝาย  อําเภอลําปลายมาศ    
จังหวัดบุรีรัมย)  พุทธศตวรรษท่ี 13 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร       
                                                             

 30พิริยะ  ไกรฤกษ, “อารยธรรมไทย “พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ,” เลม 1 ศิลปะกอน
พุทธศตวรรษท่ี 19, คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,75. 
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6. เศียรเทวดาหรอืพระโพธิสัตว  ดินเผา  ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 12 –  15   
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภาคใตที่อยูรวมสมัยกัน        
 รูปปนดินเผาพบท่ีโบราณสถานคูบัว แสดงถึงฝมืออันเช่ียวชาญของชางทวารวดี แสดง
ลักษณะสีหนาท่ีออนหวาน แสดงความสงบนิ่ง มงกุฎท่ีประดับศีรษะสวยงาม ซ่ึงเปนลักษณะทรงผม
ของศิลปะสมัยหลังคุปตะ31 

 เศียรพระโพธิสัตว พระพักตรรูปไข พระขนงโกงเปนเสนเช่ือมติดตอกัน พระเนตรเหลือบ
ต่ํา พระนาสิกโดง พระกรรณยาวจรดพระอังสา พระโอษฐหนาและเรียวขึ้นเปนมุม ซ่ึงมีพระพักตร
และศิราภรณคลายกับท่ีเจดียจุลประโทน  

                                  
                    ภาพท่ี  28                                               ภาพท่ี  24                                          ภาพท่ี  36   
 
ภาพท่ี 28  เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ดินเผา  ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15           
พบท่ีโบราณสถานคูบัว หมายเลข 39  จังหวัดราชบุร ี
ท่ีมา : ผาสุข  อินทราวุธและคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวันตก                                    
ภาพท่ี 24  เศียรพระโพธิสัตว ดินเผา  ศิลปะทวารวดีตอนตน  พุทธศตวรรษ ท่ี 11 –  13                     
พบท่ีโบราณสถานคูบัว  หมายเลข 40 จังหวัดราชบุร ี
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร   
ภาพท่ี 36  เศียรพระโพธิสัตว  ปูนปน พุทธศตวรรษท่ี 15  พบท่ีเจดียจุลประโทน จังหวัด นครปฐม 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร   
 

                                                             

 31กรมศิลปากรและสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, ศิลปะทวารวดี, ตนกําเนิดพุทธศิลป
ในปะเทศไทย, สิงหาคม 2552, 125.  
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                       ภาพท่ี  15                                          ภาพท่ี  17                                         ภาพท่ี  18 
 
ภาพท่ี 15  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  ศิลปะทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15  
ภาพท่ี 17  และภาพท่ี 18  พระโพธิสัตว  ศิลปะทวารวดีตอนตน พุทธศตวรรษท่ี 11 – 13                       
พบท่ีโบราณสถานคูบัว  หมายเลข 40 จังหวัดราชบุร ี  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร                 
    
เปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ  
 รูปเคารพทางพุทธมหายานแถบตะวันออก คือปราจีนบุรี หรือภาคอีสานแถบอําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย บานตาลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รวมท้ังท่ีศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ จัดเปนประติมากรรมสําริดฝมือชางช้ันเยี่ยม สันนิษฐานวาบริเวณนี้นาจะเปนแหลงผลิต
สําคัญ และยังสัมพันธกับประติมากรรมมหายานในเขมรกอนเมืองพระนคร ดังนั้นรูปแบบศิลปกรรม
นาจะเปนการรับพุทธมหายานท่ีผานมาจากเขมรซ่ึงรวมสมัยกับทวารวดี)                

                                                               
                                               ภาพท่ี  58                                                   ภาพท่ี  59 
 
ภาพท่ี 58  และภาพท่ี 59  พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย พบท่ีบานฝาย  อําเภอลําปลายมาศ       
จังหวัดบุรีรัมย พุทธศตวรรษท่ี 13      
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครภาพ    
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ภาพท่ี 60  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร สําริด อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปลลวะตอนตน                  
พุทธศตวรรษท่ี 12   พบท่ี ควนสราญรมย  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ ลพบุร ี      
           
เปรียบเทียบกับภาคใต (เวียงสระ)          
 พระองคทรงประทับยืน มีศิราภรณพระพุทธเจาอมิตาภะประทับอยูดานหนา มีแปดกร 
กลาววาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ทรงมีรูปแบบถึง 108 และหลายพระนาม เชน อวโลกิเตศวร 
โลกนาถ มหากรุณา เปนตน ทรงอาภรณเครื่องประดับอันงดงามของพระองคบงบอกถึงสภาวะแหง
ความงามความสุขอันอุดม พระมหากรุณาของพระองคผูทรงฤทธ์ิอํานาจ นําผูคนท่ีกราบไหวพระองค
ไปสูสวรรคหรือนิพพานพรอมพระองค32                
 รูปแบบท่ีนิยมเฉพาะในบริเวณคาบสมุทรอินโดนิเซียและเทือกเขาหิมาลัย จากลักษณะ
ของชฏามงกุฏในลักษณะท่ีเสนพระเกศาขมวดยอยลงมาเปนวงโคงซอนกันนั้น แสดงใหเห็นอิทธิพล
จากภาคใตของอินเดีย กับรสนิยมของศิลปะชวาภาคกลาง33                                                    

                                                             

 
32สันติ  เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ) การเริ่มตนและการสืบเนื่องงานชาง

ในศาสนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, มีนาคม 2544), 24. 
 33พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพริเวอร บุคส,2553), 
254. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

  

 

130

 

                                                                 
ภาพท่ี  61  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 8 กร  ศิลปะศรีวิชัย  พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 พบท่ีวัดเวียง  
อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธาน ี  
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร   
 

                                                                        
ภาพท่ี 47  พระปทมปาณิ  (พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร) ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษท่ี 14 - 15         
จากวัดบรมธาตุไชยา  อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี  ประมาณป พ.ศ. 1318 (ค.ศ.775) หลอสําริด
ข น า ด เ ท า ค น จ ริ ง  เ ป น ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ท่ี ง า ม ท่ี สุด  ( สํ า ริ ด แ ละ เ งิ น  สู ง  6 3  เ ซน ติ เ ม ต ร )                                         
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
- พระโลเกศวรส่ีกร   พระพักตรกลม พระหัตถขวาลางทรงถือดอกบัวปทมะ พระหัตถขวาบนทรงถือ
พวงประคํา พระหัตถซายบนทรงถือคัมภีร พระหัตถซายลางทรงถือหมอน้ําอมฤต ทรงสวมเชือก
ศักดิ์สิทธ์ิในรูปของผาคลองไหล ท่ีพระโสณีมีผาคาดผูกเปนโบวไวท้ังสองขาง34 

                                                             

 
34พิริยะ  ไกรฤกษ, ศิลปะทักษิณกอนพุทธศตวรรษท่ี 19, 168.  
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ภาพท่ี 62  พระโลเกศวรส่ีกร ประมาณครึ่งหลัง พุทธศตวรรษท่ี 14 (ครึ่งแรกคริสตศตวรรษท่ี 9) 
ไมทราบท่ีมา  (สําริด สูง 21.5 เซนติเมตร) 
ท่ีมา : พิริยะ   ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย (เลม 1 ศิลปะกอนพุทธศตวรรษท่ี 19) 
 
- พระโลเกศวรแปดกร  ประติมากรรมฝมือชางหลวง ศิลปะอาณาจักรศรีวิชัยในยุครุงเรืองท่ีสุด35  

                                                                                                                    
ภาพท่ี 61  พระโลเกศวร(อวโลกิเตศวร) 8 กร ประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 14 จากวัดพระบรมธาตุ
ไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธาน ี(สําริด สูง 76.7 เซนติเมตร) 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร  
 
- พระโลกนาถ หรือผูทรงคุมครองโลก มีหลายแบบ เชน  
 แบบนาลันทา  ประทับในทาลลิตาสนะ พระหัตถขวาประทานพร พระหัตถซายทรงถือ
กานดอกปทุม ประทับในทาลลิตาสน เหนือปทมาสน มีประภามณฑลรูปเปลวเพลิงอยบ้ืูองหลัง36 

                                                             

 
35เรื่องเดิม, 166. 

 36พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพริเวอร บุคส ,2553), 
254  
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ภาพท่ี 63  พระโลกนาถ (พระโพธิสัตวปทมปาณ)ี ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15  
พบท่ี บานกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สําริด สูง 20.3 เซนติเมตร) 
ท่ีมา : จัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติวัดมัชณิมาวาส จังหวัดสงขลา   
 
 แบบจาม  รูปยืนพระหัตถขวาประทานพร หัตถซายทรงถือดอกปทมะทรงคาดหนังเสือ
และอุทรพันธะ (หมหนังกวางเฉียงพระอังสะซาย มีหนังเสือพันอยูรอบพระโสณี มีรูปพระธยานิพุทธ
เจาอมิตาภะประดับอยูท่ีมวยพระเกศา)37 
  

                                                                                                     
ภาพท่ี 64  พระโลกนาถ (พระโพธิสัตวปทมปาณี) จากวัดพระบรมธาตุไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ประมาณครึ่งแรกพุทธศตวรรษท่ี 15 ปลายคริสตศตวรรษท่ี 10 (ศิลา สูง 100 เซ็นติเมตร) 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 
 แบบชวา  มีส่ีกร พระหัตถขวาลางประทานพร พระหัตถขวาบนทรงถือลูกประคํา พระ
หัตถซายทรงถือคัมภีร พระหัตถซายลางถือกานดอกปทมะ ซ่ึงจะมีลักษณะคลายกับรูปจิตรกรรมภาพ

                                                             

 
37พิริยะ  ไกรฤกษ, ศิลปะทักษิณกอนพุทธศตวรรษท่ี 19, 182.  
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พระโลกนาถท่ี   “ศรีวิชัยปุระ” ดังปรากฏในคัมภีร อัศฎาสาหสริกา ท่ีเขียนขึ้นในประเทศเนปาล ชวง
กลางพุทธศตวรรษท่ี 16  (ตนคริสตศตวรรษท่ี 11)38 
                   
 
 
 
 
       
 
ภาพท่ี 53  พระโลกนาถ รูปเศียรเดี่ยว  4  กร “ศรีวิชัยปุระ” ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษท่ี14-15               
พบท่ี อ.สะทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา      
            
3. จังหวัดนครปฐม 

จากการขุดคนทางโบราณคดีพบพระโพธิสัตวจํานวน 2 องค  เชน พระโพธิสัตวเมตไตรยเปน
ปูนปน  และเศียรพระโพธิสัตวเปนสําริด ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 38พิริยะ  ไกรฤกษ, “อารยธรรมไทย,” พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เ(ลม 1) ศิลปะกอน
พุทธศตวรรษท่ี 19, คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 201.   
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ตารางท่ี 9   การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบประติมากรรมพระโพธิสัตวจังหวัดนครปฐม 
 

พระโพธิสัตว ลักษณะประติมาน อายุ
สมัย 

เปรียบเทียบกับพระ
โพธิสัตวศรีวิชัย 

เปรียบเทียบกับชวา 

1.พระเมตไตรย 
(ภาพท่ี 35) 

 
พบท่ีตําบลธรรมศาลา 
 
 

2. เศียรพระโพธิสัตว 
(ภาพท่ี 36) 

 
พบท่ีเจดียจุลประโทน 

มี สั ญ ลั ก ษ ณ ส ถู ป ท่ี
ชฎามงกุฎ ประทับนั่ง
ทาลํ าลอง พระหัตถ
ขวาประทานพร พระ
หัตถซายถือดอกจําปา  
 
 
 
 
พระขนงโกงเช่ือมตอ
กัน พระเนตรเหลือบ
ลงมา พระกรรณยาว
จรดพระอังสา  พร ะ
โอษฐหนาและเรียว
ข้ึนเปนมุม 

14 – 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ล า ง
พุ ท ธ 
15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ภาพท่ี 9) 

 
พบท่ีเมืองอูทอง 
พระพักตรและศิราภรณ
ค ล า ย กั บ เ ศี ย ร พ ร ะ
โพธิสัตวท่ีเจดียจุลประ
โทน 

(ภาพท่ี 65) 

 
พบท่ีแควนเบงกอล 
มีรู ป แบ บ เห มือน กั บ
พระเมตไตรยท่ีตําบล
ธรรมศาลา (เลียนแบบ
นาสันทา) 
 
 

 
การวิเคราะหเปรียบเทียบพระโพธิสัตว 

1. พระโพธิสัตวเมตไตรย  สําริด ศิลปะอินเดียแบบปาละ พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15   
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภูมิภาคอื่นที่อยูรวมสมัยกัน 
 พระโพธิสัตวไมเตรยะองคนี้ มีลักษณะใกลเคียงกับแบบท่ีสรางในแควนเบงกอล โดย
เลียนแบบมาจากนาลันทาอีกตอหนึ่ง ซ่ึงนาจะนําเขามาจากแควนเบงกอล มีอายุประมาณครึ่งแรกของ
พุทธศตวรรษท่ี 16 (ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษท่ี 10) มีสถูปท่ีหนาชฎามงกุฎ ประทับนั่งในทาลําลอง 
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จากคัมภีรสันธนมาลาของลัทธิตันตระ39 กลาววา ทรงมี 2 กร พระหัตถขวาประทานพร พระหัตถซาย
ทรงถือดอกจําปา บางนิกายเช่ือวาพระองคเปนผูสถาปนาลัทธิตันตระยาน สันนิษฐานวาสรางขึ้นในบัง
คลาเทศ และเปนองคท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงใชเปนตราประจําพระราชวัง
ดุสิตดวย 

                                             
                                                  ภาพท่ี 35                                                   ภาพท่ี 65 
 
ภาพท่ี 35  พระโพธิสัตวเมตไตรย สําริด สูง 10.6 เซนติเมตร ศิลปะอินเดียแบบปาละ พุทธศตวรรษท่ี 
14 – 15  ขุดพบท่ีตําบลธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม                                     
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร  
ภาพท่ี 65  พระโพธิสัตวเมตไตรย สําริด สูง 9 เซนติเมตร ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษท่ี 16 นําเขามาจาก
แควนเบงกอล ของหลวงพระราชทาน  พระท่ีนั่งอัมพร พระราชวังดุสิต    
                                                    
2. เศียรพระโพธิสัตว (ใชรวมกับเศียรพระตถาคตในการตกแตงเจดียจุลประโทนในสมัยท่ี 3) 
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภูมิภาคอื่นที่อยูรวมสมัยกัน  
 ท่ีเจดียจุลประโทน พบเศียรพระตถาคตและเศียรพระโพธิสัตวขนาดตางๆ เปนจํานวน
มาก มีลักษณะพระขนงโกงเปนเสนเช่ือมติดตอกัน พระเนตรเหลือบลง พระกรรณยาวจรดพระอังสา 
พระโอษฐหนาและเรียวขึ้นเปนมุม40               
 เปรียบเทียบไดกับเศียรของพระโลกนาถสัมฤทธ์ิ ท่ีพบท่ีโบราณสถานหมายเลข 13 อําเภอ  
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงมีรูปแบบพระพักตรและศิราภรณคลายกับเศียรพระโพธิสัตวปูนปนท่ีพบ
                                                             

 39พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพริเวอร, 2553), 257.                                                                                
 40เรื่องเดิม, 276 - 277.                                                                                 
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ท่ีเจดียจุลประโทน จึงกําหนดอายุไดในชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 15 (ปลายคริสตศตวรรษท่ี 9) เศียร
เหลานี้นาจะประดับดานบนของเจดียจุลประโทนในสมัยท่ี 3 

           
                      ภาพท่ี  36                                           ภาพท่ี  66                                           ภาพท่ี  23       
                                               
ภาพท่ี 36  เศียรพระโพธิสัตว ปูนปน ชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 15 พบท่ีเจดียจุลประโทน            
จังหวัด นครปฐม 
ภาพท่ี 66  เศียรพระตถาคต ปูนปน ชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 15 พบท่ีเจดียจุลประโทน               
จังหวัด นครปฐม 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร               
ภาพท่ี  23  พระโลกนาถ สําริด  กลางพุทธศตวรรษท่ี 14 – กลาง 15 พบท่ีโบราณสถาน หมายเลข 13 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                         
ท่ีมา : พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย       
 
4. จังหวัดเพชรบุรี 
 สถูปทุงเศรษฐี สรางขึ้นตามการนับถือศาสนาพุทธ นิกายมูลสรรวาสติวาท41 ซ่ึงสอดคลอง
กับโบราณสถานท่ีเจดียจุลประโทน เมืองนครปฐม  ตามคติความเช่ือของลัทธิมหายาน ท่ีมักสราง
พระพุทธรูปและพระโพธิสัตวใหมีพระเนตรเหลือบมองต่ํา เปนการแสดงความเมตตากรุณา และยัง
สอดคลองกับโบราณสถานหมายเลข 40 ท่ีเมืองคูบัว ซ่ึงพบพระโพธิสัตววัชรปาณี อันเปนสัญลักษณ
ของปญญาในลัทธิมหายาน 
                                                             

 41 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 1 ราชบุร,ี ทุงเศรษฐี โบราณสถาน
ทวารวดี ชายฝงทะเลเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ, 2543), 91. 
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 อิทธิพลดานศาสนาและความเชื่อ ท่ีแพรหลายในอินเดียและไดเขามาเปนแบบอยางใน
ทองถ่ิน คือคติการบูชาเจดียซ่ึงเปนบอเกิดแหงบุญ จึงมีการสรางเจดียทุงเศรษฐี ซ่ึงเปนวัฒนธรรม
ทวารวดีท่ีแพรหลายในราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 จากคติความเช่ือทางพุทธศาสนามหายานท่ีฝงราก
ลึกลงในทองถ่ิน  
 สถูปทุงเศรษฐีเปนสถูปประจําชุมชนชายฝงทะเล เปนท่ีพักเรือของพอคาและนักเดินทาง 
และยังคลายคลึงกับโบราณสถานหมายเลข 8  และ 31 ท่ี เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี 
ประติมากรรมปูนปนก็คลายคลึงกับท่ีเมืองนครปฐม สันนิษฐานวาคงมีอายุไมเกาไปกวาพุทธศตวรรษ
ท่ี 13 เพ่ือใชประกอบพิธีกรรมรวมกันของคนในชุมชนและอาจรวมถึงนักเดินทางท่ีแวะผานมาเปน
ครั้งคราวดวย      
 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีพบพระโพธิสัตว จํานวน 2 องค เชน พระโพธิสัตวอวโลกเต
ศวรและพระโพธิสัตวกษิติครรภ ซ่ึงเปนปูนปนท้ังหมด จากลายละเอียดดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 10  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบประติมากรรมพระโพธิสัตวจังหวัดเพชรบุรี 
 

พระโพธิสัตว ลักษณะประติมาน อายุ
สมัย 

เปรียบเทียบกับพระ
โพธิสัตวศรีวิชัย 

เปรียบเทียบกับชวา 

1. อวโลกิเตศวร 
(ภาพท่ี 38) 

 
พบท่ีโบราณสถานทุง
เศรษฐี 
 
 

2. กษิติครรภ 
(ภาพท่ี 40) 

 
พบท่ีถ้ํายายจูงหลาน 

ยืนตริภังค  ไม เอียงพระ
เ ศี ย ร  พ ร ะ หั ต ถ จ ะ ถื อ
สิ่ งข อง เช น  วัชระ หรื อ
ดอกบัว  หากไมถือก็จะ
วางไวตามสวนตางๆของ
พระวรกาย 
 
 

ยืนตริภังค หัตถขวาถือไม
เทาขักขระ พระเนตรมอง
ลงมา 
  

13 – 14 
 
 
 
 
 
 
 

13 

(ภาพท่ี 16) 

 
พบท่ีเมืองคูบัว 
ลักษณะคลายพระอว
โ ล ท่ี ทุ ง เ ศ ร ษ ฐี  รั บ
รูปแบบและคติจา ก
ภาคใต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพท่ี 67) 

 
พบท่ีวิหารของจัน ทิ
เพลาสัน 
มีลักษณะประทับนั่ ง 
ลลิตาสนะ พระหัตถ
ซายถือดอกบัวรองรับ
ตนกัลปพฤกษ  หัตถ
ขวาหักหายไป 

 
การวิเคราะหเปรียบเทียบพระโพธิสัตว 

1. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ปูนปน ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13 - 14      
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภูมิภาคอื่นที่อยูรวมสมัยกัน            
 พระโพธิสัตวทุงเศรษฐีมีความคลายคลึงกับพระโพธิสัตวท่ีพบท่ีเมืองโบราณท่ีนครปฐม
และเมืองคูบัว และอีกหลายเมืองท่ีอยูรวมสมัยในวัฒนธรรมทวารวดี ซ่ึงมีอายุประมาณกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 มีความคลายคลึงกนัในสวนของเครื่องประดับศีรษะและทรงผม แตมีความแตกตางใน
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เรื่องฝมือและเชิงชาง โดยชางท่ีทุงเศรษฐีจะมีฝมือดอยกวา อาจเปนเพราะกําลังทรัพยท่ีนอยกวาหรือ
อาจเปนเพราะฝมือของชางทองถ่ินก็เปนได ลักษณะประติมากรรมปูนปนก็ยังคลายคลึงกันกับท่ีเมือง
นครปฐม สันนิษฐานวาคงมีอายุไมเกาไปกวาพุทธศตวรรษท่ี 13 
 เปรียบเทียบกับพระโพธิสัตววัชรปาณี ท่ีเมืองโบราณคูบัว ซ่ึงจะสอดคลองกับคติมหายาน
ระหวางศิลปะศรีวิชัยกับศิลปะทวารวดี ในเรื่องของความเมตตากรุณา โดยแสดงออกทางพระพักตร 
แยมพระโอษฐอยางออนโยน และเหลือบพระเนตรลงมา บริเวณพระพักตรยังคงรองรอยการลงสีแดง
บริเวณขอบพระพักตร ขอบพระโอษฐ (เปนลักษณะพระโพธิสัตวท่ีทุงเศรษฐี) และพระวรกายของ
ประติมากรรมมักปรากฏท้ังรูปยืนตรงและตริภังค สวนใหญไมเอียงพระเศียร มีการแสดงพระหัตถ
หลายรูปแบบ เชน การประนมพระหัตถ การถือส่ิงของ อาทิ วัชระ หรือดอกบัว เปนตน หากไมไดถือ
ส่ิงของก็จะวางพระหัตถไวท่ีสวนตางๆ ของพระวรกาย     

                                    
                                           ภาพท่ี  38                                                 ภาพท่ี  16 
 
ภาพท่ี 38  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ปูนปน ศิลปะทวารวด ีพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14                                     
ภาพท่ี 16  พระโพธิสัตววัชรปาณี  ดินเผา  ศิลปะทวารวด ีพุทธศตวรรษท่ี 12 (ครึ่งแรกของ
คริสตศตวรรษท่ี 7) พุทธศตวรรษท่ี 12 (ครึ่งแรกของคริสตศตวรรษท่ี 7)                                         
ท่ีมา : พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหงาแหงศิลปะไทย                 
           
2. พระโพธิสัตวกษิติครรภ  ปูนปน ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13 
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภูมิภาคอื่นที่อยูรวมสมัยกัน                
 พระโพธิสัตวกษิติครรภ องคท่ีปรากฏเปนภาพสลักในวิหารใหญดานทิศเหนือของจันทิเพลา
สัน42 ในชวาภาคกลาง (อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14) ลักษณะพระโพธิสัตวประทับนั่งลลิตาสนะ พระ

                                                             

 42A. J. Bernet Kempers, Ancient Indonesian Art (Amsterdam, 1959), 135.  
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หัตถซายถือดอกบัวรองรับตนกัลปพฤกษ พระหัตถขวาหักไป (คงทําปางมารวิชัย) จัดเปนรูปแบบท่ี
ปรากฏในคัมภีรนิษปนโยคาวลี ซ่ึงเปนแบบท่ีปรากฏในศิลปะอินเดียสมัยปาละ43          

                                     
                                             ภาพท่ี  40                                                  ภาพท่ี 67 
 
ภาพท่ี 40  พระโพธิสัตวกษิติครรภ ปูนปน ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13 พบท่ีถํ้ายายจูงหลาน 
จังหวัดเพชรบุรี                                                                
ภาพท่ี 67  พระโพธิสัตวกษิติครรภ  ศิลปะชวาภาคกลาง พุทธศตวรรษท่ี 14 ภาพสลักในวิหารของ
จันทิเพลาสัน 
ท่ีมา : ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน 
 
 
 
 
                                                             

 43ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 271.   
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5. จังหวัดเพชรบูรณ เมืองโบราณและชุมชนโบราณรวมสมัยทวารวดี บริเวณลุมแมน้ําปาสัก  
จากการขุดคนทางโบราณคดีพบพระโพธิสัตว 2 องค เชน เศียรพระเมตรไตรยเปนดินเผาและ

พระศรีอาริยเมตรไตยเปนปูนปน ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 
ตารางท่ี 11  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบประติมากรรมพระโพธิสัตวจังหวัดเพชรบูรณ 
 

พระโพธิสัตว ลักษณะประติมาน อายุสมัย เปรียบเทียบกับ
พระโพธิสัตวศรี
วิชัย 

เปรียบเทียบกับเขมร 

1. เศียรพระเมตรไตรย
(ภาพท่ี 40) 

 
พบท่ีเขาถมอรัตน 
 
2. พระศรีอาริยเมตรไตรย 
(ภาพท่ี 44) 

 
พบท่ีเขาคลังใน 
 

มีสั ญ ลั ก ษ ณ ส ถู ป ท่ี
มวยผม ทํา เปนชฎา
มงกุฎสูง 
 
 
 
 
ประทับนั่ ง ขัดสมาธิ 
หนามงกุฏมีรูปสถูป
ประดับอยู ซึ่งประดับ
ติดพระเกศา 

13 – 14 
 
 
 
 
 
 
13 - 14 

 (ภาพท่ี 40) 

 
ศิลป ะเข มรแ บบไ พร ก
เมง-กําพงพระ(รวมสมัย
กันมีรูปแบบท่ีเหมือนกัน 
(ภาพท่ี 69) 

 
พบท่ีปาเล็มบัง 
ลักษณะเหมือนกับพระ
ศรีอาริยเมตรไตรยท่ีเขา
คลังใน เมืองศรีเทพ 

 
      การวิเคราะหเปรียบเทียบพระโพธิสัตว 

1. เศียรพระโพธิสัตวไมเตรย  ดินเผา ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14   
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภูมิภาคอื่นที่อยูรวมสมัยกัน                
   ประติมากรรมภาพสลักนูนสูงท่ีผนังถํ้าศาสนสถาน เปนภาพพระโพธิสัตวหลายองคสราง
ขึ้นเลียนแบบภาพสลักรูปพระโพธิสัตวตางๆ บนผนังถํ้าอชันตา และเอลลูรา ศิลปะคุปตะ ทําขึ้นเนื่อง
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ในพุทธศาสนามหายาน ในประเทศอินเดีย มีช้ินหนึ่งเปนเศียรพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย มี
สัญลักษณสถูปอยูท่ีมวยผม ทําเปนทรงชฏามงกุฎทรงสูง มีลักษณะเปรียบเทียบไดกับประติมากรรม
พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรยหลอดวยสําริด ศิลปะเขมรแบบไพรกเมง – กําพงพระท่ีมีอายุรวมสมัย
กัน และแพรหลายในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง แถบจังหวัดบุรีรัมย และนครราชสีมา 
เนื่องจากถํ้าถมอรัตนอยูไมไกลจากดินแดนแถบอีสานซ่ึงเปนแหลงอารยธรรมเขมรในประเทศไทย จึง
นาจะมีการติดตอแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน 
 พระโพธิสัตวท่ีมีอิทธิพลในวัฒนธรรมทวารวดี รูปเคารพพระโพธิสัตวในศิลปะทวารวดี
อาจจะไมไดเปนรูปเคารพท่ีเปนประธานเสมอไปแตอาจเปนรูปเคารพช้ันรองท่ีปรากฏในฐานะบริวาร
ของพระพุทธเจาก็ได  
  สรุปเปนสมัยทวารวดีตอนกลาง (อยางแทจริง) อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 15 เปนแบบ
พุทธเถรวาท และมีบางสวนเปนพุทธมหายาน เชน ท่ีถํ้าถมอรัตน ท่ีศรีเทพ มีลักษณะเลียนแบบศิลปะ
คุปตะของอินเดีย ตอมาก็พัฒนาเปนลักษณะทองถ่ินและปรับเปนรูปแบบตัวเอง 
 ดินแดนประเทศไทย มีรองรอยวัฒนธรรมเขมรปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน สวนใหญจะ
เปน ดิน แด นท่ี มีอ าณ าเข ตติ ดต อห รือ ใก ล เ คี ยง กับ ปร ะเ ทศ กัม พูช า  เ ชน  จั งห วัด ใน ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณลุมแมน้ําชี – มูล ภาคตะวันออก บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก และเมืองใน
วัฒนธรรมเขมรท่ีตั้งอยูในภาคกลางของประเทศไทย เชน ลพบุรีและเพชรบูรณ หลักฐานวัฒนธรรม
เขมรท่ีพบ มีท้ังศิลาจารึกอักษรขอมโบราณ และยังพบโบราณสถาน ประติมากรรมศิลปะเขมรราว
พุทธศตวรรษท่ี 10 – 11 เปนตนมา44 

                                                             
44กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม, คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550.  นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน 2550 
เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย), 37. 
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                                               ภาพท่ี  43                                                        ภาพท่ี 68 
 
ภาพท่ี 43  เศียรพระโพธิสัตวไมเตรย ดินเผา ศิลปะทวารวดี  พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14   พบท่ีผนังถํ้าบน
เขาถมอรัตน จังหวัดเพชรบูรณ 
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร                     
ภาพท่ี68  เศียรพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย สําริด ศิลปะเขมรกําพงพระ  ตนพุทธศตวรรษท่ี 14พบ
ท่ี อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา             
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร                                                       
           
2. พระศรีอาริยเมตไตรยะ  ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14   
คติความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตวเมตไตรย   
 พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย มีความแตกตางจากพระโพธิสัตวองคอ่ืนๆ คือ เปนท่ี
เคารพท้ังฝายเถรวาท ท่ีหมายถึง พระอนาคตพุทธเจาท่ีประทับอยูบนสวรรคช้ันดุสิต และจะเสด็จลงมา
ตรัสรูเปนองคตอไปในกัลปนี้ตอจากพระสมณโคดม ทางฝายมหายานก็นับถือในฐานะพระโพธิสัตว
องคหนึ่งในกลุมพระโพธิสัตวแปดองค หรือ อัษฏมหาโพธิสัตวในคติมหายานตันตระ   
 คติความเชื่อเร่ืองพระอนาคตพุทธเจา รับอิทธิพลพุทธศาสนาแบบเถรวาท จากวัฒนธรรม
ทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย ประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร   และพระเมตไตรย 
แสดงใหเห็นอิทธิพลอินเดียแบบหลังคุปตะ ซ่ึงเปนพุทธศาสนาแบบมหายาน ลักษณะการแตงกายของ
พระโพธิสัตวเมตไตรย เปนนักบวช คลายประติมากรรมสมัยหลังคุปตะจากแควนมหาราษฎร ซ่ึงเปน
ความเช่ือมาจากคัมภีรคันธวยุหสูตร ของพุทธศาสนาแบบตันตระ84 
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การวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตวที่พบในภูมิภาคอื่นที่อยูรวมสมัยกัน                    
 พระโพธิสัตวเมตไตรย คืออนาคตพุทธท่ีจะลงมาตรัสรูตอจากพระพุทธเจาองคปจจุบัน
ปรินิพพาน 5000 ป พระโพธิสัตวองคนี้เปนท่ีนับถือมากท้ัง 2 นิกาย (หินยานและมหายาน) รูป
โพธิสัตวเมตไตรย มักปรากฏคูเคียงกับพระพุทธรูปตั่งแตสกุลคันธาระ และนิยมทําเรื่อยมา จะฉลอง
พระองคแบบกษัตริยอินเดีย (ในยุคคุปตะมักมีหนังกวางพาดบนอังสะซาย หนามงกุฎ มีรูปสถูป
ประดับอยู หรือไมมีมงกุฎ สถูปจะประดับติดพระเกศา) ประทับยืนหรือนั่งขัดสมาธิหรือหอยพระบาท 
(วางพระบาทบนดอกบัว) พระหัตถทํามุทราตางๆ มีปางธรรมจักร หรือ ถือสัญลักษณรูปคนโฑน้ํา 
(กลศ) หรือหมอน้ํามนต (กมัณฑลุ และธรรมจักรซ่ึงวางบนดอกบัวอีกทีหนึ่ง  (หรือถือดอกนาคเกสร
ซ่ึงดูเหมือนดอกบัว) บางครั้งทําเปนปางวิตรรกะและปางประทานพร ซ่ึงพบประติมากรรมพระ
โพธิสัตวองคนี้ในทุกประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนา เชน จีน ธิเบต เนปาล ญี่ปุน และในดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ก็พบประติมากรรมพระโพธิสัตวองคนี้  เชน ในเขมร45 
 

                                            
                                               ภาพท่ี  44                                                       ภาพท่ี  69 
 
ภาพท่ี 44  พระศรีอาริยเมตไตรยะ ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13 – 14  พบท่ีเขาคลังในเมือง
โบราณศรีเทพ    
ท่ีมา : ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร                                                   
ภาพท่ี 69  พระศรีอาริยเมไตรยะ สําริด ศิลปะชวาภาคกลางพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 พบท่ีปาเล็มบัง   
ท่ีมา : ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฎิมาฝายมหายาน    
 
 
                                                             

45ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา.                            
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บทสรุป 
 

 จากผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบพระโพธิสัตว ท่ีพบในเมืองโบราณ สมัยทวารวดี  ลุม
แมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก พุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 นั้น  ทําใหทราบขอสรุปเกี่ยวกับพระโพธิสัตว 
ในเมืองโบราณ 4 เมืองดังกลาว ดังนี ้
 

คติการสรางพระโพธิสัตว 
 คติการสรางพระโพธิสัตว สมัยทวารวดี ในบริเวณภาคกลาง ฝงตะวันตก พุทธศตวรรษท่ี 
12 – 16 นั้นรับอิทธิพลพุทธศาสนามหายานจากอินเดีย หรือภาคใตของประเทศไทย ซ่ึงแพรหลายเขา
มา หรือจากการติดตอคาขายแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน  
 ศิลปะทวารวดี มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 สรางในพุทธศาสนาฝายเถรวาท
(หินยาน) ซ่ึงเจริญขึ้นในภาคกลาง กอนแพรไปสูภาคอีสานและภาคใต  
 ภาคใตแหลงสําคัญพุทธศาสนามหายาน คติมหายานจะนิยมสรางรูปพระโพธิสัตวอวโลกิ
เตศวร พบมากในชวงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 18 เรียกวาศิลปะศรีวิชัยและแพรอิทธิพลมายังภาคกลาง
ของประเทศไทยเชนกัน 
 

การกําหนดอายุของพระโพธิสัตว 
 ศาสตราจารยหมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล ไดแบงกลุมพระโพธิสัตวออกกเปน 3 กลุม คือ 
 1. สมัยทวารวดีตอนตน ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 พบในภาคกลางและภาคใต ชวงหัว
เล้ียวหัวตอระหวางพุทธศตวรรษท่ี 9 – 11 นําเขามาจากภายนอก คือ อินเดีย ซ่ึงเปนยุคแรกท่ีเริ่มสราง
รูปเคารพขึ้นเอง เปนศิลปกรรมกอนทวารวดีรับอิทธิพลอินเดีย บริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงอาจเปน
รูปแบบดั้งเดิมท่ีปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน อิทธิพลอินเดีย ศิลปะอมราวด ีพุทธศตวรรษท่ี 
6 – 9  ศิลปะคุปตะ พุทธศตวรรษท่ี 9 – 11 และศิลปะหลังคุปตะ พุทธศตวรรษท่ี 11 - 13 
 2. สมัยทวารวดีตอนกลาง (สมัยทวารวดีอยางแทจริง) ราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 15 เปน
ชวงศิลปะทวารวดีมากท่ีสุด วิวัฒนาการเลียนแบบอินเดีย ระยะแรกมีอิทธิพลทองถ่ินผสมอยูมาก เชน 
ทายืนท่ีเอียงตัวเล็กนอย เปนประติมากรรมปูนปนหรือดินเผาประดับศาสนสถาน เชนท่ี นครปฐม และ
ท่ีคูบัว จังหวัดราชบุรี และภาพเลาเรื่องชาดก พบทีเจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม หรือพระ
โพธิสัตวท่ีวิหารวัดโขลง เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี ซ่ึงแสดงถึงความงามหรือเทคนิคการสรางจัดเปน
ฝมือชางหลวงมากกวาชางทองถ่ิน เปนยุคเจริญรุงเรืองสมัยทวารวดแีละประติมากรรมสําริดพบท่ีเมือง
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ฝาย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 – 14 เปนยุคท่ีเจริญรุงเรือง
ในการหลอสําริด รับคติพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน   
 3. ศิลปะทวารวดีตอนปลาย อิทธิพลขอมละสกุลชางทองถ่ิน ราวพุทธศตวรรษท่ี 15 – 18 
ยุคนี้ทวารวดีเริ่มเส่ือมแลว เพราะอิทธิพลขอมไดเขามาแทนท่ี โดยเฉพาะท่ีอีสานตอนลางและภาค
กลาง ซ่ึงมีศูนยกลางท่ีลพบุรแีตกลุมพุทธศาสนาแบบเถรวาทหรอืมหายานแบบดั้งเดิมก็ไมไดหายไป
ไหน แตยังสืบเนื่องศิลปกรรมตอกันมาแบงออกได 2 สวน คือศิลปกรรมสืบตอมาจากทวารวดี
ตอนกลาง มีวิวัฒนาการท่ีเส่ือมลงจนกลายเปนสกุลทองถ่ิน และอีกสวนเปนศิลปกรรมอิทธิพลขอม
และวิวัฒนาการเปนทองถ่ิน หรือสกุลชางใหมเกิดขึ้น เชน ทวารวดีแบบทองถ่ินในภาคอีสาน (เหนือ) 
ภาคเหนือเปนศิลปะหริภุญไชยท่ีเริ่มจากอิทธิพลทวารวดีภาคกลาง ตอมาก็มีอิทธิพลขอม และภายหลัง
ก็มีศิลปะพุกามเขามาผสมผสานจนเปนรูปแบบใหม 
 ดังนั้นพระโพธิสัตวสมัยทวารวดี ท่ีพบบริเวณภาคกลาง ฝงตะวันตกนั้น จัดเปนรูปแบบ
ศิลปะทวารวดีในระยะท่ี 1 และตอเนื่องในระยะท่ี 2 คือมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 โดยรับ
อิทธิพลอินเดีย ศิลปะคุปตะและหลังคุปตะ และอิทธิพลจากภาคใตของประเทศไทยท่ีแผขยายขึ้นมา
จากการติดตอคาขายแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกันกับบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก 
กับภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึงปรากฏคติการสรางพระโพธิสัตว อิทธิพลอินเดียท่ีปรากฏบนศิลปะ
ทวารวดีท่ีทําขึ้นโดยชางทองถ่ิน ท่ีสืบทอดการสรางพระโพธิสัตวตอกันมา 
 

ความสัมพันธกับแหลงโบราณคดีอื่น  ๆ
 บริเวณภาคกลางซ่ึงถือวาเปนตนกําเนิดของวัฒนธรรมทวารวดีในประเทศไทยนั้น พบวา
ไดรับการเผยแพรวัฒนธรรมจากประเทศอินเดีย โดยเขามามีอิทธิพลตอศาสนาและความเช่ือ 
ศิลปกรรม วรรณกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนโบราณในบริเวณของภาคกลางอยาง
ชัดเจน การเขามาของชาวอินเดียนั้นเริ่มตนจากการเขามาเพ่ือติดตอคาขายกับดินแดนเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต การคาจึงเปนส่ือสําคัญในการทําใหเกิดการเผยแพรวัฒนธรรมอินเดียมายังภาคกลางของ
ประเทศไทย ชุมชนในภาคกลางจึงเลือกรับเอาวัฒนธรรมอินเดียในแบบท่ีตนพอใจมาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมพ้ืนเมืองเดิม ซ่ึงชุมชนสมัยทวารวดีในบริเวณภาคกลาง ท่ีปรากฏรองรอยการรับวัฒนธรรม
อินเดียในยุคแรกๆ ไดแก เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัด
นครปฐม และเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เปนตน 
 และอิทธิพลศรีวิชัย ศิลปะชวา จากภาคใตของประเทศไทย ก็ไดแผอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมเขามา หลักฐานสําคัญท่ีคนพบคือการนับถือศาสนาและการสรางงานเนื่องในพุทธศาสนา
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มหายาน ซ่ึงจะมีรูปแบบศิลปะชวา ในภาคใตกับภาคกลางของประเทศไทยท่ีเหมือนกัน เชนพระ
พักตรคอนขางแบนและกวาง พระขนงเปนรูปปกกา พระนาสิกใหญและแบน โอษฐแบะและพระ
หัตถทําปางวิตรรกะพระหัตถเดียวหรือสองพระหัตถ มีท้ังดินเผา ปูนปน สําริด เปนตน  
 บริเวณภาคกลาง ฝงตะวนัตก ลุมแมน้ําเจาพระยาปรากฏชุมชุมโบราณสมัยทวารดีถึง 4 
เมือง ท่ีมีความสัมพันธในดานวัฒนธรรมระหวางทองถ่ินซ่ึงรับวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางมา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมของตนเองไดอยางลงตัว ประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธแสดงถึง
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมคือ พระโพธิสัตวท่ีพบในแตละชุมชน จากการศึกษาพบวารูปแบบศิลปะ
พระโพธิสัตวมีลักษณะศิลปะภาคกลางและศิลปะภาคใต แสดงใหเห็นถึงการติดตอแลกเปล่ียนซ่ึงกัน
และกันระหวางทองถ่ินดวยกันเองอยางชัดเจน  
 คติการสรางพระโพธิสัตวรับอิทธิพลพุทธศาสนา นิกายมหายานจากภาคใตของประเทศ
ไทย อิทธิพลและศิลปะชวาภาคใต  และอิทธิพลอินเดียจากภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 
ศิลปะเปนแบบอมราวดี คุปตะและหลังคุปตะเขามาผสมผสานกับศิลปะทองถ่ิน 
 จึงสรุปไดวาพระโพธิสัตวในเมืองโบราณสมัยทวารวดี ลุมแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตก
ของภาคกลาง รับรูปแบบศิลปะทวารวดีมาผสมผสานกับศิลปะศรีวิชัย ภาคใต หรืออิทธิพลอินเดีย
ศิลปะคุปตะและหลังคุปตะ มาผสมผสานกับรูปแบบทองถ่ิน จนเกิดเปนเอกลักษณของตนเองเฉพาะ
ทองถ่ิน คติในการสรางแบบมหายานอยางชัดเจน 
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