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  The purpose of this research is to study the style and dating of Hinduism art 

in Ayutthaya Period. Emphasizing on the sculpture which sufficiently remains for study, where 

as, there’s only one Hinduism temple remains. The literary evidence is also analyzed along 

with the art objects. Additionally, a suggestion on new subject is presented in this research. 

 The results of the study are namely :  

1. The images of Hindu Gods in Ayutthaya Period could be classified in 3 

successive groups which show great stylistic differences but also share certain common 

features, as namely; Group of Sukhothai School-Khmer art Influences, Group of Khmer art 

influence (second time) and Group of South Indian art influence. These images also can 

reflect the attitude of historical issue in many ways. 

2. From the evidence of art and literature, it can be presumed that around the 15th 

Century A.D. Hinduism had a significant role for the Kingdom of Ayutthaya. Because of the 

amount of the images of Hindu Gods  which can be dated around that time, were mostly 

founded.  

3. Hinduism should have a crucial role on the relations between the capital city of 

Ayutthaya, Nakorn Si Thammarat and Kampaeng Phet, which was reflected in both of the art 

evidence and the literary evidence. 
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  แหงชาติ พระนคร ..................................................................................  41 

41 ชายผาในรูปพระอิศวรศิลปะอยุธยา ...................................................................  42 
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  พระนคร ...............................................................................................  44 
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  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ..........................................................  44 

47 พระตรีมูรติ หรือพระสทาศิวะ ศิลปะอยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

  พระนคร ...............................................................................................  45 

48 พระสทาศิวะสําริด ศิลปะเขมรสมัยนครวัด-บายน พุทธศตวรรที่ 17-18..................  46 

49 พระสทาศิวะ วัดภู จําปาสัก สปป. ลาว ศิลปะเขมรสมัยนครวัด พุทธศตวรรที่ 17....  46 

50 ลายจําหลักดานหลังภาพที่ 47...........................................................................  47 

51 เศียรพระอิศวร สข. 22 ศิลปะสุโขทัย จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

  พระนคร ...............................................................................................  47 

52 เศียรพระอิศวร ศิลปะอยุธยา  จาก Asian Art Museum The Avery Brundage  

  Collection, B60S18 .............................................................................  48 

53 กรองศอและทับทรวงในพระพุทธรูปทรงเครื่อง ศิลปะอยุธยาตอนกลาง  

  จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร..........................................  48 

54 สวนองคพระอิศวร ศิลปะอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร .....................  49 

55  ทวารบาลสลักบนบานประตูไมซุมจระนําเจดียวัดพระศรีสรรเพชญ ศิลปะอยุธยา 
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56 ครุฑสําริด ศิลปะอยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา .......  49 

57 พระพิฆเนศวร ศิลปะอยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม..........  50 

58 เทพนมปูนปนประดับปรางคยอดกลีบมะเฟอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ........  51 

 ฎ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ภาพที่   หนา 

59 มงกุฎเทวรูปพระอิศวร สข. 19 ศิลปะสุโขทัย จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
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100 รูปพระฤาษีสําริด ศิลปะอยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ......  72 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the problem) 

กกกกกกกกสมัยราชธานีกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 – 2310) แมจะมีการนับถือศาสนาพุทธเปน

หลัก ดังที่ไดพบเห็นหลักฐานดานศิลปกรรมทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุเปนจํานวนมาก ใน

ขณะเดียวกัน จากหลักฐานดานเอกสารและงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาไดปรากฏรองรอยของคติ

ความเชื่อในศาสนาฮินดูควบคูไปกับพุทธศาสนา ตามที่ปรากฏหลักฐานในดานเอกสาร ระบุวา

ศาสนาฮินดูเร่ิมแพรหลายเขามาตั้งแตชวงตนสมัย ไดแก โองการแชงน้ํา ที่ใชอานประกอบพระราช

พิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา1 เร่ิมตนดวยการกลาวถึงเทพเจาทั้งสามองคของศาสนาฮินดู คือ พระ

นารายณ พระอิศวรและพระพรหม2  

กกกกกกกกพระราชพงศาวดารชวงปลายสมัย ยังแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยทรงอุปถัมภและ

ใหความสําคัญตอศาสนาฮินดูมาก เชน รัชสมัยพระเจาปราสาททองทรงมีรับส่ังใหร้ือเทวสถาน

พระอิศวรและพระนารายณข้ึนมายังชีกุน3 และในสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงเปน

กษัตริยอยุธยาอีกพระองคหนึ่งที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดูเปนพิเศษ รวมทั้งชื่อของสมเด็จพระ

นารายณมหาราชมีที่มาจากชื่อของพระนารายณ เทพองคสําคัญของฮินดู เนื่องจากตอนพระราช

สมภพ เหลาพระญาติพระวงศตางเห็นมีส่ีพระกร แลวกลับเปนสองกรตามปกติ สมเด็จพระเจา

ปราสาททองจึงพระราชทานนามวาพระนารายณราชกุมาร4 ศาสนาฮินดูจึงมีบทบาทสําคัญเปน

อยางยิ่งในราชสํานัก โดยมีความเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยอยางเห็นไดชัด อันสะทอน

                                                 
กกกกกกกก1 จิตร ภูมิศักดิ์, โองการแชงน้ํา และขอคิดใหมในประวัติศาสตรไทยลุมน้ําเจาพระยา (กรุงเทพฯ : 

ดวงกมล, 2524), 3. 

 2 วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับถอดความ (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 

จํากัด (มหาชน), 2539), 9-10. 

กกกกกกกก3 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 2  (พระนคร 

: โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 2505), 15. 

กกกกกกกก4 กรมศิลปากร, “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ พันจันทนุมาศ (เจิม) และพระจักรพรรดิพงศ (จาด) (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 

2507), 343. 
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อยูในพระนามาภิไธยของกษัตริยอยุธยาอยูหลายพระองค5 และความนิยมในการมีพราหมณ

โหราจารยประจําราชสํานักเพื่อเปนที่ปรึกษาในการประกอบพระราชพิธีตางๆ6 ศาสนาฮินดูยังสง

อิทธิพลไปถึงงานวรรณกรรมสมัยอยุธยา ซึ่งมักข้ึนตนดวยบทสวดสรรเสริญเทพเจาฮินดูทั้งสาม

พระองค คือ พระนารายณ พระศิวะ และพระพรหม เชน โองการแชงน้ํา ตามที่ไดกลาวถึงมาแลว 

กกกกกกกกการศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยาสวนใหญมุงเนนไปที่การ

วิเคราะหจากหลักฐานดานเอกสาร โดยเฉพาะงานวรรณกรรม ในขณะที่หลักฐานทางดานงาน

ศิลปกรรมยังไมคอยมีนักวิชาการใหความสนใจในการศึกษาอยางจริงจังมากนัก อาจเนื่องดวย

หลักฐานเหลานั้นอยูในสภาพที่ไมสมบูรณ และอาจถูกเคลื่อนยายออกจากแหลงเดิม ทั้งที่เปน

กรณีของการเคลื่อนยายมาตั้งแตชวงที่ยังใชงานอยู และเคลื่อนยายไปมาในชวงที่ถูกทิ้งรางไว ซึ่ง

เปนอุปสรรคในการศึกษาขอหนึ่งเชนกัน อยางไรก็ตามหากมีการศึกษาควบคูไปกับหลักฐาน

ทางดานเอกสาร นาจะใหความกระจางชัดมากขึ้นกวาอาศัยหลักฐานดานเอกสารเพียงอยางเดียว 

กกกกกกกกสําหรับที่มาของโบราณวัตถุที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูสวนหนึ่งไดมาจากการเก็บ

รวบรวมโดยพระยาโบราณราชธานินทร คร้ังยังรับราชการเปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา7 และ

ไดจากการขุดคนและขุดแตงโดยกรมศิลปากร หลักฐานทางโบราณคดีเหลานี้สวนใหญปจจุบันจัด

แสดงและเก็บรักษาไวภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

จันทรเกษม จ. พระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพฯ ประติมากรรม

ที่พบสวนใหญหลอดวยสําริด ที่เปนงานสลักหินและปูนปนก็มีอยูบาง เทวรูปที่พบเปนจํานวนมาก

ที่สุด ไดแก พระนารายณ พระศิวะ พระพิฆเนศวร และฤาษี ที่เหลือเปนรูปพระลักษมี โคนนทิ และ

ครุฑ  

กกกกกกกกในขณะที่ไดพบประติมากรรมเปนจํานวนมาก แตสถาปตยกรรมเนื่องในศาสนาฮินดู

ภายในเกาะเมืองอยุธยานั้นพบนอยมาก หลงเหลืออยูเพียงแหงเดียว คือ เทวสถานที่ปจจุบันเรียก

กันวาศาลพระกาฬ จากการขุดคนเมื่อปพ.ศ. 2512 พบรองรอยวาโบราณสถานนี้มีระยะเวลาการ

                                                 
กกกกกกกก5 สนั่น ปรางคทอง, “การศึกษาอิทธิพลของศาสนาพราหมณบนเกาะเมืองอยุธยา ระหวาง พ.ศ. 

1893 – 2310” (วิทยานิพนธระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 

คณะโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 60 – 61. 

กกกกกกกก6 จิรัสสา คชาชีวะ, พระพิฆเนศวร: คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), 69. 

กกกกกกกก7 พระยาโบราณราชธานินทร, เรื่องเกี่ยวกับพระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ :  กองวรรณคดี และ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2524. พิมพครั้งที่ 2 ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายดํารง เดชะคุปต), ไมปรากฏ

เลขหนา. 
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กอสราง 3 สมัย โดยที่อาคารประธานของศาสนสถานควรเปนปรางค และพบโบราณวัตถุที่

เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูซึ่งแตกหักจนเหลือเพียงบางสวน8

กกกกกกกกศาสตราจารยฌอง บวสเซอลีเยร (Jean Boisselier) ไดศึกษาเกี่ยวกับประติมากรรม

ในศิลปะไทย และเชื่อวาประติมากรรมเนื่องในศาสนาฮินดูของศิลปะอยุธยามีลักษณะทางดาน

รูปแบบศิลปะที่เกี่ยวของกับศิลปะเขมรสมัยบายน เชนเดียวกับอิทธิพลในแงการเมืองการปกครอง 

และลัทธิศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาไดรับอิทธิพลสืบทอดมาจากอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร9  

กกกกกกกกแนวคิดดังกลาวสงผลถึงการศึกษาเทวรูปฮินดูในเวลาตอมา ศาสตราจารย หมอมเจา 

สุภัทรดิศ ดิศกุล กลาวถึงเทวรูปในศิลปะอยุธยา โดยยกตัวอยางประติมากรรมสําริดรูปพระอิศวร 

จากเมืองกําแพงเพชร เชนเดียวกับการศึกษาของศาสตราจารยบวสเซอลีเยร10 ดังนั้นในการศึกษา

ดานประวัติศาสตรศิลปะที่เกี่ยวของกับรูปเคารพเทพเจาฮินดูในศิลปะอยุธยาในรุนหลัง จึงมักเนน

ไปที่กลุมเทวรูปฮินดูสกุลชางกําแพงเพชร11

กกกกกกกกวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2527 ของ

นางสาวจิรัสสา คชาชีวะ ทําการศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบทางศิลปะของพระพิฆเนศวรที่พบ

ในประเทศไทย ซึ่งตอมากรมศิลปากรไดจัดพิมพเผยแพรในชื่อ “พระพิฆเนศวร: คติความเชื่อและ

รูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย” เมื่อปพ.ศ. 2531 ในการศึกษาครั้งดังกลาวไดให

ขอมูลทางดานรูปแบบศิลปะของพระพิฆเนศวรตั้งแตกอนพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงปจจุบัน ซึ่ง

รวมถึงประติมากรรมพระพิฆเนศวรในศิลปะอยุธยาดวย ความสําคัญประการหนึ่งอยูที่การ

วิเคราะหถึงอิทธิพลภายนอกที่แฝงอยูในรูปเคารพพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย   

กกกกกกกกจากการศึกษาเกี่ยวกับรูปเคารพในศาสนาฮินดูสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ผานมา ยังเปน

การศึกษาเฉพาะกลุม ขาดการวิเคราะหในเรื่องพัฒนาการทางดานรูปแบบศิลปะ และชี้ใหเห็น

บทบาทของศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยาเทาที่ควร ดังนั้น การศึกษาดานศิลปกรรมที่เกี่ยวของ

กับศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงควรมีการศึกษาใหละเอียดมากขึ้น เพราะอาจชวยใหทราบ

                                                 
กกกกกกก 8 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถุซึ่งขุดคนพบที่เทวสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,”  

โบราณคด ี3, 2 (ตุลาคม – ธันวาคม, 2512) : 56 – 65. 

กกกกกกก 9 Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture (New York : Weatherhill, 1975), 177-178. 

 10 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 33, รูปที่ 99. 

กกกกกกกก11 พิริยะ ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา (กรุงเทพฯ : อมรินทรการ

พิมพ, 2528), 235-239, รูปที่ 181.  
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ถึงความเชื่อมโยงของศาสนากับชุมชนมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง นอกเหนือจากบทบาทของคติความ

เชื่อแบบฮินดูในราชสํานักเพียงในภาพรวม ที่รูจักกันในปจจุบัน  

 

2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective) 

กกกกกกกก2.1 ศึกษาถึงรูปแบบศิลปะและลักษณะเฉพาะของรูปเคารพในศาสนาฮินดู จาก

หลักฐานที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกลเคียง เชน จังหวัดลพบุรี และ จังหวัด

กําแพงเพชร โดยศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบศิลปะของโบราณวัตถุในศิลปะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

ไดแก เทวรูปศิลปะสุโขทัย และศิลปะเขมรในประเทศไทย  

กกกกกกกก2.2 ศึกษาความสอดคลองทางดานรูปแบบศิลปะระหวางรูปเคารพในศาสนาฮินดู และ

ประติมากรรมที่สรางเนื่องในพุทธศาสนาอันเปนหัวขอหลักในการสรางงานศิลปกรรมในศิลปะ

อยุธยา 

 

3. สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

กกกกกกกกในสมัยอยุธยาไดพบรองรอยที่แสดงใหเห็นวามีความเขาใจเกี่ยวกับคติความเชื่อใน

ศาสนาฮินดูอยูมาก โดยไดรับการนับถือควบคูไปกับศาสนาพุทธทั้งในราชสํานักและระดับชาวบาน 

สําหรับหลักฐานดานศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยา สามารถแบงได

เปนสองประเภทอยางกวางๆ คือ รูปเคารพกอนสมัยอยุธยา และรูปเคารพที่สรางขึ้นในศิลปะ

อยุธยา 

กกกกกกกกในสวนของรูปเคารพที่ควรจะสรางขึ้นกอนสมัยอยุธยานั้น ซึ่งอาจเปนการนํากลับมาใช

ใหม หรือถูกเคลื่อนยายเขามาภายหลังการเสียกรุง มีทั้งที่จัดอยูในกลุมเทวรูปรุนเกา ซึ่งมีอายุสมัย

อยูในราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 14 และประติมากรรมในศิลปะเขมรในประเทศไทย โดยที่ในกลุม

หลังนี้ไดสงอิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปะใหกับรูปเคารพในศาสนาฮินดูของศิลปะอยุธยารวมกับ

ศิลปะสุโขทัยดวย สําหรับคติดานประติมานวิทยาในสมัยอยุธยาเริ่มพบวามีการปรับเปลี่ยนไปจาก

ตนแบบมากโดยเฉพาะในรูปเคารพพระพิฆเนศวร  

กกกกกกกกนอกจากนี้การพบความนิยมในการสรางประติมากรรมรูปฤาษีรวมกับเทวรูปฮินดู อาจ

เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและอิทธิพลของกลุมนักบวชฮินดู หรือพราหมณที่ไดรับการ

อุปถัมภเปนอยางดีจากพระมหากษัตริย และนาจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหศาสนาฮินดูมีบทบาทอยู

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาหลายดานๆ เชน ศิลปกรรม วรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ที่สืบ

ทอดตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร 
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4. ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

กกกกกกกกศึกษาดานรูปแบบศิลปะของหลักฐานดานศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูในสมัย

กรุงศรีอยุธยา  ที่จัดแสดง  และเก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  และ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนํามาเปรียบเทียบกับกลุม

ประติมากรรมเนื่องในศาสนาฮินดูของศิลปะเขมรในประเทศไทย และเทวรูปสําริดในศิลปะสุโขทัย 

รวมทั้งงานศิลปกรรมอื่นๆ ภายในศิลปะอยุธยา และวิเคราะหรวมกับหลักฐานดานเอกสารสมัย

อยุธยาที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดู เพื่อวิเคราะหถึงอิทธิพลที่มาดานรูปแบบศิลปะ และพัฒนาการ

ของกลุมรูปเคารพฮินดูในศิลปะอยุธยา ตลอดจนความสําคัญของศาสนาฮินดูที่สงผลถึงบริบททาง

สังคมในสมัยอยุธยา 

 

5. ขั้นตอนการศึกษา (Process of the study) 

กกกกกกกก5.1 ศึกษาจากหลักฐานดานศิลปกรรม ซึ่งจัดแสดงและเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ โดยศึกษาทั้งจากงานวิจัยของนักวิชาการทานอื่นและจากศิลปวัตถุโดยตรง นํามาศึกษา

เปรียบเทียบกับรูปแบบของรูปเคารพในศาสนาฮินดูของศิลปะที่นาจะเกี่ยวของไดแก ศิลปะเขมรใน

ประเทศไทย, ศิลปะสุโขทัย และศิลปะอยุธยา 

กกกกกกกก5.2 ศึกษาและคนควาขอมูลดานเอกสารประเภทพงศาวดาร จารึก และวรรณกรรมที่

เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนขอมูลอางอิงประกอบการวิเคราะห 

กกกกกกกก5.3 ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่ไดรวบรวมมาทั้งขอมูลเอกสารและขอมูล

ภาคสนาม เพื่อใหไดผลการศึกษา 

กกกกกกกก5.4 สรุป และแสดงผลการศึกษาโดยการเขียนรายงานบรรยายความรวมกับการเสนอ

ภาพประกอบ 

 
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
กกกกกกกก6.1 สามารถระบุรูปแบบศิลปะและจําแนกที่มาทางดานรูปแบบที่มีอิทธิพลตองาน

ศิลปกรรมเนื่องในศาสนาฮินดูของศิลปะอยุธยา 

กกกกกกกก6.2 สามารถอธิบายถึงความผสมผสานของคติความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในสมัยกรุง

ศรีอยุธยา  

กกกกกกกก6.3 แสดงภาพรวมของการนับถือศาสนาฮินดู และอิทธิพลที่มีตอสังคมในสมัยกรุงศรี

อยุธยา 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2 
คติความเชื่อในศาสนาฮินดูสมัยกรุงศรอียุธยา 

จากหลักฐานดานเอกสาร 
 

ภาพรวมของศาสนาฮินดูในดินแดนไทยกอนสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 บทบาทและความสําคัญของศาสนาฮินดูที่มีตอดินแดนไทยในปจจุบัน ปรากฏทั้ง

หลักฐานดานเอกสารและโบราณคดี สําหรับหลักฐานที่เกาที่สุดเทาที่มีการคนพบและศึกษา คือ 

“จารึกหุบเขาชองคอย” พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 เนื้อความ

ของจารึกเกี่ยวกับการเคารพบูชาพระศิวะ และผลที่ไดรับตอบุคคลที่สรรเสริญพระองค1 และ

ประติมากรรมสลักหินรูปพระวิษณุ ที่นิยมเรียกวา “พระวิษณุแบบทรงสังขที่พระโสณี” จากวัด

ศาลาทึง อ. ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี นักวิชาการสวนใหญเชื่อวาเปนรูปพระวิษณุที่เกาที่สุดใน

ประเทศไทย2 กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 9 – 103 แตจากลวดลายบนกิรีฏมงกุฎ (kirītamukuta) 

มีลักษณะใกลเคียงกับที่พบในศิลปะคุปตะซึ่งมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 ดังนั้นรูปพระวษิณุ

จากวัดศาลาทึง จึงไมนาจะมีอายุที่เกาไปกวาพุทธศตวรรษที่ 11 ได4 หลักฐานทั้งสองอยางนี ้แสดง

ใหเห็นวาดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบันมีการรับเอาคติความเชื่อตามศาสนาฮินดูมาจาก

ตนแบบมาตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 เปนตนมา และมีแหลงสําคัญอยูที่คาบสมุทรภาคใต 

 หากพิจารณาจากหลักฐานดานโบราณคดี ความสําคัญของศาสนาฮินดูยังคงปรากฏ

อยางตอเนื่องในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19 เพราะไดพบการสรางรูปเคารพของเทพเจาฮินดูเปน

จํานวนมาก โดยเฉพาะรูปพระวิษณุประทับยืนมี 4 กร บริเวณคาบสมุทรภาคใต, เมืองศรีมโหสถ 

จังหวัดปราจีนบุรี, เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ รวมทั้งเมืองอูทอง ก็พบหลักฐานศิลปกรรมใน

                                                 
กกกกกกกก1 จารึกในประเทศไทย เลม 1 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ, กรมศิลปากร, 2529), 48-55. 

กกกกกกกก2 Stanley J. O’ Connor, Hindu Gods of Peninsular Siam (Ascona : Artibus Asiae, 1972), 39. 

กกกกกกกก3 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 11. 

กกกกกกกก4 ดูใน เอกสุดา สิงหลําพอง, “การวิเคราะหกลุมประติมากรรมพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกที่พบ

ในภาคใตของประเทศไทย,” รายงานประกอบรายวิชา 317 274 การศึกษาโดยเสรีในแขนงวิชาประวัติศาสตร

ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546, 37-39. (อัดสําเนา) 

6 
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ศาสนาฮินดูรวมกับพุทธศาสนาเชนกัน5  อยางไรก็ตาม หลังพุทธศตวรรษที่ 19 ลงมา ความนิยมใน

การสรางงานศิลปกรรมเนื่องในศาสนาฮินดูเร่ิมลดนอยลง มาพบหลักฐานเดนชัดอีกครั้งในสมัย

สุโขทัย รัชกาลพญาลิไทย (พ.ศ. 1890 - 1911) มีการประดิษฐานรูปพระมเหศวร พระวิษณุในหอ

เทวาลัยเกษตรพิมานในปามะมวง6  โดยพบทั้งหลักฐานดานศิลาจารึกและกลุมประติมากรรม

สําริดรูปเทพเจาฮินดู  

 ในขณะที่ราชธานีกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสถาปนาขึ้นภายหลังกรุงสุโขทัยเมื่อปพ.ศ. 1893 บน

รากฐานอารยธรรมเขมรที่แพรหลายเขามาในภาคกลางของประเทศไทยตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 

15 และรุงเรืองสูงสุดในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 18 ไดปรากฏหลักฐานทั้งทางดานเอกสารและ

โบราณคดีที่แสดงใหเห็นวามีการอุปถัมภพุทธศาสนาเปนหลัก แตก็พบรองรอยของคติความเชื่อ

เนื่องในศาสนาฮินดูอยูในหลักฐานดานเอกสารเชนกัน โดยปรากฏทั้งในเอกสารประเภท

พงศาวดาร และวรรณกรรม ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดในสวนตอไป 

 
หลักฐานดานเอกสารสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินด ู

1. พงศาวดาร 

 พงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนแหลงขอมูลการศึกษาดานประวัติศาสตรที่สําคัญ มี

ทั้งที่เปนเอกสารซึ่งเขียนขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวง

ประเสริฐอักษรนิติ์) และที่ชําระขึ้นในสมัยหลัง คือ สมัยรัตนโกสินทร เชน พระราชพงศาวดารกรุง

ศรีอยุธยา ฉบับ พันจันทนุมาศ (เจิม), พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ 

(จาด), พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ

สมเด็จพระพนรัตน วัดพระเชตุพนฯ เปนตน  

 สําหรับความเกี่ยวของกับคติความเชื่อของศาสนาฮินดูในสมัยอยุธยา คงมีมาตั้งแตเมื่อ

สมัยแรกสรางกรุง ดังที่ปรากฏความในพงศาวดารวา  “ศุภมัสดุ ศักราช 712 ปขาลโทศก (พ.ศ. 
1893) วันศุกรเดือน 5 ข้ึน 6 ค่ํา เพลา 3 นาฬิกา 9 บาท สถาปนากรุงพระนครศรีอยุธยา ชีพอ
พราหมณใหฤกษตั้งพิธีกลบบัตร ไดสังขทักขิณาวัตรใตตนหมันใบหนึ่ง...และพระเจาอยูหัวเสด็จ

                                                 
กกกกกกกก5 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี: วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ  :  

เมืองโบราณ, 2547), 82-84. 

กกกกกกกก6 ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1: จารึกกรุงสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2515), 50-56. 
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เขามาเสวยราชสมบัติ ชีพอพราหมณถวายพระนามชื่อ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตร
พระพุทธเจาอยูหัวกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย...” 7

 ขอความที่ระบุในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกันระหวาง

สถาบันพระมหากษัตริย และพิธีกรรม ตลอดจนความเชื่อตามอยางศาสนาพราหมณ เปนไปเพื่อ

สงเสริมพระบรมเดชานุภาพ และสิทธิธรรมในการขึ้นปกครองบานเมือง ในเชิงการใชอํานาจของ

เทพตอการยกฐานะของผูที่จะขึ้นเปนพระมหากษัตริย ตามอยางความเชื่อแบบเทวราชาของกรงุศรี

อยุธยา8 ดังจะเห็นไดจากการเอยอางถึงพระบารมี และพระบรมเดชานุภาพที่เปรียบไดกับ หรือเปน

องคอวตารของเทพเจาทั้งชั้นสูงและชั้นรองของศาสนาฮินดู 

 “...พระองค (สมเด็จพระเอกาทศรฐอิศวร) ทรงทศพิธราชธรรม และสถิตในพุทธัตถ
จรรยา ญาตัตถจรรยา โลกัตถจรรยา มหิมาดวยพุทการกโพธิสมภาร มเหาราฬมหัศจรรย อนัคฆ
ปญญาฤทธาผล พหลเดโชนุภาพ ปราบปรราชอริ ศิริเดชเดชะตระบะอันมหิมา คือองสฤษดิรักษ
สังหาร วิสาลวิสุทธิอุดมเทพสมบูรณในพระองคบมิขาด คือ พระพรหม พระพิษณุ พระอิศวร พระ
พายุ พระพิรุณ พระเพลิง พระยม พระไพสพ พระอินทร พระจันทรา พระอาทิตย และพระองค...”9  

 การขึ้นครองราชยของพระมหากษัตริย ยังคงปรากฏความเกี่ยวของกับคติความเชื่อใน

ศาสนาพราหมณตอเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย เชนในพระราชพิธีปราบดาภิเษกของ

สมเด็จพระเจาปราสาททอง ประกอบพิธีกรรมโดยพระมหาราชครูพระครูปโรหิตาสุภาวดีศรีทิธา

จารย ซึ่งเปนผูอานบทสวดที่เรียกวา “อิศวรเวทวิษณุมนต” พรอมถวายชัย แลวจึงถวายมุรธาภิเษก

อาเศียรพาทสําหรับการพระราชพิธีนี้10  

 หากพิจารณาจากความที่ปรากฏในพงศาวดาร อาจกลาวไดวารัชสมัยของสมเด็จพระ

เจาปราสาททอง มีความเกี่ยวของกับคติความเชื่อแบบศาสนาฮินดูอยูมาก โดยเฉพาะการ

ประกอบพระราชพิธีตางๆ เชน พระราชพิธีอินทราภิเษก ซึ่งกระทําขึ้นพรอมกับพระราชพิธีลบ

ศักราช และในงานพระราชพิธีใหมีการประกอบพิธีกรรมแบบฮินดูรวมกับพิธีสงฆ11 สําหรับพระราช

                                                 
กกกกกกกก7 กรมศิลปากร, “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ พันจันทนุมาศ (เจิม) และพระจักรพรรดิพงศ (จาด) (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 

2507), 1-2. 

กกกกกกกก8 สุภาพรรณ ณ บางชาง, ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึง

สมัยอยุธยาตอนกลาง (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 35-39. 

กกกกกกกก9 กรมศิลปากร, “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” 313-314. 

กกกกกกกก10 เร่ืองเดียวกัน, 340. 

กกกกกกกก11 เร่ืองเดียวกัน, 351-353. 
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พิธีอินทราภิเษก เคยประกอบขึ้นครั้งแรกในแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อศักราช 899 ป

ระกานพศก (พ.ศ. 2080) พรอมกับพระราชพิธีอาจริยวาท12  

 ความหมายของพระราชพิธีอินทราภิเษกคือ การยกฐานะของพระมหากษัตริยใหมีพระ

บรมเดชานุภาพ และศักดิ์ในการปกครองแผนดินและประชาชน เชนเดียวกับพระอินทรผูทรงเปน

ราชาแหงเทพทั้งมวลได ความเกี่ยวของกับศาสนาฮินดูจึงมีอยูมาก แมวาพระอินทรจะไดรับการนบั

ถือในหมูพุทธศาสนิกชนดวยเชนกัน แตลักษณะการประกอบพิธีที่มีการตั้งเขาพระสุเมรุ ประดับ

ดวยเทวรูปพรอมใหมีการชักนาคดึกดําบรรพนั้น13 เกี่ยวของกับการกวนเกษียรสมุทรเพื่อใหไดน้ํา

อมฤต เห็นไดชัดวามีเคาที่มาจากคัมภีรของศาสนาฮินดูเปนสําคัญ 

 นอกจากนี้ ในแผนดินสมเด็จพระเจาปราสาททองยังมีหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นวามีการ

เกี่ยวของกับศาสนสถานเนื่องในศาสนาฮินดูอยางเปนลายลักษณอักษร แตยังไมทราบแนชัดวา

เปนการสรางใหมทั้งหมดหรือไม เพราะความในพงศาวดารกลาวไวแตเพียงวา สมเด็จพระเจา

ปราสาททองโปรดฯ ใหยายเทวสถานพระอิศวร พระนารายณข้ึนมาตั้งยังชีกุน14 ซึ่งปจจุบันไม

หลงเหลือหลักฐานใดๆ แลว แตยังปรากฏซากเชิงสะพานชีกุนใกลกับวงเวียนหนาโรงเรียนอยุธยา

วิทยาลัยในปจจุบัน นอกจากนี้ยังเชื่อกันวาบริเวณที่เปนวงเวียนในปจจุบันนั้น เดิมเคยเปนที่ตั้ง

ของเสาชิงชากลางพระนครมากอน15 ทํานองเดียวกับเสาชิงชาบริเวณหนาวัดสุทัศนเทพวราราม ใน

กรุงเทพมหานคร 

 ในขณะที่พงศาวดารที่ระบุถึงการสรางงานศิลปกรรมเนื่องในศาสนาฮินดู ไมปรากฏใน

รัชสมัยใดๆ เลย ตั้งแตยุคตนจนถึงชวงกลาง แตเชื่อไดวาตองมีรูปเคารพของเทพเจาในศาสนาฮนิดู

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากใน “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์” ระบุ

วา ศักราช 963 (พ.ศ. 2144 ตรงกับสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) เปนปที่มีการรับพระอิศวร 

และพระนารายณ ไปถวายพระพรพรอมกันในวันเดียวทั้ง 4 คานหาม16 สวนพงศาวดารของทางฝง

                                                 
กกกกกกกก12 กรมศิลปากร, “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” 39. 

กกกกกกกก13 “กฎมณเฑียรบาล,” ใน กฎหมายตราสามดวง เลม ๑ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2505), 148-

150. 

กกกกกกกก14 กรมศิลปากร, “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” 349. 

กกกกกกกก15 พระยาโบราณราชธานินทร, “ชนตางดาวที่เขามาตั้งบานเรือนในกรุงศรีอยุธยา,”  ใน  เรื่องเกี่ยวกับ

พระนครศรีอยุธยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2524), ไมปรากฏเลขหนา.  

กกกกกกกก16 “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุน

หลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, พิมพครั้งที่ 2 (พระนคร : คลังวิทยา, 

2515), 469. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 10

เมืองนครศรีธรรมราชที่ไดชื่อวาเปนศูนยกลางของศาสนาฮินดูในสมัยอยุธยา คือ “ตํานาน

พราหมณเมืองนครศรีธรรมราช” ไดกลาวไววา พระรามาธิบดี กษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยามีการ

ติดตอกับ “พระรามาธิราช” เจาผูครองนครพาราณสี หรือที่เรียกในตํานานฯ วา เมืองรามราช ซึ่ง

พระองคไดแสดงไมตรีดวยการสงเทวรูปพระศรีลักษมี, พระบรมหงส (พระพรหม) และชิงชา

ทองแดง พรอมดวยพราหมณมาถวายแดกษัตริยอยุธยาพระองคนั้น17 และระบุวา สมัยสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช โปรดฯ ใหมีการทํานุบํารุงศาสนาฮินดูและใหการอุปถัมภนักบวชพราหมณเปน

อยางดี แตเฉพาะที่เมืองนครศรีธรรมราชเทานั้น ไมปรากฏหลักฐานในราชธานีอยุธยาแตอยางใด18 
 จนกระทั่งถึงแผนดินของสมเด็จพระนารายณฯ จึงมีหลักฐานที่เดนชัดเกี่ยวกับการสราง

ประติมากรรมรูปเทพเจาฮินดู พระองคมีรับส่ังใหหลอเทวรูปสําริดขึ้นหลายองค โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

รูปพระพิฆเนศวร ซึ่งในชวงเวลานั้นไดรับการเคารพนับถือในฐานะพระเทวกรรม คือบรมครูแหง

ดานคชกรรม โดยใหมีการหลอข้ึนในปพ.ศ. 2199 และในปเดียวกันนี้เองไดหลอรูปพระอิศวร

ประทับยืน, รูปพระศิวาทิตยประทับยืน, รูปพระมหาวิฆเนศวร, รูปพระจันทรธรณี ขนาดราว 1 ศอก  

มีการประดับดวยทองนพคุณ และเครื่องประดับถมราชาวดี ข้ึนพรอมกัน เพื่อใชบูชาในการพระราช

พิธี สวนรูปพระเทวกรรมนั้นหลอข้ึนทั้งในปพ.ศ. 2199 และปพ.ศ. 2200 เพื่อใชประกอบในพระราช

พิธีคชกรรมและบัญชีพรหม19  

 หลังจากสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแลว พระราชพงศาวดารก็ไมปรากฏวามี

ความเกี่ยวของกับศาสนาฮินดูภายในราชสํานักสยามอีกเลย แตเชื่อไดวายังคงมีการประพฤติ

ปฏิบัติตามจารีตประเพณีสืบตอกันมา เนื่องจากยังมีการประกอบพระราชพิธี 12 เดือน ตามกฎ

มณเฑียรบาลนั้น ซึ่งสวนใหญแฝงคติความเชื่อ และประเพณีของศาสนาฮินดู เพียงแตไมไดมีการ

บันทึกไวในพงศาวดารเทานั้น  

2. บันทึกของชาวตางชาต ิ

 นอกเหนือจากหลักฐานที่เปนพงศาวดารแลว ยังมีบันทึกของชาวตางชาติที่ใหขอมูล

ของหลักฐานดานงานศิลปกรรมเนื่องในศาสนาฮินดูสมัยกรุงศรีอยุธยา ไดแก บันทึกของเยเรเมียส

ฟาน ฟลีต (Jeremias Van Vliet) ผูจัดการสถานีการคาฮอลันดา ประจํากรุงศรีอยุธยาในรัชกาล

                                                 
กกกกกกกก17 ดูใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพราหมณเมืองนครศรีธรรมราช (นครหลวงฯ : 

โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2473. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพอํามาตยเอกพระยารัษฎานุประดิษฐ 

(สินธุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ตนฉบับจากราชบัณฑิตยสถา), 5-7.  

กกกกกกกก18 เร่ืองเดียวกัน, 18-38. 

กกกกกกกก19 กรมศิลปากร, “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” 383, 386. 
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พระเจาปราสาททอง และจดหมายเหตุของเอนเยลเบิรต แกมปเฟอร (Engelbert Kaempfer) 

นายแพทยชาวเยอรมันที่เขามายังอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ เยเรเมียส ฟาน ฟลีต ชวงที่

เดินทางเขามาพํานักอยูในประเทศไทยนั้น ฟาน ฟลีต ไดเขียนบันทึกเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาอยู

หลายเลม หนึ่งในนั้นเขาไดเขียนถึงประวัติศาสตรกอนการตั้งกรุงศรีอยุธยา และการสืบลําดับ

กษัตริย โดยเปนการรวบรวมจากพงศาวดารเกาของไทย บางเรื่องบางตอนจึงมีลักษณะคลาย

ตํานาน ดังเชน เหตุการณหนึ่งในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดี กษัตริยองคที่ 11 (ตรงกับ

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4) ซึ่งเกี่ยวของกับการเขามาของศาสนาฮินดูจากเมืองรามราฐ ฝงโจฬ

มณฑล ประเทศอินเดีย คร้ังนั้นกษัตริยเมืองรามราฐสงพราหมณเขามายังกรุงศรีอยุธยา กอตั้งพิธี

โลชิงชาที่ไมเคยมีปฏิบัติกันมากอนในสยาม20   

 ในสวนของพราหมณจากเมืองรามราฐที่เดินทางเขามานั้น ตรงกับที่ปรากฏในตํานาน

พราหมณเมืองนครศรีธรรมราช แมวาในเอกสารเลมหลังนั้นจะไมไดระบุวาเปนกษัตริยพระองคใด 

เนื่องจากตํานานเลมดังกลาวเรียกกษัตริยอยุธยาดวยพระนาม “พระรามาธิบดี” เหมือนกันทั้งสิ้น  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 จดหมายเหตุเอนเยลเบิรต แกมปเฟอร ในบันทึกการเดินทางของหมอ

แกมปเฟอร กลาวถึงตําแหนงที่ตั้งของชุมชนและศาสนสถานของชาวฮินดู ซึ่งตั้งอยูบริเวณถนน

สายกลางที่ทอดยาวไปทางเหนือสูพระราชวัง สรางปะปนอยูกับรานคา รานชางหัตถกรรม บานคน

จีน และแขกมัวร ทั้งยังเปนแหลงชุมชนที่คับค่ังที่สุดในพระนครดวย21

 อีกตอนหนึ่งไดกลาวถึงวัดพระยาพระคลังมีการบรรยายไววา ที่หนาบันของพระอุโบสถ

สลักเปนรูปเทพเจา 4 กรถืออาวุธตางๆ นาจะหมายถึงรูปพระนารายณทรงครุฑ และหมอแกมป

เฟอรยังตั้งขอสังเกตวา พื้นที่ภายนอกโบสถนั้น ลวนแลวแตมีการประดับตกแตงดวยรูปบุคคลที่

ไมใชพระพุทธรูปทั้งสิ้น เชน ตามประตู ทางเขาและเจดีย เปนตน22 ซึ่งหากพิจารณาจากตําแหนง

ที่ตั้งของประติมากรรมเหลานี้ อาจเปนไปไดวาจะเปนรูปทวารบาลและไมเกี่ยวของกับเทวรูปตาม

คติฮินดู เชนเดียวกับหนาบันรูปพระนารายณทรงครุฑที่สามารถเชื่อมโยงไดกับสถาบัน

                                                 
กกกกกกกก20 หมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี, ผูแปล, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ เยเรเมียส ฟาน 

ฟลีต (Jeremias Van Vliet) (ม. ป. ท. , 2519), 17-21. 

กกกกกกกก21 เอนเยลเบิรต แกมปเฟอร, ไทยในจดหมายเหตุแกมปเฟอร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2487),  47-

48. 

กกกกกกกก22 เร่ืองเดียวกัน, 58-59 และรูปที่ 4. 
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พระมหากษัตริยมากยิ่งกวาการเคารพนับถือในฐานะเทพเจาฮินดู และยังสืบทอดการทํามาจนถึง

สมัยรัตนโกสินทรโดยที่ไมมีความเกี่ยวของกับศาสนาฮินดูแลว 

 หมอแกมปเฟอรอธิบายตอไปวา ในพื้นที่ที่ติดตอกัน มีอาคารตั้งอยูดานหลังของแถว

พระอุโบสถ และเจดียวัดพระยาพระคลัง เปนอาคารทรงตึกซึ่งเปนที่ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร

ขนาดใหญกวาคนจริงปดทองทั่วทั้งองค นอกจากนี้ก็ยังมีเทวรูปองคอ่ืนๆ ที่มีขนาดยอมกวาเรียง

รายอยูโดยรอบ และดานหนาของเทวรูปเหลานี้ วางราวปกเทียนสําหรับบูชาไว23    

 อยางไรก็ตาม ขอมูลดานศาสนาหลักของชาวสยามในกรุงศรีอยุธยา หมอแกมปเฟอร

บันทึกใหความเห็นไวคอนขางสับสนระหวางศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ เขากลาววา 

ประเทศนี้ (กรุงศรีอยุธยา) นับถือศาสนาที่ถือรูปเคารพของพราหมณ ซึ่งเปนศาสนาที่ไดรับการนับ

ถือแพรหลายตั้งแตอินเดียไปจนสุดทางตะวันออก ทั้งยังแสดงความเห็นวาเปนลัทธิที่แยกตางหาก

จากการบูชาพระอาทิตยในกลุมชาวเปอรเซียโบราณ แตกลับอธิบายรูปเคารพในลักษณะของ

พระพุทธรูป และยังกลาววาชาวสยามเชื่อตามพวกพราหมณวาพระเปนเจาสถิตอยูในพระพุทธ

องค และเปนองคอวตารของพระวิษณุ24  

 ความสับสนดังกลาว แสดงใหเห็นวาเปนการผสมปนเประหวางคติของพราหมณและ

พุทธซึ่งถาไมเกิดจากการฟงแลวนําไปประมวลดวยความเขาใจผิดของหมอแกมปเฟอรแลว ก็อาจ

เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นตั้งแตในหมูคนไทยก็เปนได อยางไรก็ตามขอมูลเหลานี้ แมอาจจะมีความ

บิดเบือนไปบางเมื่อผานสายตาชาวตางชาติ แตก็แสดงใหเห็นถึงการดํารงอยูของศาสนาฮินดูใน

กรุงศรีอยุธยาทามกลางพุทธศาสนาที่ถือเปนศาสนาหลักของอาณาจักรในชวงเวลานั้นอยูบาง 

3. วรรณกรรม 

 คติความเชื่อของศาสนาฮินดูที่แฝงในงานวรรณกรรมสมัยอยุธยานั้น เนนไปทางอํานาจ

บารมี และความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจามากกวาที่จะเปนหลักปรัชญาทางศาสนา คติความเชื่อ หลัก

ปรัชญา หรือบารมีของเทพเจาในศาสนาฮินดูที่แฝงอยูในงานวรรณกรรมสมัยอยุธยานั้น สามารถ

แบงประเภทไดดังนี้  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 เพื่อการสรรเสริญเทพเจา วรรณกรรมสมัยอยุธยาสวนหนึ่งมีบทเริ่มตน

กอนเขาเนื้อหาหลักของงานวรรณกรรม ยกเปนบทสวดสดุดีเทพเจาทั้งสามพระองคของศาสนา

ฮินดูอันไดแก พระวิษณุ, พระศิวะ และพระพรหม ตัวอยางที่เดนชัด คือ “โองการแชงน้าํ” ซึง่เปนบท

                                                 
กกกกกกกก23 เอนเยลเบิรต แกมปเฟอร, ไทยในจดหมายเหตุแกมปเฟอร, 59. 

กกกกกกกก24 เร่ืองเดียวกัน, 61-64. 
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สวดที่พราหมณอานในงานพระราชพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาจัดเปนพระราชพิธีที่มีความสําคัญมาก 

มีบทลงโทษระบุไวในกฎมณเฑียรบาลสําหรับลูกขุนที่ขาดถือน้ําพระพิพัทวามีโทษถึงตาย25  

กกกกกกกกโองการแชงน้ําเริ่มดวยสามบทแรกที่แตงเปนบทสวดสดุดีเทพเจาทั้งสามของศาสนา

ฮินดู ไดแก พระวิษณุ, พระศิวะ และพระพรหม ตามลําดับ โดยเปนการบรรยายถึงลักษณะทาง

ประติมานวิทยาของเทพแตละองค26 ภาษาที่ใชในโองการแชงน้ํา เปนภาษาไทยเกา มีภาษา

สันสกฤตอยูนอยมาก ทําใหนักวิชาการสวนใหญเชื่อกันวา แตงขึ้นและอานประกอบพระราชพิธี

โดยพราหมณในราชสํานักที่เปนพราหมณในประเทศ อาจมาจากเมืองไชยา หรือนครศรีธรรมราช27 

และนาจะแตงขึ้นตั้งแตสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 128  

กกกกกกกก“โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช” ที่แตงโดยพระศรีมโหสถ จัดเปน

งานวรรณกรรมที่มีการขึ้นตนดวยการบทสดุดีเทพสูงสุดทั้ง 3 พระองคเชนกัน เนื้อหาโดยสรุปนั้น

เพื่ออัญเชิญมาอวยชัยใหพรขจัดทุกขภัยทั้งปวงและสวนทายโคลงเปนการขอพรจากเทพเจาอีก

หลายพระองค29  

งานวรรณกรรมที่เปนตัวอยางสําคัญอีกหนึ่งเรื่อง คือ “โคลงทวาทศมาส” เร่ิมดวยบทสดุดี

เทพเจาสูงสุดทั้งสามพระองคของศาสนาฮินดูเชนเดียวกับโองการแชงน้ํา ที่นาสนใจคือ มีการบูชา

พระรัตนตรัยปรากฏรวมอยูดวย ขอสันนิษฐานที่ผูเชี่ยวชาญทางดานวรรณกรรมสมัยอยุธยาระบุไว 

มีอายุสมัยกวางตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช และ

แตงขึ้นโดยพระยุพราช โดยมีขาราชการชั้นขุนสามคนเปนผูขัดเกลา30  

กกกกกกกกสวนของบทสดุดีเทพเจาแตละองคมีความตั้งใจแตงในสวนที่เกี่ยวกับความรักของเทพ

เจาแตละองค คงเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาที่เปนการรําพันถึงหญิงสาวอันเปนที่รักที่ตองพลัด

พรากจากกันในลักษณะของนิราศ ในขณะที่เนื้อหาหลักของวรรณกรรมเปนการพรรณนาถึงพระ

ราชพิธีตางๆ ที่ประกอบขึ้นในระยะเวลา 12 เดือน จึงมีเนื้อหาบางตอนที่กลาวถึงพิธีตรียัมปวาย ที่

                                                 
กกกกกกกก25 ดูใน “กฎมณเฑียรบาล,” ใน กฎหมายตราสามดวง เลม ๑, 104. 

กกกกกกก 26 ดูรายละเอียดใน วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับถอดความ (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง 

แอนด พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2539), 9-10. 

กกกกกกกก27 ชลลดา เรืองรักษลิขิต, อานโองการแชงน้ําฉบับวิเคราะหและถอดความ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2547), 8-9. 

กกกกกกกก28 วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับถอดความ, 2-3. 

กกกกกกกก29 ดูใน กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร. วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม ๒, (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2530), 653, 663-665. 

กกกกกกกก30 วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับถอดความ, 71-72. 
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มีการโลชิงชาของพราหมณ และพระราชพิธีบุษยาภิเษกซึ่งพราหมณจะเปนผูอานอาคมถวาย 

พรอมถวายน้ํามหาสังขแดพระมหากษัตริย รวมทั้งการถวายดอกไมบูชาเทพเจาในวันศิวาราตรี31 

โคลงทวาทศมาสนี้จึงเปนงานวรรณกรรมที่แสดงถึงการนับถือศาสนาฮินดูในลักษณะปฏิบัติได

อยางเปนรูปธรรมที่สุด 

3.2 การสดุดีพระมหากษัตริยดวยบารมีของเทพเจา  พบในงาน

วรรณกรรมที่เปนโคลงเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย กลาวถึงกษัตริยในฐานะสมมุติเทพ หรือ

องคอวตารของเทพ ไดแก “ลิลิตยวนพาย” ซึ่งเปนพงศาวดารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตร

โลกนาถ ครั้งทําสงครามกับพระเจาติโลกราช แหงอาณาจักรลานนาที่พระองคสามารถชิงเอาหัว

เมืองฝายเหนือคืนมาได โดยอาจแตงขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระราชโอรสของ

พระองค32  

กกกกกกกกในสวนที่ เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูแสดงใหเห็นธรรมเนียมในการเชิดชูเกียรติ

พระมหากษัตริย ดวยการยกยองวาพระองคเกิดขึ้นจากการสรางสรรคและการแบงภาคของเทพ

เจาหลายพระองค เชนเดียวกับการยกพระมหากษัริยเปนเทวราชา หรือสมมติเทพ ดังที่ปรากฏใน

ลิลิตยวนพายวา 

กกกกกกกก“...ในทันใดนั้น พระเปนเจาทั้งสาม คือ พระพรหม พระนารายณ พระอิศวร ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณตอประชาราษฎร เพราะดูเหมือนวาทุกสิ่งทุกอยางจะพินาศไปสิ้น พระผูเปนเจาทัง้
สามจึงทรงรวมกันสรางสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นมา ดวยการเอารางกายเทพเจาทั้ง ๘ องค 
โดยพระเถระที่กลาวถึงขางตน (พระสมณโคดม พระพุทธเจา) ทั้งรวมกับพระองคเองทั้งสาม มา
ผสมกันเสร็จแลวก็เสด็จมาอุบัติในวงศกษัตริย...พระพรหม พระนารายณ พระอิศวร พระอินทร 
พระยม พระพาย ผูมีมาเปนพาหนะอันสวยงาม พระวรุณาทิตย พระอัคนี ทาวกุเวรผูเปนยักษ 
รวมกันเขาอีกทั้งพระสุริยาทิตยอันรุงเรืองและแจมจา และพระจันทรอันแจมกระจาง เทพทั้งสิบ
เอ็ดองคตั้งพระทัยแบงภาคมารวมกัน เกิดเปนองคพระผูรูทั่ว คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดังที่
กลาวแลวในรายบทแรก...”33 

                                                 
กกกกกกกก31 ดูใน “โคลงทวาทศมาส,” ใน วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับถอดความ, 97, 103, 138-139 และ 

145. 

กกกกกกกก32 กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร, วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม ๑, (๕)-(๖). 

กกกกกกกก33 วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับถอดความ, 208-209. 
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กกกกกกกกในขณะที่บางตอนก็เปนการยอพระบารมีทัดเทียมกับเทพเจา ไดแก พระพรหม พระ

นารายณ พระอิศวร พระลักษมี พระอินทร พระยม พระราม พระพิฆเนศวร พระกฤษณะ และ พระ

กรรณ พระภีษม พระภีมะ ตัวละครจากมหาภารตะ รวมทั้งพระพุทธเจาดวย34

  3.3 อิทธิพลวรรณกรรมที่ เปนคัมภีรศาสนา  คนไทยคุนเคยกับงาน

วรรณกรรมที่ปรับเปลี่ยนมาจากวรรณกรรมจากอินเดีย คือ รามเกียรติ์ จากงานเดิม รามายณะ แต

ที่เปนงานวรรณกรรมประเภทคัมภีรทางศาสนาฮินดูนั้น ไมแพรหลายในประเทศไทยนัก แตก็มี

ตัวอยางสําคัญอยูบาง คือ อนิรุทธิ์คําฉันท35 เชื่อวาแตงโดยศรีปราชญ กวีคนสําคัญในรัชกาล

สมเด็จพระนารายณมหาราช เปนเรื่องราวของพระอนิรุทธ ผูเปนบุตรของกามเทพ หรือพระปรัท

ยุมน36   

 สวนเริ่มตนบทกลาวถึงตอนพระวิษณุอวตารลงมาเปนพระกฤษณะผูครองกรุงทวารวดี 

หรือบางครั้งเรียกเมืองทวารกา เร่ืองราวของอนิรุทธิ์คําฉันทนั้น ธนิต อยูโพธิ์ วิเคราะหวามีเนื้อเร่ือง 

รวมทั้งชื่อตัวละครและสถานที่ตรงกับที่ปรากฏในคัมภีรวิษณุปุราณะ37 ดังนั้นคัมภีรศาสนาฮินดูคง

มีรูจักกันอยูในหมูผูรูหนังสือ และยังเปนหลักฐานสนับสนุนวาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ

มหาราชทรงอุปถัมภศาสนาฮินดูเปนอยางดี ตรงกับที่ระบุในพงศาวดารวาสมัยของพระองคมีการ

หลอรูปเคารพเทพเจาฮินดูข้ึนหลายองค  

ที่นาสนใจคือการเขามาของเทพเจาศาสนาฮินดูผานทางความเชื่อของพุทธศาสนาแบบ

ลังกา ดังที่ปรากฏอยูใน “ลักษณะพิสูจนดําน้ํา-ลุยเพลิง” ในกฎหมายตราสามดวง ซึ่งแตงขึ้นเปน

กาพยฉบัง 16 วา “อีกทังพระกาลพระกุลี พระขัตุคามี พระรามเทพชาญไชย” โดยที่เทพสององค
หลังนั้นปรากฏชื่ออยูใน “ชินกาลมาลีปกรณ” วาเปนเทพสองในสี่องคผูเปนเทวดารักษาเกาะลังกา 

หรือรักษาพระพุทธสิหิงคตามที่กลาวไวใน “นิทานพระพุทธสิหิงค”38 ที่มาของเทวดาทั้งสององคนี้

เชื่อกันวาปรับเปลี่ยนมาจากเทพฮินดู ไดแก พระขันธกุมาร และพระวิษณุตอนรามาวตาร39 

                                                 
กกกกกกกก34 ดูใน “ลิลิตยวนพาย,” ใน วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับถอดความ, 214-215. 

กกกกกกกก35 ดู “อนิรุทธิ์คําฉันท,” ใน วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม ๒, 555-615.  

กกกกกกกก36 เร่ืองเดียวกัน, 560. 

กกกกกกกก37 ธนิต อยูโพธิ์, “ที่มาของอนิรุทธิ์คําฉันทและบทละครเรื่องอุณรุท,” ใน วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 

๒, 616-617. 

 38 จาก กําธร เล้ียงสัจธรรม, “จตุคาม-รามเทพ กับหลักฐานทางประวัติศาสตร,” ศิลปวัฒนธรรม 25, 

8 (มิถุนายน 2550) : 108-111. 

 39 ไมเคิล ไรท, “ตามหาที่มาของ “จตุคามรามเทพ,” ศิลปวัฒนธรรม 25, 8 (มิถุนายน 2550) : 103. 
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หลักฐานนี้สะทอนใหเห็นถึงอีกวิถีทางหนึ่งในการแพรหลายเขามาของเทพเจาเนื่องในศาสนาฮินดู

ผานทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากลังกาซึ่งใกลชิดกับดินแดนที่เปนประเทศไทยใน

ปจจุบันในแงของศาสนาพุทธอยูแลว 

 

 ชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19 ศาสนาฮินดูไดแพรหลายเขามาในดินแดนที่เปนประเทศไทย

ในปจจุบัน และไดรับการยอมรับนับถืออยางกวางขวางและเปนระยะเวลายาวนานควบคูไปกับ

พุทธศาสนาที่ปรากฏทั้งแบบเถรวาทและมหายาน และอาจกลาวไดวาตั้งแตสมัยสุโขทัยสืบเนื่อง

มาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ศาสนาพุทธมีบทบาทที่เดนชัดกวาศาสนาฮินดู  
 อยางไรก็ตาม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคติความเชื่อและเทพเจาในศาสนาฮินดู
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตามที่ปรากฏในหลักฐานทางดานเอกสารเทาที่มีการศึกษานั้น ใน
ระยะแรกยังคงเหมือนตนแบบจากประเทศอินเดีย หรือที่มีการนับถือกันมาในดินแดน
ไทยกอนหนาสมัยอยุธยา จากนั้นจึงเริ่มมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติของเทพเจาบางองคเขา
ไป เชน พระพิฆเนศวร ที่ไดรับการเคารพบูชาในฐานะบรมครูแหงคชกรรมทั้งมวล ที่
สําคัญคือมีการนํามาใชเพื่อเสริมบารมีใหกับพระมหากษัตริยในการขึ้นครองราชย ทําให
พราหมณมีบทบาทที่สําคัญในราชสํานัก ตลอดจนงานพระราชพิธีตางๆ ที่จัดขึ้นโดยราช
สํานัก และไดแพรหลายใหกับระดับประชาชนที่ยอมรับประเพณี ความเชื่อตางๆ ของ
ฮินดูมาปรับใชจนกลมกลืนไปกับวิถีแบบชาวพุทธ 
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บทที่ 3 
การศึกษารูปแบบศิลปะของรูปเคารพศาสนาฮินดู 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 

1. ปญหาของงานศิลปกรรมเนื่องในศาสนาฮินดูที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 การศึกษาดานโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะภายในศูนยกลางของราชธานีอยุธยา

คร้ังสําคัญ สามารถนับยอนจุดเร่ิมตนไปถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว รัชกาลที่ 5 

แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยบุคคลแรกที่มีความสําคัญตอการศึกษาทางดานนี้ คือ พระยาโบราณราช

ธานินทร (พร เดชะคุปต) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา เปนผูที่ออกสํารวจรอบเกาะเมืองอยุธยา 

และเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่คนพบมาเก็บรักษาไวที่โรงชางในพระราชวังจันทรเกษม1 ซึ่งตอมา

ภายหลังเรียกวาอยุธยาพิพิธภัณฑ และต้ังเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม ในที่สุด 

งานศิลปกรรมที่พบและรวบรวมในคร้ังนั้นเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาเปนสวนใหญ 

นอกเหนือจากนั้นเปนประติมากรรมรูปบุคคลถือสัญลักษณตางๆ มีต้ังแตขนาดเล็กจนถึงขนาด

ใหญกวาคนจริง กลุมประติมากรรมเหลานี้นักวิชาการสวนใหญวิเคราะหวาเปนงานที่สรางข้ึนตาม

คติความเช่ือของศาสนาฮินดูที่มีบทบาทอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากหลักฐานดานเอกสารดังที่ได

กลาวถึงกอนหนานี้ แตเปนที่นาเสียดายวาการรวบรวมคร้ังดังกลาวที่นับไดวาเปนการคนพบ

โบราณวัตถุในศิลปะอยุธยา รวมถึงงานศิลปกรรมในสกุลชางอ่ืนๆ คร้ังสําคัญ ไมมีการบันทึก

เกี่ยวกับประวัติการคนพบที่มาของโบราณวัตถุแตละช้ินโดยชัดเจน ทําใหเกิดปญหาตามมาใน

การศึกษาทั้งทางดานอายุสมัย และหนาที่การใชงาน 

 จากการพิจารณาเบ้ืองตนถึงโบราณวัตถุเนื่องในศาสนาฮินดูที่พบภายในมณฑลกรุง

เกา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ที่ไดจากการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของและการสํารวจภาคสนาม 

สามารถแบงออกเปนสองประเภท ไดแก กลุมประติมากรรมกอนสมัยกรุงศรีอยุธยา (ภาพท่ี 1) ซึ่ง

ยังไมทราบประวัติแนชัดวามีการนํามาใชเปนรูปเคารพในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือไม หรือเพียงแค

ถูกนํามาเก็บรวบรวมไวเม่ือคราวใดคราวหนึ่ง แตเช่ือไดวาในสมัยกรุงศรีอยุธยานาจะมีการนํา

ประติมากรรมรูปเทพเจาฮินดูที่มีมากอนกลับมาใชเปนรูปเคารพ พิจารณาไดจากการขุดพบ

                                                 
 1 พระยาโบราณราชธานินทร, เร่ืองเก่ียวกับพระนครศรีอยุธยา, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ :  กอง

วรรณคดี และประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2524. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ นายดํารง เดชะคุปต), ไม

ปรากฏเลขหนา. 
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สวนลางของรูปพระวิษณุแบบเทวรูปรุนเกาที่พบในคาบสมุทรภาคใต (ภาพที่ 2) ภายในเทวสถาน

ศาลพระกาฬ จ. พระนครศรีอยุธยา2 และอีกกลุมที่สําคัญคือ กลุมประติมากรรมที่นาจะสรางข้ึนใน

สมัยกรุงศรีอยุธยา 

  

 

 การศึกษาคร้ังนี้จึงมุงเนนไปที่การศึกษาดานรูปแบบศิลปะของกลุมประติมากรรมที่ควร

สรางข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยศึกษาเปรียบเทียบกับงานศิลปกรรมที่มีหลักฐานและการศึกษา

ระบุแนชัดวาเปนศิลปะอยุธยา เพื่อใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับคติความเช่ือของศาสนาฮินดูที่มีอยูใน

สมัยกรุงศรีอยุธยา นอกเหนือไปจากหลักฐานดานเอกสาร โดยเฉพาะงานวรรณกรรมที่มีผูศึกษาไว

อยางแพรหลาย เพื่อใหเขาใจถึงบทบาทของศาสนาฮินดูในกรุงศรีอยุธยาไดกระจางชัดมากข้ึน 

                                                 
 2 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถุซึ่งขุดคนพบที่เทวสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” 

โบราณคดี 3, 2 (ตุลาคม – ธันวาคม, 2512) : 57-58. 

 
ภาพท่ี 1 สวนองคเทวรูปรุนเกา จัดแสดงใน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม 

 
ภาพที่  2  ช้ินส วนของ เทว รูป รุน เก า  ไดจากการ ขุดแต ง

โบราณสถานศาลพระกาฬ พระนครศรีอยุธยา 

ที่มา : หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถุซ่ึงขุดคนพบที่

เทวสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” โบราณคดี 3, 2 (ตุลาคม 

– ธันวาคม, 2512), ภาพท่ี 29. 
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2. ประติมากรรมเน่ืองในศาสนาฮินดูสมัยกรุงศรีอยุธยา: รูปแบบศิลปะและความหมาย
ทางประติมานวิทยา 
 ประติมากรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เปนประเด็นการศึกษา

ในคร้ังนี้  เปนการคนควารวบรวมจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร  กรุงเทพฯ , 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รวมถึงงานประติมากรรมที่เคยมีการตีพิมพเผยแพรมาแลว  สําหรับการตีความ

ทางประติมานวิทยาเบ้ืองตนนั้นยึดถือตามที่ระบุไวในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

แหงนั้นๆ เปนสําคัญ ไดแก พระศิวะ (พระอิศวร), พระวิษณุ (พระนารายณ), พระพรหม, พระ

พิฆเนศวร, พระลักษมี และการรวมเทพเจาสูงสุดทั้งสามองคในนามพระตรีมูรติ รวมทั้งยังพบ

ประติมากรรมรูปพระฤๅษีอีกกลุมหนึ่งดวย นอกจากนั้นเปนประติมากรรมเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวของกับ

เทพฮินดู ไดแก ศิวลึงค, โคนนทิ และครุฑ เปนตน 

 จากหลักฐานดานเอกสารที่ไดกลาวถึงในบทที่ผานมานั้นแสดงใหเห็นถึงบทบาทของ

ศาสนาฮินดูที่มีตอสังคมของกรุงศรีอยุธยามาต้ังแตคร้ังสรางกรุงจนถึงชวงปลายสมัย ในกฎ

มณเฑียรบาลที่ตราข้ึนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดใหขอมูลเกี่ยวกับการประกอบพิธีและ

การรับคติความเชื่อตามแบบศาสนาฮินดูในระยะแรกของสมัยกรุงศรีอยุธยา3 อยางไรก็ตาม แม

หลักฐานทางดานเอกสารจะบงชี้วาในระยะแรกเร่ิมของอาณาจักรอยุธยามีการรับเอาคติความเชื่อ

เนื่องในศาสนาฮินดูมาใช โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย ไดแก การขึ้น

ครองราชย และการปฏิญาณตนของขุนนางในพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัท ซึ่งมีการอานโองการแชง

น้ําประกอบที่เช่ือกันวานาจะแตงข้ึนมาต้ังแตแผนดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 14 แตหลักฐาน

ทางดานงานศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูไมปรากฏวามีหลักฐานหลงเหลืออยู  

 สําหรับการวิเคราะหรูปแบบศิลปะของงานประติมากรรมเนื่องในศาสนาฮินดูโดย

ภาพรวมนั้นพบวามีการสรางข้ึนตามอิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปะจากแหลงบันดาลใจอ่ืนๆ ที่มี

ความเกี่ยวของกันทั้งในแงประวัติศาสตร และบริบททางสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 กลุมอิทธิพลศิลปะเขมร-ศิลปะสุโขทัย การพบรูปแบบศิลปะของสุโขทัยปะปน

อยูในศิลปกรรมอยุธยาเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของงานศิลปกรรมที่สรางข้ึนในชวงปลาย

ของศิลปะอยุธยาตอนตนโดยมีศิลปะเขมรเปนพื้นฐานงานชางสําคัญ อันอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ

ทางประวัติศาสตรในระยะเวลานั้น ผานการติดตอคาขาย การเมือง หรือความสัมพันธทางเครือ

                                                 
 3 ดูในบทที่ 2, หนา 9. 

 4 ดูในบทที่ 2, หนา 7-8 และ 12-13. 
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ญาติในราชสํานัก ตัวอยางที่เดนชัด ไดแก การสรางเจดียชางลอมแบบสุโขทัยเปนเจดียประธาน

วัดมเหยงคณ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) เมื่อพ.ศ. 19675  

2.1.1 ชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ในระยะที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

โปรดฯ ใหมีการหลอรูปพระโพธิสัตว 550 พระชาติ ถึงชวงที่มีการสรางวัดจุฬามณีที่เมืองพิษณุโลก 

(พ.ศ. 1991)6 ถึงแมวาจะไมไดมีระบุไวในพงศาวดารวามีการสรางเทวรูปฮินดู แตหากพิจารณา

ความนิยมดานรูปแบบศิลปะที่ปรากฏอยูในงานประติมากรรมสําริด และประติมากรรมปูนปน

ประดับเจดียทรงปรางควัดจุฬามณี อยางนอยก็ควรจะมีการสรางรูปเคารพในศาสนาฮินดูเชนกัน 

หรืออาจสรางข้ึนในชวงเวลาหลังจากนั้นเล็กนอย ไดแก รูปบุคคลในอิริยาบถยืน มี 2 กร ตาม

ปายจัดแสดงระบุวาเปนพระอิศวร จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 

3 และลายเสนที่ 1)  

 รูปเคารพที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนครระบุวาเปนพระอิศวรนั้น  เปน

ประติมากรรมรูปบุคคลเพศชายทรงเคร่ืองอยางกษัตริย มี 2 กร ถือคัมภีรในพระหัตถขางซาย สวน

ดานขวานั้นเห็นไมชัดเจน แตก็พบการทํารูปพระอิศวรในช่ือพระบรเมศวร7ถือคัมภีรไสยศาสตรใน

พระหัตถซาย สวนพระหัตถขวาทรงแกว (ลายเสนที่ 2) ในหนังสือสมุดไทย เร่ืองพระสมุทรูปพระ

ไสยสาตร8 ซึ่งนาจะเขียนข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร9 เปนไปไดวานาจะหมายถึงองคเดียวกันนี้ 

กกกกกกกกมงกุฎพระอิศวรเปนแบบเทริดมียอดเปนรัดเกลาทรงกรวยแหลม พระพักตรรูปไขสวม

กุณฑลเปนรูปคลายดอกบัวตูม สวมกรองศอ พาหุรัดและทองกร ลวดลายของเครื่องทรงตางๆ ลบ

เลือนไปมากแลว ทรงนุงพระภูษายาวถึงขอพระบาท มีชายผาสามชายอยูดานหนา มีการคลอง

สังวาลพาดผานพระอังสาซึ่งยังไมแนชัดวาเปนเพียงเคร่ืองประดับหรืออาจเปนงู หนึ่งในลักษณะ

ทางประติมานวิทยาของพระองคก็เปนได  

                                                 
 5 “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยา ฉบับ พันจันทนุมาศ (เจิม) กับ พระจักรพรรดิพงศ (จาด) (พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 11. 

 6 “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” 14. 

 7 อีกพระนามหนึ่งของพระอิศวรซ่ึงปรากฏในโองการแชงนํ้าดวย ดู วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับ

ถอดความ (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2539), 9. 

 8 นิยะดา ทาสุคนธ รวบรวมและเรียบเรียง, ตําราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห (กรุงเทพฯ : กอง

หอสมุดแหงชาติ, 2535), 116. 

 9 ในจํานวนสมุดไทยทั้งหมดมีเพียงเอกสารเลขท่ี 70 มีบันทึกไววา “สันนิษฐานวา เจาฟาอิศราพงษ 

ทรงพระดําริสรางในรัชกาลที่ 4” อางใน “บทนํา” ใน นิยะดา ทาสุคนธ รวบรวมและเรียบเรียง, ตําราภาพเทวรูป

และเทวดานพเคราะห, (5). 
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กกกกกก

กก 

 ในสวนของศิราภรณและเคาพระพักตร

คลายคลึงกับเศียรหนึ่งในกลุมพระโพธิสัตว 550 ชาติ 

(ภาพที่ 4) อีกทั้งยังมีผานุงแบบมีชายผายาวดานหนา

คลายกับผานุงของพระวิษณุปูนปนประดับที่ปลายกรอบ

ซุมหนาบันชั้นบนของตรีมุขที่เจดียทรงปรางควัดจุฬามณี 

เมืองพิษณุโลก (ภาพท่ี 5) ซึ่งสรางข้ึนในรัชสมัยเดียวกัน

ดวย ในขณะที่ลวดลายประดับบริเวณเข็มขัดเปนลาย

กรอบส่ีเหล่ียมผืนผาปลายวงโคงแหลมที่พบอยูในลาย

หนากระดานของปรางคประธานวัดมหาธาตุ สุพรรณบุรี10 

(ลายเสนที่3-4) นอกจากนี้ลักษณะพระพักตรยังเปนแบบ

เรียวยาวรูปไขเนื่องมาจากการผสมผสานรสนิยมของ

                                                 
 10 สันติ เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของช้ันประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยาตอนตน (กรุงเทพฯ : 

อมรินทรการพิมพ, 2522), 56. 

 
ภาพท่ี 3 พระอิศวรสําริด ศิลปะอยุธยา 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
ลายเสนที่ 1 จากภาพท่ี 3 

 
ลายเสนที่ 2 รูปพระบรเมศวรในสมุดพระเทวรูป 

เทวดานพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท 

ที่มา:  นิยะดา ทาสุคนธ รวบรวมและเรียบเรียง, 

ตํ า ร าภาพ เทว รูปและ เทวดานพ เค ร าะห 

(กรุงเทพฯ : กองหอสมุดแหงชาติ, 2535), 116. 
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ศิลปะสุโขทัยอยางที่นิยมอยูในชวงปลายของศิลปะอยุธยาตอนตน11 

2.1.2 ช ว ง ต น พุ ท ธ
ศตวรรษที่  21 งานประติมากรรมเนื่องใน

ศาสนาฮินดูที่ไดจากการสํารวจมีบางองคที่มี

ลักษณะตรงกับศิลปกรรมที่มีอายุอยูในชวงตน

พุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งคาบเก่ียวระหวางสมัย

อยุธยาตอนตนและตอนกลาง และแสดงใหเห็น

ถึงรูปแบบศิลปะท่ีสืบเนื่องมาจากศิลปะสุโขทัย 

คือ พระพิฆเนศวร สําริด (ทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย) ปจจุบันเก็บรักษาในคลัง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร12  (ภาพที่ 6 

และลายเสนที่ 5)  

                                                 
 11 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

2544), 140-141. 

 12 กรมศิลปากร, พระคเณศ เทพเจาแหงศิลปวิทยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545), 49.  

 
ภาพท่ี 4 เศียรพระโพธิสัตวสําริดในชุดชาดก 550 ชาติ 

ศิลปะอยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจา

สามพระยา 

 
ภาพที่ 5 พระวิษณุปูนปนประดับปลายกรอบซุมหนาบันเจดีย

วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก ศิลปะอยุธยาตอนตน 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ปรางคและลายปูนปนประดับ วัดจุฬามณี 

พิษณุโลก (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง 

จํากัด (มหาชน), 2539), ภาพถายที่ 11, หนา 22.  

 

 
(บน) ลายเสนที่ 3 รายละเอียดจากภาพท่ี 3 

(ลาง) ลายเสนที่ 4 ลายหนากระดานปรางคประธานวัด

มหาธาตุ สุพรรณบุรี ศิลปะอยุธยา 

คัดลอกจาก: สันติ เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของช้ันประดับ

ลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยาตอนตน (กรุงเทพฯ : 

อมรินทรการพิมพ, 2522), 56. 
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ภาพ ท่ี  6  พระพิฆ เนศวร  สํ า ริด  (ท รัพย สิ นส วน

พระมหากษัตริย)  ศิลปะอยุธยา  เก็บรักษาในคลัง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ     พระนคร 

ที่มา: กรมศิลปากร, พระคเณศ เทพเจาแหงศิลปวิทยา 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545), 49, ภาพท่ี 12. 

    ลายเสนที่ 5 จากภาพท่ี 6 

 

 พระพิฆเนศวรทรงอยูในทาประทับนั่งเหนือฐานส่ีเหล่ียม มี 4 กร แตสัญลักษณที่ทรงใน

พระหัตถไมคอยชัดเจน เห็นเดนชัดเพียงแตจักร และงาหัก สําหรับการถือจักรในพระพิฆเนศวรนั้น

พบความนิยมอยูในศิลปะขอมรวมกับการถือสังขเสมอ13  ดังนั้นสัญลักษณในพระหัตถขางขวาบน

อาจเปนสังข ที่นาสังเกตคือ ลักษณะของจักรแสดงออกอยางคราวๆ ดวยการทําเปนเพียงรูปวง

แหวนเทานั้น ซึ่งลักษณะเชนนี้พบในจักรของพระวิษณุสําริดในศิลปะสุโขทัย (ภาพที่ 7) และทรง

คาดสายยัชโญปวีตรูปงูเชนเดียวกับพาหุรัดที่ตนพระกรทั้งสองขาง ในขณะที่การจัดตําแหนงให

สวนหัวของงูในสายยัชโญปวีตอยูบริเวณพระอุระเปนความนิยมของศิลปะเขมร ในสวนของเทวรูป

สําริดของสุโขทัยจะวางไวที่พระอังสะ ทรงนุงผายาวเปนร้ิวยาวลงมาถึงขอพระบาท ลักษณะผานุง

เชนนี้ อาจเปนการนุงแบบโธตี และเปนแบบที่พบเสมอในประติมากรรมรูปบุคคลของศิลปะสุโขทัย

เชนกัน เชน รูปเทวดาปูนปนที่ไดจากวัดพระพายหลวง (ภาพที่ 8) เปนตน 

                                                 
 13 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2515), 72. 
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    รูปแบบศิลปะอยางหน่ึงซึ่งนํามาเปนตัวกําหนดอายุของพระพิฆเนศวรองคนี้ได คือ 

มงกุฎแบบที่มีกระบังหนา หรือที่นิยมเรียกวา เทริด มียอด

เปนทรงกรวยแหลม ซึ่งพระพิฆเนศวรในศิลปะลพบุรีก็

สวมศิราภรณในลักษณะคลายกันนี้  แตที่ สําคัญคือ 

ดานขางของกระบังหนามีครีบยื่นออกมาทั้งสองขาง 

ลักษณะเชนนี้พบอยูในกลุมเศียรรูปบุคคลที่ไดรับการ

ตีความวาเปนกลุมประติมากรรมสําริดรูปพระโพธิสัตวชุด

ชาดก 550 ชาติ ที่หลอข้ึนในรัชสมัยของสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถตามที่ระบุในพงศาวดารเมื่อราวตนพุทธ

ศตวรรษที่ 2114  (ภาพที่ 9) และมีการทําตอเนื่องลงมาถึง

ศิราภรณ ในกลุมพระพุทธ รูปทรง เค ร่ืองนอย  เชน 

                                                 
 14 ปพ.ศ. ที่สรางน้ัน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาแตละฉบับระบุไวไมตรงกัน โดยพระราช

พงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิระบุวาสรางขึ้นในปพ.ศ. 2001 ดูใน “พระราชพงศาวดารกรุงเกา 

ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา, คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุง

เกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ, พิมพคร้ังที่ 2 (พระนคร : คลังวิทยา), 2515, 448.  สวนพระราชพงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ  (จาด) 

กลาววาสรางในปพ.ศ. 1987 ดูใน “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” 13. และ  “พระ

ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ (จาด),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ พัน

จันทนุมาศ (เจิม) กับ พระจักรพรรดิพงศ (จาด) (พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 514. 

  
ภาพท่ี 7 จักรในเทวรูปพระวิษณุ สข. 21 ศิลปะสุโขทัย   

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

ภาพท่ี 8 เทวดาปูนปนจากวัดพระพายหลวง  

ศิลปะสุโขทัย จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน 

แหงชาติ รามคําแหง 

ภาพโดย: Mr. Naoya Sunagawa 

 
ภาพที่ 9 เศียรพระโพธิสัตวในชุดชาดก 550 ชาติ

ศิลปะอยุธยา  จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร 
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พระพุทธรูปทรงเคร่ืองนอยที่ไดจากพระอุระของพระพุทธรูปมงคลบพิตร ซึ่งศาสตราจารย ดร. สันติ 

เล็กสุขุมเชื่อวาเกี่ยวของกับพระพุทธรูปทรงเคร่ืองแบบลานนาที่มีมากอน และสงอิทธิพลมายัง

ศิลปะอยุธยา15  

กกกกกกกกในขณะที่บางลักษณะยังสัมพันธกับรูปพระพิฆเนศวรในศิลปะเขมร คือ ทาประทับนั่ง 

เนื่องจากการประทับนั่งขัดสมาธิราบและการวางพระหัตถทั้งสองบนพระชานุนั้นเปนลักษณะ

เฉพาะตัวของพระพิฆเนศวรในฐานะเทพแหงศิลปวิทยา ซึ่งนิยมในศิลปะเขมร16 รวมทั้งลักษณะ

ของสายยัชโญปวีตและพาหุรัดดังที่ไดกลาวถึงแลว 

กกกกกกกกประติมากรรมรูปพระพิฆเนศวรองคนี้จึงมีรูปแบบศิลปะที่สอดคลองกับพัฒนาการของ

ศิลปะสมัยอยุธยาตอนตนโดยทั่วไป คือมีรากฐานสําคัญสืบเนื่องมาจากศิลปะเขมรในประเทศไทย

ที่มีอิทธิพลมาชานานในแถบภาคกลางของประเทศไทย ผสมกับระลอกของอิทธิพลศิลปะสุโขทัยที่

เขามาในชวงกลางถึงปลายสมัย ซึ่งในศิลปะสุโขทัยเองโดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา

ฮินดูก็ยังรับเอารูปแบบศิลปะของเขมรเขามาใชดวย จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูศึกษาเช่ือวา พระ

พิฆเนศวรองคนี้นาจะสรางข้ึนในชวงที่ศิลปกรรมในอาณาจักรอยุธยา ไดรับผลกระทบจาก

ความสัมพันธกับสุโขทัยมากที่สุด คือ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20-ตนพุทธศตวรรษที่ 21 (ระหวาง

รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)  

 อยางไรก็ตามมีบางทานกําหนดใหพระพิฆเนศวรองคนี้มีอายุอยูในชวงอยุธยาตอน

ปลาย เนื่องจากใหเหตุผลวาศิราภรณที่มีครีบดานขางเปนที่นิยมในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองยุคปลาย

ของศิลปะอยุธยา17 แมวามงกุฎในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองจะมีครีบที่ดานขางแตก็มีรูปแบบ

ปรับเปล่ียนไปมากแลว ในขณะที่ศิราภรณในพระพิฆเนศวรองคนี้ใกลเคียงกับกลุมรูปพระโพธิสัตว 

550 ชาติมากกวา  

 จากรูปแบบศิลปะที่ปรากฏในเทวรูปฮินดูในสมัยอยุธยาตอนตนทั้งสององคนี้ มี

ลักษณะที่ก้ํากึ่งอยูระหวางยุคตนและยุคกลางของศิลปะอยุธยา เนื่องจากรูปแบบดังกลาวนั้นมี

ความนิยมคาบเกี่ยวมาต้ังแตชวงปลายสมัยของอยุธยาตอนตน จนถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง  

กกกกกกกกอิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปะจากสุโขทัยยังปรากฏในประติมากรรมรูปพระพรหม

ประทับนั่ง (ภาพที่ 10) สมบัติสวนบุคคลของอเล็กซานเดอร บี กริสโวลด (Alexander B. 

                                                 
 15 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 144. 

 16 จิรัสสา คชาชีวะ, พระพิฆเนศวร: คติความเช่ือและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), 148. 

 17 กรมศิลปากร, พระคเณศ เทพเจาแหงศิลปวิทยา, 49.  
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Griswold) ปจจุบันจัดแสดงใน the Walter Art Gallery  แมวาพระพรหมจะเปนหนึ่งในสามของเทพ

ที่เปนใหญที่สุดในศาสนาฮินดูแตการสรางรูปเคารพพระพรหมเปนประติมากรรมลอยตัวนั้นไมคอย

เปนที่นิยมมากนักเมื่อเทียบกับการทํารูปเคารพแทนเทพฮินดูสูงสุดอีก 2 องค  

 

 
ภาพท่ี 10 พระพรหม ศิลปะอยุธยา สมบัติสวนบุคคลของ Alexander B. Griswold จัดแสดงใน The Walters Art Museum  

ที่มา:  Hiram Woods Woodward Jr., The Sacred Sculpture of Thailand : The Alexander B. Griswold collection, The 

Walters Art Gallery (Baltimore, Md. : The Gallery, 1997), 201, fig. 196. 

 ไฮแรม วูดส วูดเวิรด จูเนียร (Hiram Woods Woodward Jr.) นักวิชาการชาวอเมริกัน

สันนิษฐานวารูปพระพรหมนาจะมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 21 และหลอข้ึนในแถบภาคกลาง

ตอนบนของประเทศไทย18 ซึ่งอาจหลอข้ึนในชวงที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถข้ึนไปประทับอยูที่

เมืองพิษณุโลก19 วัสดุที่ใชหลอพระพรหมองคนี้แตกตางจากประติมากรรมองคอ่ืนๆ ตรงที่ไมได

หลอจากสําริด แตหลอข้ึนดวยโลหะผสมจากตะก่ัว, ดีบุกและทองเหลือง การใชทองเหลืองเปน

สวนผสมสําคัญในการหลอแทนการใชสําริดที่ผสมตะกั่วเปนจํานวนมากนั้น กลาวกันวานาจะ

เกิดข้ึนในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 นี้ โดยเปนการรับเทคนิคมาจากภายนอก ไดแก การเขามาของ

                                                 
 18 Hiram Woods Woodward Jr., The Sacred Sculpture of Thailand : The Alexander B. 

Griswold collection, The Walters Art Gallery (Baltimore, Md. : The Gallery, 1997), 200. 

 19 Ibid., 186.  
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ภิกษุจากลังกาคณะใหมในราวป พ.ศ. 1963 และความรุงเรืองในการคาขายเคร่ืองถวยกับจีนในรัช

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งมีขอสันนิษฐานวาในประเทศจีนเร่ิมเปลี่ยนการหลอโลหะจาก 

สําริดมาเปนทองเหลืองในระยะดังกลาว20 

 พระพรหมองคนี้แสดงออกในรูป

บุคคล 4 เศียร 4 กร ประทับนั่งในทาขัดสมาธิราบ

เหนือฐานทรงส่ีเหล่ียม ทรงคาดสายยัชโญปวตีโดย

มีปมขมวดอยูบนพระอังสะ ทรงสัญลักษณดอกบัว

ในพระหัตถขวา พระหัตถซายถือหมอน้ํากมัณฑลุ 

(Kaman d alu)21 สวนสองพระหัตถหนาแสดงมุทรา 

ไดแก วิตรรกมุทราในพระหัตถขวายกข้ึนระดับพระ

อุระ และพระหัตถซายวางบนพระเพลาแสดงปาง

สมาธิ ในบรรดาสัญลักษณรวมถึงมุทรามีเพียงการ

ถือหมอน้ําเทานั้นที่ถือเปนลักษณะทางประติมาน

วิทยาด้ังเดิมของพระพรหมในศิลปะอินเดีย22 ทรง

สวมมงกุฎแบบมีกระบังหนาประดับลายทรง

ส่ีเหล่ียมขาวหลามตัดที่แถวกลางขนาบดวยแถว

เม็ดประคําและใชยอดทรงกระบอกยอดเดียวกัน 

 ลักษณะของมงกุฎนั้นยังคงความใกลเคียงกับมงกุฎในกลุมเทวรูปสุโขทัยมาก 

เชนเดียวกับเคร่ืองทรงที่มี รูปแบบเดียวกับเทพนมปูนปนในศิลปะสุโขทัยองคหนึ่ งจาก

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง (ภาพที่ 11) คือ กรองศอมีเพียงเสนเดียวตกแตงดวยลาย

แถวเม็ดประคําประดับวงกลมตรงกลาง พาหุรัดก็เปนลายแถวเม็ดประคําเชนกัน สวนทองกรมีสอง

ชั้นและไมมีลวดลายใดๆ  

 

                                                 
 20 Hiram Woods Woodward Jr., The Sacred Sculpture of Thailand : The Alexander B. 

Griswold collection, The Walters Art Gallery, 187. 

 21 อางจาก Forrest McGill, “Thai Sculpture in the Walter Art Gallery,” (1991), 70, fig. 9.  ใน 

Hiram Woods Woodward Jr., The Sacred Sculpture of Thailand, 200. 

 22 G. Jouveau-Dubreuil, translated by A. C. Martin, Iconography of Southern India (Delhi : 

Bharatiya Publishing House, 1978), 104. 

 
ภาพที่  11 เทพนมปูนปน  ศิลปะสุโขทัย  จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง  

ภาพโดย: Mr. Naoya Sunagawa 
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 รูปแบบศิลปะที่โนมเอียงไปทางศิลปะสุโขทัย

อาจชวยยืนยันไดวาประติมากรรมรูปพระพรหมองคนี้เปน

ศิลปะอยุธยาที่หลอข้ึนในแถบภาคกลางตอนบนของไทย

ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 21 ที่เมืองพิษณุโลกมีบทบาท

สําคัญตอกรุงศรีอยุธยาไมแพเมืองหลวง  

2.1.3  ระหวางกลางถึงปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 21 เร่ิมเขาสูยุคกลางของศิลปะอยุธยา รูปแบบ

ศิลปะท่ีแฝงอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยนั้นไมคอยปรากฏให

เห็นแลวตามแนวคิดของทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป 

แตก็ยังปรากฏใน รูปบุคคลขนาดเล็ก หลอสําริด ที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครระบุวาเปนพระ
นารายณ (ภาพที่ 12 และลายเสนที่ 6) มีการสวมมงกุฎ

แบบมียอดเปนตุมเล็กประดับขนาบรัดเกลาประธานอยางที่

พบในรูปยักษ (ภาพท่ี 13) และเทพนมสังคโลก ศิลปะ

สุโขทัย23  

 อยางไรก็ตาม ลักษณะดังกลาวนี้พบในศิลปกรรม

อยุธยาดวย เชน ประติมากรรมรูปเทพนมปูนปนที่ปรางควัด

จุฬามณี (ลายเสนที่7) และเศียรพระโพธิสัตวสําริดในชาดก

ชุด 550 พระชาติ (ภาพที่ 14) ศิราภรณลักษณะนี้นาจะเปน

แบบที่นิยมอยูในคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษที่ 21 โดยไดรับ

แบบอยางมาจากศิลปะสุโขทัยเปนหลัก และคงความนยิมมา

จนถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง (ปลายพุทธศตวรรษที่ 21-พุทธ

ศตวรรษที่ 22) ดังที่ไดพบในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองที่สรางข้ึน

ในระยะนี้เชนกัน 

                                                 
 23 สันติ เล็กสุขุม, ปรางคและลายปูนปนประดับ วัดจุฬามณี พิษณุโลก (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), 36. 

 
ภาพท่ี 12 พระนารายณ ศิลปะอยุธยา  

จั ด แสดง ในพิ พิ ธ ภัณฑสถานแห ง ช า ติ   

พระนคร 

 
ลายเสนที่ 6 จากภาพท่ี 12 
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 อยางไรก็ตาม  แมวา

เทวรูปองคนี้จะสวมมงกุฎอยางที่

พบในเทพนมปูนปนที่ เจดียทรง

ปรางควัดจุฬามณี เมืองพิษณุโลก 

และเศียรพระโพธิสัตวในชุดชาดก 

550 ชาติ ซึ่งสรางในสมัยสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถท้ังคู รวมทั้ง

ผานุงก็คอนขางใกลเคียงกับพระ

วิษณุปูนปนประดับปลายกรอบซุม

หนาบันเจดียวัดจุฬามณีที่ เคย

กลาวถึงมาแลว แตการมีลักษณะของพระพักตรและศิราภรณ      

เปนทํานองเดียวกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ไดจากเจดียเกาวัดพระศรีสรรเพชญ (ภาพที่ 15)  จึง

ควรจัดใหอยูในกลุมประติมากรรมที่สรางข้ึนไมเกาไปกวากลางพุทธศตวรรษที่ 21 โดยที่ยังสืบทอด

ความนิยมในดานเคร่ืองทรงของตนพุทธศตวรรษที่ 21 มา 

  ทางดานความหมายทางประ

ติมานวิทยาของประติมากรรม

องคนี้ก็เชนเดียวกับรูปเคารพ

เทพฮินดูในสมัยอยุธยาอีก

หลายองคที่มีปญหาในการ

ตีความ สวนเหตุที่ตีความวา

เปนพระนารายณในเบ้ืองตน 

อาจเพราะเปนรูปบุคคลเพศ

ชายที่มี 4 กร ซึ่งทรงสังขใน

พระหัตถซายดานหลังดวย 

โดยท่ีประติมากรรมองคนี้อยูในอิริยาบถประทับยืนตรง มี 4 กร 

พระกรคูหลังถือสัญลักษณ ในพระหัตถซายถือสังข สวนพระ

หัตถขวาถือตรีศูล ทั้งสองอยางนี้เปนอาวุธที่ถือโดยพระนารายณ และพระอิศวรตามลําดับ สวน

สองพระหัตถหนายกข้ึนระดับพระอุระในทาอัญชลี ซึ่งไมเคยพบในรูปเคารพเทพเจาฮินดูที่พบใน

ประเทศไทยมากอน ในขณะที่ศิลปะอินเดียพบอยูในรูปพระพรหมจากจิทัมพรัมศิลปะอินเดีย

 
ภาพที่ 14 เศียรพระโพธิสัตวสําริด 

ศิลปะอยุธยา เก็บรักษาในคลัง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสาม

พระยา 

 
ภาพที่  13 เศียรยักษสังคโลก  ศิลปะ

สุโขทัย  จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร 

 
ภาพที่ 15 เศียรพระพุทธรูปปางมาร

วิชัยพบในเจดียวัดพระศรีสรรเพชญ 

ศิ ล ป ะ อ ยุ ธ ย า  จั ด แ ส ด ง ใ น

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
ลายเสนที่  7 มงกุฎเทพนมปูนปนประดับ

ปรางค วัดจุฬามณี  พิษณุโลก  ศิลปะ

อยุธยาตอนตน 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ปรางคและลายปูน

ปนประดับ วัดจุฬามณี พิษณุโลก, 37,

ลายเสนที่ 13ข. (จากภาพถายที่ 17),  
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ภาคใต (ภาพที่16) รวมทั้งรูปพระนารายณทรงครุฑ ปูนปน ศิลปะสุโขทัย (ภาพที่ 17) ก็ทําทา

ประคองอัญชลีเชนกัน แตรูปพระนารายณองคนี้นาจะเปนเพียงแคงานประดับสถาปตยกรรม

เนื่องจากดานหลังเห็นรอยที่หลุดกระเทาะมาจากผนังอิฐชัดเจน จึงไมนาจะเปนรูปเคารพประธาน 

จึงไมนาจะเปนรูปเคารพประธาน หรือไมจําเปนตองเปนงานประติมากรรมที่สรางตามคติความเชื่อ

แบบศาสนาฮินดู ดังนั้นลักษณะทางประติมานวิทยาจึงไมอาจถือเปนแบบอยางที่แนนอน 

  

 รูปเคารพเทพเจาฮินดูที่มีการประนม

มืออัญชลี อีกกรณีหนึ่งคือเมื่ออยูในรูปตรีมูรติ 

อยางที่พบในศิลปะเขมร เชน ที่หนาบันปราสาท

พระขรรค สรางข้ึนในรัชกาลพระเจาชัยวรมันที่ 7 

(พุทธศตวรรษที่ 18) ในรูปนี้พระศิวะประทับอยู

ตรงกลาง พระวิษณุและพระพรหม ประทับอยู

เบ้ืองซายและเบ้ืองขวา ทั้ง 2 พระองคนี้แสดงทา

อัญชลีถวายความเคารพแดพระศิวะ (ภาพที่ 18) 

หากมีการตีความไปในทิศทางนี้ รูปเคารพดังกลาวจึงอาจมีการประดิษฐานรวมกับรูปเคารพ

ประธานอยางที่พบในศิลปะเขมรก็เปนได 

 
ภาพท่ี 16 พระพรหมจากจิทัมพรัม ศิลปะอินเดียภาคใต 

ที่มา:  H. Krishna Sastri, South-India Image of gods and 

goddesses (New Delhi : Asian Education Services, 

1986), 16, Fig. 10. 

 
ภาพท่ี 17 พระนารายณทรงครุฑ ปูนปน ศิลปะสุโขทัย 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
ภาพท่ี 18  รูปตรีมูรติบนหนาบันปราสาทพระขรรค ศิลปะ

เขมรสมัยบายน พุทธศตวรรษที่ 18 
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 อยางไรก็ตาม ตามความเขาใจโดยทั่วไป การ

พบรูปบุคคลที่ถืออาวุธหรือมีลักษณะทางประติมานวิทยา

รวมกันของพระอิศวรและพระนารายณ มักไดรับการตีความ

วาเปนพระหริหระ (การรวมพระองคของพระอิศวร และพระ

นารายณ) การทําพระหริหระในศิลปะอยุธยานาจะเปนเร่ือง

ที่เปนไปไดเพราะศิลปะที่มีความใกลชิดกับอยุธยาอยาง

ศิลปะสุโขทัยก็มีการทํารูปพระหริหระอยูเชนกัน (ภาพที่ 19) 

รูปบุคคลเพศชายรูปนี้จึงไมนาจะเปนรูปเคารพแทนองคพระ

นารายณซึ่งสมัยอยุธยานั้น รูจักลักษณะทางประติมาน

วิทยาของพระองคนี้ในระดับที่ดีทั้งตัวอยางในแงศิลปกรรม 

และวรรณกรรม คือ โองการแชงน้ํา ซึ่งมีบทข้ึนตนลําดับแรก

เปนการสรรเสริญพระองค วา “โอมสิทธิสรวงศรีแกลว แผว
มฤตยู เอางูเปนแทน แกวนกลืนฟากลืนดิน บินเอาครุฑมาข่ี 
ส่ีมือถือสังขจักรคธาธรณี ภีรุอวตาร อสูรแลงลาญทัก ททัค
นิจรนายฯ...” ทําใหการนําอาวุธของพระอิศวรมาไวในรูป
พระนารายณ จึงนาจะหมายถึงพระหริหระมากกวา 

2.1.4 ระหวางพุทธศตวรรษที่ 21-22 รูปเคารพในศาสนาฮินดูในกลุม

อิทธิพลศิลปะเขมรและศิลปะสุโขทัยที่อาจสรางข้ึนในระยะนี้ ไดแก รูปพระอิศวรขนาดเล็กจัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 20) อยูในรูปบุคคลเพศชายประทับยืน 

สวนพระกรหักหายทั้งสองขางเหลือถึงแคตนพระกร แมตามปายจัดแสดงจะระบุวาเปนรูปพระ

อิศวรแตเปนที่นาเสียดายวาไมมีสัญลักษณใดๆ ที่แสดงถึงประติมานวิทยาของพระอิศวร อีก

ลักษณะหนึ่งที่อาจพิจารณาไดวาเปนพระอิศวรคือ ลักษณะการประทับยืนตรงและย่ืนพระหัตถทั้ง

สองขางออกมาทางดานหนาแบบรูปพระอิศวรสําริดขนาดใหญที่จัดแสดงอยูในที่เดียวกัน (ดูภาพที ่

36) 

 เคร่ืองทรงอ่ืนๆ ประกอบดวยกรองศอและพาหุรัดที่มีการลดทอนรายละเอียดของงาน

ประดับเปนอยางมาก สวนผานุงเปนแบบยาวมีจีบหนานางซอนเปนช้ันๆ ตลอดตามความยาวของ

ผานุงประดับลายวงกลมซอนช้ันหรือแถวเม็ดประคํา คงมีความพยายามในการสรางตามอยาง

ผานุงในเทวรูปสุโขทัย ตางไปจากความนิยมกอนหนานี้ที่มักเปนผานุงสั้น เข็มขัดประดับลาย

 
ภาพท่ี 19 พระหริหระ สข. 18 ศิลปะสุโขทัย 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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วงกลมซอนชั้นและลายวงโคงปลายแหลม (ลายเสนที่ 8) ทั้งสองประเภทเปนลายประดับที่นิยมอยู

ในงานประติมากรรมยุคกลางของศิลปะอยุธยา   

 แตที่แปลกคือมีการทําพระเนตรเหลือบตํ่าแบบ

พระพุทธรูปหรือกลุมเทวรูปแบบสุโขทัย ผิดไปจากเทวรูปสมัย

อยุธยาสวนใหญที่มีพระเนตรแบบมองตรง จึงอาจเปนไปไดวารูป

เคารพองคนี้หลอข้ึนโดยมีอิทธิพลจากเทวรูปสุโขทัย แตเปนการ

เลียนแบบที่มีฝมือทางเชิงชางลดถอยลงมามากกวาตนแบบอยู

มาก ลักษณะเชนนี้ถาไมไดเกิดจากความไมจัดเจนของชางก็อาจ

เปนเพราะยุคสมัยที่สรางหางไกลจากที่มาของอิทธิพลทางดาน

รูปแบบศิลปะ ดังนั้นประติมากรรมองคนี้คงสรางข้ึนในชวงเวลาที่

ความเขาใจในงานศิลปกรรมแบบสุโขทัยในอยุธยาเร่ิมเส่ือมลง

แลว หรือไมใชงานชางหลวง เนื่องจากมีลักษณะที่หางไกลจาก

งานศิลปกรรมช้ินสําคัญของศิลปะอยุธยาอยูมาก 

เทวรูปในกลุมที่แสดงอิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปะทั้ง

จากศิลปะเขมรและศิลปะสุโขทัย เปนกลุมที่สรางข้ึนในระยะตน

ของอาณาจักรอยุธยา สวนใหญมีขนาดเล็กและมีรูปแบบและ

พัฒนาการที่คอนขางสอดคลองไปกับศิลปกรรมกระแสหลักหรือ

งานพุทธศิลปที่สรางข้ึนในชวงเวลาใกลเคียงกัน กลาวคือ เปนงาน

ศิลปกรรมที่ผสมผสานระหวางศิลปะเขมรที่ถือเปนพื้นฐานสําคัญใน

การสรางงานศิลปกรรมแหงอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา และอิทธิพล

จากศิลปะสุโขทัย  ความเกี่ยวของกับรสนิยมแบบศิลปะเมืองเหนือ

อั นอาจมี ที่ ม า จ าก

ศิลปะจีนเชนกัน  ใน

เร่ืองของการตกแตง

ดวยลวดลายพรรณ

พฤกษา  ปรากฏมา

ต้ังแตชวงตนสมัยกรุง

ศรีอยุธยาแลว  เชน

หลักฐานที่พบจากวัดมหาธาตุ เปนตน (ภาพที่ 21)   

 
ภาพท่ี 20 พระอิศวร ศิลปะอยุธยา จัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พระนคร 

 
ลายเสนที่ 8 จากภาพท่ี 20   

ภาพท่ี 21  งานสลักหินลายพรรณพฤกษาที่วัดมหาธาตุ 

อยุธยา ศิลปะอยุธยาตอนตน 
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ความนิยมนี้ปรากฏเร่ือยมาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และสมเด็จพระ

บรมไตรโลกนาถ กษัตริยสององคที่ใหการอุปถัมภศิลปกรรมเนื่องในศาสนาเปนอยางมาก ซึ่งงาน

ศิลปะที่สรางข้ึนในสองรัชกาลนี้ปรากฏอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยอยางชัดเจน และปรากฏสืบเนื่อง

มาถึงราวพุทธศตวรรษที่ 21-2 2 เปนอยางนอย แตก็เสื่อมความนิยมไปมากแลวตามที่ปรากฏใน

หลักฐานดานศิลปกรรมตามที่ไดกลาวมาแลว  

2.2 กลุมอิทธิพลศิลปะเขมร ตามแนวคิด

ของทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการของศิลปะอยุธยานั้น เช่ือ

กันวาศิลปะเขมรเปนพื้นฐานสําคัญใหกับงานศิลปกรรม

ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาต้ังแตยุคแรกต้ังกรุง เห็นได

จากการใชเจดียทรงปรางคที่คล่ีคลายมาจากปราสาท

ขอมเปนประธานของวัด หรือพระพุทธรูปแบบอูทอง เปน

ตน แตกลับไมปรากฏหลักฐานทางดานศิลปกรรมเนื่อง

ในศาสนาฮินดูที่มีอิทธิพลของศิลปะเขมรอยางเดนชัด

และมีอายุเกาแกไปถึงตนสมัยอยุธยา อยางไรก็ตาม 

เมื่อเร่ิมเขาสูยุคกลางของศิลปะอยุธยา ไดเกิดกระแสการ

หวนกลับมานิยมสรางเทวรูปฮินดูที่มีอิทธิพลศิลปะเขมร

อีกคร้ัง โดยมีการสรางครั้งสําคัญในรูปพระอิศวรสําริด

สกุลชางกําแพงเพชร (ภาพที่ 22) มีจารึกที่ฐานระบุวา

สรางข้ึนโดยพระยาศรีธรรมาโศกราช ในศักราช 1432 

(พ .ศ .  2053-เ ร่ิมรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาหนอ

พุทธางกูร) ความวา 

 “ศักราช ๑๔๓๒ มะเมียนักษัตรอาทิตยพาร เดือนหกข้ึนสิบส่ีคํ่าไดหษตฤกษ เพลารุง
แลวสองนาฬิกา จึงเจาพระญาศรีธรรมาโศกราชประดิษฐานพระอิศวรเปนเจานี้ไวใหครองสัตวส่ี
ตีนสองตีนในเมืองกําแพงเพชร และชวยเลิกศาสนาพุทธศาสตรและไสยศาสตรและพระเทพกรรม 
มิใหหมนใหหมอง 
 ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และซอมแปลงพระมหาธาตุ และวัดบริพารในเมืองนอก
เมือง และที่แดนเหยาเรือนถนนทะลาอันเปนตรธานไปเถิงบางพาน ขุดแมไตรบางพอ อนึ่งแตกอน
ยอมขายวัวไปแกละวาอันจะใหขายดุจกอนนั้น ก็หามมิใหขาย อนึ่งเม่ือทํานาไซร ยอมเอาพืชขาว
ในนานั้นปลูกเอง มิไดเอาขาวในยุงไปหวานไปดําดังทั้งหลาย 

 
ภาพที่ 22 พระอิศวรสําริดสกุลชางกําแพงเพชร 

ศิลปะอยุธยา  จัดแสดงในพิพิธ ภัณฑสถาน

แหงชาติ กําแพงเพชร 
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 อนึ่งทอปูพระญารวงทําเอาน้ําไปเถิงบางพานนั้น ก็ถมหายส้ิน และเขายอนวานา
ทางพา และหาทอนั้นพบ กระทําทอเอาน้ําเขาไปเล้ียงนา ใหเปนนาเหมืองนาฝายมิไดเปนทางพา
กัน ทําทั้งนี้ถวายพระราชกุศลแดสมเด็จบพิตรพระเจาอยูหัวทั้งสองพระองค” 24 
 เนื่องจากประติมากรรมรูปพระศิวะองคนี้มีจารึก

ระบุศักราชที่สรางแนชัด จึงสามารถนํามาเปนประติมากรรม

ตนแบบในการเปรียบเทียบทางดานรูปแบบศิลปะเพื่อ

กําหนดอายุสมัยใหกับประติมากรรมฮินดูที่ควรสรางข้ึนใน

ระยะเวลาใกลเคียงกันนี้ 

 การสรางประติมากรรมรูปพระอิศวรสําริดสกุล

ชางกําแพงเพชรควรถือเปนงานหลอเทวรูปคร้ังสําคัญในชวง

กลางพุทธศตวรรษท่ี 21 เพราะในคราวเดียวกันนี้ไดมีการ

หลอรูปพระอุมา และพระนารายณ (ภาพที่ 23-24) และทั้ง

สามองคลวนมีขนาดใหญทั้งส้ิน ในขณะที่รูปแบบศิลปะของ

เทวรูปสําริดกลุมนี้ยอนกลับไปรับอิทธิพลจากศิลปะเขมร

สมัยบายน อยางชัดเจน25  

2.2.1 ระหวางกลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่  21 งานหลอเทวรูปสํา ริดคร้ังใหญที่ เมือง

กําแพงเพชรในป พ.ศ. 2053 นาจะสงผลตอการสรางรูป

เคารพเนื่องในศาสนาฮินดูในอาณาจักรอยุธยาในระยะเวลา

เดียวกันดวย เพราะนอกเหนือจากกลุมเทวรูปฮินดูสกุลชาง

กําแพงเพชรจํานวน 3 องค ยังมีเทวรูปอีก 2 องคเปนอยาง

นอยที่ควรสรางข้ึนในรุนราวคราวเดียวกันภายใตรสนิยม

อยางสกุลชางกําแพงเพชร คือ การหลองานประติมากรรม

สําริดขนาดเทาคนจริงหรือใหญกวาคนจริงและมีอิทธิพล

ศิลปะเขมรสมัยบายน  

 ไดแก รูปพระนารายณประทับยืนขนาดใหญ 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพท่ี 25 และลายเสนที่ 9) แตเดิม

                                                 
 24 ประชุมจารึกภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2515), 183-184. 

 25 Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture (New York : Weatherhill, 1975), 177. 

 
ภาพที่  23 ช้ินสวนพระนารายณสกุลชาง

กําแพงเพชร  ศิลปะอยุธยา  จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร 

 
ภาพที่  2 4 ส วนอ งค พ ระอุ ม าสกุ ล ช า ง

กําแพงเพชร  ศิลปะอยุธยา  จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร 

ภาพโดย: ธนธรณ ฤทธิ์ถกล (ภาพท่ี 22-24) 
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ประดิษฐานในเทวสถานโบสถพราหมณ กรุงเทพฯ หากพิจารณาจากรูปแบบศิลปะเชื่อวาควรมี

ความเกี่ยวของกับพระอิศวรสําริดสกุลชางกําแพงเพชรอยางใกลชิด ประติมากรรมรูปพระนารายณ

องคนี้อยูในทาประทับยืนตรง (สถานกะ-มูรติ Sthānaka - mūrti) ทรงสัญลักษณตามประติมาน

วิทยาของพระองค ไดแก จักรและสังขที่พระหัตถขวาบนและซายบนตามลําดับ ในขณะที่พระหัตถ

ดานลางไมทรงสัญลักษณใดๆ โดยพระหัตถขวาแสดงทาวิตรรกมุทรา และพระหัตถซายอยูในทาที่

เหมือนกําลังถือส่ิงของบางอยางซ่ึงอาจเปนคทาแตไดสูญหายไปแลว การถือสัญลักษณและการ

แสดงมุทราเชนนี้เปนไปไดวาสืบทอดตอมาจากรูปพระนารายณในศิลปะสุโขทัย (ภาพท่ี 26) 

ในขณะที่ศิลปะอินเดียนั้นมักทําอภยมุทราหรือวรทมุทรา26  

 

                                                 
 26 Kalpana S. Desai, Iconography of Visnu : in Northern India, upto the Mediaeval Period 

(New Delhi : Abhinav Publications, 1973), 6. 

 
ภาพท่ี  25 พระนารายณ (ยายมาจากเทวสถาน) 

ศิลปะอยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
ลายเสนที่ 9 จากภาพท่ี 25 
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 ในขณะที่สวนศิราภรณของพระนารายณมีความ

ใกลเคียงกับศิราภรณของพระอิศวรจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

กําแพงเพชร (ภาพที่ 27) เปนอยางมาก ทั้งในสวนของรูปทรงที่เปน

มงกุฎแบบเทริดมีครีบที่ดานขาง สวนยอดเปนทรงกระบอก 

แตกตางเพียงเล็กนอยที่ลายประดับของกระบังหนา โดยที่สวน

บนสุดเปนแถวกระจังรองรับดวยดอกไม สวนแถวกลางเปนแถว

ดอกไมเรียงรายกันไป ขนาบดวยแถวเม็ดประคํา (ลายเสนที่ 10)  

 การมีสวนยอดสุดของมงกุฎเปนทรงกระบอกแมจะ

ใกลเคียงกับลักษณะทางประติมานวิทยาดั้งเดิมของพระนารายณ 

คือ เปนเทพที่สวมหมวกทรงกระบอก หรือกิรีฏมงกุฎ (kirīta-

mukuta)27 แตความเครงครัดดังกลาวคล่ีคลายไปมากแลวต้ังแตใน

ศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนครเปนตนมา รูปพระนารายณไม

จําเปนตองสวมมงกุฎทรงกระบอกเพียงอยางเดียว แตเร่ิมเกิดการ

คิดคนมงกุฎที่มีรัดเกลาซอนช้ันอยูในทรงกรวยบางหรือทรงแปด

เหล่ียมบาง ซึ่งเห็นเดนชัดต้ังแตศิลปะเขมรสมัยพระโคเปนตนมา28 จึงเปนไปไดวามงกุฎยอด

ทรงกระบอกในรูปเคารพพระนารายณองคนี้มีตนแบบมาจากมงกุฎของพระอิศวรสําริดสกุลชาง

กําแพงเพชรมากกวาหลักการทางดานประติมานวิทยา เชนเดียวกับรายละเอียดของเคร่ืองทรงอ่ืนๆ 

ดังจะกลาวโดยละเอียดตอไป  

 

  

                                                 
 27 T. Richard Blurton, Hindu Art (London : British Museum Press, 1992), 114. 

 28 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ศิลปะขอม, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร 

พร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2547), 140. 

 
ภาพท่ี  26 พระวิษณุสําริด สข. 26 

ศิลปะสุโขทัย  จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
ภาพท่ี 27 มงกุฎในรูปพระอิศวร สกุลชางกําแพงเพชร 

ภาพโดย: ธนธรณ ฤทธิ์ถกล 

 
ลายเสนที่ 10 มงกุฎพระนารายณศิลปะอยุธยา รายละเอียด

จากลายเสนที่ 8 
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 สําหรับเครื่องประดับ  เชน  กรองศอ 

ประดับลายดอกไมที่แถวกลางเชนเดียวกับที่ศิรา

ภรณ ซึ่งเปนลายท่ีพบมากในกลุมเทวรูปสกุลชาง

กําแพงเพชร ในขณะที่แถวนอกสุดของกรองศอเปน

ลายคดโคง (ลายเสนที่ 11) อยางที่พบในลายเครือ

เถาท่ีกาบบน-กาบลางประดับสถาปตยกรรม

ลานนา (ภาพที่ 28) ซึ่งชางอยุธยาไดนํามาดัดแปลงใชเปนลวดลายประดับสถาปตยกรรมในภาค

กลางดวย เชนที่ผนังวิหารวัดไลย จังหวัดลพบุรี เปนตน (ภาพที่ 29) การผสมผสานรูปแบบ

ลักษณะบางประการของศิลปะลานนา ศาสตราจารย ดร. สันติ เล็กสุขุมเชื่อวาเกี่ยวเนื่องจาก

เหตุการณทางประวัติศาสตรที่มีการติดตอกันทางดานการเมือง และการคาที่เกิดข้ึนในยุคกลาง

ของสมัยกรุงศรีอยุธยา29  

 นอกจากนี้ความนิยมในการใชลายดอกไมเปนลาย

ประดับเครื่องทรงพบอีกที่ในเศียรพระตรีมูรติ พบที่วัดแกว อําเภอ

ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 30) เปนรูปบุคคลมีสามพักตร ที่มงกุฎ

และกรองศอประดับลายดอกไมอยางที่พบในรูปพระนารายณ จึง

นาจะเช่ือไดวาเปนประติมากรรมเนื่องในศาสนาฮินดูอีกหนึ่งองคที่

สรางข้ึนในระยะเวลาเดียวกัน 

 สวนของผานุงมีอิทธิพลศิลปะขอมชัดเจน ทรงนุงสมพต

มีร้ิวและชักขอบผาดานบนออกมาเปนวงลอมบ้ันพระองค แบบที่

พบในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร (ภาพท่ี 31) ชายผาตกลงมา

ทางดานหนาสามช้ัน ประดับลวดลายดวยลายพรรณพฤกษาขนาบ

ลายเม็ดประคําลอมกรอบดวยลายกระหนกตัว

เดียว (ภาพที่ 32 และลายเสนที่ 12) สวนนี้มี

รายละเอียดการตกแตงเปนแบบเดียวกับชายผา

ของรูปพระอิศวรสําริดสกุลชางกําแพงเพชรอยาง

ชัดเจน (ภาพที่ 33) แตยังมีขอแตกตางกันหนึ่ง

ประการคือ การประดับพวงอุบะที่เข็มขัดในรูปพระอิศวรถูกแทนที่ดวยลายสามเหล่ียมหรือกระจัง

                                                 
 29 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 156. 

 
ลายเสนที่ 11 กรองศอพระนารายณ รายละเอียดจาก

ลายเสนที่ 8  

 
ภาพที่  28 ลายประจํายามรัดอก  

โขงวัดพระธาตุลําปางหลวง ศิลปะ

ลานนา พุทธศตวรรษที่ 21 

 
ภาพท่ี 29 ลายปูนปน วิหารวัดไลย ศิลปะอยุธยายุคกลาง  
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แบบมีปลายขมวด (ภาพที่ 34-35) ซึ่งเปนลวดลายในเคร่ืองประดับของกลุมเทวรูปสําริดศิลปะ

สุโขทัยเชนกัน 

 รายละเอียดการประดับตกแตง  อิริยาบถ และ

ลักษณะทางสุนทรียศาสตรที่เปนไปในทิศทางเดียวกันของพระ

อิศวรสกุลชางกําแพงเพชรและพระนารายณในศิลปะอยุธยา 

จึงมีความเปนไปไดวาอาจสรางข้ึนในเวลาไลเล่ียกัน และ

ชางฝมือที่สรางนาจะมีความเกี่ยวของกันอยูบางทางใดทาง

หนึ่ง เนื่องจากโครงสรางของลายมีความใกลเคียงกันมาก แต

ร ายละ เ อียดของ เค ร่ือ งประ ดับ ในพระนารายณจาก

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร คอนขางดอยกวา และเนน

ความนิยมในลวดลายพรรณพฤกษาแบบที่เปนลักษณะเดน

ของศิลปะลานนา มากกวาลวดลายแบบเขมร ลวดลายที่ใช

ประดับเคร่ืองทรงของพระนารายณองคนี้ ประกอบไปดวยลาย

เม็ดประคํา ,  ลายพรรณ

พฤกษา, ลายวงโคง และ

ลายกระ จั งปลายขมวด 

ในขณะที่สวนของอิริยาบถ เคร่ืองทรง รวมทั้งรสนิยมในการ

แสดงออกถึงความแข็งกระดางเปนแบบอยางของศิลปะเขมร  

 โดยท่ีรายละเอียดของลวดลายเครื่องประดับแบบ

เขมรนั้น ชัดเจนมากกวาใน รูปพระอิศวรสําริดประทับยืน 

จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  มีขนาด

ใกลเคียงกับพระอิศวรในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร 

ที่มาของรูปพระอิศวรองคนี้ไมมีระบุไวในปายจัดแสดง แต

ศาสตราจารยฌอง บวสเซอลีเยรเคยกลาวถึงพระอิศวรองคหนึง่

ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ซึ่งมีขนาด

ใกลเคียงกับพระอิศวรสําริดสกุลชางกําแพงเพชรวานํามาจาก

พระนครศรีอยุธยา30  

                                                 
 30 Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture, 177. 

 
ภาพที่ 31 รูปวิษณุ-วสุเทวะนารายณะ 

ศิลปะเขมรสมัยนครวัด 

ที่มา: Helen I. Jessup and Thierry 

Zephir, editors, Sculpture of Angkor 

and Ancient Cambodia (Washington : 

National Gallery of Art, 1997), cat. 69. 

 ก. 

 ข. 
ภาพที่ 30ก.-ข. เศียรพระตรีมูรติ ศิลปะ

อยุธยา  จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร 
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ภาพท่ี 32 ลายกานตอดอกประดับชายผาในรูปพระ

นารายณสําริด 

 
ลายเสนที่ 12 จากภาพท่ี 32 

 
ภาพท่ี 34 เข็มขัดพระอิศวรสกุลชางกําแพงเพชร 
ภาพโดย: ธนธรณ ฤทธิ์ถกล 

ภาพท่ี 33 ลายกานตอดอกประดับชายผาในรูปพระ

อิศวรสําริดสกุลชางกําแพงเพชร 

ภาพโดย: ธนธรณ ฤทธิ์ถกล 
 

ภาพท่ี 35 เข็มขัดพระนารายณสําริด 
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  รูปพระอิศวรองคนี้ (ภาพที่ 36 และลายเสนที่ 13) มีสัญลักษณที่บงถึงประติมานวิทยา

ของพระองคอยางชัดเจน คือ รูปจันทรเส้ียวประดับบนยอดมงกุฎ และคลองสังวาลรูปงูพาดผาน

พระองคในทํานองสายยัชโญปวีตซึ่งลักษณะการใหสวนหัวของงูอยูที่พระอังสะนั้นเปนรูปแบบของ

เทวรูปพระอิศวรในศิลปะสุโขทัยดังที่ไดกลาวมาแลว (ภาพที่ 37)  รวมทั้งการทรงตรีศูลในพระหัตถ

ขวาแตสัญลักษณในพระหัตถซายชํารุดหักหายไปบางสวนเหลือเพียงแตเสนเชือกที่พันอยูรอบพระ

หัตถเทานั้น ยากที่จะระบุไดวาเปนสัญลักษณใด แตอาจเปนเพียงหวงเชือกหรือปาศะ (pāśa) ก็

เปนได เนื่องจากปาศะก็เปนสัญลักษณอยางหนึ่งที่พระองคทรงถือเชนกันในประติมานวิทยาของ

ไศวนิกายในอินเดียภาคใต31 ในขณะที่รูปพระศิวะ 2 กรในศิลปะลพบุรีที่สรางข้ึนกอนหนาและสง

                                                 
 31 Edward Moor, The Hindu Pantheon (New Delhi : Indigo Books, 2002), 27. 

 
ภาพท่ี 36 พระอิศวรสําริด ศิลปะอยุธยา  

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
ลายเสนที่ 13 จากภาพที่ 36 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41 

 

อิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปะมาใหอยุธยาอยูบางเปนการทรงตรีศูลและสังข32 (ภาพที่ 38) แตจาก

รองรอยของหลักฐานที่เหลืออยูจึงมีความเปนไปไดวาพระอิศวรองคนี้ควรถือปาศะมากกวา 

  รูปแบบศิลปะในภาพรวมของพระอิศวรองคนี้ยังคงมีการ

ผสมผสานระหวางศิลปะสุโขทัยและแบบอยางของศิลปะเขมรควบคู

กันไป โดยในสวนของศิราภรณนั้นมีกระบังหนาคาดเหนือพระนลาฏ

ประดับลายดอกไมส่ีกลีบตรงกลางพรอมดวยแถวเม็ดประคําดานบน

เปนลายกระหนก แตไมมีการทําครีบที่ดานขางอยางที่เปนความนยิม

ในชวงเวลานั้น สวนยอดเปนทรงกระบอกมีแถวกลีบบัวรัดที่สวน

เกือบปลายสุด สวนมงกุฎบริเวณดานขางพระนลาฏและดานหลัง

พระเศียรมีลายขีดเปนร้ิวยาวตามแนวต้ัง ลักษณะเชนนี้คงคลี่คลาย

มาจากกระบังหนาที่คาดทับพระเกศาในเทวรูปเขมร (ภาพที่ 39) 

และยังพบในมงกุฎของพระพุทธรูปทรงเคร่ืองบางองคในสมัยอยุธยา

ตอนกลางดวย (ภาพที่ 40) มงกุฎของพระอิศวรองคนี้จึงมีความใกลเคียงกับศิลปะเขมรอยูมาก 

 

 

                                                 
 32 Marlene L. Zefferys, Nicholas S. Zefferys and Jeffrey Stone, Heaven and Empire: 

Khmer Bronzes from the 9th to the 15th Centuries (Bangkok, Thailand : White Lotus Press, 2001), 29. 

 
ภาพที่ 38 พระอิศวร ศิลปะลพบุรี จัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ

นคร 

 
ภาพที่ 37 สายยัชโญปวีตรูปงูใน

เทวรูปสําริด ศิลปะสุโขทัย สข. 14 

จั ด แสดง ในพิ พิ ธ ภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร 

 
ภาพท่ี 39 ศิราภรณพระศิวะ ศิลปะ

เขมรแบบคลังรวมสมัยบาปวน พุทธ

ศ ต ว ร ร ษ ที่  1 6  จั ด แ ส ด ง ใ น

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

 
ภาพท่ี 40 มงกุฎพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองนอย ศิลปะอยุธยา 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร 
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 นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองทรงและลักษณะอ่ืนๆ ที่สะทอนถึง

การนําแบบอยางของศิลปะเขมรมาใช ไดแก การนุงผาแบบสมพต

และแมจะเปนผานุงแบบเขมรเหมือนในรูปพระอิศวรจากเมือง

กําแพงเพชรแตก็มีรายละเอียดตางกัน คือ การทําชายผาดานหนา

เพียงชั้นเดียว แตมีลักษณะประดิษฐมากข้ึนไมแสดงการพับทบของ

ผาอยางในศิลปะเขมรตนแบบ (ภาพที่ 41-42) ที่ชายผานั้นทําเปน

ลวดลายดอกไมที่พบเห็นอยูบอยคร้ังในผานุงของประติมากรรม

เขมร (ภาพที่ 43) คาดทับดวยเข็มขัด ตรงกลางเปนรูปดอกไมส่ีกลีบ 

ประดับแถวลางรูปรางคลายเข้ียวสัตว 

 รสนิยมอยางศิลปะ

เขมรอีกประการ คือ การทําสวน

พระชงฆใหมีสันนูนเดนชัด หรือที่

เรียกกันโดยทั่วไปวา “แขงคม” 

ซึ่ ง เปน ลักษณะที่ นิ ยมอยู ใน

ประติมากรรมเขมร พบบอยใน

งานสลักหินต้ังแตสมัยพนมดา 

สวนในงานสําริดเร่ิมพบในสมัย

บายน33 รวมทั้งทาประทับยืน

แบบสมภังคและการทําพระหัตถทั้งสองยื่นออกมาดานหนาเปน

ลักษณะที่ปรากฏในประติมากรรมเขมรเชนกัน (ดูภาพที่ 38) 

นอกจากนี้ทั้งรูปพระอิศวรสกุลชางกําแพงเพชร, รูปพระนารายณ

และพระอิศวรในศิลปะอยุธยายังมีลักษณะรวมกันอีกประการหนึง่ 

คือ การสวมกําไลขอพระบาทท่ีมีลายดอกเหลี่ยมประดับอยูตรง

กึ่งกลาง  

  ในขณะที่กรองศอเปนแบบเดียวกับของเทวรูปพระนารายณ ส.ข. 26 (ลายเสนที่ 14 

และภาพที่ 44) รวมทั้งลักษณะพระพักตรนั้นหางไกลจากอิทธิพลศิลปะเขมรมากแลวหากเทียบกับ 

                                                 
 33 จากการสอบถามอาจารยศิริพจน เหลามานะเจริญ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1 มิถุนายน 2550. 

 
ภาพที่ 41 ชายผาในรูปพระอิศวร

ศิลปะอยุธยา 

 
ภาพท่ี 43 ลายดอกสี่กลีบในผานุงนาง

ตารา  ศิลปะเขมรสมัยบายน  พุทธ

ศตวรรษที่ 18 

ที่มา : Helen I. Jessup and Thierry 

Zephir, realize sous la direction 

de, Angkor et dix siècles d’art 

Khmer : catalogue (Paris : Ed. De 

la Reunion des museés nationaux 

: Diffusion Seuil, 1997), (ภาพท่ี 32-

33) 

 
ภาพท่ี 42 ผานุงพระศิวะ ศิลปะเขมร

สมัยนครวัด พุทธศตวรรษที่ 17 
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พระพุทธรูปแบบอูทองรุน 1 และรุน 2 ในศิลปะ

อยุธยาที่ยังคงไวซึ่งเคาโครงของประติมากรรม

เขมรอยูมาก พระพักตรของพระอิศวรองคนี้จึงมี

ความใกลเคียงกับกลุมประติมากรรมที่ระบุวา

เปนพระโพธิสัตวในชุดชาดก 550 ชาติมากกวา 

อยางไรก็ตามการยอนกลับมารับรูปแบบศิลปะ

เขมรสมัยบายนมากข้ึนตามอยางการหลอ

เทวรูปคร้ังใหญภายในเมืองกําแพงเพชร อายุ

สมัยของรูปพระอิศวรสําริด ที่จัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร คงมีอายุ

หลังกวาการหลอรูปพระโพธิสัตวสําริดในแผนดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงนาจะอยูในราว

กลางพุทธศตวรรษที่ 21 หรืออาจหลังกวานั้นเล็กนอย 

 อาจกลาวไดวาการหลอเทวรูปที่เมืองกําแพงเพชรในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ทําให

แบบอยางของศิลปะเขมรกลับมามีอิทธิพลตอการสรางรูปเคารพเนื่องในศาสนาฮินดูอีกคร้ัง เพราะ

ไดพบรูปเคารพเทพเจาในศาสนาฮินดูที่มีอิทธิพลของศิลปะเขมรที่ควรสรางข้ึนในระยะที่ไมหางกัน

มากนักอยูหลายองค ไดแก 
 ประติมากรรมรูปบุคคลขนาดเล็กระบุวาเปนพระฤาษี ในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 45 และลายเสนที่ 15) มี 2 กร ขางหนึ่งยกข้ึนระดับพระเศียร อีกขาง

หนึ่งทิ้งลงขนานกับพระวรกาย ไมมีสัญลักษณใดๆ บงบอกถึงประติมานวิทยาของเทพในศาสนา

ฮินดู เนื่องจากสัญลักษณในพระหัตถทั้งสองไมหลงเหลืออยูแลว แตจากทาทางการวางพระหัตถ

ซาย นาจะเปนการวางพระหัตถไวบนคทาหรือกระบอง  

 อยางไรก็ตาม จากรูปแบบศิลปะพิจารณาไดวามีอิทธิพลจากศิลปะเขมรทั้งในสวนของ

ผานุงซ่ึงเหมือนกับผานุงของพระนารายณองคกอนหนานี้การทําแขงคม เคร่ืองประดับ รวมทั้ง

ความนิยมทางดานสุนทรียศาสตรในการแสดงออกของทาทางที่แข็งกระดาง ดวยการทําทาประทับ

ยืนตรง และพระเนตรที่เบิกกวาง และการทําพระทาฐิกะ (เครา) นอกจากนี้รายละเอียดบางอยาง 

เชน เทคนิคการขีดพระชานุเปนเสนวงกลมตอเนื่องลงมาเปนแขงคม และการสวมกําไลขอพระบาท

ยังเหมือนกับพระอิศวรสกุลชางกําแพงเพชร ในสวนของลายประดับมีการทําลายรักรอย

ประกอบดวยลายคดโคง (ลายเสนที่ 16) ซึ่งคลายกับลายประดับที่กรองศอของพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองนอยในสมัยอยุธยาตอนกลางดวย (ภาพที่ 46) 

 
ลายเสนที่ 14 รายละเอียดจากลายเสนที่ 12 
 

 
ภาพที่ 44 กรองศอเทวรูปพระนารายณ สข. 26 ศิลปะสุโขทัย 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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 นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมอีกหนึ่งองคที่มีความนาสนใจในดานประติมานวิทยาเปน

อยางมากคือ แผนหินสลักรูปเทพเจาฮินดูมี 4 หรือ 5 พักตร 10 กร จากวัดหนาพระเมรุ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 47 และลายเสนที่ 17) ตามคําอธิบายในปายจัดแสดงระบุวา

เปนพระตรีมูรติ แตฟอเรสต แม็คกิล (Forrest McGill) หัวหนาภัณฑารักษสวนศิลปะเอเชียใตและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต แหงพิพิธภัณฑศิลปะเอเชียแหงซานฟราสซิสโก (Asian Art Museum of 

San Francisco) เช่ือวาอาจเปนรูปเคารพแทนองคพระศิวะหรือพระอิศวร เนื่องจากพระพักตร

ประธานมีพระเนตรที่สามอยูกลางพระนลาฏ และกําหนดอายุอยูระหวางปพ.ศ. 1993-209334  

 อยางไรก็ตามพระอิศวรในรูปแบบเชนนี้ (5 เศียร 10 กร) พบไมมากนัก มีเปนงานหลอ

สําริดในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร (ภาพที่ 48) แตที่เปนงานสลักหินนาจะมีอยูแหงเดียวที่วัดภู 

เมืองจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ภาพที่ 49) หากเปนพระสทาศิวะดังขอ

สันนิษฐานดังกลาวก็เปนหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกับคติความเชื่อของ

ศาสนาฮินดูจากเขมรในระยะเวลานี้  

                                                 
 34 Forrest McGill, “Objects in the Exhibition,” in The Kingdom of Siam: The Art of Central 

Thailand, 1350 – 1800 (San Francisco :  Asian Art Museum, 2005), 131. 

 
ภาพที่ 45 ประติมากรรมรูปบุคคล ศิลปะ

อยุธยา  จัดแสดงในพิพิ ธ ภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร 

 
ลายเสนที่ 15 จากภาพท่ี 45  

 
ลายเสนที่ 16 รายละเอียดจาก

ลายเสนที่ 14 

 
ภ า พ ที่  46  ก ร อ ง ศ อ ใ น

พระพุทธรูปทรงเคร่ือง  ศิลปะ

อ ยุ ธ ย า ต อ น ก ล า ง 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ

นคร 
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 กลาวกันวารูปแบบดังกลาวเปนพระศิวะในรูป “สทาศิวะ” (Sadāśivamūrti) เปนพระ

ศิวะที่อยูในรูปสูงสุด (Supreme Aspect)35 คัมภีรวาตุฬศุทธาคมะ (Vātulaśuddhāgama) กลาววา

พระสทาศิวะจะปรากฏพระองคในรูปบุคคลเพศชายที่มี 5 เศียรสวมชฎามงกุฎ (jatāmakutas) แต

ละพักตรมีพระเนตรที่สามตรงกลางพระนลาฏ พระพักตรที่หันไปทางทิศตะวันออกคือ พระอีศาน 

(Īśāna) สวนทิศตะวันตกเปนพระพักตรของพระอิศวร (Īśvara) พระพักตรของพระพรหมหันไปทาง

ทิศตะวันตก ทิศเหนือคือพระอีศะ (Īśa) และดานบนสุดคือพระสทาศิวะ36  

 

 ทรงมี 10 กร ประทับยืนเหนือปทมาสนะ พระหัตถทางดานขวาทรงตรีศูล (trī-śūla), 

ปรศุ(paraśu-ขวาน), ขัฑคะ (khad ga-ดาบ), วัชระ (vajra-สายฟา) และแสดงอภยมุทรา สวนพระ

หัตถดานซายทรงนาค, ปาศะ (pāśa-เชือก), อังคุศะ (ańkuśa-ขอสับชาง), ฆัณฏะ (ghan ta-กระด่ิง) 

และอัคนี (agni-เปลวไฟ) ในรูปแบบนี้พระศิวะจะสวมเคร่ืองประดับเต็มยศ37 แตบางคร้ังสัญลักษณ 

                                                 
 35 Forrest McGill, “Objects in the Exhibition,” in The Kingdom of Siam: The Art of Central 

Thailand, 1350 – 1800, 131. 

 36 T. A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography Vol. 2 part 2 (Delhi : Motilal 

Banarsidass, 1968), 367. 

 37 Ibid., 366-367. 

 
ภาพท่ี 47 พระตรีมูรติ หรือพระสทาศิวะ ศิลปะอยุธยา 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
ลายเสนที่ 17 จากภาพท่ี 47  
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ก็จะแตกตางออกไป ในคัมภีรอุตตระ-กามิกาคมะ (Uttara-

kāmikāgama) กลาววาพระหัตถดานขวาทั้งหาควรถือศักติ 

(śakti-หอกยาว), ตรีศูล, ขัฏวางคะ (khatvāńga-กระบอง), 

แสดงอภยมุทรา และประสาท (prasāda) สวนดานซายถือภุชัง

คะ (bhujańga -งู), อักษมาลา (akshamālā-สายประคํา), ฑมรุ 

(d amaru-กลองสองหนา), นิโลตปละ (nīlōtpala) และผล

มาตุฤงคะ (mātuluńga)38  

 สําหรับแผนหิน

สลักรูปเทพฮินดูชิ้นนี้เปนที่

นา เ สียดายวา สัญลักษณ

สวนใหญชํา รุดหักหายไป

เกือบหมดเชนเดียวกับรูป

พระสทาศิวะในศิลปะเขมรที่

กล าวถึ งกอนหนานี้  โดย

เหลือเพียงตรีศูล, พระขรรค 

(?), จักร ในพระหัตถขางขวา สวนขางซายเหลือเพียงอักษมาลา

และในพระหัตถดานลางสุดนาจะเปนงู สวนพระเนตรที่สาม

ปรากฏเฉพาะพระพักตรดานหนาและพระพักตรดานบนสุด แต

ลายเสนจําหลักที่ดานหลังของแผนหินซ่ึงเปนรูปเดียวกับภาพ

สลักนูนสูงดานหนาก็แสดงใหเห็นความต้ังใจของชางวามีการสลักพระเนตรที่สามทั้งหมด (ภาพที่ 

50) นอกจากนั้นที่ยอดมงกุฎของพระเศียรดานบนสุดยังปรากฏสัญลักษณบนยอดมงกุฎ

ทรงกระบอกอยางที่พบในเศียรพระอิศวร ศิลปะสุโขทัย (ภาพที่ 51) และเศียรพระอิศวรที่อางวาขุด

พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา39 (ภาพที่ 52) จึงอาจเปนไปไดวาภาพสลักนี้จะหมายถึงพระอิศวร

ในรูปสทาศิวะ แตก็ยังไมแนชัดนักเพราะหน่ึงในสัญลักษณที่ทรงถือมีจักรซ่ึงเปนอาวุธประจําของ

พระนารายณรวมอยูดวย40    

                                                 
 38 T. A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography Vol. 2 part 2, 371-372. 

 39 Forrest McGill, “Objects in the Exhibition,” 140-141. 

 40 บางคร้ังรูปเคารพพระสทาศิวะในอินเดียก็มีการถือสัญลักษณแตกตางออกไปจากที่ระบุในคัมภีร 

ดูใน T. A. Gopinatha Rao, ibid., 372-374, Fig. 1-2. 

 
ภาพที่ 48 พระสทาศิวะสําริด ศิลปะเขมร

สมัยนครวัด-บายน พุทธศตวรรที่ 17-18 

ที่มา : Helen I. Jessup and Thierry 

Zephir, realize sous la direction de, 

Angkor et dix siècles d’art Khmer : 

catalogue, 329, cat. 111. 

 
ภาพที่ 49 พระสทาศิวะ วัดภู จําปาสัก 

สปป. ลาว ศิลปะเขมรสมัยนครวัด พุทธ

ศตวรรที่ 17 
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 ดังนั้นประเด็นที่วาภาพสลักนี้ควรเปนพระตรีมูรติหรือไมนั้น คงยังไมสามารถตัดออกไป

ได แมวาคติเร่ืองตรีมูรติในสมัยอยุธยายังไมมีความชัดเจนเทาใดนัก เนื่องจากหลักฐานเทาที่

คนพบนั้นยังไมเคยมีการกลาวถึงพระพระหม พระอิศวร และพระนารายณในฐานะพระตรีมูรติเลย 

รวมทั้งดานรูปแบบศิลปะเกี่ยวกับพระตรีมูรติหากเทียบกับศิลปะเขมรซึ่งถือเปนตนแบบใหกับ

ศิลปะอยุธยาในหลายๆ ดาน ก็มีความแตกตางกันเปนอยางมาก โดยในศิลปะเขมรพบความนิยม

ในการทํารูปพระตรีมูรติดวยการใหพระอิศวรเปนองคประธาน พระพรหมเสด็จออกมาจากเบ้ือง

ขวาและพระนารายณเสด็จออกมาจากเบื้องซายของพระองค41 ในประเด็นนี้จึงควรมีการศึกษาโดย

ละเอียดตอไป 

 ทางดานรูปแบบศิลปะน้ันมีอิทธิพลจากศิลปะ

เขมรอยูมาก  แตก็มี ลักษณะที่คล่ีคลายลงมามากแลว 

โดยเฉพาะในสวนของผานุงที่ถึงแมวาจะเหลือแคเพียง

บางสวน แตก็นาจะมีชายผาดานหนาแบบเดียวกับผานุง

ของพระอิศวรสําริดประทับยืนองคกอนหนานี้ แตเ ร่ิมมี

ลักษณะเฉพาะตัวมากข้ึนที่การประดับดวยลายร้ิวผาซอน

กันสองแถว สวนลายประดับในมงกุฎ พาหุรัด กรองศอและ

ทองกร  เ ป น แบบ เ ดี ย วกั บ

เ ท ว รู ปที่ ส ร า ง ข้ึ น ใน ร ะยะ

เดียวกันนี้ คือประดับดวยลาย

แถวเม็ดประคําและดอกส่ีกลีบ 

ที่เพิ่มข้ึนมาในองคนี้ถือแถวฟน

ป ล า ซึ่ ง ค ง รั บ ม า จ า ก

ประติมากรรมเขมรเชนกัน  
 ก า ร มี ล ว ด ล า ย

ประดับอย างที่ นิ ยมในช ว ง

กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 

21 และการนํารูปแบบศิลปะ

                                                 
 41 ดูใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียงจากบทความของนายกมเลศวร ภัฏฏาจารย, 

ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด 

(มหาชน), 2547), 61 และดูภาพที่ 26-27, หนา 96-97. 

 
ภาพที่ 51 เศียรพระอิศวร สข. 22 

ศิ ล ป ะ สุ โ ข ทั ย  จั ด แ ส ด ง ใ น

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ

นคร 

 
ภาพท่ี 50 ลายจําหลักดานหลังภาพที่ 47  

ที่มา : Forrest McGill, “Objects in the 

Exhibition” in The Kingdom of Siam: The 

Art of Central Thailand, 1350 – 1800 (San 

Francisco :  Asian Art Museum, 2005), 

131. 
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เขมรกลับมาใชอีกคร้ังโดยดัดแปลงใหมีลักษณะเฉพาะตัวมากข้ึน อายุสมัยในการสรางรูปเคารพ

แทนเทพเจาฮินดูองคนี้จึงควรอยูในระยะนี้เชนเดียวกัน  
 จากประติมากรรมชิ้นดังกลาวแสดงให เห็นวา

ชางฝมืออยุธยามีการสรางสรรครูปแบบศิลปะที่มีลักษณะ

เฉพาะตัวมากข้ึน ซึ่งไมไดพบเพียงแตรูปเคารพในศาสนาฮินดู

เทานั้น แตยังไปปรากฏในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองที่เร่ิมความ

นิยมในการสรางในระยะเวลาใกลเคียงกันนี้42 โดยมีทั้งแบบที่

สวมมงกุฎเพียงอยางเดียว และแบบที่สวมกรองศอและพาหุรัด

รวมดวย ซึ่งอยางหลังนี้ชางฝมือไดนํามาใชในรูปเคารพเนื่องใน

ศาสนาฮินดู ตลอดจนประติมากรรมรูปบุคคลอ่ืนๆ เชนกัน

ลักษณะของกรองศอในพระพุทธ รูปทรง เค ร่ืองนอย  มี

สวนประกอบสองสวน คือ กรองศอ และทับทรวง (ภาพที่ 53) 

ซึ่งไดพบในประติมากรรมเนื่องในศาสนาฮินดูดวย ไดแก  
 ส ว น บ น ข อ ง พ ร ะ อิ ศ ว ร  จั ด แ ส ด ง ใ น
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 54 และลายเสน

ที่ 18) แมจะเหลือเพียงแคคร่ึงองคต้ังแตพระเศียรจนถึงพระอุระ 

สวนพระหัตถชํารุดหักหายหมด แตก็สามารถระบุไดวาเปนรูป

เคารพแทนองคพระอิศวร เนื่องจากทรงสวมศิราภรณแบบ

เดียวกับพระอิศวรขนาดใหญที่จัดแสดงอยูในที่เดียวกัน รวมทั้งมี

สัญลักษณรูปพระจันทรเส้ียวประดับ คลองสายยัชโญปวีต และ

การทําพระทาฐิกะอยางพระอิศวรสําริดสกุลชางกําแพงเพชร  

 สํ า ห รั บ เ ค ร่ื อ ง แต ง ก าย เป น ลั กษณะที่ พบ ใน

พระพุทธรูปทรงเครื่องและรูปเทวดาสมัยอยุธยาตอนกลาง คือ 

การสวมกรองศอ สังวาล และทับทรวง เหมือนเคร่ืองแตงกายของ

เทวดาถือพระขรรคหรือทวารบาลสลักบนบานประตูไมคูหาเจดีย

วัดพระศรีสรรเพชญ ซึ่งมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 21 (ภาพที่ 

55)  

                                                 
 42 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 143-144. 

 
ภาพท่ี 52 เศียรพระอิศวร ศิลปะอยุธยา  

จาก Asian Art Museum, The Avery 
Brundage Collection, B60S18 

ที่มา : Forrest McGill, “Objects in the 

Exhibition” in The Kingdom of Siam: 

The Art of Central Thailand, 1350 – 

1800, 141. 

 
ภาพที่ 53 กรองศอและทับทรวงใน

พระพุทธรูปทรงเครื่อง ศิลปะอยุธยา

ตอนกลาง จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร 
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 ดังนั้นรูปพระอิศวรที่เหลืออยูเพียงคร่ึงองคก็ควรมีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 

สอดคลองกับชิ้นสวนของพระนารายณในกลุมเทวรูปสําริดสกุลชางกําแพงเพชร43 ที่มีเคร่ืองแตง

กายในลักษณะเดียวกันนี้ (ดูภาพที่ 23)  และการแตงกายของพระอิศวรองคนี้ยังพองกับ

เคร่ืองประดับของครุฑสําริดที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา (ภาพที่ 56) ซึ่ง

อาจจัดอยูในประติมากรรมเนื่องในศาสนาฮินดูดวยเนื่องจากครุฑเปนพาหนะของพระนารายณ 

                                                 
 43 ดูรายละเอียดใน ธนธรณ ฤทธิ์ถกล, “กลุมเทวรูปสําริดพบท่ีเมืองกําแพงเพชร: รองรอยศาสนา

พราหมณสมัยอยุธยา,” รายงานประกอบรายวิชา 317 274 การศึกษาโดยเสรีในแขนงวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548, 29-33. (อัดสําเนา) 

 
ภาพท่ี 54 สวนองคพระอิศวร ศิลปะอยุธยา จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
ลายเสนที่ 18 จากภาพท่ี 54 

 

 
ภาพที่ 55 ทวารบาลสลักบนบานประตูไมซุมจระนํา

เจดียวัดพระศรีสรรเพชญ ศิลปะอยุธยาตอนกลาง จัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 

 
ภาพที่  5 6  ค รุฑ สํ า ริ ด  ศิ ลปะอยุ ธยา  จั ดแสดง ใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 
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ถึงแมวาไมมีหลักฐานใดยืนยันถึงความเกี่ยวของกันระหวางประติมากรรมสองช้ินนี้ อยางนอยทีสุ่ด

ก็นาจะสรางข้ึนในสมัยเดียวกัน 
 รูปพระพิศเนศวรสําริดขนาดเล็ก ปจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เชียงใหม (ภาพท่ี 57 และลายเสนที่ 19) เปนพระพิฆเนศวรที่อยูในรูปนักบวช คือ ไมประดับดวย

เคร่ืองประดับใดๆ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวคว่ํา มี 2 กรและวางบนพระชานุ ซึ่งทาทาง

การประทับนั่งแบบขัดสมาธิราบและวางพระหัตถไวบนพระชานุนั้น ก็เปนอิริยาบถที่นิยมในพระ

พิฆเนศวรศิลปะเขมร ทรงถือสายประคําและงาหัก แตงาขางที่หักนั้นเปนขางซาย ผิดกับรูปแบบ

ปกติที่พบโดยทั่วไปที่เปนงาขางขวา ตนพระกรประดับพาหุรัด แตไมมีการคาดสายยชัโญปวตี กลับ

กลายเปนการคาดอุทรพันธะแบบเดียวกับพระพิฆเนศวร จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสาม

พระยา   

  

 

 การทําอุทรพันธะเปนรูปแบบเฉพาะสําหรับประติมากรรมรูปบุคคลเพศชายในศิลปะ

อินเดียภาคใต ต้ังแตสมัยราชวงศปลลวะเปนตนมา ซึ่งไมปรากฏความนิยมในศิลปะอยุธยาแลว 

เนื่องจากพบเพียงแหงเดียว คือ ปูนปนรูปเทพนมประดับที่สวนยอดของเจดียทรงปรางคยอดกลีบ

มะเฟองในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพที่ 58) อีกแหงที่พบคือรูปครุฑจากประติมากรรมปูน

ปนรูปพระนารายณทรงครุฑ ศิลปะสุโขทัย (ดูภาพที่ 17) หรืออาจเกี่ยวของกับทางลังกาที่พบการ

ทําอุทรพันธะเชนกัน 

 

ลายเสนที่ 19 จากภาพที่ 57   
ภาพท่ี 57 พระพิฆเนศวร ศิลปะอยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เชียงใหม 

ที่มา: กรมศิลปากร, พระคเณศ เทพเจาแหงศิลปวิทยา (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2545), 48, ภาพท่ี 11. 
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 ในขณะที่ศิราภรณเปนแบบที่มีกระบังหนาและยอดทรงกระบอก ซึ่งเปนลักษณะที่มีใน

กลุมเทวรูปสําริดของศิลปะ

สุ โ ขทั ย  (ภาพ ท่ี  5 9 )  แต

ลดทอนรายละ เอี ยดของ

ลวดลายประดับมงกุฎออกไป 

แตเดิมนั้นกําหนดอายุไวที่

ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-

2344 อยางไรก็ตาม  มีพระ

พิฆ เนศวร อีกองคหนึ่ งที่ มี

ลักษณะโดยรวมคลายกัน คือ 

พ ร ะ พิ ฆ เ น ศ ว ร จ า ก 

Metropolitan Museum of Art เมืองนิวยอรก 

สหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 60) ซึ่งประทับนั่งบนฐานสิงหแบบ

อยุธยาตอนกลาง ดังนั้นพระพิฆเนศวรองคดังกลาวที่มี

รูปแบบศิลปะใกลเคียงกันก็นาจะสรางข้ึนในรุนราวคราว

เดียวกันนี้ดวย 

2.2.2 ระหวางพุทธศตวรรษที่ 
21-22  เทวรูปฮินดูในกลุมที่มีอิทธิพลศิลปะเขมรที่นาจะ

สราง ข้ึนในระยะนี้  พบอยู เพียงองค เ ดียว  คือ พระ
พิฆเนศวรศิลาสีเขียว จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
จันทรเกษม (ภาพที่ 61 และลายเสนที่ 20) นักวิชาการ

กําหนดใหมีอายุอยู ในชวงพุทธศตวรรษที่  21-2245 

ประทับนั่งในทาโยคาสนะนั่งชันเขาทั้งสองขางและไขวขอ

พระบาทหรือแบบอุตกูฏิกาสนะ (utkūţikāsana) ซึ่งพบไม

บอยนักในประติมากรรมรูปพระพิฆเนศวร ในขณะที่

ศิลปะอินเดียพบในรูปประทับนั่งของเกวละ นรสิงห 

                                                 
 44 กรมศิลปากร, พระคเณศ เทพเจาแหงศิลปวิทยา, 48. 

 45 จิรัสสา คชาชีวะ, พระพิฆเนศวร: คติความเช่ือและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย, 

111. 

 
ภาพท่ี 58 เทพนมปูนปนประดับปรางค

ยอดกลีบมะเฟอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

ลพบุรี 

 
ภาพท่ี 59 มงกุฎเทวรูปพระอิศวร 

สข. 19 ศิลปะสุโขทัย จัดแสดงใน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
ภาพที่ 60 พระพิฆเนศวรจาก Metropolitan 

Museum of Art  นิวยอรก สหรัฐอเมริกา ศิลปะ

อยุธยา  

ที่มา:  Forrest McGill, “Objects in the 

Exhibition” in The Kingdom of Siam: The Art 

of Central Thailand, 1350 – 1800, 141. 
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(Kevala Narasim ha) และลกุลีศะ (Lakulīśa)46 (ลายเสนที่ 21) รวมทั้งเปนทานั่งที่นิยมในรูปสลัก

ฤาษีตามเสาประดับกรอบประตูของปราสาทหิน ในศิลปะเขมร (ภาพที่ 62) 

  

 สายโยคปฏฏ (yogapaţţa) ที่คาดรอบพระชงฆทําเปนรูปงูเชนเดียวกับสายยัชโญปวีต 

สวนพระพักตรจนถึงงวงกระเทาะหายไปหมด มี 2 กร ดานขวาถืองาที่หักหรือเหล็กจาร การทรง

เหล็กจารมักไดรับการตีความวาอยูในฐานะเทพเจาแหงการอักษร47 และมักไดรับการนับถือใน

ฐานะเทพเจาแหงการอักษรในภาพที่ถือคัมภีรรวมอยูดวย ซึ่งพบอยูบางในงานจิตรกรรมของศิลปะ

อินเดีย48 นางอลิซ เก็ตต้ี (Alice Getty) เสนอวาอาจจะมีที่มาจากมหาภารตะหรือคัมภีรคายตรี-

ตันตระ (Gāyatrī-tantra) ซึ่งเปนคัมภีรตันตระฝายไศวนิกายกลาววาพระพิฆเนศวรทรงเขียนคัมภีร

ตามที่พระศิวะบอก ซึ่งนาจะผานเขามาในกัมพูชาราวพุทธศตวรรษที่ 14  ซึ่งอาจเขามาเมื่อคราวที่

พราหมณหิรัณยทามะเปนผูเผยแพรความเชื่อแบบตันตระในเขมรสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 2 แตก็ยัง

ไมมีขอสรุปในประเด็นนี้49 

                                                 
 46 Jitendra Nath Banerjea, The Development of Hindu Iconography, 271-272. 

 47 อางใน กรมศิลปากร, พระคเณศ เทพเจาแหงศิลปวิทยา, 46. 

 48 Alice Getty, Ganesa: A Monograph on the Elephant-Faced God, Second Edition (New 

Delhi : Munshiram Manoharlal, 1971), 18. 

 49 Ibid., 48. 

 
ภาพท่ี 61 พระพิฆเนศวรศิลาเขียว ศิลปะอยุธยา  

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม 

 
ลายเสนที่ 20 จากภาพท่ี 61  
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 สวนพระหัตถซายถือขนมโมทกะที่ทําเปน

รูปทรงกลม พระกรรณมีขนาดใหญและสลักเซาะรองเปน

ร้ิว  ศิราภรณเปนลักษณะคลายเทริดที่มียอดบนเปน

ทรงกระบอกหรือกรวยแหลม สวนที่ครอบพระนลาฏอาจ

เปนกระบังหนาอยางประติมากรรมในศิลปะเขมรสมัยเมือง

พระนคร เนื่องจากวาผานุงของพระพิฆเนศวรองคนี้ เปน

ผานุงส้ันมีร้ิว ตามแบบผานุงของประติมากรรมรูปบุคคล

ของศิลปะเขมรต้ังแตสมัยบาแค็งเปนตนมา แตมีการ

ปรับเปลี่ยนไปมากแลว สังเกตไดจากขอบผานุงที่ตัดเรียบ 

ในขณะที่ผานุงของศิลปะเขมร ปรากฏการชักชายผาเสมอ50   

 พระพิฆเนศวรศิลาองคนี้ ไดแสดงใหเห็นถึง

อิทธิพลของศิลปะเขมรอยูมาก แตก็ตางไปจากศิลปะ

ตนแบบแลว และนับเปนประติมากรรมสลักหินที่หาไดยาก

ในศิลปะอยุธยาต้ังแตชวงพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา โดย

งานประติมากรรมสลักหินขนาดใหญเปนที่นิยมแคในศิลปะ

อยุธยาตอนตนเทานั้น ไดแก พระพุทธรูปหินทราย ที่วัด

มหาธาตุ อยุธยา เปนตน51 

 2.3 กลุมอิทธิพลศิลปะอินเดียภาคใต รูป

เคารพฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยาบางองคมีลักษณะที่คลาย

กับประติมากรรมในศิลปะอินเดียภาคใต ซึ่งรูปแบบศิลปะแบบอินเดียใตที่ปรากฏในศิลปะอยุธยา

อาจเกี่ยวของกับการเขามาของพราหมณจากเมืองรามราฐในแควนโจฬะ ที่กลาวอางถึงอยูใน

พงศาวดารของฝายไทย คือ ตํานานพราหมณเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งกลาววา มีพราหมณมาจาก

เมืองรามนคร ประเทศอินเดียเขามายังกรุงศรีอยุธยา52 ในคร้ังนั้นพระองคไดพระราชทานเทวรู

ปพระนารายณ พระลักษมี พระมเหวารียบรมหงษ ชิงชาทองแดง รูปเคารพเหลานี้ ตอมาเหลา

                                                 
 50 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 142-145 และภาพลายเสนที่ 6-14, หนา 190-198. 

 51 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 141. 

 52 ตํานานพราหมณเมืองนครศรีธรรมราช (นครหลวงฯ : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2473.  

พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพอํามาตยเอกพระยารัษฎานุประดิษฐ (สินธุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา), ตนฉบับจาก

ราชบัณฑิตยสถา), 3 – 4. 

 
ลายเสนที่ 21 ทาประทับนั่งแบบมหาราชลีลา

ในรูปยักษที่มโหลิ ศิลปะอินเดีย 

ที่มา:  Jitendra Nath Banerjea, The 

Development of Hindu Iconography, pl. IV, 

fig. 5. 

 
ภาพที่ 62 รูปฤาษีที่เสาประดับกรอบประตู

ศิลปะเขมรสมัยบายน  จากเมืองศรี เทพ 

จังหวัดเพชรบูรณ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ สมเด็จพระนารายณ 
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พราหมณจากรามนครไดนําไปประดิษฐานอยู ณ เทวสถาน เมืองนครศรีธรรมราช53 และปรากฏใน
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับฟาน ฟลีต54  

 แตขอเสียของทั้งสองเลมคือ มีลักษณะที่เปนตํานาน ทั้งยังอางถึงสมัยที่ตางกัน ทําให

ไมอาจตรวจสอบไดวาฉบับใดตรงกับความจริงที่สุด และการบอกเลาของพราหมณในสมัยตน

รัตนโกสินทรที่กลาววาสืบเชื้อสายมาจากตระกูลพราหมณจากราเมศวรัม (Rameshawaram)55 ได

ใหขอมูลเพียงวามีคติความเชื่อเนื่องในศาสนาฮินดูเขามาในกรุงศรีอยุธยาโดยกลุมพราหมณจาก

อินเดียภาคใตและไมไดระบุอายุสมัยอยางชัดเจน แตจากหลักฐานดานศิลปกรรมอิทธิพลของ

ศิลปะอินเดียภาคใตปรากฏอยูในงานชางที่สรางข้ึนในราวพุทธศตวรรษที่ 21 แลว ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

 2.3.1 ระหวางกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ในราวพุทธศตวรรษที่ 21 

ศาสนาฮินดูนาจะไดรับการอุปถัมภเปนอยางดีจากราชสํานัก เพราะไดพบรูปเคารพเทพเจาฮินดู

ขนาดใหญหลายองค ไดแก กลุมเทวรูปสกุลชางกําแพงเพชร, พระนารายณ และพระอิศวรที่จัด

แสดงรวมกันในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ประติมากรรมทั้งหมดแฝงอิทธิพลทางดาน

รูปแบบศิลปะจากเขมรดังที่ไดกลาวมาแลว แตยังมีรูปเคารพเทพฮินดูอีกองคหนึ่งซึ่งมีขนาด

ใกลเคียงกัน แตมีรูปแบบศิลปะท่ีตางออกไป คือ ประติมากรรมเทวสตรี ซ่ึงระบุวาเปนรูปพระ

ลักษมี ชายาของพระวิษณุ (ภาพที่ 63 และลายเสนที่ 22) ซึ่งไมทราบประวัติการคนพบ 

อยางไรก็ตาม ไมเคิล ไรทเคยกลาวถึงการขนยายเทวรูปสุโขทัยจากเทวสถานโบสถ

พราหมณ มาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เพื่อปองกันการเสียหายจากน้ําทวมสมัยรัฐบาลจอม

พล ป. พิบูลสงคราม โดยหนึ่งในนั้นมีรูปพระลักษมีรวมอยูดวย พระลักษมีองคดังกลาวมีลักษณะที่

ไมอยูในสกุลชางเดียวกับพระอิศวรและพระนารายณ56 แตคลายคลึงกับรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเต

ศวรจากไชยา คือ แฝงอิทธิพลศิลปะปาละ แตก็ไมมีหลักฐานระบุวายังคงจัดแสดงอยูใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร57 จึงไมชัดเจนวาจะเปนพระลักษมีองคเดียวกันหรือไม 

                                                 
 53 ตํานานพราหมณเมืองนครศรีธรรมราช, 4 – 5.  

 54 ดูในบทที่ 2, หนา 11. 

 55 John Crawfurd, The Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin China 

(Kuala Lampur : Oxford University Press, 1967), 119. 

 56 อาจเปนพระอิศวร พระนารายณขนาดใกลเคียงกัน ที่ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณพสถาน

แหงชาติ พระนคร เชนกัน 

 57 ไมเคิล ไรท, “โบสถพราหมณของเรา หัวใจอีกดวงหนึ่งของพระนคร,” ศิลปวัฒนธรรม 9, 7 

(พฤษภาคม 2531) :116. 
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ประติมากรรมรูปพระลักษมีทรงอยูในอิริยาบถประทับยืนแบบตริภังคบนฐานสิงห (ภาพ

ที่ 64) แบบที่ควรสรางข้ึนในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 2158  เนื่องจากไดพบฐานสิงหแบบเดียวกันนี้

ที่งานปูนปนประดับฐานวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ ศิลปะอยุธยาตอนกลาง (ภาพที่ 65) 

                                                 
 58 ดูใน สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545), 

141-142. 

 
ภาพที่  6 3  พระ ลั กษมี  ศิ ลปะอ ยุ ธ ย า  จั ด แสด ง ใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
ลายเสนที่  22 จากภาพท่ี 63 
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เชนเดียวกับพระพิฆเนศวรจาก Metropolitan Museum of Art เมืองนิวยอรก สหรัฐอเมริกา (ดู

ภาพที่ 60) ซึ่งยังพบในพระพุทธรูปที่พบจากพระอุระของพระมงคลบพิตรจํานวน 3 องคดวย

เชนกัน (ภาพที่ 66) หลักฐานนี้จึงเนนย้ําวารูปพระลักษมีองคนี้ควรสรางข้ึนในระยะดังกลาว และ

ยังแสดงใหเห็นถึงแบบอยางของชางอยุธยายุคกลางที่นิยมนําฐานสิงหแบบแรกเร่ิมมาใชในงาน 

ประติมากรรมดวย  

 

รูปพระลักษมีอยูในอิริยาบถเหยียดพระหัตถขวาลงขาง

พระองค พระหัตถซายยกข้ึนอยูในระดับพระอุระและมีรองรอย

ของการถือดอกบัว  ซึ่งเปนอิริยาบถที่พบเสมอในรูปเทวสตรีของ

ศิลปะอินเดียภาคใตต้ังแตสมัยราชวงศปลลวะเปนตนมา ทั้งรูป

พระอุมา พระลักษมี และพระมเหศวรี ที่ประทับยืนอยูเคียงขาง

พระศิวะและพระวิษณุ สําหรับการถือดอกบัวซึ่งในที่นี้ชํารุดหัก

หายเหลือแตเพียงสวนกานเทานั้นคอนขางแนชัดวาเปนรูปพระ

ลักษมีที่มักปรากฏวาทรงดอกบัวในพระหัตถซาย59  

 นอกจากการทําอิริยาบถและมุทราตามอยางศิลปะ

อินเดียภาคใตแลว ที่สวนพระอังสาตอเนื่องลงมาจนถึงตนพระ

กรทั้งสองขางยังมีการประดับสกันทมาลา (skandamālā) ซึ่งเปน

พวงมาลัยที่ประดับบริเวณพระอังสาพบโดยทั่วไปในประติมากรรมเพศหญิงของศิลปะอินเดีย

ภาคใต60 และการทํามงกุฎทรงสูงที่มีความพยายามในการเลียนแบบมงกุฎของเทพีในศิลปะ

                                                 
 59 G. Jouveau-Dubreuil, Iconography of Southern India, 99. 

 60 จากการสอบถาม อาจารย ดร. เชษฐ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12 มีนาคม 2550. 

 
ภาพท่ี 64 ฐานสิงหรองรับรูปพระลักษมี 

 
ภาพที่ 65 ฐานสิงหที่วิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ ศิลปะ

อยุธยาตอนกลาง พุทธศตวรรษที่ 21 

 
ภาพท่ี 66 พระพุทธรูปปางมารวิชัย พบ

ในพระอุระของพระมงคลบพิตร ศิลปะ

อยุธยาตอนกลาง 
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อินเดียใต  รวมทั้งการทําศิรัศจักรดวย (ภาพที่ 67-68) แตลวดลายที่กระบังหนาซึ่งประกอบดวย

ลายกระหนกวงโคงที่อยูในโครงสรางของลายดอกส่ีกลีบและลายดอกประจํายามกามปู61ขนาบ

ดวยแถวเม็ดประคํา (ลายเสนที่ 23) เชนเดียวกับที่พาหุรัดและทองกร รวมทั้งความนิยมในลาย

กานขด เปนลวดลายประดับที่อยูในเคร่ืองทรงของเทวรูปฮินดูสมัยอยุธยาสวนใหญตามที่ไดศึกษา

มากอนหนานี้แลว รวมทั้งในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองที่มีอายุสมัยรวมกันดวย (ภาพที่ 69) 

 

 การผสมผสานระหวางรสนิยมอยางศิลปะอินเดียภาคใตและความคุนเคยในรูปแบบ

ศิลปะของชางฝมือชาวอยุธยายังปรากฏอยูในสวนผานุง ซึ่งในศิลปะอินเดียภาคใตเนนความบาง

แนบเนื้อมากกวาที่ปรากฏในรูปพระลักษมี และแมจะมีชายผาตกลงมาตรงกลางและดานขางทั้ง

สองขางเหมือนในศิลปะตนแบบ  แตชางฝมืออยุธยาไดเพิ่มชายผาแผเปนชั้นๆ ตอเนื่องลงมาคลาย

กับในรูปพระหริหระ (?) จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ในขณะที่ชายพก (ภาพที่ 70) มี

รูปทรงทํานองเดียวกับชายพกในทวารบาลบนบานประตูไมแกะสลักจากซุมคูหาเจดียวัดพระศรี

สรรเพชญ (ภาพที่ 71) รวมทั้งการประดับปลายผาดวยลายกระหนกทําใหเช่ือไดวาควรเปน

ประติมากรรมที่หลอข้ึนในกรุงศรีอยุธยา โดยมีอายุสมัยอยูในชวงกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 นี้ 

                                                 
 61 John Listopad, “The Art and Architecture of the Reign of Somdet Phra Narai,”  (Ph. D. 

Dissertation, University of Michigan, 1995),  428. 

 
ภาพท่ี 67 ศิรัศจักรดานหลังพระเศียร 

 
ภาพท่ี 68 ศิรัศจักรในประติมากรรมศิลปะอินเดียภาคใต  

ที่มา :  C. Sivaramamurti, South Indian bronzes, Second Printing 

(New Delhi : Lalit Kala Akademi, 1981), from Fig. 17b. 

 
ลายเสนที่ 23 รายละเอียดจากลายเสนที่ 22  

 
ภาพท่ี 69 ลายประดับเคร่ืองทรงในพระพุทธรูปทรงเคร่ือง ศิลปะอยุธยา

ตอนกลาง จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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 การปรากฏอิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปะและประ

ติมานวิทยาจากศิลปะอินเดียภาคใตในเทวรูปศิลปะสมัย

อยุธยานั้น ศาสตราจารย ฌอง บวสเซอลีเยร ใหความเห็นไววา

นาจะสงมาจากแควนทมิฬโดยตรง ผานมาทางคาบสมุทร

ภาคใตในชวงพุทธศตวรรษที่ 2362 การเขามาของศาสนาฮินดู

แบบอินเดียภาคใตในคร้ังนั้นกลาวกันวาไดสงพราหมณมายัง

ราชสํานักอยุธยาเชนเดียวกับพราหมณจากกัมพูชาดวย63  

 สําหรับดานงานศิลปกรรมที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

พระลักษมีองคดังกลาวในประเทศไทยพบอยูอีกที่จังหวัด

นครศรีธรรมราชซึ่งเปนเมืองหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในดาน

ศาสนาฮินดูสมัยอยุธยา คือ เทวรูปพระอุมา จากโบสถพราหมณ 

เมืองนครศรีธรรมราช ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ นครศรีธรรมราช (ภาพที่ 72) และไดพบรูปพระศิวนาฏ

ราชรวมกันดวย (ภาพที่ 73) ซึ่งสอดคลองกับตํานานพราหมณ

นครฯ ที่กลาวถึงในบทที่ผานมาวาไดมีการนําเขาเทวรูปจาก

อินเดียมายังกรุงศรีอยุธยา แมจะยังไมสามารถพิสูจนไดวาเปน

องคที่นําเขามาในคร้ังนั้นหรือไม แตอยางนอยก็นาจะมีเทวรูปที่

เปนแบบอยางใหกับชางฝมือของอยุธยาไดทําตาม 

 รสนิยมอยางศิลปะอินเดียภาคใตนอกจากจะปรากฏ

ในรูปเคารพขนาดใหญแลว ยังสงลักษณะบางประการใหกับประติมากรรมรูปพระพิฆเนศวรกลุม

หนึ่งดวย เปนรูปเคารพที่มีขนาดเล็กจํานวนสององค แตละองคมีรูปแบบศิลปะเฉพาะตัว แตมีส่ิง

หนึ่งที่เหมือนกัน คือ ฐานรองรับองคพระพิฆเนศวรเปนฐานที่มีลักษณะคลายฐานบัวคว่ําบัวหงาย 

แตสวนที่ควรเปนลวดบัวหงายกลายเปนลวดบัวลูกแกวแทน นอกจากนี้พระพิฆเนศวรทั้งสององค

ยังแฝงลักษณะของศิลปะอินเดียใตมากบางนอยบางดังรายละเอียดตอไปนี้  

                                                 
 62 Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculptures, 177-178. 

 63 H. G. Quaritch Wales, Siamese State Ceremonies : Their History and Function (London 

: Bernard Quaritch, 1931), 19. 

 
ภาพท่ี 70 ชายพกในรูปพระลักษมี 

 
ภาพที่ 71 ชายพกในรูปทวารบาลจาก

ภาพท่ี 55 
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 พ ร ะ พิ ฆ เ น ศ ว ร  สํ า ริ ด  จั ด แ ส ด ง ใ น
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา (ภาพที่ 74) เปน

พระพิฆเนศวรที่มี รูปแบบศิลปะและประติมานวิทยาท่ี

เกี่ยวของกับการเขามาของพราหมณจากศิลปะอินเดียใตใน

สมัยอยุธยาอยูมาก เนื่องจากแสดงการทรงสัญลักษณแบบ

เดียวกับรูปพระพิฆเนศวรในศิลปะอินเดียใตสมัยราชวงศ

โจฬะตอนปลาย64 (ภาพที่ 75) คือ การหันพระหัตถออกจาก

องค ทรงสัญลักษณ สังข อังคุศะ (ขอชาง) ขนมโมทกะ สวน

พระหัตถขวาดานหนาเห็นสัญลักษณไมชัดเจน ซึ่งในศิลปะ

อินเดียใตสมัยราชวงศโจฬะตอนปลายทรงถืองาหัก ดังนั้นใน

พระพิฆเนศวรองคนี้จึงอาจเปนการถืองาหักเชนกัน ทรง

ประทับนั่งที่คลายกับทาลลิตาสนะเหนือฐานบัวมีหนูสัตว

พาหนะประดับที่ริมดานซายของลวดบัวคว่ํา 

 ดานเคร่ืองทรง ทรงศิราภรณยอดกรวยแหลมซอน

ชั้นที่คงจะลดทอนรายละเอียดลงมาจากกรัณฑมงกุฎในรูป

พระพิฆเนศวรศิลปะอินเดียสมัยราชวงศโจฬะตอนปลาย ที่

กลางพระนลาฏสลักนูนเปน รูปส่ี เหล่ียมขนมเปยกปูน 

ลักษณะเชนนี้พบทั้งในศิลปะอินเดียและศิลปะเขมรและไมมี

ความหมายทางดานประติมานวิทยาใดๆ  สวมสายยัชโญปวตี

และพาหุรัดรูปงู ตามอยางรูปเคารพพระอิศวรและพระ

พิฆเนศวรองคอ่ืนๆ ในศิลปะอยุธยา ที่สําคัญคือการคาดอุทร

พันธะซ่ึงพบอยูนอยมากในประติมากรรมในประเทศไทยที่

สรางข้ึนต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี 19 ลงมา การกลับมาทํารูป

เคารพคาดอุทรพันธะในคร้ังนี้จึงเปนรูปแบบศิลปะที่ติดมา

จากการเขามาของศิลปะอินเดียภาคใตพรอมกับศาสนาฮินดู

ในระยะนี้  

                                                 
 64 Pratapaditya Pal, editor, Ganesha the Benevolent (Bombay : Marg Publications, 1995), 

v. 

 
ภาพที่  7 2  รู ปพ ระอุ ม า  จั ด แสดง ใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช 

 
ภาพท่ี 73 รูปพระศิวนาฏราช จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช 
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 นอกจากนี้ยังไดพบรูปพระพิฆเนศวรที่คลายคลึงกับองคนี้อีกอยางนอยหนึ่งองค จัด

แสดงอยูในหองศิลปะรัตนโกสินทร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 76) แตก็อาจเปน

รูปเคารพที่นําเขามาจากอินเดียหรือสรางข้ึนเลียนแบบของเดิม เนื่องจากไมมีขอมูลใดเปน

หลักฐานในการเชื่อมโยงระหวางพระพิฆเนศวรสององคนี้นอกจากความคลายคลึงทางดานรูปแบบ

ศิลปะเทานั้น 

 
 นอกจากนี้ยังพบพระพิฆเนศวรสําริดขนาด

เล็กอีกองคหนึ่ง ที่มีลักษณะและรูปแบบศิลปะตางกัน 

แตประทับนั่งบนฐานที่มีความคลายคลึงกันมาก คือ 
พ ร ะพิ ฆ เ น ศ ว ร  สํ า ริ ด  เ ก็ บ รั ก ษ า ใ น ค ลั ง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา (ภาพที่ 

77 และลายเสนที่ 24) ทาประทับนั่งของพระพิฆเนศวร

องคนี้เปนลักษณะการพับพระชงฆเขาหาลําตัว หันฝา

พระบาททั้งสองขางชนกันเปนทานั่งที่นิยมอยูในรูปพระ

พิฆเนศวรในศิลปะชวาภาคตะวันออก (ภาพที่ 78) แต

พบไมบอยในศิลปะไทยทรงประทับนั่งบนฐานท่ีกลาย

มาจากฐานบัวคว่ําบัวหงายและมีผาทิพยประดับรูปหนูสัตวพาหนะเพิ่มข้ึนมาทางดานหนาจาก

ฐานรองรับในพระพิฆเนศวรองคแรก  

 
ภาพท่ี 74 พระพิฆเนศวร ศิลปะอยุธยา จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 

ภาพโดย: ศรินยา ปาทา 

 
ภาพท่ี 75 พระพิฆเนศวร ศิลปะอินเดียสมัยราชวงศโจฬะตอนปลาย 

พุทธศตวรรษที่ 18 

ที่มา: Pratapaditya Pal, editor, Ganesha the Benevolent 

(Bombay : Marg Publications, 1995), Fig.1. 

 
ภาพท่ี 76 พระพิฆเนศวร ศิลปะรัตนโกสินทร  

 จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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 นอกจากจะมีทาประทับนั่งที่ไมเปนที่คุนเคยในศิลปะอยุธยาแลว สัญลักษณและมุทรา

ยังแตกตางไปจากองคอ่ืนๆ ดวย คือ ในพระหัตถคูบน ซึ่งทรงคทาในพระหัตถขวา สวนพระหัตถ

ซายยกนิ้วพระหัตถชี้ข้ึนดานบน เรียกวาดรรชนีมุทรา (Tarjanī-mudrā) เปนมุทราที่แสดงการ

ตักเตือนหรือส่ังสอน65 ที่พบเห็นไมบอยนัก พระหัตถคูลางทรงสัญลักษณงาขางขวาที่หัก และขนม

โมทกะ 

 

 สําหรับรายละเอียดของเคร่ืองทรงมีไมมากนัก สวน

ของมงกุฎหรือศิราภรณเปนแบบที่มีกระบังหนาประดับแผน

สามเหล่ียมตรงกลางสวนของกรอบกระบังหนาคลายกรอบหนา

นางในศิลปะสุโขทัยมากกวากระบังหนาในศิลปะเขมร ยอดมงกุฎ

ทําเปนทรงกรวยประดับร้ิวโดยรอบ นอกจากนั้นมีการประดับดวย

พาหุรัด ทองกร สายยัชโญปวีตเปนรูปงูอันเปนรูปแบบที่พบอยูใน

รูปพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทยต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 19 ลง

มา ลวดลายของพาหุรัดและทองกรเปนลายแถวเม็ดประคํา 

ลักษณะเม็ดประคํามีขนาดใหญแบบเดียวกับที่พบในรูปพระ

พรหมประทับนั่งขัดสมาธิราบ รวมทั้งรูปเคารพเทพฮินดูอีก

หลายๆ องคที่เคยไดกลาวมาแลว 

                                                 
 65 ผาสุข อินทราวุธ, ศาสนาฮินดูและประติมานวิทยา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520), 18. 

 
ภาพท่ี 77 พระพิฆเนศวร ศิลปะอยุธยา เก็บรักษาใน

คลังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 

ภาพโดย: ศรินยา ปาทา 

 
ลายเสนที่ 24 จากภาพท่ี 77  

 
ภาพที่ 78 พระพิฆเนศวร ศิลปะชวา

ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก  จั ด แ ส ด ง ใ น

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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   2.3.2 ระหวางพุทธศตวรรษที่ 21-22 นอกเหนือจากประติมากรรมสําริดที่

มีอิทธิพลศิลปะอินเดียภาคใตแลว ยังพบในงานสลักหินดวย ไดแก พระพิฆเนศวรศิลา จัดแสดง 

 ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม(ภาพที่ 79 และลายเสนที่ 25) ตามประวัติพระ

พิฆเนศวรองคนี้เก็บรวบรวมโดยพระยาโบราณราชธานินทร เปนพระพิฆเนศวรที่มีขนาดใหญ สูง 

111 เซนติเมตร กวาง 70 เซนติเมตร66 อยูในอิริยาบถประทับนั่งแบบมหาราชลีลา ทานั่งนี้ในระยะ

แรกเร่ิมพบวามีการนํามาใชในรูปยักษ เชน รูปยักษที่มโหลิ (Mahōli) ใกลเมืองมถุรา67  (ลายเสนที่ 

26) และมีการนํามาใชในรูปพระพิฆเนศวรอยูบอยคร้ัง เชนในศิลปะอินเดียภาคใตนํามาใชในรูป

พระพิฆเนศวรที่ประดิษฐานในซุมจระนํามณฑปดานทิศใต ที่เทวสถานนัลตุนัย-อิศวร (Naltunai-

Iśvara) เมืองปุนชัย (Punjai) สมัยราชวงศโจฬะ68 (ภาพที่ 80) เปนตน 

 

                                                 
 66 กรมศิลปากร, พระคเณศ เทพเจาแหงศิลปวิทยา, 47. 

 67 Jitendra Nath Banerjea, The Development of Hindu Iconography, 5th edition (New Delhi 

: Munshiram Manoharlal Publishers, 2002), 272. 

 68 Aschwin de Lippe, Indian Mediaeval Sculpture (Amsterdam : North Holland Publishing 

Company, 1978), 236. pl. 250. 

 
ภาพท่ี 79 พระพิฆเนศวร ศิลปะอยุธยา จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม 

 
ลายเสนที่ 25 จากภาพท่ี 79  
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 พระพิฆเนศวรจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

จันทรเกษมองคนี้มีรองรอยของการสลักเปน 4 กร แตหัก

หายไปเกือบหมดเหลือเพียงตนพระกรดานหนา พระหัตถ

ดานขวาวางอยูบนพระชานุที่ยกข้ึนมารองรับ พระหัตถ

ซายแมจะชํารุดหักหายไปแลว แตก็คงเปนการถือถวย

ขนมโมทกะ เนื่องจากชางไดสลักปลายงวงตวัดไปทาง

พระหัตถซาย ที่กลางพระนลาฏสลักเปนลายกระหนก

แบบลายประจํายาม (ภาพท่ี 81) ซึ่งไดพบลักษณะ

เชนเดียวกันนี้ในรูปพระพิฆเนศวร ศิลปะอินเดียศิลปะ

เขมรสมัยบายน69(ภาพที่ 82) เชนเดียวกับพระพิฆเนศวร

จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยาที่กลาวถึง

กอนหนานี้ 

 พระเศียรสวมศิราภรณที่มียอดกรวยแหลม

ซอนช้ันลดหล่ันกันที่เรียกวา “กรัณฑมงกุฎ” ซึ่งมีที่มาจาก

ประติมากรรมในศิลปะอินเดียภาคใตที่นิยมใชในรูปเทพี

และเทพช้ันรอง70 ในศิลปะไทยน้ันปรากฏอยูในศิลปะ

ลานนา เชน ประติมากรรมปูนปนรูปเทวดาที่วัดเจ็ดยอด 

จ. เชียงใหม และปรากฏอยางแพรหลายในศิลปะสโุขทยัที่

นํามาใชในประติมากรรมรูปบุคคล เชน เทวดาปูนปนจาก

วัดพระพายหลวงและในเทวรูปสําริด เปนตน ในศิลปะ

อยุธยานํามาใชในรูปพระพิฆเนศวรที่เกี่ยวของกับศิลปะ

อินเดียภาคใต (ดูภาพที่ 73) 

 ดานหลังของพระเศียรมีความพยายามในการ

ทําเปนมวยพระเกศา แตทําออกมาในรูปของดอกไมมี

ชายผาหอยลงมา (ภาพที่ 83) คลายกับศิรัศจักรที่นิยมในเทวรูปฮินดูของศิลปะอินเดียภาคใต 

                                                 
 69 Realize sous la direction d’ Helen I. Jessup et Thierry Zephir, Angkor et dix siècles d’art 

Khmer :catalogue (Paris : Ed. De la Reunion des museés nationaux : Diffusion Seuil, 1997), 326-327. 

 70 ผาสุข อินทราวุธ, ศาสนาฮินดูและประติมานวิทยา, 22. และ Magaret Stutley, The Illustrated 

Dictionary of Hindu Iconography (London : Routledge & Kegan Pual, 1985), 68. 

 
ลายเสนที่ 26 ทาประทับนั่งแบบมหาราชลีลา 

ในรูปยักษที่มโหลิ ศิลปะอินเดีย 

ที่มา:  Jitendra Nath Banerjea, The 

Development of Hindu Iconography, 5th 

edition (New Delhi : Munshiram Manoharlal 

Publishers, 2002), 272, pl. IV, fig. 2. 

  

 
ภาพที่ 80 พระพิฆเนศวรในซุมจระนํามณฑป

ดานทิศใต เทวสถานนัลตุนัย-อิศวร  เมืองปุนชัย 

ศิลปะอินเดียสมัยราชวงศโจฬะ 

ที่มา:   Aschwin de Lippe, Indian Mediaeval 

Sculpture, (Amsterdam : North Holland 

Publishing Company, 1978), 236, pl. 250. 
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(ลายเสนที่ 27) จึงเชื่อไดวาพระพิฆเนศวรองคนี้นาจะสรางข้ึนในชวงที่ศิลปะอยุธยาอยูในกระแส

ความนิยมรูปแบบศิลปะแบบอินเดียภาคใตอยูเชนกัน 

 

  

 พระพิฆเนศวรองคนี้ประดับเพียงสายยัชโญปวีตและพาหุรัดที่ทําเปนรูปงู ลักษณะที่

กลาวมาทั้งหมดนี้ สวนใหญมีความคลายคลึงกับพระพิฆเนศวรจากเทวสถานโบสถพราหมณ 

กรุงเทพฯ (ภาพที่ 84) ซึ่งมีการกําหนดอายุไวที่ราวพุทธศตวรรษที่ 21-2271 จนนาเช่ือไดวาเปนการ

สรางข้ึนในเวลาใกลเคียงกันและจากชางฝมือเดียวกันดวย ซึ่งนายลูเซียง ฟูรเนอโร (Lucien 

Fournereau) อางไวในวารสาร Le Siam ancient วา รูปพระพิฆเนศวรจํานวน 5 องคที่ประดิษฐาน

อยูที่อาคารหลังกลางภายในเทวสถานโบสถพราหมณ กรุงเทพฯ เคล่ือนยายมาจากจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา72 ในจํานวนดังกลาวนั้น มีพระพิฆเนศวรอยู 2 องคที่สามารถพิจารณาจาก

รูปแบบศิลปะไดวานาจะเปนงานสรางในศิลปะอยุธยา ไดแก องคประธาน และพระพิฆเนศวรศิลา

ดําที่มีลักษณะตรงกับพระพิฆเนศวรที่จัดแสดงอยู ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม  
                                                 
 71 กรมศิลปากร, พระคเณศ เทพเจาแหงศิลปวิทยา, 47. 

 72 Lucien Fournereau, Le Siam ancien : archeologie, epigrphie geographie (Paris : Ernest 

Leroux, 1908), 64. 

       
ภาพท่ี 82 ลายประจํายามในพระพิฆเนศวร ศิลปะเขมรสมัยบายน  

ที่มา:  Helen I. Jessup and Thierry Zephir, realize sous la 

direction de, Angkor et dix siècles d’art Khmer : catalogue,  

327. 

 
ลายเสนที่ 27 ศิรัศจักรในศิลปะอินเดียภาคใต 

ที่มา:  C. Sivaramamurti, South Indian bronzes, 

28, Fig. 14b. 

 
                       ภาพที่  81 ลายประจํายามบนพระนลาฏ 

 
ภาพท่ี 83 ศิรัศจักร 
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 แมวาหลักฐานดานเอกสารจะไมสามารถให

ขอสรุปไดวา กรุงศรีอยุธยามีการติดตอกับภาคใตของ

อินเดียในสวนของศาสนาฮินดูต้ังแตสมัยใด แตจากรูปแบบ

ศิลปะที่ปรากฏในประติมากรรมกลุมนี้จึงเช่ือไดวาพราหมณ

จากอินเดียภาคใตคงเขามายังกรุงศรีอยุธยาอยางนอยที่สุด

ก็ต้ังแตชวงพุทธศตวรรษที่ 21 แลว 
 2.4 ประติมากรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
นอกเหนือไปจากเทวรูปหรือรูปเคารพในรูปบุคคลแลว จาก

การสํารวจไดพบงานศิลปกรรมที่นาจะมีความเกี่ยวของกับ

ศาสนาฮินดูที่เปนงานชางประเภทอ่ืนๆ ไดแก งานประเภท

ประติมากรรมประดับสถาปตยกรรมซึ่งไมไดมีลักษณะการ

ใชงานในฐานะรูปเคารพแตยังไมอาจสรุปไดวาสรางข้ึนตาม

คติฮินดูหรือไม คือ พรหมพักตรยอดปรางค ประติมากรรม

สําริดรูปวัว ซึ่งอาจเปนโคนนทิ ศิวลึงค รวมทั้งการนําเทพ

เจาฮินดูมาใชในศิลปกรรมเนื่องในศาสนาพุทธดวย ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 พรหมพักตรยอดปรางค ปจจุบันอยูดานหนาอาคารจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ เจาสามพระยา (ภาพที่ 85) ไดจากการขุดคนที่ประตูวิมานมงคลเปนประตูชั้นในดานหนา

พระที่นั่งวิหารสมเด็จ73 นอกจากประตูนี้แลว กลาววาที่ประตูพิไชยสุนทร (ประตูพรหมสุคต) ก็เปน

ประตูยอดปรางคประดับดวยพรหมพักตรเชนเดียวกัน74  

 การประดับยอดซุมประตูดวยพรหมพักตรอาจเกิดข้ึนในแผนดินสมเด็จพระเจาปราสาท

ทอง (พ.ศ. 2173-2198) โดยนาจะนําแบบอยางมาจากซุมประตูเขาเมืองพระนครหลวง (Angkor 

Thom) ประเทศกัมพูชา (ภาพที่ 86) เนื่องจากรัชสมัยของพระองคโปรดฯ ใหมีการถายแบบศิลปะ

เขมรมาสรางในกรุงศรีอยุธยา เชน ปราสาทนครหลวงท่ีทรงรับส่ังใหชางไปถายแบบมาจาก

ปราสาทเขมรที่นครธมมาสรางเปนพระตําหนักรอน เปนตน 

 

                                                 
 73 กรมศิลปากร, อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยา กับคําวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร 

เร่ือง ศิลปะและภูมิสถานอยุธยา กรุงศรีอยุธยา และจังหวัดพิจิตร (ม.ป.ท., ม. ป. ป.), 22. 

 74 เร่ืองเดียวกัน, 22. 

 
ภาพท่ี 84 พระพิฆเนศวรจากเทวสถานโบสถ

พราหมณ กรุงเทพฯ 

ที่มา:  จิรัสสา คชาชีวะ, พระพิฆเนศวร: คติ

ความเช่ือและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบ

ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

2531),115. 
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 ตามความเห็นของศาสตราจารยฌอง บวสเซอลีเยร สันนิษฐานไววาใบหนาทั้งส่ีบน

ยอดประตูเมืองพระนครหลวงนาจะหมายถึงทาวจตุโลกบาล ผูปกปกรักษาทิศทั้งส่ี75 แตการ

เรียกวาพรหมพักตรยอดปรางคในอยุธยาคงเกิดข้ึนเพราะความเขาใจโดยทั่วไปวารูปบุคคลที่มีส่ี

พักตรคือพระพรหมนั่นเอง เนื่องจากวาพระพรหมเปนเทพที่สมัยอยุธยารูจักเปนอยางดี รวมทัง้ยงัมี

ความพยายามในการสรางข้ึนเลียนแบบรสนิยมอยางศิลปะเขมร เห็นเดนชัดในเคาพระพักตรรูป

ส่ีเหล่ียมตางไปจากงานศิลปกรรมในรัชสมัยของพระเจาปราสาททองท่ีนิยมสรางพระพุทธภาพที่มี

พระพักตรเรียวยาว (ภาพที่ 87)นอกจากนี้ยังพบพรหมพักตรที่เปนงานไมดวย (ภาพที่ 88) 

  

                                                 
 75 Jean Boisselier, “The Symbolism of Angkor Thom,” SPAFA Digest vol. IX no. 2, (1938) : 

18. 

 
ภาพที่ 85 พรหมพักตรยอดปรางค ศิลปะอยุธยา จัดแสดง

ดานหนาอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 

 
ภาพท่ี 86 ประตูทางเขาเมืองพระนครหลวง เมือง

เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา  

           
ภาพท่ี 87 พระพุทธรูปทรงเคร่ืองภายในเมรุทิศ  

วัดไชยวัฒนาราม รัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

 
ภาพที่ 88 พรหมพักตรยอดบุษบกจากวัดตึก ศิลปะ

อยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม 
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 สําหรับเศียรพระพรหมที่เปนงานปูนปนพบอยู 2 เศียร 

(ภาพท่ี 89-90) จากลักษณะของประติมากรรมนาจะเปนงาน

ประดับสถาปตยกรรมมากกวารูปเคารพลอยตัวซ่ึงอาจจะเปนไป

ไดทั้งงานประดับเทวสถานหรือวัดในพุทธศาสนา เนื่องจากพระ

พรหมก็มีบทบาทในพุทธประวั ติบางตอนที่นิยมเปนงาน

ประติมากรรมประดับศาสนสถาน เชน ตอนเสด็จจากสวรรคชั้น

ดาวดึงส เปนตน 

 งานประติมากรรมอีกชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวของกับเทพเจา

ฮินดู คือ ประติมากรรมรูปโคนนทิ สัตวพาหนะของพระอิศวร 

(ภาพท่ี 91) ตามประวัติกลาววายายมาจากวัดพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี แตสามารถกําหนดอายุไดจากลายกระหนกทรงพุม

ขาวบิณฑประดับเหนือตนขาทั้ง ส่ีขาง (ลายเสนที่ 28) ซึ่งมี

องคประกอบลายคลายกับลายปูนปนทรงพุมขาวบิณฑประกอบ

ลายกานขดประดับหนาบันวิหารนอย วัดพุทไธสวรรย จังหวัด

พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า 

( ล า ย เ ส น ที่  2 9 ) 

ศาสตราจารย  ดร .  สันติ 

เล็กสุขุมกําหนดอายุวาเปน

ลวดลายปูนป นที่ มี อายุ

ระหวางคร่ึงหลังพุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 

2476 

 นอกจากนี้ การสํารวจภาคสนามไดพบศิวลึงค

พรอมฐานโยนี ซึ่งไมมีประวัติการคนพบและไมสามารถ

กําหนดอายุสมัยได (ภาพที่ 92) รวมทั้งประติมากรรมชิ้น

เล็กอีก 2 องคที่ไดจากการขุดแตงศาลพระกาฬ ในจังหวัด

พระนครศรี อยุ ธยา  ระ บุว า เป นพระพิฆ เนศวร  แต

เนื่องจากวาอยูในสภาพที่ไมสามารถทําการศึกษาไดอยาง 

                                                 
 76 ดูใน สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ : 

บริษัท อมรินทร พร้ินต้ิง กรุพ จํากัด, 2532), 79, 88-89. 

 
ภาพที่ 89 เศียรพระพรหมปูนปน 

ศิ ล ป ะ อ ยุ ธ ย า  จั ด แ ส ด ง ใ น

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม 

 
ภาพที่ 90 เศียรพระพรหมปูนปน 

ศิ ล ป ะ อ ยุ ธ ย า  จั ด แ ส ด ง ใ น

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
ภาพที่ 91 รูปโคนนทิสําริด ศิลปะอยุธยา จัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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ละเอียดผูศึกษาจึงมีความเห็นวาไมนาจะมีความจําเปนมากนักในการ

นํามาวิเคราะหรวมกันกับพระพิฆเนศวรองคอ่ืนๆ ที่ใหภาพรวมของงาน

ประติมากรรมรูปพระพิฆเนศวรในศิลปะอยุธยาไวพอสมควรแลว 

 ชวงปลายสมัยเร่ิมมีการนํารูปเคารพเทพฮินดูมาใชเปนงาน

ประดับในวัดพุทธ เชน หนาบันรูปนารายณทรงครุฑจากวัดแมนางปล้ืม 

อายุประมาณปพ.ศ. 2193-229377 (ภาพที่ 93) ซึ่งยังคงความนิยมมา

จนถึงตนสมัยรัตนโกสินทร นอกจากนี้เทพเจาฮินดูบางองคนอกเหนือจาก

พระพรหมยังมีบทบาทอยูในคัมภีรทางพุทธศาสนาเชนกัน มีหลักฐานอยู

ในสมุดภาพไตรภูมิซึ่งกลาวถึงที่อยูของพระอิศวร คือ เขาไกรลาศ (ภาพที ่

94) ปรากฏรูปพระนารายณ แตไมมีส่ิงใดบงบอกลักษณะทางประติมาน

วิทยาของพระองค (ภาพที่ 95 รายละเอียดจากภาพที่ 94) ชางฝมือวาด

ออกมาเหมือนกับตัวพระในงานจิตรกรรมทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้หากไมเกิด

จากความไมเขาใจในดานประติมานวิทยาของคนสมัยหลังแลว ก็อาจ

เกิดจากการเปนงานชางตางศาสนาจึงขาดความใสใจในการให

รายละเอียดที่แทจริง 

 

                                                 
 77 Forrest McGill, “Objects in the Exhibition,” in The Kingdom of Siam: The Art of Central 

Thailand, 1350 – 1800, 159. 

 

ลายเสนที่ 28 ลายพุมขาว

บิณฑประดับรูปโคนนทิ 

 
ลายเสนที่  29 ลายพุมขาว

บิณฑประดับหนาบันวิหาร

วัดพุ ท ไธยสวร รย  ศิ ลปะ

อยุธยาตอนปลาย 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, 

ลวดลายปูนปนแบบอยุธยา

ตอนปลาย  (พ .ศ .  2172-

2310) (กรุงเทพฯ : บริษัท 

อมรินทร พร้ินต้ิง กรพ จํากัด, 

2532), 89. (จากภาพท่ี 141) 

 

ภ า พ ท่ี  92  ศิ ว ลึ ง ค แ ล ะ ฐ า น โ ย นี   

เ ก็บ รักษาในคลังพิพิ ธ ภัณฑสถาน

แหงชาติ จันทรเกษม 

 
ภาพที่ 93 หนาบันรูปพระนารายณทรง

ครุฑจากวัดแมนางปลื้ม ศิลปะอยุธยา 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เจาสามพระยา 
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3. ขอเสนอเกี่ยวกับกลุมประติมากรรมรูปพระฤาษีในศิลปะอยุธยา 

 ในการสํารวจไดพบกลุมประติมากรรมรูปพระฤาษีจํานวน 7 องค รูปพระฤาษีกลุมนี้

สวนใหญมีขนาดเล็ก มีเพียงบางองคเทานั้นที่มีนักวิชาการศึกษาเอาไว คือ ประติมากรรมรูป

พระฤาษีสําริด จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 96) เปนเพียงองคเดียวที่มี

ขนาดใหญและเปนองคที่มีความสําคัญในประเด็นการศึกษาหัวขอนี้ รูปพระฤาษีองคนี้จัดอยูใน

กลุมประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวในชุดชาดก 550 ชาติ ตามประวัติการคนพบไดพบรวมกับ

โบราณวัตถุชิ้นอ่ืนๆ ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ จ. พระนครศรีอยุธยา โดยราชบัณฑิตยสภา เม่ือป

พ.ศ. 247678 และในชวงเวลาดังกลาวคงไดมีการตีความวาเปนรูปพระโพธิสัตวในชาดก 550 ชาติ 

ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ แตการศึกษาในคร้ังนี้ขอเสนอแนวคิดที่แตกตาง คือ รูป

พระฤาษีสําริดองคนี้อาจเกี่ยวของกับศาสนาฮินดู  

กลาวคือ รูปแบบศิลปะที่ปรากฏมีความเดนชัดวาแฝงอิทธิพลศิลปะเขมรหรือศิลปะลพบุรี 

นาสังเกตวารูปพระฤาษีสําริดองคนี้ แมจะครองเพศนักบวช แตกลับทรงเคร่ืองอยางกษัตริย พระ

วรกายทอนบนเปลือยเปลา สวมเครื่องประดับอันไดแก กรองศอ พาหุรัด และทองกร สวนพระ

วรกายทอนลางอาจนุงสนับเพลาหรือโธตี ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานหนากระดานที่มีจารึก 

พระหัตถซายวางหงายบนหนาตัก พระกรอีกขางยกข้ึนในระดับอกแตสวนพระหัตถชํารุดเสีย

หายไปมาก ซึ่งพระหัตถขางนี้ หากเทียบกับรูปพระฤาษีสําริดองคอ่ืนที่อยูในสมัยศิลปะเดียวกันก็

                                                 
 78 อางในหลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “วัดพระศรีสรรเพชญ,” ใน พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2511), 28. 

 
ภาพท่ี 95 รูปพระนารายณประทับในวิมาน  

รายละเอียดจากภาพท่ี 94 

 
ภาพท่ี 94 ภาพเขาไกรลาศในสมุดภาพไตรภูมิ  

ที่มา: สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา (เลมที่ 8),  

178, ภาพท่ี 66, 
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นาจะเปนการถือสายประคําอยูในพระหัตถ พระเศียรสวมหมวกนักบวชอยางที่เรียกวา “หมวกผา

ขาวปก”79 มีสายประคํารัดที่สวนบน ขอบลางของหมวกเวาลึกข้ึนไปทําใหเห็น 

ลักษณะของเสนผมที่รวบข้ึนไปเกลาเปนมวยที่กลางกระหมอม 

 ลักษณะการเกลามวยกลางกระหมอมของ

รูปพระฤาษีสําริดตรงกับลักษณะของพราหมณระดับ

สูงสุดในประเทศไทย เรียกวา “ไวยทึก” เกลามวยบน

กระหมอม ใสหมวกผาขาวปก80 ตามที่สมเด็จฯ กรม

พระยานริศรานุวัดติวงศ เขียนจดหมายถึงสมเด็จฯ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ลงวันที่ 4 เมษายน 2471 

เร่ือง ระดับพราหมณในประเทศไทยซ่ึงมี 3 ชั้น81 ทั้งยัง

ทรงมีพระวินิจฉัยตอวา “...ไวยทึก นาจะหมายถึง 
ไวทิก คือ ผูทรงเวท...เห็นจะเปนพราหมณครูมาแต
นอก…” คําวามาแตนอก  คงหมายความวาเปน

พราหมณมาจากตางประเทศ และนาจะเปนประเทศ

อินเดีย82   

 ในดานความหมายของประติมากรรมสําริดรูปฤาษีองคนี้ นักวิชาการสวนใหญตางลง

ความเห็นไปในทางเดียวกันวาพระฤาษีสําริดองคนี้อยูในชุดประติมากรรมสําริดรูปพระโพธิสัตว 

550 ชาติ อันเนื่องมาจากประวัติการคนพบที่พบอยูในสถานที่เดียวกัน และในชาดก 550 ชาติ

พระพุทธเจาไดเคยเสวยชาติเปนฤาษีหรือพราหมณอยูหลายพระชาติ ไดแก ตอนสุขวิหาริชาดก 

และมาลุตชาดก83 เชน ภาพลายเสนจากวัดศรีชุม สุโขทัย (ลายเสนที่ 30) หรือตอนปโรสหัสสชาดก 

ที่พระองคเสวยชาติเปนฤาษีมหาพรหม84 เปนตน 

                                                 
 79 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ 

เลม 25 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2505), 231. 

 80 เร่ืองเดียวกัน, 231. 

 81 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ 

เลม  2 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2505), 180. 

 82 เร่ืองเดียวกัน, 180. 

 83 พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี 3 ภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 

2525), 224 - 265. 

 84 “ลิตตวรรค,” ใน พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 2, 379 – 382. 

 
ภาพท่ี 96 รูปพระฤาษีสําริด ศิลปะอยุธยา จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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 หากพิจารณาดวยบริบทแวดลอม ไดแก ที่มา

ของโบราณวัตถุ รูปแบบศิลปะที่ควรเปนฝมือชางเดียวกัน

กับรูปพระโพธิสัตวกลุมที่มีอิทธิพลศิลปะลพบุรี และการ

เสวยชาติ เปนพระฤาษีของพระพุทธเจาที่ ระบุใน

พระไตรปฎก สามารถตีความไดวาประติมากรรมสําริด

รูปพระฤาษีองคนี้ เปนหนึ่งในพระโพธิสัตว 550 พระชาติ 

ซึ่งหากเปนเชนนั้นจารึกที่ฐานประติมากรรมก็ควรเปน

การจารึกช่ือตอนชาดกที่เกี่ยวของ อยางที่ปรากฏในแผน

หินจําหลักภาพลายเสนเร่ืองชาดก 500 ชาติที่มณฑปวัด

ศรีชุม จ. สุโขทัย เชนกัน 

 อยางไรก็ตามจารึกภาษาและอักษรเขมรที่

บริเวณฐานหนากระดานซ่ึงอานไดวา อฺนกชาพฺรหมฤาษี  
แปลวา ทานเปนพรหมฤาษี85 (ภาพที่ 97 และลายเสนที่ 

31)  โดยไม ได เปน ช่ือชาดกตอนใดตอนหนึ่ งของ

พระพุทธเจา แตคําวา “พรหมฤาษี” นั้น มีกลาวถึงอยูใน

วรรณกรรมของอินเดียต้ังแตสมัยพระเวท เปนฤาษีประเภทหนึ่งในจํานวนฤาษีที่มีมากมายจนนับ

ไมถวน และเปนประเภทหนึ่งของกลุมฤาษีเจ็ดตนซ่ึงไดรับการนับถือเปนอยางมาก ปรากฏทั้งใน

คัมภีรและวรรณกรรมสําคัญของศาสนาฮินดู86 ดังนั้นรูปพระฤาษีสําริดองคนี้อาจหมายถึงพรหม

ฤาษีในศาสนาฮินดูมากกวาเปนพระโพธิสัตวในพระชาติใดชาติหนึ่งในชาดก 550 ชาติ 

 จากหลักฐานดานเอกสารในสมัยอยุธยาไมปรากฏคําวา “ฤาษี” แตก็มีพราหมณ ที่มี

บทบาทสําคัญในสมัยอยุธยามีหนาที่เกี่ยวของกับพระราชพิธีตางๆ ในราชสํานักและเปนที่ปรึกษา

ใหกับกษัตริย อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยของ ผูชวยศาสตราจารย มณีปน พรหมสุทธิรักษ กลาว

วาคนไทยรูจักพรหมฤาษีเชนกัน โดยรูจักผานงานวรรณกรรมคือ พระวสิษฐะ หนึ่งในพรหมฤาษีทั้ง

เกา ผูเปนอาจารยของพระรามพระลักษมณในเร่ืองรามเกียรต์ิ87 

                                                 
 85 อานและถอดความโดย อ. ศานติ ภักดีคํา อาจารยประจําภาควิชามนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 86 John E. Mitchiner, Traditions of the Seven Rsis (Delhi : Motilal Banarsidass, 1982), xvi. 

 87 มณีปน พรหมสุทธิรักษ, “พระพรหมผูสราง,” ใน มณีปนนิพนธ รวมบทความดานภาษา วรรณคดี 

และวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 174. 

 
ลายเสนที่ 30ภาพลายเสนบนแผนหินจากวัดศรี

ชุม จ. สุโขทัย ตอนสุขวิหาริชาดก แผนที่ 27 

ที่มา : ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 5 : ประมวลจารึก

อักษรไทย  ภาพลายเสน จําหลักบนแผนหิน

เก่ียวกับชาดกตางๆ ในชาดกหารอยชาติที่ประดับ

ไว ใ น เ จ ดีย วั ดศ รี ชุม  สุ โ ขทั ย  (ก รุ ง เทพฯ  : 

คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร 

สํานักนายกรัฐมนตรี, 2515), ไมปรากฏเลขหนา. 
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 เนื่องจากพรหมฤาษี เปนฤาษีที่มีความสําคัญและไดรับ

การนับถือในหมูชาวฮินดูอยางมาก จึงมีความเปนไปไดวาพราหมณ

เหลานี้ ไดนําคติการนับถือฤาษีเขามาในกรุงศรีอยุธยาดวย ดังที่ไดพบ

กลุมประติมากรรมรูปพระฤาษีขนาดเล็กที่จัดแสดงและเก็บรักษาไว

ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอีกจํานวน  6 องค สวนใหญเปนรูป

บุคคลเพศชายประทับนั่งในทาขัดสมาธิราบ  (ภาพท่ี  98),  ทา

มหาราชลีลา (ภาพท่ี 99-100) และทาโยคาสนะ (ภาพท่ี 101) มีเพียง

องคเดียวที่ตางออกไปจากองคอ่ืนๆ คือ ฤาษีที่มีเศียรเปนกวาง (ภาพที่ 

102) ซึ่งมีอยูในตําราภาพเทวรูปสมัยรัตนโกสินทร เรียกวา “ฤาษีกระ

ไลยโกษฐ” หรือไกลยโกษฐ (ลายเสนที่ 32)  

 

 
(บน) ภาพท่ี 97 จารึกบนฐานหนากระดานในรูปพระฤาษีสําริดศิลปะอยุธยา (จากภาพท่ี 96) 

(ลาง) ลายเสนที่ 31 จากภาพท่ี 96 

 
ภาพท่ี  98 รูปพระฤาษีสํา ริด

ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ศิลปะ

อ ยุ ธ ย า  จั ด แ ส ด ง ใ น

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจา

สามพระยา 

 
ภาพที่ 101 รูปพระฤาษีสําริดประทับ

นั่งทาโยคาสนะ ศิลปะอยุธยา 

ที่มา:  Hiram Woods Woodward 

Jr., The Sacred Sculpture of 

Thailand : The Alexander B. 

Griswold collection, The Walters 

Art Gallery, 187,  Fig. 186.  

 
ภาพที่ 99 รูปพระฤาษีสําริดประทับนั่ง

ทามหาราชลีลา ศิลปะอยุธยา จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 
ภาพที่  1 0 0  รูปพระฤาษีสํ า ริ ด

ประทับนั่งทามหาราชลีลา ศิลปะ

อยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร 
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 ประติมากรรมรูปพระฤาษีกลุมนี้ยอมสะทอนความสําคัญของกลุมนักบวชฮินดูในสมัย

อยุธยาอยางนอยก็นาจะเปนระดับราชสํานัก เนื่องจากรูปพระฤาษีที่สลักจากหินไดจากหลุมขุดคน

บริเวณกําแพงพระราชวังหลวง (ภาพที่ 103) คงเปนรูปเคารพที่ใชภายในพระราชวังหลวงโดย

พราหมณหรือนักบวชที่ถวายการรับใชในงานพิธีกรรมตางๆ แตในระดับประชาชนท่ัวไปยังไมมี

หลักฐานใดมาบงบอกไดอยางชัดเจน 

 
4. สถาปตยกรรม : เทวสถานศาลพระกาฬ เทวสถานชีกุน และเสาชิงชา 
 พงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยามีกลาวถึงสถานที่ที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูอยางนอยอยู

สามแหง ไดแก ศาลพระกาฬ เทวสถานชีกุน และเสาชิงชาชีกุน ซึ่งในปจจุบันนั้นเหลือเพียงศาล

พระกาฬเพียงแหงเดียวที่ยังคงเหลือรองรอยของอาคารที่เปนเทวสถานเดิมอยู นอกนั้นอีกสองแหง

ที่เหลือถูกปรับสภาพจนกลายเปนถนนสัญจรและที่ต้ังอาคารบานเรือนตางๆ  

 4.1 เทวสถานศาลพระกาฬ (ภาพที่ 104)  โบราณสถานท่ีเรียกวาศาลพระกาฬใน

ปจจุบันนี้ ต้ังอยู ริมถนนศรีสรรเพชญขางสถานีตํารวจภูธรวังโบราณ ตําบลประตูชัย อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา88 จากตําแหนงที่ต้ังของโบราณสถานหลังนี้มีความสําคัญมาก เนื่องจากต้ังอยู

                                                 
 88 กองโบราณคดี, กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 1 (กรุงเทพฯ : กอง

โบราณคดี, กรมศิลปากร, 2537), 91. 

 
ภาพที่  102 รูปพระฤาษี

ก ร ะ ไ ล ย โ กษ ฐ  ศิ ล ป ะ

อ ยุ ธ ย า  จั ด แ ส ด ง ใ น

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พระนคร 

 
ลายเสนที่ 32 รูปพระฤาษีกระไลย

โกษฐในสมุดพระเทวรูป เทวดานพ

เคราะ เทวดาโภไทยธิบาท 

ที่มา:  นิยะดา ทาสุคนธ รวบรวมและ

เรียบเรียง ,  ตําราภาพเทวรูปและ

เทวดานพเคราะห (กรุงเทพฯ : กอง

หอสมุดแหงชาติ, 2535), 6. 

 
ภาพท่ี  103 รูปพระฤาษีสลักหิน

ประทับนั่ ง ขัดท ามหาราช ลีลา 

ศิลปะอยุธยา  เก็บรักษาในคลัง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสาม

พระยา 
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ในทิศทางที่มีถนนขวาง89 คือถนนหนาวังหรือถนนมหารัฐยา (ถนนศรีสรรเพชญก็เรียก) เปนถนนที่

ต้ังอยูกึ่งกลางพระนคร โดยใชเปนเสนทางเมื่อมีพระราชพิธีสําคัญ90 สภาพปจจุบันเหลือแตสวน

ฐาน ต้ังอยูเคียงขางกับศาลหลักเมือง 

 
ภาพท่ี 104 เทวสถานศาลพระกาฬ ถนนศรีสรรเพชญ ต. ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา 

 บุคคลแรกที่ระบุวาโบราณสถานที่กอดวยอิฐหลังนี้เปนศาลพระกาฬ คือ พระยาโบราณ

ราชธานินทร และในสมัยของทานโบราณสถานนาจะอยูในสภาพที่สมบูรณเพราะไดบรรยายถึง

ลักษณะของอาคารไววามีหลังคาเปนซุมปรางค นอกจากนี้บริเวณที่ต้ังยังถือกันวาเปนกลางพระ

นครดวย91 ตอมาในป พ.ศ. 2512 อาจารยและนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรได

ขุดแตงโบราณสถานหลังนี้ ผลจากการขุดแตงสรุปวาโบราณสถานแหงนี้ นาจะมีการสรางซอนทับ

อยู 3 ระยะดวยกัน โดยในระยะแรกมีเพียงเจดียทรงปรางค ระยะที่สองเปนการกอวิหารออกมา

ดานหนา และระยะสุดทายเปนการกอสรางระเบียงเพิ่มข้ึนมาทางดานหนาและดานขางของวหิาร92 

(แผนผังที่ 1 และลายเสนที่ 32) 

                                                 
 89 ถนนขวาง คือ ถนนขนาดใหญวางตัวแนวทิศเหนือ-ใต ของเกาะเมือง จาก กรมศิลปากร, ถนน

และสะพานสมัยโบราณ กรุงศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา : อุทยานประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา กรม

ศิลปากร, 2545), 15. 

 90 กรมศิลปากร, ถนนและสะพานสมัยโบราณ กรุงศรีอยุธยา, 15. 

 91 ดูใน พระยาโบราณราชธานินทร, “วาดวยแผนที่กรุงศรีอยุธยา,” สวนที่พระยาโบราณราชธานินทร

แตงขึ้นเพื่อประกอบตนฉบับ ใน กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๓ เร่ืองกรุงเกา, พิมพคร้ังที่ 3 (พระ

นคร : แผนกการพิมพ หางหุนสวนจํากัดเกษมสุวรรณ, 2508), 193. 

 92 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถุซึ่งขุดคนพบที่เทวสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  : 

56-57. 
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แผนผังที่ 1 เทวสถานศาลพระกาฬ ถนนศรีสรรเพชญ ต. ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา 

ที่มา:  หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถุซ่ึงขุดคนพบที่เทวสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” โบราณคดี 3, 2 (ตุลาคม-ธันวาคม, 

2512), ผังหมายเลข 4. 

 

  

 
ลายเสนที่   33 ลายเสนสันนิษฐานเทวสถานศาลพระกาฬ ถนนศรีสรรเพชญ ต. ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา 

ที่มา:  หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถุซ่ึงขุดคนพบที่เทวสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” โบราณคดี 3, 2 (ตุลาคม-ธันวาคม, 

2512), ผังหมายเลข 7. 
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 คงเดช ประพัฒนทอง กําหนดอายุสมัยเม่ือ

แรกสรางของเทวสถานแหงนี้โดยอาศัยจากหลักฐาน

ทางโบราณคดีที่ขุดพบ คือ ชิ้นสวนของประติมากรรมที่

มี อิทธิพลศิลปะสุโขทัย จึงนาจะมีอายุอยู ในชวงที่

แบบอยางศิลปะสุโขทัยไดรับความนิยมในงานชาง

หลวงเปนอยางมาก คือ ในระหวางพุทธศตวรรษที่ 20-

2193 หลักฐานอ่ืนๆ ที่ขุดพบนั้นมีทั้งที่อายุเกากวาตัว

อาคาร ไดแก ชิ้นสวนของเทวรูปรุนเกา (ดูภาพที่ 2) และ

ที่มีอายุสมัยตอเนื่องมาต้ังแตตนสมัยอยุธยาจนถึง

ปลายสมัยที่ถูกดัดแปลงจากเทวสถานเปนวัดในพุทธ

ศาสนา94  

 ตัวอาคารของเทวสถานศาลพระกาฬปจจุบัน สวนยอดและเรือนธาตุพังทลายไป

หมดแลวเหลือเพียงสวนฐานซ่ึงเห็นจากระดับพื้นปจจุบันเพียง 1 ชั้น เปนฐานบัวลูกแกวอกไก

รองรับดวยฐานเขียง ทั้งหมดอยูในผังยอมุมไม 20 คือ ออกมุมขางละ 5 มุม ตอมุขเปนบันไดทาง

ข้ึนดานหนาเพียงทางเดียว ซึ่งนาจะเปนการกอเพิ่มข้ึนใหมคราวเดียวกับที่ตอยื่นวิหารมาดาน

หนาที่เห็นรองรอยการกอพอกเพิ่มเดนชัด (ภาพที่ 105)  

 อยางไรก็ตาม การใชฐานบัวลูกแกวอกไกในสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาเร่ิมมีในสมัย

อยุธยาตอนกลางแลว แตในเจดียทรงปรางคนํามาใชในปรางคบริวารที่มุมทั้งส่ีของปรางคประธาน

วัดไชยวัฒนารามซึ่งมีอายุอยูในชวงปลายของศิลปะอยุธยา95 ดังนั้นแมจะเชื่อไดวาเจดียทรง

ปรางคองคนี้นาจะมีอายุการใชงานมาต้ังแตยุคตนๆ ของกรุงศรีอยุธยา แตก็ควรผานการบูรณะมา

โดยตอเนื่องเชนเดียวกับการใชงานที่มาตลอดจนถึงปลายสมัย 

 จากสถานที่ ต้ังที่มีความสําคัญซึ่งอยูใกลกับพระบรมมหาราชวัง พรอมกับที่พบ

โบราณวัตถุหลากอายุสมัยแลว ศาลพระกาฬหลังนี้จึงอาจเปนเทวสถานสําคัญกลางเมืองที่

พระมหากษัตริยรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศเคยใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูกอน

หนาที่จะยายเทวสถานไปยังชีกุนก็เปนได ดังที่มีระบุไวในพงศาวดารวา “...ศักราช 963 ฉลูศก  

                                                 
 93 คงเดช ประพัฒนทอง, “เทวสถานเดิมท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในดานประวัติศาสตร,” 

โบราณคดี 3, 2 (ตุลาคม-ธันวาคม, 2512) : 21. 

 94 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณวัตถุซึ่งขุดคนพบที่เทวสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” : 65. 

 95 ดูใน สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 66. 

 
ภาพท่ี  105 รอยกอแนวอิฐเพิ่มทางดานหนา 
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เดือน 7 (พ.ศ. 2144 – สมัยสมเด็จพระนเรศวรถึงสมัยสมเด็จพระ

เอกาทศรถ) มีสุริยุปราคา ในปนั้นรับพระอิศวรและพระนารายณ
เปนเจา ไปถวายพระพรพรอมกันวันเดียวทั้ง 4 คานหาม”96  

 4.2 เทวสถานชีกุนและเสาชิงชา ศาสนสถานเนื่องใน

ศาสนาฮินดูบริเวณยานชีกุนมีการกลาวถึงเปนคร้ังแรกในพระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาในแผนดินสมเด็จพระเจาปราสาททอง โดย

กลาววาพระองคโปรดฯ ใหร้ือเทวสถานเดิมที่อุทิศถวายใหพระอิศวร

และพระนารายณข้ึนมาต้ังยังชีกุน เม่ือพ.ศ. 219797 ในพระราช

พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาไดกลาวถึงศาสนสถานที่ชื่อ พระ

อารามพระศรีรุทรนาถ ต้ังอยูในตําบลชีกุน98  และคงมีเสาชิงชา

ต้ังอยูใกลกันนั้น เนื่องจากมีการกลาวถึงตลาดเสาชิงชาชีกุน99 ทัง้ยงั

เปนที่ต้ังบานเรือนของเหลาพราหมณดวย100 

 ปจจุบันนี้ไมหลงเหลือโบราณสถานดังกลาวแลว เหลือ

เพียงแตบางสวนของสะพานชีกุนที่เชื่อวาต้ังอยูใกลๆ กันนั้น อยางไร

ก็ตาม ชวงที่มีการตัดถนนในพระนครศรีอยุธยาเม่ือเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2482 ยังปรากฏวามีเนินดินใกลกับเทวสถานโบสถพราหมณอยู และในคร้ังนั้นไดพบศิลา

จารึกดวย (จารึกหลักที่ 117)101 (ภาพที่ 106)  

                                                 
 96 “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา, คําใหการ

ขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ, 469. 

 97 “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” 349. 

 98  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ทรงพระนิพนธอธิบายประกอบ, พระราชพงศาวดาร ฉบับ

พระราชหัตถเลขา เลม 2 (พระนคร : โอเดียนสโตร, 2505), 46.  

 99 กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๓ เร่ืองกรุงเกา, พิมพคร้ังที่ 3 (พระนคร : แผนกการ

พิมพ หางหุนสวนจํากัดเกษมสุวรรณ,  2508), 207. 

 100 พระยาโบราณราชธานินทร, “ชนตางดาวท่ีเขามาตั้งบานเรือนในกรุงศรีอยุธยา,” ใน เร่ือง

เก่ียวกับพระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ : ม. ป. พ., 2524. พิมพคร้ังที่ 2 ในงานพระราชทานเพลิงศพนายดํารง 

เดชะคุปต),ไมปรากฏเลขหนา. 

 101 ยอรช เซเดส, หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงแปล, มหาฉํ่า ทองคําวรรณ, ตรวจแก, “หลักท่ี 

๑๑๗ ศิลาจารึกหลักใหมคนพบในพระนครศรีอยุธยา,” ใน ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4 (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี, 2513), 216. 

 
ภาพที่  106 จารึกหลักที่ 117 (ดาน

ที่ 1) 

ที่มา : ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4, 

(กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ

เอกสารทางประวัติศาสตร สํานัก

นายกรัฐมนตรี, 2513), ภาพท่ี 36ก. 
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 ศิลาจารึกดังกลาวเปนจารึกเกาที่มีอายุกอนหนาอาณาจักรอยุธยา สลักข้ึนเมื่อศักราช 

859 (พ.ศ. 1480) โดยพระเจานรปติสิงหวรมัน กษัตริยองคหนึ่งของอาณาจักรศรีจนาศะ จารึกเปน

โศลกภาษาสันกฤต มีคําเขมรปะปนอยูบาง เนื้อความเร่ิมตนดวยการสรรเสริญพระศังกร (พระ

ศิวะ), นางปารวตีในรูปอรรธนารีศวร และกลาวถึงรายพระนามกษัตริยแหงอาณาจักรจนาศปุระ102  

ในการศึกษาเดิมสันนิษฐานไววาอาณาจักรศรีจนาศะคงมีอิทธิพลครอบคลุมลงมาถึงดินแดนที่เปน

อาณาจักรอยุธยา103 แตจารึกหลักนี้อาจถูกเคลื่อนยายจากแหลงเดิมเพื่อนํามาประดิษฐานไวยัง

เทวสถานชีกุนในภายหลังเพราะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับศาสนาฮินดูแบบไศวนิกาย โดยนาจะเช่ือไดวา

อาจเกี่ยวของกับพราหมณจากกัมพูชาที่เขามายังราชสํานักอยุธยาเปนผูนําเขามา104 เนื่องจากเปน

ที่เชื่อถือกันในวงวิชาการวา อาณาจักรศรีจนาศะนาจะมีความเกี่ยวของทางใดทางหนึ่งกับกัมพูชา

ในสวนของเจนละบก105  

 ตําแหนงที่ ต้ังของเทวสถานฮินดูนอกจากจะอยูบนเสนทางสําคัญที่เช่ือมโยงกับ

พระราชวังหลวงแลวยังต้ังอยูในแหลงชุมชนบานเรือนของประชาชนดวย เทวสถานในกรุงศรี

อยุธยาจึงนาจะมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับชุมชนไมยิ่งหยอนไปกวาการมีหนาที่ประกอบพระ

ราชพิธีสําคัญๆ ใหกับชนช้ันกษัตริยเทานั้น 

 

 หลักฐานดานเอกสารที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยา เห็นไดวาเปนไป

ตามที่ระบุในคัมภีรทางศาสนาจากตนแบบคือประเทศอินเดีย แตที่ปรากฏในงานศิลปกรรมดู

เหมือนวาชางฝมือมีการแสดงออกโดยยึดถือทางดานรูปแบบศิลปะที่ทําสืบเนื่องกันมามากกวา 

และไมคอยมีความเครงครัดในเร่ืองประติมานวิทยาของเทพเจาฮินดูมากเทาใดนัก อันทําใหเกิด

ปญหาดานการตีความทางประติมานวิทยาตอมา 
 เกี่ยวกับดานรูปแบบศิลปะที่ปรากฏในรูปเคารพเทพเจาฮินดูที่เชื่อไดวาสราง

ขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเทาที่มีการคนพบถึงปจจุบัน ในระยะแรกน้ัน คือ ชวงตนพุทธ
ศตวรรษท่ี 21แสดงลักษณะท่ีรับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรและศิลปะสุโขทัย อันเปน
แบบอยางที่พบอยูในศิลปะอยุธยาตอนตนโดยท่ัวไป จนกระทั่งถึงราวกลางพุทธศตวรรษ

                                                 
 102 ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4, 216. 

 103 เร่ืองเดียวกัน, 217. 

 104 Santosh N. Desai, Hinduism in Thai Life (Bombay : Popular Prakashan, 1980), 59. 

 105 อางถึงใน ศิริพจน เหลามานะเจริญ, “ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย : หลักฐานศิลปกรรม

เร่ิมแรกของสมัยประวัติศาสตรในท่ีราบสูงโคราช” (วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 41. 
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ที่ 21 เชื่อไดวางานหลอเทวรูปครั้งสําคัญที่เมืองกําแพงเพชรทําใหรสนิยมอยางศิลปะ
เขมรกลับมามีอิทธิพลหลักใหกับการสรางงานศิลปกรรมเนื่องในศาสนาฮินดูภายใน
อาณาจักรอยุธยาอีกครั้ง แมวาชวงเวลาดังกลาวงานชางกระแสหลัก คือ พระพุทธรูปและ
ที่เกี่ยวเน่ืองในพุทธศาสนา ไดมีพัฒนาการไปในอีกทิศทางหนึ่ง โดยรูปแบบทางศิลปะมี
การสืบเนื่องตอมาจากยุคกอนหนาและผสมผสานรสนิยมของศิลปะแหงอาณาจักร
ลานนามากกวา 

 อยางไรก็ดีในระยะเวลาเดียวกันนั้นปรากฏรูปแบบทางศิลปะจากอีกแหลงหน่ึง 
คือ ศิลปะอินเดียภาคใต (สมัยราชวงศโจฬะตอนปลาย-สมัยวิชัยนคร) ซ่ึงมีหลักฐานดาน
เอกสารบงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงทางดานความสัมพันธในแงศาสนาฮินดูระหวาง
อินเดียใตและอาณาจักรอยุธยาสอดคลองกับหลักฐานทางดานศิลปกรรมที่ปรากฏ แต
ชางฝมือชาวอยุธยาก็ไดผสมผสานความคุนเคยท่ีมีตอรูปแบบหลักของศิลปกรรมอยุธยา
อยูในงานชางนั้นๆ จนเกิดเปนรูปแบบทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัวในดานงาน
ศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูอยูในระยะเวลาหนึ่ง และนาจะเปนรากฐานสําคัญ
ใหกับคติความเชื่อเนื่องในศาสนาฮินดูในสมัยรัตนโกสินทรดวย 

 นอกจากน้ีหลักฐานทางดานศิลปกรรมยังแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวเน่ืองของ
รูปแบบศิลปะระหวางเมืองสําคัญท้ังสาม คือ พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงของ
อาณาจักร, เมืองกําแพงเพชรและเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงลวนแลวแตมีบทบาทดาน
ศาสนาฮินดูอยางเดนชัด ความสัมพันธของแตละเมืองจึงไมไดขึ้นอยูกับเรื่องการเมืองการ
ปกครองเพียงอยางเดียว แตศาสนาก็เปนตัวเชื่อมโยงเชนเดียวกัน ศาสนาฮินดูในสมัย
อยุธยาจึงนาจะมีบทบาทสําคัญตออาณาจักรนอกเหนือไปจากการเปนสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ 
หรือเพื่อการเสริมบารมีใหกับกษัตริยในการประกอบพระราชพิธีตางๆ เทาน้ัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
บทวิเคราะหรูปเคารพศาสนาฮินดใูนสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 
รูปแบบศิลปะของรูปเคารพในศาสนาฮินดูตรวจสอบกับหลักฐานดานเอกสารและงาน
พุทธศิลปกรรมในศิลปะอยุธยา 
 งานศิลปกรรมเนื่องในศาสนาฮินดูสมัยกรุงศรีอยุธยา พบทั้งงานประติมากรรมและ

สถาปตยกรรม โดยอยางหลังพบหลักฐานหลงเหลืออยูเพียงแหงเดียว คือ เทวสถานศาลพระกาฬ 

ใกลกับศาลหลักเมือง สวนการรวบรวมงานประติมากรรมทั้งที่เปนรูปเคารพแทนเทพเจาฮินดูและที่

เกี่ยวของจากการจัดแสดงและเก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รวมทั้งองคที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรแลวพบทั้งหมด 26 องค และมีอายุสมัยในการสรางตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง

พุทธศตวรรษที่ 23  

 ผลจากการวิเคราะหทางดานรูปแบบศิลปะในประติมากรรมกลุมที่เปนประเด็น

การศึกษาสามารถแบงกลุมไดตามอิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปะเปน 3 กลุม ไดแก กลุมอิทธิพล

ศิลปะเขมร-ศิลปะสุโขทัย จํานวน 5 องค กลุมอิทธิพลศิลปะเขมร (ระลอกที่ 2) จํานวน 7 องค กลุม

อิทธิพลศิลปะอินเดียภาคใต จํานวน 4 องค ในขณะที่รูปเคารพบางองคก็ไมสามารถจัดอยูในกลุม

อิทธิพลได แตก็มีรูปแบบศิลปะที่สอดคลองกับพัฒนาการของศิลปะอยุธยาซึ่งจะกลาวโดยละเอียด

ตอไป 

 รูปแบบศิลปะของงานประติมากรรมฮินดูสมัยอยุธยาที่มีที่มาดานรูปแบบศิลปะจาก

หลายตนแบบ สามารถสะทอนและชวนใหเขาใจไดวาศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยานาจะมา

จากหลายแหลง โดยในระยะแรกเริ่มของราชธานีกรุงศรีอยุธยาคงไดรับแบบอยางของคติความเชื่อ

เนื่องในศาสนาฮินดูมาจากอาณาจักรเขมรสืบทอดตอกันมาในดินแดนแถบภาคกลางของประเทศ

ไทย1  โดยมีเมืองลพบุรี ที่ปรากฏรองรอยวัฒนธรรมเขมรอยูมากและเปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่งใน

อาณาจักรอยุธยาเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสองอาณาจักร จึงมีความเปนไปไดที่วาสมัยกรุง

ศรีอยุธยานาจะนําคติความเชื่อเนื่องในศาสนาฮินดูจากเขมรมายอมรับนับถือ และเพื่อรับใช

สถาบันพระมหากษตัริยดังที่ปรากฏในงานวรรณกรรมและศิลปกรรมดังที่กลาวมานั้น  

                                                 
 1 George Cœdès, The Indianized States of Southeast Asia (Honolulu : East West Center 

Press, 1968), 222. 
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แมวาตัวอยางงานดานศิลปกรรมหรือเทวรูปฮินดูที่มีอิทธิพลศิลปะเขมรโดยแทจริงจะไม

หลงเหลือใหเห็น แตก็ยังพอมีรองรอยปรากฏใหเห็นในกลุมเทวรูปที่ควรสรางขึ้นในตอนตนของ

สมัยอยุธยาซึ่งเปนระยะที่มีศิลปะสุโขทัยเขามาเกี่ยวของแลว ทั้งนี้ประติมากรรมฮินดูในกลุม

ดังกลาวยังสามารถสะทอนเหตุการณทางประวัติศาสตรในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 

2 ที่มีการเกี่ยวดองกับราชวงศสุโขทัย จึงอาจเปนไปไดวานาจะมีพราหมณจากเมืองสุโขทัยลง

มายังกรุงศรีอยุธยาดวย 

 คติความเชื่อเนื่องในศาสนาฮินดูแบบอินเดียภาคใตนาจะเขามายังกรุงศรีอยุธยา

เชนกัน เนื่องจากไดพบเทวรูปฮินดูจํานวนหนึ่งที่มีรูปแบบศิลปะที่แฝงอิทธิพลศิลปะอินเดียภาคใต 

สามารถสะทอนที่มาของพราหมณอีกกลุมหนึ่งนอกเหนือจากพราหมณจากเขมรภายในอาณาจักร

กรุงศรีอยุธยา ตัวอยางของประติมากรรมในกลุมนี้ที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดียภาคใตเดนชัดที่สุด

เปนประติมากรรมรูปพระลักษมีซึ่งมีขนาดใหญเกือบเทาคนจริง จึงนาจะเปนรูปเคารพองคสําคัญ 

แตก็ไมพบรูปเคารพองคอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกันนี้นอกเหนือจากประติมากรรมบางองคจาก

โบสถพราหมณในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งรูปพระพิฆเนศวรบางองคที่มีรูปแบบศิลปะและ

ลั

                                                

กษณะทางประติมานวิทยาที่คลายคลึงกับรูปพระพิฆเนศวรจากศิลปะอินเดียใตเปนอยางมาก 

 รูปแบบศิลปะที่มาจากอินเดียภาคใตคงเขามาพรอมกับกลุมนักบวชหรือพราหมณซึ่ง

ตามที่พราหมณในสมัยรัตนโกสินทรอางวาสืบเชื้อสายมาจากตระกูลพราหมณจากทางใตของ

ประเทศอินเดีย โดยมาจากเมืองราเมศวรัมซึ่งเปนเกาะที่อยูระหวางภาคใตของอินเดียและศรีลังกา

กลาวกันวาการเขามาของพราหมณมีการนํารูปเคารพเขามายังกรุงศรีอยุธยาดวย2 ในขณะที่

หลักฐานดานเอกสารนั้นปรากฏอยูในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ เยเรเมียส ฟาน ฟลี

ตที่ระบุถึงการติดตอระหวางกรุงศรีอยุธยาและภาคใตของประเทศอินเดียในบริบทของศาสนาฮินดู

ไวราวกลางสมัยอยุธยา และตํานานพราหมณเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งไมทราบแนชัดเกี่ยวกับ

ชวงเวลาการเขามาของพราหมณจากอินเดียใต 

อยางไรก็ตามเมื่อนําขอมูลที่ระบุในเอกสารทั้งสองเลมนั้นมาวิเคราะหรวมกับงาน

ศิลปกรรมในศิลปะอยุธยาที่เกี่ยวของกับศิลปะอินเดียภาคใตซึ่งสามารถกําหนดอายุไดราวพุทธ

ศตวรรษที่ 21 ทําใหผูศึกษาเชื่อวาระยะเวลาดังกลาวควรเปนชวงที่มีการติดตอกันระหวาง

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและภาคใตของประเทศอินเดีย และนาจะเปนชวงเวลาที่ศาสนาฮินดูมี

ความสําคัญมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากพระมหากษัตริยที่ครองราชยในระยะเวลาดังกลาวไดทรง

 
 2 John Crawfurd, The Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin China 

(Kuala Lampur : Oxford University Press, 1967), 119. 
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ประกอบพิธีประถมกรรม มัธยมกรรม3 ซึ่งเปนพิธีกรรมที่ประกอบขึ้นเพื่อประกาศวาพระองคทรง

ยอมรับนับถือศาสนาฮินดู4 สอดคลองกับศิลปกรรมที่พบมากที่สุดในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 มี

จํานวน 15 องคจากทั้งหมด 28 องคที่สามารถรวบรวมไดในการศึกษาคร้ังนี้ ในขณะที่ขอมูลที่ได

จากการสํารวจไมพบประติมากรรมเนื่องในศาสนาฮินดูที่มีรูปแบบศิลปะที่ควรจัดอยูในชวงปลาย

สมัยของศิลปะอยุธยา แมวาตามหลักฐานทางดานเอกสารจะกลาวอางวาในรัชสมัยของสมเด็จ

พระนารายณมหาราชโปรดฯ ใหมีการหลอรูปเคารพเทพเจาฮินดูข้ึนหลายองค แตปจจุบันก็ยังไม

พบหลักฐานใดๆ5

 ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ คติความเชื่อของศาสนาฮินดูภายในราชสํานักไม

สอดคลองกับหลักฐานทางดานศิลปกรรรม กลาวคือ สถาบันพระมหากษัตริยมีความใกลชิดกับ

พระวิษณุ หรือพระนารายณอยางเห็นไดชัด ดังที่ปรากฏในพระนามของกษัตริยอยุธยาหลายองคที่

มักยกใหเปนอวตารในตอนรามจันทราวตาร คือ อวตารที่พระนารายณลงมาเกิดยังโลกมนุษยใน

ฐานะพระราม ผูครองกรุงอโยธยา ในขณะที่รูปเคารพแทนองคพระนารายณมีอยูนอยมาก แตเปน

รูปพระพิฆเนศวรที่มีความนิยมในการสรางมากที่สุด รองลงมาจึงเปนรูปพระอิศวร จึงอาจ

สันนิษฐานไดวา เทพเจาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยาไมไดรับความเคารพนับถือเนนหนักไปที่หลัก

ปรัชญาทางศาสนาในหมูคนไทย แตมีบทบาทสําคัญเดนชัดในแงความศักดิ์สิทธิ์ หรือเพราะความ

เปน “เทพ” ของพระองค เนนย้ําดวยการที่งานวรรณกรรมสวนมากมักขึ้นตนดวยบทสรรเสริญ ยก

ยองพระบารมีของเทพเจาฮินดูสามพระองค เชน โองการแชงน้ํา โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นารายณมหาราช และโคลงทวาทศมาส เปนตน  

 นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่นาสนใจอยูอีกหนึ่งกลุมคือ ประติมากรรมรูปฤๅษี

จํานวน 7 องค สวนใหญมีขนาดเล็ก และมีประวัติการคนพบเพียงแค 2 องค ไดแก พระพรหมฤาษี

ที่เดิมจัดอยูในกลุมประติมากรรมชาดก 550 พระชาติ ซึ่งเปนองคเดียวที่มีขนาดใหญและมีจารึกที่

                                                 
 3 พระมหากษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ทรงประกอบพิธีประถมกรรม ไดแก สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  

มีเพียงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระองคเดียวที่ทรงประกอบทั้งพิธีประถมกรรมและมัธยมกรรม ดูใน กรม

ศิลปากร, “พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 

ฉบับ พันจันทนุมาศ (เจิม) และพระจักรพรรดิพงศ (จาด) (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2507), 17, 35 และ 38. 

 4 H. G. Quaritch Wales, Siamese State Ceremonies : Their History and Function (London : 

Bernard Quaritch Ltd., 1931), 57. 

 5 John Listopad, “The Art and Architecture of the Reign of Somdet Phra Narai” (Ph. D. 

dissertation, University of Michigan, 1995), 381.  
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ฐาน ตามประวัติกลาววาพบภายในเจดียวัดพระศรีสรรเพชญ และรูปพระฤาษีสลักหินที่พบในหลุม

ขุดคนบริเวณกําแพงพระราชวังหลวง จากแหลงที่คนพบรูปพระฤาษีสององคนี้ซึ่งเปนเขตวัดหลวง

หรือวัดในวังและพระราชวังหลวง ชวนใหเขาใจไดวาภายในราชสํานักใหความเคารพนับถือพระ

ฤาษีและนาจะมีการกราบไหวบูชาดวย สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของนักบวชซึ่งนาจะเปน

นักบวชฮินดูที่มีตอราชสํานัก และอาจสงผลไปถึงคนธรรมดาสามัญดวย 

 จากการวิเคราะหงานศิลปกรรมเห็นไดวารูปแบบศิลปะของรูปเคารพเนื่องในศาสนา

ฮินดูระยะตนนั้น คือ ประติมากรรมกลุมที่สรางขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20-ตนพุทธศตวรรษ

ที่ 21 และมีอิทธิพลศิลปะเขมรและศิลปะสุโขทัย มีความสอดคลองกับพัฒนาการทางดานรูปแบบ

ศิลปะของพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-21 ซึ่งมีการผสมผสานระหวางศิลปะ

เขมรและศิลปะสุโขทัยที่นิยมเรียกวาพระพุทธรูปแบบอูทองรุนที่ 2และพระพุทธรูปแบบอูทองรุนที่ 

3 โดยรุนที่ 3 นั้นมีลักษณะของศิลปะสุโขทัยมากกวาศิลปะเขมรแลว และเปนแบบที่พบมากที่สุด

จากพระพุทธรูปที่พบในกรุพระปรางควัดราชบูรณะที่สรางโดยสมเด็จเจาพระยา และนิยมถึง

รัชกาลตอมา6 ดังนั้นเทวรูปกลุมที่แสดงอิทธิพลศิลปะเขมร-ศิลปะสุโขทัย ก็นาที่จะสรางขึ้นในรุน

ราวคราวเดียวกันนี้พระพุทธรูปแบบอูทอง รุนที่ 2 และรุนที่ 3 (รูปที่ 107-108)  

 

 
รูปที่ 107 พระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบอูทอง

รุนที่ 2 จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พระนคร 

 
รูปที่ 108 พระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบอูทอง

รุนที่ 3 จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากนั้นยังพบความคลายคลึงกันในสวนของลวดลายประดับที่ใชในงานประดับ

สถาปตยกรรม ซึ่งเปนอยางเดียวกับที่พบอยูในรูปพระอิศวรประทับยืน (ดูรูปที่ 3) กลาวคือ เปน

                                                 
 6 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 32. 
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ลายกรอบวงโคงที่เข็มขัด ลวดลายดังกลาวเปนลายประดับที่ปรางคพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระศรี

รัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เชื่อกันวาสรางและซอมข้ึนในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และ

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เนื่องจากไดพบจารึกลานทองกลาววาพระราชาทรงพระนามวา

จักรพรรดิทรงสรางสถูปไว ตอมาพระราชโอรสของพระองคมาบูรณะปฏิสังขรณใหบริบูรณดังเดิม7   

 โดยที่ไดพบลวดลายปูนปนที่คลายกับลายเฟองอุบะ - ลายกรวยเชิงในปรางควัดจุฬา

มณีที่สถาปนาโดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ8  (รูปที่ 109-110) จึงอาจเปนไปไดวามหา

จักรพรรดิผูพอและผูลูกที่ในจารึกกลาวถึง คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถ และรูปพระอิศวรสําริดขนาดเล็กในกลุมอิทธิพลศิลปะเขมร-ศิลปะสุโขทัย ก็นาจะ

สรางขึ้นในชวงเวลาเดียวกันนี้ 

  
รูปที่ 109 ลายเฟองอุบะที่ปรางคพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระ

ศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี ศิลปะอยุธยาตอนตน 

รูปที่ 110 ลายกรวยเชิงที่ปรางควัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก ศิลปะ

อยุธยาตอนตน รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

ที่มา: สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544) รูปที่ 168-169. 

                                                 
 7 ดูใน “หลักที่ ๔๗ จารึกลานทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี,” ใน ประชุมศิลาจารึก

ภาคที่ 3: ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศ

ไทย อันจารึกดวยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพเอกสาร

ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และโบราณคดี สํานักนายกรัฐมนตรี, 2508), 76.  

 8 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

2544), 168-169. 
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 นอกจากนี้ขอสันนิษฐานของไฮแรม วูดเวิรด จูเนียรเกี่ยวกับแหลงผลิตงานศิลปกรรม

ใหกับราชธานีอยุธยาในรูปพระพรหมประทับนั่ง9 อาจเปนสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําใหรูปแบบ

ศิลปะจากสุโขทัยหรือแมกระทั่งอาณาจักรลานนาที่มีความ

เจ ริญรุ ง เ รื อ ง เชนกัน ได แพรหลายลงมาถึ งกรุ งศรี อยุ ธยา

นอกเหนือไปจากความสัมพันธทางดานการเมือง การคาหรือเครือ

ญาติ 

 
รูปที่ 111 ชายผานุงรูปพระลักษมี 

 เชนเดียวกับรูปเคารพเนื่องในศาสนาฮินดูกลุมที่มี

อิทธิพลศิลปะเขมรที่หลอข้ึนในชวงเวลาใกลเคียงกับรูปพระอิศวร

สกุลชางกําแพงเพชรเมื่อป พ.ศ. 2053 แมจะมีรูปแบบศิลปะบาง

ประการและรสนิยมอยางประติมากรรมในศิลปะเขมร แตเครื่องทรง

รวมทั้งลายประดับของเทวรูปกลุมดังกลาวนี้เปนแบบเดียวกับ

เครื่องทรงของพระพุทธรูปทรงเครื่องและเทวดาที่นิยมสรางในยุ

                                                

ค

กลางของศิลปะอยุธยา ในขณะที่ศิลปะลานนาที่มีอิทธิพลใหกับ

ศิลปะอยุธยายุคกลาง10 ก็ปรากฏในกลุมประติมากรรมฮินดูเชนกัน 

เชน ชายผานุงในรูปพระลักษมี (รูปที่ 111) ที่เทียบไดกับในรูป

เทวดาของศิลปะลานนา (รูปที่ 112) หรือเทวรูปสุโขทัย รวมทั้ง

ลวดลายประดับที่ เปนแบบเดียวกับลวดลายในสมัยอยุธยา

ตอนกลาง เปนตน 

 
รูปที่ 112 เทพนม ศิลปะลานนา จัด

แสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พระนคร 

  การพบความนิยมในการสรางประติมากรรมรูปฤาษี

รวมกับเทวรูปฮินดู อาจเปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและ

อิทธิพลของกลุมนักบวชฮินดูหรือพราหมณที่ไดรับการอุปถัมภเปน

อยางดีจากพระมหากษัตริย และนาจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให

ศาสนาฮินดูมีบทบาทอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยาหลายดานๆ เชน 

ศิลปกรรม วรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ที่สืบทอด

ตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร 
 

 
 9 Hiram Woods Woodward Jr., The Sacred Sculpture of Thailand : The Alexander B. 

Griswold collection, The Walters Art Gallery (Baltimore, Md. : The Gallery, 1997), 200. 
10 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานชางหลวงแหงแผนดิน, 156. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 86

ความสัมพันธระหวางสามเมืองสําคัญทางศาสนาฮินดูในสมัยอยุธยา: ราชธานีอยุธยา 
เมืองกําแพงเพชร และเมืองนครศรีธรรมราช 
 นอกเหนือไปจากราชธานีอยุธยา ศูนยกลางของอาณาจักรที่มีการสรางงานศิลปกรรม

เปนจํานวนมากแลว ยังมีเมืองใหญหลายเมืองที่มีรองรอยการนับถือศาสนาฮินดูเชนเดียวกับใน

ราชสํานักหลวง แตเมืองที่มีบทบาทสําคัญในแงของงานศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้ง

นี้ ไดแก เมืองกําแพงเพชร และเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งสองเมืองนี้กลาวไดวามีรองรอยของ

ศาสนาฮินดูมากอนหนาการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานี 

 นครศรีธรรมราชเปนเมืองที่พบหลักฐานของการนับถือศาสนาฮินดูที่มีอายุเกาแกที่สุด

ในบรรดาสามเมืองดังกลาว และนาจะมีความเกี่ยวของกับศาสนาฮินดูมาตั้งแตสมัยแรกเริ่มรับ

อารยธรรมมาจากประเทศอินเดีย โดยปรากฏชื่อเมืองตามาหลิง หรือรัฐตามพรลิงคในเอกสารของ

จีนและอินเดีย ซึ่งนักวิชาการลงความเห็นวานาจะเปนเมืองที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในปจจุบัน11 โดยพบหลักฐานดานโบราณคดีที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูที่สําคัญๆคือ ศิวลึงคและ

ฐานโยนี12  รูปพระวิษณุแบบทรงสังขที่พระโสณีซึ่งถือวาเปนรูปเคารพแทนองคพระวิษณุที่นาจะมี

อายุเกาแกที่สุดในประเทศไทย13 รวมทั้งพบรูปพระนารายณสวมหมวกทรงกระบอกจํานวนหนึ่งที่มี

อายุสมัยหลังกวากลุมแรกในบริเวณชุมชนโบราณบริเวณปากน้ําสิชล อําเภอสิชล และอําเภอทา

ศาลา สวนในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนักวิชาการบางทานกลาววา ปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวของกับ

ศาสนาฮินดูในราวพุทธศตวรรษที่ 17เปนตนมา14  

อยางไรก็ตาม “ตํานานพราหมณเมืองนครศรีธรรมราช” ไดแสดงใหเห็นถึงการเขามา

ของศาสนาฮินดูในเมืองนครศรีธรรมราชอยางคราวๆ เปน 2 ระลอก คือ กอนพุทธศตวรรษที่ 19 

ตามหลักฐานดานศิลปกรรมที่กลาวถึงกอนหนา และชวงหลังพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ซึ่ง

เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ระบุไวในตํานานพราหมณเมืองนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับอายุสมัยของตาํนาน

พราหมณเมืองนครศรีธรรมราช นักวิชาการบางทานอางวาเอกสารเลมดังกลาวแสดงถึงการเขามา

                                                 
11 ผาสุข อินทราวุธ, “รองรอยวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต,” ใน โบราณคดีและ

ประวัติศาสตรในประเทศไทย ฉบับคูมือครูสังคมศึกษา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 158. 

 12 ปรีชา นุนสุข, “รองรอยชุมชนโบราณของพราหมณในนครศรีธรรมราช” (วิทยานิพนธสาขาวิชา

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 53. 

 13 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 11 – 13. 
14 ศรีศักร วัลลิโภดม, “นารายณสวมหมวกแขก,” เมืองโบราณ 2, 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2518) : 

42. 
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ของศาสนาฮินดูและพราหมณในเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 1915 แตหาก

พิจารณาถึงระยะเวลาที่ถูกกลาวถึงในบันทึกของเยเรเมียส ฟานฟลีตรวมกับงานศิลปกรรมกลุมที่มี

อิทธิพลศิลปะอินเดียภาคใตแลว เชื่อไดวาการเขามาในครั้งนั้นของพราหมณจากอินเดียใตควร

เกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 21แลว สําหรับเนื้อหาตอนทายของตํานานฯ จบลงในราวรัชกาลของ

สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ความสําคัญของเอกสารเลมดังกลาวอยูที่การสะทอนใหเห็นถึง

ความสัมพันธของพราหมณเมืองนครศรีธรรมราชที่มีบทบาทตอกรุงศรีอยุธยาในราวพุทธศตวรรษ

ที่ 21 หรือยุคกลางของสมัยกรุงศรีอยุธยา 

นอกเหนือจากการเปนหลักฐานดานเอกสารที่ใหขอมูลเกี่ยวกับศาสนาฮินดูในเมือง

นครศรีธรรมราชสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว ยังกลาวถึงหลักฐานดานโบราณคดีเชนกัน โดยเนื้อหาใน

ตํานานพราหมณเมืองนครศรีธรรมราชกลาววา 

กษัตริยจากอินเดียใตพระองคหนึ่งไดสงเทวรูป

พรอมพราหมณมาถวายใหพระรามาธิบดี แต

เนื่องจากเกิดมีพายุทําใหไมสามารถออกเดินทาง

จากนครศรีธรรมราชไปยังราชธานีอยุธยาได 

พราหมณจึงทํานายวาเทวรูปอยากประดิษฐานอยู 

ณ เมืองนครศรีธรรมราชนี้ พระองคจึงทรงมีรับส่ัง

ใหสรางโบสถพราหมณสําหรับประดิษฐานเทวรูป
16  

หลักฐานที่หลงเหลืออยูถึงปจจุบัน คือ 

โบสถพราหมณที่ตั้งอยูในถนนสายกลางเมือง ประกอบดวยสถานพระอิศวรทางฝงตะวันตกและ

สถานพระนารายณอยูฟากตะวันออก ถัดออกไปทางใตมีสถานพระสยมประดิษฐานศิวลึงคบน

ฐานโยนี17 จากภาพถายเกาแสดงใหเห็นวาภายในสถานพระอิศวรประกอบดวยศิวนาฎราชเปนรูป

 
รูปที่ 113 ภาพถายเกาแสดงการประดิษฐานรูปเคารพ

ประธานภายในสถานพระอิศวร  

ที่มา: สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช 

                                                 
 15 ดูใน ปรีชา นุนสุข, “รองรอยชุมชนโบราณของพราหมณในนครศรีธรรมราช,” 262. 

16 ตํานานพราหมณเมืองนครศรีธรรมราช, (นครหลวง : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนาการ, 2473. 

พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพอํามาตยเอกพระยารัษฎานุประดิษฐ (สินธุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา), 4-5. 
17 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, บันทึกรายวันของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ

วงศ พ.ศ. 2476 (กรุงเทพฯ : วัฒนชัยการพิมพ, ม. ป. ป.), 38 -40. 
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เคารพประธาน, รูปเทวสตรีซึ่งนาจะเปนพระอุมา ชายาของพระองค18, พระพิฆเนศวร และรูปหงส

สําหรับใชในการกลอมหงสหรือชาหงส (รูปที่ 113) รวมทั้งมีการตั้งเสาชิงชาดวย (รูปที่ 114) 

การประดิษฐานพระศิวนาฏราชที่มีพระอุมาประทับยืนอยูทางดานซายเชนนี้มีระบุไวใน

คัมภีรไศวาคมะ (Śaivāgamas) เปนที่นิยมในวัดที่เปน

ของไศวนิกายโดยเฉพาะอยางยิ่งในอินเดียภาคใตซึ่งมี

สถานที่ที่ อุทิศใหกับพระศิวะในรูปแบบนี้โดยเฉพาะ

เรียกวา “นฏนสภา” (Natana-Sabhā) รูปพระอุมาจะทรง
ประทับยืนตริภังค พระหัตถขวายกขึ้นระดับพระอุระในทา

กฏกมุทรา  พระหัตถซายปลอยลงขางพระวรกาย 19 

ลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในประติมากรรมรูปพระอุมา

องคดังกลาว  

รูปพระศิวนาฏราชและรูปพระอุมานั้นชัดเจน

ว ามี รูปแบบศิลปะอยางศิลปะอิน เดียภาคใต  แต

ประติมากรรมพระพิฆเนศวรประทับยืนกลับมีอิทธิพล

ของศิลปะเขมรผสมผสานอยูในศิลปะอยุธยา คือในสวน

ของพระเศียรและพระกรรณที่ คล ายคลึ งกับพระ

พิฆเนศวรสําริดศิลปะเขมรสมัยบายน20 รวมทั้งผาทรง

แบบสั้นที่ยังคงความนิยมในการชักชายผาออกมาทางดานหนาเปนวงโคงเหนือเข็มขัด และมีชาย

พกแบบที่พบในเครื่องทรงของพระลักษมีสําริด และเทวดาบนบานประตูจากเจดียวัดพระศรี

สรรเพชญ ลักษณะดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและการติดตอทางดานศาสนาระหวาง

หัวเมืองทางภาคใตและภาคกลาง ในขณะที่สวนฐานมีจารึกสลักทางดานหนาเปนอักษรทมิฬ แปล

ไดวา “ประเทศอันเจริญรุงเรืองแหงมัชปาหิต” สวนดานหลังเปนอักษรสมัยอยุธยา อายุราวพุทธ

 
รูปที่ 114 เสาชิงชาหนาโบสถพราหมณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

ที่มา: สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 

บันทึกรายวันของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรา

นุวัดติวงศ พ.ศ. 2476 (กรุงเทพฯ : วัฒนชัยการ

พิมพ, มปป.), ไมปรากฏเลขหนา. 

                                                 
18 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงตรัสวารูปเทพีนี้เปนรูปพระลักษมี ไมใชรูปพระอุมา

อยางที่เขาใจกัน ดูใน สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, บันทึกรายวันของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุ

วัดติวงศ พ.ศ. 2476, 38. 
19 T.A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography Vol. II, Prt. I (Delhi : Motilal 

Banarsidass, 1968), 224-229. 
20 Marlene L. Zefferys, Nicolas S. Zefferys and Jeffrey Stone, Heaven and Empire: Khmer 

Bronze from the 9th to the 15th Centuries (Bangkok : White Lotus, 2001), 38. 
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ศตวรรษที่ 21-22 ความวา “มหาวิคิเนกสุระ”21 (รูปที่ 115) พระพิฆเนศวรองคนี้จึงนาจะเกี่ยวของ

กับพราหมณจากอินเดียใตเปนสําคัญ 

 นอกจากนี้ภายในโบสถพราหมณ  ยังพบไม

กระดานแกะสลักเปนรูปเทวสตรี เรียกกันวานางกระดานหรอื

นางดาน ตามที่สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรง

บันทึกไววาพบอยู 4 แผน แตปจจุบันเหลือใหเห็นเพียงรูป

เดียว (รูปที่ 116) เขาใจกันวาเปนรูปพระแมคงคาหรืออาจ

เปนพระแมธรณี22 กระดานนี้ใชในพิธีกระดานลงหลุมจัดขึ้น

ในวันขึ้นแปดค่ํา เวลาเชามืดในชวงประกอบพระราชพิธี

ตรียัมปวาย ใชกระดานสามแผนสลักเปนรูปพระอาทิตย

พระจันทรหนึ่งแผน รูปพระคงคาและรูปพระแมธรณีองคละ

หนึ่งแผน พิธีจะกระทํากันเปนเวลาหนึ่งวันเต็มเสร็จส้ินใน

เวลาฟาสางของวันขึ้นเกาค่ําซึ่งเปนวันแห กระดานนีจ้ะอยูใน

หลุมเปนเวลาสามวัน ถึงเชาของวันขึ้นสิบสองค่ําจึงเชิญ

กระดานไปเก็บไวในเทวสถานตามเดิม23

 นา งก ร ะด านจ าก โบสถ พ ร าหมณ  เ มื อ ง

นครศรีธรรมราชนี้ อยูในสภาพที่ชํารุดมาก แตจากหลักฐานที่หลงเหลืออยูสันนิษฐานไดวานาจะมี

อายุเกาแกข้ึนไปถึงชวงยุคกลางของศิลปะอยุธยา เนื่องจากมีเคร่ืองทรงที่คลายกับรูปเทวดาสลัก

บนบานประตูไมซึ่งกลาวกันวามาจากซุมจระนําของเจดียองคใหญในวัดพระศรีสรรเพชญ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (รูปที่ 117) โดยมีองคประกอบหลักเปนมงกุฎแบบที่มีกระบังหนาสวนบนเปน

ยอดแหลม เคาพระพักตร พระเนตรเรียวเล็ก เครื่องประดับที่เปนสรอยเสนยาวประดับดวยตาบ

หรือทับทรวง และมีชายผาชักออกมาทางดานขางของผาทรง สวนภายในสถานพระนารายณ     

สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศกลาวถึงไวในบันทึกประจําวันของพระองคเมื่อคร้ังเสด็จไป   

 
รูปที่ 115 พระพิฆเนศวรจากโบสถพราหมณ 

เมืองนครศรีธรรมราช ปจจุบันจัดแสดงที่

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช  

ที่มา: สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช 

                                                 
21 กรมศิลปากร, พระคเณศ เทพเจาแหงศิลปวิทยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545), 50. 
22 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, บันทึกรายวันของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ

วงศ พ.ศ. 2476, 39. 
23 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธี 12 เดือน, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : แพร

พิทยา, 2514), 90-91. 
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หัวเมืองปกษใตวามีรูปพระนารายณหนึ่งองค สรางดวยปูนและมีรูปแบบศิลปะแบบศิลปะอยุธยา 

และมีครุฑหินอีกหนึ่งองค24

 

 
รูปที่ 116 นางกระดาน หรือนางดาน 

ที่มา: สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช 

                
รูปที่ 117 ทวารบาลสลักบนบานประตูไมจากซุมจระนําเจดียวัดพระศรี

สรรเพชญ ศิลปะอยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 

พราหมณเมืองนครศรีธรรมราชและพราหมณที่อยูในเกาะเมืองอยุธยานาจะมี

ความสัมพันธในระดับที่แนนแฟน เนื่องจากเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมา กลาวกันวาครั้งนั้น

มีชาวพระนครศรีอยุธยา  ทั้ งขาราชการพระสงฆรวมทั้ งพราหมณอพยพหนีไปอยู เมือง

นครศรีธรรมราชเปนจํานวนมาก25 ดังนั้นพราหมณและศาสนาฮินดูจากเมืองนครศรีธรรมราชจึงสืบ

                                                 
24 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, เร่ืองเดียวกัน, 39. 
25 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพิธีตรุษ พระนิพนธกับทั้งพระวิจารณของสมเด็จ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร, 2484. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพทาววร

จันทร (เจาจอมมารดาวาด พระสนมเอกในรัชกาลที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๔), 9. 
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ความสําคัญมาจนถึงตนกรุงรัตนโกสินทร โดยเมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

ทรงมีพระราชประสงคที่จะร้ือฟนขนบธรรมเนียมราชการใหเหมือนเมื่อคร้ังกรุงศรีอยุธยา จึงโปรด

ใหสืบหาตําราตางๆ ที่เกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมและพิธีการตางๆ ในครั้งนั้นสมเด็จพระสังฆราช 

(สี) ซึ่งอาศัยอยูในเมืองนครศรีธรรมราชหลังการเสียกรุง ก็ใหนําตําราตรุษของนครศรีธรรมราชมา

สอบกับตําราพิธีตรุษที่มีอยูในกรุงธนบุรี26 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทานทรงมีพระ

วินิจฉัยวาตําราพิธีตรุษจากนครศรีธรรมราชนาจะมีความใกลเคียงกับที่เคยประกอบขึ้นในสมัยกรุง

ศรีอยุธยาอยูมาก27  

สําหรับเมืองกําแพงเพชรในฐานะที่เปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่งที่นับรวมอยูในอาณาจักร

สุโขทัย เมื่อสุโขทัยตกอยูภายใตอํานาจของกรุงศรีอยุธยาโดยสิ้นเชิงนับต้ังแตสมัยสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถเปนตนมา28 เมืองกําแพงเพชรจึงถูกผนวกเขามาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา

ดวย เมืองกําแพงเพชรในประวัติศาสตรอยุธยามีบทบาทเดนชัดทางดานการเมืองการปกครองใน

รัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 โดยเชื้อสายของทางวงศสุโขทัย คือ      ติปญญา

อํามาตยหรือพระยาญาณดิสเปนผูครองเมืองกําแพงเพชรโดยที่พระองคทรงมีความเกี่ยวดองกับ

กษัตริยอยุธยาดวย เมืองกําแพงเพชรจึงเปนที่มั่นแรกของราชวงศสุพรรณภูมิของอยุธยาในการ

วางอํานาจการปกครองของตนในอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย29 และนาจะมีความสําคัญ

ทางดานยุทธศาสตรของพื้นที่ทางดานเหนือของเกาะอยุธยา เนื่องจากทัพของพมาเคยใชเมือง

กําแพงเพชรเปนเสนทางในการยกทัพกลับกรุงหงสาวดีหลังสิ้นสุดสงครามการเสียกรุงครั้งที่ 1 

รวมทั้งกวาดตอนครัวเรือนและเปนที่ตั้งทัพและสะสมเสบียง30

อยางไรก็ตามฐานะของเมืองกําแพงเพชรไมไดมีบทบาทจํากัดอยูเพียงแคดานการเมือง

การปกครองเทานั้น แตยังเปนเมืองที่ความโดดเดนทางดานศาสนาอีกดวย เห็นไดจากขอความที่

ระบุในจารึกวัดตาเถรขึงหนังหรือวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม จารึกสมัยสุโขทัยซึ่งกลาวถึงสมเด็จ

                                                 
26 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพิธีตรุษ พระนิพนธกับทั้งพระวิจารณของสมเด็จ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 10-11. 
27 เร่ืองเดียวกัน, 14. 
28 กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ พันจันทนุมาศ (เจิม) และพระจักรพรรดิ

พงศ (จาด), 14. 
29 พิเศษ เจียจันทรพงษ, ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตรสุโขทัย-อยุธยา (กรุงเทพฯ : 

ศิลปวัฒนธรรม, 2545), 162-163. 
30 กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ พันจันทนุมาศ (เจิม) และพระจักรพรรดิ

พงศ (จาด), 121, 147 และ 164. 
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พระราชชนนีศรีธรรมราชมาดาและสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ พระโอรสขึ้นเสวย

ราชยในนครศรีสัชนาลัยสุโขทัย และไดอาราธนาสมเด็จพระมหาศรีกิรติจากเพชรบุรีศรีกําแพงเพชร

มาสรางวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยารามในป พ.ศ. 194731  

สําหรับศาสนาฮินดูในเมืองกําแพงเพชร พบศาลพระอิศวรซึ่งเคยประดิษฐานรูปพระ

อิศวรสําริดรวมทั้งพระนารายณและพระอุมา เปนหลักฐานดานศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวของกับ

ศาสนาฮินดูในเมืองกําแพงเพชรชัดเจนที่สุด แมจะมีหลักฐานหลงเหลืออยูนอย แตก็พอสันนิษฐาน

ไดวาศาสนาฮินดูในเมืองกําแพงเพชรนาจะมีพื้นฐานมาจากเขมร ซึ่งสังเกตไดจากรูปแบบศิลปะใน

กลุมเทวรูปสําริดสกุลชางกําแพงเพชรที่มีอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรอยางเดนชัด  

โดยอาจเปนพื้นฐานที่สืบทอดมาตั้งแตคร้ังราชธานีสุโขทัย เชน เมื่อคราวที่สมเด็จพระ

มหาธรรมราชาลิไททรงใหมีการประดิษฐานรูปพระอิศวร พระวิษณุไวในหอเทวาลัยมหาเกษตรใน

ปามะมวง ไดมีการจารึกหลักศิลาดวยภาษาเขมรเกี่ยวกับพระราชพิธีนี้ (จารึกหลักที่ 4)32  หรืออาจ

ไดรับอิทธิพลมาจากกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเมืองกําแพงเพชรนั้นปรากฏหลักฐานดานศิลปกรรมที่

เกี่ยวของกับศาสนาฮินดูที่เดนชัดที่สุดอยูในสมัยอยุธยาแลวตามหลักฐานที่กลาวถึงกอนหนานี้ 

เนื่องจากชวงเวลาการสรางกลุมเทวรูปตามจารึกที่ฐานพระอิศวร เปนระยะที่มีการสรางเทวรูปฮินดู

ในสมัยอยุธยามากที่สุด จึงอาจจะสงอิทธิพลเรื่องคติความเชื่อเนื่องในศาสนาฮินดูไปยังเมือง

กําแพงเพชรเชนกัน แตนาสังเกตวาการคงลักษณะของศิลปะเขมรในกลุมเทวรูปสําริดสกุลชาง

กําแพงเพชรมีมากกวาเทวรูปกลุมที่แฝงอิทธิพลศิลปะเขมรที่หลอข้ึนในเมืองหลวง รวมทั้งยังมีฝมือ

ทางเชิงชางที่ปราณีตงดงามเปนอยางมาก จนนาจะเชื่อไดวาเปนตนแบบใหกับราชธานี 

จากรูปแบบศิลปะของเทวรูปจากทั้งสามเมืองนี้ กลาวไดวามีการผสมผสานและรับสง

อิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปะซึ่งกันและกัน เปนหลักฐานของการติดตอและความสัมพันธระหวาง

เมืองที่มีบทบาททางดานศาสนาฮินดูในสมัยอยุธยาที่เดนชัด โดยที่เมืองนครศรีธรรมราชนั้นมี

หลักฐานถึงการติดตอกันระหวางราชธานีและเมืองนครศรีธรรมราชเปนหลักฐานทางดานเอกสาร

รองรับดวย คือ ตํานานพราหมณเมืองนครศรีธรรมราช ตามที่ไดกลาวถึงในบทที่ 2 ในขณะที่จารึก

ที่ฐานพระอิศวรสกุลชางกําแพงเพชร มีขอความกลาวถึงการหลอพระอิศวรรวมทั้งการทํานุบํารุงวดั

วาอารามและสรางสาธารณูปโภคใหประชาชนเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระมหากษัตริยสอง

พระองคโดยเจาพระยาศรีธรรมโศกราช ซึ่งตามเวลาที่สรางนั้น (พ.ศ. 2053) ตรงกับรัชสมัยของ

                                                 
31 กองหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ

เอกสารทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและโบราณคดี สํานักนายกรัฐมนตรี, 2508), 70. 
32 ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1: จารึกกรุงสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2515), 50-56. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 93

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 อันเปนชวงเวลาที่ศาสนาฮินดูนาจะมีความสําคัญตอราชสํานักอยุธยา

เปนอยางมาก ทั้งยังแสดงใหเห็นฐานะของเมืองกําแพงเพชรที่อยูภายใตอํานาจของกรุงศรีอยุธยา

ไดอยางชัดเจน 
จึงนับไดวาศาสนาฮินดูมีสวนเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยและราช

สํานักกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะในสวนของพระราชพิธีตางๆ และผลจากการศึกษา
เกี่ยวกับรูปเคารพศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยาในครั้งนี้ ทําใหสามารถมองเห็น
บทบาทของศาสนาฮินดูในแงของบริบททางสังคม การเมือง และการเปนที่เคารพบูชาใน
ชนชั้นนอกราชสํานัก ซ่ึงไมเพียงแตมีบทบาทเฉพาะแคในราชธานีหรือเมืองหลวงเทานั้น 
แตอยางนอยที่สุดศาสนาฮินดูก็มีรากฐานสําคัญอยูนอกราชธานีเชนกัน คือ เมือง
นครศรีธรรมราชและเมืองกําแพงเพชร ซ่ึงปรากฏหลักฐานดานงานศิลปกรรมที่สําคัญที่
แสดงเห็นถึงความเกี่ยวของกับเมืองหลวงเปนอยางมาก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

ศาสนาฮินดูมีบทบาทที่สําคัญควบคูไปกับศาสนาพุทธในสังคมอยุธยาทั้งในระดับราช

สํานักและนอกราชสํานักซึ่งสะทอนจากหลักฐานดานเอกสารประเภทตางๆ และรูปเคารพที่

หลงเหลือเปนหลักฐานที่สําคัญอยูจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ตามบทบาทและคุณสมบัติของเทพเจา

ฮินดูแตละองคมีอิทธิพลตอสังคมอยุธยามากยิ่งกวาปรัชญาทางศาสนา เห็นไดจากความนิยมใน

การยกยองพระมหากษัตริยใหมีพระบรมเดชานุภาพเทียบเทากับเทพเจาฮินดูในงานวรรณกรรม 

และพระมหากษัตริยยังทรงบวงสรวงบูชาเทพเจานอกเหนือไปจากในงานพระราชพิธีที่เกี่ยวของกับ

ศาสนาฮินดูตามราชประเพณี 

รากฐานของศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยาคงสืบทอดมาจากเขมรเปนสําคัญ ดังที่

ปรากฏในงานวรรณกรรมและประติมากรรมเทพเจาฮินดูที่สรางขึ้นในระยะตนกรุงศรีอยุธยา คร้ัน

เมื่อภายในราชสํานักมีการเกี่ยวดองหรือติดตอกับพื้นที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดู ไดแก 

สุโขทัย ราชธานีเดิม และบริเวณภาคใตของประเทศอินเดีย ทําใหรูปแบบทางศิลปะของรูปเคารพ

เทพเจาฮินดูเขามาผสมผสานกับพื้นฐานงานศิลปกรรมที่สรางขึ้นในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาควบคู

กันไป ทั้งนี้คติความเชื่อบางประการของศาสนาฮินดูจากแหลงบันดาลใจใหมนี้ก็นาจะถูกนําเขา

มายังราชธานีอยุธยาดวย 
จากหลักฐานดานศิลปกรรมที่พบต้ังแตชวงตนสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึง

ราวปลายสมัยแสดงใหเห็นถึงบทบาทของศาสนาฮินดูที่มีมาอยางตอเนื่อง และนาจะมี
ความเจริญสูงสุดในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 หากพิจารณาจากจํานวนของรูปเคารพที่สราง
ขึ้นในชวงเวลานั้น ประกอบกับความในพงศาวดารที่กลาวถึงการประกอบพิธีประถม
กรรมและมัธยมกรรมโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ทรง
ครองราชยในระยะดังกลาว ในขณะที่หลักฐานชวงปลายสมัยในสวนของงาน
ประติมากรรมนั้นมีจํานวนนอยไมสอดคลองกับหลักฐานดานเอกสารที่ระบุวาสมเด็จพระ
นารายณรับสั่งใหหลอเทวรูปขึ้น 6 องค แตรูปเคารพดังกลาวที่ควรจะสรางขึ้นในรัชสมัย
ของพระองคนั้นยังไมพบหลักฐานเหลืออยู  

ศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยายังมีบทบาทสําคัญตอความสัมพันธของสามเมืองที่

พบรองรอยการนับถือศาสนาฮินดูในยุคสมัยเดียวกัน คือ ราชธานีอยุธยา เมืองนครศรีธรรมราช    

และเมืองกําแพงเพชรซึ่งสะทอนออกมาในงานศิลปกรรมที่ตางสงอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจ
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ใหแกราชธานีกรุงศรีอยุธยา โดยในสวนของเทวรูปสกุลชางกําแพงเพชรเชื่อไดวาทําใหอิทธิพลของ

ศิลปะเขมรกลับมามีบทบาทในราชธานีอีกครั้ง ในขณะที่เมืองนครศรีธรรมราชถือเปนศูนยกลาง

สําคัญของศาสนาฮินดูที่มาจากอินเดียภาคใตโดยเกี่ยวของกับศาสนาฮินดูในเมืองหลวงทั้ง

ทางดานศิลปกรรมและคติความเชื่อ ขอมูลดังกลาวนี้ยอมแสดงใหเห็นถึงบทบาทความสําคัญของ

ศาสนาที่มีตออาณาจักรนอกเหนือไปจากอํานาจทาง การเมืองการปกครอง หรือความสัมพันธใน

ระดับเครือญาติเพียงอยางเดียว 

สําหรับรูปเคารพของเทพเจาฮินดูแตละองคนั้น จากจํานวนเทวรูปที่สามารถรวบรวมได

ในการศึกษาครั้งนี้ พบวามีการสรางรูปเคารพพระพิฆเนศวร (6 องค) และพระอิศวร (5 องค) มาก

ที่สุด ในขณะที่รูปพระนารายณพบเพียง 2 องค1 ประเด็นนี้อาจเกี่ยวของกับกลุมพราหมณที่มาจาก

อินเดียตอนใตซึ่งเปนพราหมณแบบไศวนิกาย จึงพบรูปเคารพของเทพเจาในไศวนิกายอยูมากกวา 
 นอกจากนี้ รูปแบบศิลปะของรูปเคารพเนื่องในศาสนาฮินดูที่สรางขึ้นในสมัย
ราชธานีอยุธยาแมวาจะมีรองรอยที่แสดงใหเห็นถึงระลอกอิทธิพลจากศิลปะภายนอกอยู
บาง แตโดยรวมแลวถือไดวามีความสอดคลองกับรูปแบบศิลปะของงานพุทธศิลปเชนกัน 
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดอายุใหกับกลุมประติมากรรมเนื่องในศาสนาฮินดูตอ
การศึกษาในครั้งนี้ และยังสามารถสะทอนไดอีกประการวา ศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู
ไมนาจะแบงแยกออกจากกัน อยางนอยที่สุดชางฝมือที่สรางงานศิลปกรรมขึ้นมานั้นตอง
มีความเกี่ยวของกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง เชนเดียวกับคติความเชื่อและประเพณีที่มีการ
ปฏิบัติรวมกันดังที่ปรากฏในหลักฐานดานเอกสารนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ยังมีขอจํากัดดานขอมูล คือ หลักฐานดานศิลปกรรมที่

มีอยูอยางกระจัดกระจายและเปนการรวบรวมโดยไมมีประวัติการคนพบที่ชัดเจน ทั้งรูปเคารพที่มี

อายุสมัยกอนหนาศิลปะอยุธยาและที่สรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงไมสามารถใหรายละเอียด

และภาพรวมของการนับถือศาสนาฮินดูในระดับนอกราชสํานักของสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยาได ผล

การศึกษาที่ไดในครั้งนี้จึงยังไมถือเปนที่ส้ินสุด 

ประเด็นที่นาจะมีการศึกษากันตอไปคือ การทํารูปพระฤๅษีซึ่งยังไมสามารถศึกษาได

อยางละเอียดทั้งในแงประวัติศาสตรศิลปะและคติความเชื่อ แตก็นาจะแสดงใหเห็นถึงบทบาท

ความสําคัญของพราหมณในสังคมอยุธยาอยางนอยที่สุดก็ในระดับราชสํานัก แตเชื่อไดวานาจะ

แพรกระจายไปสูระดับชนชั้นสามัญเชนเดียวกัน รวมทั้งพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนาฮินดู 

ซึ่งตอมาไดผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบานในสังคมและสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร

อยางที่พบในปจจุบัน 

                                                 
1 นับเฉพาะองคที่จัดแสดงและเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
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ศิลปากร, 2546. (อัดสําเนา) 
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ทะเบียนขอมูลรูปเคารพในศาสนาฮินดูสมัยกรุงศรอียุธยา 
 

1.  

 

พระอิศวร (หนา 21, ภาพที่ 3) 

สําริด 

อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 

สูง 15 เซนติเมตร 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

2.  

 

พระพิฆเนศวร (หนา 23, ภาพที่ 6) 

สําริด 

อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง 11 เซนติเมตร กวาง 6.5 เซนติเมตร 

เก็บรักษาในคลังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

3.  

 

พระพรหม (หนา 26, ภาพที่ 10) 

สําริด 

อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง  20.2 เซนติเมตร กวาง 12.2 เซนติเมตร 

จัดแสดงใน The Walters Art Museum 

4.  

 

พระนารายณ/พระหริหระ (?) (หนา 28, ภาพที่ 12) 

สําริด 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง 16 เซนติเมตร 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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5.  

 

พระอิศวร (หนา 32, ภาพที่ 20) 

สําริด 

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 

สูง 25 เซนติเมตร 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

6.  

 

พระนารายณ (หนา 35, ภาพที่ 25) 

สําริด 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง 173 เซนติเมตร กวาง 92 เซนติเมตร 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

7.  

 

เศียรพระตรีมูรติ (หนา 38, ภาพที่ 30) 

หินทรายสีแดง 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง  79 เซนติเมตร  

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

8.  

 

พระอิศวร (หนา 40, ภาพที่ 36) 

สําริด 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง 175 เซนติเมตร 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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9.  

 

พระอิศวร (หนา 44, ภาพที่ 45) 

สําริด 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง 23 เซนติเมตร 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

10.  

 

พระตรีมูรติ/สทาศิวะ (?) (หนา 45, ภาพที่ 47) 

หินทราย 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง 112 เซนติเมตร กวาง 69 เซนติเมตร 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

11.  

 

พระอิศวร (หนา 49, ภาพที่ 54) 

สําริด 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง 16 เซนติเมตร 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

12.  

 

พระพิฆเนศวร (หนา 50, ภาพที่ 57) 

สําริด 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง 9.5 เซนติเมตร  

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม 

13.  

 

พระพิฆเนศวร (หนา 51, ภาพที่ 60) 

สําริด 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง 32.4 เซนติเมตร กวาง 18.1 เซนติเมตร 

จัดแสดงใน Metropolitan Museum of Art  นิวยอรก สหรัฐอเมริกา 
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14.  

 

พระพิฆเนศวร (หนา 52, ภาพที่ 61) 

หินสีเขียว 

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 

สูง 109 เซนติเมตร กวาง 65 เซนติเมตร 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม 

15.  

 

พระลักษมี (หนา 55, ภาพที่ 63) 

สําริด 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง 172 เซนติเมตร กวาง 52 เซนติเมตร 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

16.  

 

พระพิฆเนศวร (หนา 60, ภาพที่ 74) 

สําริด 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง  16 เซนติเมตร  

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 

17.  

 

พระพิฆเนศวร (หนา 61, ภาพที่ 77) 

สําริด 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

สูง 13 เซนติเมตร กวาง 13 เซนติเมตร 

เก็บรักษาในคลังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 

18.  

 

พระพิฆเนศวร (หนา 62, ภาพที่ 79) 

หิน 

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 

สูง 111 เซนติเมตร กวาง 70 เซนติเมตร 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม 
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19.  

 

โคนนทิ (หนา 67, ภาพที่ 91) 

สําริด 

สูง  137.5 เซนติเมตร ยาว 114 เซนติเมตร 

อายุระหวางครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 24 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

20.  

 

พระพรหมฤาษี (หนา 70, ภาพที่ 96) 

สําริด 

สูง  64 เซนติเมตร กวาง 43 เซนติเมตร 

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

21.  

 

ฤาษี (หนา 72, ภาพที่ 98) 

สําริด 

สูง  11.5 เซนติเมตร กวาง 7.5 เซนติเมตร 

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 

22.  

 

ฤาษี (หนา 72, ภาพที่ 99) 

สําริด 

สูง  20 เซนติเมตร กวาง 10 เซนติเมตร 

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

23.  

 

ฤาษี (หนา 72, ภาพที่ 100) 

สําริด 

สูง  8.5 เซนติเมตร  

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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24.  

 

ฤาษี (หนา 72, ภาพที่ 101) 

สําริด 

สูง  20.5 เซนติเมตร  

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 

จัดแสดงใน The Walter Art Gallery 

25.  

 

ฤาษีกระไลยโกษฐ (หนา 73, ภาพที่ 102) 

สําริด 

สูง  12 เซนติเมตร (รวมฐาน) กวาง 2.3 เซนติเมตร 

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 

จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

26.  

 

ฤาษี (หนา 73, ภาพที่ 103) 

หิน 

สูง 7 เซนติเมตร กวาง 3 เซนติเมตร 

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 

เก็บรักษาในคลังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ – สกุล    นางสาวเอกสุดา สิงหลําพอง 

ที่อยู 112/5 ถนนอรุณอมรินทร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ  

10700 

 

ประวัตกิารศึกษา 

 พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร

ศิลปะ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พ.ศ. 2548 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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