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 การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของประติมานวิทยา จากแหล่งที่มาของประติมาน
วิทยาโดยเปรียบเทียบจากประติมากรรมจากสองศิลปะในอินเดีย เพ่ือท าการสรุปข้อมูลเรื่องพัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงของประติมานวิทยาปรัศวนาถพอสังเขป 

จากการศึกษาในครั้งนี้จึงสามารถตั้งข้อสังเกตถึงรูปแบบและพัฒนาการทางประติมานวิทยาของปรัศว
นาถ เพ่ือตอบประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสงสัยไว้ได้ โดยการจัดกลุ่มประติมากรรมปรัศวนาถที่มีลักษณะ
ทางประติมานวิทยาที่โดดเด่นคนละแบบ ตามแต่ปัจจัยแวดล้อมจะเอ้ืออ านาย เช่น สถานที่ประดิษฐาน วัสดุที่
ใช้ หรือรูปแบบศิลปกรรม เป็นต้น  

  นอกจากนี้ยังได้สามารถตั้งประเด็นจากลักษณะเด่นทางประติมานวิทยาของปรัศวนาถ โดยการตั้ง
ข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบกับประติมากรรมศุปรัศวนาถและพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งเป็นประติมากรรมนาคปรก
แล้วพบว่า ประติมากรรมปรัศวนาถมีความโดดเด่นในด้านประติมานวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนาค 
และลักษณะพังพานนาคปรกที่เกิดขึ้นเป็นรูปแบบที่บ่งบอกได้ว่าเป็นประติมากรรมปรัศวนาถแน่นอน จึง
สามารถสรุปในเบื้องต้นได้ว่าประติมากรรมปรัศวนาถและกลุ่มประติมากรรมนาคปรกอ่ืนๆ ได้รับแรงบันดาลใจ
จากเรื่องเล่าประวัติในคัมภีร์ตอนส าคัญ และความส าคัญของประติมานวิทยาเรื่องนาคปรก ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับนาคทั้งนี้สามารถโยงไปถึงความสัมพันธ์เรื่องการบูชานาคและให้ความส าคัญกับนาคในสังคมอินเดียที่มีมา
เป็นเวลานาน ดังนั้นผลจากการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสังเขปรูปแบบและพัฒนาการของประติมาน
วิทยาของปรัศวนาถแล้วยังเป็นการตอบปัญหาในประเด็นที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้เพ่ือเน้นย้ าถึงความส าคัญและจุดเด่น
ของประติมากรรมปรัศวนาถได้อีกด้วย  
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยอิสระชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์ได้นั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของหลายฝุาย ผู้วิจัยจึงขอใช้พ้ืนที่
ตรงนี้ขอบคุณทุกๆ ฝุายที่มีส่วนสนับสนุนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จด้วยดี 

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ที่ปรึกษาในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ส าหรับ
ค าแนะน าและการขัดเกลาทางด้านความคิดและการตั้งประเด็นในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ของผู้วิจัย รวมถึง
ดูแลในเรื่องการเดินทางไปอินเดียเพ่ือเก็บข้อมูลและถ่ายภาพของผู้วิจัย ขอขอบคุณคณะเดินทางไปอินเดียใน
ครั้งนี้ที่คอยดูและให้ค าแนะน าในการเก็บข้อมูลและร่วมเดินทางไปด้วยกัน การเดินทางไปอินเดียครั้งนี้ท าให้
งานวิจัยในมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งส าคัญของผู้วิจัยอย่างยิ่ง ขอขอบคุณนที
พร สีงาม เพ่ือนเอกประวัติศาสตร์ศิลปะที่ร่วมเดินทางไปอินเดียด้วยกันในครั้งนี้ ส าหรับความช่วยเหลือและ
การร่วมเดินทางไปศึกษาหาข้อมูลในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ยังต้องขอบขอบคุณอาจารย์คนส าคัญที่มีส่วนในการท าวิจัยในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.สายัณห์ 
แดงกลม อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีของผู้วิจัยที่ช่วยขัดเกลาทักษะการเขียนของผู้วิจัยจนมีความสามารถในการ
เขียน สามารถเขียนงานวิจัยออกมาได้ราบรื่น ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร ส าหรับ
การจุดประกายแนวทางในการท างานวิจัยของผู้วิจัยให้ไปในทิศทางที่ต้องการ ขอบคุณแหล่งข้อมูลส าคัญที่
เอ้ือเฟ้ือข้อมูลให้แก่ผู้วิจัยคือหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วั งท่าพระ ที่เอ้ือเฟ้ือหนังสืออ้างอิงที่ส าคัญ
ทั้งหมดแก่ผู้วิจัยและห้องสมุดภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที่เอ้ือเฟ้ือข้อมูลในสารนิพนธ์ที่ผ่านมาให้กับผู้วิจัย  

ขอบคุณเพ่ือนๆเอกประวัติศาสตร์ศิลปะชั้นปีที่4ทุกคนที่เป็นก าลังใจ พูดคุย แลกเปลี่ยนและร่วมทุกข์
ร่วมสุขมาดว้ยกันจนท างานวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอบคุณน้ าใจในการช่วยเหลือทุกรูปแบบจากเพ่ือนๆ ทุกคน
รวมถึงรุ่นพี่รุ่นน้องคณะโบราณคดีท่ีมีต่อผู้วิจัยมา ณ ที่นี้ 

สุดท้ายขอบคุณครอบครัว พ่อ แม่ น้องสาวและน้องชายที่ให้ก าลังใจและเป็นที่พักพิงยามผู้วิจัยเกิด
ความเหนื่อยล้าและต้องการค าแนะน าดีๆ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนของผู้วิจัยและ
เป็นก าลังใจส าคัญในทุกๆก้าวเดินมาจนถึงวันนี้ และที่ขาดไม่ได้คือปรัศวนาถผู้จุดประกายให้ผู้วิจัยได้ท าความ
รู้จักและเกิดความสนใจศึกษาเรื่องนี้ เปิดโลกของผู้วิจัยให้ได้รับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายในโลกใบนี้ที่
หลายๆคนยังไม่รู้ และสอนผู้วิจัยให้ยอมรับและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อของ
ผู้คนบนโลกใบนี้ 

ประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ขออุทิศให้กับครอบครัวที่เป็นก าลังใจส าคัญ อาจารย์
ทุกๆคนที่ให้มากกว่าความรู้และการศึกษา รวมถึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้วิจัยนั้นได้ฝึกฝนตัวเองเพ่ือก้าวไปยังอีก
จุดที่ยากยิ่งขึ้นในชีวิต อุปสรรคใดๆก็ตามในการท างานวิจัยครั้งนี้ขอให้กลายเป็นแรงผลักดันในก้าวต่อไปของ
ผู้วิจัยรวมถึงเป็นความทรงจ าอันดีที่ได้ท างานร่วมกันกับผู้มีอุปการคุณทุกคนทุกท่านทั้งที่กล่าวถึงและไม่ได้
กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้   
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บทที่1 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

  ในอินเดียนั้นมีศาสนาเกิดขึ้นมากมาย ในขณะที่ยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาพราหมณ์ -

ฮินดูที่ครอบคลุมอินเดียในพื้นที่ต่างๆ ต่อจากยุคสมัยพระเวทนั้น ท าให้ผู้คนในอินเดียจ านวนมากเลือก

นับถือและเลื่อมใสในค าสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่แล้วในเวลาที่ศาสนาพราหมณ์เจริญรุ่งเรือง

นั้น ได้มีการเกิดข้ึนของศาสนาซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวทางของศาสนาพราหมณ์ และได้ถือโอกาสแยกตัว

ออกมา ประกอบด้วยศาสนาพุทธและศาสนาเชน   

ศาสนาเชน เป็นศาสนาหนึ่งที่ถือก าเนิดในประเทศอินเดีย ตามที่มีการศึกษาประวัติศาสตร์

ศาสนาไว้นั้น ศาสนาเชนเกิดขึ้นร่วมสมัยกับศาสนาพุทธ ได้ถูกเผยแพร่และได้รับการนับถือจากผู้คน

มากมาย ตั้งแต่กษัตริย์ไปจนถึงประชาชน และโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่ได้ถูกเผยแพร่ออกมาภายนอก

ประเทศอินเดีย มาเจริญในศรีลังกา และแถบเอเชียอาคเนย์ พร้อมๆกับการเผยแพร่ของศาสนา

พราหมณ์ ประเด็นปัญหาส าคัญคือศาสนาเชนนั้นไม่ ได้ถูกเผยแพร่ออกมานอกประเทศอินเดีย 

เนื่องจากไม่พบหลักฐานที่เด่นชัดว่ามีร่องรอยของการนับถือศาสนาเชนหรืองานศิลปกรรมเนื่องใน

ศาสนาเชนภายนอกอินเดียอย่างชัดเจน แม้ว่าศาสนาเชนนั้นจะมีแนวค าสอนหรือหลักปฏิบัติที่

ใกล้เคียงกับศาสนาพุทธอย่างมากเพราะถือก าเนิดข้ึนมาพร้อมๆ กัน ดังนั้น ศาสนาเชนจึงไม่เป็นที่รู้จัก

แพร่หลาย ลุกลามไปถึงการศึกษารูปแบบศิลปกรรมและประติมานวิทยาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเชนนั้น

เป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยของการศึกษาในไทย ผู้วิจัยจึงประสงค์จะท าการศึกษาประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

ประติมานวิทยาในศาสนาเชน ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก โดยจะท าการศึกษาและวิเคราะห์ จากการใช้

หลักฐานศิลปกรรมซึ่งเป็นหลักฐานที่มีความชัดเจน ในเรื่องรูปแบบและประติมานวิทยาที่สามารถบ่ง

บอกได้ว่าเป็นประติมากรรมเนื่องในศาสนาใด โดยศึกษารูปแบบและพัฒนาการของประติมานวิทยา

ในประติมากรรมเชนซึ่งแน่นอนว่าแหล่งศิลปกรรมที่ใช้ในการศึกษานั้นอยู่ที่ประเทศอินเดียเป็นหลัก 

ผู้วิจัยเลือกศึกษาประติมานวิทยาของปรัศวนาถ ซึ่งเป็นติรถังกรหรือชินะองค์ที่23ของศาสนาเชน โดย

ติรถังกรหรือชินะนั้นเป็นชื่อเรียกศาสดาของศาสนาเชน ที่มีการนับถืออยู่ทั้งสิ้น24องค์ องค์ท่ี  
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เป็นที่รู้จักที่สุดนั้นคือมหาวีระหรือวรรธมาน เป็นองค์ท่ี24 การที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาประติมานวิทยาของ

ปรัศวนาถนั้นเป็นเพราะ มีลักษณะเด่นของประติมากรรมชัดเจนและมีเอกลักษณ์ทางประติมานวิทยา

ค่อนข้างโดดเด่นมากพอที่จะสามารถศึกษา ต่อยอดในประเด็นต่างๆได้ เช่น ประเด็นที่น่าสนใจซึ่ง

ผู้วิจัยได้ตั้งไว้คือเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับรูปเคารพในศาสนาพุทธที่มีลักษณะโดดเด่นเช่นกันคือพระพุทธรูป

นาคปรก 

ผู้วิจัยยังได้ขบคิดในประเด็นย่อยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบและลักษณะของประติมานวิทยา

ของประติมากรรมปรัศวนาถ และคิดว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี้สามารถช่วยในการตั้งข้อสังเกตเรื่องของ

ลักษณะเด่นๆ และพัฒนาการของรูปแบบทางประติมานวิทยาของปรัศวนาถได้ ดังนั้นการศึกษาใน

ครั้งนี้จึงมาดหมายกระบวนการในการตั้งข้อสังเกตและและการสังเขปข้อมูลเพ่ือให้เข้าใจภาพรวมและ

ลักษณะเฉพาะของประติมานวิทยาของปรัศวนาถได้ 

  อนึ่งการศึกษารูปแบบและพัฒนาการของประติมานวิทยาปรัศวนาถนั้น ผู้วิจัยมีความ

ประสงค์จะให้เป็นการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะที่พยายามสื่อสารกับผู้อ่าน

ด้วยข้อสรุปหรือข้อสังเกตที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นและท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประติมานวิทยามาก

ยิ่งขึ้นทางหนึ่ง เนื่องจากการศึกษาประติมานวิทยาของศาสนาเชนนั้ นไม่ได้รับการศึกษาอย่าง

แพร่หลายในประเทศไทย การตั้งประเด็นศึกษาอย่างเป็นทางการและท าการเผยแพร่ในฉบับ

ภาษาไทยนั้นยังไม่กว้างขวางมากนัก ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาประติมานวิทยาในศาสนาเชน

ซึ่งเป็นศาสนาที่เก่าแก่และลึกลับที่สุดศาสนาหนึ่งและมีการศึกษาในประเทศไทยจ านวนน้อยอยู่ 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยในเรื่องประติมานวิทยาของปรัศวนาถในครั้งนี้จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในเรื่องประติมานวิทยาของศาสนาเชนเป็นภาษาไทย และสามารถต่อยอดความ

สนใจของผู้วิจัยและผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ได้ 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อท าการศึกษาพัฒนาการของรูปแบบและลักษณะเด่นของประติมานวิทยาของปรัศวนาถ 

ซึ่งมีผู้ที่ท าการศึกษาไว้แล้ว ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะต่อยอดและสังเขปภาพรวมของรูปแบบและ

พัฒนาการของประติมานวิทยาปรัศวนาถให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากข้ึน 

2.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบศิลปกรรมและรูปแบบของประติมาน

วิทยาที่แสดงออกผ่านประติมากรรมว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร มีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไร 

สามารถตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะเด่นทางประติมานวิทยาของปรัศวนาถ 

3.มีการตั้งประเด็นเพ่ิมเติมเพ่ือสกัดลักษณะเด่นและข้อสังเกตที่น่าสนใจของประติมานวิทยา

ปรัศวนาถร่วมกับประติมากรรมอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของประติมากรรม

อ่ืนๆและประติมากรรมปรัศวนาถที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว 

4.เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ความเข้าใจในศาสนาเชนและท าการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับศาสนาเชนให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไป 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1.ศึกษาเฉพาะรูปแบบและประติมานวิทยาของปรัศวนาถที่ปรากฏเป็นรายละเอียดที่ชัดเจน

ในงานศิลปกรรม  

2.เน้นการตีความทางด้านประติมานวิทยาของงานศิลปกรรมเป็นหลัก ส่วนเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

ประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้อง หรือจารึกจะกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเท่านั้น 

3.ศึกษาให้เห็นคติในการสร้าง และศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและพัฒนาการของประติมาน

วิทยาที่บ่งชี้ความเป็นรูปเคารพปรัศวนาถและลักษณะเด่นทางศิลปกรรมและประติมานวิทยาของ

ปรัศวนาถ โดยใช้ศิลปกรรมสองแบบ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงทางประติมานวิทยา 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกับพุทธศาสนาซึ่งมีวิวัฒนาการที่ใกล้เคียงกัน ในส่วนของประติ

มานวิทยาของรูปเคารพซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน และวิเคราะห์ต่อในประเด็นอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
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สมมุติฐานในการศึกษา 

 ศึกษาประติมากรรมรูปเคารพปรัศวนาถในประเด็นเรื่องประติมานวิทยาเพ่ือจ าแนกลักษณะ

เด่น ข้อสังเกตรวมถึงประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องรูปแบบและพัฒนาการ โดยศึกษาเปรียบเทียบ

ประติมากรรมปรัศวนาถจากศิลปกรรมทั้งสองรูปแบบ นอกจากนั้นลักษณะทางประติมานวิทยาของ

ปรัศวนาถนั้นยังสามารถตั้งประเด็นในการศึกษาเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปนาคปรกของศาสนาพุทธ

ได้ จึงอาจช่วยวิเคราะห์ประกอบเรื่องการตั้งข้อสงสัยในเรื่องข้างต้นได้  

  

ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการวิจัย เช่น บทความ

ทางวิชาการ หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาภาคสนามกับแหล่งศิลปกรรมที่เลือกศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูลให้ละเอียด

มากยิ่งขึ้นที่พิพิธภัณฑ์มถุรา และพิพิธภัณฑ์เชน เมืองมถุรา ประเทศอินเดีย 

3.ด าเนินการวิจัย โดยการแปลความข้อมูลภาษาต่างประเทศ เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ 

ตีความ ทางด้านรูปแบบพัฒนาการของประติมานวิทยาเป็นหลัก เพ่ือตอบปัญหาที่ตั้งเป็นประเด็นใน

การศึกษาไว้  

4.สรุปและท าผลการศึกษาวิจัยเป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ ตรวจทานข้อผิดพลาดของเนื้อหา

อย่างละเอียดอีกครั้ง 

 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

 ฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศ 

 พิพิธภัณฑ์เมืองมถุรา และพิพิธภัณฑ์เชน เมืองมถุรา ประเทศอินเดีย 
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บทที่2 

ข้อมูลทั่วไปของศาสนาเชน 

 ศาสนาเชน ไชนะ หรือชินะ แปลว่าศาสนาของผู้ชนะมาจากภาษาสันสกฤต คือค าว่าชินะ 

แปลว่าผู้ชนะ การตั้งชื่อศาสนาเชนนั้นเป็นการให้เกียรติผู้เป็นศาสดาซึ่งเป็นผู้คิดค้นหลักค าสอนต่างๆ

ศาสนาเชนเป็นปรากฏการณ์ที่ส าคัญของอินเดียเพราะเป็นศาสนาแบบอเทวนิยมเช่นเดียวกับศาสนา

พุทธที่เกิดขึ้นภายหลังศาสนาพราหมณ์ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วอินเดีย  

โดยหลักการส าคัญของศาสนาเชนคือการปฏิเสธความส าคัญของพระเวท ปฏิเสธพระเจ้า

สร้างโลกและพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนาพราหมณ์ เชื่อว่าศาสนาเชนสืบต่อกันมานานแล้วโดนมีติรถัง

กรเป็นนามของศาสดา ซึ่งแปลว่าผู้ถมข้ามทางโอฆสงสาร ข้ามพ้นจากโลกแห่งวัตถุเข้าสู่โลกแห่งจิต

วิญญาณ เป็นอิสระจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง ศาสดาของศาสนาเชนเชื่อว่ามีหลายพระองค์ องค์แรก

คือฤษภเทพ (อทินาถ) จนถึงองค์ที่23 คือปรัศวนาถ และองค์ที่24คือศาสดามหาวีระ1 อย่างไรก็ตาม

นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าติรถังกรของศาสนาเชนตั้งแต่องค์1-22นั้นเป็นเพียงบุคคลในต านาน ไม่มี

หลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ นอกจากการกล่าวถึงในคัมภีร์ทางศาสนา2-3แห่ง  ส่วนองค์ที่23

ปรัศวนาถและองค์ท่ี24 มหาวีระนั้นเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์2 

หลักค าสอนที่ส าคัญคือหลักอหิงสา คือการไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมอย่างเคร่งครัด การพูดการคิดไม่ดีนั้นถือเป็นสิ่งต้องห้าม  

ศาสนาเชนยังมีหลักปฏิบัติที่ส าคัญคือการบ าเพ็ญทุกรกิริยา จึงมักมีการตายเพราะการ

บ าเพ็ญทุกรกิริยา แต่เชื่อว่าได้บุญกุศลมาก เช่นการอดอาหารตายนั้นถือว่าเป็นการได้กุศลมาก เพราะ

น้ าและอากาศมีสัตว์จ านวนมาก การดื่มน้ าก็ดี การหายใจก็ดี เพ่ือเป็นการป้องกันการท าลายชีวิต 

                                                           
1ก าจร สุนพงษ์ศรี.ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2558.หน้า29. 
2บ ารุง ช านาญเรือ.การศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองระบบจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถร

วาท.วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด.(ภาษาสนัสกฤติ)).มหาวิทยาลัยศลิปากร,2558. หน้า10  
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ดังนั้น นักบวชเชนจึงใช้ผ้ากรองน้ าหรือใช้ผ้าปิดจมูกหรือปากไว้ เวลาเดินต้องปัดกวาด

ข้างหน้าเพื่อป้องกันการเหยียบย่ าชีวิตทั้งหลาย3 

ซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้นส่งผลให้การท ารูปเคารพหรือประติมากรรมที่ส าคัญในศาสนาเชนนั้น

นิยมการท าท่าทางในลักษณะดังกล่าวคือ ลักษณะการท าท่าบ าเพ็ญทุกรกิริยาหรือก็คือการไม่ปล่อย

ท่าทางตามสบาย เช่น การไม่มีประติมากรรมในท่านอน เป็นต้น 

ศาสนาเชนนั้นเป็นที่นิยมในกลุ่มวรรณะแพศย์ (พ่อค้า) อยู่โดยศาสนาเชนนั้นเชื่อกันว่าเจริญ

ขึ้นในแถบตะวันออกของอินเดียก่อน คือที่รัฐโอริสสา ในแหล่งส าคัญเช่น อุทัยคีรี ขัณฑคีรี เป็นต้น 

ก่อนจะกระจายมาเจริญในแถบตะวันตก ทางภาคเหนือ ถัดเข้ามานั้นก็คือที่เมืองราชคฤห์ในรัฐพิหาร 

ภาคกลางและภาคใต้แหล่งส าคัญเช่นที่ถ้ าเอลโลร่า รัฐมหาราษฎร์ โดยเฉพาะในแถบตะวันตกนั้น

ศาสนาเชนถือว่าได้รับการนับถืออย่างมาก แหล่งส าคัญที่ศาสนาเชนเจริญอยู่ เช่น ในรัฐคุชราต นคร

มุมไบ รัฐกรรณาฏกะ รัฐราชสถาน และแถบรัฐมัธยประเทศ เป็นต้น ศาสนาเชนถูกแบ่งออกเป็น2

นิกายใหญ่ๆ คือ 

1.เศวตัมพร (Svetambara) น าโดยสถูรภัทร ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐพิหาร นุ่งขาวห่มขาว มีการ

แตกออกเป็นนิกายย่อยๆอีก84นิกาย 

 2. ทิคัมพร (Digambara) น าโดยภัทรพาหุ ปฏิบัติเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อยริครหะ คือไม่มี

เครื่องนุ่งห่ม อดอาหาร ไม่อนุญาตให้สตรีบวชหรือบรรลุธรรม 

 ซึ่งนิกายเศวตัมพรนั้นอ้างว่าตนเป็นศาสนาดั้งเดิม ส่วนทิคัมพรนั้นเป็นนิกายที่เกิดภายหลัง

และมีความเคร่งครัดกว่ามาก4 

 เชื่อว่าทั้งสองนิกายนั้นไม่ได้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงจากการเชื่อถือคัมภีร์ตัตวารถาธิคมสูตร

(Tattvarthadhigama Sutra) ผู้เขียนคัมภีร์นี้อยู่นิกายเศวตัมพรแต่ทางฝั่งทิคัมพรก็นับถือคัมภีร์เล่มนี้

ในฐานะคัมภีร์พื้นฐานที่ส าคัญ โดยทางฝั่งเศวตัมพรนั้นนิยมใช้คัมภีร์ที่เรียกว่าจริต ส่วนทิคัมพรนิยมใช้

                                                           
3เดือน ค าดี. ศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2558. หน้า87. 
4Gopalan Subramania. Outlines of Jainism. New Delhi : Wiley Eastern Private,1973.Page 

21. 
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คัมภีร์ที่เรียกว่าปุราณะ5 คัมภีร์ที่ส าคัญนั้นคือคัมภีร์จ าพวกคัมภีร์อาคมะ หรือที่เรียกว่าสิทธานตะ 

และคัมภีร์กัลปสูตร และมีคัมภีร์อีกมากมายที่แต่งขึ้นในภายหลัง ในปัจจุบันมีถึง37เล่ม หลักศาสนา

ดั้งเดิมถึงแม้ว่าจะแบ่งออกเป็น2นิกายก็ไม่ได้เกิดการแตกแยกกันระหว่างนิกาย แต่เป็นความไม่ลงรอย

กันของแนวคิดบางอย่าง ซึ่งทั้งสองนิกายนั้นมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องหลักค าสอนรวมถึงเรื่องราว

ประวัติติรถังกรและมีคัมภีร์ที่ใช้แยกกันอยู่ โดยในปัจจุบันนั้นทิคัมพรเจริญอยู่ในแถบรัฐกรรณาฏกะ

และเดคคาน รัฐมหาราษฎร์ ส่วนเศวตัมพรนั้นเจริญอยู่ในรัฐคุชราตและปัญจาบ 

 

ลักษณะเฉพาะและหลักธรรมส าคัญของศาสนาเชน 

ยุคที่ศาสนาฮินดูเจริญรุ่งเรืองอย่างมากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจขึ้นโดยมีศาสนาเกิด

ใหม่ขึ้นในอินเดีย2ศาสนา ซึ่งมีค าสอนและหลักปฏิบัติที่ขัดกับหลักของศาสนาฮินดูโดยสิ้นเชิง จาก

หลักการของศาสนาแบบพหุเทวนิยมในยุคพระเวทด าเนินมาจนถึงยุคของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

รวมถึงปฏิเสธการมีอยู่ของเทพเจ้าสูงสุด (ปรมาตมัน) อีกด้วย ถูกปรับเปลี่ยนด้วยแนวคิดใหม่ของ2

ศาสนาคือศาสนาพุทธและศาสนาเชน ซึ่งเป็นศาสนาที่ปฏิเสธการมีอยู่ของเทพเจ้า กลายเป็นรูปแบบ

ศาสนาที่เรียกว่าอเทวนิยม 

 สองศาสดาแห่งศาสนาเกิดใหม่นี้คือพุทธ (ชื่อเดิมคือสิทธัตถะ) และมหาวีระ (ชื่อเดิมคือวรรธ

มาน) ซึ่งมีต้นก าเนิด รวมถึงเรื่องเล่าในประวัติที่คล้ายคลึงกันและเป็นบุคคลที่เกิดร่วมสมัยกัน โดย

ช่วงเวลาเดียวกันกับที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชเพ่ือหาทางหลุดพ้นจากทุกข์นั้นเป็นช่วงเวลา

เดียวกันกับมหาวีระเองก็ได้เดินทางแสวงหาหนทางหลุดพ้นเช่นกัน ทั้งสองศาสนานั้นจึงได้ชื่อว่าเป็น

ศาสนาแห่งการปฏิวัติแนวทางแห่งคัมภีร์พระเวทที่ศาสนาพราหมณ์ยึดถือมาตลอด 

ซึ่งแนวทางของศาสนาเชนไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธเรื่องผู้สร้างหรือปฏิเสธเรื่องพระเจ้าก็ดี 

แม้แต่ความช่วยเหลือของมิตรสหายนั้นถือว่าเป็นวิถีของผู้อ่อนแอ การโต้เถียงเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง

โลกนั้นถูกปฏิเสธทั้งหมด6 

                                                           
5เล่มเดียวกัน.หน้า27. 
6เสถียร พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2542. หน้า109. 
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หลัก “อหิงสา ปรโม ธรรมา” แปลว่า ความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมะอย่างยิ่ง สังเกตได้จาก

หลักค าสอนและหลักปฏิบัติหลายข้อของศาสนาเชนที่เน้นการไม่เบียดเบียน ไม่ท าร้าย ท าลายชีวิต

อ่ืนๆอย่างเคร่งครัด เน้นการเสียสละทรัพย์สิน ที่เป็นของฟุ่มเฟือยและเดินทางเข้าสู่ความหลุดพ้น 

ศาสนาเชนนั้นมีหลักการส าคัญในศาสนาที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน5ข้อด้วยกัน 

1.ไม่เบยีดเบียนสิ่งมีชีวิต 

2.ไม่ลักทรัพย์ 

3.ไม่พูดเท็จ 

4.เป็นอยู่อย่าสงบด้วยกายวาจาใจ 

5.ไม่มีความปรารถนากล้า คือไม่ปรารถนาสิ่งใดเกินสมควร 

หลักการในเรื่องเก่ียวกับสตรีเพศนั้น ศาสดามหาวีระได้ปฏิเสธว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิในการบรรลุ

โมกขธรรม เพราะสตรีเพศเป็นเพศต่ า เป็นเหตุแห่งบาป เป็นที่ตั้งแห่งกิเลศทั้งปวง7 ดังนั้นการจะ

พูดจา มองดูหรือปฏิสัมพันธ์กับสตรีนั้นเว้นเสียได้เป็นการดี หากสตรีต้องการจะบรรลุธรรมนั้นต้อง

กลับชาติมาเกิดเป็นเพศชายเสียก่อนโดยเฉพาะนิกายทิคัมพรนั้นมีข้อห้ามผู้หญิงบรรลุธรรมอย่าง

เด็ดขาด 

เมื่อนิกายทิคัมพรนั้นเชื่อว่าผู้ชายเท่านั้นที่บรรลุโมกษะได้ ส่วนนิกายเศวตัมพรนั้นผ่อนปรน

กว่า ถือว่าผู้หญิงก็สามารถบรรลุโมกษะได้เช่นเดียวกับผู้ชายโดยไม่ต้องรอการกลับมาเกิดเป็นผู้ชาย 

เพราะแม้แต่ติรถังกรองค์ท่ี19 ของนิกายเศวตัมพรเองเชื่อกันว่าเป็นผู้หญิง นามว่ามัลลินาถ8  

 ความนิยมของศาสนาเชนนั้นเริ่มขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์กุษาณะ เรื่อยมาจนถึงราชวงศ์คุปตะ

โดยมีการพบศาสนสถานในศาสนาเชนที่ส าคัญคือที่ ถ้ าอุทัยคีรี รัฐโอริสสาได้มีการค้นพบในรัชสมัย

ของพระเจ้ากุมารคุปตะที่1พบหลักฐานทั้งศาสนสถานและประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเชน 

และรูปเคารพติรถังกรแสดงให้เห็นว่ามีการพบหลักฐานการเคารพนับถือศาสนาเชนปรากฏชัดเจน

                                                           
7เดือน ค าดี. ศาสนศาสตร์.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2558. หน้า87. 
8บ ารุง ช านาญเรือ.การศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองระบบจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถร

วาท.วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด.(ภาษาสนัสกฤติ)).มหาวิทยาลัยศลิปากร,2558.หน้า11.  
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ในช่วงราชวงศ์คุปตะเป็นต้นมา จากการที่ศาสนาเชนได้รับการนับถืออย่างแพร่หลายทั่วอินเดียใน

ฐานะศาสนาแห่งการปฏิวัติ9 

 

ติรถังกร (Tirthankara) 

ศาสนาเชนนั้นมีการเคารพนับถือเทพเจ้าอยู่ โดยกลุ่มที่ส าคัญที่สุดนั้นคือศาสดาผู้เผยแพร่

ศาสนานั้นถูกนับถือเป็นดังเทพเจ้าเรียกกันว่าติรถังกร หรือชินะ หรือไชนะนั้นเป็นชื่อที่ใช้เรียกศาสดา

ในศาสนาเชน (ภาพที่1) แปลว่าผู้กระท าซึ่งท่าหรือผู้สร้างซึ่งมรรคานอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ปราศจาก

เครื่องรึงรัด คือความยินดี และความเสียใจแก่ราคะ และเทวษ (โทษะ) เป็นผู้หลุดพ้น มีดวงวิญญาณ

อันบริสุทธิ์เป็นอมตะ  ติรถังกรคือศาสดาผู้เผยแพร่ศาสนาเชน ค าว่าติรถะ หมายถึง ธรรมะหรือระบบ

ของศาสนา เป็นผู้ก้าวข้ามห้วงแห่งสังสารวัฏ  (ภาพที่2) ในขณะที่ของเศวตัมพรนั้น ติรถัง

หมายถึงสังฆะ (Samgha) หรือที่ประทับของเทพเจ้า (Church) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Bhattacharya, B.C. The Jaina iconography.Delhi : MotilalBanarsidass, 1974. 

Page.25(Introduction). 
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ภาพที1่ ติรถังกรปรัศวนาถ    
________________________________
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama 
of Jain Art. New Delhi : Time of 
India,1983. 

ภาพที2่ ติรถังกรอทินาถ พิพิธภัณฑ์มถุรา 
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ติรถังกรนั้นมีลักษณะเป็นบุคคลซึ่งเกิดกับบิดามารดาที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่ได้รับการยกย่อง

ในฐานะวีรบุรุษ และหลุดพ้นจากสภาวะมนุษย์เข้าสู่ลักษณะของเทพเจ้าจากการสละทิ้งซึ่งทางโลก 

(คล้ายกับลักษณะของพระพุทธเจ้า) รายนามของติรถังกรในอดีตทั้ง24องค์ ปรากฏในคัมภีร์พระเวท

และปุราณะ10 

ดังนี้ 

1.ฤษภะหรืออทินาถ เป็นติรถังกรองค์แรก 

2.อชิตะ3.สัมภว 4.อภินันท 5.สุมาติ 6.ปัทมประภา         

7.สุปรัศว 8.จันทรประภา 9.สุวิทธ 10.สีตลา 11.

เศรยานส 12.วสุปุชว 13.วิมต (วิมาลา) 14อนันต 

15.ธรรม 16.สันติ  17.คุนธะ 18.อะรา 19.มัลลี 

(เป็นผู้หญิง)  20.มุนี 21.สุวรต 22.เนมิ 23.ปรัศว 

และ24.วรรธมาน (มหาวีระ)11 

ผู้ที่จะถือก าเนิดมาเป็นติรถังกรนั้นจะต้อง

เกิดเหตุการณ์ปาฏิหารย์ทั้ง5ขึ้นในช่วงชีวิตของแต่

ละคน ในช่วงเวลาที่เหมือนกัน นั่นคือตอนมาจุติ 

ตอนเกิด ปาฏิหาริย์ตอนสละทางโลก ตอนตรัสรู้ 

และตอนนิพพาน ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ส าคัญที่

เป็นเสมือนลางบอกเหตุของการมาถือก าเนิดเป็น

ติรถังกรก็ว่าได้12 

 ลักษณะการเคารพติรถังกรของศาสนา

เชนนั้นเป็นรูปแบบการเคารพบูชาในลักษณะของ

เทพเจ้า13 รูปเคารพของติรถังกรนั้นจะท าเป็นรูปบุคคลในลักษณะเปลือยกาย เพราะหากการนุ่งห่ม

ผ้านุ่งใดๆก็แสดงว่ายังมีกิเลส คือยังมีความอับอายมีการยึดถืออยู่ ผู้ที่ยังมีความอายคือผู้ที่ยังไม่บรรลุ
                                                           

10เสถียร พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2542. หน้า108. 
11Jain, Jyotindra. Jaina Iconography Part1. Leiden : E.J. Brill, 1978. Page.47.  
12เล่มเดียวกัน. หน้า.4 

ภาพที3่ ประติมากรรมติรถังกรปรัศวนาถ ประทับยืน
ในท่ากาโยตสรรค 
_______________________________       
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of Jain 
Art.New Delhi : Time of India,1983. 
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ธรรม14 มักท ารูปบุคคลที่ไม่มีลักษณะผิดปกติ เช่น การท าหลายศีรษะหรือมีแขนขามากกว่า2ข้าง และ

มักนิยมรูปเคารพเพียง2ลักษณะคือ ประติมากรรมนั่งขัดสมาธิ (ปัทมาสนะ) ท าธยานมุทรา (ปาง

สมาธิ) (ภาพที่4) และประติมากรรมยืนในท่ากาโยตสรรค (ยืนตัวตรงแขนปล่อยแนบล าตัว) ซึ่งเป็น

ลักษณะท่าทางของการบ าเพ็ญทุกรกิริยาอย่างหนึ่ง (ภาพท่ี3) 

เนื่องจากศาสนาเชนนั้นนิยมการบ าเพ็ญทุกรกิริยา ประติมากรรมติรถังกรจะไม่แสดงท่าทาง

นอนเหยียดยาวเหมือนวิษณุอนันตศายิน หรือพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน แต่จะนิยมการออกท่าทาง

แข็งขันไม่ว่าจะยืนหรือนั่ง อย่างการยืนก็จะเป็นการยืนนิ่งแขนแนบล าตัวทิ้งลงมาถึงเข่า เป็นต้น15 

 คัมภีร์ประติษฐะสโรทธารา 

(Pratisthasaroddhara) บอกว่าติร

ถังกรต้องสงบและมีใบหน้าที่งดงาม

นอกจากนี้คัมภีร์วิเวกวิลาศยังกล่าว

ว่ารูปเคารพติรถังกรต้องปรากฏรูป

ศรีวัตสะตรงกลางอก มีอุษณีษะอยู่

บนพระเศียร ประทับนั่งบนปัทมา

สนะและมีฉัตร16 

                                                                                                                                                                      
13Goyal.S.R. A Religious History of Ancient India. Meerut : KusumanjaliPrakashan, 1984. 

Page.180. 
14เดือน ค าดี. ศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2558. หน้า87. 
15Bhattacharya, B.C. The Jaina iconography. Delhi : Motilal Banarsidass, 1974. Page.19 

(Introduction). 
16เล่มเดียวกัน. หน้า.20 (Introduction). 

ภาพที่ 4 ประติมากรรมติรถังกรปรัศวนาถ ประทับนั่งบนสิงหาสนะ 
_____________________________________________ 
ที่มาภาพ :C.Sivaramamurti. Panorama of Jain Art. New 
Delhi : Time of India,1983. 
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ภาพที5่  ประติมากรรมติรถังกรนิกายเศวตัมพร 

__________________________________              

ที่มาภาพ : Pal Pratapaditya.The Peaceful 

Liberator : Jain Art from India .New York : 

Thames and Hudson,1994. 

 

 ความหมายของศรีวัตสะมักเป็น

สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ที่กลางอกของติรถังกร 

มีความหมายถึงการเป็นสัญลักษณ์มงคล 

สัญลักษณ์แห่งการถือก าเนิดและความอุดม

สมบูรณ์อย่างหนึ่งสัญลักษณ์ที่ส าคัญอีกอย่าง

หนึ่ งก็คือ สัญลักษณ์สวัสดิกะ ซึ่ งมีความ

หมายถึงสังสาระหรือวัฏฏสงสาร การเลือก

สัญลักษณ์สวัสดิกะมาเป็นสัญลักษณ์ประจ า

ศาสนาเชนนั้นหมายถึงความดีงาม นอกจาก

นั้นสวัสดิกะยังเป็นสัญลักษณ์ประจ าตัวของ

ติรถังกรองค์ที่7 คือศุปรัศวนาถอีกด้วย ส่วน

ศรีวัตสะนั้นเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจ าตัว

ขององค์ติรถังกรไป 

 เนื่องจากประติมากรรมติรถังกรนั้นมี

ลั กษณะองค์ ประกอบหลายประกา รที่

คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปในศาสนาพุทธ เช่น 

ลั กษณะการท า อุษณีษะ  สัญลั กษณ์ อี ก

ประการที่ใช้แยกรูปติรถังกรกับพระพุทธรูป

ออกจากกัน คือสัญลักษณ์ศรีวัตสะที่กลางอก

ของติรถังกร ท าให้สามารถจ าแนกติรถังกร

ออกจากพระพุทธรูปได้ อีกประการหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือประติมากรรมติรถังกรนั้นจะเปลือยกาย

เสมอ และมักมีรูปยักษะ ยักษีเป็นบริวารปรากฏขนาบข้างพระวรกายเป็นบริวาร ซึ่งยักษะ ยักษีของ

ติรถังกรแต่ละองค์ก็มีลักษณะและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป 

ดังนั้นรูปเคารพหรือประติมากรรมในศาสนาเชน จึงท าเป็นประติมากรรมเปลือยกายที่แสดง

ถึงการสละแล้วซึ่งเครื่องรัดรึงทั้งหมด ประติมากรรมติรถังกรนั้นจะมีรูปแบบที่ดูแข็งและเรียบนิ่ง 
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ใบหน้าไม่แสดงความรู้สึก ต่างจากพระพุทธรูปของศาสนาพุทธซึ่ งจะแสดงออกถึงความเมตตา

มากกว่า17 แต่ประติมากรรมติรถังกรของนิกายเศวตัมพรก็ยังคงมีลักษณะนุ่งห่มผ้านุ่งอยู่ (ภาพท่ี5) 

 

ประวัติของปรัศวนาถ ติรถังกรองค์ที่23 โดยสังเขป 

 ปรัศวนาถเป็นติรถังกรที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่ง

ในบรรดาติรถังกรทั้ง24องคใ์นศาสนาเชน (ภาพที่6) 

นอกจากนี้ยังเป็นติรถังกร1ใน2องค์ที่ถูกกล่าวถึง

อย่างแพร่หลายและได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีตัวตน

จริงในประวัติศาสตร์ อีกองค์หนึ่งคือศาสดามหาวี

ระหรือวรรธมาน เป็นติรถังกรองค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่

และได้รับความเคารพนับถืออย่างพร่หลาย 

ปรัศว เดิมเกิดที่เมืองพาราณสีในวรรณะ

กษัตริย์อัศวเสนะราชวงศ์อิกษวากุ เป็นเวลา250ปี

ก่อนที่มหาวีระจะเกิด (580ปีก่อนคริสตกาล)18 มี

การพิสูจน์แล้วว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงจาก

หลักฐานที่พบและจารึกที่เกี่ยวข้องกับปรัศวและมี

การกล่าวถึงว่าบิดาและมารดาของมหาวีระนั้นเป็น

ผู้ที่เลื่อมใสในลัทธิของปรัศวนาถมาก่อนอีกด้วย 

ตามประวัติแล้วปรัศวนั้นเกิดในปี817และตายในปี

717ก่อนคริสตกาล เป็นนักรบผู้มีจิตใจกล้าหาญ 

แต่งงานกับธิดาของพระเจ้าประเสนจิต มีชีวิตคล้าย

กับเจ้าชายสิทธัตถะคือในวัย30ปีก็ได้หนีจากชีวิตที่

                                                           
17Moore Albert C.Iconography of Religions.London : SCM Press, 1977. Page.137. 
18Jain MuneeUttam Kamal. Jaina sects and schools. Delhi : Concept, 1975. Page9. 

ภาพที6่ ติรถังกรปรัศวนาถ                            
____________________________________
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of 
Jain Art. New Delhi : Time of India,1983. 
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สุขสบายของวรรณะกษัตริย์ไปแสวงหาทางหลุดพ้น ท้ายสุดได้บรรลุโมกษะที่เขาซึ่งปัจจุบันมีชื่อ

เรียกว่า เขาปารัศนาถ (Parasnath Hill ) อยู่ทางใต้ของรัฐพิหาร 

เรื่องราวประวัติของปรัศวมีความคล้ายคลึงกับของเจ้าชายสิทธัตถะ (พระพุทธเจ้า) อย่างมาก

เริ่มตั้งแต่การเกิดในวรรณะกษัตริย์ และเมื่ออายุได้30พรรษาก็ได้สละราชสมบัติและเสด็จหาทางหลุด

พ้น จนกระท่ังได้ตรัสรู้และคิดค้นหลักธรรมส าคัญๆได้4ข้อ ซึ่งในส่วนนี้ท าให้ปรัศวได้รับการยกย่องว่า

เป็นผู้ค้นพบหลักศาสนาเชนที่แท้จริงเป็นคนแรก 

 ในเรื่องของชื่อปรัศวนั้นได้รับการอธิบายไว้หลายสาเหตุ  

1.เกิดจากที่นางวามาพระมารดาของปรัศวนาถนั้นก่อนที่จะให้ก าเนิดปรัศวนาถได้นิมิตเห็นงู 

2.ในคัมภีร์ปรัศวนาถจริตนั้นกล่าวว่าชื่อปรัศวนาถมาจากการเป็นราชา(ค าว่านาถ หมายถึง

ราชา)ของยักษ์ชื่อปรัศว เพราะยักษะประจ าตัวของปรัศวนาถนั้นมีชื่อว่าปรัศว (หรือธรเนนทระ) มี

ความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นต้น 

ปรัศวนาถนั้นได้รับนับถือให้เป็นผู้ค้นพบสัจธรรมดั้งเดิมของเชนซึ่งมี4ข้อ ประกอบไปด้วย 

1.ไม่ท าร้ายท าลายชีวิต  

2.ไม่ลักขโมย  

3.ไม่ยึดติด  

4.พูดความจริง 

ซึ่งเป็นสัจธรรมของศาสนาเชนแต่ดั้งเดิม โดยเชื่อกันว่าปรัศวนาถนั้นเป็นผู้ค้นพบ ก่อนจะถูก

เปลี่ยนเป็น5ข้อในภายหลังโดยมหาวีระ และใช้เรื่อยมาสัญลักษณ์ทางประติมานวิทยาที่ส าคัญของ

ปรัศวนาถคือการมีพังพานนาคปกคลุมพระเศียรอยู่ เป็นความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับงูหรือนาค 

นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ประจ าตัวของปรัศวนาถตามที่คัมภีร์ทางศาสนาหลายๆเล่มกล่าวไว้ 

นอกจากนั้นยังมเีรื่องราวส าคัญในประวัติของพระองค์ โดยเรื่องราวส าคัญทางประติมานวิทยาอันเป็น

ที่จดจ าของปรัศวนาถ และนิยมน ามาท าเป็นภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่ คือ ตอนปะทะกับมารกมถะ 

(Kamatha’s Attack) (ภาพท่ี7) 
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ตามคัมภีร์ตริษะษติศลากาปุรุษะกล่าวว่าในตอนที่บ าเพ็ญเพียรในการเอาชนะการคุกคามของ

เมฆกุมาร (เมฆมาลิน) ซึ่งเป็นอสูรแห่งฟ้าฝน เข้าโจมตีปรัศวนาถด้วยการเรียกอสูร เช่น การจ าแลง

ช้างมาโจมตี รวมถึงเรียกพายุขนาดใหญ่มาขัดขวางการบ าเพ็ญเพียรของปรัศวนาถ จึงมีพญางู คือนาค

ธรเนนทระหรือธราณะ (Dharana) ขึ้นมาและแผ่พังพานออกบดบังพระเศียรของปรัศวนาถไว้ และ

นาคินีปัทมาวตีถือฉัตรหรือร่มก าบังพายุให้อีกชั้นหนึ่ง19  

โดยก่อนที่จะเกิดเป็นเรื่องราวเช่นนี้ ได้เกิดข้อพิพาทกันระหว่างปรัศวนาถและมารตนนี้อยู่ใน

ชาติก่อน โดยเรื่องก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นระหว่างปรัศวกับกถะ (Katha) หรือกมถะ ซึ่งเป็นนักบวชคน

หนึ่ง นักบวชชื่อกถะต้องการจะท าพิธีกรรมประกอบการบ าเพ็ญทุกรกิริยาด้วยการเผางู ปรัศวนั้นได้

ช่วยงูตัวนั้นไว้ และภายหลังงูก็มาเกิดเป็นราชางูชื่อธราณะ (หรือธรเนนทระ) และได้เป็นยักษะประจ า

องค์ปรัศวนาถนับแต่นั้น และนักบวช กถะก็มาเกิดเป็นมารชื่อเมฆมาลินและตามมาปองร้ายปรัศวนาถ

ในภพปัจจุบัน แต่ในที่สุดปรัศวนาถก็เอาชนะได้ด้วยความช่วยเหลือจากยักษะและยักษีของตน ซึ่งมี

                                                           
19Bhattacharya, B.C. The Jaina iconography. Delhi : Motilal Banarsidass, 1974. Page.25 

(Introduction). 

ภาพที7่ ปรัศวนาถตอนชนะมารกมถะ (Kamatha's Attack)                    
_______________________________________________                                                   
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of Jain Art. New Delhi : Time of India,1983. 
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ความเกี่ยวข้องกันมาเนิ่นนานแล้ว จึงนิยมท าประติมากรรมเล่าเรื่องตอนดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องราวที่

ส าคัญของปรัศวนาถ20 

และเนื่ องจากความ

เกี่ยวข้องกับงูในชีวิตของปรัศว

น า ถ นั้ น ท า ใ ห้ สั ญ ลั ก ษ ณ์

ประจ าตัวของปรัศวนาถคืองู 

แ ล ะ มั ก แ ส ด ง อ อ ก ใ น

ประติมากรรมของปรัศวนาถ

โดยการปรากฏรูปงูเสมอ (ภาพ

ที่ 8)  น อ ก จ า ก ก า ร มี งู เ ป็ น

สัญลักษณ์แล้วยังมีลักษณะของ

พังพานหัวงูแผ่ปกคลุมพระ

เศียรของปรัศวนาถไว้ โดยปกติมักจะมี7เศียรหรือ11เศียร21 ตามเรื่องราวในประวัติตอนส าคัญของ

ปรัศวนาถก็คือตอนชนะมารเมฆมาลิน (Kamatha’s Attack) ที่ได้นาคธรเนนทระมาช่วยก าบังพายุที่

มารได้เนรมิตมารบกวนปรัศวนาถ 

นอกจากตอนส าคัญตอนนี้แล้ว ตามคัมภีร์ปรัศวนาถจริตปรากฏตอนที่นาคก าลังแผ่พังพาน

ก าบังแสงแดดให้กับปรัศวนาถขณะที่พระองค์ยืนในท่ากาโยตสรรค (ยืนตรงแขนแนบล าตัว) จึงมักเห็น

ประติมากรรมปรัศวนาถในท่ายืนตรงและมีนาคใช้พังพานมาก าบังศีรษะให้ เป็นสัญลักษณ์ประจ าตัว

ซึ่งใช้บ่งบอกตัวตนของปรัศวนาถไป 

 

 

 

 
                                                           

20เล่มเดียวกัน. หน้า.83. 
21เล่มเดียวกัน. หน้า.58. 

ภาพที8่ รอยพระบาทปรัศวนาถมีงูพัน 
_______________________________________________
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of Jain Art.New 
Delhi : Time of India,1983. 



18 
 

  

            

ภาพที่ 9 ยักษะธรเนนทระ 

________________________________          

ที่มาภาพ : Pal Pratapaditya.The Peaceful 

Liberator : Jain Art from India .New York : 

Thames and Hudson,1994. 

ยักษะ ยักษี บริวารของติรถังกรปรัศวนาถ 

 

ยักษะ ยักษีเป็นเทพเจ้ากลุ่มหนึ่งของ

ศาสนาเชน เป็นบริวารที่ส าคัญของติรถังกร 

ซึ่งมักปรากฏคู่กันเป็นชายและหญิง นอกจาก

เป็นบริวารที่ส าคัญแล้วยักษะยักษีนั้นยั ง

สามารถใช้จ าแนกติรถังกรได้อีกด้วยเพราะ

บริวารที่เป็นยักษะยักษีของติรถังกรแต่ละองค์

นั้นเป็นคนละคนกัน กลุ่มยักษะยักษีนี้เป็นเทพ

เจ้าจ าพวกหนึ่งของศาสนาเชนซึ่งก็รับนับถือ

ต่อมาจากเทพยุคพระเวทนั่นเอง  

ยักษะมีชื่อว่าปรัศวหรือธรเนนทระ 

(Dharanendra) เป็นยักษะที่ส าคัญองค์หนึ่ง

ในกลุ่มเทพประเภทยักษ์ จุดเด่นคือมีพังพาน

นาคปรากฏบนศีรษะเหมือนกับปรัศวนาถแต่มี

จ านวนเศียรน้อยกว่า แสดงการเป็นนาคราชา 

มีเต่าเป็นพาหนะส่วนของฝ่ายเศวตัมพรนั้น

ระบุว่ามี4กรถือของ4อย่างคือ งู ผลมะงั่ว และงูอีกครั้งหนึ่ง ส่วนฝ่ายทิคัมพรนั้นบอกว่าถืองู บ่วงบาศ

และถุงเงิน ท าวรธมุทรา คัมภีร์รูปมณฑล (Rupamandana) กล่าวว่าสีประจ าองค์คือสีด า ถือผลมะงั่ว 

งูเห่าและพังพอน22 (ภาพท่ี9) 

 

 

                                                           
22เล่มเดียวกัน. หน้า27. 
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ภาพที1่0 ยักษีปัทมาวตี 

______________________________      

ที่มาภาพ : Pal Pratapaditya.The Peaceful 

Liberator : Jain Art from India .New York : 

Thames and Hudson,1994. 

 

 

 

 

 ส่ ว น ยั ก ษี มี ชื่ อ ว่ า ปั ท ม า ว ตี 

(Padmavati)   เป็นชายาของธรเนนทระ 

(ภาพที่10) มักปรากฏคู่กันขนาบข้างปรัศว

นาถเสมอ มักขี่งูหรือไก่ ถือดอกบัว บ่วงบาศก์ 

ผลไม้ และอาวุธคืออังกุศะ (ขอสับช้าง) ซึ่งชื่อ

ของนางก็มีที่มาจากความเกี่ยวข้องกับการถือ

ดอกบัว (ปัทมะ) สีประจ าตัวคือสีแดง ส่วน

ทางฝั่งทิคัมพรนั้นกล่าวถึงว่านางมีภาคปรากฏ

หลายรูปแบบ มีทั้งรูปแบบสี่กร หกกร มีงูหรือ

ไก่เป็นพาหนะเหมือนกัน แต่ถืออาวุธคืออัง

กุศะ ลูกประค า และถือดอกบัวสองดอก23 มัก

ปรากฏในรูปของนาคินี (มนุษยนาคผู้หญิง) 

และตามเรื่องเล่านางมักมาถือฉัตรปกคลุมให้

ปรัศวนาถอีกชั้นหนึ่ง ภายหลังจากที่ยักษะ

ธรเนนทระเป็นนาคแผ่พังพานก าบังพระเศียร

ให้ปรัศวนาถแล้ว  

ประวัติตอนส าคัญของปรัศวนาถที่ปรากฏยักษะ ยักษีสององค์นี้ก็คือตอนที่ปรัศวนาถถูก

รบกวนโดยเมฆมาลิน (เมฆกุมาร) ซึ่งลักษณะโดดเด่นของยักษะยักษีของปรัศวนาถนั้นมีลักษณะของ

การเป็นนาคและนาคินีอยู่ด้วย เปรียบเสมือนเป็นเทพเจ้าและเทพีแห่งงู ปรากฏคู่กันเสมอ ในลักษณะ

ของมนุษยนาคสองตนที่ขึ้นมาปกป้องปรัศวนาถซึ่งเป็นนาย มักยืนอยู่ในท่าเคารพโดยปัทมาวตีมักจะ

ถือร่มหรือฉัตร มักปรากฏในรูปลักษณ์ของมนุษยนาคชายและหญิงที่มีพังพานนาคอยู่ด้านหลังศีรษะ 

จ านวนของเศียรนาคนั้นไม่เท่ากัน บ้าง มีเพียงเศียรเดียว 5เศียร หรือ3เศียร  เป็นต้น (ภาพท่ี11)  

 

                                                           
23เล่มเดียวกัน. หน้า.104-106 
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ภาพที1่1 ยักษะธรเนนทระและยกัษีปัทมาวตี ศิลปะกรรณาฏกะ 

____________________________________________                 

ที่มาภาพ : Pal Pratapaditya.The Peaceful Liberator: Jain Art from India . New York : 

Thames and Hudson,1994. 
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บทที่3 

บทวิเคราะห์รูปแบบและพัฒนาการของประติมานวิทยาปรัศวนาถ 

การศึกษาพัฒนาการของรูปแบบและประติมานวิทยาของปรัศวนาถเพ่ือให้เห็นภาพรวมของ

การเปลี่ยนแปลงและลักษณะเด่นของประติมานวิทยาของปรัศวนาถนั้นผู้วิจัยเลือกประติมากรรมจาก

สองศิลปะซึ่งน่าจะท าให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการและข้อสังเกตทางประติมานวิทยารวมถึงรูปแบบ

ของประติมากรรมปรัศวนาถได้ค่อนข้างชัดเจน โดยเลือกมา2แหล่ง คือประติมากรรมปรัศวนาถใน

ศิลปะแบบมถุรา และประติมากรรมปรัศวนาถศิลปะแบบราษฏกูฏะที่ถ้ าเอลโลร่าหมายเลข32 (ถ้ า

อินทรสภา ชคันนาถสภา) 

ใส่เหตุผลที่เลือกประติมากรรมสองชิ้นนี้มาเปรียบเทียบกัน เหตุผลที่เลือกมามีอะไรเป็นพิเศษ

บ้าง มถุราและถ้ าเอลโลร่า การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในครั้งนี้ เลือกประติมากรรมที่มีลักษณะเด่น

ทั้งทางรูปแบบประติมานวิทยาและรูปแบบศิลปกรรมที่โดดเด่นของอินเดียภาคเหนือและภาคใต้ โดย

ประติมากรรมปรัศวนาถศิลปะมถุรานั้นเป็นประติมากรรมที่ยังคงมีความเป็นพ้ืนเมืองและยังอยู่ใน

ช่วงแรกๆของการท าประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาอยู่ ส่วนประติมากรรมปรัศวนาถแบบราษฏ

กูฏะท่ีถ้ าเอลโลร่านั้นเป็นลักษณะเด่นของประติมากรรมในถ้ าของอินเดียภาคใต้ 
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ลักษณะท่ัวไปของแหล่งท่ีน ามาเปรียบเทียบ 

1.ประติมากรรมปรัศวนาถศิลปะมถุรา 

ในส่วนของเมืองมถุรานั้นเป็นศูนย์กลางขนาด

ใหญ่ของศาสนาเชนทางภาคเหนือ นอกจากปรากฏ

หลักฐานของการท าสถูปและมีการพบหลักฐานจารึก ซึ่ง

หลักฐานต่างๆจากการตรวจสอบ นั้นตรงกับรัชสมัยของ

ราชวงศ์กุษาณะ จากการตรวจสอบที่มถุรานั้นพบว่าเป็น

แหล่งส าคัญทางประวัติศาสตร์ของศาสนาเชนเนื่องจาก

การพบจารึกมากมายที่กล่าวถึงการรับนับถือศาสนาเชน

ของคนจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ท าการค้าและชน

ชั้นล่าง 24 

ลักษณะเด่นของประติมากรรมปรัศวนาถ

ศิลปะมถุราคือลักษณะของความเป็นพ้ืนเมืองของ

ประติมากรรมซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบทางศิลปกรรมยุค

แรกๆของอินเดีย ดังนั้นประติมากรรมปรัศวนาถใน

ศิลปะมถุ รานั้ นจึ งมี จุ ด เด่น ในแง่ ของการ เป็ น

ประติมากรรมในยุคแรกปรากฏว่าเป็นหลักฐานการท าประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาเชนที่

ค่อนข้างชัดเจน เหมาะจะท าการศึกษาประติมากรรมปรัศวนาถในช่วงต้น ซึ่งประติมากรรมองค์นี้

ค่อนข้างโดดเด่นอย่างมากในเรื่องความป็นพ้ืนเมืองและคงไว้ซึ่งลักษณะดั้งเดิมของศิลปะมถุราที่ยัง

ไม่ได้พัฒนาต่อไปมากนัก (ภาพท่ี12) 

 

 

 

                                                           
24Jaina art and architecture. New Delhi : Bharatiya Jnanpith, 1974. Page.28. 

ภาพที1่2 ประติมากรรมปรัศวนาถ ศิลปะมถุรา 
________________________________
ที่มาภาพ : ก าจร สุนพงษ์ศรี. ประวัติศาสตร์
ศิลปะอินเดีย. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 
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2.ประติมากรรมปรัศวนาถ ถ้ าเอลโลร่าหมายเลข32 (อินทรสภา ชคันนาถสภา) 

ทางฝั่งตะวันตกบริเวณรัฐมหาราษฎร์ แถบ

ที่ราบสูงเดคคาน นั้นปรากฏแหล่งศาสนสถานใน

ศาสนาเชนที่ โดดเด่น เช่นกัน ซึ่ ง เกิดขึ้นในช่วง

ราชวงศ์ราษฏกูฏะต่อด้วยราชวงศ์จาลุกยะแห่ง

กัลยาณีขึ้นมามีอ านาจ เกิดเป็นแหล่งศาสนสถาน

ศาสนาเชนที่ส าคัญแห่งหนึ่งคือที่ถ้ าเอลโลร่า 

ที่น่าสนใจก็คือกลุ่มถ้ าเอลโลร่านั้นมีอายุการ

ใช้งานต่อเนื่อง แต่ปรากฏหลักฐานของถ้ าในศาสนา

เชนตั้งแต่ช่วงราชวงศ์ราษฏกูฏะจนถึงราชวงศ์จาลุก

ยะแห่งกัลยานี  ที่ถ้ าเอลโลร่านั้นมีลักษณะการใช้

พ้ืนที่ทางศาสนาที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยถ้ าใน

ศาสนาต่างๆ ซึ่งกลุ่มถ้ าในศาสนาเชนที่ส าคัญที่ได้

เลือกมาท าการศึกษานั้นคือถ้ าเอลโลร่าหมายเลข32 

อิ น ท ร ส ภ า แ ล ะ ช คั น น า ถ ส ภ า  ซึ่ ง ป ร า ก ฏ

ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ป รั ศ ว น า ถ ป ร ะ ดั บ อ ยู่ เ ป็ น

ประติมากรรมองค์ส าคัญ (ภาพท่ี13) 

ลักษณะเด่นของถ้ าเอลโลร่า คือประติมากรรมหินถ้ าสลักขนาดใหญ่ที่ท าเป็นภาพเล่าเรื่อง

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากพัฒนาการทั้งทางศิลปกรรมและความชัดเจนทางประติมานวิทยานั้นท าให้

มองเห็นความโดดเด่นของพัฒนาการทางประติมานวิทยาและรูปแบบศิลปกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประติมากรรมแบบมถุรา การเลือกประติมากรรมท่ีถ้ าเอลโลร่าหมายเลข32นั้น ถือเป็นถ้ าศาสนาเชนที่

ส าคัญของกลุ่มถ้ าเอลโลร่า และมีการพบประติมากรรมภาพเล่าเรื่องที่ถือว่าสมบูรณ์อย่างมาก 

ดังนั้นนอกจากเรื่องวัสดุที่มีความเหมือนกัน คือ การใช้หินสลักแล้ว ลักษณะของ

ประติมากรรมของทั้งสองศิลปะนั้นก็มีข้อแตกต่างทางด้านรูปแบบและพัฒนาการทางด้านประติมาน

วิทยาในรูปเคารพอย่างชัดเจนทั้งนี้อาจเกิดจากปัจจัยของพ้ืนที่ประดิษฐานประติมากรรม วัสดุที่ใช้

ภาพที1่3 ประติมากรรมปรัศวนาถชนะมาร 
(Kamatha's Attack) ถ้ าเอลโลร่า หมายเลข32 

ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of 

Jain Art. NewDelhi : Time of India,1983. 
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และพัฒนาการด้านแนวคิดของช่างที่สร้างประติมากรรมในแต่ละยุคสมัย ล้วนเป็นลักษณะเด่นที่

สามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดังต่อไปนี้ 

 

การวิเคราะห์พัฒนาการของรูปแบบและลักษณะเด่นทางประติมานวิทยาของ

ประติมากรรมปรัศวนาถจากทั้งสองศิลปะ 

1.ลักษณะร่วมกันและลักษณะที่แตกต่างกัน 

จากการศึกษาลักษณะที่ปรากฏ

ของทั้ งสองศิลปะที่ ได้ เลื อกมาเป็น

กรณีศึกษานั้นท าให้เห็นว่าประติมากรรม

ปรัศวนาถนั้นมีข้อแตกต่างที่จ ากัดอยู่ใน

เรื่ อ งของรู ปแบบและลั กษณะของ

ศิลปกรรมเท่านั้น ในเรื่องของรูปแบบ

ประติมานวิทยาของประติมากรรมปรัศว

นาถนั้น มีพัฒนาการที่น่าสนใจอยู่ โดย

เฉพะอย่างยิ่งประติมากรรมปรัศวนาถ

นิยมท าตอนชนะมารเมฆมาลิน (เมฆกุมาร) ซึ่งกลายเป็นเรื่องเล่าที่ปรากฏเป็นประติมานวิทยาของ

ปรัศวนาถไปโดยปริยาย โดยจากการเปรียบเทียบสองศิลปะนั้น ลักษณะประติมานวิทยาเรื่องนี้จะ

ปรากฏเป็นลักษณะการท าพังพานนาคของปรัศวนาถ เนื่องจากนาคราชาขึ้นมาปกป้องปรัศวนาถเมื่อ

ครั้งสู้กับมารและการท าเป็นประติมากรรมเล่าเรื่องขนาดใหญ่ 

ประติมากรรมจากทั้งสองที่นั้นมีลักษณะร่วมกันคือเป็นประติมากรรมหินสลักเหมือนกัน แต่

ในเรื่องของรายละเอียดนั้น ศิลปะมถุราเป็นประติมากร รมหินสลักเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ แต่

ประติมากรรมท่ีชคันนาถสภาและอินทรสภานั้น เป็นประติมากรรมหินสลักในถ้ า มีขนาดใหญ่และเป็น

ลักษณะของภาพเล่าเรื่อง โดยเฉพาะประติมากรรมในถ้ านั้นมักแสดงออกทางประติมานวิทยาอย่าง

ชัดเจน เพราะสามารถท าเป็นภาพเล่าเรื่องราว ที่มีรายละเอียดชัดเจนกว่าประติมากรรมลอยตัวใน

ช่วงแรกๆ 

ภาพที1่4 เศียรปรัศวนาถ ศิลปะมถุรา 
___________________________________________ 

ที่มาภาพ : ก าจร สุนพงษ์ศรี. ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย.

กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558. 
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โดยเฉพาะในตอนชนะมารของ

ปรัศวนาถนั้นนิยมท าเป็นประติมากรรมหิน

สลักในถ้ า25 ซึ่งจะเห็นว่าประติมากรรมหิน

สลักในถ้ าเอลโลร่านั้นมีความชัดเจนทาง

ประติมานวิทยาที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องราว

ของปรัศวนาถมากกว่าประติมากรรมหิน

สลักเดี่ยวในศิลปะมถุรา โดยลักษณะของ

การท าภาพเล่าเรื่องนั้นจะปรากฏชัดเจนใน

พัฒนาการของประติมากรรมช่วงหลัง

มากกว่า ดังนั้นจากการศึกษาท าให้ทราบว่า

ศิลปะมถุราไม่พบการท าประติมากรรมเล่า

เรื่องตอนมารเมฆมาลินมาผจญที่ชัดเจนเหมือนกับประติมากรรมที่ถ้ าเอลโลร่า  อาจเป็นเพราะ

ข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่ติดตั้งประติมากรรมที่เอลโลร่ามีมากกว่า และลักษณะความนิยมในการท า

ประติมากรรมลอยตัวเดี่ยวๆ แบบศิลปะมถุรานั้นไม่เอ้ือให้ท าตอนมารผจญ 

1.1 พระเศียร 

ในประติมากรรมอินเดียเหนือนั้นพบประเด็นเรื่องการท าอุษณีษะ แต่ประติมากรรมปรัศว

นาถในศิลปะมถุรานั้นยังไม่พบลักษณะการท าอุษณีษะชัดเจน จะเห็นได้จากลักษณะประติมากรรมที่

พบนั้นไม่ปรากฏการท าอุษณีษะ (ภาพท่ี14) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเรื่องลักษณะการท าอุษณีษะนั้นน่าจะ

เป็นปรากฏการณ์ทางศิลปกรรมที่พบตั้งแต่ช่วงสมัยคุปตะเป็นต้นมา  ซึ่งก็สอดคล้องกับการพบ

อุษณีษะบนพระเศียรประติมากรรมปรัศวนาถศิลปะราษฏกูฏะในถ้ าเอลโลร่าเช่นกัน (ภาพที่15)  แต่

จากคัมภีร์วิเวกวิลาศนั้นกล่าวว่าติรถังกรต้องมีอุษณีษะปรากฏบนพระเศียรเป็นสัญลักษณ์ของมหา

บุรุษลักษณะ26 ซ่ึงการที่ศิลปะมถุราไม่พบลักษณะการท าอุษณีษะอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นศิลปะในยุค

แรกๆ โดยสันนิษฐานจากการที่ประติมากรรมติรถังกรองค์อ่ืนๆก็ไม่ท าอุษณีษะเช่นกัน (ภาพท่ี16)  

                                                           
25Jain, Jyotindra. Jaina Iconography 2nd Edition. Leiden : E.J. Brill, 1978. Page.21. 
26 Bhattacharya, B.C. The Jaina iconography. Delhi : Motilal Banarsidass, 1974. Page.19 

(Introduction). 

ภาพที1่5 เศียรปรัศวนาถ ถ้ าเอลโลร่า หมายเลข32  
______________________________________ 

ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of Jain 

Art. New Delhi : Time of India,1983. 
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   ภาพที่ 16 ประติมากรรมติรถังกรองค์อื่นๆ     

ศิลปะมถุรา พิพิธภัณฑ์เชน มถุรา 

 

1.2 พระวรกาย 

ศรีวัตสะเป็นสัญลักษณ์ที่มักปรากฏกลาง

อกของประติมากรรมเพ่ือบ่งบอกความเป็นติรถังกร 

แต่ลักษณะประติมากรรมที่ยกตัวอย่างนั้นเป็น

ประติมากรรมในช่วงต้น คือประติมากรรมแบบมถุ

รานั้นมักจะปรากฏหรือไม่ปรากฏศรีวัตสะอาจเป็น

เพราะประติมากรรมในยุคแรกๆ (ภาพที่17) กรณีที่

น่าสนใจคือการปรากฏและไม่ปรากฏสัญลักษณ์ศรี

วัตสะที่กลางอกของปรัศวนาถ ซึ่งในศิลปะสมัย

ต่อๆมานั้นเริ่มมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

เ พ ร า ะ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ บ่ ง บ อ ก ก า ร เ ป็ น

ประติมากรรมติรถังกร (ภาพที่18) แต่จากการศึกษาท าให้พบลักษณะเด่นของประติมากรรมติรถังกร

ในศิลปะอินเดียภาคใต้ คือการไม่ท าสัญลักษณ์ศรีวัตสะที่กลางอกของประติมากรรม ดังตัวอย่างจาก

ประติมากรรมติรถังกรในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ศิลปะปัลลวะ(ภาพที่19) และประติมากรรมที่ถ้ าเอลโร่า

ที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษาก็เช่นกัน (ภาพท่ี20)  
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ภาพที1่7 ประติมากรรมปรัศวนาถศิลปะมถุรา  
_______________________________ 

ที่มาภาพ : ก าจร สุนพงษ์ศรี. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
อินเดีย.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2558. 

ภาพที1่8 ประติมากรรมปรัศวนาถ ศิลปะคุปตะ 
พิพิธภัณฑ์มถุรา อินเดีย 

                                                             
ภาพที1่9 ประติมากรรมปรัศวนาถ ศิลปะปัลลวะ 
______________________________    

ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of 
Jain Art. New Delhi : Time of India,1983. 
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ภาพที่ 20 ประติมากรรมปรัศวนาถ ถ้ าเอลโลร่า หมายเลข32 
______________________________________                       
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of Jain Art. New Delhi : 
Time of India,1983 

                                           
ภาพที่ 21 ประติมากรรมปรัศวนาถ 
ศิลปะมถุรา พิพิธภัณฑ์มถุรา 

ภาพที่ 22 ประติมากรรมปรัศวนาถ ศิลปะมถุรา 
____________________________            
ที่มาภาพ : ก าจร สุนพงษ์ศรี. ประวัติศาสตร์
ศิลปะอินเดีย. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 
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1.3 ประติมากรรมยืน 

ประติมากรรมปรัศวนาถยืนในท่ากาโยตสรรคเพ่ือบ าเพ็ญเพียรนั้นมีที่มาจากตอนมารเมฆมา

ลินมาผจญ ตามท่ีคัมภีร์ตริษะษติศลากาปุรุษะได้กล่าวไว้ว่าปรัศวนาถได้ยืนบ าเพ็ญเพียรอยู่ขณะที่มาร

เมฆมาลินนั้นได้เนรมิตพายุฝนเข้ามารบกวน จึงปรากฏนาคธรเนนทระขึ้นมาก าบังฝนให้ 27 การท า

ประติมากรรมยืนกาโยตสรรคของปรัศวนาถนั้นมีทั้งสองศิลปะทั้งประติมากรรมแบบมถุรา (ภาพที่21) 

และประติมากรรมที่ถ้ าเอลโลร่า แต่ลักษณะเด่นของประติมากรรมยืนคือสามารถมองเห็นขนดนาคที่

พันเป็นชั้นทบไปมาอยู่ที่แผ่นหลัง ได้และเป็นลักษณะที่มักปรากฏในประติมากรรมปรัศวนาถในท่ายืน

ซึ่งเป็นรูปแบบที่พัฒนามาแล้ว จากการพบลักษณะดังกล่าวในประติมากรรมปรัศวนาถที่ถ้ าเอลโลร่า 

(ภาพที่23)  (ภาพที่24) โดยต่างจากประติมากรรมรูปแบบเดิมคือประติมากรรมยืนแบบศิลปะมถุรา

นั้นมองไม่เห็นขนดนาคที่ด้านหลัง (ภาพที่25) ดังนั้นประติมากรรมยืนกาโยตสรรคนั้นจึงพบทั้งสอง

ศิลปะ แต่มีลักษณะเด่นในเรื่องพัฒนาการของขนดนาคเป็นชั้นที่ด้านหลังประติมากรรมในสมัยหลัง 

เช่น ในประติมากรรมที่ถ้ าเอลโลร่า เป็นต้น นอกจากนี้ประติมากรรมปรัศวนาถที่ถ้ าเอลโลร่ายังเป็น

ประติมากรรมในท่ายืนกาโยตสรรคทั้งหมด และมีความโดดเด่น น่าจะเป็นเพราะการสร้างตามประติ

มานวิทยาในตอนชนะมารอย่างเคร่งครัดจึงไม่ปรากฏการท าประติมากรรมนั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Jain, Jyotindra. Jaina Iconography  2nd Edition. Leiden : E.J. Brill, 1978.Page.59. 
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ภาพที่ 25 ประติมากรรมปรัศวนาถ ศิลปะมถุรา พิพิธภัณฑ์มถุรา 

                                                      
ภาพที่ 23 ประติมากรรมปรัศวนาถ ถ้ าเอลโล
ร่า หมายเลข32 
____________________________  
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama 
of Jain Art. New Delhi : Time of 
India,1983 

ภาพที่ 24 ประติมากรรมปรัศวนาถ ถ้ า
เอลโลร่า หมายเลข32   
__________________________
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. 
Panorama of Jain Art. New Delhi 
: Time of India,1983. 
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1.4 ประติมากรรมนั่ง 

สืบเนื่องจากกรณีที่ถ้ าเอลโลร่าไม่พบประติมากรรมนั่ง ในส่วนนี้จึงอาจตั้งข้อสั งเกตได้ว่า

ประติมากรรมในช่วงหลังนั้นเริ่มมีความแม่นย าของประติมานวิทยามากเท่าขึ้นกว่าสมัยก่อน จึงเห็นว่า

ประติมากรรมนั่งนั้นยังปรากฏในศิลปะมถุรา โดยลักษณะประติมากรรมนั่งนั้นปรากฏเรื่องลักษณะ

บัลลังก์และอาสนะ บัลลังก์ส่วนมากเป็นปัทมาสนะหรือสิงหาสนะ โดยส่วนมากจะเป็นการประทับ

นั่งขัดสมาธิขาไขว้หรือขัดสมาธิเพชรบนปัทมาสนะ (ภาพที่26) ในบางครั้งมีการท าบัลลังก์สิงห์หมอบ

โดยเฉพาะประติมากรรมมหาวีระซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสิงห์  (การมีสิงห์เป็นพาหนะ) พบมาตั้งแต่

ศิลปะมถุราเรื่อยมา (ภาพที2่1) แต่ลักษณะเด่นคือในบางศิลปะมีการท าขนดนาคม้วนขดไปมาบริเวณ

อาสนะของปรัศวนาถ (ภาพที่27) ด้านข้างมักปรากฏเป็นบริวารที่เป็นยักษะ ยักษีทั้งสองตน ดังนั้น

จากการศึกษาลักษณะประติมากรรมนั่งนั้นมักไม่ปรากฏประติมานวิทยาตอนชนะมาร มักปรากฏเพียง

การท าพังพานนาคเท่านั้นที่แสดงความเป็นปรัศวนาถ อย่างไรก็ตามยังคงพบประติมากรรมนั่งในสมัย

หลังๆ เช่น ในศิลปะคุปตะ และอ่ืนๆทั้งที่มีองค์ประกอบทางประติมานวิทยาที่ เหมือนและไม่เหมือน

ประติมากรรมยืน  

จากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของประติมากรรมปรัศวนาถจากทั้งสองศิลปะนั้น พบว่ามี

ลักษณะที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของศิลปกรรมเป็นหลัก เช่น ข้อจ ากัดเรื่องลักษณะเฉพาะของ

อินเดียภาคเหนือและภาคใต้ท่ีต่างกัน เช่นกรณีการท าอุษณีษะหรือศรีวัตสะ เป็นต้น ส่วนลักษณะทาง

ประติมานวิทยานั้นแทบไม่มีความเปลี่ยนแปลง มีเพียงเรื่องพัฒนาการในการท าประติมากรรมเล่า

เรื่องที่มีลักษณะโดดเด่น โดยเฉพาะเมื่อพัฒนามาในศิลปะช่วงหลั ง เช่นที่ถ้ าเอลโลร่า เป็นต้น 

ประติมากรรมนั่งและประติมากรรมยืนมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป จุดเด่นอย่างหนึ่งของการท า

ประติมากรรมยืนคือการท าเป็นประติมากรรมเล่าเรื่องตอนมารผจญ (Kamatha’s Attack)  
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ภาพที่ 27 สิงหาสนะของประติมากรรมปรัศวนาถ ศิลปะคุปตะ พิพิธภัณฑ์มถุรา 

 

  

 

ภาพที2่6 สิงหาสนะของประติมากรรมปรัศวนาถ ศิลปะคุปตะ พิพิธภัณฑ์มถุรา 
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ประเด็นเปรียบเทียบกับศุปรัศวนาถ 

ในการศึกษาประติมานวิทยาของปรัศวนาถนั้นมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจคือการปรากฏ

ประติมากรรมติรถังกรอีกองค์หนึ่งซึ่งมีลักษณะทางประติมานวิทยาที่คล้ายคลึงกับปรัศวนาถ และยังมี

ปัญหาในการศึกษาเพ่ือจ าแนกท้ังสององค์นี้ออกจากกันอยู่ ประติมากรรมที่ว่านั้นคือประติมากรรม

ศุปรัศวนาถ 

ศุปรัศวนาถ (Suparsvanatha) เป็นติรถังกรองค์ที่7 ประวัติของพระองค์นั้นคล้ายคลึงกับติร

ถังกรองค์อ่ืนๆ คือเกิดในวรรณะกษัตริย์  เป็นโอรสของพระเจ้าศุประติษถะแห่งเมืองพาราณสี 

ชื่อศุปรัศวมาจากค าว่าด้านที่งดงาม การประสูติของพระโอรสองค์นี้เป็นมงคลภายหลังการเผชิญโรค

เรื้อนของพระมารดา ดังนั้นศุ(ความดี ความงดงาม) ปรัศว (ด้าน) จึงเป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม

และความเป็นมงคล ตามสัญลักษณ์ประจ าองค์คือสวัสติกะ และลักษณะนิมิตของพระมารดาก่อนที่

ศุปรัศวนาถจะประสูตินั้นว่าด้วยพระนางนอนอยู่บนงูที่ขดอยู่ โดยงูนั้นมี1,5หรือ9เศียร28  

ในเรื่องของจ านวนเศียรนาคของศุปรัศวนาถมักมีนาค5หรือ9เศียรตามคัมภีร์ที่ระบุถึงใน

ประวัติ (ภาพท่ี28) แต่ของปรัศวนาถนั้นมีเศียรนาค7เศียร เช่น ในหนังสือแคตตาล็อกของพิพิธภัณฑ์ที่

เมืองมถุรา โยฮัน โวเกล (Prof. Johan Vogel) ระบุว่าเป็นรูปชินะหรือติรถังกรอาจเป็นศุปรัศวนาถหรื

อปรัศวนาถ แต่จากการค้นพบบ่อยครั้งประติมากรรมปรัศวนาถเป็นที่แน่ชัดว่ามักมีเศียรนาค7เศียร 

แม้ว่าในบางครั้งประติมากรรมปรัศวนาถก็อาจท าเป็น5เศียร (ภาพที่29) ซึ่งมักเป็นการระบุที่ไม่มี

หลักฐานแน่ชัด การละเลยต่อข้อแตกต่างนี้ท าให้เกิดความเข้าใจผิดและการระบุพลาดบ่อยครั้ง ดังนั้น

บางครั้งเพ่ือความเข้าใจผิดที่น้อยที่สุดจึงเลือกท่ีจะระบุกว้างๆ ไว้   

                                                           
28Pal Pratapaditya. The peaceful liberators : Jaina Art from India. New York : Thames 

and Hudson, 1994. Page.162. 
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ภาพที ่28 ประติมากรรมศุปรัศวนาถ พบที่รัฐ
กรรณาฏกะ     
___________________________               
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama 
of Jain Art. New Delhi : Time of 
India,1983 

ภาพที2่9 ประติมากรรมปรัศวนาถนาค5เศียร?              
_______________________________________
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of Jain 
Art.New Delhi : Time of India,1983. 

ภาพที่ 30 เศียรปรัศวนาถ พิพิธภัณฑ์มถุรา 
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ดังนั้นจ านวนเศียรนาคที่ต่างกันชัดเจนนี้ก็ไม่สามารถใช้จ าแนกทั้งสององค์ออกจากกันได้

อย่างชัดเจน และยังคงมีการระบุพลาดบ่อยๆครั้ง แต่จ านวนเศียรก็ยังคงเป็นจุดที่ใช้ในการจ าแนกทั้ง

สององค์นี้ออกจากกันได้ชัดเจนที่สุดในตอนนี้ (ภาพที่30) นอกจากนั้นยังไม่มีประติมากรรมเชนที่ท า

นาคปรกองค์ใดมีการท าสัญลักษณ์สวัสติกะซึ่ งเป็นสัญลักษณ์ประจ าตัวของศุปรัศวนาถใน

ประติมากรรม ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวหรือแม้แต่จ านวนเศียรนาคที่ต่างกันในการ

จ าแนกศุปรัศวนาถและปรัศวนาถออกจากกันได้  

ในบางกรณีที่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่าเป็นประติมากรรมของใครอย่างแท้จริง อาจจะ

สามารถใช้ลักษณะแวดล้อมของประติมากรรมในการบ่งชี้ เช่น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้จริงๆ 

สามารถสังเกตได้ที่ยักษะบริวารที่ปรากฏด้านข้างพระวรกายสามารถใช้จ าแนกได้ โดยเฉพาะลักษณะ

จ าเพาะของยักษะ ยักษีของปรัศวนาถที่มักมีพังพานนาค29 ต่างจากของศุปรัศวนาถ หรือลักษณะการ

ท าประติมากรรมปรัศวนาถและศุปรัศวนาถเป็นประติมากรรมประกอบ จากตัวอย่างที่ยกมานั้นเป็น

ประติมากรรมอทินาถขนาบด้วยประติมากรรมติรถังกรสององค์ที่มีพังพานนาคปกคลุมพระเศียรคือ 

ปรัศวนาถและศุปรัศวนาถ ซึ่งมีการท าจ านวนเศียรนาคแตกต่างกันชัดเจนและมีการปรากฏพร้อมกัน 

(ภาพท่ี31)    

นอกจากนี้ยังพบหลักฐานรูปเคารพปรัศวนาถที่เก่าแก่จ านวนมาก ดังนั้นอาจสันนิษฐานได้ใน

เบื้องต้นว่ามีการเคารพนับถือปรัศวนาถมาก่อน แม้ว่าศุปรัศวนาถจะเป็นติรถังกรที่มาก่อนปรัศวนาถ

แต่หลักฐานการมีอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับติรถั งกรองค์แรกจนถึงองค์ที่22นั้นยังมีน้อย 

ในขณะที่ปรัศวนาถและมหาวีระนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ และได้รับ

ความเคารพอย่างแพร่หลายในสังคมเชน จึงน่าจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ท าให้เชื่อว่าประติมากรรม

ศุปรัศวนาถอาจได้แรงบันดาลใจจากการท าเศียรนาคจากปรัศวนาถซึ่งมี7เศียร ส่วนศุปรัศวนาถเลือก

ท าเศียรนาค5เศียร เป็นจ านวนที่ต่างกันเพ่ือง่ายต่อการจ าแนกมากขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีความ

เกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างงูกับศุปรัศวนาถมากเท่ากับของปรัศวนาถดังนั้นความชัดเจนในเรื่องของประ

ติมานวิทยาของปรัศวนาถนั้นมีมากกว่า จึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าประติมากรรมศุปรัศวนาถอาจได้

แรงบันดาลใจจากประติมากรรมปรัศวนาถซึ่งได้รับความนิยมและมีลักษณะเด่นจากการมีพังพานเศียร

                                                           
29เล่มเดียวกัน. หน้า.162. 



36 
 

  

นาคที่ประดับอยู่ด้านหลัง ศุปรัศวนาถจึงใช้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงูหรือนาคในประวัติมาท า

ประติมากรรมอย่างที่เห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ภาพที3่1 ประติมากรรมอทินาถ ขนาบด้วยปรัศวนาถ

และศุปรัศวนาถ 

_________________________________          

ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of Jain 

Art. New Delhi : Time of India,1983. 
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ภาพที่ 32 ประติมากรรมปรัศวนาถในรูปสรรวโตภัทระ 
__________________________________    
ที่มาภาพ : Pal Pratapaditya.The Peaceful 
Liberator: Jain Art from India .New York : 
Thames and Hudson,1994. 
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การท าประติมากรรมบุคคลล้อมรอบประติมากรรมปรัศวนาถ 

1.ในช่วงเริ่มต้น จากการศึกษาประติมากรรมศาสนาเชนในช่วงต้นๆ จะเป็นลักษณะการท า

ประติมากรรมติรถังกรเดี่ยว พัฒนาการการท าประติมากรรมการท าที่ต่อเนื่องมาคือการท า

ประติมากรรมคู่กับบริวารซึ่ งเป็นยักษะ ยักษี โดยแรกเริ่มนั้นยังไม่ปรากฏลักษณะการท า

ประติมากรรมเล่าเรื่อง (ภาพท่ี33) (ภาพท่ี34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ลักษณะการท าประติมากรรมสรรวโตภัทร (จตุรมุข) หรือการท ารูปเคารพติรถังกรสี่องค์

รวมกันนั้น เป็นลักษณะที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์กุษาณะตอนปลาย (ภาพที่31) ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้

ได้รับการท าติดต่อกันจนถึงยุคปลายสมัยโบราณ ซึ่งมักประกอบด้วยติรถังกร4องค์ คือ ปรัศวนาถ 

(ภาพท่ี35) เนมินาถ (ภาพท่ี36) มหาวีระ (ภาพท่ี37) และ อทินาถ(ภาพที่38) มีเพียงสององค์เท่านั้นที่

สามารถระบุตัวตนได้ชัดเจน คืออทินาถ จ าแนกโดยใช้เส้นผมที่ตกลงมาปรกบ่าตามลักษณะทางประติ

มานวิทยาของอทินาถ และปรัศวนาถที่มีพังพานนาค7เศียรอยู่ด้านหลัง ส่วนอีกสององค์นั้นเป็นการ

ภาพที่ 33 ยักษะปรัศวในประติมากรรม
ปรัศวนาถ ศิลปะคุปตะ พิพิธภัณฑ์มถุรา 

 

ภาพที่ 34 ยักษีปัทมาวตีในประติมากรรมปรัศว

นาถ ศิลปะคุปตะ พิพิธภัณฑม์ถุรา 
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สันนิษฐานในภายหลังว่าน่าจะเป็นติรถังกรองค์ส าคัญองค์อ่ืน ที่เป็นไปได้ก็คือเนมินาถ ติรถังกรองค์ที่

22ก่อนหน้าปรัศวนาถ และมหาวีระ ติรถังกรองค์ที่24 โดยลักษณะของประติมากรรมสรรวโตภัทรมี

การค้นพบในเมืองมถุราและเมืองโกสัมพีรวมถึงแหล่งอ่ืนๆที่มีการค้นพบงานศิลปกรรมเชน จึงเรียกได้

ว่าลักษณะการท าประติมากรรมติรถังกร4องค์รวมกันหรือที่เรียกกันว่าประติมาสรรวโตภัทระหรือภัท

ริกานั้นเป็นลักษณะเด่นที่พบมากในประติมากรรมติรถังกรศิลปะแบบมถุรา 30 มีการพบทั้งแบบ

ประทับนั่งและแบบประทับยืน 

ลักษณะพัฒนาการการท าสรรวโตภัทระนั้นเป็นที่นิยมท ามากในช่วงต้นของการท า

ประติมากรรมติรถังกร จากแหล่งที่พบและลักษณะรูปแบบเป็นศิลปะมถุรานั้น ท าให้เห็นพัฒนาการที่

น าไปสู่การท าประติมากรรมเดี่ยวที่มีบริวารมาขนาบข้าง แทนที่จะเป็นการท าประติมากรรมติรถังกร

เดี่ยวๆ 4องค์สลักบนแท่งหินสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้าน ลักษณะเช่นนี้ท าให้ติรถังกรองค์อ่ืนที่ไม่มีลักษณะทาง

ประติมานวิทยาประจ าตัวเหมือนอทินาถ (ภาพที่39) และปรัศวนาถ (ภาพที่40) นั้นยากที่จะระบุว่า

เป็นประติมากรรมของใครแน่ชัด แต่มีการสันนิษฐานว่าเป็นมหาวีระ ติรถังกรองค์ที่24และเนมินาถ 

ติรถังกรองค์ที่22 (ภาพที่41) (ภาพที่42) ซึ่งทั้งหมดจะเป็นติรถังกรที่มีความส าคัญของศาสนาเชน

ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30Jaina art and architecture. New Delhi :BharatiyaJnanpith, 1974.Page.66. 
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ภาพที่ 35 ประติมากรรมปรัศวนาถในรูปสรรวโตภัทระ ประทับ
ยืน ศิลปะมถุรา พิพิธภัณฑ์มถุรา 

ภาพที่ 36 ประติมากรรมชินะในรูปสรรว
โตภัทระ ประทับยืน ศิลปะมถุรา 
พิพิธภัณฑ์มถุรา 

ภาพที่ 37 ประติมากรรมชินะในรูปสรรวโตภัท
ระ ประทับยืน ศิลปะมถุรา พิพิธภัณฑ์มถุรา 

ภาพที่ 38 ประติมากรรมอทินาถ ในรูปสรรวโตภัทระ 
ประทับยืน ศิลปะมถุรา พิพิธภัณฑ์มถุรา 
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ภาพที่40 ประติมากรรมปรัศวนาถในรูปสรรวโตถัทระ 
ประทับนั่ง ศิลปะคุปตะ 
____________________________________           
ที่มาภาพ : Pal Pratapaditya.The Peaceful 
Liberator: Jain Art from India. New York : 

Thames and Hudson,1994. 

ภาพท่ี 39 ประติมากรรมอทินาถในรูปสรรวโตภัทระ 
ประทับนั่ง ศิลปะคุปตะ 
________________________________             
ที่มาภาพ : Pal Pratapaditya.The Peaceful 
Liberator : Jain Art from India. New York : 
Thames and Hudson,1994. 
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ภาพท่ี 42 ประติมากรรมชินะในรูปสรรวโตภัทระ ประทับนั่ง 
ศิลปะคุปตะ               
___________________________________            
ที่มาภาพ : Pal Pratapaditya.The Peaceful Liberator 
: Jain Art from India. New York : Thames and 
Hudson,1994.  

ภาพท่ี 41 ประติมากรรมชินะในรูปสรรวโตภัทระ ประทับนั่ง 
ศิลปะคุปตะ 
___________________________________          
ที่มาภาพ : Pal Pratapaditya.The Peaceful Liberator: 
Jain Art from India. New York : Thames and 
Hudson,1994. 
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3.ประติมากรรมบุคคลล้อมรอบประติมากรรมปรัศวนาถนั้นมักเป็นบริวารที่ปรากฏเป็น

ประจ าขนาบข้างปรัศวนาถ นั่นคือยักษะและยักษีซึ่งเป็นบริวารที่ส าคัญของติรถังกรทุกพระองค์ 

บริวารของปรัศนาถนั้นมีด้วยกัน2องค์ คือยักษะมีชื่อว่าธรเนนทระ (Dharanendra) และยักษีมีชื่อ

ว่าปัทมาวตี (Padmavati) มักปรากฏเป็นบริวารขนาบข้างปรัศวนาถ โดยส่วนมากธรเนนทระมักอยู่

ด้านซ้ายของปรัศวนาถและปัทมาวตีอยู่ทางด้านขวา ปรากฏกายขึ้นเพ่ือช่วยเหลือปรัศวนาถ เมื่อครั้ง

เผชิญหน้ากับมารเมฆมาลิน (Kamatha’s Attack) หรือก็คือการเผชิญหน้ากับมารกมถะอีกครั้ง (ภาพ

ที4่3) ตามเรื่องราวสืบเนื่องมาจากภพที่แล้ว ที่ปรัศวนาถและพราหมณ์ชื่อกถะหรือกมถะนั้นได้พบกัน 

บางเล่มกล่าวว่าเป็นพี่น้องกัน ครั้งนั้นพราหมณ์กถะนั้นต้องการจะท าพิธีกรรมบูชาไฟโดยใช้งูเผาไฟใน

พิธีกรรมนั้น ปรัศวนาถในภพนั้นได้พยายามช่วยเหลืองูตัวนั้นไว้แต่ไม่ทัน งูตัวนั้นเมื่อตายลงกลับเกิด

ใหม่กลายเป็นราชางูธรเนนทระ มาเป็นบริวารประจ าตัวปรัศวนาถในภพนี้ และได้ช่วยเหลือปรัศวนาถ

จากการรบกวนของมารเมฆมาลิน31 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าลักษณะการท ารูปบุคคลรายล้อมปรัศวนาถนั้นมักประกอบด้วยบุคคล

หลักๆ ซึ่งเป็นบริวาร คือ ยักษะปรัศว (ธรเนนทระ) และยักษีปัทมาวตี สามารถตรวจสอบได้จาก

ลักษณะทางประติมานวิทยาที่ปรากฏ คือ เป็นบุคคลที่มักปรากฏขนาบข้างปรัศวนาถ มาในรูปของ

มนุษยนาคชายและหญิง ถ้าหากไมพ่บการปรากฏยืนขนาบข้างอยู่นิ่งๆ ยักษีปัทมวาตีนั้นก็มักเป็นผู้ถือ

ฉัตรก าบังพายุให้ปรัศวนาถตามเหตุการณ์ในประวัติที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ส่วนธรเนนทระนั้นมัก

ปรากฏสองร่างในหนึ่งตอน คือร่างแปลงที่เป็นนาคแผ่พังพานนาคเจ็ดเศียรปกคลุมให้กับปรัศวนาถ

และร่างมนุษยนาคปรากฏด้านข้างของปรัศวนาถ แต่ถ้าประติมากรรมปรัศวนาถประทับนั่งก็จะขดอยู่

ใต้หน้าตักแล้วแผ่พังพานออกมาเป็นเจ็ดเศียรแต่ถ้าเป็นประติมากรรมยืนนั้นลักษณะล าตัวจะขดเป็น

คลื่นอยู่ด้านหลังประติมากรรมแล้วจึงแผ่พังพานเจ็ดเศียรก าบังให้เช่นเคย ดังนั้นในเรื่องราวดังกล่าวนี้

จึงมักปรากฏเมฆมลินหรือเมฆกุมาร ที่เป็นมารผู้เนรมิตลมพายุมาท าร้ายปรัศวนาถในตอนนี้ด้วย

เช่นกัน 

ลักษณะเด่นอีกประการในตอนดังกล่าวนั้นคือเรื่องมารเมฆมาลินและกองทัพมาร  โดย

ลักษณะที่ปรากฏนั้นมักเป็นรูปมารเมฆมาลินเหาะมาเดี่ยวๆ แสดงออกโดยการเป็นบุคคลหน้าตาดุร้าย

มีเเขนจ านวนมากและแสดงท่าทางแบกสิ่งของมา (ภาพที่44) ซึ่งน่าจะเป็นการแบกเมฆฝนเพ่ือมา

                                                           
31Bhattacharya, B.C. The Jaina iconography.Delhi : MotilalBanarsidass, 1974.Page.83. 
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ภาพที่ 43 ประติมากรรมปรัศวนาถตอนชนะมาร(Kamatha’s Attack) ศิลปะปัลลวะ 

_______________________________________________ 

ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of Jain Art. New Delhi : Time of 

India,1983. 

รบกวนการบ าเพ็ญเพียรของปรัศวนาถ หรือมีประติมากรรมบางแห่งแสดงการท ากองทัพมารที่เมฆมา

ลินเนรมิตมาประกอบเต็มพ้ืนหลัง  โดยลักษณะกองทัพมารนั้นมักมีหน้าตาดุร้าย แสดงท่าทางข่มขู่ 

บ้างขี่สิงห์เป็นพาหนะ ขี่ช้างมาโจมตีด้วยตามที่คัมภีร์ระบุ โดยเรื่องการท ารูปช้างนั้นก็ตรงตามประติ

มานวิทยาเรื่องของฝนหรือลมพายุนั่นเอง (ภาพท่ี45)   

ดังนั้นบุคคลที่นิยมท าประกอบประติมากรรมปรัศวนาถนั้นมักเป็นบุคคลจากประวัติตอนที่

นิยมท ามากที่สุดก็คือตอนชนะมาร หรือมักมีการท านาคหรืองูประดับตามประติมากรรมปรัศวนาถอยู่

เสมอ อย่างลักษณะของประติมากรรมในช่วงต้นที่เป็นแบบศิลปะถุรานั้น การท างูหรือนาคยังไม่

ปรากฏเรื่องราวหรือประวัติที่ เกี่ยวข้องกับงูหรือนาคในประติมากรรม แต่ในสมัยหลังๆ เช่น 

ประติมากรรมที่ถ้ าเอลโลร่า เป็นต้น (ภาพที่46) ลักษณะการท างูหรือนาคประดับประติมากรรมนั้นมี

ลักษณะของการท าเป็นภาพเล่าเรื่องตอนชนะมารเพ่ือให้ทราบที่มาของการปรากฏนาค 
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ภาพที่ 45 ประติมากรรมปรัศวนาถตอนชนะมาร
(Kamatha’s Attack) 
______________________________________    
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of Jain 
Art. New Delhi : Time of India,1983. 

 

ภาพที4่4 ประติมากรรมปรัศวนาถตอนชนะมาร 

(Kamatha’s Attack) ศิลปะจาลุกยะ ตะวันตก 

_______________________________                    

ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of 

Jain Art. New Delhi : Time of India,1983.  
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ภาพที่ 46 ประติมากรรมปรัศวนาถตอนชนะมาร 

(Kamatha’s Attack) ถ้ าเอลโลร่า หมายเลข32 

____________________________        

ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of 

Jain Art. New Delhi : Time of India,1983. 
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับพระพุทธรูปนาคปรกในศาสนาพุทธ 

ลักษณะการท าประติมากรรมที่มีองค์ประกอบเป็นงูหรือนาคนั้นไม่ เพียงแต่พบใน

ประติมากรรมปรัศวนาถเท่านั้นแต่ยังพบในประติมากรรมอ่ืนๆด้วย ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงและเป็นที่

คุ้นเคยกันคือพระพุทธรูปนาคปรกในศาสนาพุทธ (ภาพที่47) ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของนาคที่มา

ประกอบกับตัวประติมากรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยังมีประวัติความเป็นมาที่มีลักษณะไม่

ห่างไกลกันเท่าใดนัก ผู้วิจัยจึงสนใจและต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของประติมากรรมทั้งสองแบบนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที4่7 พระพุทธรูปนาคปรก      
_______________________________________________                           
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of Jain Art. New Delhi : Time of 
India,1983. 
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ภาพที4่9 พระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะอมราวดี 

___________________________________           

ที่มาภาพ :  รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชล ี

1.แนวคิดการบูชานาคในศิลปะอินเดีย 

ลัทธิการบูชางูนั้น เกิดขึ้นในอารยธรรมอ่ืนๆทั่ว

โลกไม่เพียงแต่ในอินเดีย ความเชื่อในบางพ้ืนที่ เกิด

พัฒนาการ จากการเคารพงูตามธรรมชาติเป็นการเคารพ

งูในจินตนาการที่เติมแต่งขึ้น สร้างรูปแบบให้งูมีพลัง

อ านาจและกลายเป็นเทพเจ้าของหลายๆที่  (ภาพที่48) 

เกิดเทพนิยาย (Myth) เล่าเรื่องงูตามความเชื่อแม้แต่ใน

พ้ืนที่ที่มีศาสนาแล้วก็น าความเชื่อเรื่องงูไปมีบทบาทใน

ศาสนานั้นๆ32 ลัทธิการบูชางูนั้นก็เป็นลัทธิดั้งเดิมของ

สังคมอินเดียเช่นกัน และถูกศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นจาก

พวกอารยันในภายหลังน ามาผนวกรวมกันเป็นเรื่องราว 

ต านานที่มีความส าคัญทางศาสนา จาก

งูจึงพัฒนาเป็นนาค (Naga) สัตว์ ใน

ต านาน และมีการบรรจุเรื่องราวของ

นาคไว้ในศาสนาของตน ไม่ว่าจะเป็น

ศาสนาพราหมณ์ พุทธหรือเชนก็ปรากฏ

เรื่องราวของนาค ซึ่งลัทธิการบูชางูหรือ

นาคนั้นเป็นลัทธิเก่าแก่ที่ควบคู่มากับ

ลัทธิการบูชาต้นไม้ ซึ่งก็ถูกผนวกเข้ากับ

ระบบศาสนาที่เกิดขึ้นภายหลังเช่นกัน 

โดยเฉพาะศาสนาพุทธและศาสนาเชน 

ที่มีคติเรื่องการประทับนั่งใต้ต้นไม้ใน

การตรัสรู้ของศาสดา 

                                                           
32พีรพณ พิสณุพงศ์. พระพุทธรูปนาคปรก.สารนิพนธ์ (ศศ.บ.(โบราณคดี)) มหาวิทยาลยัศิลปากร,2520. 

หน้า3. 

ภาพที4่8 มนุษยนาค พิพิธภัณฑม์ถุรา 
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ภาพที5่0 พระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะเขมร 

_______________________________ 

ที่มาภาพ: C.Sivaramamurti. Panorama of Jain 

Art.New Delhi : Time of India,1983. 

ดังนั้นจึ งปรากฏลักษณะการท าประติมากรรมที่มีส่วนประกอบของนาค เช่น ใน

ประติมากรรมปรัศวนาถ และยังเป็นที่นิยมอย่างมากในพระพุทธรูป คือการท าพระพุทธรูปนาคปรก 

รวมไปถึงประติมากรรมพระวิษณุอนันตศายินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอนันตนาคราช หรือเรื่องราว

ต่างๆที่เก่ียวข้องกับนาคในแต่ละศาสนาก็ถูกน ามาท าประติมากรรมหรือภาพเล่าเรื่องทั้งสิ้น 

โดยศาสนาพุทธและศาสนาเชนเป็นสองศาสนาที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน น ามาสู่ความ

เชื่อมโยงกันของการท าประติมากรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือพระพุทธรูปนาคปรกและรูปเคารพ

ปรัศวนาถ โดยมีลักษณะเด่นคือการท าพังพานนาค ซึ่งอาจเป็นความนิยมที่พ่วงมาจากเรื่องราวใน

ประวัติหรือคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสดา ซึ่งมีเรื่องนาคอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้น 

 ลักษณะการท าพระพุทธรูปนาค

ปรกในอินเดียนั้นนิยมแค่ในบางพ้ืนที่แต่

ลักษณะดั งกล่ าวนอกจากพบในศิลปะ

อมราวดีแล้ว (ภาพที่49) ยังพบอย่างมากใน

พร ะ พุ ท ธ รู ป ศิ ล ป ะต่ า ง ๆ แ ถ บ เ อ เ ชี ย

ตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพท่ี50) 

เช่น  เรื่ องราวประวัติที่ มีความ

เกี่ยวข้องกับนาค จากประวัติตอนส าคัญของ

ศาสนาพุทธคือ การเสวยวิมุติสุข7สัปดาห์

ของพระพุทธเจ้า โดยในสัปดาห์ที่6 เกิดฝน

ตกหนักและพระสมณโคดมไม่ลุกจากใต้

ต้นไม้ที่ท าสมาธิ และเกิดมีนาคนามว่ามุจลิ

นทร์โผล่ขึ้นมาจากน้ าขึ้นมาแผ่พังพานเศียร

นาคกันฝนให้กับพระสมณโคดมจะเห็นว่า

นาคเป็นเพียงส่วนประกอบหาใช่ส่วนส าคัญ

ของรูปเคารพไม่ บางครั้งจึงดูเหมือนเป็น
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การใช้นาคสนับสนุนความเชื่อทางศาสนา33 แต่ในกรณีของปรัศวนาถนั้นเป็นลักษณะทางประติมาน

วิทยาที่บ่งชี้ได้ และถูกระบุชัดเจนตามคัมภีร์ว่ามีสัญลักษณ์ประจ าตัวคืองู 

ดังนั้นลักษณะเด่นประการส าคัญของปรัศวนาถก็คือเรื่องราวความเกี่ยวข้องกับนาคหรืองู

โดยตรงจนกลายเป็นประติมานวิทยาที่บ่งบอกความเป็นปรัศวนาถ 

 

2. ประติมานวิทยาเรื่องมารผจญ 

เรื่องราวตอนชนะมารของ

ศาสดาทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน

อย่างมาก จนดูเหมือนเป็นเรื่องราว

เดียวกันแต่เปลี่ยนรายละเอียดของ

เหตุการณ์ไป อาจเป็นเพราะการ

เกิ ดขึ้ นของสองศาสนาใน เวลา

เดียวกัน มีแนวคิดและหลักค าสอนที่

ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น  เ รื่ อ ง ร า ว อิ ท ธิ

ปาฏิหารย์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก

แหล่งเดียวกันจึงมีความเหมือนกันไป

โดยปริยาย  

แต่ Johan Vogel กล่าวว่า

ลักษณะของการท านาคปรกใน

พระพุทธรูปกับประติมากรรมปรัศว

นาถของศาสนา เชนนั้ น  เห็นว่ า

ประติมากรรมของเชนเป็นลักษณะที่

                                                           
33เล่มเดียวกัน. หน้า24.  

ภาพที5่1 ประติมากรรมปรัศวนาถชนะมาร (Kamatha's Attack) 
ถ้ าเอลโลร่า                                                        
________________________________________________ 
ที่มาภาพ : C.Sivaramamurti. Panorama of Jain Art. New 
Delhi : Time of India,1983. 
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ภาพที่ 52 พระพุทธรูปตอนมารผจญ ศิลปะวกาฏกะ  ถ้ าอชันตา    

_________________________________________ 

ที่มาภาพ: C.Sivaramamurti. Panorama of Jain Art. New 

Delhi : Time of India,1983. 

เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นภายหลังเรื่องนาคมุจลินทร์ของศาสนาพุทธ34 แต่เนื่องจากลักษณะที่แตกต่าง

กันอย่างเด่นชัดระหว่างพระพุทธรูปและประติมากรรมติรถังกร เช่น ลักษณะของการเปลือยกายและ

สัญลักษณ์ต่างๆของการเป็นติรถังกร เช่น ศรีวัตสะที่อก จากลักษณะข้างต้นนี้เองจึงท าให้สามารถ

แยกแยะความแตกต่างระหว่างกันได้ (ภาพท่ี51) 

จากเรื่องราวตอนมารผจญของทั้งสองศาสนาที่เกิดขึ้นในบริบทที่ต่างกัน คือ ในตอนชนะมาร

ของปรั ศ วน าถนั้ น เ ป็ นตอนที่

ประทับยืนบ าเพ็ญเพียรในขณะที่

ของพระพุทธเจ้านั้นประทับนั่งใต้

ต้นโพธิ์ (ภาพที่52) และเรื่องราว

ตอนที่ชนะมารนั้นก็แตกต่างกัน

โดยของพระพุทธเจ้านั้นนาคมุจลิ

นทร์ขึ้นมาก าบังฝนให้ในสัปดาห์

เสวยวิมุติสุขซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการ

ตรัสรู้แล้ว แต่ปรัศวนาถนั้นมีนาค

มาก าบังฝนที่เกิดจากการเนรมิต

ของมาร35 ท าให้ลักษณะของการ

ท า น า ค ป ร ก ข อ ง ทั้ ง ส อ ง

ประติมากรรมนั้นแตกต่างกันตาม

ป ร ะ วั ติ ข อ ง แ ต่ ล ะ อ ง ค์  โ ด ย

ประติมากรรมปรัศวนาถนั้นประทับยืนในท่ากาโยตสรรคอยู่ขณะที่สู้กับมาร36 ส่วนพระพุทธรูปนาค

ปรกเองก็ไม่พบลักษณะของการท าแบบประทับยืน   

                                                           
34ความเห็นของโยฮัน โวเกล (Johan Vogel) อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ของพีรพณ พิสณุพงศ์. พระพุทธรูป

นาคปรก. สารนิพนธ ์(ศศ.บ.(โบราณคดี)) มหาวิทยาลัยศลิปากร. หน้า33. 
35 C. Sivaramamurti. Panorama of Jain Art. New Delhi : Time of India,1983. Page.38. 
36 ศิริพจน์ เหล่ามานะเจรญิ. นาค : การศึกษาเชิงสัญลักษณต์ามคติอนิเดีย. ด ารงวิชาการ : รวมบทความ

ทางวิชาการคณะโบราณคดีปี. ปีที่2 ฉบับท่ี4 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2546)  หน้า156-157. 
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          ภาพที่53 ประติมากรรมติรถังกร ศิลปะมถุรา    

พิพิธภัณฑ์มถุรา 

อย่างไรก็ตามลักษณะการท าพระพุทธรูปนาคปรกและประติมากรรมปรัศวนาถนั้นก็อาจเป็น

ผลจากความนิยมในการนับถือบูชานาค เกิดเป็นเรื่องรวมตามประวัติหรือต านานที่เล่าต่อกันมาถึงนาค

ที่ให้คุณและช่วยปกปักรักษาคุ้มครองศาสนา37 

 ในส่วนที่มีการปรากฏลักษณะของพระพุทธรูปนาคปรกครั้งแรกนั้นพบว่านิยมอย่างมากใน

ศิลปะอมราวดีทางภาคใต้ ก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 

ปัจจัยในการท าพระพุทธรูปนาคปรกจึงอาจเกิดขึ้นจากลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นองค์ประกอบด้วย 

เพราะอินเดียภาคใต้นั้นเป็นพ้ืนที่งูชุมกว่าทางภาคเหนือ เพราะอากาศร้อนชื้น 38 ในทางกลับกัน

ประติมากรรมปรัศวนาถนั้นมีการท านาคปรกหรือพังพานนาคปรากฏเป็นสัญลักษณ์ประจ าตัว และถือ

เป็นประติมานวิทยาที่บ่งบอกตัวปรัศวนาถ 

จากประวัติของปรัศวนาถที่มีความผูกพันกับนาคหรืองูอย่างมาก ตั้งแต่เรื่องราวในภพก่อน 

(เรื่องขัดแย้งกับพราหมณ์กถะ) นิมิตของพระมารดาตอนเกิด รวมไปถึงการได้รับความคุ้มครองจาก

นาคถึง2ครั้ ง ในภพปัจจุบัน  จากคัมภี ร์

ตริษะษติศลากาปุรุษะนั้นกล่าวถึงการที่นาค

ธรเนนทระมาก าบังฝนให้แก่ปรัศวนาถ 

เนื่องจากมารเมฆกุมาร (เมฆมาลิน) เนรมิต

ขึ้นมา นอกจากนี้ในคัมภีร์ปรัศวนาถจริตยัง

ได้ กล่ าวถึ งว่ านาคยั งขึ้ นมาก าบั งแดด

ให้กับปรัศวนาถเป็นเวลา3วันอีกด้วย จาก

เรื่องราวที่มีความผูกพันกับนาคหรืองูมาโดย

ตลอดนั้น ท าให้สัญลักษณ์ประจ าตัวปรัศว

นาถกลายเป็นนาค นอกจากนี้ยังปรากฏเป็น

ลักษณะทางประติมานวิทยาที่ระบุตัวตน

ของติรถังกรองค์นี้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก

ติรถังกรนั้นมีลักษณะเฉพาะในการจ าแนก

                                                           
37สุจิตต์ วงษ์เทศ. นาคมาจากไหน?. กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส,์ 2554. หน้า18-20. 
38เชษฐ ์ติงสัญชลี. พระพุทธรูปอินเดีย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554.หน้า55. 
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ภาพที่ 54 พระพุทธรูปศิลปะมถรุา พิพิธภัณฑ์มถุรา 

น้อยมาก ปรัศวนาถเป็นหนึ่งในองคท์ี่สามารถจ าแนกตัวตนได้จากสิ่งนี้ 

นอกจากนี้เรื่องของรูปแบบการท าประติมากรรมของทั้งสองศาสนานั้น โดยแรกเริ่มมาจาก

ลักษณะการท าประติมากรรมยักษะโบราณ วัฒนธรรมการเคารพบูชายักษะนั้นส่งผลอย่างมากต่อการ

ท าประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาเชนและศาสนาพุทธ นอกจากนี้ลักษณะการประทับนั่งใต้ต้นไม้

แห่งการตรัสรู้นั้นก็ยังมีส่วนคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของยักษะที่มักปรากฏพร้อมกับต้นไม้เสมอ เช่น 

ยักษิณีเหนี่ยวกิ่งไม้และยังเป็นลัทธิเก่าแก่ที่อยู่ ในสังคมอินเดียมาเป็นเวลานาน  ซึ่งลักษณะ

ประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากประติมากรรมยักษะนั้นได้แก่ศิลปะมถุรา โดยปรากฏการท า

ประติมากรรมของทั้งศาสนาเชน (ภาพท่ี53) และศาสนาพุทธ (ภาพท่ี54) 

แต่ต่อมาได้มีการพิสูจน์แล้วว่าพบประติมากรรมรูปเคารพติรถังกรในเมืองมคธ สมัยราชวงศ์

เมารยะซึ่งมีอายุเก่าแก่ว่าหลักฐานที่ปรากฏการท าพระพุทธรูปครั้งแรกคือพระพุทธรูปแบบคันธาระ

และมถุรา ดังนั้นจึงมีข้อสันนิษฐานที่ เชื่อกันว่าพระพุทธรูปคันธาระนั้นน่าเกิดขึ้นภายหลัง
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ภาพที่ 55 ประติมากรรมติรถังกร ศิลปะเมารยะ 

______________________________   

ที่มาภาพ: C.Sivaramamurti. Panorama of 

Jain Art. New Delhi : Time of India,1983. 

ประติมากรรมติรถังกร39 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความเห็นว่าประติมากรรมนาคปรกจากทั้งสองศาสนามี

ความเกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่การถือก าเนิดจากการปฏิวัติทางศาสนาและได้รับอิทธิพลจากลัทธิความเชื่อ

ในสมัยโบราณของอินเดียในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน แต่ในเรื่องข้อสรุปของพัฒนาการประติมานวิทยาของ

ทั้งสองศาสนานั้นเริ่มจากที่โยฮัน โวเกลได้ให้ความเห็นว่าพระพุทธรูปนาคปรกน่าจะเป็นต้นเค้าให้กับ

ประติมากรรมปรัศวนาถ แต่ก็มีการพบหลักฐานประติมากรรมเชนที่มีความเก่าแก่มากกว่าที่โลหนีปุระ 

ซึ่งก าหนดอายุได้ในสมัยราชวงศ์เมารยะ คือราวพุทธศตวรรษที่3-6 ซึ่งเก่าแก่กว่าหลักฐานการเกิด

พระพุทธรูป (ภาพที่55) ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าทฤษฎีที่ปรัศวนาถเป็นต้นแบบให้กับการท า

พระพุทธรูปนาคปรกเองก็สามารถเป็นไปได้เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39Shah UmakantPremanand. Studies in Jaina art. Banaras (India) :Jaina Cultural Research 

Society, 1955. Page.5. 
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สรุปท้ายบท 

จากการศึกษาเปรียบเทียบจากแหล่งที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษา ท าให้ได้ข้อสรุปโดยสังเขป

เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบและพัฒนาการประติมานวิทยาของปรัศวนาถ ที่สามารถบ่งชี้ออกมาเป็น

ลักษณะเด่นได3้ข้อใหญ่ๆ คือ 

กลุ่มท่ี1 ประติมานวิทยาที่บ่งบอกความเป็นปรัศวนาถด้วยตัวเอง  ลักษณะเด่นทางประติมาน

วิทยาในกลุ่มนี้ คือพังพานนาคที่เกิดจากสัญลักษณ์ของปรัศวนาถนั้นเป็นงู กลายเป็นลักษณะเด่นที่บ่ง

บอกความเป็นปรัศวนาถที่ชัดเจนที่สุด เห็นได้ชัดจากกรณีประติมากรรมสรรวโตภัทระที่สามารถใช้

ลักษณะดังกล่าวในการจ าแนกประติมากรรมปรัศวนาถได้ออกจากติรถังกรองค์อ่ืนได้ ดังนั้นลักษณะ

ของการปรากฏพังพานนาคนั้นจึงเป็นลักษณะทางประติมานวิทยาที่ส าคัญซึ่งใช้บอกได้ว่าติรถังกรองค์

นี้คือปรัศวนาถ 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดลักษณะการท าประติมากรรมปรัศวนาถที่มบีุคคลรายล้อมรูปแบบประติมาน

วิทยาที่ปรากฏนั้นเกิดจากประติมานวิทยาที่มีความซับซ้อนขึ้น ทั้งจากเทคนิคการท าประติมากรรม 

วัสดุที่ใช้ และสถานที่ประดิษฐานท าให้เกิดรูปแบบทางประติมานวิทยาของประติมากรรมปรัศวนาถที่

พัฒนาขึ้น 

กลุ่มที่2 ลักษณะของการปรากฏคู่กับบริวาร : การปรากฏยักษะ ยักษีขนาบข้างปรัศวนาถ 

เป็นพัฒนาการของกลุ่มถัดมา จากการท าประติมากรรมติรถังกรเดี่ยวๆก็เริ่มมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง

มากขึ้นเรื่อยๆ โดยลักษณะของบริวารที่เป็นยักษะ ยักษีนั้นก็สามารถใช้จ าแนกตัวติรถังกรได้ชัดเจน

มากขึ้นเช่นกัน 

กลุ่มที่3 ประติมากรรมที่ปรากฏประติมานวิทยาจากประวัติตอนส าคัญของปรัศวนาถคือ 

เรื่องเล่าตอนชนะมารกมถะ(Kamatha’s Attack) ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เป็นประติมานวิทยาส าคัญของ

ปรัศวนาถซึ่งเป็นที่นิยมในการน ามาท าประติมากรรมโดยเฉพาะประติมากรรมในถ้ า เพราะพ้ืนที่

กว้างขวางเอ้ืออ านวยต่อการท าประติมากรรมภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่ 

 ข้อสรุปในเรื่องลักษณะทางประติมานวิทยาของปรัศวนาถนั้นมีลักษณะร่วมกันกับรูปเคารพ

อ่ืนๆที่น่าสนใจอย่างศุปรัศวนาถที่เป็นติรถังกรเหมือนกัน และพระพุทธรูปนาคปรก จากการศึกษาท า

ให้ทราบถึงท่ีมาของการท านาคประดับประติมากรรม โดยมีพ้ืนฐานจากความนิยมบูชางูหรือนาค และ
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พบลักษณะส าคัญของประติมานวิทยาของปรัศวนาถซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนาคอย่างเข้มข้น จาก

ประวัติตอนส าคัญและสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงู จะเห็นว่าพัฒนาการในด้านเรื่องเล่าประติมานวิทยา

นั้นแม้ไม่มีพลวัตที่ชัดเจนนัก แต่ในเรื่องพัฒนาการของรูปแบบการเล่าเรื่ องเชิงประติมานวิทยาผ่าน

ประติมากรรมนั้นมีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
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บทที่4 

บทสรุป 

จากการศึกษารูปแบบและพัฒนาการของประติมานวิทยาปรัศวนาถนั้น ลักษณะส าคัญของ

การศึกษาในครั้ งนี้คือเรื่องของพัฒนาการและรูปแบบของประติมานวิทยาที่ปรากฏในตัว

ประติมากรรมปรัศวนาถว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การศึกษาที่มาของลักษณะทางประติมานวิทยา

ของปรัศวนาถนั้นจึงเป็นประตูสู่การวิเคราะห์ในชั้นต่อไป ซึ่งก็หมายถึงการตั้งข้อสังเกตและการชี้ชวน

ให้เห็นลักษณะเด่นในการเล่าเรื่องราวทางประติมานวิทยา รวมไปถึงการต่อยอดการวิเคราะห์ประติ

มานวิทยาร่วมกับประติมากรรมองค์อ่ืนๆที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น ประติมากรรมศุปรัศวนาถ ใน

ศาสนาเชนและพระพุทธรูปนาคปรกในศาสนาพุทธ เพ่ือให้ได้ประเด็นที่น่าสนใจต่อการศึกษามากขึ้น 

ผู้วิจัยจึงเลือกศิลปะในยุคแรกเริ่มที่มีการพบหลักฐานการท าประติมากรรมปรัศวนาถ คือศิลปะมถุรา

และศิลปะในพ้ืนที่อ่ืนซึ่งเกิดขึ้นช่วงหลังลงมา คือศิลปะราษฏกูฏะในถ้ าเอลโลร่า จากการศึกษาพบว่า

ทั้งสองศิลปะนั้นสามารถแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของประติมากรรมที่ค่อนข้าง

ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อประเด็นปัญหาในการศึกษา 

ผลของการสังเขปพัฒนาการและรูปแบบของประติมานวิทยาปรัศวนาถนั้นท าให้สามารถจัด

กลุ่มและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพัฒนาการของประติมานวิทยาได้ว่าลักษณะทางประติมานวิทยานั้นมี

ความสัมพันธ์กับเรื่องรูปแบบทางศิลปกรรมและสภาพแวดล้อม เช่น จากวัสดุที่ใช้ และสถานที่ติดตั้ง

ประติมากรรม เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการท าประติมากรรมและลักษณะทางประติมานวิทยาที่

ปรากฏ จากตัวอย่างประติมากรรมทั้งสองศิลปะนั้น ท าให้เราสามารถอนุมานถึงพัฒนาการคร่าวๆของ

รูปแบบการเล่าเรื่องประติมานวิทยาผ่านตัวประติมากรรมได้ และสามารถสังเขปการเปลี่ยนแปลงของ

ประติมากรรมดังกล่าวออกมาเป็นหัวข้อ ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อสรุปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยจาก

การศึกษา ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ คือ 

กลุ่มที่1. ลักษณะทางประติมานวิทยาที่บ่งชี้ความเป็นปรัศวนาถด้วยตัวเอง ปรากฏลักษณะ

เด่นคือพังพานนาค และพบลักษณะการท าประติมากรรมปรัศวนาถองค์เป็นเดี่ยวร่วมกับ

ประติมากรรมติรถังกรองค์อ่ืนๆในลักษณะของสรรวโตภัทระ เป็นต้น 
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กลุ่มท่ี2. ลักษณะทางประติมานวิทยาที่มีบุคคลรายล้อมเป็นตัวบ่งชี้ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองช่วง 

คือการปรากฏการท าบริวารเป็นยักษะธรเนนทระ และยักษีปัทมาวตีขนาบข้างประติมากรรมปรัศว

นาถ 

กลุ่มที่3. ลักษณะทางประติมานวิทยาจากประวัติตอนส าคัญคือตอนชนะมาร (Kamatha’s 

Attack) ประติมากรรมเล่าเรื่องตอนชนะมารกมถะ ซึ่งนิยมท าประกอบประติมากรรมหินสลักในถ้ าที่มี

พ้ืนที่กว้างขวางพอที่จะท าภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่ที่มีรายละเอียดมากมาย ไม่เพียงแต่มีการท าพังพาน

นาคแสดงความเป็นปรัศวนาถแต่ยังมีการท าบุคคลส าคัญรายล้อม ทั้งบริวารคือธรเนนทระและปัทมาว

ตี มารเมฆมาลินรวมถึงกองทัพมารที่เมฆมาลินเนรมิตมารบกวนปรัศวนาถอีกด้วย  

ดังนั้นการสังเขปพัฒนาการของประติมานวิทยาของปรัศวนาถท าให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจใน

ลักษณะความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในการท าประติมากรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถเห็น

ข้อสังเกตที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมในแต่ละพ้ืนที่ได้ค่อนข้างชัดเจนจากการศึกษาเปรียบเทียบ

กันระหว่างสองศิลปะ และศึกษาลักษณะเด่นทางประติมานวิทยาที่แสดงออกมาในประติมากรรม

ปรัศวนาถได้ 

นอกจากนี้การศึกษารูปแบบทางประติมานวิทยาของปรัศวนาถนั้นสามารถตั้งข้อสังเกตเชิง

เปรียบเทียบกับประติมากรรมนาคปรกทั้งในศาสนาเดียวกันและในศาสนาอ่ืนๆได้ เช่น ประติมากรรม

ศุปรัศวนาถ และพระพุทธรูปนาคปรก เป็นต้น จากการศึกษาเปรียบเทียบกับศุปรัศวนาถโดยตั้ง

ประเด็นจากเรื่องจ านวนเศียรนาคนั้นพบว่า จ านวนเศียรนาคที่ต่างกันนั้นไม่สามารถใช้จ าแนก

ประติมากรรมทั้งสององค์ได้ เพราะบางครั้งจ านวนเศียรนาคของปรัศวนาถเองก็ไม่ได้มีเจ็ดเศียรเสมอ

ไป นอกจากนี้ประติมานวิทยาที่บ่งบอกความเป็นศุปรัศวนาถ (สวัสติกะ) ก็ไม่ปรากฏชัดเจนใน

ประติมากรรมติรถังกรที่มีพังพานนาคห้าเศียร เพ่ือช่วยในการจ าแนกข้อแตกต่างของสององค์จึง

อาจจะต้องใช้ลักษณะแวดล้อมอ่ืนๆในการระบุ เช่น ยักษะ ยักษีบริวาร หรือ การติดตั้งประติมากรรม

ทั้งสององค์ร่วมกับประติมากรรมติรถังกรองค์อ่ืนๆ เช่น อทินาถ หรือมหาวีระ เป็นต้น 

แต่ในประเด็นเรื่องที่มาและความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันของประติมากรรมเหล่านี้ ท าให้

เห็นลักษณะเด่นของประติมากรรมปรัศวนาถที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในเรื่องขององค์ประกอบเรื่องนาค

ในประติมากรรม แม้ว่าจะมีความคล้ายกันอย่างมาก แต่ประติมานวิทยาของปรัศวนาถนั้นเป็นรูปแบบ
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ที่ค่อนข้างมีระเบียบที่แน่นอนตายตัวเห็นเด่นชัด จากประวัติตอนส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับนาคคือ

ตอนชนะมาร รวมถึงความเกี่ยวข้องกับนาคจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจ าองค์ที่มีการกล่าวถึงใน

คัมภีร์ ดังนั้นเรื่องของการปรากฏพังพานนาคที่ด้านหลังประติมากรรมนั้นเป็นลักษณะเด่นทางประติ

มานวิทยาที่บ่งชี้ความเป็นปรัศวนาถได้แน่นอน ซึ่งปัจจัยทางประติมานวิทยาที่เกี่ยวข้องกับนาคใน

ประติมากรรมอ่ืนๆ ที่คล้ายกันนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดของประติมากรรมนั้นๆ 

จากการศึกษาจึงท าให้สามารถสกัดลักษณะเด่นที่เป็นปัจจัยหลักในประติมานวิทยาของปรัศวนาถดังที่

ได้กล่าวไป 

การศึกษาครั้งนี้ยังท าให้เห็นความสัมพันธ์ของประติมากรรมนาคปรกในศาสนาเชนและ

ศาสนาพุทธที่มีความคล้ายคลึงกัน นอกเหนือจากเรื่องของรูปแบบแล้วที่มาของประติมานวิทยา

ดังกล่าวก็มีความคล้ายคลึงกันแต่คนละบริบทกัน ของศาสนาเชนนั้นมาจากเรื่องราวในประวัติตอน

ชนะมาร ส่วนศาสนาพุทธเกิดขึ้นในสัปดาห์เสวยวิมุติสุขภายหลังการตรัสรู้แล้ว จึงเกิดการท า

ประติมากรรมจากเรื่องราวดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีนาคมาเกี่ยวข้อง ซึ่งน่าจะเกิดจากปัจจัยความ

นิยมในลัทธิการบูชานาคของอินเดียที่มีมาแต่โบราณ รวมถึงเรื่องราวจากคัมภีร์หรือต านานตอนส าคัญ

ซึ่งอาจมีที่มาจากสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและความเชื่อของคนในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันแต่โบราณ เช่น 

การนับถือนาคหรือต้นไม้ ซึ่งถูกกล่าวถึงผ่านการใช้คัมภีร์ทางศาสนาช่วยให้ได้รับความน่าเชื่อถือมาก

ยิ่งขึ้น แม้ว่าประติมากรรมทั้งสองจะมีข้อแตกต่างดังที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และแจกแจง

รายละเอียดไปในบทที่แล้ว แต่ก็ท าให้สามารถศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มประติมากรรมนาคปรก

ดังกล่าวเพ่ือหาลักษณะเด่นและข้อสังเกตที่น่าสนใจของประติมากรรมปรัศวนาถได้ค่อนข้างชัดเจน 

แม้ว่าการศึกษาในเรื่องล าดับการเกิดก่อนหลังของกลุ่มประติมากรรมนาคปรกนั้นจะยังไม่สามารถสรุป

ได้แน่ชัด แต่ประติมานวิทยาของปรัศวนาถนั้นมีความชัดเจน และมีความเป็นไปได้ว่าประติมากรรม

ปรัศวนาถจะเป็นต้นแบบในการท าประติมากรรมนาคปรกให้กับประติมากรรมศุปรัศวนาถและ

พระพุทธรูปนาคปรก 

 ผลจากการศึกษาประติมานวิทยาของปรัศวนาถนั้นยังท าให้เกิดการตั้งค าถามถึงการศึกษา

รูปแบบประติมานวิทยาของติรถังกรองค์อ่ืนๆ นอกเหนือจากปรัศวนาถและมหาวีระ ซึ่งส่วนมากยังไม่

มีการศึกษาในเชิงแจกแจงรายละเอียดที่ชัดเจนหรือมีการตั้งประเด็นวิเคราะห์อย่างเป็นทางการ 

โดยเฉพาะติรถังกรองค์อ่ืนๆที่ยังไม่มีการระบุชัดเจนในเรื่องประติมานวิทยาในประติมากรรมที่เด่นชัด 
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จึงถือเป็นประเด็นที่สามารถท าการศึกษาต่อยอดต่อไปได้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางองค์ความรู้เรื่องประติมาน

วิทยาในศาสนาเชนที่มากขึ้น 

อนึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการและความ

เปลี่ยนแปลงเรื่องรูปแบบในการเล่าเรื่องราวทางประติมานวิทยาของปรัศวนาถ  รวมถึงชี้ให้เห็น

ลักษณะความเปลี่ยนแปลงในเรื่องรูปแบบและความสัมพันธ์กับประติมากรรมอ่ืนๆที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ในส่วนของประติมานวิทยาปรัศวนาถเองแม้จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่

ชัดเจนมากนักแต่ท าให้เราทราบว่ารูปแบบของประติมากรรมนั้นส่งผลต่อการเล่าเรื่องร าวและ

องค์ประกอบทางประติมานวิทยาเช่นกัน การศึกษาประติมานวิทยาในศาสนาเชนครั้งนี้ยังเป็นการ

เผยแพร่เป็นภาษาไทย ให้ผู้ที่ศึกษาและสนใจได้อ่านและท าความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น แต่การศึกษาใน

ประเด็นดังกล่าวของผู้วิจัยเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นและน าไปสู่กระบวนการขับเคลื่ อนการ

เรียนรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องและสืบเนื่องต่อไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาต่อยอดเพ่ือองค์ความรู้

ที่ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
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