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บทคัดย่อภาษาไทย 

61101203 : โบราณคดี แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : พุทธศาสนา, พัฒนาการ, บทบาท, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นาย อธิพัฒน์ ไพบูลย์: พัฒนาการและบทบาทของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 6-12  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 

 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาพัฒนาการและบทบาทของพุทธศาสนาท่ีมีต่อรัฐแรกเริ่มในเอเชีย -

ตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 6-12 ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีและแนวคิดภารตวิภัฒน์  
(Indianization) พบว่า วัฒนธรรมอินเดียท้ังพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูได้เข้ามายังเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับการเติบโตของการค้าข้ามคาบสมุทรของพ่อค้าชนชาติต่าง ๆ เช่น ชาวอินเดียและ
จีน 

ท้ังนี้พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มิได้มีท่ีมาจากที่ใดท่ีหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่มีท่ีมาจาก
หลายภูมิภาคของอินเดีย จำแนกได้ 3 แหล่งท่ีมาและ 3 ช่วงเวลา ดังนี้ 

1) อินเดียภาคใต้ ภายใต้อิทธิพลศิลปะอมราวดี อายุประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี 10 ถึงพุทธ
ศตวรรษท่ี 11 

2) อินเดียภาคเหนือ ภายใต้อิทธิพลศิลปะคุปตะ อายุประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี 11 ถึงพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 

3) อินเดียภาคตะวันตก ภายใต้อิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ อายุระหว่างราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 

การมีท่ีมาจากหลายภูมิภาคของอินเดีย ทำให้พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความ
หลากหลายตามไปด้วย ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีท่ีหลากหลายและข้อความในเอกสารจีนท่ีอ้างถึง
พุทธศาสนา ปรากฏอยู่ร่วมกันมากกว่าหนึ่งนิกายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพุทธศาสนาจึงได้เข้ามาต้ัง
มั่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งอิทธิพลต่อสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดการนำชุดความคิด
ใหม่ เช่น ระบบศีลธรรม จักรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนา รวมท้ังรูปแบบการเมืองการปกครอง มาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับสังคมด้ังเดิม ท้ายท่ีสุดจึงเกิดการยกระดับสภาพสังคมเป็นสังคมระดับรัฐ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

61101203 : Major (Archaeology) 
Keyword : Buddhism, development, rule, Southeast Asia 

MR. ATIPHAT PAIBOOL : DEVELOPMENT AND ROLE OF BUDDHISM IN 
SOUTHEAST ASIA, DURING 1ST-7TH CENTURY A.D. THESIS ADVISOR :  SARITPONG 
KHUNSONG 

This research is focused on the development and role of Buddhism in Southeast 
Asia during the 1-7 century A.D. through archaeological evidence and the lens of 
Indianization theory. The result demonstrates that during the first haft of the first 
millennium A.D. the maritime trade route across the Bay of Bengal has increased 
dramatically, because Indian people have developed their social structure into a state-
level - motivated the luxury and lavish goods requirement from overseas. Consequently, 
Buddhist monks and Hindu brahmin had used those growths to travel to Southeast Asia. 

Buddhism in Southeast Asia did not originate exclusively from one center in India, 
which distinguished into three origins and three periods. 

1) South India region under the influence of Amaravati arts (ca. 5th- 6th century 
A.D.) 

2) North India region under the influence of Gupta art (ca. 6th-7th century A.D.) 

3) The region of Western India under the influence of post-Gupta art (ca. 7th-8th 
century A.D.) 

By those various roots of Indian Buddhism, as a result, Buddhism in Southeast 
Asia is also diverse. Chinese documents referring to more than one sect of Buddhism 
coexists in Southeast Asia. Consequently, Buddhism had influenced Southeast Asian 
society with new cosmology, and Indian social structure ushered to early Indianized states 
of Southeast Asia in the first century A.D. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์นี้จะมิสามารถสำเร็จลุล่วงได้หากมิได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาและการค้นคว้าจาก
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ศึกษาต้ังแต่เร่ิมศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใน
ปีพ.ศ. 2561 ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท้ังสองท่านอันประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรัส
สา คชาชีวะ และรองศาสตราจารย์ ดร.สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง ผู้ท่ีเป็นมากกว่าท่ีปรึกษา อาจารย์ท้ังสองท่านได้ให้
คำปรึกษาและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นคว้าวิจั ย รวมท้ังกำลังใจ ความเอ็นดู และความ
ห่วงใยท่ีได้มอบแรงผลักดันอย่างมาก กระท่ังสำเร็จออกมาเป็นวิทยานิพนธ์เล่นนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุก
ท่านในภาควิชาโบราณคดีท่ีคอยสอบถามและให้กำลังใจผู้ศึกษาตลอด ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สายัณห์ แดงกลม จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะท่ีให้คำปรึกษาและ
กำลังใจอยู่เสมอ รวมท้ังศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะผู้ท่ีผู้
ศึกษาได้ไปขอรับคำแนะนำอยู่หลายหนเกี่ยวกับความรู้ด้านประติมานวิทยาและศิลปะอินเดีย 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวโบราณคดีท่ีได้เอื้อเฟื้อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ศึกษามาโดย
ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่พล (พลพยุหะ ไชยรส) พี่ชายท่ีแสนดีท่ีได้เอ้ือเฟื้อหนังสือและให้กำลังใจอยู่เสมอ 
น้องปลาทู (วิศวะ ชินโย) ผู้อุทิศเวลาส่วนตัวขับรถพผู้ศึกษาไปเก็บข้อมูลตามสถานท่ีต่าง ๆ น้องโบ๊ท 

(กิจสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ์) ท่ีช่วยผู้ศึกษาในการพิสูจน์อักษรและจัดการรูปเล่มวิทยานิพนธ์หลายต่อ
หลายรอบ และน้องเบนซ์ (ธวัชชัย สินทอง) สำหรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคท่ีผู้ศึกษาไม่มีความชำนาญ
นอกจากนั้นขอขอบคุณผู้คนมากมายท่ีผู้ศึกษาได้รู้จัก วิทยานิพนธ์เล่มนี้ประกอบสร้างข้ึนด้วยประสบการณ์ท่ีผู้
ศึกษาได้รับมาจากผู้คนท่ีได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย และทำให้ผู้ศึกษาเป็นอย่างทุกวันนี้ 

สุดท้ายผู้ศึกษาขอมอบวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นสิ่งอุทิศสุดท้ายแด่ คุณแม่สุวคนธ์ ตรีลาภรัตนา 
คุณยายอันเป็นท่ีรักยิ่งผู้ล่วงลับก่อนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสมบูรณ์ไม่นานนัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผล

บุญแห่งการเผยแพร่ความรู้ด้านพุทธศาสนาในครั้งนี้จะส่งไปถึงคุณยายในดินแดนสุขาวดี 
  
  

นาย อธิพัฒน์  ไพบลูย์ 
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บทที่ 1  

บทนำ  

 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา  

ยอร์ช เซเดส์ (George Cœdès) นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสได้เคยกล่าวถึงการเกิดขึ้นของ

วัฒนธรรมยุคประวัติศาสตร์ระยะแรกเริ่มในพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์ไว้ว่า เป็นผล

โดยตรงมาจากการรับวัฒนธรรมจากภายนอกได้แก่วัฒนธรรมจากอนุทวีปอินเดียมาพัฒนาขึ้นเป็น

วัฒนธรรมของตนเอง (Indianization) เพื่อยกสถานะของตนเองให้สูงขึ้นเทียบได้กับกลุ่มชาวอินเดีย 

ก่อให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่ผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างพ่อค้าชาวอินเดียและกลุ่มชาว

พื้นเมือง ทำให้กลุ่มชาวพื้นเมือ’เริ่มเลียนแบบวัฒนธรรมอินเดียจากการค้า กระท่ังต้ังตัวขึ้นเป็น

กษัตริย์แบบอินเดียและเชิญพราหมณ์ชาวอินเดียมาเป็นท่ีปรึกษา ดังข้อมูลจากศิลาจารึกเสายูปะ 

(Yupa Pillars Inscription) ณ เกาะบอร์เนียว กล่าวถึงการทำพิธีแบบพราหมณ์โดยกษัตริย์มูลวรมัน 

(Griffiths, 2014: 53) รวมไปถึงตำนานปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรฟูนันท่ีว่า “พระราชาองค์แรกของ

อาณาจักรแห่งนี้เป็นพราหมณ์จากอินเดียช่ือ “โกณฑินยะ” ได้เดินทางมายังดินแดนทะเลใต้ ตามคำ

บอกของเทวดาประจำตระกูลซึ่งได้มอบศรให้ในความฝัน ครั้นตอนเช้าโกณฑินยะพบศรวางอยู่ท่ีโคน

ต้นไม้ในเทวาลัย จึงได้ลงเรือเดินทางมาถึงอาณาจักรแห่งนี้ก่อนจะได้พบราชินีของฟูนันช่ือว่า “ลิวเย่ 

(Liu-ye)” หรือนางใบมะพร้าวที่ต้องการปล้นสะดมเรือของตน โกณฑินยะจึงแผลงศรทะลุเรือของนาง 

นางใบมะพร้าวจึงยอมอ่อนน้อมเป็นภรรยาของพราหมณ์หนุ่ม ขณะนั้นนางมิได้สวมส่ิงใด โกณฑินยะ

จึงพับผ้าเข้าและสวมลงไปบนศีรษะของนาง ก่อนเขาจะขึ้นปกครองประเทศและสืบราชวงศ์ต่อไป” 

(Cœdès, 1962: 37-38, 52, 54)  

การหล่ังไหลเข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียส่งผลให้เกิดการพลวัตทางสังคม-วัฒนธรรมมากมาย

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ การเกิดรูปแบบสถาบันทางสังคมในลักษณะเดียวกับสังคมอินเดีย 

การรับศาสนาจากอินเดีย (พุทธศาสนาและฮินดู) มาปรับใช้ เอียน แมบเบท ( Ian Mabbett) อธิบาย

ว่า วัฒนธรรมอินเดียได้เข้ามาพร้อมการเดินทางหาทรัพยากร และเข้ามาเปล่ียนแปลงโลกทัศน์ของ

ชาวพื้นเมือง ทำให้ชาวพื้นเมืองรับและปรับใช้ (Localization) ด้วยกระบวนการนี้แนวคิดทางการ

ปกครองแบบอินเดียจึงปรากฏขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Mabbett, 1977: 1-14) 

ด้านการปรับใช้ศาสนาจากอินเดียนั้น เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในเอเชีย -

ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุท่ีศาสนาในพื้นท่ีแถบนี้มีความคล้ายคลึงกับศาสนาจากอินเดียอยู่เป็นทุน 



  2 

คือมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมศาสนาแบบด้ังเดิมท่ีนับถือธรรมชาติเช่นกัน จึงเป็นการง่ายท่ีจะปรับให้

สอดรับกับศาสนาพื้นถิ่น กมเลศวร ภัตตาจารย์ กล่าวว่า ในฟูนันปรากฏความเช่ือเรื่องภูเขาศักดิ์สิทธิ์

ท่ีประทับของเทพเจ้า และเป็นประเพณีโบราณคงอยู่มานานแล้ว ก่อนจะมีการเคารพพระศิวะแทนท่ี 

ณ ภูเขาแห่งนั้น เนื่องจากมีความใกล้เคียงกัน (กมเลศวร ภัตตาจารย์, 2547: 17-18.) 

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง เสนอมุมมองว่า ศาสนาจากอินเดียท้ัง 2 ศาสนาได้เข้ามามีบทบาทใน

อุษาคเนย์อย่างช้านาน โดยศาสนาพราหมณ์มีโลกทัศน์พื้นฐานอย่างหนึ่ง คือ วรรณาศรม (วรรณะ) 

และความบริสุทธิ์ (มลทิน) ทำให้พราหมณ์อาจรังเกียจชนพื้นเมืองพอสมควร ดังนั้นอารยธรรมแบบ

พราหมณ์จึงกระจุกอยู่เพียงชนช้ันสูง ท้ังศาสนาพราหมณ์ยังมีคำสอนและประเพณีท่ีชนช้ันสูงนำไปใช้

ประโยชน์ทางการเมืองได้ กระนั้นชนพื้นเมืองไม่ได้รับหลักปรัชญาของศาสนาพราหมณ์มาท้ังหมด ชน

ช้ันสูงจึงไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาพราหมณ์เพียงแต่พึ่งพิงพิธีกรรมอย่างพราหมณ์เท่านั้น ทว่าใน

กรณีศาสนาพุทธท่ีมีข้อบัญญัติบางอย่างบางเบากว่าจึงกลมกลืนกับความเช่ือด้ังเดิมและวัฒนธรรม

พื้นบ้านได้ง่ายกว่า จึงเห็นได้ว่าแม้บางช่วงเวลาศาสนาพราหมณ์จะเข้มข้น แต่ความเช่ืออื่นยังคง

ปรากฏอยู่อย่างสืบเนื่อง (คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, 2560: 13-14)  

เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมจากข้อมูลด้านเอกสารในช่วงต้นประวัติศาสตร์ เช่น จดหมายเหตุ

ราชวงศ์ฉี (ราวพุทธศตวรรษท่ี 10) ระบุว่า “ประเพณีของประชาชนชาวฟูนันก็คือนับถือเทวดาเขา

หล่อรูปสำริดของเทวดาเหล่านี้ รูปท่ีมี 2 หน้าก็มี 4 แขน รูปท่ีมี 4 หน้าก็มี 8 แขน แต่ละแขนถือของ

บางอย่าง เป็นต้นว่า เด็ก นกหรือสัตว์ 4 เท้า หรือดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์” และ “ประเพณีของ

ประเทศคือการเคารพบูชาพระมเหศวร พระองค์เสด็จลงมาบ่อย ๆ บนเขาโมตัน (Mo-tan)” รูปท่ีมี 2 

หน้า ก็มี 4 แขน หมายถึง พระหริหระ คือ พระนารายณ์และพระศิวะรวมกันเป็นองค์เดียว แสดงถึง

การผสมผสานไวษณพนิกายและไศวนิกาย (Cœdès, 1968: 55-56; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล , 

2549: 15-20) จดหมายเหตุราชวงศ์ฉีระบุอีกว่า พระราชาเชเยปาโม (She-yeh-pa-mo) หรือพระเจ้า

ชัยวรมันแห่งฟูนัน ได้ส่งคณะพ่อค้าไปยังกวางตุ้ง แต่ขากลับได้รับพระภิกษุชาวอินเดียช่ือนาคเสนติด

มาด้วยจากจามปา พระเจ้าชัยวรมันจึงส่งพระนาคเสนไปพร้อมคณะทูตในการถวายเครื่องราช -

บรรณาการ แด่พระจักรพรรดิจีนในพ.ศ. 1027 (Cœdès, 1968: 46-47) 

จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความแพร่หลาย หรือการยอมรับนับถือศาสนาจาก

อินเดียท้ังพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูในพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยฟูนัน สอดรับกับหลักฐาน

ทางโบราณคดีจำนวนไม่น้อยท่ีพบ เป็นต้นว่า หัวแหวนสลักคาถาเย ธมฺมา ภาษาสันสกฤต ตัวอักษร

พราหมี, จารึกคาถาเยธมฺมา ภาษาสันสกฤต บนแผ่นทอง, พระพุทธรูปไม้, พระพุทธรูปศิลา จากเมือง
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ออกแก้ว (Oc-Eo) บริเวณปากแม่น้ำโขง ประเทศเวียดนาม กลุ่มประติมากรรมขนาดใหญ่จากเมืองอัง

กอร์ บอเรย (Angkor Borei) ประกอบด้วย พระพุทธรูป, รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, เทวรูปพระ

วิษณุ 8 กร, เทวรูปพระหริหระ, เทวรูปพระกฤษณะโควรรธนะ (Tingley, 2009: 124; Miksic, 2017: 

166; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2515: 10-14)  

ความแพร่หลายของวัฒนธรรมศาสนาจากอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เป็นผลทางตรง 

อันสืบเนื่องมาจากการติดต่อกับวัฒนธรรมอินเดียอย่างเข้มข้นต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์กล่าวคือ 

การเดินทางข้ามทะเลของชาวอินเดียมายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มขึ้นในสมัยโลหะตอน

ปลาย เพื่อการค้าและการแสวงหาวัตถุดิบสำคัญบางประการ ดังปรากฏการอ้างอยู่อย่างต่อเนื่องใน

เอกสารอินเดียจำนวนมาก อาทิ รามายณะ กล่าวถึง สุวรรณภูมิหรือสุวรรณทวีป , อรรถศาสตร์ ฉบับ

เกาฏิลยะ (Kautilya Arthashastra) มีการอ้างถึงการเดินทางสู่ดินแดนทะเลไกลเรียกว่า “สุวรรณ

ทวีป” เพื่อตามหาเครื่องหอมชนิดหนึ่งมีสีเหลืองช่ือ กาเลยกะ (Kaleyaka) พร้อมด้วยไม้กฤษณาช้ันดี, 

มหากรรมวิภังค์ (Mahakarma Vibhanga) กล่าวถึง พ่อค้าผู้เช่ียวชาญการเดินเรือ นิยมเดินทางไป

ค้าขายยังสุวรรณภูมิ หรือมิลินทปัญหา ในวรรคท่ี 9 ธุตังคปัญหา กล่าวถึงนายพาณิชย์ผู้มั่งค่ังได้

เดินทางด้วยเรือไปยังเมืองท่าต่าง ๆ คือ วังคะ ตักโกละ จีนะ โสวีระ สุรัฎฐะ อลสันทะ โกละปัตตนะ 

สุวรรณภูมิ และอีกหลายแห่ง (Ray, 1994: 87)  

หลักฐานทางโบราณคดีได้ช่วยยืนยันการติดต่อสัมพันธ์นั้นอย่างชัดเจนดังปรากฏหลักฐานจาก

อินเดียเป็นจำนวนมากต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (สมัยโลหะตอนปลาย) หรือราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 3-5 ตรงกับสมัยราชวงศ์โมริยะ หลักฐานสำคัญท่ีปรากฏได้แก่ ลูกปัดหินกึ่งมีค่า (Semi-

precious stone bead) ประกอบด้วย หินคาร์เนเลียน หินโอนิกซ์ หินอาเกต และลูกปัดแก้วสีต่าง ๆ 

กลุ่มหินนี้มีแหล่งผลิตและแหล่งวัตถุดิบพบมากในอินเดียแต่ไม่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงเวลา

พุทธศตวรรษท่ี 3-5 นี้ คือช่วงเวลาเดียวกันกับการแต่งคัมภีร์อรรถศาสตร์ (ผาสุข อินทราวุธ , 2548: 

34-35, 38; Ray, 1994: 91-94) 

หิมานศุ พี. ราย (Himanshu P. Ray) กล่าวว่า การเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วของพุทธศาสนาใน

อินเดีย ส่งผลให้เกิดการค้าขายทางทะเลระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะระบบการ

ปกครองสงฆ์มีขนาดใหญ่มากขึ้น เมื่อสังฆะมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงเรียกร้องการอุปถัมภ์มากยิ่งขึ้นส่ิงนี้จึง

เป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้มีการออกเดินทางเพื่อตามหาส่ิงของต่าง ๆ เช่น มาลัยจากดอกไม้ช้ันดี หรือน้ำมัน

ไม้หอม เพื่อมาถวายแด่สังฆะท่ีเหล่าพ่อค้านับถือ (Ray, 1994: 126-127) ประเด็นการกระจาย
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ตัวอย่างมากของพุทธศาสนาท่ีหิมานศุ รายยกมานี้ สัมพันธ์กับการพัฒนาของพุทธศาสนาอย่าง

ต่อเนื่องต้ังแต่หลังการเสด็จปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า 

อนึ่ง หลังจากองค์ศาสดาสมณโคดมเสด็จดับขันธ์ได้ไม่กี่ สัปดาห์ หมู่สงฆ์ได้หารือกันถึง

หลักธรรมและข้อบังคับทางศาสนาซึ่งองค์ศาสดาได้เคยมีพระดำรัสไว้เมื่อครั้งทรงพระชนม์อยู่ นำไปสู่

การสังคายนาพระธรรมคำสอนนำโดยพระสงฆ์เถระผู้ใหญ่ การสังคายนานั้นมิได้สำเร็จในครั้งเดียว ใน

ราวพุทธศตวรรษท่ี 2 หมู่สงฆ์เริ่มมีความเห็นต่างในข้อพระธรรมและข้อพระวินัยท่ีพระเถระได้เคย

รวบรวมไว้เมื่อการสังคายนาครั้งแรก ความเห็นต่างนี้นำไปสู่ความแตกแยกในหมู่สงฆ์ เกิดเป็นสำนัก

คิดท่ีต่างกันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มความคิดใหญ่ คือ 1) กลุ่มสถวีระ กลุ่มสงฆ์นี้มีความเห็นยืนยันตาม

การสังคายนาของพระเถระในครั้งแรก จึงเรียกว่า “เถรวาท” และ 2) กลุ่มมหาสังฆิกะ หรืออาจาริ

ยวาท เพราะถือตามท่ีอาจารย์ของตนแก้ไขในภายหลัง  

กระท่ังในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ. 270-312) พระองค์ทรงโปรดให้สังคายนาพระ

ธรรมขึ้นเป็นครั้งท่ี 3 อันมีเหตุจากความแตกแยกของหมู่สงฆ์ออกเป็น 18 นิกาย แต่ผลสืบเนื่องสำคัญ

หลังการสังคายนาส้ินสุดลง คือ พระองค์ได้ทรงส่งสมณทูตออกไปตามดินแดนต่าง ๆ เพื่อเผยแผ่ศาสนา

ดังท่ีได้ทำการประชุมใหม่เป็นครั้งท่ี 3 โดยพระองค์ได้ทรงส่งสมณทูตออกไป 9 สาย1  ประกอบด้วย 1) 

แคชเมียร์และคันธาระ (Kashmir and Gandhara) 2) มหิษามณฑล (Mahisamandala) 3) วนวาสี 

(Vanavasi) 4) อปรันตะ (Aparanta) 5) มหารัตฏะ (Maharattha) 6) โยนะ (Yona) 7) หิมวันตะ 

(Himavanta) 8) สุวรรณภูมิ (Suvannabhumi) และ 9) ตัมพปัณณิ (Tambapanni) (Hazra, 1982: 

25-28, 38-39; ผาสุข อินทราวุธ, 2543: 1-2) นับเป็นการส่งเสริมให้คณะสงฆ์เดินทางออกไปยังดินแดน

ต่าง ๆ ท้ังในเขตพระราชอาณาจักรและนอกเขตอนุทวีป เช่น เอเชียกลาง เกาะศรีลังกา อาจรวมถึงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

ความแตกแยกในหมู่สงฆ์นี้มิได้เกิดขึ้นจากความขัดแย้งเรื่องอำนาจทางการปกครองหมู่สงฆ์ 

แต่มีท่ีมาจากการตีความพุทธลักษณะของพุทธองค์ และข้อพระธรรมตามความเห็นของฝ่ายตน เป็น

ต้นว่า ตามความเห็นของฝ่ายเถรวาท พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ในลักษณะท่ี

พระองค์ มีพระกายเป็นมนุษย์ทุกประการ ส่วนฝ่ายมหาสังฆิกะนั้นตีความขัดแย้งกับฝ่ายพระเถระว่า 

พระพุทธเจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา (เป็นโลกุตระ) มีกายทิพย์และแสดงองค์เป็นมนุษย์โดยมายาเพื่อช่วย

 
1 ทั้งน้ีชื่อสถานที่ทั้ง 9 สายน้ันปรากฏในจารึกเสาพระเจ้าอโศกหมายเลข 5 และ 8 พบที่สถูปสาญจีเพียง 

8 สาย คือ ไม่ปรากฏคำว่า “สุวรรณภูมิ” ในจารึกทัง้สองหลัก แต่คำว่าสุวรรณภูมิน้ีมาปรากฏในคัมภีร์มหาวงศ์ซึ่ง
เขียนข้ึนในเกาะลังการาวพุทธศตวรรษที่ 10 (Hazra, 1981: 38-39) 
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สัตว์โลกให้พ้นทุกข์ แม้จะส้ินพระชนม์แล้ว แต่พระสรีระของพระองค์ยังดำรงอยู่ในอนุภาพของ

จักรวาลไม่ส้ินสลาย ไม่ส้ินสุด2  ท้ังนี้ฝ่ายมหาสังฆิกะได้เปล่ียนแปลงเสริมเติมพระสูตรและพระธรรม

วินัยขึ้นมาก โดยอ้างว่าเป็นพุทธพจน์ท้ังส้ิน และไม่ยอมรับธรรมวินัยในการสังคายนาครั้งท่ี 1 เพราะ

ถือว่าไม่ใช่พุทธพจน์อย่างแท้จริง คัมภีร์ของฝ่ายมหาสังฆิกะเลือกใช้ภาษาสันสกฤตและปรากฤตใน

การบันทึก แบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ สูตร วินัย อภิธรรม ธารณี และปกิณณกะ ต่างจากฝ่ายเถรวาทท่ี

นิยมใช้ภาษาบาลีในการบันทึกคำสอน อย่างไรก็ดีฝ่ายมหาสังฆิกะไม่ได้ปฏิเสธหลักธรรมหรือแนวคิด

ของฝ่ายสถวีระท้ังหมด เพียงแต่เลือกรับแนวคิดสำคัญซึ่งเป็นแก่นของคำสอน คือ อริยสัจ 4 

อริยมรรค 8 ปฏิจจสมุปบาท และอนัตตา (Hazra, 1982: 28-29; ผาสุข อินทราวุธ , 2543: 2-3) 

ตัวอย่างนิกายสำคัญบางนิกายดังนี้ 

 

สถวีระ หรือเถรวาทิน เป็นสำนักคิดด้ังเดิมของพุทธศาสนาเช่ือกันว่าสถาปนาขึ้นโดยพระอุปาลีเถระ3 

หลังการสังคายนาครั้งท่ี 2 มีถิ่นฐานแห่งแรกอยู่ ณ เมืองปาฏลีบุตร (ปัตตนะ) ก่อนจะแพร่กระจายไปยังเมือง

ต่าง ๆ  อาทิ โกสัมพี อวันตี อุชเชนี และเมืองอื่น ๆ ในทิศตะวันตกของอินเดีย จารึกท่ีเมืองนาคารชุนโกณฑะ

ระบุถึง การแพร่กระจายของสำนักคิดนี้จากอินเดียตะวันตกลงมาสู่ดินแดนอินเดียภาคใต้ฝ่ังตะวันออก (เมือง

นาคารชุนโกณฑะและเมืองกาญจีปุรัม) ก่อนแพร่กระจายไปสู่เกาะลังการาว-พุทธศตวรรษท่ี 3 ในช่ือ “เถร

วาทิน-วิภัชชวาทิน (Theravadins-Vibhajjavadins)” คำสอนสำคัญของสำนักคิดสถวีระบรรจุอยู่ในคัมภีร์ 3 

หมวด คือ สูตระ วินายะ และอภิธรรมะ เรียกรวมกันว่า “ไตรปิฎก” บันทึกด้วยภาษาบาลี  

หลักใหญ่ใจความของสถวีระนั้น คือ พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเพียงแต่ปรากฏลักษณะ

บางประการท่ีเหนือกว่าคนท่ัวไป (มหาบุรุษลักษณะ) พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงอันสูงสุดด้วยการ

บำเพ็ญเพียรอย่างหนักด้วยพระองค์เอง คนธรรมดาท่ัวไปสามารถไปถึงความจริงอันสูงสุดได้ด้วยการ

ทำความดี (ศีละ) และฝึกจิตของตนให้บริสุทธิ์เท่านั้น (สมาธิ) เพื่อเข้าใจถึงความไม่เท่ียงแท้ของส่ิงต่าง 

ๆ หรือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ปัญญา) เมื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุดแล้ว คนผู้นั้นจะถูกเรียกว่า 

“อรหันต์” ความเป็นอรหันต์นี้ไม่มีทางเส่ือม ผู้เข้าถึงความเป็นอรหันต์นี้คือผู้เข้าถึงนิพพานอย่าง

สมบูรณ์ ฉะนั้นแนวคิดของการไปสู่ความหลุดพ้นตามกรอบความคิดแบบสถวีระนั้นเกิดขึ้นได้ด้วย

กระบวนการปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยความเพียรของบุคคลนั้น ๆ (Hazra, 1982: 29-30) 

 
2 ความคิดดังกล่าวน้ีเป็นพ้ืนฐานสำคัญของแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ (ผาสุข อินทราวุธ, 2543: 3) 
3 จารีตทิเบตเชื่อว่า ผู้ก่อต้ังนิกายสถวีระน้ีคือ พระมหากัจจายนะ แห่งเมืองอุชเชนี (Hazra, 1982: 29) 
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มหาสังฆิกะ หรืออาจาริยวาท แยกออกจากสถรีวะเมื่อครั้งการสังคายนาครั้งท่ี 2 ได้

สังคายนาพระธรรมขึ้นต่างหากเรียกว่า มหาสังคีติ แล้วเรียกพวกตนว่า มหาสังฆิกะ แปลว่า “สงฆ์หมู่

ใหญ่” คณะสงฆ์กลุ่มใหม่นี้มีท่ีพำนักสำคัญอยู่ในเขตเมืองเวสาลี ปาฏลีบุตร และในภาคตะวันตก

ตลอดจนภาคตะวันตกเฉียงเหนือ บางส่วนกระจายไปถึงดินแดนอานธระ กลุ่มสงฆ์ผู้ปฏิบัติตาม

แนวทางแบบมหาสังฆิกะได้ลดทอนพระธรรมวินัยบางข้อลง เพราะมีความเห็นว่าไม่จำเป็นและเป็น

เรื่องเล็กน้อย ท้ังยังมองว่ากลุ่มสงฆ์คณะเดิม (สถวีระ) ยึดติดกับแนวคิดเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา มาก

จนเกินไป ทำให้มองเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์ ส่งผลให้สงฆ์ปลีกตัวออกจากสังคมมาก

เกินไป 

ท้ังยังมองว่าพระพุทธเจ้าทรงอยู่ในสภาวะทิพย์ (โลกุตระ) ทรงอยู่ในสมาธิเสมอ ทรงทราบ

ความทุกอย่าง มีสติควบคุมพระองค์เสมอ สภาวะก่อนการไปถึงความเป็นพระพุทธเจ้านั้น (พระ

โพธิสัตว์) มีสภาวะเดียวกันกับพระพุทธเจ้า คือ เป็นโลกุตระ พระสงฆ์ในฝ่ายมหาสังฆิกะได้อธิบาย

พระธรรมของพระพุทธองค์ว่า สามารถแบ่งออกเป็น 9 ลำดับย่อย หรือ 4 ลำดับใหญ่ แต่สามารถ

เข้าถึงได้หรือสำเร็จได้ในเวลาเดียวกัน ฉะนั้นการจะเข้าใจสภาวะดังกล่าวของพระพุทธเจ้าและพระ

โพธิสัตว์ได้นั้น ต้องมีปัญญาเป็นหลักใหญ่ มีความกรุณาต่อสัตว์โลก และมีอุบายหรืออุปายะ (ความ

เฉียบแหลม) ในการเข้าใจและถ่ายทอดเรื่องราวต่อสังคม เมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสภาวะต่าง ๆ แล้ว 

ผู้นั้นจะเข้าสู่สภาวะแห่งอรหันต์ แต่มิใช้ส่ิงท่ีควรสรรเสริญเหมือนในมุมมองของฝ่ายสถวีระ เพราะส่ิงท่ี

สำคัญกว่าการเข้าใจหลักธรรม คือ ความกรุณาต่อผู้ท่ียังไม่พ้นทุกข์ แนวคิดนี้ทำให้พุทธศาสนาฝ่าย

มหาสังฆิกะเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น มีรูปธรรมมากขึ้นในความรู้สึกของสามัญชน (Hazra, 1982: 34-

35; ผาสุข อินทราวุธ, 2543: 2-4; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 46-48) 

หลังการแยกตัวของคณะสงฆ์ท้ัง 2 ออกจากกันอย่างชัดเจนแล้วภายหลังการสังคายนาครั้งท่ี 2 

คณะสงฆ์แต่ละคณะเองก็ได้แยกตัวออกเป็นสำนักคิดย่อย ๆ อีกมากมาย กล่าวคือ ในฝ่ายสถวีระแยก

ออกเป็ น ก ลุ่ มย่ อ ย  11 ก ลุ่ ม  ประกอบ ด้ วย  1) มหิ ษ าสกะ (Mahisasaka) 2) ธรรม คุ ป ติ กะ 

(Dharmaguptika) 3) สรรวาสติวาท (Sarvastivada) 4) กัษยปียะ (Kasyapiya) 5) ไหมวตะ (Haimavata) 

6) เสาก ราน ติ กะ  (Sankrantika / Sautrantika) และ สุ ตตะวาท  (Suttavada) 7) วาต สี ปุ ต รี ย ะ 

(Vatsiputriya) 8) สัมมิ ตติยะ (Sammitiya) 9) ธรรมโมตตาริยะ (Dharmottariya) 10) ภัทรยานิ ยะ 

(Bhadrayaniya) และ 11) สันนาคาริกะ (Sannagarika)  
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ในฝ่ายมหาสังฆิกะอีก 7 กลุ่มได้แก่ 1) โคกุลิกะ (Gokulika) 2) ปัญญัตติวาท หรือปรัชญาปติวาท 

(Pannattivada / Prajnaptivada) 3) พาหุษรุติยะ (Bahusrutiya) 4) เจติยะวาท หรือไจตยกะ (Cetiyavada / 

Caityaka) 5) เอกวยาวหาริกะ (Ekvyavaharika) 6) ปุรวไษละ (Purvasaila) และ 7) อัปรไษละ (Aparasaila) 

กลุ่มย่อยหรือสำนักสงฆ์ท่ีแตกแขนงออกมาจากคณะสงฆ์ใหญ่ท้ังสอง ได้พัฒนาความคิด การ

ตีความหลักธรรมท่ีหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง ท้ังยังได้กระจายตัวออกไปยังดินแดนต่าง ๆ ท่ัวท้ังอนุทวีป 

เช่น คณะสงฆ์มหิษาสกะ ได้กระจายตัวไปยังอินเดียภาคใต้เขตเมืองมหิษามณฑล (Mahisamandala) 

เมืองวนวาสี (Vanavasi)4 และเมืองไมซอร์ (Mysore) คณะสงฆ์นิกายไหมวตะได้เจริญขึ้นอย่างมากใน

พื้นท่ีหุบเขาหิมาลัยทางภาคเหนือสุดของประเทศอินเดีย เป็นต้น (Hazra, 1982: 28, 30, 33) 

การเจริญเติบโตและการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางนี้สอดคล้องกับความเห็นของหิมานศุ 

ราย หรือข้อสังเกตของยอร์ช เซเดส์ ว่า การเดินทางออกมานอกอินเดียของชาวอินเดียโบราณนั้นมี

ปัจจัยประกอบอยู่ 4 ประการ คือ 1) ชาวอินเดียมีความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้น เช่น ทอง 

เครื่องเทศ ไม้หอม ยางไม้หอม ล้วนแล้วแต่มีมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะทองนั้นชาว

อินเดียต้องการมาก 2) เทคโนโลยีในการต่อเรือดีมากขึ้น 3) ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังอยู่ใน

แนวเส้นทางลมมรสุมทำให้เดินทางมาได้อย่างแม่นยำ และ 4) การเจริญขึ้นของพุทธศาสนาทำให้โลก

ทัศน์การเดินทางออกนอกดินแดนของตนและความรังเกียจในการปะปนกันกับผู้ต่างวรรณะแบบ

พราหมณ์ลดลงไป กลุ่มคนต่าง ๆ จึงกล้าเดินทางข้ามคาบสมุทรมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Cœdès, 1968: 19-27)  

ข้อสังเกตของเซเดส์นั้นก็ได้ช่วยสนับสนุนแนวคิดของหิมานศุ รายอีกชั้นหนึ่งว่า พุทธศาสนามี

ผลสำคัญอย่างยิ่งต่อการเดินทางออกนอกอนุทวีปอินเดียในสมัยโบราณ ผลกระทบของพุทธศาสนาท่ี

ส่งผลกระตุ้นต่อการเดินทางข้ามทะเลนี้ นำไปสู่คำถามสำคัญในการศึกษาท่ีว่า ในเมื่อพุทธศาสนาใน

อนุทวีปมีการขยายตัวทางความคิดอย่างมากมายและยังกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาส่ิงต่าง ๆ จาก

ดินแดนโพ้นทะเล แล้วพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ดังได้ยกตัวอย่างมาส่วนหนึ่งในข้างต้น ได้เข้ามามี

อิทธิพลหรือบทบาททางความคิดในดินแดนนอกอนุทวีปอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร เพราะ

ศาสนาพุทธจากอินเดียย่อมเดินทางออกมาพร้อมกลุ่มพ่อค้าซึ่งเดินทางไปมาระหว่างดินแดนท้ังสอง 

เมื่อกลุ่มพ่อค้าได้พบเข้ากับกลุ่มของผู้นำหรือสังคมช้ันสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงจึงได้คัดลอก

วัฒนธรรมแบบอินเดียจากเหล่าพ่อค้า (Van Leur, 1995: 103, 197-200) 

 
4 ทางเหนือของรัฐกรณาฏกะปัจจุบัน 
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อนึ่ง มิลินทปัญหาระบุชัดถึงความสัมพันธ์อันดีในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพระสงฆ์กับ

กลุ่มพ่อค้ากล่าวคือ ครั้งหนึ่งพระนาคเสนต้องการเดินทางไปยังกรุงปาฏลีบุตรจึงได้เดินทางออกไป

พร้อมกับกองพ่อค้าคาราวาน นายกองคาราวานก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีแลกกับการส่ังสอนพระธรรม

ให้กับชาวคาราวานเป็นพิเศษระหว่างเดินทาง (Ray, 1994: 132) ความสัมพันธ์เช่นนี้ เป็นผลมาจาก

ระบบระเบียบการวางตัวของพุทธศาสนาท่ีต่างไปจากศาสนาพราหมณ์แต่เดิม เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่ง

ดังท่ีเซเดส์ได้กล่าวแล้ว คือ การไม่รังเกียจเรื่องของวรรณะหรือมลทินจากคนต่างวรรณะ เช่น ในพระ

วินัยปิฎกระบุถึงเรื่องการรักษาโรคไว้ใน “เภษัชชักขันทกะ (Bhesajjakkhandaka)” มหาวรรค ว่า 

“ยา (เภษัช)” เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในส่ีในการดำรงชีพให้ปลอดภัย ส่งผลให้พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องมียา

พกติดตัวไว้เสมอ  

ต่อมาในราวพุทธศตวรรษท่ี 2-3 ระบบการอยู่รวมกันของสงฆ์ในลักษณะสังฆะเริ่มขยายตัว

มากขึ้น การรักษาโรคในหมู่สงฆ์จึงกระจายตัวออกไปสู่ชุมชนรอบ ๆ สังฆะ หรือกลุ่มทายก ทายิกาผู้

อุปถัมภ์สังฆะเหล่านั้น ท้ังนี้มีการพบเหรียญตราจากเมืองกุมรหาร (Kumrahar) ใกล้เมืองไวษาลี มี

จารึกระบุว่า “ศรี อโรคยวิหาเร” (Sri Arogayavihare) หมายถึง “วิหารแห่งการรักษา” สันนิษฐาน

ว่ามีการจัดการรักษาให้กับบุคคลท่ัวไปท่ีไม่ใช่สงฆ์ด้วย หรือข้อความจากบันทึกหลวงจีนฝ่าเสียน 

(Faxian) ระบุถึงคู่สามีภรรยา วรรณะแพศย์ ได้สร้างอาวาสแก่สงฆ์เพื่อใช้สำหรับแจกจ่ายยาและรักษา

โรค ณ เมืองปาฏลีบุตร (Zysk, 1991: 44-45, 147) 

สาเหตุสำคัญท่ีส่งผลให้บุคคลท่ัวไปต้องมารักษากับสงฆ์หรือในวิหารของสงฆ์มาจากกลุ่ม

พราหมณ์มีความรังเกียจการรักษาโรคแก่คนวรรณะต่ำ ผู้ท่ีมีความรู้ด้านการรักษาโรคหรือมี

ความสามารถในการรักษาโรคมักไม่เป็นท่ีต้อนรับในสังคมพราหมณ์และวรรณะสูง ต้องอาศัยอยู่

ภายนอกเขตท่ีอยู่อาศัย รวมท้ังในคัมภีร์ไตติริยะ สัมหิตา (Taittiriya Samhita) ระบุว่า พราหมณ์ไม่

ควรฝึกหัดเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรค (Ray, 1994: 128) จึงทำให้พุทธศาสนามีผลอย่างมากต่อการ

กระตุ้นสังคม เพราะเมื่อสังฆะเป็นสถานท่ีซึ่งต้อนรับประชาชนในทุก ๆ วรรณะไม่ว่าจะต่ำหรือสูง การ

ต้อนรับสังคมในลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งการบริจาคทรัพย์สิน ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีจำเป็น

ต่อสังฆะ หรือบางครั้งก็เกิดการบริจาคส่ิงของท่ีเกินความต้องการของสังฆะเช่นเดียวกัน เมื่อเกิด

บรรยากาศเช่นนี้ขึ้น พุทธศาสนาจึงเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มพ่อค้านักเดินทาง ก่อนจะกระจายออกไป

นอกอินเดียพร้อมกับกลุ่มพ่อค้าเหล่านั้นในท้ายท่ีสุด 
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ดังกล่าวแล้วในข้างต้น หลักฐานพุทธศาสนาท่ีเก่าท่ีสุดปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในภูมิภาค

เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ในราวพุทธศตวรรษท่ี 8-9 ในพื้นท่ีของอาณาจักรฟูนันบริเวณดินแดนปาก

แม่น้ำโขง เช่ือว่า พุทธศาสนาในอาณาจักรฟูนันนั้นเป็นฝ่ายมหายาน (Cœdès, 1968: 41, 46) ด้วย

เหตุว่าใช้ภาษาสันสกฤตในการจารึกข้อความ หลักฐานสำคัญ คือ จารึกคาถาเยธมฺมาบนแผ่นทอง

ภาษาสันสกฤต จากเมืองออกแก้ว ประเทศเวียดนาม ท้ังนี้ เมื่อพ.ศ. 2554 มีการขุดค้นพบ

สถาปัตยกรรมในลักษณะคล้ายสถูป (โบราณสถาน SB1B) ท่ีบูจัง วัลเลย์ (Bujang Valley) รัฐเกดะห์ 

(Kedah) ประเทศมาเลเซีย กำหนดอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 6 นับว่าเป็น

โบราณสถานท่ีเก่าท่ีสุดหลังหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Hassan, Chia, and Mohd Isa, 2011: 

28-49) แต่การศึกษาในครั้งนั้นยังไม่ได้มีการระบุว่าโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องในนิกายใด และ

พบจารึกจากโบราณสถานดังกล่าวด้วย กำหนดอายุจากตัวอักษรได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 ด้าน

เนื้อหาพบว่ามีข้อความระบุถึงการฝึกฝนจิตใจทางพุทธศาสนา อาจมีท่ีมาของเนื้อหาจากคัมภีร์สาคร

มติปริปฤจฉาของนิกายมัธยามิกะ (Khaw, Ramli, Nik Abdul Rahman, and Zainun, 2011: 10-

11) นิกายหนึ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน จากประเด็นอายุของโบราณสถานและจารึกท่ีพบร่วมกับ

โบราณสถานในข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของพุทธศาสนาและการนับถือพุทธศาสนาอย่าง

เป็นจริงเป็นจังของผู้คนในบริเวณนี้ เพราะมีการสร้างศาสนสถานขึ้นอย่างมั่นคง 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนากับสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนให้เห็นผ่าน

หลักฐานทางโบราณคดีอย่างชัดเจน เช่น จารึกวัดมเหยงค์ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 พบจากวัด

มเหยงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ระบุถึง นายอรรณายได้สร้างหรืออุทิศทรัพย์ถวายแด่พระระเบียง

และห้องอาหารกับอุโบสถาคาร สำหรับดูแลด้านอาหารสำหรับพระสงฆ์ พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ของ

ทางอคสติมหาตมัน เพื่อให้ท้ังพระสงฆ์และพราหมณ์ปฏิบัติพระธรรมไม่ขาด บริบาลประชาราษฎรให้

สงบปราศจากทุกข์ (กรมศิลปากร, 2559: 1, 231-233) หรือจารึกจันทิกาลาสัน (Kalasan) เกาะชวา 

ประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ. 1321 ระบุถึง การสร้างจันทิแห่งนี้ โดยพระเจ้าปะนังกรัน ถวายพระ

นางอารยตารา (พระนางตาราขาว) พร้อมอุทิศหมู่บ้านกาละสะถวายด้วย เป็นต้น (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 

ดิศกุล, 2549: 40) จากข้อความในจารึกท้ังสองสะท้อนให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาได้เข้าสัมพันธ์กับ

ชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ังในระดับชนช้ันสูงหรือกลุ่มชนช้ันกษัตริย์ 

อีกหนึ่งตัวอย่างท่ีสำคัญซึ่งย้ำภาพของพุทธศาสนาท่ียึดโยงอยู่กับการค้าหรือกลุ่มพ่อค้าอย่าง

ชัดเจน เป็นต้นว่า จารึกมหานาวิกพุทธคุปต์ จากบูจัง วัลเลย์ รัฐเกดะห์ กล่าวถึงนายเรือ (พ่อค้า?) ช่ือ

มหานาวิก-พุทธคุปต์ แห่งรักตมฤตติกา ได้สร้างจารึกรูปสถูปนี้ขึ้น (Guy, 2014: 74; Long, 2014: 
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61) ข้อความดังกล่าวอาจตีความได้ว่า ส่ือถึงการตอบแทนหรือการอุทิศทรัพย์สมบัติเพื่อดูแลคณะสงฆ์

โดยกลุ่มพ่อค้าทางทะเล เช่นท่ีปรากฏในข้อความของจารึกวัดมเหยงค์ว่า การทำบุญนี้เพื่อให้สงฆ์

ปฏิบัติธรรมไม่ขาดและบริบาลประชาชน ซึ่งคล้ายกับข้อความในมิลินทปัญหาท่ีได้ยกตัวอย่างไว้

ข้างต้นว่า กลุ่มพ่อค้าคาราวานยินยอมให้พระนาคเสนเดินทางไปด้วย แลกกับการเทศนาพระธรรม 

ความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นนี้กับกลุ่มการค้า ทำให้พุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่ในช่วงต้นของประวัติศาสตร์ ปีแอร์ อีฟ มองแกง (Pierre-yves Manguin) 

กล่าวว่า พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูแบบไวษณพนิกายได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างมากต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-10 (อาณาจักรฟูนัน) เพราะศาสนาท้ัง 2 นี้มีความสัมพันธ์อันดี

กับวรรณะพ่อค้า (แพศยะ) จึงทำให้ไม่กีดกันออกแสวงหาส่ิงของต่าง ๆ เท่ากับไศวนิกายท่ีเน้นการ

สละโลก อีกท้ังไวษณพนิกายพัฒนาแนวคิดแบบ “ภักดี” ขึ้นมา ใกล้เคียงกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 

ทำให้มีผู้นับถือเป็นวรรณะแพศยะจำนวนมาก เพราะการนับถือพระวิษณุไม่จำเป็นต้องเลิกค้าขาย 

(Manguin, 2004: 303) ฉะนั้นอาจสรุปอย่างคร่าว ๆ ได้ว่า พุทธศาสนาท่ีสัมพันธ์กับการค้าจาก

อินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการเติบโตขึ้นของรัฐแรกเริ่มในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  

แต่กระนั้น เมื่อพิจารณาการศึกษาพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยังค่อนข้าง

กระจุกตัวอยู่ในประเด็นจำกัด กล่าวคือ  

 

ประเด็นที่ 1 ด้านการศึกษาพุทธศิลป์ของศิลปกรรมต่าง ๆ เช่น ประติมากรรม ภาพสลัก เพื่อ

หาความเช่ือมโยงกับอินเดีย เช่น การศึกษาธรรมจักรในศิลปะทวารวดีของโรเบิร์ต แอล. บราวน์ 

(Robert L. Brown) ซึ่งใช้การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะในการพิจารณารูปแบบและท่ีมาของ

ธรรมจักรในศิลปะทวารวดี พบว่า แนวคิดเรื่องของธรรมจักรมีท่ีมาจากอินเดีย และอาจสัมพันธ์

โดยตรงกับพุทธศาสนา ท้ังนี้ปรากฏความเช่ือมโยงระหว่างวัฒนธรรมเขมร จามปา และชวา ในพื้นท่ี

วัฒนธรรมทวารวดีปรากฏชัดเจนอยู่ในหลักฐานประเภทศิลปกรรมหลายช้ิน เช่น รูปแบบของฐาน

ธรรมจักร รูปแบบพวงมาลัยท่ีเสาธรรมจักร เป็นต้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า ธรรมจักรในศิลปะทวารวดี

เป็นการผสมผสานกันของความคิดแบบอินเดียและพื้นเมือง ท้ังยังอาจสะท้อนถึงแนวคิดพุทธศาสนา

แบบมหายานเพราะสัมพันธ์กับศิลปะเขมรซึ่งเป็นมหายาน (Brown, 1996: 46-65) 
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เชษฐ์ ติงสัญชลี ได้เสนองานวิจัยเรื่องอิทธิพลศิลปะปาละท่ีมีต่อศิลปะไทย ซึ่งพุทธศิลป์เป็น

ส่วนสำคัญของเนื้อหาในงานวิจัยนี้ เสนอว่า พระพุทธรูปจำนวนมากในศิลปะไทยและศิลปะชวา ได้รับ

อิทธิพลอย่างมากมายจากศิลปะปาละของอินเดีย ยกตัวอย่างเช่น สถูปคู่บนแผ่นหลังของพระพุทธรูป

ศิลปะทวารวดีอาจได้รับอิทธิพลจากพระพิมพ์ศิลปะปาละซึ่งแสดงภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งในซุ้ม

พุทธคยา ปรากฏสถูปขนาดเล็กล้อมรอบ เป็นต้น (เชษฐ์ ติงสัญชลี , 2558ข: 146) โดยสรุปแล้ว

การศึกษาท้ังสองข้างต้นมีลักษณะสำคัญ คือ การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมระหว่างอินเดีย

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสืบหาท่ีมาของรูปแบบศิลปกรรม 

ท้ังนี้การศึกษาในประเด็นท่ี 1 นี้ยังปรากฏงานวิจัยท่ีน่าสนใจอีกหนึ่งฉบับได้แก่ การศึกษา

เรื่อง The Chula Pathon Cedi: architecture and sculpture of Dvaravati ของพิริยะ ไกรฤกษ์ 

ได้วิเคราะห์ภาพปูนปั้นท่ีเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม และตีความภาพปูนปั้นประดับอาคารเพื่อ

อธิบายถึงท่ีมาของเรื่องราวท่ีปรากฏว่ามีท่ีมาจากพระสูตรใด พิริยะพบว่า มีร่องรอยของพุทธศาสนา

นิกายสรรวาสติวาท โดยอิงจากลักษณะของภาพเล่าเรื่องนั้น ๆ ท่ีมีความสอดคล้องกับเรื่องในคัมภีร์

ฝ่ายสรรวาสติวาท โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับภาพสลักในศิลปะคันธาระ และภาพจิตรกรรมในวัดถ้ำ

อินเดียช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9-14 เช่น ถ้ำอชันตาหมายเลข 6 ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องตามชาดกฝ่ายสรร

วาสติวาทเช่นเดียวกัน (Krairiksh, 1975)  

ด้วยลักษณะการวิเคราะห์เช่นนี้ พิริยะ ไกรฤกษ์ (2544: 57-120, 2555: 88-94) ได้พัฒนาวิธี

การศึกษาโดยเน้นไปท่ีการวิเคราะห์และแปลความองค์ประกอบเล็กน้อยของหลักฐานศิลปกรรม 

อีกจำนวนมาก เพื่อจำแนกศิลปกรรมช้ินต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพุทธศาสนานิกายย่อยต่าง ๆ ตาม

ช่วงเวลา ประกอบด้วย 

1) พุทธศตวรรษท่ี 11-13 ปรากฏพุทธศาสนาหินยานแบบนิกายสรรวาสติวาท และฝ่าย

มหายานแบบนิกายมหาสังฆิกะ และแบบนิกายสุขาวดีในวัฒนธรรมทวารวดี บริเวณภาคกลางของ

ประเทศไทย 

2) พุทธศตวรรษท่ี 13-15 ปรากฏพุทธศาสนาหินยานแบบนิกายเถรวาทและนิกายสรรวา

สติวาท ในวัฒนธรรมทวารวดี ท้ังบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

3) พุทธศตวรรษท่ี 14-16 ปรากฏพุทธศาสนามหายานแบบวัชรยานขึ้นในพื้นท่ีภาคใต้ของ

ประเทศไทยในเขตวัฒนธรรมศรีวิชัย มีลักษณะคล้ายกับวัชรยานในอินเดีย ชวา และเวียดนาม 

4) พุทธศตวรรษท่ี 16-19 ปรากฏพุทธศาสนามหายานแบบวัชรยานขึ้นในพื้นท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเขตอำนาจของอาณาจักรเขมรโบราณ 
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การจัดแบ่งช่วงเวลาและนิกายต่าง ๆ ในพุทธศาสนาของพิริยะได้อาศัยการวิเคราะห์ รูปแบบ

ศิลปกรรม และลักษณะทางประติมานวิทยาเป็นหลัก เช่น พระพุทธรูปประทับยืนศิลปะทวารวดีมี

ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ง คือ ประทับยืนสมภังค์ (ยืนตรง) ครองจีวรห่มคลุม แสดงวิตรรกมุทรา (ปาง

แสดงธรรม) 2 พระหัตถ์ คล้ายกับพระอมิตาภะในศิลปะจีนราชวงศ์สุย ท้ังนี้พระพุทธรูปประทับเหนือ

พนัสบดีในวัฒนธรรมทวารวดีอาจแสดงถึงตอนพระอมิตาภะเสด็จลงมารับดวงวิญญาณ เพราะ

ลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปกลุ่มนี้  คือ ประทับเหนือสัตว์ประหลาดในลักษณะเหาะ และ

พระพุทธเจ้าถูกขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 องค์ คล้ายกับท่ีกล่าวอยู่ในคัมภีร์อมิตายุรพุทธานุสมฤติสูตร

ท่ีว่า “พระอมิตาภะพร้อมด้วยพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตว์มหาสถามปราบตะ จะเสด็จ

ลงมารับดวงวิญญาณของผู้นั้นไปสถิต ณ ดินแดนสุขาวดี” ด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่า อาจมี

ร่องรอยของพุทธศาสนานิกายสุขาวดีในวัฒนธรรมทวารวดี ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 การศึกษาของ

พิริยะจึงเป็นการศึกษาจำนวนน้อยท่ีพยายามระบุอย่างชัดเจนว่างานศิลปกรรมช้ินต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับ

พุทธศาสนานิกายใด ต่างจากการศึกษาอื่นท่ียกมาก่อนหน้า 

 

ประเด็นที่ 2 เป็นลักษณะของการรวบรวมหลักฐาน (Cataloging) ท้ังศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ เช่น 

การศึกษาของจอห์น กาย (John Guy) ในปี 2014 ได้ตีพิมพ์หนังสือรวมภาพและบทความช่ือ Lost Kingdom 

มีลักษณะเป็นการรวบรวมหลักฐานทางด้านศิลปกรรมทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะเวลาก่อน

พุทธศตวรรษท่ี 19 พร้อมคำอธิบายหลักฐานช้ินสำคัญ เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 8 กร (อโมฆปาศะ) 

สำริด จากบาตังปาดัง (Batang Padang) รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย มีลักษณะเป็นพระอวโลกิเตศวรประทับ

ยืนสมภังค์ (ยืนตรง) นุ่งผ้ายาวกรอมเท้า แสดง 8 กร มีพระอมิตาภะประดับอยู่บนศิราภรณ์ ในพระหัตถ์ถือ

ของสำคัญ คือ บ่วงบาศ (ปาศะ) แสดงให้เห็นว่าทรงปรากฏองค์เป็น “อโมฆปาศะ” หมายถึงพระโพธิสัตว์อว

โลกิเตศวรผู้นำพาผู้นับถือให้รอดพ้นจากทุกข์ หรือ จารึกสุไหงมัส 1 (Sungai Mas 1) จากรัฐเกดะห์ ลักษณะ

คล้ายจารึกมหานาวิกพุทธคุปตะ คือ เป็นแผ่นหินสลักรูปสถูป ด้านข้างมีจารึกอธิบายถึงมนตร์ “สาครมติ

ปริปฤฉาสูตร (Sagaramatipariprccha Sutra)” ซึ่ งเป็นมนต์บทสำคัญในพุทธศาสนานิกายมัธยามิกะ 

(Madhyamika) เป็นต้น (Guy, 2014: 74, 250)  

ในหนังสือเล่มนี้ยังรวมบทความขนาดส้ันจากนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งอธิบายบทบาทหรืออิทธิพลของ

อินเดียในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพกว้าง ๆ  การศึกษาในประเด็นท่ี 1 และ 2มีลักษณะท่ีคาบเกี่ยวกัน

อย่างชัดเจน เพราะมีลักษณะงานในทางประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยกันท้ังคู่ คือ รวบรวมศิลปวัตถุเป็นช้ิน ๆ  พร้อม

อธิบายเป็นช้ิน ๆ  ด้วยกระบวนการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปะและลักษณะทางประติมานวิทยา 
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ประเด็นที่ 3 การศึกษาจารึกในพุทธศาสนา ซึ่งโดยภาพรวมแล้วสามารถจำแนกออกได้  

2 แนวทาง 

1) การอ่านแปลจารึก มีตัวอย่างสำคัญได้แก่ หนังสือประชุมจารึกในประเทศไทย

ภาคต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นลักษณะสำคัญของงานด้านจารึกศึกษาในรูปแบบนี้ 

คือ รวบรวมจารึกท่ีร่วมสมัยกันมาจัดเรียงตามลำดับ พร้อมอ่านแปลข้อความจากจารึกหลักนั้น ๆ 

และให้รายละเอียดประกอบ เช่น อายุของจารึก ภาษาและตัวอักษรท่ีใช้ สถานท่ีพบจารึก ประวัติการ

พบจารึก ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเนื้อหา อาจจะมีกล่าวถึงบ้างในประเด็นความเห็นต่างของผู้แปล

จารึก หรือข้อสังเกตบางประการ อาทิ จารึกซับจำปา 1 อุไรศรี วรศะริน ต้ังข้อสังเกตว่า จารึกบนเสา

แปดเหล่ียม มีข้อความเขียนแบ่งออกเป็น 8 ตอน มีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ตอน 1) คาถาเย ธมฺมา 2) คัด

มาจาก สมนฺตปาสาทิกา วินัยปิฎก มหาวรรค ความเหมือนจารึกอยู่บนธรรมจักร พบท่ีนครปฐม 3) 

ขึ้นต้นด้วย ยทา หเว เป็นส่วนหนึ่งของวินัยปิฎก มหาวรรค ไม่เคยปรากฏในจารึกทวารวดีเลย 4) ส่วน

นี้มาจากธรรมบทและปรากฏในจารึกทวารวดีครั้งแรก หรือกรณีจารึกซับจำปา 3 ชะเอม แก้วคล้าย

เพียงอ่านแปล ก่อนท่ีจิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา จะเสนอว่า มีท่ีมาจากพระวินัยปิฎก แต่ต่อมาได้มีการ

อ่านแปลใหม่โดยอุเทน วงศ์สถิตย์ พบข้อพิจารณาใหม่ว่าเนื้อหาอาจมีท่ีมาจากธัมมจักกัปปวัตนสูตร 

(กรมศิลปากร, 2559: 1, 175-177, 180-181)  

เห็นได้ว่า แม้จะมีการต้ังข้อสังเกตอยู่บ้าง แต่งานศึกษาจารึกในประเด็นนี้จะไม่มีการ

วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงบริบททางสังคมหรือประวัติศาสตร์และเป็นเพียงการอภิปรายเฉพาะเนื้อความใน

จารึกหลักหนึ่ง ๆ เท่านั้น 

2) การสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากจารึกโบราณ ในประเด็นนี้มีการศึกษาท่ีสำคัญอยู่ 2 

ฉบับ คือ หนังสือ The Ascendancy of Theravada Buddhism in Southeast Asia ของประพจน์ 

อัศววิรุฬหการ (2010) การศึกษาในงานฉบับนี้ได้ต้ังข้อสังเกตสำคัญสัมพันธ์กับการนับถือศาสนาพุทธ

ในเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้โดยเฉพาะพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ประพจน์ทำการแบ่งภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ หมู่เกาะ แผ่นดินใหญ่ฝ่ังตะวันตก (เมียนมาและไทย) และ

แผ่นดินใหญ่ฝ่ังตะวันออก (กัมพูชาและเวียดนาม) เน้นพิจารณาเรื่องของภาษาท่ีใช้ในการจารึกเป็น

สำคัญ เช่น ศาสนาพุทธในวัฒนธรรมทวารวดีมีลักษณะเป็นพุทธศาสนาเถรวาทท่ีอาจมาจากอินเดียใต้

หรือศรีลังกาเพราะพบจารึกภาษาบาลีมากกว่าภาษาอื่น แต่ความพิเศษคือ มีการปนกันของภาษา

สันสกฤตและบาลี รวมถึงภาษาถิ่น (มอญ-เขมร) ด้วย ท้ังนี้เช่ือว่า จากข้อมูลจารึกทางพุทธศาสนาซึ่ง
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ส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลี-ท้องถิ่นจึงสามารถตีความได้ว่า พุทธศาสนาในพื้นท่ีรัฐทวารวดีรวมถึงรัฐศรี

เกษตร (เมียนมา) เป็นเถรวาท ส่วนในพื้นท่ีเขมร จามปา ชวา เป็นมหายาน เพราะพบรูปแบบของ

จารึกอิทธิพลของภาษาสันสกฤตอย่างเข้มข้นมากกว่า 

งานสำคัญอีก ช้ินหนึ่ งได้แก่บทความ Glimpses of Buddhist Practices and 

Rituals in Dvaravati and Its Neighbour Cultures เขียนโดย นิโคลัส เรวีร์ (Nicolas Revire) 

ตีพิมพ์ในหนังสือ Before Siam นิโคลัสได้แบ่งจารึกสมัยทวารวดีออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ หลักธรรม

และการทำบุญ โดยเรื่องคาถาในพุทธศาสนาประกอบด้วย ปฏิจจสุมปบาท, เยธมฺมา, อริยสัจ 4, พุทธ

อุทาน นิยมจารึกด้วยภาษาบาลี-มอญโบราณ ในกรณีการทำบุญจะนิยมจารึกด้วยภาษาสันสกฤต-

เขมรโบราณ นิโคลัสจึงเช่ือว่า รัฐทวารวดีเป็นรัฐท่ีใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา มีภาษามอญ-เขมรเป็น

ภาษาท่ัวไป ภาษาบาลี-สันสกฤตเป็นภาษาศักด์ิสิทธิ์ และจากการศึกษาในครั้งนี้นิโคลัสพบว่า มีการ

ปรับใช้ภาษาสำหรับจารึกท่ีต่างช่วงเวลา คือ หากอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 จะนิยมใช้ภาษา

บาลี-สันสกฤต แต่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 14 เป็นต้นไปจะพบปริมาณการใช้ภาษามอญโบราณเพิ่มมาก

ขึ้ น  และปรากฏข้อ สั งเกตสำคัญ ข้อหนึ่ ง  คื อ  จารึกภาษามอญ โบราณ พบในพื้ น ท่ีภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าในพื้นท่ีภาคกลางท้ังนี้จารึกยังบรรยายภาพของสำนักสงฆ์-อารามสงฆ์

จำนวนมากไว้ด้วย แต่ไม่สามารถช้ีได้ว่าผู้ปกครองของทวารวดีเป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่ หรือเป็น

พุทธศาสนานิกายใดชัดเจน แต่มีแนวโน้มว่าเป็นเถรวาทด้วยเหตุท่ีใช้ภาษาบาลี (Revire, 2014: 241-

271)  

การศึกษาท้ังสองของนิโคลัสและประพจน์ในข้างต้น ได้พยายามจำแนกพุทธศาสนาในเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต้ท้ังในพื้นท่ีกว้างและแคบโดยให้ความสำคัญกับการพิจารณาภาษาท่ีใช้ในจารึกเป็น

หลัก เพราะการศึกษาท้ังสองมีประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งร่วมกันในการจำแนกพุทธศาสนาได้แก่ พุทธ

ศาสนาเถรวาทควรใช้ภาษาบาลีและจารึกภาษาสันสกฤตควรเป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งยังเป็น

ข้อจำกัดสำคัญหนึ่งเพราะพุทธศาสนาบางสกุลแม้จะมีสังกัดอยู่ในฝ่ายเถรวาทแต่ก็นิยมใช้ภาษา

สันสกฤตในการจารึกพระธรรมคำสอน เช่น นิกายสรรวาสติวาท เป็นต้น การใช้เพียงภาษาจึงเป็นการ

ยากในการจำแนกพุทธศาสนา ท้ังนี้ผลงานของนิโคลัสสามารถเห็นได้ถึงพลวัตของการเปล่ียนแปลง

ของภาษาท่ีใช้จารึกและบริเวณท่ีใช้ภาษานั้น ๆ ซึ่งมีความน่าสนใจ แต่อาจยังไม่สะท้อนภาพสังคม

ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนามากนัก เพราะยังขาดการพิจารณาร่วมกับหลักฐานอื่น เป็นการ

พิจารณาในเรื่องของภาษาเท่านั้น 
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ประเด็นที่ 4 การศึกษาทางโบราณคดี ประเด็นสำคัญของการศึกษาทางโบราณคดีเน้นไปท่ี

การพิจารณาความสัมพันธ์เช่นเดียวกันกับการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ โดยประเด็นหลักในทรรศนะของ

โบราณคดี คือ “ท่ีมา” ของพุทธศาสนาจากอินเดีย เช่น ผาสุข อินทราวุธ ผู้เช่ียวชาญโบราณคดีสมัย

ทวารวดี โบราณคดีอินเดีย และประติมานวิทยาในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูกล่าวว่า พุทธศาสนา

ในทวารวดีมีอิทธิพลสำคัญมาจากพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำกฤษณา-โคธาวารี โดยเฉพาะเมืองนาคารชุนโกณฑะ 

ราวพุทธ-ศตวรรษท่ี 8-9 พุทธศาสนา ณ เมืองแห่งนี้มีท้ังเถรวาท-มหายาน ในแต่ละฝ่ายก็มีหลาย

นิกายย่อย เช่น มหิสาสกะ, พาหุสรุติยะ ในฝ่ายเถรวาท โลโกตตรวาทิน ในฝ่ายมหายาน ร่องรอย

อิทธิพลสำคัญของเมืองนาคารชุนโกณฑะนั้นพบมากในพื้นท่ีเมืองอู่ทองต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 

ร่องรอยดังกล่าวพิจารณาได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรม (อาคาร , สถูป) ประติมากรรม (พระพุทธรูป, 

ธรรมจักร) เช่น ประติมากรรมพระสงฆ์อุ้มบาตร ห่มจีวรห่มคลุมตามแบบนิยมของศิลปะอมราวดี เป็น

ต้น  

ท้ังนี้การศึกษาทางโบราณคดีได้พยายามกำหนดร่องรอยของนิกายของพระพุทธศาสนาใน

ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้เกณฑ์การแบ่งด้วยภาษาเป็นหลัก คือ หากพบจารึกภาษาบาลี

ให้จัดเป็นฝ่ายเถรวาท จารึกภาษาสันสกฤตให้จัดเป็นฝ่ายมหายาน ผาสุข อินทราวุธยังได้กล่าวต่อไป

ว่า วัฒนธรรมทวารวดีในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 14-16 นั้นปรากฏร่องรอยของศาสนาพุทธนิกาย

ตันตระ พิจารณาจากการพบพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีกระจายอยู่ ท่ัวไป สันนิษฐานว่า 

พนัสบดีนี้เกิดจากการรวมสัตว์พาหนะของเทพเจ้าฮินดูท้ัง 3 คือ โค (พาหนะของพระศิวะ) ครุฑ 

(พาหนะของพระวิษณุ) และหงส์ (พาหนะของพระพรหม) เกิดเป็นสัตว์ประหลาดมีปากเป็นครุฑ มีหู

และเขาเป็นโค มีปีกอย่างหงส์ การพบพระพุทธเจ้าประทับเหยียบเหนือพนัสบดีจึงคล้ายกับการพบ

พระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ประทับเหยียบเหนือเทพและเทพีฮินดูซึ่งเป็นท่ีนิยมในนิกายมหายาน

ตันตระ (ผาสุข อินทราวุธ, 2542, 2548) 

หิมานศุ พี. รายเสนอว่า การค้าข้ามคาบสมุทรเป็นปัจจัยสำคัญและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ

เจริญขึ้นของพุทธศาสนาต้ังแต่หลังการสังคายนาครั้งท่ี 3 ในสมัยพระเจ้าอโศกเป็นผลให้เกิดการค้าขายทาง

ทะเลระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะระบบการปกครองสงฆ์มีขนาดใหญ่มากขึ้น และ

เรียกร้องการอุปถัมภ์มากยิ่งขึ้นจากชนช้ันนำและผู้มีความสามารถในการเข้าถึงส่ิงของฟุ่มเฟือยด้วยเหตุนี้เอง

พุทธศาสนาจึงกระจายออกนอกพื้นท่ีอนุทวีปตามการเดินทางของพ่อค้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

พร้อมกับวัฒนธรรมอินเดียอื่น ๆ ด้วย เช่น ศาสนาพราหมณ์ ภาษาบาลี-สันสกฤต ตัวอักษรแบบอินเดีย เป็น

ต้น (Ray, 1994: 126-127, 2006: 304-320, 2014: 134-150)  
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จิรัสสา คชาชีวะ (2559) ได้ศึกษาร่องรอยและบทบาทของพุทธศาสนานิกายวัชรยานตันตระ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านหลักฐานทางโบราณคดี การศึกษาในครั้งนี้เป็นอีกงานศึกษาสำคัญด้าน

พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีลักษณะเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐาน

จำนวนมาก เรียบเรียงไปตามช่วงเวลาของหลักฐานเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอินเดีย โดยใช้การ

พิจารณาลักษณะทางประติมานวิทยา รวมถึงการตีความบริบทแวดล้อมของหลักฐานนั้น ๆ ท้ังนี้จิรัส

สา คชาชีวะได้เสนอว่า พุทธศาสนาวัชรยานตันตระได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 14 โดยเฉพาะในพื้นท่ีหมู่เกาะอินโดนีเซีย เวียดนามในราวพุทธศตวรรษท่ี 

15 และประเทศกัมพูชาในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 (พุทธศตวรรษท่ี 18) ขณะท่ีในประเทศ

ไทยและเมียนมานั้นปรากฏร่องรอยอยู่บ้างแต่ไม่เข้มข้น 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมในข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาพุทธศาสนาในเอเชีย

ตะวันออก-เฉียงใต้ ให้ความสำคัญกับการศึกษาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมอินเดียและหลักฐานใน

ประเทศอินเดีย เพราะถือว่าเป็นต้นทางของศาสนาพุทธ เน้นการพิจารณาแบบกว้าง ๆ ผ่านหลักฐาน

จารึกและศิลปกรรม โดยมีประเด็นด้านศิลปกรรมหรือพุทธศิลป์ท่ีมีการศึกษาอย่างแพร่หลายท่ีสุด 

โดยเฉพาะในลักษณะของท่ีมาของรูปแบบศิลปกรรม เช่น พระพุทธรูปองค์นี้ได้รับอิทธิพลศิลปะ

อินเดียแบบไหน สกุลใด คล่ีคลายเป็นรูปแบบดังปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร แต่ไม่มี

การขยายเนื้อหาไปครอบคลุมพลวัตทางสังคมท่ีเนื่องด้วยพุทธศิลป์ พบเพียงเล็กน้อยในงานของพิริยะ 

ไกรฤกษ์ท่ีพยายามจำแนกนิกายต่าง ๆ ออก เพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมในแต่ละช่วง แต่ยัง

ยึดโยงกับรูปแบบทางศิลปะอยู่มาก 

ในการศึกษาด้านอื่นนั้นยังไม่ปรากฏการศึกษาแบบเจาะลึกเรื่องของพุทธศาสนาลงไปอย่าง

ลึกซึ้ง มีเพียงกล่าวอย่างคร่าว ๆ เพื่ออภิปรายว่า พุทธศาสนา-ศาสนาฮินดูในฐานะตัวแทนวัฒนธรรม

อินเดียได้เข้ามามีผลเปล่ียนแปลงสภาพสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรบ้าง ลักษณะเช่นนี้

ปรากฏอยู่ในงานศึกษาของผาสุข อินทราวุธ และงานเขียนของหิมานศุ พี . รายเป็นสำคัญ นอกนั้น

เพียงกล่าวถึงประปราย เช่น งานเขียนของยอร์ช เซเดส หรือ เอียน แมบเบท ท่ีกล่าวว่าวัฒนธรรม

อินเดียเข้ามาเปล่ียนแปลงสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่มีการอธิบายลึกในประเด็นพุทธศาสนา

แต่อย่างใด ท้ังนี้การศึกษาพุทธศาสนาวัชรยานตันตระของจิรัสสา คชาชีวะนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่าง

ยิ่ง เพราะได้ตีความบริบทแวดล้อมของหลักฐานร่วมด้วยก่อนจะนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานหรือ

พัฒนาการของศาสนาในอินเดีย การศึกษาท้ังสองนี้เป็นการศึกษาจำนวนน้อยท่ีพยายามระบุให้ชัดเจน
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ว่า พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทเช่นไรต่อ สังคมในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่าง

ตรงไปตรงมาและให้ภาพพุทธศาสนาเป็นแกนหลักในการพิจารณาตีความหลักฐาน ท้ังยังพยายามระบุ

ด้วยว่ามีโอกาสจะเป็นพุทธศาสนานิกายย่อยใด ท้ังนี้หากพิจารณาหลักฐานศิลปกรรมและหลักฐาน

ทางโบราณคดีควบคู่ไปกับการศึกษาทางจารึกอย่างจริงจังเช่ือได้ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการศึกษาของจิรัสสาในเรื่องพุทธศาสนาวัชรยานตันตระเป็นการ

อธิบายภาพสังคมพุทธศาสนาท่ีเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสภาพสังคมมีความเป็นรัฐอย่าง

เป็นระบบระเบียบแล้ว ในส่วนนี้จึงเหลือเพียงการศึกษาของผาสุข และหิมานศุ พี. รายเท่านั้นท่ีพูดถึง 

พุทธศาสนาในฐานะของตัวแปรหนึ่งของการเปล่ียนแปลงทางสังคมในช่วงยุคต้นประวัติศาสตร์เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับวัฒนธรรมอินเดียอื่น เป็นต้นว่า ศาสนาฮินดู 

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์หลักฐานเนื่อง

ในพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 6-12 ผ่านกระบวนการศึกษา

วิเคราะห์เชิงปริมาณ ก่อนจะวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยตีความถึงพัฒนาการและบทบาทของพุทธ

ศาสนาในระยะเวลาดังกล่าว ด้วยเหตุผลสำคัญประการหนึ่ง คือ การศึกษาทางโบราณคดีเกี่ยวกับ

พุทธศาสนาในยุคต้นประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีการศึกษาอยู่น้อยและผู้ศึกษาเห็น

ว่า พุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญและสัมพันธ์โดยตรงต่อพัฒนาการทางสังคมของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ การเข้ามาของพุทธศาสนาย่อมมาพร้อมวัฒนธรรมจากอินเดียอันส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาและเปล่ียนแปลงระบบสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวงกว้าง เนื่องด้วยความเช่ือทาง

ศาสนามีผลอย่างยิ่งต่อผู้คนในสังคมหนึ่ง ๆ กรอบความคิดทางศาสนาหรือความเช่ือเปรียบเสมือนผู้นำ

ทางในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย ฉะนั้นแล้วการเข้าใจถึงส่ิงท่ีผู้คนเหล่านี้เช่ือจึงเป็นส่ิงจำเป็นอย่าง

มากในการฟื้นคืนโลกทัศน์ของผู้คนและรูปแบบของสังคมในสมัยโบราณให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

ศึกษาร่องรอยหลักฐานของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานเอกสารและ

หลักฐานทางโบราณคดี เพื่อเข้าใจถึงพัฒนาการและบทบาทของพุทธศาสนาต่อสังคมเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษท่ี 6-12) และความหลากหลายของพุทธศาสนา

นิกายต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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1.3 ประโยชน์ของการศึกษา 

1. เข้าใจถึงพัฒนาการ, บทบาทและความหลากหลายของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 6-12  

2. เข้าใจถึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างรัฐหรือชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ    

พุทธศาสนา ผ่านหลักฐานทางโบราณคดี 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้านพื้นท่ี: ศึกษาในพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ (ประเทศไทย เมียน

มา กัมพูชา เวียดนาม (เฉพาะเขตวัฒนธรรมจามปา)) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคาบสมุทร (ประเทศ

มาเลเซีย) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นหมู่เกาะ (ประเทศอินโดนีเซีย) เนื่องจากเป็นเขตท่ีมีร่องรอย

หลักฐานวัฒนธรรมอินเดียอยู่มาก 

ขอบเขตด้านเวลา: ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 6-12 คือ ต้ังแต่เริ่มปรากฏหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธ

ศาสนาเนื่องในวัฒนธรรมฟูนันจนถึงช่วงแรกเริ่มวัฒนธรรมทวารวดี เนื่องด้วยช่วงเวลาหลังพุทธศตวรรษท่ี 

12 (ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-19) มีการศึกษาบทบาทของพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนกว่าในยุคประวัติศาสตร์

ตอนต้นท่ียังขาดความเข้าใจถึงบทบาทของพุทธศาสนาในทางสังคม เช่น วัชรยาน-ตันตระในอินเดียและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานทางโบราณคดีของจิรัสสา คชาชีวะ ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจ

ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

1.5 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

1. รวบรวมข้อมูล ได้แก่ หลักฐานเอกสาร เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติพุทธ

ศาสนาและเอกลักษณ์ของพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ในแง่ของศาสนา ประติมานวิทยา ประวัติศาสตร์ 

และโบราณคดี เพื่อเข้าใจถึงพัฒนาการของพุทธศาสนา แนวคิดพื้นฐานและเอกลักษณ์ของนิกายนั้น ๆ 

2. รวบรวมข้อมูลภาคสนาม คือ การเก็บข้อมูลท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่าง ๆ และการ

สำรวจในพื้นท่ีแหล่งโบราณคดี เช่น จังหวัดนครปฐม , จังหวัดลพบุรี, เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี, เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี, เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเมืองโบราณ

ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเอกสารทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์จาก

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ในแง่ของศาสนา ประติมานวิทยา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 
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3.2 การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีจากการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธี

วิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ การนับจำนวนของหลักฐานแต่ละประเภทท่ีได้จากการเก็บข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดจำแนกรูปแบบของโบราณวัตถุสถานจากวัสดุ สถานท่ีต้ัง 

แผนผัง ลักษณะทางศิลปกรรม และการกำหนดอายุจากการเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 

4. สังเคราะห์และตีความข้อมูล โดยการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาประมวลผลและ

เช่ือมโยงหลักฐาน เพื่อนำไปสู่การอธิบายถึงบทบาทของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รวมท้ังอธิบายถึงความหลากหลายของพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ เหล่านั้นในช่วงเวลาระหว่างพุทธ

ศตวรรษท่ี 6-12 

5. สรุปผลการศึกษาและตีพิมพ์ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

1.6 กรอบแนวคิดและทฤษฎี  

การศึกษาในครั้งนี้เลือกใช้กรอบแนวคิดภารตภิวัฒน์ (Indianization) ของยอร์ช เซเดส์ เป็น

หลักในการพิจารณา กระบวนการภารตภิวัฒน์นี้ หมายถึง การแพร่กระจายของวัฒนธรรมอินเดีย สู่

ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันหมายรวมถึงรับเอาวัฒนธรรมจากอินเดียมาส่งเสริมให้เกิดการ

พัฒนาขึ้นเป็นรัฐภายใต้รูปแบบ วิธีการปกครอง ความเช่ือรวมถึงรูปแบบทางศิลปะ และตัวอักษร

อย่างวัฒนธรรมอินเดีย (Cœdès, 1962: 14; Mabbett, 1977: 1-14) 

ยอร์ช เซเดส์เช่ือว่า การเข้ามาติดต่อค้าขายของพ่อค้าชาวอินเดียส่งผลโดยตรงในลักษณะ 

“ตัวเร่ง” การพัฒนารูปแบบการเมืองการปกครองและแนวคิดทางศาสนาของผู้คนในดินแดนเอเชีย -

ตะวันออกเฉียงใต้ให้ข้ึนมามีลักษณะอย่างรัฐโดยตรง ผู้นำพื้นเมืองแต่งงานกับชาวอินเดียรับเอาระบบ

ชนช้ันมาปรับใช้ ต้ังตนเป็นกษัตริย์แบบอินเดีย เชิญพราหมณ์ชาวอินเดียเป็นท่ีปรึกษา เกิดการจด

บันทึกด้วยตัวอักษรแบบอินเดียโดยเฉพาะตัวอักษรปัลลวะจากอินเดียภาคใต้ มีการรับเอาศิลปะจากท่ี

ต่าง ๆ ในอินเดียท้ังเหนือและใต้มาปรับใช้ให้เข้ากับรสนิยมตามท้องถิ่นนั้น ๆ (Cœdès, 1962: 21-

27, 33-35; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 5-10) 

ในกรณีแนวคิดทางพุทธศาสนาเซเดส์พิจารณาว่า เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการช่วยให้

วัฒนธรรมอินเดียกระจายออกจากอนุทวีป ด้วยเหตุท่ีว่า พุทธศาสนาทำให้ชาวอินเดียไม่รังเกียจการ

เดินทางออกทะเล สอดรับกับข้อเสนอของหิมานศุ พี. รายท่ีกล่าวถึงแล้วข้างต้นว่า การเจริญขึ้นอย่าง

รวดเร็วของพุทธศาสนาในอินเดียส่งผลให้เกิดการค้าขายทางทะเลระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เพราะ คณะสงฆ์มีความต้องการการอุปถัมภ์ท่ีมากขึ้น ของใช้ท่ีมากขึ้น บรรดาพ่อค้าจึงออก
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เดินทางแสวงหาส่ิงต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมอินเดียจึงติดออกมาด้วย (Cœdès, 1962: 21; Ray, 

1994: 126-127; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 6) 

ดังปรากฏตัวอย่างการแพร่กระจายเช่น จารึกคาถาในพุทธศาสนาจำนวนมาก เช่น เย ธมฺมา 

ปฏิจจสมุปบาท ภาษาบาลี ผาสุข อินทราวุธได้อธิบายว่า ร่องรอยนี้มีแนวคิดพื้นฐานสำคัญจากกลุ่ม

สงฆ์นิกายหินยาน กลุ่มสมิติยะ จากเมืองวัลลภี (Valabhi) รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย เจริญอยู่

ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 7-13 คาถาข้างต้นเป็นคาถาสำคัญอย่างมากของกลุ่มสงฆ์ดังกล่าว จึงสะท้อน

ให้เห็นถึงอิทธิพลจากสงฆ์กลุ่มดังกล่าวที่แพร่เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Indrawooth, 2002: 55-

56) 

ตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการแพร่กระจายของวัฒนธรรมอินเดียและพุทธศาสนาผ่าน

การค้าขายหรือการติดต่อสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีเป็น

ประจักษ์พยานสำคัญ ฉะนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้กรอบคิดดังกล่าวเข้ามาอธิบายพลวัต

ทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การรับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียมาปรับใช้ผ่านการ

พิจารณาหลักฐานทางโบราณคดีเนื่องในพุทธศาสนา 

1.7 ระยะเวลาของการศึกษา 

พ.ศ. 2563-2564 

1.8 แหล่งข้อมูล 

1. แหล่งข้อมูลทางเอกสาร ได้แก่ หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร, ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน

ธร, หอสมุดแห่งชาติ, หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, สำนักงานวิทย-

ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

2. แหล่งข้อมูลจากการสำรวจ ได้แก่ แหล่งโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, เมืองนครปฐมโบราณ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐม

เจดีย์, พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์, เมืองโบราณศรีมโหสถ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี, อุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีเทพ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จ-พระนารายณ์, เมืองโบราณอู่ทอง, พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ อู่ทอง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี, เมืองโบราณคูบัว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 

เป็นต้น 
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1.9 ข้อจำกัดของการศึกษา 

1. ไม่สามารถเข้าถึงโบราณวัตถุได้ทุกช้ินหรือโบราณสถานได้ทุกแห่ง เนื่องด้วยอาจถูกเก็บ

ภายในคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งใดแห่งหนึ่งหรืออยู่ต่างประเทศ 

2. การตีความด้านอายุหลักฐานส่วนใหญ่เป็นการกำหนดอายุด้วยรูปแบบศิลปะ รูปแบบ

ตัวอักษร จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถระบุอายุสมัยท่ีชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจงได้ 

3. สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงไม่สามารถเดินทางออกเก็บข้อมูลภาคสนามและ 

ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้  
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บทที่ 2  

พุทธศาสนาในอนุทวีปอนิเดียก่อนพุทธศตวรรษที่ 13 

พุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,600 ปีท่ีแล้ว ภายหลังการแสดงปฐมเทศนาขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดม ต่อหน้าเหล่าปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพระสงฆ์

สาวกกลุ่มแรกในพระบวรพุทธศาสนา การเกิดขึ้นของศาสนาใหม่นี้ได้เปล่ียนแปลงความคิดทาง

ปรัชญาของอนุทวีปอินเดียไปตลอดกาล คำสอนสำคัญนั้นคือ อริยสัจ 4 อันอธิบายถึง ทุกข์ เหตุแห่ง

เกิดทุกข์ การดับทุกข์ และทางแห่งการดับทุกข์ ด้วยความลุ่มลึกของหลักธรรมอันประเสริฐนี้ แม้หลัง

องค์พระศาสดาจะทรงดับขันธปรินิพพาน คำสอนของพระองค์ยังคงแพร่กระจายออกไปท่ัวทุกถิ่นท่ีใน

อนุทวีป ไกลออกไปถึงดินแดนโพ้นทะเลอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นการเข้าใจถึงพัฒนาการ

ของพุทธศาสนาในอนุทวีปอินเดียจึงมีผลโดยตรงต่อการเข้าใจพัฒนาการของพุทธศาสนาในเอเชีย -

ตะวันออกเฉียงใต้ 

2.1 พุทธศาสนาในอนุทวีป 

พัฒนาการและการแพร่กระจายของพระพุทธศาสนาในพื้นท่ีอนุทวีปอินเดียสัมพันธ์กับการ

รวบรวมคำสอนของพระศาสดาหลังการปรินิพพานของพระองค์ท่ีเรียกว่า “สังคายนา” การสังคายนา

นี้มีความหมายว่า “การสวดเป็นแบบเดียวกันพร้อมกัน, การสะสาง, การชำระพระไตรปิฎกให้เป็นไป

ในทางเดียวกัน” (หอสมุดแห่งชาติ, 2544: 502) เหตุแห่งการสังคายนานั้นคัมภีร์ฝ่ายบาลีระบุว่า หลัง

การปรินิพพานของพระพุทธองค์ได้ 7 วัน พระสงฆ์รูปหนึ่งนามสุภัททวุฒบรรพชิตได้ร้องห้ามเหล่าสงฆ์

เมืองกุสินาราท่ีร้องไห้เศร้าโศกกับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ว่า “พวกท่านอย่าได้โศกเศร้าไปเลย เราพ้น

ห่วงแล้ว ด้วยว่าพระมหาสมณะเบียดเบียนพวกเราอยู่ว่า ส่ิงนี้ควร ส่ิงนี้ไม่ควร บัดนี้พวกเราปรารถนา

ส่ิงใดก็กระทำส่ิงนั้น ไม่ปรารถนาส่ิงใดก็ไม่กระทำส่ิงนั้น” (Hazra, 1982: 26; สุรีย์ มีผลกิจ และวิเชียร 

มีผลกิจ, 2545: 399) ในคัมภีร์ฝ่ายมหายานได้อธิบายไว้ในทำนองเดียวกัน คือ พระสงฆ์ผู้ท่ีมิได้อยู่ใน

เขตเมืองกุสินาราท่ีพระศาสดาทรงส้ินพระชนม์นั้น ต่างพากันถือข้อปฏิบัติตามเจ้าคณะของตน 

(เสถียร โพธินันทะ, 2513: 56-57) ด้วยเหตุนี้พระกัสสปะเถระได้เสนอต่อท่ีประชุมสงฆ์แห่งเมืองกุสิ

นาราให้มีการลงมติเพื่อทำปฐมสังคายนาขึ้น ผู้ศึกษาจึงจะทำการอธิบายประวัติศาสตร์พุทธศาสนาใน

อนุทวีปแบ่งออกตามการสังคายนาพุทธศาสนาท้ังส้ิน 4 ครั้ง โดยผู้วิจัยจะแบ่งการสังคายนาออกเป็น 

1) ปฐมสังคายนา 2) ทุติยสังคายนา 3) ตติยสังคายนา และ 4) จตุรสังคายนา 
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2.1.1 ปฐมสังคายนา พระมหากัสสปะเถระได้ร้องต่อท่ีประชุมสงฆ์ให้ลงมติเพื่อทำการ

สังคายนาพระธรรมคำสอน เนื่องจากคำกล่าวของพระสุภัททวุฒบรรพชิตเป็นเหตุนั้น พระกัสสปะได้

เสนอเหตุผลของการเรียกร้อง 3 ประการ คือ  

1. พระสุภัททะกล่าววาจาไม่เหมาะสม ทำนองว่า พระพุทธองค์ปรินิพานไปได้ก็ดี  

เราจะได้พ้นจากปกครอง ไม่มีผู้มาคอยตักเตือน นึกอยากทำอะไรก็ทำได้ตามประสงค์ 

2. ทรงเคยรับส่ังกับพระอานนท์ว่า พระธรรมวินัยจักเป็นศาสดาแทนพระองค์ใน

เวลาท่ีพระองค์ล่วงไป 

3. เพราะรำลึกถึงพระคุณของพระศาสดา  

ด้วยเหตุผลท้ัง 3 นี้ สภาสงฆ์ได้ลงมติยอมรับข้อเรียกร้องของพระกัสสปะ การสังคายนาครั้งท่ี 1 จึงจัด

ขึ้นภายใต้การควบคุมดูแลของพระมหากัสสปะเป็นประธานสงฆ์และเป็นผู้สอบถามข้อพระธรรมและ

พระวินัย พร้อมด้วยคณะสงฆ์อีก 500 รูป5 ท่ีถ้ำสัตตบรรณคูหา เขาเวภาระ เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ 

หลังการปรินิพพานล่วงได้ 3 เดือน การสังคายนาในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน 7 เดือนจึงสำเร็จ ท้ังนี้

พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โดยตลอด (อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 6-7) 

ภายใต้การนำของพระมหากัสสปะ ภิกษุ ท้ังหลายได้ร่วมกันพิจารณาข้อพระธรรมโดย

เน้นหนักไปท่ีข้อพระวินัยเป็นสำคัญ ในการนี้พระอุบาลีเถระซึ่งพระพุทธองค์ทรงยกย่องเป็นเอตทัคคะ

ในด้านการจดจำพระวินัย พร้อมด้วยพระอานนท์พระพุทธอุปัฏฐากได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยสอบ

ทานพระวินัยและข้อพระธรรมแก่สภาสงฆ์ ระหว่างการประชุมสงฆ์บางกลุ่มเสนอให้เว้นเรื่องปาราชิก 

4 ท่ีเหลือเป็นเรื่องเล็กน้อยท้ังส้ิน อีกกลุ่มเสนอว่า ยกเว้นปาราชิก 4 สังฆาทิเสส 13 อนิยต 2 เมื่อ

พิจารณาเห็นถึงความคิดท่ีแตกแยกเช่นนั้นพระกัสสปะจึงให้ท่ีประชุมพิจารณาว่า ไม่พึงตัดสิกขาบท

เสียเพราะจะเป็นท่ีติเตียนได้ว่า สงฆ์ของพระสมณโคดมปฏิบัติตามแต่เพียงช่ัวกาลแห่งควันไฟ เมื่อ

ศาสดานิพพานแล้วก็เลิกศึกษา ท้ายท่ีสุดแล้วผลของการสอบทานนี้นำไปสู่ข้อพระธรรมและพระวินัยท่ี

สภาสงฆ์มีความเห็นตรงกันว่า ไม่ถอนสิกขาบทใด ๆ  

สังเกตได้ว่าข้อพิจารณาสำคัญในปฐมสังคายนา คือ เรื่องของพระธรรมวินัยหรือสิกขาบทตาม

พุทธบัญญัติมากกว่าประเด็นอื่น ส่งผลให้การประชุมในครั้งนั้นสามารถชำระข้อวินัยเป็นหมวดหมู่ 

พร้อมยืนยันเรื่องสังฆมติท่ีระงับความแตกแยกเกี่ยวกับเรื่องสิกขาบทเล็กน้อย ต่อมาคณะสงฆ์นี้ถูก

เรียกสืบมาว่า คณะเถรวาท, สถวีรวาท หรือ “วินัยวาที” เพราะถือตามมติของพระเถระอันมีพระ

 
5 เอกสารฝ่ายมหายานกล่าวว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 1,000 รูป (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2545: 16) 
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มหากัสสปะเป็นประธานและยึดมั่นในพระวินัยแบบด้ังเดิม (Hazra, 1982: 26; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์

ศาสต์, 2551: 6-8; เสถียร โพธินันทะ, 2513: 58-59)  

อนึ่ง ฝ่ายพระปุราณเถระกลับไม่ยอมรับการลงมติของสภาสงฆ์เท่าใดนัก เนื่องจากท่านมี

ความเห็นว่ามีสิกขาบทอยู่ 8 ประการท่ีสามารถละท้ิงได้ เพราะเมื่อครั้งพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ 

พระองค์ทรงปฏิบัติตามสิกขาบทข้อห้ามท้ัง 8 ข้อเหล่านี้ ดังนั้นจึงไม่ควรต้ังเป็นข้อห้ามต่อหมู่สงฆ์ คือ  

1. อันโตวุตถะ (ฉัน) ของอยู่ภายในท่ีอยู่ 

2. อันโตปักกะ (ฉันของท่ี) สุกภายในท่ีอยู่ 

3. สามปักกะ (ฉันของท่ีทำ) ให้สุกเอง 

4. อุคคหิตะ หยิบ (หรือฉัน) ของท่ียังไม่ได้รับประเคน 

5. ตโตนีหฏะ (ฉัน) ของท่ีนำมาจากท่ีนิมนต์ 

6. ปุเรภัตตะ (ฉัน) ของท่ีรับประเคนในกาลก่อนแห่งภัตร (เวลาก่อนอาหาร) 

7. วนัฏฐะ (ฉัน) ของอยู่ในป่า 

8. โปกขรัฏฐะ (ฉัน) ของอยู่ในสระ 

แต่พระมหากัสสปะได้อธิบายว่า พระพุทธองค์ทรงอนุญาตจริง แต่ทรงอนุญาตให้ปฏิบัติได้

เฉพาะเวลาข้าวยากหมากแพงเท่านั้น เมื่อพ้นสมัยแล้วพระองค์ทรงมีข้อปฏิบัติขึ้นใหม่ ข้อสิกขาบทนี้จึง

ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น คำอธิบายของพระมหากัสสปะมิได้สร้างความพึงพอใจแก่พระปุราณ

เถระแม้แต่น้อย ด้วยความไม่พอใจนี้พระปุราณเถระจึงได้แจ้งต่อท่ีประชุมสงฆ์ว่า ตนจะปฏิบัติตามใจ

ชอบ พร้อมจะทำการสังคายนาให้พร้อมบริวารของตน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้กระทำจริงหรือไม่ 

(อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 9-10; เสถียร โพธินันทะ, 2513: 61-62) ข้อวิพากษ์ของพระปุราณ

เถระและข้ออรรถาธิบายของพระมหากัสสปะได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ลงรอยทางความคิดของหมู่สงฆ์

ในเรื่องสิกขาบทและพุทธบัญญัติต่าง ๆ ของพระพุทธองค์ท่ีอาจมีมาต้ังแต่ก่อนการสังคายนาครั้งท่ี 1 
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2.1.2 ทุติยสังคายนา 100 ปีหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์ คัมภีร์ฝ่ายสันสกฤต
และฝ่ายบาลีกล่าวตรงกันว่า คณะสงฆ์จำนวน 700 รูป มีพระสัพพกามีมหาเถระเป็นประธาน พร้อมด้วย
พระเถระอีกหลายท่านล้วนแต่เป็นสานุศิษย์ของพระอานนท์เถระ 6 ได้ประชุมกันเพื่อสังคายนา 
ข้อสิกขาบทอีกครั้ง เนื่องจากพระภิกษุหมู่หนึ่งเรียกว่า “พวกวัชชีบุตร” แห่งเมืองเวสาลี ได้อ้างพุทธมติ
ท่ีได้ทรงตรัสไว้กับพระอานนท์เถระก่อนปรินิพพานว่า “ดูก่อนอานนท์โดยการล่วงไปแห่งเรา ถ้าสงฆ์ต้องการ
ก็จงถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างได้” เพื่อแก้ไขวัตถุ 10 ประการ (ปัจจุบันปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎก 
จุลวรรค) ประกอบด้วย  

1. ห้ามภิกษุสะสมเกลือไว้ เพื่อใส่เวลาฉันอาหารในวันต่อไป 
2. ห้ามภิกษุฉันอาหารต้ังแต่เท่ียงไปแล้ว 
3. ห้ามภิกษุฉันอาหารเป็นครั้งท่ี 2 อีก หลังจากฉันเรียบร้อยแล้ว 
4. ห้ามภิกษุทำอุโบสถในอาวาสกำหนดเสมาเดียวกัน มากกว่าหนึ่งครั้งในวันเดียว 
5. ห้ามภิกษุเพิกเฉยต่อการบอกลาสงฆ์ก่อนการทำอุโบสถ 
6. ห้ามภิกษุปฏิบัติผิดกฎ ตามท่ีอุปัชฌาจารย์พากันปฏิบัติกันมาก่อน 
7. ห้ามภิกษุฉันนมสดท่ียังมิได้แปรเป็นนมส้ม (นมเปรี้ยว) ก่อนควร 
8. ห้ามภิกษุดื่มน้ำดองท่ีมึนเมา 
9. ห้ามภิกษุใช้ผ้าปูนั่งท่ียังเย็บตะเข็บไม่เรียบร้อย 
10. ห้ามภิกษุรับเงินและทอง7 

 
6 หลังการสังคายนาครั้งที่ 1 สภาสงฆ์ได้มีมติให้ลงโทษอาบัติพระอานนท์ด้วยเหตุผล 5 ประการ 1) ไม่ทูลถาม

ถึงสิกขาบทเล็กน้อยว่าได้แก่อะไรบ้าง 2) ข้อที่เหยียบผ้าวัสสิกสาฎก (ใช้เท้าหนีบ) ของพระผู้มีพระภาคเจ้า 3) ปล่อยให้
พวกสตรีถวายบังคมพระสรีระก่อน และพวกนางก็ร้องไห้น้ำตาเปียกเปื้อนพระสรีระ 4) ไม่ทูลวิงวอนพระศาสดา 
ให้ดำรงอยู่ตลอดกัลป์ เมื่อพระองค์ทรงทำนิมิตโอภาส 5) ขวนขวายให้สตรีได้บวชในพระธรรมวินัย มติน้ียังผลให้พระอานนท์
จำต้องออกปลงอาบัติ ท่านจึงได้เดินทางไปเทศนาสอนพราหมณ์มัธยานติกะ พร้อมบริวารจำนวน 500 คน ก่อนจะถูกเชิญ
ไปจำพรรษาอยู่ ณ ดินแดนกัศมีระ (แคชเมียร์) (Hazra, 1982: 26; อภิชัย โพธิประสิทธ์ิศาสต์, 2551: 6) 

7 ในคัมภีร์ฝ่ายสันสกฤตชื่อ “เภทธรรมมติจักรศาสตร์” ของพระวสุมิตร ได้อธิบายต่างออกไปว่า ที่มาของ 
ความขัดแย้งเกิดข้ึนจากความเห็นต่างเรื่องทิฐิ 5 ของพระมหาเทวภิกษุ คือ  

1. พระอรหันต์อาจถูกมารรบกวนในความฝันจนพีชะ (น้ำอสุจิ) เคลื่อนได้ 
2. พระอรหันต์อาจมีอัญญาณจริยา (การหมายเอาอกุศลเป็นที่ต้ัง) ได้  
3. พระอรหันต์อาจมีกังขาได้ 
4. ผู้จะรู้ว่าตนบรรลุอรหัตตผลก็โดยการแนะนำพยากรณ์ของผู้อื่น 
5. มรรคผลจะปรากฏต่อเมื่อบุคคลผู้บำเพ็ญเปล่งคำว่า ทุกข์หนอ (อภิชัย โพธิประสิทธ์ิศาสต์, 2551: 13) 
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ในการประชุมครั้งนั้นพระยสเถระหรือพระยสกากัณฑกบุตรแห่งโกสัมพีได้เป็นผู้นำของฝ่ายวินัยวาที 

คัดค้านการวิพากษ์วัตถุ 10 ประการของกลุ่มวัชชีบุตร ตลอดระยะเวลา 8 เดือนของการสังคายนา 
ท่ีนครเวสาลี แคว้นวัชชีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียปัจจุบัน การสังคายนาในครั้งนั้นมีมติ
ยึดตามพระวินัยด้ังเดิม (ปฐมสังคายนา) อรรถกถาฝ่ายบาลีอธิบายว่า มติของท่ีประชุมสงฆ์สร้างความ
ไม่พอใจให้แก่กลุ่มวัชชีบุตรเป็นอย่างมากถึงขนาดไม่ยอมรับมติของท่ีประชุมสงฆ์ จึงได้ประกาศแยกตัว
พร้อมชักชวนกลุ่มสงฆ์ท่ีเห็นด้วยจำนวนหมื่นรูป แล้วพากันไปสังคายนาแยกเฉพาะกลุ่มตนเรียกว่า 
“มหาสังคีติ” (การกระทำของพวกมาก) พระวินัยท่ีตนเห็นว่าเหมาะสม คณะสงฆ์กลุ่มนี้จึงได้ช่ือว่า 
“อาจาริยวาท” เพราะยึดถือตามท่ีอาจารย์ได้แก้ไขภายหลัง หรือบ้างก็เรียกว่า “มหาสังฆิกะ” เพราะ
มองว่าตนเป็นสงฆ์หมู่มาก (อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 12-17; เสถียร โพธินันทะ, 2513: 135)  

สงฆ์กลุ่มนี้มีทรรศนะท่ีต่างไปจากกลุ่มพระยสเถระชัดเจนท่ีสุดคือ ฝ่ายมหาสังฆิกะมองว่า 
พระพุทธองค์ทรงเป็นโลกุตระบุคคล เช่น ทรงมีความสามารถและอำนาจเหนือกว่ามนุษย์ท่ัวไป ทรง
อยู่ในสมาธิเสมอ ทรงทราบความทุกอย่างมีสติควบคุมพระองค์เสมอ เป็นต้น (Hazra, 1982: 27-28; 
Thomas, 1971: 29-33; บุณย์ นิลเกษ, 2526: 32-33; ผาสุข อินทราวุธ, 2543: 1-2; ฉัตรสุมาลย์ กบิล
สิงห์, 2543: 35-47)  
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แผนผังท่ี 1 การแตกแยกนิกายในพุทธศาสนาในการสังคายนาครั้งท่ี 2 ตามปกรณ์บาลี 

(มหาทีปวงศ์และอรรถกถากถาวัตถุ) 

พุทธศาสนาสมัยพุทธกาล / พุทธศาสนาด้ังเดิม (?) 

มหาสังฆิกวาท สถวีรวาท 

โคกุลิกวาท  เอกัพโยหาริกวาม เจติยวาท มหิสาสกวาท  วัชชีปุตตกวาท 

(มหิศาสกวาท) 

 สัพพัตถิกวาท ธรรมคุตวาท 

(สรรวาสติวาท) 

พหุสสุติกวาท      ปัญญัตติกวาท 

ธัมมุตตริกวาท ภัทรยานิกวาท  ฉันนาคาริกวาท  สมิติวาท 

กัสสปิกวาท 

 
สังกันติกวาท 

สุตตวาท 
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แผนผังท่ี 2 การแตกแยกนิกายในพุทธศาสนาในการสังคายนาครั้งท่ี 2 ตามปกรณ์สันสกฤต 
(เภทธรรมมติจักรศาสตร์)8 

 

 
8 แผนผังที่ 1-2 ได้แบ่งสาขานิกายตามการจำแนกของเสถียร โพธินันทะ อิงตามปกรณ์ฝ่ายบาลี-สันสกฤต 

(เสถียร โพธินันทะ, 2513: 190, 198) 
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2.1.2.1 การเกิดพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน การแตกแยกของพุทธศาสนาหลังการสังคายนา

ครั้งท่ี 2 เมื่อกล่าวโดยส่วนใหญ่แล้วมีเพียง 2 นิกายเท่านั้น คือ สถวีระ (เถรวาท) และมหาสังฆิกะ (อา

จาริยวาท) ต่อมาจึงได้แตกนิกายย่อยออกไปอีกเป็น 18 นิกายย่อย คือแยกไปจากเถรวาท 11 นิกาย 

จากมหาสังฆิกะ 5 นิกาย นิกายต่าง ๆ ท่ีแยกไปจากเถรวาทนั้นเกิดขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษท่ี 2 เป็นต้นไป 

ส่วน 5 นิกายท่ีแยกไปจากฝ่ายมหาสังฆิกะ ได้เกิดขึ้นต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 1 แล้ว (อภิชัย โพธิ์

ประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 25-26) ความแตกแยกทางความคิดนี้เองท่ีนำไปสู่การเกิดขึ้นของพุทธศาสนา

ฝ่ายมหายาน เพราะเมื่อสงฆ์ฝ่ายมหาสังฆิกะไม่จำเป็นต้องปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับสงฆ์ฝ่ายสถวีระแล้ว 

เป็นการสะดวกในการจะพัฒนาความคิดของตนต่อพระพุทธองค์ หรือส่ิงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า 

แนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ 

เอ็ดวาร์ด เจ. โธมัส (Edward J. Thomas) ได้อธิบายสรุปถึงเหตุของการแยกตัวหลังการ

สังคายนาครั้งท่ี 2 และเป็นสาเหตุของการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานท่ีพัฒนาต่อยอด

ทางความคิดต่อไปจากฝ่ายอาจาริยวาท หรือมหาสังฆิกะไว้ 2 ประเด็นดังนี้ 

1. ความขัดแย้งในหมู่สงฆ์ แบ่งได้เป็น 

1.1 ข้อพระวินัยท่ีเข้มงวดเกินไป สงฆ์บางรูปมีอิสระมาก่อน ทำให้ไม่

สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยท่ีเข้มงวดและเก็บตัวมากเกินไป 

1.2 ความเช่ือในอภิปรัชญา พระสงฆ์บางรูปมีลักษณะเป็นจิตนิยมอยู่ก่อน 

ท่ีมาบวช เมื่อได้พบกับพุทธปรัชญาท่ีมีลักษณะเป็นสัจจะนิยมก็ไม่อาจละท้ิงความคิดหรือความเช่ือ

ด้ังเดิมได้ จึงหันไปสนับสนุนฝ่ายท่ีคิดเหมือนตน 

1.3 ความเป็นนามธรรมของนิพพาน เนื่องจากฝ่ายสถวีระอธิบายสภาวะ

นิพพานในลักษณะคนท่ัวไปไม่สามารถหยั่งรู้ได้ จึงเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะมีโอกาสสัมผัส

ได้อย่างไร สุดท้ายเกิดเป็นความสงสัยว่าสภาวะนิพพานมีจริงหรือไม่  

1.4 การมีอุดมการณ์ท่ีเปล่ียนไป กลุ่มสงฆ์คณะเดิม (สถวีระ) ยึดติดกับ

แนวคิดเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา มากจนเกินไป ทำให้มองเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์ 

ส่งผลให้สงฆ์ปลีกตัวออกจากสังคมมากเกินไป พร้อมท้ังการเกิดขึ้นของแนวคิดพระโพธิสัตว์ที่เน้นเรื่อง

ปัญญา ความกรุณาต่อสัตว์โลก และมีอุบาย หรืออุปายะ (ความเฉียบแหลม) ในการเข้าใจและ

ถ่ายทอดเรื่องราวต่อสังคม แนวคิดนี้ทำให้พุทธศาสนาตามการตีความของฝ่ายมหาสังฆิกะเข้าถึงชุมชน

ได้มากขึ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้นในความรู้สึกของสามัญชน  
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2. การรับอิทธิพลจากภายนอก อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และความเช่ือท้องถิ่น

ได้เพิ่มบทบาทต่อคณะสงฆ์มากขึ้น (ตามกลุ่มพราหมณ์และคนพื้นเมืองท่ีบวชเข้ามาในคณะสงฆ์) 

ส่งผลให้คณะสงฆ์มีความคิดท่ีหลากหลายและมีหัวก้าวหน้าพอสมควร (Thomas, 1971: 263-284; 

ผาสุข อินทราวุธ, 2543: 3-4)  

ในขณะนั้นความคิดอ่านแบบมหายานยังไม่แน่นอนนัก กระท่ังพุทธศตวรรษท่ี 7 ท่านนาคารชุนได้

สถาปนากรอบความคิดแบบมหายานท่ีเน้นความคิดเกี่ยวกับสุญญตา และการมีชีวิตแบบโพธิสัตว์ขึ้นอย่าง

ชัดเจน มีพื้นฐานสำคัญมาจากการย้ำคำสอนของพระพุทธองค์ในส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นการเฉพาะ รวมถึง

แนวคิดของนิกายสรรวาสติวาทและมหาสังฆิกะ อันเป็นผลพวงของการสังคายนาครั้งท่ี 2 นี้ (Thomas, 

1971: 283; บุญย์ นิลเกษ, 2526: 43-46; ผาสุข อินทราวุธ, 2543: 3) 

ผู้วิจัยมีความเห็นสอดคล้องกับนายโธมัสกล่าวคือ การสังคายนาครั้งท่ี 2 นี้ตอกย้ำความไม่ลงรอย

ทางความคิดระหว่างกลุ่มสงฆ์ในเรื่องของพระธรรมวินัยให้เด่นชัดมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องข้อพระวินัยของ

องค์พระสมณโคดมท่ีไม่สอดคล้องตามยุคสมัยดังเช่นพุทธกาล จึงกลายเป็นการสร้างความอึดอัดให้แก่สงฆ์

ในการปฏิบัติตาม คณะสงฆ์ชาววัชชีจึงเป็นตัวแทนของความรู้สึกอึดอัดดังกล่าว ในทางกลับกันความอึดอัด

นั้นกลับนำไปสู่ความเบ่งบานทางความคิดเสียมากกว่า เพราะเมื่อเกิดการแยกตัวแล้วความคิดต่าง ๆ ก็

พัฒนาขึ้นตามสำนักสงฆ์ท่ีหลากหลายด้วย 

บุณย์ นิลเกษ (2526: 22-23) เสนอทัศนะว่า แม้สงฆ์จะมีสถานภาพเป็นตัวของตัวเองอยู่ท่ัวไป แต่

ท่านก็ต้องอาศัยชาวบ้านเพื่อการเป็นอยู่และดำรงชีพต่อไปเท่าท่ีควร ส่ิงเหล่านี้ทำให้เกิดข้อเท็จจริงท่ีว่า ฝ่าย

ท่ีเห็นดีเห็นชอบกับการปฏิบัติตนตามรูปแบบวินัยนิยม เพื่อการเป็นอรหันต์ของตนโดยเฉพาะก็มุ่งแต่

ประโยชน์ตัวเองเกินไป มิได้มองดูสถานการณ์แวดล้อมของชาวบ้าน ฝ่ายหนึ่งกลับมีทัศนะตรงกันข้ามคือเห็น

อกเห็นใจชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็คัดค้านหลักการของฝ่ายแรกในเรื่องการขอลดหย่อนข้อวัตร 

ท้ังนำไปสู่การเสนอทางไปสู่การดับทุกข์ท่ีหลากหลายเนื่องจากโลกทัศน์ท่ีต่างออกไป เมื่อหลักการเดิมมีอยู่ว่า

การฝึกสมาธินั้นเป็นแนวการนำไปสู่การดับทุกข์ เมื่อเช่นนั้นทำให้สงฆ์เหล่านี้ไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีการ

อย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้หรือญาณอื่นใด 
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2.1.3 ตติยสังคายนา ในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งราชวงศ์โมริยะ (พ.ศ.270-312) กลุ่ม

อลัชชีมีจำนวนมากกว่าภิกษุแท้ ๆ จึงต้องให้ระงับการทำอุโบสถสังฆกรรมถึง 7 ปี มูลเหตุนั้นมาจากพระสงฆ์

ผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ยอมร่วมกับพระอลัชชีเหล่านั้น พระเจ้าอโศกทรงไม่สบายพระทัยเป็นอันมากในความ

แตกแยกของสงฆ์ ทรงปรารถนาให้หมู่สงฆ์กลับมาสามัคคีกันดังเดิม จึงได้มีพระราชโองการให้เสนาอำมาตย์

หาทางสมานความแตกแยกนี้ ฝ่ายอำมาตย์จึงได้บังคับให้ภิกษุผู้บริสุทธิ์ทำอุโบสถร่วมกับอลัชชี พระภิกษุ

ผู้รักษาศีลบริสุทธิ์ต่างปฏิเสธท่ีจะร่วมอุโบสถสังฆกรรมเช่นเดิม เหล่าเสนาอำมาตย์จึงเห็นว่าเป็นโทษขัดพระ

ราชโองการพระเจ้าแผ่นดิน จึงได้จับสงฆ์เหล่านั้นตัดศีรษะเสียท้ังหมด 

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเสียพระทัยเป็นอันมากกับการกระทำของเหล่าเสนาอำมาตย์ของพระองค์ 

ก่อนจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปขอขมาแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ีพระอาราม พร้อมตรัสถามต่อเหล่าภิกษุว่า บาป

จากความผิดในครั้งนี้จะตกลงมาถึงพระองค์หรือไม่ พระสงฆ์ต่างตอบต่างกันไปหลากหลายไม่เป็นเอกฉันท์ 

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงพิจารณาเห็นว่า พระสงฆ์ในปัจจุบันไม่มีความแตกฉานในพระธรรมวินัยอย่างแจ่ม

แจ้ง อันเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของกลุ่มพระอลัชชี จึงตรัสถามหาพระสงฆ์ผู้พร้อมด้วยความรู้ในพระธรรม

วินัย ก็ได้รับคำตอบรับว่ามีแต่พระโมคคัลลีบุตรเถระรูปเดียวเท่านั้นท่ีอาจแก้ความสงสัยในข้อพระวินัยแก่

พระองค์ได้ 

ครั้นทราบความเช่นนั้นแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชทรงนิมนต์พระโมคคัลลีบุตรเถระกลับเข้าสู่นคร

ปาฏลีบุตรเพื่อทำการวิสัชนาข้อคำถามของพระองค์ท่ีค่ังค้าง พระเถระรูปนี้ได้ทำลายข้อกังขาในพระทัยของ

พระเจ้าอโศกเสียส้ิน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีพระราชโองการให้ประชุมสงฆ์ท่ัวท้ังอาณาจักรของพระองค์ให้มา

ประชุมกันท่ีวัดอโศการาม มีพระโมคคัลลีบุตรเถระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดำเนินการสังคายนาและสอบทาน

พระธรรมวินัยในฐานะท่ีท่านเป็นผู้รอบรู้ในพระธรรมทางสงฆ์ฝ่ายวิภัชชวาที (กรมศิลปากร, 2557ก: 30) การ

สังคายนาครั้งท่ี 3 นี้ใช้ระยะเวลานาน 9 เดือน กระทำโดยพระอรหันต์ 1,000 รูป ในการนั้นพระเจ้าอโศกทรง

เป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนา (บุณย์ นิลเกษ, 2526: 35; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 27-29; Hazra, 

1982: 38) 

ผลของการสังคายนา คือ มีพระราชโองการให้จับพระสงฆ์ฝ่ายอลัชชีสึกออกจากสังฆะถึง 60,000 

คน ท้ังพระโมคคัลลีบุตรเถระยังได้นิพนธ์ร้อยกรองคัมภีร์กถาวัตถุขึ้น เพื่อแก้ปัญหาต่าง  ๆท่ียังคลุมเครือให้

ชัดเจนขึ้น ได้ต้ังคำถามต่อข้อพระวินัยหรือข้อพระธรรมบางข้อแล้วได้ให้คำตอบเอาไว้ด้วย รวมท้ังหมด 219 

กถา เมื่อการสังคายนาได้เสร็จส้ินลงแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งคณะสงฆ์ออกเดินทางไปยังดินแดน

ต่าง ๆ  ในฐานะพระสมณทูตเพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีชำระแล้วนี้ไปสู่ดินแดนต่าง ๆ  ท่ัวท้ังอนุทวีปและ
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พื้นท่ีอื่น ๆ ใกล้เคียง ดังปรากฏอยู่ในจารึกเสาพระเจ้าอโศกหมายเลข 5 และ 8 พบท่ีสถูปสาญจี และคัมภีร์

มหาวงศ์ของฝ่ายลังกา ประกอบด้วย 

1. คณะพระมัชฌันติกเถระไปแคว้นแคชเมียร์และคันธาระ ทางทิศเหนือ 

2. คณะพระมหาเทวะไปมหิษามณฑล ในแถบลุ่มแม่น้ำโคธาวารี ทางทิศใต้ 

3. คณะพระรักขิตะไปวนวาสี ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  

4. คณะพระธรรมรักขิต ท่านผู้นี้เป็นชาวกรีกไปอปรันตะ ทางทิศเหนือ 

5. คณะพระมหาธรรมรักขิตไปมหารัตฏะ บริเวณเมืองมุมไบปัจจุบัน  

6. คณะพระมหารักขิตไปโยนะ บริเวณเอเชียกลาง 

7. คณะพระมัชฌิมและพระมหาเถระอีก 4 รูปไปหิมมาวันตะ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย 

8. คณะพระโสณะและพระอุตระไปสุวรรณภูมิ9 

9. คณะพระมหินทระและสังฆมิตาเถรีไปตัมพปัณณิ เกาะลังกาในปัจจุบัน  

พร้อมท้ังมีพระราชโองการให้ต้ังเสาศิลาขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 1) พร้อมด้วยจารึกข้อความท้ัง

พระราชโองการว่าด้วยการบริหารงานท่ีดี และข้อพระธรรมท่ัวทั้งพระราชอาณาจักร ท้ังยังนำเสาศิลา

นั้นไปต้ัง ณ สังเวชนียสถานท้ัง 4 อันเนื่องด้วยพุทธประวัติ ข้อความในจารึกบางแห่งช้ีว่า พระองค์ทรง

เคยเสด็จเยือนสถานท่ีนั้น ๆ ด้วยพระองค์เอง เช่น จารึกเสาพระเจ้าอโศกด้านหน้ าวิหารมายาเทวี 

สวนลุมพินี กล่าวว่า “พระเจ้าอโศกได้เสด็จมาด้วยพระองค์เองท่ีนี่ ดินแดนท่ีพระพุทธเจ้าพระศากย

มุนีประสูติ โปรดให้ต้ังเสาหินซึ่งสลักโดยประติมากร...” (Ray, 2017: 13-14; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2556: 

34, 46-47) 

การสร้างเสาจารึกเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างพุทธสถานจำนวนมากขึ้นท่ัวท้ังพระ

ราชอาณาจักรของพระองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อาทิ สถูปสาญจี (ภาพท่ี 2) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น 1 

ใน 7 พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อนจะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นกระจายท่ัวท้ังพ ระ

ราชอาณาจักร (Mitra, 2001: 4-6) 

 
9 มีผู้เสนอว่า “สุวรรณภูมิ” ที่อ้างถึงในจารึกและคัมภีร์มหาวงศ์น้ีสามารถอธิบายความได้เป็น 2 พ้ืนที่ คือ  

1) เป็นบริเวณตอนใต้ของประเทศเมียนมาปัจจุบัน หรือ 2) อาจเป็นเมืองหน่ึงในแถบเบงกอล ตะวันออกของ
ประเทศอินเดียปัจจุบัน ปรากฏชื่อในบันทึกพระเฮ้ียนจังว่า “เมืองโกโลนสูฟาลานา (Ko-Lo-Na-Su-Fa-La-Na)” มี
ความหมายว่า เมืองทองคำ (Hazra, 1982: 38-39) 
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ภาพท่ี 1 เสาพระเจ้าอโศกจากเมืองเวสาลี 

(ท่ีมา: Ray, 2017: 16) 

 

  

ภาพท่ี 2 สถูปสาญจี 
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คาไนย ลาล ฮาซรา (Kanai Lal Hazra) ต้ังข้อสังเกตว่า การสังคายนาครั้งท่ี 3 นี้จัดขึ้นเฉพาะใน

นครปาฏลีบุตรเท่านั้น จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการส่งพระสมณทูตออกไปเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่

การสังคายนาซึ่งพระองค์ทรงอุปถัมภ์ในครั้งนี้ให้เป็นท่ียอมรับในพื้นท่ีอื่น ๆ อย่างไรก็ดีการตัดสินพระทัยใน

ครั้งนั้นของพระเจ้าอโศกได้ทำให้พุทธศาสนาแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยครอบคลุมพื้นท่ี

ท่ัวท้ังอนุทวีปโดยสมบูรณ์ (Hazra, 1982: 38-39; ผาสุข อินทราวุธ, 2543: 1-2; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 

2551: 29-30) 

เสถียร โพธินันทะ เสนอว่า การสึกพระสงฆ์ฝ่ายอลัชชีนั้นตามข้อความในคัมภีร์มหาวงศ์ฝ่ายลังกา 

แท้จริงคือบรรดาคณะสงฆ์นิกายอื่น ๆ มีคณะมหาสังฆิกะเป็นต้น การมีสงฆ์ปลอมมาบวชไม่น่าเป็นเหตุเป็น

ผลได้เลย ในข้อท่ีพระพุทธศาสนากำลังรุ่งโรจน์ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ มีพระเถรานุเถระเป็นผู้นำปฏิบัติ

ธรรมและมีธรรมมหาอำมาตย์คอยสอดส่องให้ความพิทักษ์แล้วปล่อยให้มีคนปลอมบวชถึง 60,000 คน โดย

ท่ีทางบ้านเมืองหรือทางคณะสงฆ์ไม่สามารถป้องกันได้ถึง 7 ปี จึงดูเป็นธรรมดาของปกรณ์ฝ่ายลังกาจริง ๆ 

ท่ีมักจะเขียนวิพากษ์คณะสงฆ์ฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นอธรรมวาทีบ้าง เดียรถีย์บ้าง เป็นอลัชชีบ้าง จึงไม่ต้อง

สงสัยว่าเดียรถีย์ในปกรณ์บาลีเป็นคณะสงฆ์ต่างนิกายต่างทัศนะ เพราะมีความจริงอยู่ในเรื่องคณะสงฆ์ในรัช

สมัยของพระองค์ไม่ปรองดองกัน ดังปรากฏพระราชกำหนดโทษแก่ผู้ทำให้สงฆ์แตกแยก (เสถียร โพธินันทะ, 

2513: 268-270) 

ข้อเขียนของเสถียร โพธินันทะได้สนับสนุนข้อสังเกตของคาไนย ลาล ฮาซราในข้างต้น เพราะ จาก

ข้อเขียนนี้ช้ีชัดว่าการจัดการคณะสงฆ์ในครั้งนี้เป็นเรื่องจำเพาะภายในพระราชอาณาจักรของพระเจ้าอโศก

เท่านั้น และเป็นการกระทำของคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทิน (ในช่ือวิภัชชวาทิน) ท่ีพระเจ้าอโศกทรงอุปถัมภ์ การ

สังคายนานี้จึงเป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทเท่านั้น ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ 

คณะสงฆ์ผู้ร่วมกันสังคายนามีเพียง 1,000 รูปท้ังท่ีในขณะนั้นควรมีจำนวนสงฆ์เป็นจำนวนมากหากเข้าร่วม

สังคายนากันท้ังส้ินทุกวาทะ อย่างไรก็ดีข้อเขียนข้างต้นยังแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพุทธศาสนา

ในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช รวมถึงการแข่งขันกันในหมู่คณะสงฆ์ต่างนิกาย พร้อมด้วยความสัมพันธ์

ระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาอื่น ๆ 

2.1.4 จตุรสังคายนา ภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าอโศกมหาราช อาณาเขตของอาณาจักร

โมริยะลดจากเดิมท่ีมีอำนาจครอบคลุมเกือบท่ัวทั้งอนุทวีปเหลือเพียงในเขตท่ีราบลุ่มแม่น้ำคงคา ราวปี 

358 กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โมริยะได้ถูกพราหมณ์ปุษยมิตระลอบปลงพระชนม์ พราหมณ์

ปุษยมิตระได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ศุงคะ ราชวงศ์ใหม่นี้อุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์

เป็นสำคัญ ส่งผลให้เกิดความเส่ือมของพุทธศาสนาในหลายพื้นท่ีของอนุทวีป อย่างไรก็ดีพุทธศาสนาท่ีได้



  35 

ขยายตัวออกไปยังดินแดนต่าง ๆ จากผลของการส่งพระสมณทูตเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาเมื่อครั้งพระเจ้า

อโศก ได้เจริญงอกงามเป็นอย่างมากในหลายพื้นท่ี อาทิ เอเชียกลาง ดินแดนแคชเมียร์ รวมไปถึงศรีลังกา  

ความเจริญของพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนเอเชียกลางได้รับการอุปถัมภ์จาก

ราชวงศ์ต่าง ๆ มากมายในพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์กุษาณะ แห่งเผ่ากุษาณ เดิมพวกกุษาณนี้

เป็นชนกลุ่มเดียวกับพวกยูชิห์ เดินทางเร่ร่อนไปมาและครอบครองพื้นท่ีบัคเตรีย หลังจากนั้นแบ่งเป็น 

5 กลุ่มมีชนกุษาณเป็นหนึ่งในนั้น ชนกุษาณนี้ได้มีชัยชนะเหนือ 4 กลุ่มท่ีเหลือจึงได้สถาปนาราชวงศ์

กุษาณะขึ้นปกครองดินแดนแถบตะวันตกบริเวณท่ีราบคาบุลและบัคเตรีย ปัจจุบันคือประเทศ

อัฟกานิสถาน ก่อนจะเข้ารุกรานอินเดียผ่านเทือกเขาฮินดูกูชในราวปี 480 ในสมัยพระเจ้าวีมะ จารึก

ราบาตัก (Rabatak) ได้ระบุว่าทรงเข้าพิชิตเมืองต่าง ๆ ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำสินธุ พื้นท่ีของรัฐอุตตร

ประเทศ และตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำคงคา จากนั้นได้ขยายอาณาเขตไปจนถึงเมืองโกสัมพี รัฐอุตตร

ประเทศ เมืองปาฏลีบุตร รัฐพิหาร ก่อนจะสถาปนาพระนครขึ้นที่เมืองมถุราอย่างมั่นคงในรัชสมัยของ

พระเจ้ากนิษกะ ราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 6 (Chakrabarti & Lal, 2014: 50-51; จิรัสสา คชาชีวะ , 

2562: 67)  

พระเจ้ากนิษกะทรงมีพระทัยฝักใฝ่ในพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวด ถึงขั้นให้อาราธนาพระเถระผู้

แตกฉานในพระธรรมมาเทศนาถวายในพระราชวังทุกวัน ความเอาพระทัยใส่ในด้านศาสนาเป็นอย่าง

มากนี้พระองค์จึงเกิดความกังขาในหลักธรรมของเหล่าพระธรรมาจารย์ต่าง ๆ ท่ีต่างกันออกไปตามแต่

นิกายท่ีตนยึดมั่น ครั้นได้ทรงพบกับพระปารศวะเถระ พระภิกษุในฝ่ายสรรวาสติวาทซึ่งมีอิทธิพลมาก

ในอินเดียภาคเหนือขณะนั้น พระองค์ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากกับข้อพระธรรมท่ีได้รับระหว่างการ

สนทนากับพระปารศวะเถระ นำไปสู่ความเล่ือมใสในตัวพระเถระรูปดังกล่าว 

ความพอพระทัยได้เป็นเหตุให้พระองค์ทรงจัดให้มีการสังคายนาพระพุทธศาสนาขึ้นอีกครั้ง

หนึ่ง พระภิกษุเสวียนจ้ัง (Hiuen Tsang) ระบุว่า การสังคายนาในครั้งนี้จัดขึ้นในแคว้นกัศมีระ (แคช

เมียร์) มีพระเถระจำนวน 500 รูปเข้าร่วมในการประชุม มีพระปารศวะเถระเป็นประธานสงฆ์ มีพระ

วสุมิตรเถระเป็นผู้แถลงมติ ปกรณ์ฝ่ายทิเบตกล่าวว่า มีพระอรหันต์จำนวน 500 พระโพธิสัตว์อีก 500 

และบัณฑิตอีก 500 โดยพระวสุมิตรเป็นประธานสงฆ์ พระอัศวโฆษะเป็นรองประธานสงฆ์ ร่วมกันทำ

สังคายนาท่ีกุณลวันวิหารในแคว้นกัศมีระ ในวสุพันธุนิทานเล่าว่า เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานล่วงได้ 

500 ขวบปี มีพระอรหันต์ช่ือกาตยายนีบุตร ได้ชุมนุมสงฆ์มีพระอรหันต์จำนวน 500 และพระโพธิสัตว์

อีก 500 องค์เข้าร่วม เพื่อทำการประชุมร้อยกรองอภิธรรมปิฎกของนิกายสรรวาสติวาท และได้แต่ง

คัมภีร์ชญาณปรัสถาน (Hazra, 1982: 41) 
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เสถียร โพธินันทะได้สรุปผลของการสังคายนาในครั้งนี้ไว้ทั้งส้ิน 5 ประการ ดังนี้ 

1. ภาษาสันสกฤตได้ถูกใช้ในการสังคายนาเป็นครั้งแรก 

2. มีการร้อยกรองอรรถาธิบายพระไตรปิฎกท้ัง 3 ขึ้น เพื่อป้องกันความเข้าใจท่ี

คลาดเคล่ือน คือ อรรถกถาพระวินัยปิฎกช่ือวินัยภาษา จำนวนแสนโศลก อรรถกถา 

พระสุตันตปิฎกช่ืออุปเทศศาสตร์ จำนวนแสนโศลก ร้อยกรองพระอภิธรรมช่ือวิภาษาศาสตร์

อีกแสนโศลก 

3. มีการจดจารปกรณ์เหล่านี้ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. นิกายสรรวาสติวาทินเป็นนิกายซึ่งทางราชการรับรอง 

5. พระเจ้ากนิษกะได้ทรงส่งสมณทูตออกเผยแผ่พุทธศาสนาท่ัวไปในเอเชียกลาง 

(เสถียร โพธินันทะ, 2513: 327-328) 

ความศรัทธาของพระเจ้ากนิษกะยังผลให้เกิดการสร้างส่ิงต่าง ๆ อุทิศถวายแด่พระศาสนา 

โดยเฉพาะการเกิดพระพุทธรูปข้ึนเป็นครั้งแรกที่แคว้นคันธาระและกาปิศะ โดยรับอิทธิพลจากรูปแบบ

ศิลปะของกรีก-โรมัน และท่ีแคว้นมถุราซึ่งมีลักษณะแบบพื้นถิ่นอินเดีย นักวิชาการเช่ือว่าศิลปะท้ัง 2 

ถูกสร้างขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้ากนิษกะ ท้ังยังมีการพบหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงความ

เกี่ยวข้องกับพระองค์และพุทธศาสนา เช่น มีการพบเหรียญประจำรัชกาลของพระองค์สลักรูป

พระพุทธเจ้าประทับยืน ครองจีวรห่มคลุม แสดงอภัยมุทรา พร้อมสลักจารึกอักษรโรมันระบุว่า 

BODDO (พุทโธ) อีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระเจ้ากนิษกะสวมเส้ือคลุมยาวและรองเท้าบูท (ภาพท่ี 3) ผอบ

ทองบรรจุอัฐิดุนนูนรูปพระพุทธเจ้าประทับยืนและบุคคลท้ังหญิงและชายในซุ้ม จากเมืองพีมาราน 

(Bimaran) (ภาพท่ี 4) ผอบหล่อด้วยทองแดงมีประติมากรรมลอยตัวพระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิ

ขนาบด้วยรูปบุคคลท้ัง 2 ข้าง รูปหนึ่งสันนิษฐานว่า เป็นพระเจ้ากนิษกะ และอีกรูปหนึ่งเป็นกามเทพ

แบกพวงมาลัย (ภาพท่ี 5) ท้ังนี้ผอบช้ินนี้ปรากฏจารึกว่า ผอบนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายมหาราชากนิษกะ 

เป็นต้น (Loeschner, 2012: 6; Sivaramamurti, 1993: 64; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2545: 73-

74, 103-104) 
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ภาพท่ี 3 เหรียญพระเจ้ากนิษกะพร้อมรูปพระพุทธรูปประทับยืน 

(ท่ีมา: เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก: 67) 

 
ภาพท่ี 4 ผอบจากเมืองพีมาราน (ซ้าย) 

ภาพท่ี 5 ผอบพร้อมรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิ (ขวา) 
(ท่ีมา: the British Museum, เข้าถึงเมื่อ12 สิงหาคม 2563. เข้าถึงได้จาก 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1900-0209-1; 

Loeschner, 2012: 7) 
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ข้อมูลข้างต้นช้ีให้เห็นว่า ต้ังแต่การสังคายนาครั้งท่ี 2 ถึงการสังคายนาครั้งท่ี 4 พุทธศาสนาได้

แยกออกเป็นสำนักคิดต่าง ๆ อย่างชัดเจนราว 18 นิกายเป็นอย่างน้อย ในประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจะ

อธิบายถึงเอกลักษณ์และหลักคำสอนของแต่ละนิกายต่อไปในภายหน้า ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า ในการ

สังคายนาครั้งท่ี 3-4 สถาบันทางการเมืองได้เข้าแทรกแซงศาสนจักรและควบคุมการสังคายนาของคณะ

สงฆ์อย่างชัดเจนกว่าการสังคายนาครั้งอื่น ท้ังนี้การสังคายนาครั้งท่ี 3 ได้เป็นต้นแบบของการสังคายนาใน

ครั้งต่อ ๆ มา เห็นได้จากความเหมือนกันของการสังคายนาครั้งท่ี 3 และ 4 การสังคายนาพุทธศาสนาได้

กลายเป็นเหมือนกิจอย่างหนึ่งของพระเจ้าแผ่นดินในช่วงเวลานั้น กล่าวคือ  

การสังคายนาหรือการทำให้พุทธศาสนาบริสุทธิ์เป็นเสมือนการแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

จักรพรรดิผู้มีบุญญาธิการ เพราะในกรณีพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นการสังคายนาถูกกระทำขึ้นภายใต้การ

อุปถัมภ์ของพระองค์ ก่อนจะเผยแพร่ออกไปยังดินแดนต่าง ๆ  เพื่อจุดประสงค์ในการแจ้งว่า นี่คือพุทธศาสนา

ท่ีบริสุทธิ์และแท้จริง พุทธศาสนาท่ีแท้จริงนี้ควรจะได้รับการนับถือท่ัวไปในอาณาเขตของพระองค์ นี่คือการ

แสดงพระราชอำนาจแบบหนึ่งของพระองค์เพื่อให้ดินแดนภายใต้อาณาเขตของพระองค์มีโลกทัศน์ทาง

ความคิดเป็นไปในทางเดียวกัน นับเป็นการจัดการอำนาจศาสนาโดยรัฐอย่างเต็มรูปแบบ มีการระบุนิกายของ

พุทธศาสนาท่ีรัฐส่วนกลางยอมรับ สังเกตได้จากการมีพระราชโองการให้จับพระสงฆ์ปลอมสึกเป็นอันมาก 

หรือหากพิจารณาตามข้อเขียนของเสถียร โพธินันทะในข้างต้นการกระทำในข้อนี้คือการกำจัดศัตรูทางศาสนา 

พระราชโองการนี้เป็นปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาอันแสดงให้เห็นถึงการท่ีฝ่ายอาณาจักร

เข้าควบคุมจัดการพุทธจักรอย่างชัดเจน ท้ังยังสังเกตได้จากเมื่อส้ินรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้ว สังฆะ

ต่าง ๆ ในพุทธศาสนาค่อย ๆ ลดขนาดลงเนื่องจากขาดผู้อุปถัมภ์ในระดับรัฐอย่างเช่นในสมัยพระเจ้าอโศก 

ปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์นี้แสดงให้เห็นว่าพุทธจักรต้องพึ่งพิงการสนับสนุนจากอาณาจักรอย่าง

สม่ำเสมอ 

รัชสมัยพระเจ้ากนิษกะแห่งราชวงศ์กุษาณะ อาณาจักรได้เข้าดำเนินการจัดการพุทธจักรแบบ

เดียวกันกับครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช คือ มีพระราชโองการให้ทำการสังคายนาเพื่อให้พุทธศาสนาเป็นใน

แบบท่ีพระองค์ยอมรับหรือรัฐยอมรับ ก่อนจะเผยแผ่ออกไปยังดินแดนอื่นในอาณาเขตของพระองค์ การเผย

แผ่พุทธศาสนาในครั้งราชวงศ์กุษาณะนี้อาจเป็นธรรมเนียมท่ีสืบมาแต่สมัยราชวงศ์โมริยะเพื่อแสดงความเป็น

พระเจ้าจักรพรรดิเฉกเช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราชได้เคยกระทำไว้ ท่ีน่าสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ การ

สังคายนาครั้งท่ี 4 นั้นไม่ปรากฏอยู่ในปกรณ์ฝ่ายบาลีเลย ประการนี้สะท้อนให้เห็นว่า การสังคายนาครั้งท่ี 4 

เป็นเรื่องจำเพาะท่ีไม่เป็นท่ีรับรู้ท่ัวไปในดินแดนอื่น ๆ ท่ีนับถือพุทธศาสนา พร้อมยังช้ีให้เห็นว่า พระเจ้า

อโศกมหาราชทรงเป็นพระจักรพรรดิพระองค์แรกในโลกพุทธศาสนา ท้ังยังทรงเป็นผู้ทำให้พุทธศาสนา



  39 

กระจายออกไปยังดินแดนต่าง ๆ มากมาย พระองค์จึงเสมือนเป็นต้นแบบของกษัตริย์ ผู้ทำนุบำรุง

พระพุทธศาสนา กษัตริย์ในราชวงศ์อื่นหากต้องการจะเป็นท่ียอมรับในโลกพุทธจักร ต้องการแสดงอำนาจ

เหนือพุทธจักรจึงจำเป็นต้องกระทำการสังคายนาหรืออุปถัมภ์สังฆะเหมือนอย่างเช่นพระเจ้าอโศกมหาราช

ได้เคยกระทำเอาไว้ 

2.2 พุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ในอินเดีย 

ลำดับต่อไปผู้วิจัยได้เสนอถึงความหลากหลายของพุทธศาสนาในช่วงเวลาหลังการสังคายนา

ครั้งท่ี 2 กระท่ังราวพุทธศตวรรษท่ี 13 เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ โดย

แยกกลุ่มนิกายออกเป็น 2 กลุ่มสำคัญ คือ 1) พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 2) พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 

พร้อมท้ังอธิบายถึงทรรศนะและเอกลักษณ์ของนิกายเหล่านั้นแยกออกทีละนิกาย ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

2.2.1 พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 

สถวีรวาทิน (Sthaviravadin) 

สถวีรวาทิน หรือเถรวาทิน นับเป็นพุทธศาสนานิกายแรก ปรากฏช่ือเรียกมากมาย 

เช่น ทีปวงศ์บันทึกว่า ในครั้งการสังคายนาครั้งท่ี 2 เถรวาทถูกเรียกว่า วิภัชชวาทิน ในอรรถกถากถา

วัตถุเรียกว่า สกวาท เป็นต้น เช่ือกันว่าคัมภีร์ของนิกายนี้เป็นคำสอนท่ีด้ังเดิมท่ีสุด บริสุทธิ์ ท่ีสุด และ

บริบูรณ์ท่ีสุด บันทึกด้วยภาษาบาลี (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 575-578) 

ทรรศนะของนิกายสถวีระอธิบายว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นบุคคลธรรมดา แต่มี

คุณสมบัติบางประการท่ีพิเศษกว่าบุคคลท่ัวไป คำสอนไม่เน้นความลึกลับต่างกับฝ่ายมหาสังฆิกะ เน้น

การฝึกฝนจิตใจด้วยการปฏิบัติตามข้อวินัยและมรรคมีองค์ 8 ไม่เน้นข้ออภิธรรมท่ีซับซ้อนมากนัก และ

เน้นพิจารณาสามัญลักษณะ 3 ประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เมื่อปฏิบัติจนส้ินกิเลสแล้วจะ

กลายเป็นพระอรหันต์ การเป็นอรหันต์นี้เป็นสภาวะท่ีจะไม่มีการเกิดอีกแล้ว นอกเสียจากบันทึกข้อ

พระธรรมด้วยภาษาบาลีแล้ว ยังบันทึกด้วยภาษาไปศาจี แพร่หลายอยู่ในบริเวณเมืองตักศิลาด้วย 

(Hazra, 1982: 29-30; ผาสุข อินทราวุธ, 2530: 41-42) 

พระภิกษุอี้จิง (I-Tsing) กล่าวว่า นิกายนี้แพร่หลายอยู่ในแคว้นมคธ แต่เหล่าสาวกได้

เดินทางไปท่ัวท้ังอนุทวีปโดยเฉพาะภาคใต้ ด้านพระภิกษุเสวียนจ้ังระบุว่า นิกายนี้แพร่หลายอยู่ใน

ลังกา มีด้วยกัน 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเรียก มหาวิหารเป็นสถวีระฝ่ายหีนยาน อีกหนึ่งเรียกว่า อภัยคีรีวิหาร

เป็นสถวีระฝ่ายมหายาน แต่ฝ่ายท้ังสองนี้ศึกษาท้ังข้อพระธรรมแบบหีนยานและมหายาน ต่างจากมหา
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วิหารท่ีไม่ยอมเปล่ียนแปลง ศึกษาเพียงฝ่ายหีนยาน จารึกจากเมืองนาคารชุนโกณฑะบรรยายถึงการ

เคล่ือนตัวของนิกายเถรวาทจากอินเดียตะวันตก ลงมายังภาคใต้ของอินเดีย มีศูนย์กลางสำคัญอยู่ใน

บริเวณเมืองกาญจีปุรัม รัฐทมิฬนาฑู ท้ังนี้ศูนย์กลางด้ังเดิมของนิกายนี้อยู่ในบริเวณเมืองปาฏลีบุตร 

โกสัมพี และอวันตี อุปถัมภ์โดยพระเจ้าอโศกมหาราช จารึกสารนาถกล่าวถึง การมีอยู่ของนิกายเถร

วาทในบริเวณตอนกลางของอินเดียในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 3 (Bhattacharyya, 1981: 46-47; Dutt, 

1978: 211, 214, 229; จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2510: 115) 

มหิศาสกะ (Mahisasaka) 

นิกายนี้แยกตัวออกมาจากนิกายสถวีระหลังการสังคายนาครั้งท่ี 2 คณะสงฆ์ใหม่นี้

เช่ือว่าเป็นกลุ่มพราหมณ์ท่ีเกิดความเล่ือมใส่ในพุทธศาสนาจึงได้เข้ามาบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาจึงมี

หลักธรรมบางประการท่ีเกิดจากการผสมพระเวทกับพุทธธรรม คาไนย ลาล ฮาซรา กล่าวว่า นิกายนี้

ในช่วงแรกเลือกใช้หลักธรรมแบบเดียวกับฝ่ายสถวีระ อาทิ พระอรหันต์เป็นผู้ไม่เส่ือม พระธรรม 

ท่ีคล้ายทางฝ่ายเถรวาท เช่น อดีตและอนาคต ไม่มีสภาวะอยู่จริง มีเพียงปัจจุบัน

เท่านั้นท่ีเป็นจริง ไม่มีแม้อันตรภาพหรือภาวะระหว่างส่ิงใด การถวายทานแด่หมู่พระสงฆ์มีค่ามากกว่า

การถวายแด่พระพุทธองค์เพียงองค์เดียวท้ังพิจารณาว่า มรรคมีองค์ 8 ในประการของ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะนั้น มิจัดเป็นมรรคมีองค์ 8 อย่างแท้จริง เพราะไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการ

ฝึกจิต เป็นต้น (Hazra, 1982: 30) 

ต่อมานิกายมหิศาสกะได้เปล่ียนหลักปรัชญาใหม่ โดยยึดเอาหลักธรรมของสรรวาสติวาทมา

เป็นแบบ ดังนี้ อดีตภาวะและอนาคตภาวะเป็นความจริง กรรมคือเจตนา ไม่มีกายกรรมและวจีกรรม มหาปฐพี

มณฑลต้ังอยู่ช่ัวกัลป์ไม่เปล่ียนแปลง ขันธ์ ธาตุ อายตนะยังคงอยู่ไม่ดับสูญ เป็นต้น แนวคิดอย่างหลังนี้แสดง

อิทธิพลของศาสนาฮินดูและนิกายสรรวาสติวาทอย่างชัดเจน (Dutt, 1978: 11-12, 129-134) 

อนึ่ง หลังจากแยกออกจากสังฆะเถรวาทแล้ว คณะสงฆ์นี้ได้เดินทางลงสู่ทางใต้มี

ศูนย์กลางในบริเวณวนวาสี มหิษามณฑล (เมืองไมซอร์ รัฐกรรนาฎกะ) และแคว้นอวันตี พระภิกษุฝ่า

เสียนระบุว่า ในพ.ศ. 967 ท่านได้พบเห็นผู้ปฏิบัติตามวินัยของฝ่ายมหิศาสกะในเกาะลังกา พร้อมท้ังได้

คัดลอกวินัยปิฎก ภาษาสันสกฤตของนิกายนี้จากเกาะลังกาด้วย แต่ยังไม่แล้วเสร็จท่านมรณะภาพ

เสียก่อน ต่อมาพระภิกษุพุทธชีวะ ชาวกัศมีระ ได้แปลต่อจนแล้วเสร็จเป็นคัมภีร์ “ปัญจอัธยายมหิ

ศาสกวินัย” (Hazra, 1982: 30; เสถียร โพธินันทะ, 2513: 563-567) 

ท้ังนี้ ยังได้พบจารึกในพื้นท่ีเมืองนาคารชุนโกณฑะ กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 9 

กล่าวถึงวิหารของนิกายมหิศาสกะในเขตเมืองนาคารชุนโกณฑะ และจารึกเสากุระ (Pillar of Kura) 
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ในรัฐปัญจาบ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 กล่าวถึงคณะสงฆ์กลุ่มนี้ด้วย (Sastri, 1983: 24; Burgess, 

Hultzsch & Fuhrer, 1983: 241) 

ธรรมคุปตะ (Dharmagupta) 

สังฆะสำคัญของนิกายธรรมคุปตะอยู่ในบริเวณตอนเหนือของอินเดีย ภูมิภาคเอเชีย

กลางและในดินแดนประเทศจีน ใช้ภาษาสันสกฤตและปรากฤตในการจดบันทึกข้อพระธรรมแทน

ภาษาบาลี ช่ือของสังฆะมีท่ีมาจากพระเถราจารย์ผู้ก่อตั้ง คือ พระธรรมรักขิต พระภิกษุชาวโยนก (ชาว

กรีก) พระธรรมทูตสายท่ี 4 ผู้เดินทางไปยังทิศเหนือของอินเดีย พระวสุมิตรกล่าวว่า นิกายนี้เป็นสาขา

ของนิกายมหิศาสกะ เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 3 (Dutt, 1978: 171-172; Hazra, 1982: 30-31) 

นิกายธรรมคุปตะนี้มีพระไตรปิฎกของตนเอง คำสอนสำคัญ อาทิ การถวายส่ิงของ

แด่สังฆะหรือสถูปมีบุญมากกว่าการถวายส่ิงของแด่องค์พระพุทธเจ้า เหล่าผู้นอกศาสนาไม่สามารถ

เข้าถึงอำนาจพิเศษต่าง ๆ ท้ัง 5 ได้ การเข้าถึงความจริงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ยามท่ีมิได้

อยู่ในการทำสมาธิ แม้พระธรรมบางส่วนจะเอนเอียงไปทางนิกายมหาสังฆิกะมากกว่าสถวีระ แต่นิกาย

นี้เช่ือว่า พระวินัยมีความสำคัญเหนือกว่าส่ิงอื่นใด และร่างกายของพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์ 

เช่นเดียวกับทรรศนะธรรมของสถวีระ (เสถียร โพธินันทะ , 2513: 568-571) พระสูตรสำคัญ คือ อภิ

นิษกรมณสูตร แปลเป็นภาษาจีนในช่วงระหว่างพ.ศ. 823-855 พระสูตรนี้ยังคงได้รับการถ่ายทอดอยู่

ในสำนักสงฆ์จีนปัจจุบัน (อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 58-60) 

สรรวาสติวาทิน (Sarvastivadin) 

ฝ่ายบาลีเรียกว่า “สัพพัตถิกวาท” เป็นสาขาหนึ่งของนิกายเถรวาท แยกตัวออกมา

ต้ังแต่หลังการสังคายนาครั้งท่ี 2 (ราวพุทธศตวรรษท่ี 2-3) ได้เดินทางไปยังดินแดนทางทิศเหนือของ

อนุทวีป ก่อนจะลงหลักปักฐาน ณ เมืองมถุรา คันธาระ กัศมีระ และปัญจาบ นักวิชาการบางท่าน

เสนอว่า ผู้ก่อต้ังนิกายนี้เป็นผู้อยู่ในวรรณะกษัตริย์ จึงเป็นเหตุให้นิกายนี้ใช้ภาษาสันสกฤตในการจด

บันทึกพระธรรมวินัย เพราะสันสกฤตเป็นภาษาซึ่งถูกใช้อยู่เฉพาะวรรณะสูงของสังคมอินเดียใน

ขณะนั้น (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 458) 

ช่ือสรรวาสติวาทนี้มีท่ีมาจากข้อพระธรรมพื้นฐานของนิกาย คือ “สรรวัมอัสติ” 

แปลว่า “สรรพส่ิงล้วนปรากฏมี หรือทุกส่ิงล้วนดำรงอยู่” (สรรวัม แปลว่า ท้ังหลาย , สรรพส่ิง อัสติ 

แปลว่า ปรากฏ, ดำรงอยู่) ท้ังนี้ยังปรากฏช่ืออื่น ๆ ด้วย อาทิ มูลสรรวาสติวาทิน , อารยสรรวาสติ
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วาทิน, ไวภาษิกะ หรือ ไวภาษิกะแห่งมถุรา อันมีท่ีมาจากคัมภีร์สำคัญของนิกาย คือ มหาวิภาษา 

(Hazra, 1982: 31-32) 

ข้อพระธรรมหลายข้อมีความใกล้เคียงกับพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมากแต่มีข้อ

แตกต่างอยู่ เป็นต้นว่า ใช้พระไตรปิฎกแบบเดียวกันกับฝ่ายเถรวาทแต่บันทึกด้วยภาษาสันสกฤต เน้น

อภิธรรมมากกว่าพระวินัย บ้างจึงเรียกว่า พระอภิธรรมวาทิกะ หรือนิกายเหตุวาท นิกายนี้เช่ือว่า ขันธ

ภาวะ (ขันธ์ 5) มีอยู่ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และไม่สามารถเส่ือมได้ แต่ปฏิเสธว่าพระอรหันต์

เป็นผู้ไม่เส่ือม เพราะพระอรหันต์ยังไม่พ้นไปจากผลแห่งกรรมจึงเส่ือมได้ คล้ายกับแนวคิดของนิกายวัช

ชีบุตร สมิติยะ และมหาสังฆิกะ ท้ังยังปฏิเสธปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์และพระโพธิสัตว์ เช่ือว่าเป็น

บุคคลธรรมดา ไม่ต่างจากฝ่ายมหาสังฆิกะ การหลุดพ้นจะเกิดได้เมื่อทำการศึกษาพระอภิธรรมอย่าง

จริงจัง และบุคคลนอกศาสนาสามารถบรรลุธรรมได้ (Dutt, 1978: 126-127, 136; ผาสุข อินทราวุธ, 

2530: 43-44) 

นิกายดังกล่าวนี้เจริญสูงสุดในรัชสมัยพระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์กุษาณะ ดังเห็นได้

จากพระเจ้ากนิษกะทรงจัดการสังคายนาเพื่อจัดระเบียบพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรมของสังฆะนี้ 

รวมถึงจารึกบนผอบ พบภายในสถูปซาจีกีเธรี (Shaji-ki-dheri) เมืองเปศวาร์ ประเทศปากีสถาน ระบุ

ถึง “ผอบนี้พระเถราจารย์แห่งสังฆะสรรวาสติวาทินได้สร้างขึ้นถวายมหาราชากนิษกะ” อันแสดงให้

เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสังฆะสรรวาสติวาทกับราชวงศ์กุษาณะ หลักฐานความสัมพันธ์

ดังกล่าวยังสะท้อนถึงการแพร่ไปยังภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ดินแดนเอเชียกลาง เนปาล 

และจีน (Loeschner, 2012: 6) 

นิกายสรรวาสติวาทนับเป็นนิกายหนึ่งท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อประวัติศาสตร์พุทธ

ศาสนาของอินเดีย แม้จะถูกลดบทบาทลงหลังการสังคายนาครั้งท่ี 3 ในรัชกาลของพระเจ้าอโศก

มหาราชและพระเจ้าปุษยมิตร ทำให้สูญเสียพื้นท่ีในภาคกลางของอินเดีย แต่อิทธิพลของนิกายนี้ยัง

ปรากฏชัดเจนในภาคตะวันตกของอินเดียและเอเชียกลาง แพร่หลายในกลุ่มชาวอินโด-กรีก ชนกลุ่ม

น้อยต่าง ๆ ในเอเชียกลาง เช่น ยูชิห์ สิเถียน กุฉาน เป็นต้น (จิรัสสา คชาชีวะ, 2562: 71-73) 

คัมภีร์ของนิกายนี้ยังได้รับการสืบทอดอยู่ในกลุ่มพระสงฆ์วัชรยานทิเบตและจีน และ

แปลเป็นภาษาต่าง ๆ มี ภาษาจีน ภาษาโขตาน ภาษาโตขารี และภาษาทิเบต เป็นอาทิ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพระธรรมวินัยฝ่ายสรรวาสติวาทยังคงถูกปฏิบัติโดยพระสงฆ์วัชรยานทิเบต พร้อมด้วยพบ

ช้ินส่วนคัมภีร์ของนิกายสรรวาสติวาทจำนวนมากในเอเชียกลาง , ประเทศอัฟกานิสถาน, เขตกิลกิต



  43 

และคันธาระ ประเทศปากีสถาน, และในเขตประเทศเนปาล มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 6-12 (Bapat, 

ed, 1956: 93-95; เสถียร โพธินันทะ, 2513: 458-512) 

กัสยะปิยะ (Kasyapiya)  

ในปกรณ์ฝ่ายสันสกฤตบ้างเรียกว่า กาศยปิยะ สถวีรายะ , สัทธรรมวรรศกะ หรือ

สุวรรศกะ ท้ังยังระบุเพิ่มเติมว่า เป็นสาขาของนิกายสรรวาสติวาท เกิดขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 

3 พระเถราจารย์ผู้ก่อต้ังคือ พระกาศยปิยะ สันนิษฐานว่าคือ พระกัสสปะโคตรตะ พระธรรมทูตในสาย

ท่ี 7 เดินทางไปยังเทือกเขาหิมาลัย ปกรณ์ฝ่ายสันสกฤตยังเล่าต่อไปว่า ท่านกาศยปิยะท่านนี้บรรลุ

อรหันต์ต้ังแต่อายุได้ 7 ปี (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 571-572) 

นิกายนี้มีความคล้ายคลึงกับนิกายไหมวตะและธรรมคุปตะ แต่มีพระไตรปิฎกแยก

เป็นของตนเองโดยเฉพาะ พระอรหันต์เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนในอดีต (กษยชญานะ) เป็นผู้มี

ญาณหยั่งรู้ในทุกส่ิงท้ังในอดีตและในอนาคต นิกายกัสยะปิยะยังมองว่า อดีต ปัจจุบัน อนาคตเป็นส่ิงท่ี

มีตัวตนจริง ไม่เป็นอนัตตา แต่อดีตไม่ส่งผลถึงปัจจุบัน ปัจจุบันไม่ส่งผลถึงอนาคต (Dutt, 1978: 173-

174; Hazra, 1982: 33)  

เสาตรานติกะ (Sautrantika) 

นิกายนี้เช่ือในสังกรานติ คือ การท่ีวิญญาณออกจากร่างเก่าไปเข้าร่างใหม่ บรรดา

ขันธ์ท้ัง 5 นั้นมีอยู่ขันธ์เดียวคือวิญญาณขันธ์ท่ีเกิดใหม่ได้ ตรงกับวิญญาณของฝ่ายมหาสังฆิกะและเป็น

อันเดียวกับอาลยวิญญาณของนิกายโยคาจาร นิกายนี้เช่ือว่า ทุกคนมีธาตุพุทธอยู่ในตัวเหมือนกับ

มหายานนิกายอื่น ๆ ร่างกายของพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์ นิกายเสาตรานติกะปฏิเสธการมีอยู่ของ

อดีตและอนาคต รวมไปถึงหลักธรรมท่ีอยู่นอกพุทธบัญญัติ (ข้อพระธรรมท่ีได้มาแต่การสังคายนาครั้ง

ท่ี 1) แต่นิยมศึกษาพระสุตันตปิฎกเพราะเช่ือว่าเป็นพุทธพจน์ท้ังส้ิน (ผาสุข อินทราวุธ, 2530: 44) 

ปกรณ์ฝ่ายบาลีเรียกช่ือนิกายนี้ว่า สุตตวาที แยกออกจากกัสยะปิยะในราวพุทธศตวรรษท่ี 2 

แต่แท้จริงแล้วควรเป็นพุทธศตวรรษท่ี 3 หรือ 4 หรืออาจจะขยับขยายในพุทธศตวรรษท่ี 4 เพราะจาก

ทรรศนะเรื่อง สังกรานติคล้ายกับนิกายสรรวาสติวาทเสียมากกว่าจึงควรจะแยกออกจากนิกายสรรวา

สติวาทมากกว่า ท้ังพระเถราจารย์ผู้ก่อต้ังสังฆะนี้ คือ พระกุมารลัพธะ ท่านนี้เป็นชาวตักศิลามีชีวิตอยู่

ในปลายพุทธศตวรรษท่ี 3 (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 513-515)  

การแยกออกจากฝ่ายนิกายสรรวาสติวาทเป็นผลสืบจากความขัดแย้งภายในนิกาย

สรรวาสติวาทในความเห็นเรื่องพุทธพจน์ พระกาตยายนีบุตรได้แต่งคัมภีร์ชญานปรสถานศาสตร์ เป็น
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คัมภีร์เน้นเรื่องอภิธรรมฉบับสำคัญของฝ่ายสรรวาสติวาท ยังผลให้พระเถระจำนวนมากในสังฆะนี้ให้

ความสนใจกับการศึกษาอธิธรรมมากขึ้น คณาจารย์บางรูปไม่พอใจกับการศึกษาอภิธรรมเนื่องจากเช่ือ

ว่าไม่ใช่พุทธพจน์แท้จริง จึงประกาศแยกตัวออกมาจากฝ่ายนิยมอภิธรรม โดยฝ่ายท่ีแยกออกมานี้นิยม

สุตันตปิฎกเพราะเช่ือว่ามาจากพระพุทธองค์อย่างแท้จริง (Bhattacharyya, 1981: 72; Hazra, 

1982: 32-33) 

คัมภีร์วิภาษาของฝ่ายสรรวาสติวาทกล่าวโจมตีทรรศนะของฝ่ายเสาตรานติกะ 

เพราะทรรศนะท่ีขัดแย้งกันเรื่องพุทธพจน์ ปัจจุบันไม่มีคัมภีร์ของฝ่ายเสาตรานติกะเหลือแล้ว จึงต้อง

ศึกษาหลักปรัชญาของนิกายนี้ผ่านข้อวิจารณ์ของคัมภีร์ฝ่ายนิกายสรรวาสติวาท (Banerjee, 1979: 

97; เสถียร โพธินันทะ, 2513: 513-515) 

ไหมวตะ (Haimavata) 

นิกายนี้สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในพื้นท่ีเทือกเขาหิมาลัย เป็นท่ีมาของช่ือนิกาย “ไหมวตะ” 

แปลว่า “วาทะแห่งดินแดนหิมาลัย” ปกรณ์สันสกฤตว่า แยกออกมาจากสังฆะเถรวาทินในราวพุทธศตวรรษ

ท่ี 3 ด้านพระวสุมิตรบันทึกไว้ว่า ไหมวัตตวาทินนี้แยกตัวออกจากนิกายสรรวาสติวาท แต่ภาวยะและวินิตะ

เทวะแย้งว่า แยกออกมาจากมหาสังฆิกะ ท้ังนี้ไหมวตะนิกายมีทรรศนะสำคัญอยู่ว่า พระโพธิสัตว์เป็นเหมือน

ด่ังมนุษย์ธรรมดาไม่มีภาวะโลกุตระ พระอรหันต์แม้จะเมินเฉยหรือสงสัยต่อข้อพระธรรมก็ยังมีความบริสุทธิ์

อยู่เช่นเดิม เพราะกุศลอื่นท่ีพระอรหันต์ท่านนั้น ๆ ได้กระทำในกาลก่อน มติอื่น ๆ มีความใกล้เคียงนิกาย

มหาสังฆิกะ (Hazra, 1982: 33; เสถียร โพธินันทะ, 2513: 571) 

วัชชีบุตร (Vajjiputtra) 

นิกายนี้แยกออกมาจากฝ่ายสถวีระในครั้งพุทธศตวรรษท่ี 1 (หลังการสังคายนาครั้งท่ี 2) 

ต้นเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องพระวินัย 10 ประการ นิกายนี้แยกตัวออกมาพร้อมกับนิกายมหิศาสกะ

และมีความคล้ายกับนิกายสมิติยะเป็นอย่างมาก บางครั้งถูกเรียกรวมกันว่า “วาตสิปุตริยะ-สมิติยะ” 

(Bapat, ed, 1956: 93-95) คัมภีร์มัญชุศรีปุจฉาสูตรระบุว่า แยกออกมาจากนิกายไหมวตะ บางครั้งนิกาย

นี้ถูกเรียกว่า อวันติกะ เพราะมีศูนย์กลางของนิกายอยู่ในบริเวณแคว้นอวันตี แต่ก็ได้แพร่อยู่ท่ัวไปในอนุ

ทวีปอินเดียต้ังแต่บริเวณแคว้นมคธ ภาคตะวันตก และภาคใต้ (Dutt, 1978: 181-183; Hazra, 1982: 33-

34) 
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นิกายนี้ถือว่ามรรคมีเพียง 5 องค์มิใช่ 8 องค์ เช่นเดียวกับนิกายมหิศาสกะ และเช่ือ

ว่ามีตัวตนท่ีเท่ียงแท้ถาวร เพราะถ้าไร้ซึ่งตัวตนแท้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่เกิดขึ้น แต่ตัวตน

ดังกล่าวนั้นเป็นคนละอย่างกับ “รูป” ในขันธ์ 5 แต่ไม่ต่างกันมาก เปรียบเสมือนฟืนกับไฟ ฟืนไม่ใช่ไฟ 

ไฟก็ไม่ใช่ฟืนแต่ถ้าไม่มีฟืนก็ไม่เกิดไฟ และไฟก็จะเกิดเองไม่ได้โดยไม่มีฟืน ตัวตนถาวรนี้จะสูญสลาย

เมื่อส้ินวิบากขันธ์แล้ว คล้ายแนวคิดเรื่องอาตมันของศาสนาฮินดู ด้วยความคิดท่ีใกล้เคียงกับศาสนา

ฮินดูจึงเป็นท่ีวิพากษ์กันอย่างรุนแรงจากนิกายอื่น (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 534-547) 

สมิติยะ (Samitiya) 

เป็นสาขาหนึ่งของนิกายวัชชีบุตร มีทรรศนะคล้ายคลึงกับนิกายต้น คือ เช่ือในกาย

อันถาวร (อาตมัน) ท่ีเคล่ือนไปยังร่างกายใหม่ แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่น ในอรรถกถากถาวัตถุ

กล่าวว่า บุคคลละกิเลสได้เป็นส่วน ๆ การดับของสังขารย่อมมีเหตุและปัจจัยรองรับ นิกายนี้แยกตัว

ออกจากฝ่ายเถรวาทินเมื่อส้ินสุดการสังคายนาครั้งท่ี 2 พร้อมนิกายวัชชีบุตร แม้จะยังคงยึดถือ

พระไตรปิฎกอย่างด้ังเดิมแต่ยินยอมใช้ภาษาท้ังบาลีและสันสกฤต (Dutt, 1978: 181) มีความเจริญ

อย่างมากในราวพุทธศตวรรษท่ี 9-10 โดยพระภิกษุเสวียนจ้ังบันทึกไว้ว่า ในแคว้นมาลวะ (ตอนกลาง

ค่อนไปทางเหนือของอินเดีย) แห่งเดียวมีภิกษุนิกายนี้ถึง 20,000 รูป นอกจากนี้ยังเจริญไปถึงดินแดน

ฝ่ังตะวันออกและดินแดนในทิศใต้ด้วย (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 548-562) 

วิภัชชวาทิน (Vibhajjavadin) 

ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาวิภาษาศาสตร์ของนิกายสรรวาสติวาทและในปกรณ์ฝ่ายบาลี

หลายแห่ง ตามความในมหาทีปวงศ์ท่ีกล่าวถึงการสังคายนาครั้งท่ี 2 อธิบายความว่า สงฆ์ฝ่ายท่ี

ประกอบการสังคายนา คือ ฝ่ายวิภัชชวาทิน หมายความถึงนิกายเถรวาท 

อนึ่ง ในมัชฌิมนิกายอ้างว่า พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าพระองค์เป็นวิภัชชวาที 

(ผู้กล่าวความจริง) แสดงธรรมโดยแยกแยะแจกแจง พระสาวกในนิกายเถรวาทเห็นเป็นมงคล

นามพ้องกับจุดประสงค์แห่งนิกายตนจึงรับเอาคำว่า “วิภัชชวาทิน” มาเป็นชื่อนิกาย ในบันทึก

ของจีนกล่าวว่า นิกายปัญญัติวาท นิกายมหิศาสกะ นิกายสมิติยะ บางครั้งเรียกพวกตนเองว่า

เป็นวิภัชชวาทินเหมือนกัน  (Dutt, 1978: 208-209; Hazra, 1982: 35) พระสงฆ์ลังกา ฝ่าย

มหาวิหารก็มักเรียกตนเองว่าเป็นวิภัชชวาทินเช่นกัน สำหรับสังฆะฝ่ายสรรวาสติวาทกล่าวโจมตี

นิกายฝ่ายวิภัชชวาทินในเชิงเป็นคู่ปรับต่อกัน (อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ , 2551: 71-72)  
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2.2.2 พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 

มหาสังฆิกะ (Mahasanghika) 

แยกออกจากเถรวาทโดยตรงระหว่างการสังคายนาครั้งท่ี 2 เนื่องจากความเห็นท่ี

ต่างกันเรื่องข้อพระวินัย 10 ประการดังได้อธิบายแล้วในข้างต้น พระภิกษุจีนเสวียนจ้ังบันทึกไว้ว่า 

ฝ่ายมหาสังฆิกะมีคัมภีร์ท่ีสมบูรณ์ของตัวเอง ต่อเติมออกจากพระธรรมฝ่ายเถรวาท โดยถือว่าข้อวินัย

ในการสังคายนาครั้งท่ี 1 ไม่ใช่พุทธพจน์จึงรวบรวมคัมภีร์ขึ้นใหม่แบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ สูตร วินัย 

อภิธรรม ธารณี และปกิณกะ บันทึกด้วยภาษาสันสกฤตผสมปรากฤต คัมภีร์ของสงฆ์กลุ่มนี้จึงเรียกว่า 

“อาจาริยวาท” แปลว่า วาทะของอาจารย์ (ผาสุข อินทราวุธ, 2530: 42-43) 

ในพุทธศตวรรษท่ี 2 ฝ่ายมหาสังฆิกะได้แยกออกเป็นนิกายอีกมาก เช่น โลโกตตร

วาทิน ไจตยกะ เป็นต้น ศูนย์กลางของฝ่ายมหาสังฆิกะต้ังมั่นอยู่ ท่ีกรุงปาฏลิบุตรและเวสาลี

เช่นเดียวกับฝ่ายเถรวาท ก่อนจะแผ่ขยายไปทางเหนือและทางใต้ จารึกในเมืองมถุราสมัยพระเจ้าหูวิษ

กะระบุว่า นิกายนี้เจริญในมถุรา และมีวัดอยู่ในอัฟกานิสถานและในแคว้นอานธระ พระภิกษุอี้จิง

บันทึกว่า มหาสังฆิกะปรากฏอยู่ในแคว้นมคธ ลาตา และสินธุ รวมถึงบางส่วนของภาคเหนือและ

ตะวันออก ขณะเดียวกันพระภิกษุเสวียนจ้ังระบุว่า มีการอุทิศวิหารและสถูปให้กับสงฆ์มหาสังฆิกะใน

บริเวณอันดาราบา (Andaraba) หรืออัฟกานิสถานปัจจุบัน จารึกจากเมืองอมราวดีและเมืองนาคาร

ชุนโกณฑะกล่าวถึงสงฆ์กลุ่มนี้ว่า ได้บันทึกพระวินัยด้วยภาษาปรากฤตในพื้นท่ีนี้ (Banerjee, 1979: 

98; Hazra, 1982: 34-35; Obermiller, 1931: 100) 

ความแตกต่างสำคัญระหว่างข้อพระธรรมของฝ่ายมหาสังฆิกะและฝ่ายเถรวาทนั้น 

คือ พระพุทธเจ้าทรงเป็นโลกุตระ ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา ทรงพ้นจากกิเลสท้ังปวงแล้ว อานุภาพของ

พระองค์ไม่ส้ินสุด ทรงอยู่ในสมาธิเสมอ พร้อมท้ังมีความคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ผู้อยู่ในสภาวะโลกุตระ

ด้วย พระอรหันต์สามารถเส่ือมจากความบริสุทธิ์ได้ต่างจากฝ่ายเถรวาทท่ีเช่ือว่า พระอรหันต์ไม่มีความ

เส่ือมอีกแล้ว แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของพุทธศาสนาแบบมหายาน นอกนั้นหลักการอื่น ๆ ยังคง

เหมือนฝ่ายเถรวาท (Dutt, 1978: 208-209, 65; ผาสุข อินทราวุธ, 2530: 42-43) 
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ไจตยกะ (Caityaka) 

สันนิษฐานว่าก่อต้ังโดยพระมหาเทวะเถระเมื่อ 100 ปีหลังพระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับ

ขันธ์ พระมหาเทวะเถระได้เข้าสมาบัติอยู่ภายในสถูปบนยอดเขา ผู้ท่ีนับถือนิกายนี้จึงนิยมก่อสร้างและ

กราบไหว้เจดีย์ด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ การสร้างสถูป การเดินเวียนประทักษิณรอบสถูป การถวายส่ิงของมี

ค่าหรือดอกไม้แด่พระสถูป การกระทำเหล่านี้เช่ือว่านำมาซึ่งผลบุญอันมหาศาล ส่งผลให้นิกายนี้ได้รับ

ช่ือว่า “ไจตยกะ” หรือ “ไจติยกะ” หมายถึง สถูป-เจดีย์ นอกจากนั้นยังเช่ือว่า ผู้ใดทำกุศลสามารถ

เฉล่ียผลบุญนั้นให้แก่ผู้อื่นได้ พระพุทธองค์ทรงพ้นแล้วจากราคะ โทสะ และโมหะ เป็นผู้ประเสริฐแล้ว

ทุกประการ (Dutt, 1978: 52-53, 115; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 64-65) 

นิกายนี้ปรากฏอยู่หลายครั้งด้วยชื่อที่หลากหลายในจารึกเมืองอมราวดีและ

นาคารชุนโกณฑะ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 8-9 เช่น เจติยิกะ, เจติยวงกทกะ, เชฑิกิยะ, เสลิยะ, 

มหาวนเสลิยะ เป็นต้น (Hazra, 1982: 35) 

พหุศรุติยะ (Bahusrutiya) 

นิกายนี้บาลีเรียกว่า “พหุสสุติกวาท” ในเภทธรรมมติจักรศาสตร์ว่าแตกออกมา

จากนิกายมหาสังฆิกะโดยตรง แต่ในมัญชุศรีปุจฉาสูตรว่าแตกออกมาจากนิกายเคารุกุลลิวาท มติ

หลังนี้ตรงกับในอรรถกถากถาวัตถุ ตามประวัติของนิกายนี้เล่าว่า สงฆ์ผู้ก่อต้ังสังฆะนี้เป็นสงฆ์ ผู้มี

ช่วงชีวิตอยู่ต้ังแต่ครั้งพุทธกาล พระอรหันต์รูปนี้เข้าฌานอยู่ ณ เทือกเขาหิมาลัย กระท่ังหลังพระ

พุทธองค์ปรินิพพานได้ 200 ปี จึงออกจากสมาธิจาริกมาสู่แคว้นอังคุตตระ พิจารณาเห็นว่า

หลักธรรมของฝ่ายมหาสังฆิกะไม่สมบูรณ์ จึงได้แยกตัวออกมาจากนิกายมหาสังฆิกะ แต่ห ลักฐาน

จากจารึกเมืองนาคารชุนโกณฑะหลักที่ 1 กล่าวว่านิกายนี้มีอายุอยู่ในช่วงพ.ศ. 793-818 หรือ

ราวพุทธศตวรรษท่ี 8-9 (Sastri, 1983: 24) 

เสถียร โพธินันทะกล่าวว่า แท้จริงแล้วนิกายพหุศรุติยะเป็นนิกายสืบมาแต่พระ

อานนท์ ได้ปลีกตัวไปยังดินแดนแถบหิมาลัยหลังการสังคายนาครั้งท่ี 1 มีหลักธรรมว่า ดำรัส 5 

ประการของพุทธองค์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ศูนยตา และนิพพานเป็นโลกุตรธรรมทั้งสิ้น 

พระพุทธองค์ทรงมีพลังเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดา ใกล้เคียงกับนิกายสรรวาสติวาท โลโกตรวาท 

และเคารุกุลลิวาท (Dutt, 1978: 69; Hazra, 1982: 35; เสถียร โพธินันทะ, 2513: 415-416) 
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เอกวยหาริกะ (Ekavyavaharika) 

นิกายนี้ปกรณ์ฝ่ายบาลีเรียกว่า เอกโพยหารี หรือ เอกัพโยหารี มีศูนย์กลางอยู่ท่ี

นครปาฏลีบุตร แยกตัวออกมาจากฝ่ายมหาสังฆิกะ ในอรรถกถาธรรมมติจักรศาสตร์ของกุยกี

กล่าวถึงวาทะของนิกายนี้ไว้ว่า โลกิยธรรมและโลกุตรธรรมไม่มีสภาวะธรรมอยู่แท้จริงเลย แต่

เป็นเพียงบัญญัติโวหารเท่านั้น ความจริงแท้นั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงขึ้นอยู่กับปัจจัยในสถานการณ์

แวดล้อม หรืออื่น ๆ (Dutt, 1978: 69) 

โลโกตตรวาทิน (Lokottravadin) 

ไม่ปรากฏช่ือในปกรณ์ฝ่ายบาลี ในมหาวัสตุกล่าวว่าแยกมาแต่มหาสังฆิกะพร้อมกับ

นิกายไจตยกะ เมื่อแยกออกจากมหาสังฆิกะแล้วได้ย้ายมาต้ังสังฆะใหม่ในบริเวณตะวันตกของอินเดีย 

นิกายนี้มีมติว่า โลกิยธรรมเท่านั้นท่ีไร้แก่นสารปราศจากสภาวธรรมอันลึกซึ้ง เป็นเพียงบัญญัติซึ่งเขียน

ขึ้นเท่านั้น แต่โลกุตรธรรม (สภาวะเหนือจากความจริงของโลก) เป็นของจริงเป็นอาสวธรรมท้ังปวง

ล้วนเป็นภาวะอันเป็นปรมัตถ์ ท้ังยังพิจารณาอีกว่า พระพุทธเจ้าทรงมีสภาวะเป็นโลกุตระด้วย ทรงมี

ความสามารถในการแสดงสภาวะปาฏิหาริย์ได้ การกระทำของพระองค์ในโลกนี้เป็นเพียงอุบายเพื่อ

ทรงเทศนาแก่สัตว์โลก และพระโพธิสัตว์มีสภาวะเฉกเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้นิกายนี้จึงได้ช่ือว่า โลโกตตร

วาทิน อันแปลว่า วาทะอันกล่าวถึงภาวะเหนือโลก มตินอกจากนั้นเหมือนกับฝ่ายมหาสังฆิกะ (Dutt, 

1978: 49, 57-69; เสถียร โพธินันทะ, 2513: 413-414; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 49) 

เคารุกุลลิวาทิน (Kaurukullikavadin)  

บ้างเรียกว่า โคกุลิกวาท นิกายนี้ปฏิเสธพระธรรมวินัยปิฎกและพระสุตันตปิฎก 

เพราะเช่ือว่าไม่เป็นจริง ไม่ใช่พุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าแต่เป็นการเขียนขึ้นโดยคณะสงฆ์ในช้ันหลัง

และเป็นเพียงกฎของการอยู่ในสังฆะเท่านั้น จึงไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามก็ได้ พระสงฆ์รูปใดใคร่จะ

อยู่ในสังฆะไม่ออกเดินจาริกก็ได้ ใคร่จะออกเดินไปยังท่ีต่าง ๆ ไม่อยู่ประจำวิหารเลยก็ได้ พระสงฆ์รูป

ใดใคร่จะครองจีวรก็ครอง หรือไม่ครองก็ย่อมได้ตามแต่ความพึงใจของพระสงฆ์เหล่านั้น ท้ังยังปฏิเสธ 

การทำสมาธิ และการเทศนาธรรมด้วย ส่ิงเดียวท่ีพึงใส่ใจ คือ พระอภิธรรมปิฎก

เนื่องจากเป็นคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และคำสอนเหล่านั้นคือปรมัตถ์อันจริงแท้ จึง

ปฏิเสธการศึกษาคัมภีร์อื่นใดนอกเหนือจากพระอภิธรรม หากศึกษาพระอภิธรรมอย่างถ้วนถี่แล้วจะ

สามารถบรรลุถึงการเป็นพระโพธิสัตว์ได้ (Dutt, 1978: 69) 
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ปรัชญาปติวาทิน (Prajnaptivatin) 

ปกรณ์ฝ่ายบาลีเรียกว่า ปัญญัตติกวาทิน มีประวัติสืบมาแต่พระมหากัจจานะ มี

หลักธรรมว่า ไม่มีทุกข์ ขันธ์ อายตนะ 12 เป็นมายาไม่มีอยู่จริง มรณกรรม เหล่านี้เป็นเหตุชักจูงให้

สภาพธรรมอื่น ๆ เกิดขึ้น คือ เป็นอธิปติปัจจัย เป็นเหตุให้เกิด หรือเป็นอนันตรปัจจัยให้เกิดวิบาก 

กุศลเป็นเหตุแห่งการบรรลุอริยมรรค นอกนั้นคงไว้แบบมหาสังฆิกะ (Dutt, 1978: 118; เสถียร 

โพธินันทะ, 2513: 416-417) 

อันธกะ (Andhaka) 

นิกายนี้เป็นนิกายย่อยหนึ่งของนิกายมหาสังฆิกะ เจริญอยู่ในแคว้นอานธระ ตลอดลุ่ม

แม่น้ำโคธาวารีและลุ่มแม่น้ำกฤษณา ในคัมภีร์อรรถกถากถาวัตถุเรียกว่า “อันธกะวาที” นิกายนี้มีความ

เช่ืออยู่หลายอย่าง เช่น ถือว่าอุจจาระและปัสสาวะของพระพุทธองค์เป็นของหอม ถือว่าการตรัสรู้ธรรม

ย่อมเป็นไปโดยลำดับ, สัตว์เดรัจฉานมีอยู่ในเทวดา, ถือว่ามีคติ 6 คือ นรก เดรัจฉาน เปรต มนุษย์ 

เทวดา และอสูร, พระอรหันต์ยังมีการสะสมบุญได้ เป็นต้น (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 349-413; อภิชัย 

โพธิประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 67-69) 

อุตตรปถกะ (Uttrapathaka) 

นิกายนี้แพร่หลายอยู่ทางเหนือของแคว้นมคธและขยายออกไปทางตะวันตกเฉียง

เหนือกระท่ังถึงพื้นท่ีของรัฐปัญจาบ แคว้นแคชเมียร์ และภาคตะวันออกของอัฟกานิสถาน นิกายนี้มี

ทรรศนะผสมกันระหว่างสถวีระและมหาสังฆิกะเข้าด้วยกัน ช่ือนิกายนี้ปรากฏอยู่ในอรรถกถากถาวัตถุ

เท่านั้น ไม่ปรากฏอยู่ในที่อื่นเลย (Dutt, 1978: 178-179) 

อรรถกถากถาวัตถุอธิบายแนวคิดของนิกายอุตตรปถะไว้ ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้า

ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและทรงอยู่เหนือความรู้สึกเมตตาและกรุณา, การตรัสรู้สามารถเกิดในสัตว์

ท่ีเกิดจากครรภ์ได้, มนุษย์สามารถละกิเลสท่ีเป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้, คฤหัสถ์สามารถบรรลุ

อรหันต์ได้, ผู้ท่ีฆ่ามารดาโดยไม่เจตนาก็เป็นอนันตริยกรรม เป็นต้น (เสถียร โพธินันทะ , 2513: 417-

429; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 70-71) 
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ปรเสลิยะ (Paraseliya) และอุตตรเสลิยะ (Uttraseliya)  

นิกายท้ัง 2 นี้เป็นกลุ่มเดียวกับนิกายไจตยกะ โดยหลักธรรมของนิกายท้ัง 2 นี้มีว่าพระ

โพธิสัตว์ท้ังหลายยังไม่ละทุคติการ (กามภูมิ) แต่สำหรับนิกายปรเสลิยะและอุตตรเสลิยะพิจารณาว่า การ

บูชาสถูปไม่สามารถช่วยให้ได้ผลานิสงส์โอฬารใด ท้ังนี้เพราะพระสถูปเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุหรือพระ

สาวกธาตุเป็นวัตถุอันไร้วิญญาณไม่อาจทำหน้าท่ีเป็นส่ิงช่วยให้พ้นจากเหตุแห่งทุกข์ท้ังปวงได้ แต่ก็ยังเป็น

บุญหากผู้บูชามีใจท่ีผ่องแผ้ว ต่างจากทรรศนะของนิกายไจตยกะ (อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 2551: 70) 

ไวตุลยวาทิน (Vaitullayavadin) 

แพร่หลายอยู่ในบริเวณภาคใต้ของอินเดีย ลงไปถึงเกาะลังกาและมีสำนักอยู่ใน

อภัยคีรีวิหารระยะหนึ่ง แต่ปรากฏคำอธิบายอยู่ในอรรถกถากถาวัตถุเพียงส้ัน ๆ เท่านั้น เช่น นิกาย

ไวตุลยวาทนี้ ถือว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธองค์มีผลมาก , พระสงฆ์รับของทำบุญได้, ไม่พึงกล่าวว่า

พระพุทธองค์ทรงดำรงอยู่ในโลก และพึงกล่าวว่าพระธรรมของพระองค์เป็นพุทธนิรมิต (เป็นกาย

อีกกายหนึ่ง) แสดงเพื่อโปรดสัตว์โลกเท่านั้น ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กับแนวคิดของฝ่ายมหาสังฆิกะ

และนิกายโลโกตตรวาทินอย่างชัดเจน (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 430-434; อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์, 

2551: 73) 

มาธยามิกะ (Madhyamika) 

ได้ช่ือตาม “มัชฌิมา-ปฏิปทา” หรือทางสายกลาง เนื่องด้วยนิกายนี้ยึดถือทางสาย

กลางเป็นสำคัญ แต่ต่างจากฝ่ายเถรวาท คือ ฝ่ายเถรวาทถือทางสายกลางในทางปฏิบัติ แต่มาธยามิกะ

ยึดถือทางสายกลางทางอภิปรัชญาหมายถึง ความเป็นกลางระหว่างความมีอยู่ ความไม่มีอยู่ ความ

เท่ียง ความไม่เท่ียง นิกายนี้ก่อต้ังขึ้นโดยท่านนาคารชุนมหาภิกษุ ราวพุทธศตวรรษท่ี 7 เจริญมากใน

พื้นท่ีเมืองอมราวดี และอินเดียภาคใต้ หลักคำสอนสำคัญของท่านนาคารชุน คือ “ปรัชญาศูนยตา 

(ความว่างเปล่าอันอธิบายไม่ได้)” ทำให้ในบางครั้งนิกายมาธยามิกะถูกเรียกว่า “ศูนยวาทิน” 

ความว่างนี้คือความเป็นกลางระหว่างความมีและไม่มี ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีอะไรดับ

ไป ไม่มีอะไรเท่ียง ไม่มีอะไรไม่เท่ียง ไม่มีอะไรรวมเข้า ไม่มีอะไรแยกออก ไม่มีอะไรเข้ามา ไม่มีอะไร

ออกไป สรรพส่ิงในโลกล้วนเป็นศูนย์ ปฏิเสธภาวะความมี (ปฏิจจสมุปบาท) ขัดแย้งกับความเช่ือเรื่อง

การเวียนว่ายตายเกิด และอาตมันของฝ่ายฮินดู ทำให้เกิดความเช่ือใหม่ว่า “ตายแล้วสูญ” (ผาสุข 

อินทราวุธ, 2530: 44, 2543: 32) ความเช่ือใหม่นี้ได้สร้างความขัดแย้งและถูกต่อต้านอย่างหนักจาก

ฝ่ายฮินดู ท่านนาคารชุนได้อธิบายความว่างนี้ใหม่ว่า คนท่ีตายแล้วต้องไปรวมกับ “บรมศูนยตา” ก่อน 
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แล้วค่อยสูญไป คล้ายกับความคิดเรื่องอาตมันและปรมาตมันของศาสนาฮินดู เพื่อผ่อนความขัดแย้งให้

เบาลง แต่มิสามารถทำได้สำเร็จนัก ท้ายท่ีสุดนิกายมาธยามิกะค่อย ๆ เส่ือมไปจากอินเดียหลังจากการ

มรณภาพของท่านนาคารชุน ก่อนจะหายไปจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษท่ี 12 แต่ได้ไปเจริญอยู่ใน

ดินแดนจีน และญี่ปุ่นแทน ในช่ือนิกาย “ฉาน” หรือ “เซ็น” อันมีท่ีจากคำว่า “ธยานะ” หรือ “ฌาน” 

(Bapat, ed, 1956: 120-122) 

ท่านนาคารชุนได้แต่งคัมภีร์สำคัญมากมาย อาทิ มัธยมิกการิกา (Madhyamika 

karika) รวบรวมปรัชญาเรื่องศูนยตาขึ้นเป็นครั้งแรก, มหาปรัชญาปารมิตาสูตร เป็นพระสูตรสำคัญ

มากท่ีสุดเล่มหนึ่งของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เช่ือว่า ท่านนาคารชุนได้รับพระสูตรนี้มาจากนาคราช 

เป็นพุทธพจน์ท้ังส้ิน พระสูตรนี้อธิบายถึงบารมีธรรม 6 ประการ และโพธิสัตว์บารมี 10 ประการ และ

กล่าวว่า ปัญญาสำคัญท่ีสุด ปัญญาจะนำไปสู่การหยั่งรู้ท่ีเรียกว่า “ศูนยตา” เป็นสภาวะอันแท้จริงของ

รูปธรรมท้ังปวง ธาตุแท้ของโลกมีลักษณะเป็นอนิจจภาวะหรือมายา (Robinson, 1976: 25-26) 

โยคาจาร (Yogachara)  

นี้ก่อตั้งขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 8 โดยพระไมเตรยนาถ มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองอโยธยา 

แคว้นโกศล เน้นการปฏิบัติโยคะเพื่อบรรลุโพธิญาณ การต้องการบรรลุไปสู่โพธิจิตต้องผ่านภูมิท้ัง 10 ของ

พระโพธิสัตว์เสียก่อนจึงจะบรรลุได้ ท้ังนี้ยังมีมติท่ีว่า ไม่มีอะไรนอกจากวิญญาณ (วิชญาปติมาตร) ว่าเป็น

ความจริงแท้ขั้นท่ีสุด ถือว่า ความคิดเท่านั้นท่ีเป็นจริง วัตถุภายนอกนั้นไม่มี บ้างจึงเรียกนิกายนี้ว่า     

“วิชญาณวาท” คัมภีร์สำคัญของนิกายโยคาจาร คือ ลังกาวตารสูตร หรือสัทธรรมลังกาวตา

รกล่าวถึง จิตเท่านั้นจริง ส่วนวัตถุภายนอกไม่มีจริง ความจริงแท้ คือ วิญญาณบริสุทธิ์ (ผาสุข  

อินทราวุธ, 2530: 44-45) 

หลังจากท่านไมเตรยนาถมรณภาพ ท่านอสังคะ และวสุพันธุได้ปรับปรุงปรัชญาของ

นิกายนี้ให้แพร่หลายมากขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 9 นับเป็นช่วงเวลาท่ีนิกายโยคาจารเจริญรุ่งเรืองท่ีสุด

ก่อนจะค่อย ๆ เส่ือมลงในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 10 ปรัชญาสำคัญของท่านวสุพันธุ อาทิ ความรู้

นั้นมี 3 ลำดับ 1) ความรู้ไม่จริง (ปริกัลปิตะ) 2) ความรู้ขั้นสมมติ (ปรตันตระ) และ 3) ปรินิษปันนะ 

(ความรู้ช้ันสูง) ความรู้สองข้อแรกนั้นนับว่าไม่จริง เป็นสมมติท้ังส้ิน สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เป็นความคิดพื้นฐาน แต่ไม่ใช่ความจริงแท้ของโลก (สัจธรรม) (Bapat, ed, 1956: 108-109; Dutt, 

1978: 148) 
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ข้างต้นนี้คือพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ท่ีเจริญขึ้นต้ังแต่หลังการสังคายนาครั้งท่ี 

1 กระท่ังราวพุทธศตวรรษท่ี 13 ท้ังนี้พุทธศาสนาในอินเดียยังได้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งราว

พุทธศตวรรษที่ 15 ด้วยอิทธิพลของแนวความคิดแบบตันตระยาน พุทธศาสนาสกุลนี้ถูก

เรียกว่า พุทธศาสนาวัชรยาน หรือพุทธศาสนาตันตระ เจริญขึ้นในพื้นที่อินเดียฝ่ังตะวันออก 

(รัฐเบงกอล) ผาสุข อินทราวุธ (2543: 7-8) กล่าวว่า พุทธศาสนาตันตระมีพื ้นฐานมาจาก

วรรณกรรมฝ่ายโยคาจารของไมเตรยนาถและอสังคะ  

ในราวพุทธศตวรรษท่ี 8 หรือ 9 หลักปรัชญาสำคัญเพื่อเข้าสู่ความเป็นพุทธะ หรือ

สภาวะเดิมแท้อัน เป็นความจริงนั้ น  (นิ รวาณ ) ต้องเข้าใจถึ ง ศูนยะ วิชญาน และมหาสุข 

(Battacharyya, 1981: 27, 36-38) วิธีการของพุทธศาสนาฝ่ายตันตระมีความลึกลับ เน้นในเรื่องเวท

มนตร์ คาถาอาคม ของขลัง พิธีกรรม มณฑลพิธี ยันตระ และความซับซ้อนของพระพุทธเจ้า พุทธเทพ 

และเทพีจำนวนมาก (จิรัสสา คชาชีวะ, 2559: 4-10) แต่เนื่องด้วยพุทธศาสนาสกุลวัชรยาน-ตันตระนี้

มีอายุคาบเกี่ยวระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 9-15 และมีหลักฐานไม่ชัดเจนนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ภายในช่วงเวลาท่ีทำการศึกษาจึงไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับนิกายนี้มากนัก 

2.3 พุทธศาสนาในเกาะลังกา สมัยอนุราธปุระ  

พุทธศาสนาในเกาะลังกา ถูกสถาปนาขึ้นหลังการสังคายนาครั้งท่ี 3 เนื่องด้วยพระเจ้าอโศก

มหาราชได้ทรงส่งพระสมณทูตเดินทางไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ ท้ังในอินเดียและดินแดนอื่น ๆ รวมถึงเกาะลังกา

ด้วย พระเถระผู้เป็นทูตในครั้งนั้น คือ พระมหินเถระและพระสังฆมิตาเถรี พระราชบุตรและพระราชธิดาใน

พระเจ้าอโศกมหาราช (Hazra, 1982: 50; กรมศิลปากร, 2557ก: 55-56) ขณะนั้นเกาะลังกาตรงกับรัชกาล

ของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ เมื่อได้พบกับพระมหินเถระแล้วพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงเกิดศรัทธา

เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก จึงได้ทรงอุทิศมหาเมฆวันอุทยานให้เป็นวัดแห่งแรกในลังกาทวีป 

เรียกว่า “วัดมหาวิหาร” สำหรับให้พระมหินเถระจำพรรษา ท้ังยังกลายเป็นศูนย์กลางในการศึกษาพุทธ

ศาสนาบนเกาะลังกาด้วย 

พุทธศาสนาในครั้งนั้นสันนิษฐานว่าเป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาท ในช่ือ “วิภัชชวาทิน” 

(Hazra, 1982: 50) ความศรัทธาอย่างยิ่งของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะนำมาซึ่งการออกพระราช

โองการกำหนดให้พระเจ้าแผ่นดินของลังกาทวีปจำเป็นต้องนับถือพุทธศาสนาทุกพระองค์ไป ใน

หนังสือปูชาวลี ภาษาสิงหลอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ระบุว่า “สืบมาแต่ครั้งพระเจ้าเทวนัมปิยติสสะ 

เกาะลังกานี้เป็นของพระพุทธองค์เอง แม้จะมีผู้ไม่ใช่ชาวพุทธมาครองอยู่บ้างบางสมัย แต่เช้ือพระวงศ์

ของกษัตริย์นั้นย่อมไม่ถาวรต้ังมั่น ด้วยอนุภาพแห่งพุทธคุณ กษัตริย์ผู้หมายจะครองดินแดนแห่งนี้จึง
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ต้องเป็นพุทธศาสนิกชนเท่านั้น คณะสงฆ์จะทำอะไรฝ่ายเดียวไม่ได้ พระเจ้าแผ่นดินจะต้องถือเอาเป็น

พระราชภาระของพระองค์ด้วย”  

สังฆะฝ่ายมหาวิหารจึงได้รับการอุปถัมภ์โดยพระเจ้าแผ่นดินอย่างต่อเนื่องโดยตลอด 

เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาของอาณาจักร คัมภีร์ทีปวงศ์และมหาวงศ์ระบุว่า ก่อนพระเจ้า

เทวนัมปิยติสสะจะทรงสร้างวัดมหาวิหารถวายแด่พระมหินเถระ พระมหินเถระได้แนะนำแก่พระเจ้า

เทวนัมปิยติสสะว่า “กาลนี้พุทธศาสนาได้ประดิษฐานลง ณ ดินแดนแห่งนี้แล้ว แต่ยังมิมั่นคง หากแต่

ต้องทำการผูกพัทธสีมาเพื่อประกอบสังฆกรรมตามพระวินัยเสียจึงจะมั่นคง” พระเจ้าเทวนัมปิยติสสะ

จึงได้ถวายราชอุทยานพร้อมด้วยยกพระนครอนุราธปุระถวายไว้ในเขตสีมาด้วย ดังนั้นพระเจ้าแผ่นดิน

แห่งกรุงอนุราธปุระต้องครองราชย์ในเขตสีมา เพื่อให้กระทำการครองราชย์ได้สมบูรณ์ พระเจ้า

แผ่นดินจึงต้องประกาศตนเป็นพุทธมามกะด้วยทุกพระองค์ (ชูศักด์ิ ทิพย์เกษร , 2551: 18-19, 23; 

จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2510: 75-76)  

2.3.1 การแตกแยกของสงฆ์คร้ังที่ 1 

เมื่อครั้งล่วงถึงรัชกาลของพระเจ้าวัฏฏคามินี (พ.ศ. 454-466) ได้ถูกชาวทมิฬรุกราน จนต้องหนี

ไปอยู่ในป่าเป็นเวลา 14 ปี ส่งผลให้พุทธศาสนาในเกาะลังกาเกิดการขาดช่วงลงระยะหนึ่ง เพราะพระเจ้า

แผ่นดินติดภัยสงครามไม่สามารถอุปถัมภ์ศาสนาได้ดังปกติ พระเถระผู้ใหญ่จากมหาวิหารจึงได้ประชุมกัน

ท่ีอลุวิหาร (อาโลกวิหาร) เพื่อจารพระไตรปิฎกและอรรถกถาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ด้านพระเจ้า-วัฏฏคามินี

พระองค์ทรงได้รับความช่วยเหลือจากพระสงฆ์นอกมหาวิหารช่ือ “พระติสสะเถระ” ให้หลบภัยอยู่ในพื้นท่ี

พำนักของท่าน ด้วยสำนึกในพระคุณนี้หลังจากทรงปราบชาวทมิฬได้สำเร็จในปี 514 จึงทรงสถาปนาพระ

อารามข้ึนใหม่ท่ีเขาอภัยคีรี เรียกกันต่อมาว่า “วัดอภัยคีรีวิหาร” เพื่อเป็นท่ีจำพรรษาแด่พระติสสะเถระ 

การอุปถัมภ์พระติสสะเถระของพระเจ้าวัฏฏคามินีนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากต่อเถระฝ่ายมหาวิหาร จึง

เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในสงฆ์ฝ่ายมหาวิหาร คำวิจารณ์ของฝ่ายมหาวิหารนั้นคณะฝ่ายอภัยคีรีพิจารณา

เห็นว่าเป็นเรื่องผิดวินัยสงฆ์ จึงมิยอมร่วมทำสังฆกรรมด้วยอันนำไปสู่การเกิดสังฆเภทขึ้นในลังกาเป็นครั้ง

แรก (Hazra, 1982: 50-51; ชูศักด์ิ ทิพย์เกษร, 2551: 25-26)  

พระสงฆ์ในฝ่ายอภัยคีรีในบางครั้งถูกเรียกว่า “ฝ่ายธรรมรุจิ” เนื่องด้วยหลังจากได้แยกออก

จาก สังฆะมหาวิหารได้ไม่นานนัก คณะสงฆ์อภัยคีรีได้ต้อนรับคณะสงฆ์ฝ่ายวัชชีบุตรนำโดยพระธรรม

รุจิเถระ เนื่องจากสงฆ์กลุ่มนี้ถูกปฏิเสธจากฝ่ายมหาวิหาร ในท้ายท่ีสุดพระติสสะเถระและศิษย์ได้

ยอมรับนับถือพระธรรมตามแบบวัชชีบุตรอย่างสมบูรณ์ นับเป็นการแยกสังฆะกับมหาวิหารโดย

สมบูรณ์ท้ังในเชิงพื้นท่ีและคำสอน (จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2510: 114) 
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2.3.2 การแตกแยกของสงฆ์คร้ังที่ 2 

ความแตกแยกของสงฆ์ในลังกาเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัยของพระเจ้ามหาเสนะ (พ.ศ. 

819-846) หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 9 พระองค์ทรงเอาใจออกห่างคณะสงฆ์ฝ่ายมหาวิหาร ถึงขนาดทรง

มีพระราชโองการให้รื้อโลหะปราสาทความสูง 9 ช้ันในเขตอารามมหาวิหารลง ส่งผลให้สงฆ์ฝ่ายนี้ต้อง

อพยพย้ายไปอยู่ทางใต้ของเกาะลังกา เหตุแห่งความวุ่นวายนี้มีเนื่องมาจากพระองค์ทรงเล่ือมใสใน

พระสังฆมิตตาเถระ พระสงฆ์ในฝ่ายมหายาน นิกายไวตุลยวาท10 อย่างไรก็ดี สังฆะฝ่ายมหาวิหารก็

ยังคงได้รับความอุปถัมภ์อยู่จากเหล่าเสนาบดีและประชาชนเช่นกาลก่อน 

การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจเป็นวงกว้าง ท้ายท่ีสุดพระสังฆมิตตาเถระได้ถูกลอบฆ่า 

เพื่อหมายจะชักจูงให้พระเจ้ามหาเสนะกลับมาทำนุบำรุงมหาวิหารอีกครั้งหนึ่ง ทว่า พระเจ้ามหาเสนะทรง

เล่ือมใสพระติสสเถระแห่งสาคลียนิกายแทน พระองค์จึงแบ่งพื้นท่ีส่วนหนึ่งของอารามมหาวิหารให้แยก

ออกจากเขตเดิม พร้อมสถาปนาเขตอารามใหม่นี้ให้เป็นเชตวันวิหารถวายแด่พระติสสะเถระจำพรรษา 

(Hazra, 1982: 50-51; พระสิทธารถพุทธรักขิตเถระ, 2509: 12-13, 24; จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2510: 

127-128) พระสงฆ์ในลังกาจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายนับแต่นั้น 

รัชกาลพระเจ้าธาตุเสนะ (พ.ศ. 1002-1020) พระองค์ได้ทรงกลับมาเล่ือมใส่ในพระธรรมแบบ

ไวตุลยวาทอีกครั้งหนึ่ง จึงได้ทรงประดิษฐานสังฆะไวตุลยวาทินอีกครั้งท่ีเชตวันวิหาร กาลต่อมาไม่นาน

พระธรรมปาละ ภิกษุชาวอินเดียได้แสดงอรรถกถาแย้งขึ้นในท่ีชุมนุมสงฆ์ว่า ไวตุลยวาทนี้ไม่ถูกต้อง 

ประชาชนและข้าราชการจำนวนมากจึงหันกลับมานับถือสังฆะฝ่ายมหาวิหารเช่นเดิม กระนั้นพระเจ้า-

ธาตุเสนะยังคงให้การนับถือเชตวันวิหารดังเดิมตลอดรัชกาล เมื่อพระองค์สวรรคตไวตุลยวาทจึงเส่ือม

ลง เชตวันวิหารจึงสูญไปในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 11 (พระสิทธารถพุทธรักขิตเถระ, 2509: 24-25) 

ขณะเดียวกันเสถียรภาพทางการปกครองของพระราชวงศ์เกิดความระส่ำระสายอย่างหนักเมื่อพระ

เจ้ากัสสปะที่ 1 ทรงลอบปลงพระชนม์พระราชบิดาของพระองค์ ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปยังนครสีคีรี

ยะในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 11 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในนี้ปรากฏสืบเนื่องตลอด

จนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 14 กระท่ังราวพุทธศตวรรษท่ี 16 เกาะลังกาได้ถูกรุกรานจากราชวงศ์โจฬะ 

เป็นเหตุให้ราชธานีอนุราธปุระและสังฆะต่าง ๆ เส่ือมลงไป 

 
10 การเข้ามาของนิกายไวตุลยวาทน้ัน เกิดข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 8 ในรัชกาลของพระเจ้าโวหาริกติสสะ  

(พ.ศ. 757-779) พวกไวตุลยวาทจากอินเดียภาคใต้ ภิกษุฝ่ายอภัยคีรีได้รับเอาไว้เช่นคราวคณะของพระธรรมรุจิเถระ 
ทว่า พระเจ้าโวหาริกติสสะไม่ทรงยอมรับ รับสั่งให้เผาคัมภีร์และสึกภิกษุเสียเป็นจำนวนมาก (ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ, 
2555: 243-244) 
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แผนท่ีท่ี 1 การกระจายตัวของพุทธศาสนาในอินเดียและศรีลังกา 
(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro)  
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บทที่ 3  

องค์ความรู้เร่ืองพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หลังการแพร่กระจายของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอินเดียอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดินแดน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณเป็นดินแดนหนึ่งท่ีมีพุทธศาสนาเจริญมั่นคงและยาวนาน เห็นได้จาก

หลายประเทศในภูมิภาคยังคงมีประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาอยู่ ประกอบด้วย ไทย เมียนมา 

ลาว และกัมพูชา พร้อมปรากฏร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์

ศิลปะจำนวนมากในภูมิภาค อันยืนยันให้เห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากอนุทวีปต่อ

ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่ครั้งโบราณกาล  

จากการประมวลความรู้ในเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาในดินแดนเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต้พบว่า มีการศึกษาอย่างกว้างขวางในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านหลักธรรมและการ

ปฏิบัติสมาธิ การแปลความคัมภีร์ทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท-มหายาน ด้านจารึกวิทยาและเอกสาร

โบราณ ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ผู้ศึกษาจึงพิจารณาเห็นว่า ในการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นท่ี

ควรจะหยิบยกขึ้นพิจารณาเป็นพิเศษประกอบด้วย 3 หัวข้อสำคัญ คือ 1) การศึกษาจารึกวิทยา 2) 

การศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และ 3) การศึกษาทางโบราณคดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 การศึกษาด้านจารึกวิทยา  

การศึกษาด้านจารึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นระบบมีจุดเริ่มต้นสำคัญจากการขยาย
อาณานิคมของฝรั่งเศส พร้อมด้วยการเข้ามาต้ังสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française 
d’Extrême-Orient / EFEO) ในราวพ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) เพื่อขยายพรมแดนทางความรู้ในประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ภาษา โบราณคดี  และการอนุรักษ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
โดยเฉพาะเวียดนาม ลาว และกัมพูชา (Parmentier, 2001: 1-2) 

หลังจากการเริ่มกระบวนการศึกษาด้านจารึกวิทยาโดยชาติตะวันตกอย่างเป็นระบบในศักราช
ดังกล่าวข้างต้น ได้เกิดการรวบรวมจารึกจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างสำคัญ อาทิ 
หนังสือ Inventaire des inscriptions du Champa et du Cambodge (บัญชีรายช่ือจารึกของจามปา
และเขมร) พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908) หนังสือ “Les inscriptions du Bayon” พิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 
2456 (ค.ศ. 1913) อันนำไปสู่การตีพิมพ์หนังสือชุด Inscriptions du Cambodge ในปีพ.ศ. 2480 (ค.ศ. 
1937) โดยหนังสือข้างต้นนี้เป็นผลงานการศึกษาของศาสตราจารย์เซเดส์ท้ังส้ิน 
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นอกจากนี้ยังปรากฏหนังสือ Inscriptions of Kambuja ในปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) และใน
หนังสือ Champa: history & culture of an Indian colonial kingdom in the Far East 2nd–16th 
century เล่มท่ี 2 เขียนในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) ของ ราเมศ จันทร มาจุมดาร์ (R.C. Majumdar) 
หนังสือ Studies in Sanskrit inscriptions of ancient Cambodia ของมาเหศ กุมาร ศรัน (Mahesh 
Kumar Sharan) ปี  พ .ศ . 2 5 1 7  (ค .ศ . 1 97 4 ) ห นั ง สื อ  A chronological inventory of the 
inscriptions of Cambodia ของ ฟิลลิป เอ็น. เจนเนอร์ (Philip N. Jenner) ในปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 
1980) Phases of pre-pagan Burma: languages and history ของ กอร์ดอน แฮนนิงตัน ลูช (G.H. 
Luce) ปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) รวมถึงหนังสือชุดประชุมจารึกในประเทศไทยพิมพ์ครั้งแรกปี พ .ศ. 
2467 พิมพ์ครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 2559  

ลักษณะสำคัญของการศึกษารูปแบบนี้ คือ การรวบรวมจารึกมาจัดเป็นหมวดหมู่ อ่าน-แปลความ
จารึกจากภาษาเดิมเป็นภาษาท่ีอ่านได้ท่ัวไป เช่น จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมท้ังระบุ
ข้อมูลท่ัวไปของจารึกหลักนั้น ๆ ท่ีทำการอ่านแปล ประกอบด้วย ช่ือจารึก อายุสมัย รูปแบบตัวอักษร 
ภาษาท่ีใช้ ลักษณะทางกายภาพของจารึก สถานท่ีพบ ประวัติการพบ เป็นต้น การศึกษาลักษณะนี้
นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาในประเภทอื่น เพราะเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของจารึก 
หากแต่ขาดการตีความประกอบกับบริบททางประวัติศาสตร์ ปรากฏเพียงการต้ังข้อสังเกตข้อความในจารึก
เท่านั้น อีกท้ังการศึกษาในลักษณะฐานข้อมูลยังไม่ได้แยกจารึกท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาออกมา 
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากได้แบ่งจารึกออกตามลำดับอายุของตัวอักษรเป็นหลัก  

ท้ังนี้หนังสือ Les états hindouisés d’Indochine et d’Indonésie (The Indianized states of 
Southeast Asia) เขียนโดยยอร์ช เซเดส์ในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ได้ตีความและอธิบายเป็น
ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้จารึกเป็นตัวดำเนินเรื่อง
และกำหนดอายุของเหตุการณ์อธิบายแยกย่อยเป็นช่วงเวลาช่วงละ 100 ปี เพื่ออธิบายถึงพลวัตท่ีเกิดขึ้น
แต่ละช่วงนั้นของอาณาจักรโบราณต่าง ๆ เริ่มต้ังแต่อาณาจักรฟูนันซึ่งมีอายุย้อนกลับไปได้เก่าท่ีสุด 
(พุทธศตวรรษท่ี 6-11) พร้อมกันนี้ศาสตราจารย์เซเดส์ได้ใช้ทฤษฎีเรื่องภารตภิวัฒน์ ( Indianization) 
เป็นองค์ประกอบหลักในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ  บนสมมติฐานท่ีว่า วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีพื้นฐานสำคัญจากการรับและปรับใช้วัฒนธรรมอินเดีย 

จะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์หลังจากการทำฐานข้อมูลจารึกในประเทศกัมพูชาและ
ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นตัวอย่างอันดีช้ินหนึ่งของการนำข้อมูลดิบ 
ท่ีได้จากการอ่าน-แปลจารึกมาสังเคราะห์เป็นเนื้อหา จึงปรากฏเนื้อหาหลายช่วง และหนังสือฉบับนี้ 
ได้อ้างถึงบทบาทของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรต่าง ๆ ด้วย จากการแปลความของศาสตราจารย์เซเดส์
พบว่า พุทธศาสนาได้เข้าสัมพันธ์กับอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้วพร้อมกับ
ศาสนาอื่น (พราหมณ์-ฮินดู) ต้ังแต่อาณาจักรฟูนัน กล่าวคือ  
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ในรัชสมัยของพระราชาเชเยปาโม (She-yeh-pa-mo) หรือ พระเจ้าชัยวรมันแห่งฟูนัน ได้ส่ง
คณะพ่อค้าไปยังกวางตุ้ง แต่ขากลับได้รับพระภิกษุชาวอินเดียช่ือนาคเสนติดมาด้วยจากจามปา พระ
นาคเสนองค์นี้เป็นผู้มีความรู้ในพระธรรมวินัยภาษาสันสกฤตเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกัน (รัชกาลพระ
เจ้าชัยวรมัน) มีธรรมเนียมของประเทศคือการเคารพบูชาพระมเหศวร พระองค์เสด็จลงมาบ่อย ๆ บน
เขาโมตัน (Mo-tan) อันสะท้อนภาพอิทธิพลของไศวนิกาย แม้อิทธิพลของไศวนิกายจะเข้มแข็งอย่างยิ่ง 
พุทธศาสนายังคงมีบทบาทสัมพันธ์กับราชสำนักควบคู่กันไปด้วย เช่น พระเจ้าชัยวรมันส่งพระนาคเสน
ไปพร้อมคณะทูตในการถวายเครื่องราชบรรณาการ ในปี พ.ศ. 1027 สร้างความพอพระทัยอย่างยิ่ง 
ให้พระจักรพรรดิจีน การส่งพระนาคเสนไปยังจีนในฐานะทูตนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ
พระสงฆ์ต่อราชสำนักฟูนันได้อย่างดียิ่ง เซเดส์ได้พิจารณาว่า อาณาจักรฟูนันมีการเจริญเติบโตของ
ศาสนาท้ังสองพร้อม ๆ กัน (Cœdès, 1968: 46-47, 58; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 15)  

นอกจากอาณาจักรฟูนันยังปรากฏอาณาจักรอื่น ๆ ในภูมิภาคทะเลใต้ท่ีพุทธศาสนาเข้าไป
เจริญและมีบทบาทอยู่  เช่น อาณาจักรโฮลิงบนเกาะชวาเป็น ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาใน  
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 ซึ่งเป็นประเทศของพระภิกษุญาณภัทรผู้ควบคุมและช่วยเหลือพระภิกษุจีนนาม
ว่า ฮุยนิง ผู้เดินทางเข้ามาในระหว่างพ.ศ. 1207-1208 ในการแปลคัมภีร์ภาษาสันสกฤตในพุทธศาสนา
หีนยานออกเป็นภาษาจีน (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 34) ในส่วนของพระญาณภัทรนี้ช้ีว่า 
ดินแดนในเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้มีความรุ่งเรืองและรอบรู้ในพุทธศาสนาถึงขนาดสามารถสอนส่ัง
ภิกษุจากต่างแดนในเรื่องการชำระหรือแปลคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเป็นภาษาอื่น 

ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาและวรรณคดีบาลีและสันสกฤต ได้ศึกษาอิทธิพล
และบทบาทของพุทธศาสนานิกายเถรวาท โดยวิเคราะห์ผ่านข้อมูลทางจารึกท่ีพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยแบ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ หมู่เกาะ แผ่นดินใหญ่ฝ่ังตะวันตก 
(เมียนมาและไทย) และแผ่นดินใหญ่ฝ่ังตะวันออก (กัมพูชาและเวียดนาม) โดยเน้นพิจารณาภาษาของ
จารึกเป็นหลัก หากจารึกกลุ่มใด หรือหลักใดใช้ภาษาบาลี ผู้วิจัยจะกำหนดให้เป็นจารึกท่ีสัมพันธ์กับ
พุทธศาสนาสกุลเถรวาท ในกรณีท่ีจารึกหลักนั้นเป็นภาษาสันสกฤตผู้ศึกษาจะกำหนดให้เป็นสกุลมหายาน 
เนื่องจากพุทธศาสนาท้ัง 2 สกุลนี้มีการเลือกใช้ภาษาสำหรับบันทึกคัมภีร์ทางศาสนาท่ีต่างกันออกไป 
ผู้วิจัยจึงระบุว่า พุทธศาสนาของทวารวดีมีลักษณะเป็นพุทธศาสนาเถรวาทท่ีอาจจะมาจากอินเดียใต้
หรือศรีลังกา แต่ความพิเศษ คือ ภาษาและไวยากรณ์ท่ีใช้ในการจารึกคำสอนนั้นมีการปนกันของ
รูปแบบภาษาและไวยากรณ์ระหว่างภาษาสันสกฤตและบาลี รวมท้ังมีการปนภาษาถิ่น (มอญ -เขมร) 
เข้ามาร่วมด้วย จึงเช่ือได้ว่า พุทธศาสนาในพื้นท่ีรัฐทวารวดีรวมถึงรัฐศรีเกษตร (เมียนมา) เป็นเถรวาท 
จากข้อมูลจารึกทางพุทธศาสนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลีและท้องถิ่น 
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ส่วนในพื้นท่ีกัมพูชา จามปา (แผ่นดินใหญ่ฝ่ังตะวันออก) และหมู่เกาะ (มาเลเซียและอินโดนีเซีย) 
เป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานผสมศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพราะรูปแบบของภาษาและไวยากรณ์ในจารึก
มี อิ ท ธิ พลของภาษาสันสกฤตอย่ างเข้ ม ข้ น  ไม่ ป รากฏอิ ทธิพ ลของไ วย ากรณ์ ฝ่ ายบ าลี  
(Assavavirulhakarn, 2010: 185-186) อย่างไรก็ดีแม้จะสามารถแบ่งพื้นท่ีของภาษาท่ีใช้ในจารึกดัง
ข้างต้น แต่ประพจน์ได้อธิบายต่อไปว่า ยังไม่สามารถกำหนดนิกายของพุทธศาสนาในพื้นท่ีเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อย่างแน่ชัด เพราะการจะนำความต่างของจารึก (ภาษาบาลี-สันสกฤต) และรูปแบบศิลปะมา
กำหนดถึงนิกายนั้นเป็นเรื่องท่ีทำได้ยากยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปอินเดีย ศิลปะคุปตะสามารถ
กำหนดให้เป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้โดยทันทีหรือไม่ แม้ในเวลาดังกล่าวพื้นท่ีอินเดียเหนือจะ
แพร่หลายด้วยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็ตาม อีกท้ังการจะกำหนดศาสนาอย่างเจาะจงของดินแดนใด
ดินแดนหนึ่งตามรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด หรือราชวงศ์ใดเหมือนดังในกรณีอาณาจักรเขมรโบราณท่ี
นักวิชาการกำหนดศาสนาของอาณาจักรตามจารึกของพระเจ้าแผ่นดินท่ีเป็นไศวนิกาย ไวษณพนิกาย 
หรือพุทธศาสนานั้นอาจทำให้ละเลยการพิจารณาความเช่ือของประชาชนในชนช้ันอื่นของสังคมท่ีมี
ความหลากหลายกว่านั้นได้ (Assavavirulhakarn, 2010: 193-194) 

จากความเห็นข้างต้นนี้ ช้ีว่า ศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะผสมกันระหว่าง
ศาสนาหลายกลุ่ม หลายนิกาย ท้ังพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ฝ่ายมหายาน รวมถึงอิทธิพลจากศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูซึ่งได้เข้ามามีบทบาทพร้อมกันในเวลาใกล้เคียงกันกับศาสนาพุทธ สอดคล้องไปกับ 
การแปลความประวัติศาสตร์ของเซเดส์ท่ีได้อ้างถึงแล้ว  

การศึกษาร่องรอยของพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษท่ี 17 ของ  
ทรงธรรม ปาณสกุณ สนับสนุนข้อสรุปข้างต้นของประพจน์ อัศววิรุฬหการ เนื่องจากในอาณาจักร
เขมรโบราณต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ปรากฏร่องรอยของพุทธศาสนาสกุลมหายานมาตลอดต้ังแต่
อาณาจักรฟูนัน อ้างตามเอกสารจีนซึ่งระบุถึงการแปลคัมภีร์สัปตสติกา-ปรัชญาปรมิตาสูตร (Saptasatika-
Prajnaparamita) และคัมภีร์มัญชุศรี-ปริปฤกขาสูตร (Manjushi-Pariprkkha) พระสูตรเหล่านี้ล้วน
เป็นพระสูตรสำคัญฝ่ายมหายานท้ังส้ิน ท้ังยังพบจารึกวัดบาตี อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 อธิบายถึง 
“วาสนา” สัมพันธ์กับพุทธศาสนานิกายโยคาจาร จารึกตวลพระธาตุ จารึกคาถาเย ธมฺมา ภาษาสันสกฤต 
อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 จารึกท้ังสองนี้ร่วมสมัยกับข้อความในเอกสารจีนข้างต้นและช่วยยืนยันว่า
พุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณตอนต้นเป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 
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ท้ังนี้ทรงธรรมได้ต้ังข้อสังเกตต่อกรณีจารึกตวลพระธาตุว่า คาถาเย ธมฺมาโดยท่ัวไปนิยมบันทึก
ด้วยภาษาบาลี แต่ในจารึกหลักนี้กลับใช้ภาษาสันสกฤตอาจมีเหตุมาจากอิทธิพลทางภาษาของละแวกนั้น 
จารึกนี้จึงอาจเป็นของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรือหินยาน กระนั้นเมื่ออาณาจักรเขมรเข้าสู่เมืองพระนคร
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15 ร่องรอยของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานยังคงปรากฏสืบเนื่องอยู่ เช่น จารึก 
K157 วัดกเด็ยจาร์หรือกเด็ยจรร ระบุถึงการสร้างพระอวโลกิเตศวร โดยพระเจ้า-หรรษวรมันท่ี 2 ในราว 
พุทธศตวรรษท่ี 15 จารึก K266 บัตชุม 1 อายุราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 16 (พ.ศ. 1503) ได้กล่าวสรรเสริญ
และขอพรจากพระอวโลกิเตศวร พระวัชรปาณี พระพุทธเจ้า พระโลกนาถ และพระเทวี เป็นต้น  

จากหลักฐานเหล่านี้จึงช้ีให้เห็นถึงอิทธิพลอย่างเข้มข้นของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานใน
อาณาจักรเขมรโบราณ สืบเนื่องถึงพุทธศตวรรษท่ี 16 ก่อนจะพัฒนาขึ้นไปสู่พุทธศาสนาสกุลวัชรยาน-ตันตระ
ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ท้ังนี้ในช่วงต้นอาจมีร่องรอยของพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทปะปนอยู่บ้าง แต่เป็นการยากท่ีจะพิจารณาแยกออกเป็นนิกายย่อย ๆ (ทรงธรรม ปาณสกุณ, 
2548: 169-171) งานวิจัยนี้ช่วยสนับสนุนหลักการแบ่งพื้นท่ีทางความเช่ือท่ีประพจน์ได้แบ่งไว้ในข้างต้น 
ท้ังยังช่วยให้สามารถอนุมานได้ว่า พุทธศาสนาในดินแดนหนึ่ง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะ
ของการนับถือท่ีต่อเนื่องในพื้นท่ีนั้น ๆ เช่น ในกรณีวัฒนธรรมทวารวดี พื้นท่ีประเทศไทย หากอ้างตาม
ประพจน์กล่าวควรจะเป็นพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งปรากฏการนับถืออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

นิโคลัส เรวีร์ ได้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีวัฒนธรรมทวารวดีว่า จารึกพุทธศาสนาในวัฒนธรรมทวารวดี
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ จารึกว่าด้วยหลักธรรมและจารึกการทำบุญ โดยหลักธรรมในพุทธศาสนา
ท่ีปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมทวารวดี ประกอบด้วย ปฏิจจสมุปบาท, เย ธมฺมา, อริยสัจ 4 และพุทธอุทาน 
ซึ่งนิยมจารึกด้วยภาษาบาลี-มอญโบราณ หลักธรรมสำคัญท่ีนิยมจารึกมากท่ีสุดคือ คาถาเย ธมฺมา 
จำนวน 26 หลัก รองลงมาคือ อริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท ท้ังนี้ปรากฏข้อสังเกตประการหนึ่งคือ 
จารึกภาษามอญโบราณพบในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าในพื้นท่ีภาคกลาง และในพื้นท่ี
ภาคกลางนั้นนิยมจารึกคาถาเย ธมฺมาและหลักธรรมอื่น ๆ เป็นอย่างมาก (Revire, 2014: 241-260) 

ข้อสังเกตประการหนึ่งของจารึกคาถาเย ธมฺมาซึ่งพบมากท่ีสุดในวัฒนธรรมทวารวดีและ
วัฒนธรรมอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาเดียวกันคือ คาถาดังกล่าวนิยมจารึกไว้บน
ประติมากรรม เช่น ฐานพระพุทธรูป พระพิมพ์ สถูปจำลอง แผ่นอิฐขนาดเล็ก เป็นต้น ลักษณะการจารึก
แบบนี้อาจตีความได้ว่า เป็นการกระทำเพื่อจำลองรูปเคารพต่าง ๆ หรือคัดลอกคาถาทางพุทธศาสนาต่าง ๆ 
อันนำมาซึ่งบุญบารมีแก่ผู้สร้างส่ิงของเหล่านั้น การกระทำเช่นนี้ปรากฏอยู่ในบันทึกของพระภิกษุอี้จิงว่า
ชาวพุทธในอินเดียนิยมจำลองรูปประติมากรรมสถูปด้วยส่ิงของต่าง ๆ ด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น ดิน เงิน 
ทองคำ เป็นต้น พร้อมด้วยบรรจุแผ่นจารึกคาถาเย ธมฺมา หรือคาถาปฏิจจสมุปบาทภายในรูปจำลอง
เหล่านั้น การบูชารูปจำลองท่ีบรรจุคาถานี้นำมาซึ่งบุญอันมหาศาล (I-Tsing, 1966: 150-151) นิโคลัสจึง
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พิจารณาว่า ด้วยเหตุนี้เองทำให้คาถาข้างต้นในวัฒนธรรมทวารวดีเป็นท่ีนิยมอย่างมาก (Revire, 2014: 
261-262)  

กรณีจารึกการทำบุญจะนิยมจารึกด้วยภาษามอญโบราณมากท่ีสุด รองลงมาด้วยภาษาสันสกฤต-
เขมรโบราณ และกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคอีสานของประเทศไทยมากกว่าในบริเวณภาคกลาง จารึกกลุ่มนี้
พบต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 แต่เริ่มปรากฏมากขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 13 -14 นิยมพูดถึงการ
ถวายส่ิงของให้แด่พระศาสนา พระวิหาร หรือสังฆะในโอกาสหนึ่ง ๆ โดยผู้มีอำนาจหรือชนช้ันสูง เช่น 
กษัตริย์หรือขุนนางต่าง ๆ คำจารึกมักปรากฏอยู่บริเวณหลังพระพิมพ์ (Revire, 2014: 246-247)  

นิโคลัสจึงสรุปว่า รัฐทวารวดีเป็นรัฐท่ีใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา มีภาษามอญ-เขมรเป็น
ภาษาท่ัวไป ภาษาบาลี-สันสกฤตเป็นภาษาศักด์ิสิทธิ์ และแต่ละกลุ่มภาษามีพื้นท่ีสำคัญต่างกันออกไป คือ 
ภาคกลางนิยมภาษาบาลี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมภาษาถิ่น เนื้อหาสำคัญคือ การจารึกคาถา
เนื่องในพุทธศาสนาอย่างส้ัน ๆ และมีเรื่องของการทำบุญในทางศาสนาเป็นกิจกรรมหลัก อย่างไรก็ดี
ยังไม่สามารถช้ีได้ว่าผู้ปกครองของทวารวดีเป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่ หรือเป็นพุทธศาสนานิกายใด  
แต่มีแนวโน้มไปทางเถรวาทด้วยเหตุท่ีใช้ภาษาบาลี (Revire, 2014: 262) 

ผลงานของนักวิชาการท้ังสอง (ประพจน์และนิโคลัส) ได้แสดงให้เห็นถึงข้อสังเกตอันน่าสนใจ
ประการหนึ่ง คือ จากข้อมูลซึ่งปรากฏอยู่ในจารึกแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพุทธศาสนา  
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีการผสมผสานกันของพุทธศาสนาในหลายสกุล
และเจริญควบคู่ไปกับศาสนาอื่น ดังข้อความในจารึกพันดุง ศักราช 1372 (พุทธศตวรรษท่ี 14)  
ได้สรรเสริญพระศิวะในนาม พระปศุปติ และสร้างรูปพระหริหระประทับท่ีภูเขามีน้ำตก โดยพราหมณ์ช่ือ
พระวัตสะ ก่อนจะกล่าวต่อในบรรทัดสุดท้ายว่า พราหมณ์ช่ือศรีธรรมาตมกะ ได้สร้างรูปพระสุคตประติมา 
(พระพุทธรูป) ไว้ในเมืองแห่งเดียวกันนั้น (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2550) ข้อความ
ในจารึกนี้ยืนยันข้อเสนอของศาสตราจารย์เซเดส์ท่ีกล่าวถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนาท้ัง 2 คือ 
พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

อีกท้ังพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ปรากฏความสัมพันธ์กับชนช้ันสูงโดยตรงอันแสดงให้เห็นว่า 
พระเจ้าแผ่นดินได้รับการสนับสนุนจากพุทธศาสนาในเรื่องความชอบธรรมบางประการของชนช้ันสูง
โดยเฉพาะเรื่องของการประกอบบุญญาธิการ จารึกหลักธรรม (เย ธมฺมา) ท่ีพบมากนั้นยิ่งช่วยสนับสนุน
ข้อสังเกตดังกล่าวนี้ เนื่องจากชนช้ันสูงเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อยท่ีสามารถเข้าถึงหรือมีปฏิสัมพันธ์กับพระสงฆ์
ผู้รู้ศาสนา การจารึกหลักธรรมจึงเป็นเสมือนการแสดงความยิ่งใหญ่ของชนช้ันสูง ด้วยการสนับสนุนจาก
ชนช้ันสูงนี้ เป็นเหตุผลสำคัญท่ีทำให้พุทธศาสนาสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีในพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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3.2 การศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 

การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีพัฒนาการขึ้น
พร้อม ๆ กันกับการศึกษาด้านจารึกวิทยาดังกล่าวข้างต้น คือ ในราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 
การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะนี้ในระยะแรกมุ่งทำการจัดจำแนกอายุสมัยของศิลปกรรมให้สอดคล้อง
ตามสมัยต่าง ๆ และอิทธิพลทางศิลปะของศิลปวัตถุนั้น ๆ 

3.2.1 อิทธิพลจากศิลปะอินเดีย  

การศึกษาด้านพุทธศิลป์ของศิลปกรรมต่าง ๆ เช่น ประติมากรรม ภาพสลัก พบว่าศิลปะในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเช่ือมโยงกับศิลปะอินเดียอย่างเข้มข้น โดยในราวพุทธศตวรรษท่ี 9-11 
พื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มปรากฏร่องรอยศิลปะท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย โดยมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับศิลปะอินเดียสมัยอมราวดี คุปตะ และหลังคุปตะ อาจมีการพัฒนาไปตามศาสนาท่ีแต่ละพื้นท่ี
นับถือคือ ในพื้นท่ีประเทศเมียนมาและไทยพัฒนาขึ้นตามอิทธิพลพุทธศิลป์ ในส่วนอื่นมีอิทธิพลศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูเป็นหลัก (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2550: 18-20, 2556: 121) ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูป
รุ่นเก่าจำนวนหนึ่ง อาทิ พระพุทธรูปสำริดปางแสดงธรรม ศิลปะอมราวดี พบจากอำเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส, พระพุทธรูปหินทรายปางประทานพร ศิลปะคุปตะ พบท่ีอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พระพุทธรูปกลุ่มนี้ยังพบกระจายอยู่ใน เมืองศรีเกษตร ประเทศเมียนมา ตอนใต้ของประเทศกัมพูชา 
เมืองดงเดือง ประเทศเวียดนาม คาบสมุทรมลายู หมู่เกาะเซเลเบส ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น (ภาพท่ี 6) 
(Guy, 2014: cat. 20-22, 27, 46; Guillon, 2001: 32) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลแบบศิลปะอมราวดี 
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12  

ศักด์ิชัย สายสิงห์จึงพิจารณาจัดพระพุทธรูปกลุ่มนี้รวมไปถึงกลุ่มพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะคุปตะ
เป็นพุทธศิลป์ในฝ่ายเถรวาท ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ว่า พื้นท่ีประเทศไทยปัจจุบันในช่วงเวลาดังกล่าวมี
อิทธิพลของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทปรากฏอยู่แล้ว แต่ก็พบร่องรอยของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานร่วมด้วย
จากการพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสำริด ท่ีอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาพท่ี 7) ท้ังนี้
ประติมากรรมช้ินนี้มีลักษณะศิลปะแบบปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 ฉะนั้นร่องรอยของ
พุทธศาสนาฝ่ายมหายานจึงอาจจะปรากฏหลังจากฝ่ายเถรวาทเล็กน้อย โดยมีข้อควรระวังในการพิจารณา
คือ พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ท่ีได้ยกตัวอย่างนั้นมีขนาดเล็กไม่เกิน 20 เซนติเมตรจึงอาจเป็นของ 
ท่ีติดตัวมากับพ่อค้าไม่ใช่ของท่ีผลิตเองภายในภูมิภาค (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556: 39-47)  
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ภาพท่ี 6 กลุ่มพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะอมราวดี-คุปตะ 

(ท่ีมา: Guy, 2014: cat. 21, 27, 46; Guillon, 2001: 32) 
 

 

 

 

พระพุทธรูปสำริด อิทธิพลศิลปะอมราวดี (?)  

จากคาบสมุทรมลาย ุ

พระพุทธรูปหินทรายปางประทานพร 

ศิลปะคุปตะ พบที่อำเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เศียรพระพุทธรูปศิลา 

ศิลปะก่อนเมืองพระนคร  

อิทธิพลศิลปะอมราวดี 

จากตอนใต้ของกัมพูชา 

พระพุทธรูปสำริด  

อิทธิพลศิลปะอมราวดี  

จากเมืองดงเดือง ประเทศเวียดนาม 

ภาพนูนสูงประดับผอบ  

จากเมืองศรีเกษตร ประเทศเมียนมา 
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ภาพท่ี 7 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสำริด จากอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ท่ีมา: Guy, 2014: 36) 

หลักฐานอีกชุดหนึ่งซึ่งสนับสนุนความแพร่หลายของอิทธิพลอมราวดีในดินแดนเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้นั้น คือ ประติมากรรมพระสงฆ์อุ้มบาตร และพระพุทธรูปนาคปรก จากเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี (ภาพท่ี 8) ศิลปวัตถุท้ัง 2 ช้ินนี้กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 9-10 มีลักษณะเป็นท้องถิ่นสูง 
เห็นได้จากเป็นประติมากรรมดินเผา มีส่วนผสมของดินดิบและแกลบค่อนข้างหยาบ แต่จากลักษณะ
ท่าทางแล้วพิจารณาเห็นว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะอมราวดีท่ีพบได้ท่ัวไปในเวลานั้น เช่น  
ท่ีนาคารชุนโกณฑะ โดยเฉพาะประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรก มีลักษณะการขัดสมาธิราบแบบหลวม ๆ 
เป็นลักษณะพื้นฐานหนึ่งของศิลปะอมราวดี (Woodward, 2003: 37) 

 

 

ภาพท่ี 8 ประติมากรรมพระสงฆ์อุ้มบาตรและพระพุทธรูปนาคปรก จากเมืองโบราณอู่ทอง 
 

พระสงฆ์อุ้มบาตร พระพุทธรูปนาคปรก 
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ปิแอร์ ดูปองต์ (Pierre Dupont) นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวฝรั่งเศสได้แสดงทรรศนะเรื่อง
อิทธิพลทางประวัติศาสตร์ศิลปะ โดยยกตัวอย่างกรณีโบราณสถานวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม ซึ่งดูปองต์
ได้เข้ามาสำรวจในประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2482 และทำการศึกษาเปรียบเทียบโบราณสถานวัดพระเมรุ 
จังหวัดนครปฐมกับอานันทเจดีย์ท่ีเมืองพุกามและศาสนสถานแบบปยู ท่ีมีอิทธิพลคล่ีคลายมาจากแผนผัง
พุทธสถานปหรรปุระ สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 โดยราชวงศ์ปาละ มีข้อสังเกตว่า เจดียสถาน
วัดพระเมรุนี้มีร่องรอยของการซ่อมสร้างหลายสมัย ดังขุดพบพระพิมพ์แบบศิลปะเขมรโบราณช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 17 จึงมีความเป็นไปได้ว่า ลักษณะศิลปกรรมท่ีคล้ายคลึงกับแบบราชวงศ์ปาละ หรือ
อานันทเจดีย์ในพุกาม อาจมีอายุถึงพุทธศตวรรษท่ี 17 (Dupont, 1959: 40-63)  

เชษฐ์ ติงสัญชลี ได้พิจารณาไปในทิศทางเดียวกัน คือ พระพุทธรูปจำนวนมากในศิลปะไทย
และศิลปะชวา ได้รับอิทธิพลอย่างมากมายจากศิลปะปาละของอินเดีย ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 
ยกตัวอย่างเช่น สถูปคู่บนแผ่นหลังของพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีอาจได้รับอิทธิพลจากพระพิมพ์
ศิลปะปาละซึ่งแสดงภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งในซุ้มพุทธคยา พร้อมปรากฏสถูปขนาดเล็กล้อมรอบ 
ในกรณีรูปแบบศิลปะอื่นพบว่า ลวดลายประดับสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และภาพเล่าเรื่องต่าง ๆ 
ท่ีเรียกกันว่า “ลายกนก” และ “ลายก้านขด” ในศิลปะทวารวดีได้รับอิทธิพลมาจากลวดลายประดับ
ในศิลปะวกาฏกะ (สมัยหลังคุปตะ) ท่ีถ้ำอชันตาเป็นสำคัญ มีอายุราวพุทธตวรรษท่ี 11-13 ลวดลายกนกนี้
มีลักษณะคล้ายกับ “กนกผักกูด” ท่ีมีลักษณะคดเป็นเลข 1 ไทย (๑) ส่วนปลายยอดแตกเป็นแถว 
เม็ดเรียงกันท่ีขอบด้านนอกของกนก นิยมมากในศิลปะวกาฏกะ อีกลวดลายหนึ่ง คือ ลวดลาย  
“พลอยเม็ดส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน” หรือ “ประจำยามก้ามปู” คือ ลายท่ีมีรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน
ตรงกลางด้านขอบท้ัง 4 ประดับด้วยลายกนก นิยมมากในศิลปะวกาฏกะเช่นกัน (ภาพท่ี 9) ท้ังนี้
ลวดลายดังกล่าวยังพบในพื้นท่ีของศิลปะจามปา ประเทศเวียดนามด้วย (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2553: 197-198, 
100-103, 116; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ข: 146; Guy, 2014: 204)  

นอกจากลวดลายแล้วยังพบพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะหลังคุปตะกระจายอยู่ในหลายพื้นท่ี เช่น 
ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม และภาคใต้ของไทย เป็นต้น (ภาพท่ี 10) ท้ังนี้มีการเสนอว่า พระพุทธรูป
ท่ีมีอายุระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 11-13 นั้นมีรูปแบบศิลปะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปศิลปะลังกาด้วย 
พิจารณาจากท่าขัดสมาธิแบบราบกระชับซึ่งมีความใกล้เคียงกับศิลปะอนุราธปุระในศรีลังกา แต่ลักษณะ
การครองจีวรเรียบไม่มีริ้วคล้ายกับศิลปะสมัยหลังคุปตะ จึงอาจพิจารณาเรียกศิลปะแขนงนี้ว่า ศิลปะแบบ
อินเดีย-ศรีลังกา (Indian-Sri Lanka) ซึ่งเกิดจากการผสมผสานภายในท้องถิ่น (Guy, 2014: 93, cat. 46) 
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อิทธิพลทางศิลปะท่ีเชษฐ์ได้เสนอมานี้ ทำให้สามารถแบ่งพื้นท่ีในประเทศอินเดียท่ีมีอิทธิพล
ต่อศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 2 พื้นท่ีหลัก คือ อินเดียภาคตะวันออก (ราชวงศ์ปาละ) และ
อินเดียภาคตะวันตก (ราชวงศ์วกาฏกะ) หากรวมถึงคำอธิบายข้างต้นด้วยจะสามารถเพิ่มพื้นท่ีอินเดียใต้
ฝ่ังตะวันออก (อมราวดี) ได้อีกหนึ่งพื้นท่ี อย่างไรก็ดีการศึกษาตามแนวทางดังกล่าวของเชษฐ์ ติงสัญชลี
ไม่อาจสะท้อนต่อไปถึงความสัมพันธ์ในระดับนิกายทางพุทธศาสนาได้ชัดเจนนัก 

 

ภาพท่ี 9 ลายกนกผักกูด-ลายประจำยามก้ามปูในศิลปะวกาฏกะและศิลปะทวารวดี 
(ท่ีมา: Guy, 2014: 60, cat. 125; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2553: 48, 83) 

 

 

 

 

ลายกนกผักกูด ศิลปะทวารวดี ลายกนกผักกูด ศิลปะวกาฏกะ จากถ้ำอชันตา 24 

ลายประจำยามก้ามปู ศลิปะวกาฏกะ จากถ้ำอชันตา 19 

ลายประจำยามก้ามปู ศลิปะทวารวดี 
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ภาพท่ี 10 พระพุทธรูป ศิลปะแบบอินเดีย-ลังกา (Indian-Sri Lanka) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ท่ีมา: Guy, 2014: cat. 47) 

 

ในทางเดียวกันโรเบิร์ต แอล. บราวน์ ได้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะในการพิจารณา
รูปแบบและท่ีมาของธรรมจักรในศิลปะทวารวดีพบว่า แนวคิดเรื่องของธรรมจักรมีท่ีมาจากอินเดีย 
ท้ังนี้ในเชิงรูปแบบศิลปะพบว่า ธรรมจักรแบบทวารวดีปรากฏความเช่ือมโยงระหว่างวัฒนธรรมเขมร 
จามปา และชวา ปรากฏชัดเจนในองค์ประกอบของประติมากรรมธรรมจักรในหลายจุด เช่น รูปแบบของ
ฐานธรรมจักร รูปแบบพวงมาลัยท่ีเสาธรรมจักร เป็นต้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า ธรรมจักรในศิลปะ
ทวารวดีเป็นการผสมผสานกันของความคิดแบบอินเดียและพื้นเมืองโดยเฉพาะวัฒนธรรมเขมร ท้ังยัง
อาจสะท้อนถึงแนวคิดพุทธศาสนาแบบมหายานเพราะสัมพันธ์กับศิลปะเขมรซึ่งเป็นมหายาน (Brown, 
1996: 46-65; Indorf, 2014: 299)  
  

พระพุทธรูปศิลา ศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนคร 

อิทธิพลศิลปะอินเดีย-ศรีลังกา 

จากทางใต้ของเวียดนาม 

พระพุทธรูปศิลา อิทธิพลศิลปะแบบอินเดีย-ศรีลังกา 

จากทางใต้ของไทย 
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3.2.2 ร่องรอยอิทธิพลศิลปะจีน 

นิโคลัส เรวีร์ได้เสนอเพิ่มเติมว่า นอกจากอิทธิพลจากศิลปะอินเดียในดินแดนทวารวดี ยังอาจ
ปรากฏร่องรอยของอิทธิพลศิลปะจีนร่วมด้วย พิจารณาจากพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท 
นักวิชาการบางท่านเรียกท่านั่งนี้ว่า นั่งแบบยุโรป (European Seat) ลักษณะของพระพุทธรูปกลุ่มนี้ 
แสดงวิตรรกมุทรา คือการจีบพระอังคุฐ (นิ้วโป้ง) กับพระดัชนี (นิ้วช้ี) เป็นวงกลม อันหมายถึง
ธรรมจักร พระหัตถ์ซ้ายวางไว้เหนือพระเพลา (ตัก) (ภาพท่ี 11) ลักษณะนี้มีความเฉพาะอยู่พอสมควร 
เพราะในศิลปะอินเดียนั้นใช้พระหัตถ์ท้ัง 2 ข้างประคองคู่กันในระดับพระอุระ (หน้าอก) ของพระพุทธรูป 
เช่น พระพุทธรุปศิลปะคุปตะ จากถ้ำอชันตา หรือเอลโลรา แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการหมุนพระ
ธรรมจักร แต่การแยกพระหัตถ์ออกจากกันนี้เป็นท่ีนิยมมากในศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถัง และศิลปะชวา
ซึ่งมีอายุในช่วงเวลาใกล้กันกับศิลปะทวารวดี คือ ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 อาจมีความเป็นไปได้ว่า 
พระพุทธรูปในกลุ่มนี้นายช่างทวารวดีอาจได้รับอิทธิพลจากการเห็นศิลปะจีนหรือไม่ เพราะจากบันทึก
ราชวงศ์ถัง ทวารวดีได้มีการส่งทูตไปถวายบรรณาการแด่พระจักรพรรดิถังถึง 2 ครั้ง (Revire, 2552: 
152-155) ท้ังนี้ไฮแฮม วู๊ดวาร์ด เสนอว่า อิทธิพลนี้อาจมีท่ีมาจากดินแดนชวา (Woodward, 1988: 
Fig. 12 อ้างถึงใน Revire, 2552: 152) แต่นิโคลัส เรวีร์แย้งว่า ศิลปะชวานั้นมีความใกล้เคียงศิลปะอินเดีย
มากกว่า คือ พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทจะนิยมแสดงปางธรรมจักรมุทราด้วยพระหัตถ์ท้ังสอง 
เหมือนกับศิลปะคุปตะ-ปาละของอินเดีย ต่างไปจากศิลปะทวารวดีดังรายละเอียดข้างต้น (Revire, 
2017: 296) 

 

 

ภาพท่ี 11 พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท 
(ท่ีมา: Guy, 2014: 217; Gilles, 2009: 137) 

พระพุทธรูปน่ังห้อยพระบาท ศิลปะทวารวดี 

จากเขางู จังหวัดราชบุรี 

พระพุทธรูปน่ังห้อยพระบาท ศิลปะชวา 

จากจันทิเมนดุต ชวาภาคกลาง 
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3.2.3 ประวัติศาสตร์ศิลปะและนิกายต่าง ๆ ในพุทธศาสนา  

ในงานวิจัยเรื่อง The Chula Pathon Cedi : architecture and sculpture of Dvaravati 
ของพิริยะ ไกรฤกษ์ ได้วิเคราะห์ภาพปูนปั้นท่ีเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม ได้ตีความภาพปูนปั้น
ประดับอาคารเพื่ออธิบายถึงท่ีมาของเรื่องราวที่ปรากฏว่ามีท่ีมาจากพระสูตรใดในอินเดีย พิริยะพบว่า 
มีร่องรอยของพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาท อิงจากลักษณะของภาพเล่าเรื่องนั้น ๆ มีความสอดคล้อง
กับเรื่องในคัมภีร์อวทาน และชาตกมาลาของฝ่ายสรรวาสติวาท เช่น ธรรมปาละชาตก (Dharmmapala-
Jataka) รวมท้ังเปรียบเทียบข้อมูลกับภาพสลักในศิลปะคันธาระ ภาพจิตรกรรมในวัดถ้ำศิลปะอินเดีย
ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9-14 เช่น ถ้ำอชันตาหมายเลข 6 มีลักษณะสอดคล้องตามชาดกฝ่ายสรรวาสติ
วาทเช่นเดียวกัน (Krairiksh, 1975: 100-116)  

ต่อมา พิริยะ ไกรฤกษ์ (2544: 57-120, 2555: 88-94) ได้วิเคราะห์และแปลความหลักฐาน
ทางศิลปกรรมอีกจำนวนมาก เพื่อแบ่งพุทธศาสนาออกเป็นนิกายย่อย ๆ ตามช่วงเวลา ประกอบด้วย  

1) พุทธศตวรรษท่ี 11-13 ปรากฏพุทธศาสนาหินยานแบบนิกายสรรวาสติวาท และ
พุทธศาสนามหายานแบบนิกายมหาสังฆิกะ และแบบนิกายสุขาวดีในวัฒนธรรมทวารวดี  
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย   

2) พุทธศตวรรษท่ี 13-15 ปรากฏพุทธศาสนาหินยานแบบนิกายเถรวาทและนิกาย 
สรรวาสติวาท ในวัฒนธรรมทวารวดี ท้ังบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 

3) พุทธศตวรรษท่ี 14-16 ปรากฏพุทธศาสนามหายานแบบวัชรยานขึ้นในพื้นท่ี
ภาคใต้ของประเทศไทยในเขตวัฒนธรรมศรีวิชัย มีลักษณะคล้ายกับวัชรยานในอินเดีย ชวา 
และเวียดนาม 

4) พุทธศตวรรษท่ี 16-19 ปรากฏพุทธศาสนามหายานแบบวัชรยานขึ้นในพื้นท่ี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเขตอำนาจของอาณาจักรเขมรโบราณ  

การจัดแบ่งช่วงเวลาและนิกายต่าง ๆ ในพุทธศาสนาของพิริ ยะได้อาศัยการวิเคราะห์
รายละเอียดของรูปแบบศิลปกรรม และลักษณะทางประติมานวิทยาเป็นหลักสำคัญในการช่วยพิจารณา 
ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปประทับยืนศิลปะทวารวดีมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ง คือ ประทับยืนสมภังค์ 
(ยืนตรง) ครองจีวรห่มคลุม แสดงวิตรรกมุทรา (ปางส่ังสอน) 2 พระหัตถ์ คล้ายกับพระอมิตาภะใน
ศิลปะจีนราชวงศ์สุย ญี่ปุ่น เวียดนาม ชวา และกัมพูชา ท้ังนี้พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีใน
วัฒนธรรมทวารวดีอาจแสดงถึงตอนพระอมิตาภะเสด็จลงมารับดวงวิญญาณ เพราะลักษณะสำคัญของ
พระพุทธรูปกลุ่มนี้ คือ ประทับเหนือสัตว์ประหลาดในลักษณะเหาะ และพระพุทธเจ้าถูกขนาบด้วย
พระโพธิสัตว์ 2 องค์ คล้ายกับท่ีกล่าวอยู่ในคัมภีร์อมิตายุรพุทธานุสมฤติสูตรท่ีว่า “พระอมิตาภะพร้อมด้วย
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พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตว์มหาสถามปราบตะ จะเสด็จลงมารับดวงวิญญาณของผู้นั้น
ไปสถิต ณ ดินแดนสุขาวดี” ด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่า อาจมีร่องรอยของพุทธศาสนานิกายสุขาวดี
ในวัฒนธรรมทวารวดี ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 การศึกษาของพิริยะจึงเป็นการศึกษาจำนวนน้อยท่ีพยายาม
ระบุอย่างชัดเจนว่างานศิลปกรรมช้ินต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานิกายใด ต่างจากการศึกษาอื่น  
ท่ียกมาก่อนหน้า (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2544: 71-72) 

พิริยะ ไกรฤกษ์ยังได้พิจารณาถึงพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท ศิลปะทวารวดีว่า เป็นพระ
สมณโคดม ในลัทธิหินยาน นิกายเถรวาท ให้รายละเอียดว่า พระพุทธรูปดังกล่าวสะท้อนถึงการนับถือ
พระพุทธเจ้าส่ีองค์ในกัลป์นี้ อันได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ และพระโคตมะ 
กลุ่มพระพุทธรูปท่ีสำคัญซึ่งสะท้อนคติดังกล่าวคือ กลุ่มพระพุทธรูปศิลาขาว จากวิหารวัดพระเมรุ 
จังหวัดนครปฐม พระกลุ่มนี้ประทับนั่งห้อยพระบาท ประดิษฐานอยู่ประจำทิศต่าง ๆ ของวิหารวัด
พระเมรุ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2544: 78-80) ผู้วิจัยมีความเห็นอย่างหนึ่งว่าข้อเขียนของพิริยะ ไกรฤกษ์
นั้นมีความน่าสนใจ แต่มีลักษณะเป็นการตีความศิลปะวัตถุเป็นช้ิน ๆ พร้อมท้ังเน้นการพิจารณาเพียง
แค่หลักฐานทางศิลปกรรมจึงขาดการพิจารณาหลักฐานทางโบราณคดีอื่นประกอบ และพยายามช้ีชัด
ถึงความน่าจะเป็นของวัตถุช้ินหนึ่ง ๆ แต่อาจจะขาดบริบทแวดล้อม 

ท้ังนี้ นันทนา ชุติวงศ์มีความเห็นต่างออกไปจากการศึกษาข้างต้นของพิริยะ ไกรฤกษ์ ความว่า 
ในวัฒนธรรมทวารวดีคงเป็นพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเป็นหลัก เนื่องจากพบจารึกท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักธรรมคำสอนในฝ่ายเถรวาท คือ ยกมาแต่พระอรรถกถาธรรมฝ่ายบาลีท้ังส้ิน เพราะอวทานดังท่ีพิริยะ
กล่าวถึงในการวิเคราะห์ภาพเล่าเรื่องจากจุลประโทนนั้นนับเป็นเรื่องท่ัวไปในชาดกของพุทธศาสนา
ยากจะระบุนิกาย จึงไม่สามารถตีความเป็นนิกายสรรวาสติวาทได้แม่นยำนัก แม้จะปรากฏร่องรอย
ของพุทธศาสนามหายานจากอินเดียเหนืออยู่บ้างแต่ไม่แพร่หลาย (นันทนา ชุติวงศ์, 2520: 28-56)  

หากพิจารณาต่อไปในระดับภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (วัฒนธรรมทวารวดี
และวัฒนธรรมศรีเกษตร) นันทนาช้ีว่า ไม่ปรากฏร่องรอยของจารึกท่ีกล่าวถึงพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
หากเทียบกับภาคพื้นหมู่เกาะ แต่ก็ปรากฏร่องรอยของพุทธศาสนามหายานอยู่บ้างจากการพบรูป 
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในวัฒนธรรมท้ังสอง ในราวพุทธศตวรรษท่ี 12 แต่ความแพร่หลายในระดับ
ท้องถิ่นนั้นควรจะเริ่มขึ้นราวหลังพุทธศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นไป โดยได้รับการนับถือในฐานะสาวกของ
พระพุทธเจ้า หรือมีการนับถืออย่างเอกเทศ ร่องรอยของการนับถื อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนี้
สัมพันธ์กับการติดต่อระหว่างพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกของอินเดียกับดินแดนเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้ พิจารณาได้จากลักษณะทางประติมานวิทยาท่ีสัมพันธ์กัน รวมถึงอาจมีการรับอิทธิพลจาก
คาบสมุทรมลายูด้วย (Chutiwongs, 1984: 212-214) 

ในพื้นท่ีอื่น ๆ นอกจากท่ีนันทนาได้เสนอขึ้นนั้น ปรากฏร่องรอยของพุทธศิลป์ในช่วงต้นท่ีน้อยกว่า
และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังพบหลักฐานอื่นประกอบด้วย
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เช่น กลุ่มพระพุทธรูปไม้จากทางตอนใต้ของเวียดนาม แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของพุทธศาสนาใน
ดินแดนดังกล่าว ก่อนจะพัฒนาขึ้นเป็นอาณาจักรท่ีมีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูท่ีเข้มข้นกว่าใน
ภายหลัง พระพุทธรูปไม้กลุ่มท่ีว่านี้ (ภาพท่ี 12) มีลักษณะทางพุทธศิลป์แบบอมราวดี ท้ังยังมีความใกล้เคียง
อย่างมากกับพระพุทธรูปศิลปะอมราวดีจากเมืองนาคารชุนโกณฑะศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนา 
และยังคล้ายคลึงกับกลุ่มพระพุทธรูปรุ่นเก่าท่ีพบในประเทศไทย เช่น พระพุทธรูปนาคปรกปูนปั้นจาก
เมืองโบราณอู่ทองซึ่งได้กล่าวถึงแล้ว แต่ข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ พระพุทธรูปกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่ถึง 
1.35 เมตร ความท่ีมีขนาดใหญ่นี้อาจตีความได้ว่า มีการสร้างพระพุทธรูปกลุ่มนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้ ไม่ใช่นำมาจากอินเดีย 

 

 

ภาพท่ี 12 พระพุทธรูปไม้พบจากตอนใต้ของเวียดนาม 
(ท่ีมา: จิรวัฒน์ ต้ังจิตรเจริญ) 
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ฉะนั้น จากการพิจารณาอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะแล้ว อาจสามารถเรียงลำดับพัฒนาการ 
ทางศิลปะของงานพุทธศิลป์ท่ีพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดังนี้  

ระยะที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 ปรากฏร่องรอยศิลปะอมราวดี (อินเดียภาคใต้) 
และศิลปะคุปตะ (อินเดียภาคเหนือ)  

ระยะที่ 2 ราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 พบร่องรอยอิทธิพลศิลปะวกาฏกะ หรือ 
ศิลปะหลังคุปตะ (อินเดียภาคตะวันตก) และปรากฏร่องรอยศิลปะลังกา สมัยอนุราธปุระด้วย 

ระยะที่ 3 ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 พบร่องรอยศิลปะปาละ (อินเดียภาคตะวันออก) 
และศิลปะปัลลวะ (อินเดียภาคใต้) โดยข้อสังเกตว่า พุทธศาสนาในระยะท่ี 3 เริ่มปรากฏพุทธศาสนา
ฝ่ายมหายานมากขึ้น 

3.3 การศึกษาทางโบราณคดี 

ในประเด็นการศึกษาทางโบราณคดีท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยองค์ความรู้ของพุทธศาสนาในเอเชีย -
ตะวันออกเฉียงใต้นั้น สามารถจำแนกออกได้เป็นประเด็นสำคัญ 2 กรณีหลัก 1) การติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 2) การสถาปนาและลักษณะของพุทธศาสนาในเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.3.1 การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จากการขุดค้นทางโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ ท่ีพบในดินแดนเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนุทวีปอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจน  
ผาสุข อินทราวุธได้แบ่งช่วงเวลาของการติดต่อระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกเป็น  
3 ช่วงใหญ่ คือ  

3.3.1.1 ช่วงก่อนราชวงศ์โมริยะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 1-2 กล่าวคือ ในระยะเวลา
ดังกล่าวตรงกับต้นสมัยเหล็กของอินเดีย ปรากฏหลักฐานประเภทวรรณกรรมจำนวนหนึ่งอธิบายถึง
การพยายามออกไปค้าขายกับโลกภายนอก แต่ยังคงเป็นกิจกรรมท่ีมีการกระทำในปริมาณท่ีน้อย เช่น  
รามายณะ ระบุถึงอาณาจักรซึ่งอุดมด้วยทองคำ ต้ังอยู่นอกชมพูทวีป อาณาจักรนั้นเรียกว่า สุวรรณทวีป 
(ทวีปทองคำ) เป็นต้น (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 39; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 5)  
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3.3.1.2 ช่วงราชวงศ์โมริยะ-ศุงคะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 3 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 4 
และต้นพุทธศตวรรษท่ี 5 ตรงกับสมัยเหล็กตอนปลายของอินเดีย ความเจริญของราชวงศ์โมริยะนำมาซึ่ง
ความเป็นระเบียบของสังคมท่ีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ท้ังราชวงศ์โมริยะยังได้กระตุ้นให้เกิดการค้าขายทางไกล
กับชาวต่างชาติท้ังในด้านตะวันตกและตะวันออกของอนุทวีป ทูตชาวกรีกช่ือ เมกัสถิเนส ผู้เดินทาง
เข้ามาในรัชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปต์โมริยะ ได้บันทึกว่า ราชวงศ์โมริยะส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยการ
สร้างถนนหลายแห่ง เน้นการติดต่อกับต่างชาติ เลียนแบบกษัตริย์ราชวงศ์อาคีเมนิดของเปอร์เซีย 
รวมท้ังให้มีการดูแลพ่อค้าท่ีเดินทางไปค้าขายให้ปลอดภัย ชาวโมริยะได้ดูแลถนนหลวงเป็นอย่างดี  
มีการปักเสาหินบอกระยะทาง มีบ่อน้ำและท่ีพักคนเดินทาง เส้นทางเหล่านั้นเช่ือมไปยังแบคเตรียและ
ดินแดนทางใต้ของอุชเชน (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 42-43) 

มิลินทปัญหาได้มีการอ้างถึงเส้นทางการค้าระหว่างเมืองตักศิลากับปากอ่าวภายนอก 
โดยผ่านทางเมืองปาฏลีบุตรล่องเรือไปยังเมืองจัมปา ต่อไปยังเมืองตามรลิปติใกล้กับปากแม่น้ำคงคา
เป็นเส้นทางหนึ่ง อีกเส้นหนึ่งให้เดินทางต่อไปยังเมืองภรุกัจฉะบริเวณปากแม่น้ำนรรมทา เส้นทางเหล่านี้
ได้นำพ่อค้าวาณิชย์ผู้มั่งค่ังให้เกิดทางไปยังดินแดนอันร่ำรวย คือ วังคะ ตักโกละ จีนะ โสวีระ สุรัฎฐะ 
อลาสันทะ โกละปัตตนะ สุวรรณภูมิ และอีกหลายแห่ง (มิลินทปัญหา, ภาค 2, 2470: 647) 

3.3.1.3 ช่วงอินโด-โรมัน หรือช่วงราชวงศ์กุษาณะต่อราชวงศ์คุปตะ ราวพุทธ
ศตวรรษ-ท่ี 5-9 ขณะนั้นอินเดียภาคเหนือถูกปกครองโดยชาวกุษาณ แห่งราชวงศ์กุษาณะ กษัตริย์
ราชวงศ์นี้ได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมอินเดียภาคเหนือท้ังหมดรวมถึง
อัฟกานิสถาน ส่วนอินเดียภาคใต้นั้นปกครองภายใต้ราชวงศ์ศาตวาหนะ ประชากรอินเดียท้ังใน
ภาคเหนือและภาคใต้มีพัฒนาการทางสังคมสูงขึ้น ราชวงศ์ท้ัง 2 ได้อุปถัมภ์ศาสนาพุทธโดยราชวงศ์
กุษาณะอุปถัมภ์นิกายฝ่ายสรรวาสติวาท ทำให้พุทธศาสนาฝ่ายมหายานเจริญขึ้นในอินเดียภาคเหนือ
ตลอดจนภูมิภาคเอเชียกลาง ส่วนราชวงศ์ศาตวาหนะอุปถัมภ์พุทธศาสนาในฝ่ายเถรวาท มีเมืองสำคัญ
คืออมราวดี (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 43, 2548: 35-36) พระภิกษุเสวียนจ้ังบันทึกไว้ว่า เมืองกปิศะแห่ง
ราชวงศ์กุษาณะเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาแบบมหายาน และเป็นแหล่งรวมสินค้านานาชาติจาก
ภูมิภาคต่าง ๆ (Beal, 1969: 54)  

เหตุท่ีเรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่า “อินโด-โรมัน” เนื่องจากว่า เป็นช่วงเวลาท่ีอินเดีย
และโรมันมีการติดต่อค้าขายกันอย่างเข้มข้น อันมีเหตุมาจากการขยายอาณาเขตของท้ังจักรวรรดิโรมัน
และอาณาจักรกุษาณะของชาวศกะครอบคลุมพื้นท่ีเอเชียกลาง คาบสมุทรอินเดีย และทะเลอาหรับ 
ทำให้การติดต่อท้ังทางบกและทางทะเลระหว่างซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่า
สมัยก่อนหน้า สินค้าท่ีชาวตะวันตกแสวงหาจากอินเดียได้แก่ เครื่องเทศ น้ำหอม อัญมณี ผ้าเนื้อดี 
น้ำตาล น้ำมันเนย งาช้าง สัตว์เขตร้อน เช่น สิงโต ช้าง นกยูง เป็นต้น และอินเดียรับซื้อสินค้าจาก
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โรมันด้วย อาทิ ภาชนะดินเผาสีแดงมันวาวตกแต่งด้วยลายประทับหรือปั้นแปะ (Arretine ware) 
ภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายซี่ฟันเฟือง (Rouletted ware) เครื่องแก้ว เหล้าไวน์ ทองคำ ดีบุก 
ตะกั่ว ปะการังสี ความเจริญรุ่งเรืองนี้ปรากฏอยู่ในบันทึกท้ังของชาวโรมันและชาวอินเดีย  

วรรณกรรมสังกัม (Sangam Literature) กล่าวถึง ในเมืองมูชีริอันรุ่งเรืองแห่ง
อาณาจักรเจระ (Chera) ดินแดนท่ีสายน้ำชุลลีอันยิ่งใหญ่ไหลผ่าน พวกยวนะ (โรมัน) มา ณ ท่ีนั้นด้วยเรือ
อันสวยงามพร้อมทองคำ และกลับไปพร้อมกับพริกไทย ในหนังสือ Naturalis Historia ของพลินนี่ 
(Pliny the younger) ได้ระบุถึงเมืองท่าช่ือมูซีริสซึ่งเป็นเมืองเดียวกันกับเมืองมูชีริในวรรณกรรมสังกัมว่า 
สามารถเดินทางจากเมืองโอเชริส (Ocelis) ตามลมมรสุมเป็นเวลา 40 วันจะถึงเมืองมูซีริ เมืองศูนย์กลาง
ทางการค้าขนาดใหญ่แห่งแรกของอินเดีย (Singh and Gosavi, 2018: 67-68) การก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาอินโด-
โรมัน ส่งผลให้เศรษฐกิจของอนุทวีปเจริญเติบโตอย่างมาก พร้อมด้วยการได้รับนวัตกรรมและสินค้า
จำนวนมากจากโลกภายนอก สะท้อนให้เห็นจากความนิยมของฟุ่มเฟือยและผลิตภัณฑ์ต่างถิ่นของ
ราชวงศ์กุษาณะกล่าวคือ ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้ากนิษกะได้พบประติมากรรมโลหะขนาดเล็ก
รูปแบบศิลปะแบบกรีก-โรมัน ท้ังยังพบเครื่องแก้วโรมันและกล่องลงยาของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น ความฟุ่มเฟือย
และความเข้มแข็งของอาณาจักรกุษาณะเป็นตัวกระตุ้นให้พ่อค้าชาวอินเดียต้องออกเดินทางออกนอก
อนุทวีปเพื่อแสวงหาสินค้าราคาสูงมาป้อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีเติบโต นำไปสู่การแพร่หลายของ
ศาสนาจากอินเดียไปยังดินแดนอื่นซึ่งดินแดนทะเลใต้อย่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นท่ีหนึ่ง
ท่ีได้รับอิทธิพลจากพลวัตทางสังคมในช่วงเวลาดังกล่าว (Mabbett, 1977: 1-14; Higham, 2002: 
231-235; ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 43) 

3.3.2 หลักฐานที่แสดงการติดต่อ  

หลักฐานทางโบราณคดีอันแสดงถึงการเดินทางเข้ามาติดต่อแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างชาวอินเดีย

โบราณและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้นว่า 

3.3.2.1 ภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายซ่ีฟันเฟือง (Rouletted ware) ภาชนะชนิดนี้
มีลักษณะสำคัญคือ การตกแต่งด้วยลายซี่ฟันเฟือง (Rouletting) ลงบนภาชนะท้ังด้านนอกและด้าน
ใน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เทคนิคการตกแต่งนี้แพร่หลายในอินเดียผ่านการติดต่อกับจักรวรรดิโรมัน (ภาพท่ี 
13) ภาชนะดินเผารูปแบบนี้กำหนดอายุราว 2,000 ปีมาแล้ว พบกระจายตัวในพื้นท่ีอินเดียและศรีลังกา 
โดยเฉพาะในบริเวณเมืองท่าสำคัญ เช่น แหล่งโบราณคดีอาริกเมฑุ (Arikamedu) ในรัฐทมิฬนาฑู, เมืองกา
ไรกาฑุ (Karaikadu) บริเวณรัฐอานธรประเทศ เป็นต้น (Begley, 1988: 427; Behera and Basa, 
1999: 18) จากการขุดค้นทางโบราณคดีโดย เบลินา เบเรนิส (Bellina Berenice) ในพื้นท่ีเขาสามแก้ว 
จังหวัดชุมพร ได้พบภาชนะดินเผาประเภทดังกล่าว เมื่อนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบเนื้อดินทาง
วิทยาศาสตร์พบว่า มีท่ีมาจากแหล่งโบราณคดีอาริกเมฑุ ในรัฐทมิฬนาฑู (Bellina, 2014b: 78) 
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นอกจากท่ีเขาสามแก้วแล้วภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายซี่ฟันเฟืองยังพบในพื้นท่ีอื่น  ๆ ด้วย เช่น 
เกาะชวา ตอนเหนือของเกาะบาหลี จังหวัดตราเกียว (Trakieu) ตอนกลางของประเทศเวียดนาม 
(บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ, 2561: 208) 
 

 
ภาพท่ี 13 ภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายซี่ฟันเฟือง (Rouletted ware)  

จากแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพร 
(ท่ีมา: Bellina, 2016: 477) 

3.3.2.2 ภาชนะมีปุ่มแหลมตรงกลาง (Knobbed ware) ลักษณะพิเศษของ
ภาชนะดินเผาประเภทนี้ คือ มีปุ่มแหลมท่ีก้นด้านใน วัสดุท่ีนำมาใช้ผลิตภาชนะมีท้ังดินเผา, สำริด, 
สำริดแบบมีส่วนผสมของดีบุกสูง (Hight-Tin bronze) (ภาพท่ี 14) ในพื้นท่ีอนุทวีป ภาชนะในลักษณะนี้
พบกระจายอยู่ ท่ัวไปต้ังแต่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน จนถึงรัฐอัสสัมในทิศตะวันออก - 
เฉียงเหนือของประเทศอินเดีย รวมไปถึงเกาะลังกาด้วย เซอร์ จอห์น มาเเชล ได้กำหนดอายุและท่ีมา
ของภาชนะในลักษณะนี้ไว้ว่า เป็นรูปแบบภาชนะในวัฒนธรรมกรีกท่ีเรียกว่า Philae Mesomphalos 
สะท้อนถึงเรื่องของศูนย์กลางจักรวาล และมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 1 -2 ก่อนจะเข้าผสมกับ
วัฒนธรรมพุทธศาสนาในช่วงบัคเตรีย-กรีก หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 4-5 ในฐานะภาชนะบรรจุน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ และแพร่หลายเข้าสู่ดินแดนส่วนอื่นของอินเดีย (Marshall, 1975: 157)  

ท้ังนี้เอียน โกลเวอร์ (Ian Glover) และเบเรนิสเสนอว่า ภาชนะดังกล่าวมีบทบาทสำคัญ
ในเชิงพิธีกรรมและเกิดจากความคิดภายในอนุทวีปเอง โดยกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 4 หรือราว 
2,000 ปีมาแล้ว (Bellina & Glover, 2004: 80) สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่า 
ภาชนะดังกล่าวเดินทางเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับการค้าและการเผยแผ่พุทธศาสนา 
ต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 3-6 หรือสมัยราชวงศ์โมริยะ-ศุงคะ มักพบร่วมกับโบราณวัตถุแบบอินเดียอื่น ๆ 
เช่น ลูกปัดหินกึ่งมีค่า, ภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายซี่ฟันเฟือง พบในพื้นท่ีภาคตะวันตกและภาคใต้ของ
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ประเทศไทย อาทิ แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี, แหล่งโบราณคดีถ้ำเสือ 
จังหวัดระนอง, แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพร โดยลักษณะมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มภาชนะ
ประเภทเดียวกันในพื้นท่ีบังกลาเทศ คือ เป็นภาชนะท่ีมีส่วนประกอบของดีบุกสูง (Silapanth, 2018: 
143-148; Jahan, 2010: 141-142) 

 

 

ภาพท่ี 14 ภาชนะมีปุ่มแหลมตรงกลาง (Knobbed ware)  
จากแหล่งโบราณคดีถ้ำเสือ จังหวัดระนอง 

3.3.2.3 ลูกปัด อินเดียเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตลูกปัดท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลกโบราณ 
มีการพัฒนาทักษะการผลิตและมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องต้ังแต่เมื่อราว 3,500 -3,000 ปี
มาแล้ว (ผุสดี รอดเจริญ, 2559: 12) ลูกปัดสำคัญท่ีเป็นสินค้าของชาวอินเดียสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ลูกปัดหินกึ่งมีค่า และลูกปัดแก้ว 

3.3.2.3.1 ลูกปัดหินก่ึงมีค่า ประกอบด้วย หินคาร์เนเลียน (Carnelian) 
หินอาเกต (Agate) หินควอทซ์ (Quartz) เป็นต้น หินประเภทต่าง ๆ เหล่านี้มีแหล่งผลิตแพร่กระจาย
อยู่ในอินเดีย เช่น เมืองวิทิศา (Vidisa) เมืองอุชเชน (Ujjain) เมืองภรุกัจฉะ (Bharukaccha) เมืองนาสิก 
(Nasik) และเมืองตักศิลา (Taxila) พบการผลิตเก่าท่ีสุดอยู่ในเมืองตักศิลาราว 3,000-2,700 ปีมาแล้ว 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบลูกปัดหินกึ่งมีค่าแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ 1) แบบเรียบ  
2) ลูกปัดหินฝังสี และ 3) ลูกปัดหินคาร์เนเลียนรูปสิงโต (ภาพท่ี 15) ลูกปัดท้ัง 3 ลักษณะนี้มีอายุ  
การผลิตในอินเดียระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 3-9 ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีท่ีพบลูกปัดเหล่านี้ เป็นต้นว่า 
แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี, แหล่งโบราณคดีวัดอัมพาวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 
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แหล่งโบราณคดีเมืองออกแก้ว ประเทศเวียดนาม, แหล่งโบราณคดีถ้ำตาบอน ประเทศฟิลิปปินส์, 
แหล่งโบราณคดีตวงถาแมน เมืองไบก์ถาโน ประเทศพม่า (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 52-54, 2547: 38) 

 
3.3.2.3.2 ลูกปัดแก้ว ในอินเดียเริ่มปรากฏความแพร่หลายมากขึ้นท่ัวท้ัง

อนุทวีปราว 2,300 ปีมาแล้ว จากท่ีก่อนหน้านั้นเป็นส่ิงหายาก ลักษณะสำคัญของลูกปัดแก้วจากอินเดีย
คือ นิยมผลิตลูกปัดแก้วสีเดียวหลากหลายสี เช่น สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีส้ม เคลือบทอง หรือลูกปัดมีตา 
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มิลลิเมตร มีรูปทรงท่ีหลากหลายเช่น ทรงกลม ทรงหลอดส่ีเหล่ียม  
ทรงผลแตง เป็นต้น แหล่งผลิตสำคัญในช่วงต้นนี้ ต้ังอยู่ ท่ีแหล่งโบราณคดีโกไป (Kopai) รัฐอุตตร
ประเทศ และเมืองอาริกเมฑุ  รัฐทมิฬนาฑู (Lal, 1952: 17-27; Dussubieux & Gratuze, 2010: 
250-255) กระท่ังราวพุทธศตวรรษท่ี 4-8 ศูนย์กลางการผลิตลูกปัดแก้วในอินเดียย้ายไปยังเมืองพรหมบุรี 
(Brahmapuri) ในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าลูกปัดแก้วแบบอินเดียได้แพร่กระจายออกไปท่ัวท้ังแอฟริกาตะวันออก 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก พบในเกาะชวาและเกาะบาหลีต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 5 
รวมถึงแหล่งโบราณคดีเมืองออกแก้ว ประเทศเวียดนาม แหล่งโบราณคดีกัวลาเซลินเซง (Kuala Selinsing) 
ประเทศมาเลเซียต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 7 แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด จังหวัดกระบี่ แหล่งโบราณคดี
ภูเขาทอง จังหวัดระนอง และเมืองโบราณในวัฒนธรรมปยู ประเทศเมียนมา (ผุสดี รอดเจริญ, 2559: 16; 
ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 54-55) 

 
ภาพท่ี 15 จ้ีหินคาร์เนเลียนรูปสิงโต จากบ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี 

(ท่ีมา: Fine Art Department, 2017: 30) 

3.3.2.4 เหรียญกษาปณ์อินเดีย อินเดียใช้ระบบเหรียญตราในการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ
มาต้ังแต่สมัยพุทธกาลแล้ว (Sircar, 1968: 1-36) เหรียญกษาปณ์ในระบบการค้าของอินเดียเริ่มมีรูปแบบ
ชัดเจนมากขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 5-9 หรือในช่วง “อินโด-โรมัน” รูปแบบของเหรียญกษาปณ์อินเดีย
ท่ีพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
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3.3.2.4.1 เหรียญตอกลาย (Punch marked coin) เป็นเหรียญรุ่นแรก
ในระบบเศรษฐกิจของอินเดียมีอายุระหว่างพุทธกาลถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 1 มีลักษณะเป็นแผ่นแบน 
ทำด้วยเงินหรือทองแดง รูปร่างไม่เหมือนกัน แต่มีน้ำหนักเท่ากันทุกเหรียญ ส่วนใหญ่เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
มีการตีตราทุกครั้งท่ีเหรียญถูกเปล่ียน (Allan, 1936: 14)  

3.3.2.4.2 เหรียญหล่อด้วยแม่พิมพ์ (Cast coins) เหรียญในลักษณะนี้
ถูกพิมพ์ขึ้นโดยแม่พิมพ์โลหะทำให้เกิดลายท้ังด้านหน้าและด้านหลัง หรือด้านใดด้านหนึ่ง รูปแบบการผลิตนี้
อินเดียได้รับมาจากชาวกรีกและโรมันท่ีเข้ามาติดต่อกับชาวอินเดียต้ังแต่ช่วงต้นราชวงศ์โมริย ะ 
สัญลักษณ์ท่ีพบมาก คือ รูปลูกศร 3 หัว ภูเขา ช้าง ต้นไม้ (Sircar, 1968: 1-36) ในสมัยราชวงศ์กุษาณะ
ได้ผลิตเหรียญจากทองคำโดยได้รับรูปแบบมาจากเหรียญทองของโรมัน ท้ังยังกำหนดมาตรฐานในการหล่อ
ทำให้เหรียญทองทุกเหรียญมีน้ำหนักเท่ากันต่างออกไปจากยุคก่อนหน้า (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 64) 
ในอินเดียภาคใต้ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ศาตวาหนะ ได้ผลิตเหรียญด้วยการหลอมตะกั่ว 
ทองแดงเป็นจำนวนมาก ด้านหน้านิยมทำเป็นรูปภูเขา ต้นไม้ และรูปสัตว์ ด้านหลังนิยมทำเป็นรูปเรือ
มีเสากระโดงคู่  

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการพบเหรียญท้ัง 2 แบบนี้ พบกระจายท่ัวไป
ในแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ท่ัวท้ังภูมิภาค ลักษณะของเหรียญโดยท่ัวไปแล้วจะเป็นเหรียญหล่อด้วยแม่พิมพ์
เป็นรูปพระอาทิตย์ด้านหนึ่งและศรีวัตสะด้านหนึ่ง (ภาพท่ี 16) แต่จากข้อมูลทางโบราณคดีพบว่า  
ท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค จังหวัดลพบุรี และแหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้พบ 
เหรียญรูปเรือมีเสากระโดงคู่ซึ่งอาจจะเป็นเหรียญในสมัยราชวงศ์ศาตวาหนะ (ภาพท่ี 17) มีข้อสังเกตหนึ่ง 
คือ ในเมืองนครปฐมโบราณได้มีการพบตราประทับดินเผารูปเรือมีเสากระโดงคู่เช่นเดียวกัน (ภาพท่ี 18) 
(สุรพล นาถะพินธุ และคณะ, 2527: 14-16; มยุรี วีระประจักษ์, 2529: 1206-1207; อมรา ศรีสุชาติ, 
2557: 62) สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรงเสนอว่า การพบตราประทับนี้สนับสนุนความเป็นเมืองท่าของเมือง
นครปฐมโบราณ เรือสำเภาจากทะเลคงสามารถเดินทางเข้ามาในเขตเมืองได้ (สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2557: 
146-147) 
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ภาพท่ี 16 เหรียญรูปพระอาทิตย์-ศรีวัตสะ 

(ท่ีมา: Malleret, 1959: Pl. XLIV) 
 

 

ภาพท่ี 17 เหรียญตอกลาย (Punch marked coin) 
(ท่ีมา: สุรพล นาถะพินธุ และคณะ, 2527: 13) 

 

 

ภาพท่ี 18 ตราประทับดินเผารูปเรือสำเภา จากจังหวัดนครปฐม 
 

เหรียญรูปเรือสำเภา  

จากแหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ภาพเหรียญตอกลาย  

จากแหล่งโบราณคดีท่าแค จงัหวัดลพบุรี 
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3.3.2.5 เรือโบราณ จากการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณแหล่งโบราณคดี  
หาดปากคลองกล้วย ใกล้กับแหล่งโบราณคดีภูเขาทอง จังหวัดระนอง ได้พบช้ินส่วนเรือซึ่งต่อไม้  
ด้วยเทคนิคเข้าเดือย (Motise and Tenon Joint) เป็นรูปแบบการต่อเรือสินค้าท่ีพบมากในเส้นทาง
การค้าข้ามคาบสมุทรระหว่างทะเลเมดิเตอร์ริเนียน มหาสมุทรอินเดีย และอ่าวเบงกอล ช้ินส่วนเรือ
ดังกล่าวมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 5-6 หรือราว 2,100 ปีมาแล้ว (บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ, 2561: 212) 
การค้นพบช้ินส่วนเรือดังกล่าวช่วยสนับสนุนความจริงท่ีว่า มีการเดินทางเข้ามาติดต่อระหว่างพ่อค้านัก
เดินเรือชาวอินเดียกับดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องไปกับการพบรูปเรือมีเสากระโดงบน
เหรียญตรา และบนตราประทับดินเผาดังกล่าวไปในข้างต้น (ภาพท่ี 19) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 ช้ินส่วนเรือโบราณ จากปากคลองกล้วย จังหวัดระนอง 
(ท่ีมา: บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ, 2561: 212) 
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3.3.3 เส้นทางการติดต่อ  

จากตัวอย่างหลักฐานในข้างต้นช้ีว่า การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กำเนิดขึ้นด้วยระบบเครือข่ายทางการค้าระหว่างดินแดนท้ังสองฝ่ังอ่าวเบงกอล ดังปรากฏหลักฐาน
ช้ินส่วนเรือโบราณในบริเวณปากคลองกล้วย ใกล้กับแหล่งโบราณคดีภูเขาทอง จังหวัดระนอง  
ยุคเตศวร กุมาร (Yukteshwar Kumar) ได้จัดแบ่งเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียและจีนออกเป็น  
3 เส้นทางหลัก ในเส้นทางเหล่านั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้ามามีบทบาทเป็นดินแดนท่ีเช่ือม
อินเดีย-จีนเข้าด้วยกัน 

3.3.3.1 เส้นทางตะวันตก (Western Path) หรือ เส้นทางสายไหมทางบก 
หลักฐานการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างจีนปรากฏอยู่ในบันทึกของจางเชียน (Zhang qian) ขุนนางประจำ
ราชสำนักฮั่นตะวันออก ขุนนางท่านนี้ได้เดินทางไปติดต่อกับชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นท่ีเอเชียกลางในราว
พุทธศตวรรษท่ี 5 (ราว 138 ปีก่อนคริสตกาล) หลังจากใช้เวลาเดินทางยาวนานกว่าทศวรรษ  
เพื่อกลับมารายงานแด่พระจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่นเพื่อเปิดเส้นทางการค้าทางบกนี้ขึ้นในราว  
พุทธศตวรรษท่ี 6 การเปิดเส้นทางสายไหมส่งผลให้การค้าระหว่างอินเดียและจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ในบันทึกช่ือ ฮู ฮั่น สู่ (Hou Han Shu) ได้ระบุถึงการค้าขายในพื้นท่ีกัศมีระหรือแคชเมียร์ว่า “ดินแดนนี้
ท่ีอยู่ห่างจากด่านไป 12,000 ล้ี อุดมสมบูรณ์ด้วยหญ้านานาพันธุ์ มีอากาศท่ีสบายตลอดท้ังปี มีไม้ท่ีงดงาม 
เช่น ไม้จันทน์หอม (Sandalwood) ต้นคาตาป้า (Catalpa) ต้นไผ่ และต้นยาง พวกเขานิยมทำการเกษตร
และมีความสามารถในงานฝีมือวาดภาพและงานสลัก พวกเขายังมีความสามารถในการเย็บปักเส้ือผ้า
และพรมซึ่งเป็นสินค้าช้ันดี” (Kumar, 2005: 6-7)  

จดหมายเหตุสามก๊ก (Record of the Three Kingdoms) ของ ซาน กัว จี (San Guo Zhi) 
ระบุถึง “พื้นท่ีนั้น (ทางสายไหม) มีถนนมากถึง 36 เส้น สถาปนาขึ้นในช่วงราชวงศ์ฮั่น ในบางเวลาท่ีวุ่นวาย
พ่อค้าคับค่ังมีถนนมากถึง 50 สาย แต่ในเวลานี้ในพื้นท่ีเอเชียกลางมีราชวงศ์กุษาณะเป็นใหญ่  
เหนืออาณาจักรขนาดเล็กอื่นรวมถึงแคชเมียร์ด้วย” (Kumar, 2005: 10) จากเอกสารจีนข้างต้น 
แสดงให้เห็นถึงการติดต่อกันระหว่างจีนและอินเดียอย่างหนาแน่นในพื้นท่ีทางสายไหม เอเชียกลาง 
และตอนเหนือของอินเดียในช่วงต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 6 สอดคล้องไปกับการเจริญขึ้นของยุคอินโด-โรมัน
ดังกล่าวแล้วข้างต้น ฉะนั้นการเปิดเส้นทางสายไหมทางบกโดยราชวงศ์ฮั่นจึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่ง
ในการช่วยกระตุ้นการค้าขายในระบบภูมิภาคระหว่างโลกตะวันตก อินเดีย และจีนให้มีความเข้มข้น
และหนาแน่นมากขึ้น  

ตัวอย่างหนึ่งท่ีช่วยยืนยันการติดต่อระหว่างจีนและอินเดียในระหว่างช่วงเวลาของ
ราชวงศ์กุษาณะคือ ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้ากนิษกะได้พบประติมากรรมโลหะขนาดเล็ก
รูปแบบศิลปะแบบกรีก-โรมัน ท้ังยังพบเครื่องแก้วโรมันและกล่องลงยาของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น (ผาสุข 
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อินทราวุธ, 2542 : 43) ข้อความข้างต้นนี้ แสดงให้ เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางทางการค้าหรือ 
การติดต่อแลกเปล่ียนระหว่างจีนและอินเดียผ่านเส้นทางสายไหมทางบก 

3.3.3.2 เส้นทางเมียนมา หรือ เส้นทางสายไหมตอนใต้  (Burma Road or 
Southern silk Road) เส้นทางนี้บางครั้งเรียกด้วยอีกช่ือหนึ่งว่า เส้นทางอัสสัม-เมียนมา (Assam-
Burma Road) เส้นทางนี้เป็นเส้นทางบกอีกเส้นทางหนึ่งเช่ือมอินเดียตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้ากับทางตอนใต้ของจีน เริ่มจากกรุงปาฏลีบุตร สู่เมืองจามปาหรือเมืองภคัลปุระ (Bhagalpur) ในรัฐพิหาร 
ต่อไปยังเมืองกชันคละ  หรือราชมาฮัลในปัจจุบัน (Kajangala/Rajmahal) เมืองปุณทรวรรธนะ 
(Pundravardhana) ทางเหนือของเบงกอล เพื่อไปยังเมืองกามปุระ (Kamapur) ในอัสสัมตามลำดับ 
จากนั้นสามารถเข้าสู่อาณาเขตของประเทศเมียนมาได้ 3 วิธี 1) ล่องตามแม่น้ำพรหมบุตร เข้าสู่ตอน
เหนือของเมียนมา 2) ใช้เส้นทางแคว้นมณีปุระเข้าสู่เขตชินหวิน (Chindwin Valley) และ 3) ใช้
เส้นทางข้ามเขาอารกันโยมาเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำอิรวดี ทางตอนกลางของเมียนมา ก่อนจะเดินทางข้ามภูเขา
และแม่น้ำเข้าสู่ยูนานฟู (Yunnanfu) และคุนหมิง (Bagchi, 1981: 22) เส้นทางนี้เป็นหนึ่งในเส้นทาง
ค้าขายสำคัญระหว่างจีนและอินเดีย ยุคเตศวร กุมารสันนิษฐานว่า เส้นทางถูกสถาปนาข้ึนในราวพุทธ-
ศตวรรษท่ี 6 พร้อมกับการเดินทางออกเผยแผ่พุทธศาสนาของเหล่าพระธรรมทูต (Kumar, 2005: 12)  

จดหมายเหตุสามก๊กของ ซาน กัว จี ระบุถึงอาณาจักรช่ือ “ปานเหย่” (Panyue) 
ได้แก่ ชาวอัสสัม ว่า “มีขนาดตัวท่ีเล็กกว่าชาวฮั่นเรา บ้างก็เท่าเรา คนเหล่านี้ค้าขายกับเรามานาน” 
พวกพ่อค้าชาวเสฉวนได้กล่าวถึง “โกโรมันดาลัม” (Koromamdalam) ได้แก่ โจฬะมณฑลแห่ง
ราชอาณาจักรโจฬะว่า ได้ขยายอำนาจเข้าครอบคลุมเส้นทางการค้าดังกล่าว (Kumar, 2005: 13) 

3.3.3.3 เส้นทางทะเลใต้ (Southern sea Route) เส้นทางการติดต่อทางทะเล
ระหว่างจีนและอินเดียนั้นเริ่มปรากฏหลักฐานต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 6 หรือก่อนหน้าเล็กน้อย  
ยุคเตศวร กุมาร กล่าวว่า พื้นฐานในเรื่องของการเดินเรือของอินเดียมีพื้นฐานสำคัญมาจากการติดต่อ
สัมพันธ์กับกรีก-โรมันต้ังแต่ศตวรรษก่อน เส้นติดต่อทางทะเลของอินเดียไปยังจีนก็ปรากฏอยู่ในแผนท่ี
ของปโตเลมี กล่าวว่าดินแดน “ตังเกี๋ย” (Tonkin) เป็นปลายทางของการเดินทาง (Kumar, 2005: 14-15) 
ในหนังสือประวัติศาสตร์แห่งฉีจี (Book of History Shiji) มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 5-6 ระบุถึง
พ่อค้าชาวจีนได้เดินทางด้วยเส้นทางทะเลใต้นี้ไปยังอินเดียในราวพุทธศตวรรษท่ี 5  

ในกรณีเดียวกัน หนังสือแห่งฮั่น (Book of Han) ประพันธ์โดย ดีลี ฉี แห่งฮานซู่ 
(Dili Zhi of Hanshu) ได้ระบุถึงเส้นทางการเดินเรือผ่านเมืองต่าง ๆ ก่อนจะถึงอินเดียในนาม “ฮ้วงฉี” 
(Huangzhi) สันนิษฐานว่าเป็นเมืองหนึ่งในพื้นท่ีเบงกอล หรืออีกแห่งหนึ่งท่ีฮ้วงฉี่อาจต้ังอยู่ คือ กาญจีปุรัม 
รัฐทมิฬนาฑู  การจะไปถึงยังท่ีนั่นต้องเดินทางผ่าน “รีนาน” (Rinan) ต้ังอยู่ตอนกลางของประเทศ
เวียดนาม เพื่อไปยัง “ดูยวน กัว” (Duyuan Guo) นักวิชาการตีความตรงกันว่า ดินแดนดังกล่าวควร
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ต้ังอยู่ในบริเวณคาบสมุทรมลายู จึงอาจจะหมายถึงเมืองปัตตานีโบราณ (แหล่งโบราณคดียะรัง), จังหวัด
นครศรีธรรมราช หรือรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย นักวิชาการบางท่านเสนอว่าควรจะเป็นบริเวณเกาะสุ
มาตรา เมื่อเดินทางจากคาบสมุทรมลายูแล้วให้แวะพักยังเมือง “ยี่ลูโม่ กัว” (Yilumo Guo) มีการ
สันนิษฐานกันออกไปเป็น 2 สถานท่ี คือ บริเวณอ่าวไทยตอนบน หรือบริเวณเมืองพะโค ประเทศ
เมียนมา ยังพบเมืองช่ือ “เจนหล่ี กัว” (Chenli Guo) นักวิชาการกลุ่มหนึ่งเช่ือว่าคือ เมืองนครปฐมโบราณ 
หรืออาจเป็นจังหวัดชุมพร อีกกลุ่มหนึ่งเช่ือว่า ตอนล่างของลุ่มแม่น้ำอิรวดี หรือเมืองสิเรียม ลำดับถัดไป
ในหนังสือดังกล่าวระบุถึงเมือง “ฟูกันดูลู กัว” (Fugandulu Guo) โดยท่ัวไปเช่ือว่า อยู่ตอนล่างของ
ประเทศเมียนมา ใกล้กับบริเวณอ่าวเบงกอล อย่างไรก็ดีมีนักวิชาการบางกลุ่มเสนอว่า ท่ีต้ังของเมืองฟูกัน
ดูลู กัวอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศมาเลเซียหรือเกาะชวา จากนั้นนักเดินเรือท้ังหลายจะพบกับ
เมืองฮ้วงฉี หรืออินเดีย (Ray, 2003: 15-64; Kumar, 2005: 16-17)  

บันทึกการเดินทางของพระภิกษุอี้จิงซึ่งได้เดินทางจาริกจากแดนมังกรสู่แดนภารตะ
หรือในบันทึกระบุว่าช่ือดินแดน “เทียนจู่” การเดินทางต้องผ่านดินแดนหนานไห่หลายประเทศ 
อันหมายความถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนเหล่านี้เป็นท่ีพำนักเพื่อเตรียมตัวก่อนจะเดินทาง
ไปศึกษาพระคัมภีร์ต้นฉบับ ณ ชมพูทวีป และเมื่อได้รับพระคัมภีร์จากชมพูทวีปแล้ว ท่านก็ได้เดินทาง
กลับมายังดินแดนแห่งนี้อีกครั้งเพื่อแปลและคัดลอกพระคัมภีร์ ดินแดนท่ีท่านแวะพำนัก คือ “โฝช่ี”, 
“ชีล่ีโผช่ี” หรือ “ศรีวิชัย” (I-Tsing, 1966: xxxiii-xxxiv; อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 213, 215)  

จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของอินเดียและจีนเจริญขึ้นอย่างมากต้ังแต่ราว 
พุทธศตวรรษท่ี 6 ภายใต้การเปิดเส้นทางการค้าท้ัง 3 เส้นทาง เส้นทางต่าง ๆ เหล่านี้ท่ีผ่านดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนั้น ส่งผลให้ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียและ
ค่อย ๆ พัฒนาจากสังคมก่อนประวัติศาสตร์ไปสู่สังคมในระดับรัฐขึ้นในดินแดนทะเลใต้แห่งนี้ ดังปรากฏ
ให้เห็นอย่างเด่นชัดในตำนานกำเนิดอาณาจักรฟูนันความว่า “พระราชาองค์แรกของอาณาจักรแห่งนี้
เป็นพราหมณ์จากอินเดียช่ือ “โกณฑินยะ” ได้เดินทางมายังดินแดนทะเลใต้ ตามคำบอกของเทวดา
ประจำตระกูลซึ่งได้มอบศรให้ในความฝัน ครั้นตอนเช้าโกณฑินยะพบศรวางอยู่ท่ีโคนต้นไม้ในเทวาลัย 
จึงได้ลงเรือเดินทางมาถึงอาณาจักรแห่งนี้ก่อนจะได้พบนางลิวเย่ ราชินีของฟูนันท่ีต้องการปล้นสะดม
เรือของตน โกณฑินยะจึงแผลงศรทะลุเรือของนาง นางใบมะพร้าวจึงยอมอ่อนน้อมเป็นภรรยาของ
พราหมณ์หนุ่ม ขณะนั้นนางมิได้สวมส่ิงใด โกณฑินยะจึงพับผ้าเข้าและสวมลงไปบนศีรษะของนาง 
ก่อนเขาจะขึ้นปกครองประเทศและสืบราชวงศ์ต่อไป” (Cœdès, 1968: 37) หากนางลิวเย่เป็นตัวแทน
ของสังคมด้ังเดิม พราหมณ์โกฑินยะเป็นตัวแทนของสังคม–วัฒนธรรมอินเดีย การปรากฏตัวของ
พราหมณ์หนุ่มผู้นี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า ตำนานข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับวัฒนธรรมท้ังการเมือง
การปกครองและศาสนาจากอินเดียมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความเป็นท้องถิ่น อันนำไปสู่ความเป็นเมือง 
เป็นราชวงศ์ในลักษณะแบบเดียวกับความเป็นเมือง ความเป็นราชวงศ์แบบอินเดีย 
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3.3.4 การประดิษฐานพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การสถาปนาพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเริ่มปรากฏร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี
ต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 8-9 ดังปรากฏหลักฐานประเภทจารึกในหลายพื้นท่ี เช่น จารึกคาถาเย ธมฺ
มาบนหัวแหวน จารึกคาถาเย ธมฺมาบนแผ่นทอง ตัวอักษรพราหมี ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 9 พบจากเมืองออกแก้ว ประเทศเวียดนาม จารึกเชรอก เตกุน (Cherok Tekun) ภาษาสันสกฤต อายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 ประเทศมาเลเซีย เป็นอาทิ (Tingley, 2009: 166; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 
28) เซเดส์กล่าวไว้ว่า ในอาณาจักรฟูนันระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 6 -11 ได้ปรากฏร่องรอยของพุทธ
ศาสนาฝ่ายมหายานแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 8-9 ก่อนจะรุ่งเรืองอย่างมากในราวพุทธศตวรรษท่ี 10-
11 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 20) ดังกล่าวแล้วในข้างต้นถึงประเด็นของจารึกจะเห็นได้ว่า 
จารึกในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9-13 มีปริมาณท่ีมากพอสมควร จึงมีความสอดคล้องกับข้อเสนอของเซเดส์ใน
ข้างต้น นอกจากจารึกในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 8-9 ยังพบช้ินส่วนแผ่นดินเผารูปพระภิกษุอุ้มบาตร 
พร้อมด้วยปูนปั้นรูปพระพุทธรูปนาคปรกในประเทศไทย ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้ อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

กระนั้นในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พบหลักฐานอื่น ๆ  ซึ่งช่วยในการยืนยันถึงการรับศาสนา
จากอินเดียก่อนหน้าหลักฐานประเภทจารึกปรากฏอยู่ด้วย ตามความท่ีได้อธิบายในข้างต้นถึงการติดต่อ
กับวัฒนธรรมอินเดียจะเห็นได้ว่า มีหลักฐานสืบย้อนกลับไปได้ถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 2 หรือ 3 ก่อนจะทวี
ความเข้มข้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 6 หลักฐานหนึ่งซึ่งเป็นข้อเสนอถึงการรับพุทธศาสนาในช่วงเวลาดังกล่าว 
คือ ลูกปัดหินคาร์เนเลียนรูปสิงโต ผาสุข อินทราวุธต้ังข้อสันนิษฐานไว้ว่า จ้ีรูปสิงโตนี้เป็นเครื่องราง
แสดงถึงสถานะภาพของกษัตริย์ เป็นสัญลักษณ์ทางอำนาจและความยิ่งใหญ่ โดยในสมัยราชวงศ์กุษาณะ
ใช้เครื่องรางรูปสิงโตนี้แทนความเป็นพระพุทธเจ้าด้วย เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้บรรลือสีหนาท ทรงเป็นสิงห์
แห่งศากยวงศ์ (ผาสุข อินทราวุธ, 2548: 48) นอกเหนือจากจ้ีรูปสิงโตนี้แล้ว ในแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ 
ยังพบสัญลักษณ์มงคลอื่นร่วมด้วย 

สัญลักษณ์ตรีรัตนะ (Triratna) สัญลักษณ์มงคลในทางศาสนามีรูปลักษณ์เป็นสามง่าม สามง่ามนี้
เช่ือกันว่าเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยท้ัง 3 ประการ อย่างไรก็ดีนักวิชาการบางท่านเสนอว่า สัญลักษณ์
รูปสามง่ามนี้มิใช่ตัวแทนของรัตนตรัยท้ัง 3 ของพุทธศาสนาแต่เป็นสัญลักษณ์ท่ีเรียกว่า “นนทิบาท” 
คือเท้าของโคนนทิ พาหนะของพระศิวะมหาเทพในศาสนาฮินดู (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก : 53)  
แต่สัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏในศิลปะอินเดียต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 3 เป็นอย่างน้อย และปรากฏร่วมอยู่กับ
สถูปในพุทธศาสนา บนโตรณะ (ซุ้มประตู) ของสถูปสาญจี ศิลปะอินเดียโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 3-6 
จึงเป็นท่ียากจะปฏิเสธความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์นี้กับพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน กรณีของเอเชีย
ตะวันออก-เฉียงใต้มีการพบสัญลักษณ์ดังกล่าวในแหล่งโบราณคดีหลายแห่ง เช่น แหล่งโบราณคดีภูเขา



  93 

ทอง จังหวัดระนอง, แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด จังหวัดกระบี่, แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัด
ชุมพร เป็นต้น (ภาพท่ี 20) (บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ, 2561: 215; อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 72) 

 

ภาพท่ี 20 ลูกปัดและจ้ีทองคำรูปตรีรัตนะ 
(ท่ีมา: นฤมล กางเกตุ, 2552: 92; อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 72) 

การพบสัญ ลักษณ์ เช่นนี้ เช่ือได้ว่าเป็น ส่ิงท่ีติดมากับตัวพ่อค้าผู้เข้ามาทำการค้าขาย  
ณ ภูมิภาคนี้ เนื่องจากสัญลักษณ์เหล่านั้นมีขนาดเล็ก สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก หิมานศุ พี. ราย 
ได้กล่าวว่า การเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วของพุทธศาสนาในอินเดียส่งผลให้เกิดการค้าขายทางทะเล
ระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะสังฆะมีขนาดใหญ่โตขึ้นจึงเรียกร้องการอุปถัมภ์มากยิ่งขึ้น 
ส่ิงนี้เป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้มีการออกเดินทางเพื่อตามหาส่ิงของต่าง ๆ เพื่อมาถวายแก่สังฆะท่ีเหล่าพ่อค้านับถือ 
(Ray, 1994: 126-127) คำกล่าวข้างต้นนี้ช้ีให้เห็นว่า พ่อค้าต่าง ๆ อาจเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีได้เดินทาง
ออกจากอินเดียเพื่อแสวงหาส่ิงของต่าง ๆ ถวายแก่ศาสนาท่ีตนนับถือ เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งท่ี
สนับสนุนคำกล่าวนี้คือ เนื่องจากพุทธศาสนามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชนช้ันพ่อค้ามากกว่า
ศาสนาอื่นในอินเดียขณะนั้น ดังปรากฏความในจารึกมหานาวิกพุทธคุปต์ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ข้อความของจารึกอธิบายถึง นายเรือ (มหานาวิก) ช่ือ “พุทธคุปตะ” จากเมืองรักตมฤตติกา (Raktamarttika) 
(Ray, 2006: 316) ช่ือของนายเรือพุทธคุปตะเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งช่วยยืนยันข้อเสนอข้างต้น คำว่า 
“พุทธคุปตะ” มีความหมายว่า “มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกป้อง” หรือ “ผู้ท่ีถูกปกป้องโดยองค์พระพุทธเจ้า” 

อนึ่ง ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีระบบความคิดเรื่องมลทินอยู่อย่างเข้มแข็งต่างจากพุทธศาสนา 
ความคิดในเรื่องมลทินนี้สัมพันธ์อยู่กับระบบวรรณะ เนื่องจากในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูการท่ีบุคคล 
ซึ่งอยู่ต่างวรรณะกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้นเป็นเรื่องไม่สมควร เช่น ความคิดเรื่องวรรณะสังกร (Varna-
sankara) ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์อันหมายถึงการแต่งงานระหว่างวรรณะต่าง ๆ หากอยู่ต่างวรรณะกัน

ลูกปัดหินคาร์เนเลียน รูปตรีรัตนะ  

จากแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว 

จังหวัดชุมพร 

ลูกปัดหินคาร์เนเลียน รูปตรีรัตนะ  

จากแหล่งโบราณคดีภูเขาทอง จงัหวัดระนอง 

จี้ทองคำ คล้ายรูปตรีรัตนะ  

จากแหล่งโบราณคดีภูเขาทอง 

จังหวัดระนอง 
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เมื่อแต่งงานกันแล้ว บุตร-ธิดาท่ีกำเนิดข้ึนนั้นจะอยู่ในวรรณะใด หากแต่งงานกันอย่างถูกต้องบุตร-ธิดา
จะอยู่ในสถานะท่ีเรียกว่า อนุโลมะสังกร (Anuloma sankara) คือยังได้อยู่ในวรรณะเดิมของบิดาหรือมารดา 
แต่หากไม่ถูกต้องจะถูกจัดให้อยู่ในสถานะปรติโลมะสังกร (Pratiloma sankara) ซึ่งจะมีสถานะต่ำลงไป
เพราะถือกันว่า เกิดจากการผสมวรรณะท่ีไม่ถูกต้องอันนำมาซึ่งมลทินได้ (Ray, 1994: 125) 

ด้วยความเข้มงวดเรื่องมลทินนี้ทำให้ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ระบุว่า การเดินทางข้ามมหาสมุทร
ซึ่งเป็นห้วงน้ำสีดำท่ีเรียกว่า กาลปานิ (Kalapani) เป็นผลทำให้ศูนย์เสียวรรณะของตน  หากผู้ใด
เดินทางข้ามทะเลแล้วจำเป็นต้องล้างมลทินด้วยการลดปริมาณอาหาร อาบน้ำทุกช่วงเวลาของวัน คือ 
ทุกการเปล่ียมมุมของดวงอาทิตย์ (เช้า กลางวัน เย็น) ต้องยืนตลอดเวลากลางวัน ต้องนั่งตลอดเวลากลางคืน 
เป็นระยะเวลา 3 ปี ถึงจะล้างมลทินจากการข้ามมหาสมุทรได้สมบูรณ์ (Olivelle, 1999: 168) จากข้อบังคับ
และกรอบความคิดดังกล่าวของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจึงมีความเป็นไปได้ว่า กลุ่มพ่อค้ากลุ่มแรกท่ีเดินทาง 
เข้ามาติดต่อกับภูมิภาคนี้จึงควรเป็นพุทธศาสนิกชน ยอร์ช เซเดส์เสนอว่า พุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญ
ส่วนหนึ่งท่ีทำให้การค้าข้ามคาบสมุทรของอินเดียเจริญขึ้น เพราะการเจริญขึ้นของพุทธศาสนาทำให้โลกทัศน์
การเดินทางออกนอกดินแดนของตนและความรังเกียจในการปะปนกันกับผู้ต่างวรรณะแบบพราหมณ์
ลดลงไป กลุ่มคนต่าง ๆ จึงกล้าเดินทางข้ามคาบสมุทรมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Cœdès, 1968: 
19-27) สอดรับกับเรื่องข้อห้ามข้างต้นของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทาง  

ในทางเดียวกันศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อการให้กำเนิดรัฐหรือ 
การสร้างระบบการปกครองแบบอินเดียในดินแดนทะเลใต้นี้ ปิแอร์ อีฟ มองแกง เสนอว่า พุทธศาสนา
และศาสนาฮินดูแบบไวษณพนิกายได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากต้ังแต่ราว
พุทธศตวรรษท่ี 6-11 (อาณาจักรฟูนัน) เพราะศาสนาท้ัง 2 นี้มีความสัมพันธ์อันดีกับวรรณะพ่อค้า 
(แพศยะ) จึงทำให้ไม่กีดกันออกแสวงหาส่ิงของต่าง ๆ เท่ากับไศวนิกายท่ีเน้นการสละโลก อีกท้ัง
ไวษณพนิกายพัฒนาแนวคิดแบบ “ภักดี” ขึ้นมา ใกล้เคียงกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ทำให้มีผู้นับถือ
เป็นวรรณะแพศยะจำนวนมาก เพราะการนับถือพระวิษณุไม่จำเป็นต้องเลิกค้าขาย (Manguin, 2004: 303; 
Guy, 2014: 8-9) 

ฉะนั้นท้ังพุทธศาสนา-ศาสนาพราหมณ์จึงเป็นตัวขับเคล่ือนเรื่องของการค้าทางทะเล และ
ในทางกลับกันการค้าทางทะเลเองก็ส่งผลให้ศาสนาเหล่านี้ถูกเผยแผ่ออกไปในวงกว้างมากขึ้น ผ่านการติดต่อ
แลกเปล่ียนสินค้า ภาษา การแสวงบุญ และเทวตำนานขับขานต่าง ๆ (Ray, 2014: 149) สำหรับหลักฐาน
เนื่องในพระวิษณุท่ีเก่าท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 -10  
มีประติมากรรมพระวิษณุศิลา พบท่ีอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาพท่ี 21) เป็นอาทิ 
ประติมากรรมพระวิษณุองค์ดังกล่าวมีอายุใกล้เคียงกับหลักฐานอื่น ๆ ทางพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ว 
ในข้างต้น  
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ภาพท่ี 21 ประติมากรรมพระวิษณุ พบท่ีอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จัดแสดง ณ พิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 
3.3.5 พุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3.3.5.1 ข้อมูลจากเอกสารจีน 

จากบันทึกของพระภิกษุฝ่าเสียน ภิกษุชาวจีนผู้ได้เดินทางมายังหมู่เกาะในเอเชีย -
ตะวันออกเฉียงใต้ ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 ท่านได้ระบุไว้ในบันทึกการเดินทางของท่านมายังพื้นท่ีทะเลใต้ 
(เกาะชวา) ว่า ในช่วงนั้นเกาะชวายังมีร่องรอยของพระพุทธศาสนาเพียงเล็กน้อย ผู้คนนับถือศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูเสียมาก (จิรัสสา คชาชีวะ, 2559: 124; Fa-hsien, 1877: 111)  

จดหมายเหตุราชวงศ์เหลียงของจีน อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 ได้อ้างถึงการส่ง
พระธรรมทูตในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันแห่งฟูนัน เพื่อไปเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิวูแห่งราชวงศ์เหลียง
จำนวน 2 รูป รูปหนึ่งช่ือ สังฆบาลภิกษุ อีกรูปหนึ่งช่ือ มันทระภิกษุ เมื่อท่านท้ังสองเดินทางถึงยัง
ดินแดนเหลียงราวพ.ศ. 1049 พระจักรพรรดิทรงโปรดให้ท่านท้ัง 2 ชำระ-แปลความคัมภีร์เป็นจำนวนมาก 
อาทิ คัมภีร์วิมุตติมรรค, คัมภีร์สัปตสติกา-ปรัชญาปารมิตาสูตร, มัญชูศรีปริปฤษฉาสูตร, โพธิสัตว์ปิฏกสูตร 
ซึ่งเป็นพระสูตรในฝ่ายมหายานท้ังส้ิน แสดงให้เห็นถึงภูมิรู้ในพุทธปรัชญาฝ่ายมหายานอย่างชาญฉลาด
ของพระภิกษุท้ังสองจากอาณาจักรฟูนัน (Briggs, 1951: 29; ทรงธรรม ปานสกุณ, 2548: 65-66)  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=.+Fa-hsien&text=.+Fa-hsien&sort=relevancerank&search-alias=books
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ท้ังนี้ในเอกสารฮุ้ยเจ่ียว (Huijiao) ราวพุทธศตวรรษท่ี 10 ยังกล่าวถึง คุณวรมันภิกษุ
เช้ือสายแคชเมียร์ ได้นำเอาพระพุทธศาสนามูลสรรวาสติวาทมาเผยแผ่ยังเกาะชวา พร้อมท้ังแปลคัมภีร์
ในนิกายธรรมคุปตะ (Majumdar, 1986: 141, 144; Sen, 2014: 46) แสดงให้เห็นถึงการปรากฏขึ้น
ของพุทธศาสนาสกุลมูลสรรวาสติวาทหรือสรรวาสติวาทซึ่งได้อธิบายรายละเอียดแล้วในบทท่ี 2 ท่ีว่าด้วย
นิกายต่าง ๆ ในพุทธศาสนาว่า ลักษณะสำคัญของพุทธศาสนาสกุลนี้อย่างหนึ่ง คือ จดบันทึกพระคัมภีร์
ด้วยภาษาสันสกฤตต่างไปจากพุทธศาสนาในฝ่ายสถวีระอื่นท่ีใช้ภาษาบาลีเป็นหลัก การเสด็จมาของ     
เจ้าชาขคุณวรมันและพุทธศาสนานิกายมูลสรรวาสติวาทนี้จึงสอดรับกับความสามารถในการถ่ายถอด
คัมภีร์ฝ่ายมหายานซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตได้อย่างเข้าใจของพระสังฆบาลและพระมันทระ ท้ังยัง
สอดคล้องกับการตีความภาพเล่าเรื่องประดับฐานสถูปจุลประโทนของพิริยะ ไกรฤกษ์ด้วย 

ข้อความปรากฏในบันทึกของพระภิกษุอี้จิงได้พรรณนาถึงเมืองต่าง ๆ ในดินแดนแถบนี้ 
ระหว่างการเดินทางกลับจากอนุทวีปอินเดียในช่วงต้นของพุทธศตวรรษท่ี 12 ระบุถึงข้อมูลท่ีมีความสอดคล้อง 
กับเอกสารข้างต้นว่า พุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้เจริญรุ่งเรืองไม่ต่างจากอินเดียและสิงหลทวีป (เกาะ
ลังกา) โดยท่ัวไปเป็นสรรสวาสติวาทินปรากฏอยู่ในเมืองศรีเกษตร ลังกาสุกะ ทวารวดี จามปา และในพื้นท่ี
หมู่เกาะ (อาณาจักรศรีวิชัย) นิยมบันทึกคัมภีร์ด้วยภาษาสันสกฤตมาก แม้ว่าบางครั้งจะมีผู้ยอมรับนับถือ
ฝ่ายสมิติยะ และนิยมศึกษาคัมภีร์ในฝ่ายอารยสถวีระอยู่บ้าง ต่างไปจากจีนซึ่งอุทิศให้แด่อารยมหาสังฆิกะ 
(I-Tsing, 1966: 10-14) 

บันทึกของพระภิกษุอี้ จิง ท่ีกล่าวอ้างถึงนิกายมูลสรรวาสติวาทในช่วงปลาย 
พุทธศตวรรษท่ี 12 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 13 นั้นมีความสอดคล้องกับตำนานคุณวรมัน แต่อย่างหนึ่ง 
ท่ีเป็นข้อสังเกตเกี่ยวเนื่องด้วยพระภิกษุอี้จิง คือ ท่านมิได้เดินทางไปในทุกอาณาจักรของเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้ ท่านเพียงแต่พำนักอยู่ ณ อาณาจักรศรีวิชัยเท่านั้น การอธิบายถึงพุทธศาสนาในอาณาจักรอื่น ๆ 
ของท่านจึงเป็นไปในลักษณะการอธิบายท่ีอิงตามคำบอกเล่าเสียมากกว่า อีกท้ังการท่ีท่านระบุว่า 
นิยมบันทึกคัมภีร์ด้วยภาษาสันสกฤตนั้น ก็เห็นว่ามีความสอดคล้องกับดินแดนท่ีท่านพำนักอยู่มากกว่า
ในพื้นท่ีอื่น เพราะพื้นท่ีประเทศไทยและประเทศเมียนมานิยมจารึกหลักธรรมต่าง ๆ ด้วยภาษาบาลี-
มอญโบราณมากกว่า  

อย่างไรก็ตาม หิมานศุ พี. ราย เสนอว่า ความแพร่หลายของพุทธศาสนานิกาย  
สรรวาสติวาทในพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในบริเวณหมู่เกาะนั้นมีความเป็นไปได้สูง 
เนื่องจากพุทธศาสนาสกุลนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคณะพระธรรมทูตและการเผยแผ่พระธรรม  
เป็นอย่างมาก ซึ่งคุณวรมันตามบันทึกจีนข้างต้นก็เป็นพระธรรมทูตหนึ่งของนิกายสรรวาสติวาทนี้ด้วย 
ฉะนั้นคำกล่าวของพระภิกษุอี้จิงจึงไม่เป็นเรื่องเกินเลยนัก (Ray, 2006: 316) 
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3.3.5.2 ข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดี 

สตีเฟน เมอร์ฟี (Stephen A. Murphy) เสนอว่า เมื่อพุทธศาสนาเดินทางเข้าสู่
ดินแดนอุษาคเนย์ กลุ่มสงฆ์ได้แบ่งออกเป็น 2 จำพวกใหญ่ คือ พวกแรกเข้าสัมพันธ์กับเขตเมือง  
พักอาศัยในอารามในเขตเมือง และมีบทบาทสำคัญในการจัดการท่ีดินทางการเกษตร ท้ังเรื่องของ  
การจัดการท่ีดินและการจัดการน้ำ อีกกลุ่มหนึ่งได้ปลีกตัวออกจากอิทธิพลของสังคมเมือง อาศัยอยู่
นอกเขตเพื่อศึกษาพระธรรมอย่างจริงจัง การแยกกันของสงฆ์ 2 กลุ่มนี้ ส่งผลให้เกิดการจัดการพื้นท่ี 
ท่ีต่างกันออกไปตามรูปแบบของสงฆ์กลุ่มนั้น  ๆโดยสตีเฟนได้ยกตัวอย่างพื้นท่ีการศึกษาในท่ีราบสูงโคราชว่า 
อารามของสงฆ์กลุ่มในเมืองจะสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับกลุ่มเมืองโบราณท่ีมีคูน้ำคันดินล้อมรอบ คือ  
จะมีท้ังท่ีอยู่ภายในคูน้ำคันดิน เช่น เมืองฟ้าแดดสงยาง บ้านเมืองฝ้าย เมืองเสมา หรืออยู่ในบริเวณ
ใกล้กับคูน้ำคันดิน เพื่อสะดวกต่อการจัดการน้ำและท่ีดิน สำหรับสงฆ์กลุ่มท่ีต้องการหลีกหนีจาก  
ความเป็นเมือง หรือกลุ่มท่ีมีความเคร่งครัดทางศาสนานั้น จะนิยมพำนักอยู่บนเขาสูงหรือในพื้นท่ีป่าทึบ
เพื่อให้สะดวกต่อการทำสมาธิ การพำนักตามท่ีต่าง ๆ นอกเขตเมืองนั้น ทำให้พื้นท่ีบนเขาหรือป่าทึบ
กลายเป็นแหล่งแสวงบุญทางศาสนาไปด้วย เช่น ภูพระบาท เป็นต้น ปรากฏการณ์นี้คล้ายกับท่ีอินเดีย
และศรีลังกา (Murphy, 2013: 320-322) ปัจจัยสำคัญท่ีเป็นผลให้เกิดการแยกกันอยู่ของสงฆ์นั้น 
อาจสัมพันธ์ถึงนิกายของสังฆะท่ีต่างกันออกไป แต่ในการศึกษาท่ียกตัวอย่างมานี้ไม่ได้ระบุนิกายลงไป
อย่างละเอียด 

อโรร่า โรเซส-ลิม (Aurora Roxas-Lim) อธิบายเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ของพุทธศาสนา
กับสังคมเมืองว่า ชนช้ันสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หยิบยืมความคิดบางอย่างของพุทธศาสนาและ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาใช้ในการสร้างความชอบธรรมของตนด้วยระบบสัญลักษณ์ทางศาสนา  
ชนช้ันสูงจึงพยายามสนับสนุนสังฆะหรืออารามต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมนั้น เช่น จารึก 
วัดเสมาเมือง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14 กล่าวถึงความพากเพียรในการสร้างความเป็นพระโพธิสัตว์ 
ความคิดเรื่องพระโพธิสัตว์นี้สัมพันธ์อยู่กับหลายปัจจัย อย่างหนึ่ง คือ พระโพธิสัตว์ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ 
หรือเป็นส่ิงท่ีช่วยผู้คนให้รอดพ้นจากส่ิงต่าง ๆ ได้ กษัตริย์หรือชนช้ันสูงจึงพยายามทำตัวเองให้คล้าย
หรือใกล้เคียง อีกปัจจัยหนึ่ง คือ พุทธศาสนาได้เดินทางมาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจึงเกิดการ
ควบรวมความคิดระหว่างเทวราชา/มหาราชาแบบพราหมณ์ เข้ากับจักรพรรดิราชและพระโพธิสัตว์
แบบพุทธศาสนา ระบบความคิดนี้จึงได้ส่งอิทธิพลให้เกิดความพยายามอุทิศผลบุญและสรรเสริญ 
พระอวโลกิเตศวรในฐานะ “โลกนาถ” ผู้เป็นใหญ่แห่งโลก ศรีศักร วัลลิโภดม เสริมว่า พื้นฐาน
ความคิดของคนตะวันออก อันหมายรวมถึงผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนั้น มีพื้นฐานสำคัญ
หนึ่งคือ ความสยบยอมต่อจักรวาลหรือพลังเหนือธรรมชาติ ผู้นำจึงสัมพันธ์อยู่กับปัจจัยเหนือ
ธรรมชาติมากกว่าปัจจัยทางเทคโนโลยี  
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ด้วยกรอบคิดนี้ทำให้ศาสนากับการเมืองในโลกทัศน์แบบตะวันออกนั้นมีความ
เช่ือมโยงกัน นำไปสู่การสร้างศาสนสถานกลางเมืองต่าง ๆ การสนับสนุนสังฆะโดยกษัตริย์หรือชนช้ันสูง
จึงเป็นกิจกรรมทางการเมืองหนึ่งเพื่อแลกกับการได้รับความสนับสนุนดังเช่นโรเซส-ลิมกล่าว (Roxas-Lim, 
1973: 88-97; ศรีศักร วัลลิโภดม, 2560: 85) ท้ังนี้อาจตีความเพิ่มเติมได้ว่าสงฆ์กลุ่มท่ีอาจจะไม่เคร่งครัด
ในสายทางปฏิบัติมาก หรือมีแนวคิดอื่นท่ีสัมพันธ์กับชุมชนมากกว่า หากตีความตามแนวคิดของ 
โรเซส-ลิมจะหมายถึงพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน กลุ่มสงฆ์ท่ีเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากกว่า อาจหมายถึง
พุทธศาสนาสกุลเถรวาทก็จะปลีกตัวออกไปเพื่อฝึกสมาธิอย่างเคร่งครัด (Murphy, 2013: 320-322)  

ผาสุข อินทราวุธ ได้ยกกรณีศึกษาในวัฒนธรรมทวารวดีขึ้นช้ีแจงว่า ในวัฒนธรรม
ทวารวดีนั้นปรากฏร่องรอยของพุทธศาสนาอย่างชัดเจน โดยจารึกส่วนใหญ่สัมพันธ์กับพุทธศาสนา
นิกายสมิติยะ นิกายหนึ่งในฝ่ายเถรวาท มีศูนย์กลางอยู่ ณ เมืองวัลภี รัฐคุชราต หรืออาจกล่าวรวมได้ว่า
เป็นนิกายเถรวาท เพราะพบหลักฐานจำนวนมากแสดงถึงข้อพระธรรมท่ีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก
ฝ่ายบาลี แต่ในขณะเดียวกันปรากฏร่องรอยของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอยู่ร่วมด้วยดังพิจารณา  
ได้จากรู้แบบศิลปะในวัฒนธรรมทวารวดีท่ีคล้ายคลึงกับศิลปะคุปตะ -วกาฏกะในท่ีราบสูงเดคข่าน  
ดังข้อเสนอของเชษฐ์ ติงสัญชลีในข้างต้น (Indrawooth, 2002: 55-56; ผาสุข อินทราวุธ, 2548: 203) 
นอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางรูปแบบศิลปกรรมแล้ว หลักฐานสำคัญท่ีบ่งถึงความเป็นพุทธศาสนา
มหายานได้แก่ ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ท้ังลอยตัวและประติมากรรมประดับอาคาร เช่น ประติมากรรม
พระโพธิสัตว์ปูนปั้น จากเมืองคูบัว ประติมากรรมพระโพธิสัตว์สำริดจากเมืองโบราณอู่ทอง เป็นต้น 
ผาสุข อินทราวุธยังได้กล่าวต่อไปว่า อิทธิพล หรือร่องรอยของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานปรากฏชัดเจน
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 13 สัมพันธ์กับอิทธิพลของราชวงศ์คุปตะและหลังคุปตะ (วกาฏกะ) ดังกล่าวแล้ว 
(ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 282-291) 

งานวิจัยของสฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง มีความเห็นสอดคล้องกันกับข้อเสนอข้างต้นของ
ผาสุข อินทราวุธ ความว่า ในช่วงต้นของวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี 12) รัฐในวัฒนธรรมทวารวดี
ได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เนื่องจากพบหลักฐานจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี 
กระจายอยู่ท่ัวไปท้ังในพื้นท่ีเมืองโบราณอู่ทอง เมืองคูบัว เมืองนครปฐมโบราณ ต่อมาในช่วงวัฒนธรรม
ทวารวดีตอนกลาง (พุทธศตวรรษท่ี 13) อาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีฐานท่ีมั่นอยู่บริเวณหมู่เกาะได้ขยายอิทธิพล
ทางอำนาจขึ้นมายังพื้นท่ีอ่าวไทย ประจวบกันกับการแผ่อิทธิพลทางวัฒนธรรมของราชวงศ์ปาละซึ่งอุปถัมภ์
พุทธศาสนามหายานอยู่แล้วแต่เดิม เข้าสู่พื้นท่ีหมู่เกาะ การขยายอิทธิพลของรัฐศรีวิชัยจึงนำไปสู่การเกิด
พุทธศาสนามหายานในวัฒนธรรมทวารวดี (สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2558ก : 145-156, 223-236) 
ข้อเขียนข้างต้นนี้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของประพจน์ อัศววิรุฬหการในข้างต้นท่ีว่า พุทธศาสนาใน
ภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ฝ่ังตะวันตก (ประเทศไทยและประเทศเมียนมา) เป็นพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
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ส่วนในพื้นท่ีคาบสมุทรเป็นฝ่ายมหายาน จึงไม่น่าแปลกใจหากพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะปรากฏ
ร่องรอยในวัฒนธรรมทวารวดีหลังการติดต่อสัมพันธ์กับวัฒนธรรมศรีวิชัย 

จิรัสสา คชาชีวะ เสนอว่า จากหลักฐานทางโบราณคดีได้พบหลักฐานบางประการ
แสดงถึงร่องรอยของพุทธศาสนาสกุลวัชรยานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 
เช่น พุทธศตวรรษท่ี 12 พระภิกษุธรรมปาละ พระอาจารย์รูปสำคัญจากนาลันทามหาวิหารได้เดินทาง
มายังดินแดนสุวรรณทวีป (สุมาตรา) โดยในเวลาดังกล่าว นาลันทามหาวิหารกลายเป็นศูนย์กลางหนึ่ง
ของพุทธศาสนานิกายวัชรยานแล้ว (Majumdar, 1986: 144) อย่างไรก็ดีหลักฐานเกี่ยวเนื่องกับ
วัชรยานนั้นมีความหลากหลายกันออกไปตามภูมิภาคของแต่ละพื้นท่ีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ปรากฏชัดเจนท่ีสุดในอาณาจักรศรีวิชัยราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15 อาณาจักรจามปาในรัชสมัยของ
พระเจ้าอินทรวรมันท่ี 2 แห่งดงเดือง ราวพุทธศตวรรษท่ี 15 และอาณาจักรเขมรโบราณในรัชสมัย
ของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ในพื้นท่ีอื่น เช่น วัฒนธรรมทวารวดี ปรากฏหลักฐาน
แต่ไม่มากนัก อาทิ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในวัฒนธรรมทวารวดี แสดงให้เห็นถึงการเหยียบย่ำ
เทพเจ้าในศาสนาฮินดู เป็นต้น ท้ังนี้ในกรณีพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีนั้นผาสุข อินทราวุธ  
เสนอว่า ควรกำหนดให้มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14 (จิรัสสา คชาชีวะ, 2559: 342-351, ผาสุข อินทราวุธ, 
2542: 288) 

 

3.4 สรุป 

พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏร่องรอยหลักฐานต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 6 
หลักฐานในระยะนี้เป็นสัญลักษณ์มงคลทางศาสนา เช่น ลูกปัดรูปตรีรัตนะ จ้ีรูปสิงโต เป็นต้น ก่อนจะเริ่ม
พบหลักฐานในลักษณะของรูปเคารพทางศาสนาและจารึกราวพุทธศตวรรษท่ี 9 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ศิลปะอินเดียในภาคใต้ ท้ังนี้มีนักวิชาการบางท่านเสนอว่ามีอิทธิพลของศิลปะจีนด้วย การแพร่กระจาย
ของพุทธศาสนานั้นสัมพันธ์กับการเจริญขึ้นของการค้าข้ามคาบสมุทรระหว่างอินเดีย เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และจีน  

ในกรณีของจารึกพบว่า ภาษาท่ีใช้ในการจารึกพุทธศาสนามีพื้นท่ีของการกระจายตัวต่างกันไป
คือ ในภาคพื้นทวีปฝ่ังตะวันตกพบจารึกภาษาบาลีมากท่ีสุด ในพื้นท่ีอื่นพบจารึกภาษาสันสกฤตในปริมาณ
ท่ีมากกว่า จากข้อมูลข้างต้นนี้นักวิชาการหลายท่านได้แบ่งนิกายต่าง ๆ ในพุทธศาสนาท่ีมีร่องรอยใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็น 3 จำพวก ตามพื้นท่ี ๆ ต่างกันออกไปประกอบ ดังนี้ 

1. พุทธศาสนานิกายเถรวาท แพร่หลายอยู่ในพื้นท่ีวัฒนธรรมปยู ในเมียนมาและ
วัฒนธรรมทวารวดี ในประเทศไทย มีหลักฐานสำคัญคือ จารึกเนื่องในพุทธศาสนาท่ีมีเนื้อหาสอดคล้อง
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ตามข้อพระธรรมฝ่ายเถรวาท เช่น จารึกคาถาเย ธมฺมา และข้อพระธรรมอื่น ๆ ท่ีจารึกด้วยภาษาบาลี 
รวมถึงกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะอมราวดีท่ีพบมากในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11-12 เป็นต้น 

2 พุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาท อ้างอิงตามบันทึกพระภิกษุอี้จิง พุทธศาสนา
นิกายดังกล่าวแพร่หลายอยู่ในพื้นท่ีคาบสมุทรและหมู่เกาะ คือ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย 
หลักฐานสำคัญ อาทิ กลุ่มจารึกท่ีบันทึกด้วยภาษาสันสกฤต ซึ่งในบริเวณดังกล่าวไม่พบจารึกภาษาบาลี 
หลักฐานอีกประเภทหนึ่งคือตำนานเกี่ยวกับเจ้าชายคุณวรมันซึ่งเช่ือว่าเป็นพระธรรมทูต สังกัดใน  
สรรวาสติวาทะ  

3 พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน พบกระจายอยู่ท่ัวไปในราวพุทธศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นไป
อาจสัมพันธ์กับรูปแบบศิลปะคุปตะ-วกาฏกะในท่ีราบสูงเดคข่าน การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ปาละ
กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักฐานสำคัญ คือ กลุ่มจารึกภาษาสันสกฤตท่ีพบกระจายตัวอย่างมาก 
ในพื้นท่ีคาบสมุทรและหมู่เกาะ รวมถึงประเทศกัมพูชาและตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ประติมากรรม
พระโพธิสัตว์ซึ่งพบมากในราวพุทธศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นไป พุทธศาสนาสกุลนี้มีความยืดหยุ่นกว่า  
ฝ่ายเถรวาทจึงอาจสัมพันธ์กับความเป็นอาณาจักรและรัฐมากกว่า 

นอกจากนิกายท้ัง 3 ข้างต้นนักวิชาการหลายท่านยังเสนอว่า มีร่องรอยของพุทธศาสนา 
นิกายธรรมคุปตะ นิกายมัธยามิกะ และนิกายวัชรยานด้วย ท้ังนี้จากการพิจารณาองค์ความรู้ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ประเด็นหนึ่งท่ียังไม่ชัดเจนนักคือ พุทธศาสนากับการสถาปนาความเป็นรัฐหรือความเป็น
กษัตริย์ให้แก่ชนช้ันสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านเสนอว่า 
พุทธศาสนาได้เข้าสัมพันธ์กับชนช้ันสูงและสร้างความชอบธรรมบางอย่างให้กับความเป็นชนช้ันสูง แต่
ยังมีนักวิชาการไม่มากนักอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปอย่างเป็นระบบ เพราะหากพิจารณาร่วมกับศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูพบว่า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างซึ่งช่วยสนับสนุนอำนาจของชน
ช้ันปกครองมากกว่าท่ีพุทธศาสนามี จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่ากระบวนการใดท่ีทำให้พุทธศาสนาพัฒนาขึ้นมาสู่
การเป็นศาสนาในระดับรัฐในหลายพื้นท่ีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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บทที่ 4  

หลักฐานทางโบราณคดีเนื่องในพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 6-12 

ดังผู้วิจัยได้อ้างถึงแล้วว่า พุทธศาสนากับการสถาปนาความเป็นรัฐหรือความเป็นกษัตริย์ให้แก่
ชนช้ันสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทว่าความหลากหลายของนิกายทางพุทธศาสนาในเอเชีย -
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเด็นท่ียังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาศึกษามากนัก ฉะนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์หลักอยู่ท่ีการศึกษาบทบาทของพุทธศาสนากับสังคมแรกเริ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พร้อมท้ังความหลากหลายของพุทธศาสนาในช่วงต้นประวัติศาสตร์ เพราะการเข้าใจถึงนิกายท่ีแตกต่าง
หลากหลายนั้นย่อมนำมาซึ่งความคิดทางสังคมท่ีต่างกันออกไปตามโลกทัศน์ของกลุ่มนิกายต่าง ๆ  
เพื่อการเข้าใจและเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอันจะเกิดขึ้นในลำดับถัดไปนี้ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมและ 
แสดงหลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในภูมิภาค เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภายในกรอบเวลาต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-12 คือ ต้ังแต่เริ่มปรากฏหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเนื่องในวัฒนธรรมฟูนันจนถึงช่วงแรกเริ่มวัฒนธรรมทวารวดี ปยู เจนละ จาม
ปา และก่อนศรีวิชัย โดยศึกษาในพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ (ประเทศเมียนมา 
กัมพูชา เวียดนาม (เฉพาะเขตวัฒนธรรมจามปา) และไทย) ส่วนคาบสมุทร (ประเทศมาเลเซีย) และ
ภาคพื้นหมู่เกาะ (ประเทศอินโดนีเซีย) และผู้วิจัยได้ทำการแบ่งหลักฐานออกเป็นประเภทต่าง ๆ  
เพื่อพิจารณาท้ังส้ิน 5 ประเภท ประกอบด้วย 1) จารึก 2) ประติมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป 
พระโพธิ สัตว์  สถูปจำลอง และประติมากรรมอื่น  ๆ 3) พระพิมพ์  4) ภาพเล่าเรื่อง และ 5) 
สถาปัตยกรรม  

เพื่อความเข้าใจภาพรวมของหลักฐาน ผู้วิจัยจะอธิบายหลักฐานท่ีพบตามลำดับของพื้นท่ีและ

ลำดับของหลักฐานจากจารึกถึงสถาปัตยกรรม ตามลำดับดังนี้ 1) คาบสมุทรและหมู่เกาะ หมายถึง

ประเทศมาเลเซีย-อินโดนีเซีย 2) ประเทศเมียนมา 3) ประเทศกัมพูชา 4) ประเทศเวียดนาม (เฉพาะ

ในเขตวัฒนธรรมจามปา) และ 5) ประเทศไทย 
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4.1 พื้นที่คาบสมุทรและหมู่เกาะ  

พื้นท่ีคาบสมุทรและหมู่เกาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นท่ีของประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซียปัจจุบัน เอกสารจีนอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 6-13 หลายฉบับอ้างถึงการเดินทาง
ของภิกษุจีนมายังภูมิภาคหมู่เกาะเพื่อเดินทางต่อไปยังอินเดีย หรือเพื่อเดินทางจากอินเดียกลับสู่
แผ่นดินจีน อาทิ พระภิกษุอี้จิงได้เดินทางมาพำนัก ณ บริเวณหมู่เกาะชวาถึง 2 ครั้ง โดยดินแดนแห่งนี้
เป็นท่ีพำนักเพื่อเตรียมตัวก่อนจะเดินทางไปศึกษาพระคัมภีร์ต้นฉบับ ณ ชมพูทวีป และเมื่อได้รับพระคัมภีร์
จากชมพูทวีปแล้ว ท่านก็ได้เดินทางกลับมายังดินแดนแห่งนี้อีกครั้งเพื่อแปลและคัดลอกพระคัมภีร์  
(I-Tsing, 1966: xxxiii-xxxiv) ด้วยสภาพแวดล้อมและสถานท่ีต้ังท่ีเอื้ออำนวยต่อการเดินทางข้าม
คาบสมุทรระหว่างอินเดียและจีน ส่งผลให้พื้นท่ีคาบสมุทรและหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อุดมไปด้วยหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก ดังนี้  
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4.1.1 หลักฐานจารึก  

จากการเก็บข้อมูลในเบ้ืองต้นผู้วิจัยพบว่า จารึกในพื้นท่ีคาบสมุทรและหมู่เกาะมีอายุระหว่าง 
พุทธศตวรรษท่ี 6-13 จำนวน 11 หลัก จารึกแต่ละหลักมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1.1 จารึกในประเทศมาเลเซีย 

 

 

(ที่มา: Khaw, Ramli, Nik Abdul Rahman, and 
Zainun, 2011: 20) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อจารึก จารึกสุไหงมัส 1 (Sungai Mas I) 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ตัวอักษร-

ภาษา 
อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
กัมปุง สุไหงมัส  

(Kampun Sungai Mas)  
รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย 

ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นจารึกแผ่นหินสลัก 
เป็นรูปสถูปนูนต่ำ  

ขนาดกว้าง 41 เซนติเมตร  
ยาว 25 เซนติเมตร  
หนา 5 เซนติเมตร 

เนื้อหา: จารึกคาถาในพุทธศาสนาจำนวน 2 บาท 
บาทท่ี 1:  
อัชญานาจ (จิ)ยาเต กรรมะ ชันมนะ กรรมะ การะ 
บาทท่ี 2:  
[อัชญานา] (จิ)ยาเต กรรมะ กรรมะ ภาวะ [นะ ชะ] 
ยะ 
สันนิษฐานข้อความในจารึกระบุถึง คาถา เย เต (YE 
TE mantra) ซึ่ ง เป็ น ส่ วน ต่อของคาถาเย  ธมฺ ม า 
(Allen, 1985: 38-41, 49; Khaw, Ramli, Nik Abdul 
Rahman, and Zainun, 2011: 9) 
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(ที่มา:  Jabatan Sejarah The Historian Secret 

Society, 2016) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อจารึก จารึกสุไหงมัส 2 (Sungai Mas II) 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
กัมปุง สุไหงมัส  

รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย 

ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นจารึกแผ่นหิน 
ขนาดกว้าง 1.8-2.5 เซนติเมตร  

ยาว 1.45 เซนติเมตร  
มีจารึกท้ัง 2 ด้าน 

เนื้อหา: พุทธภาษิตจากคัมภีร์ “สาครมติปริปฤจฉา” 
ของนิกายมัธยามิกะ (Khaw, Ramli, Nik Abdul Rahman, 
and Zainun, 2011:10-11) 

(ที่มา:   Hassan, Zolkurnian Chia, Stephen and 
Mohd Isa, Hamid, 2011: 41) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อจารึก จารึกจาก SB1B 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

ตัวอักษร-ภาษา 
อักษรพราหมี-ปัลลวะ ภาษา

สันสกฤต 

สถานที่พบ 
โบรานสถาน SB1B แหล่งโบราณคดี 
สุไหง บาตู / บูจังวัลเลย์ รัฐเกดะห์ 

ประเทศมาเลเซีย 

ลักษณะ 
ของจารึก 

ขนาดราว 5 เซนติเมตร จำนวน 7 แผ่น 
แผ่น 1 เป็นหิน อีก 6 แผ่นเป็นทอง 
มีจารึกหนึ่งด้าน รวมท้ังส้ิน 8 ประโยค 

เนื้อหา: สันนิษฐานว่า สะท้อนถึงการฝึกฝนจิตใจทาง   
พุทธศาสนา ใกล้เคียงกับจารึกสุไหงมัส 2 ( Hassan, 
Zolkurnian Chia, Stephen and Mohd Isa, Hamid, 
2011: 40) 
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เนื้อหาของจารึกสุไหงมัส 2 และจารึกจาก SB1B กล่าวถึง พละ 10 (Bala), วสรัทยะ 4 
(Vasaradya) หมายถึงพลังพิเศษท้ัง 4, ธรรม อเวนิกะ 18 (Dharma Avenika) หมายถึง ความ
สันโดษของพระพุทธองค์ท้ัง 18 พร้อมด้วยการเข้าถึงธรรมะ อันเกิดขึ้นจากเข้าใจถึงการไม่มีอยู่ (สุญญ
ตา) ผู้เข้าถึงพระธรรมนี้ คือ ผู้เข้าถึงธรรมมะ / ผู้เข้าถึงพระพุทธะ (Hergoualch, 2002: 209 อ้างถึง
ใน Hassan, Chia, and Mohd Isa, 2011: 40) จึงมีความเป็นไปได้ว่า จารึกท้ัง 2 อาจมีท่ีมาของเนื้อหา
เดียวกัน คือ คัมภีร์ “สาครมติปริปฤจฉา” ของนิกายมัธยามิกะ (Khaw, Ramli, Nik Abdul Rahman, and 
Zainun, 2011: 10-11) 

“รักตมฤตติกา” หรือ “ประเทศดินแดง” นี้ ยอร์ช เซเดส์สันนิษฐานว่า อาจตรงกับ

ประเทศท่ีเรียกว่า “จิถู” (Chih-t’u) ของชาวจีน ซึ่งอาจต้ังอยู่บนอ่าวไทยแถบบริเวณจังหวัดพัทลุงใน

ภาคใต้ของประเทศไทย หรือแถบรัฐกลันตันทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมาเลเซีย (หม่อมเจ้าสุ

ภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 28; Cœdès, 1968: 51) อมรา ศรีสุชาติ กล่าว่า รักตมฤตติกา หรือ กฏาหะนี้ คือ 

ช่ือถู ครอบคลุมพื้นท่ีต้ังแต่สงขลา-นราธิวาสในฝ่ังตะวันออก และพื้นท่ีรัฐเกดะห์และปลิซในทางทิศ

ตะวันตก (อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 33) พอล วีทลีย์ (Paul Wheatley) ให้ความเห็นว่า ประเทศจิถูเป็น

ส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนัน ต้ังอยู่ในเขตรัฐกลันตัน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์  

มีผู้นับถือพุทธศาสนาอยู่เล็กน้อย (Wheatley, 1961: 28-30, 36) 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 74) 

ลำดับที่ 4 

ชื่อจารึก 
จารึกมหานาวิกพุทธคุปตะ  

(The Buddhagupta Inscription) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
กัมปุง สุไหงมัส  

รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย 

ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นจารึกแผ่นหินสลักรูปสถูปนูนต่ำ 
รูปแบบและขนาดคล้ายคลึงกับ 

จารึกสุไหงมัส 1 
เนื้ อหา : ขอให้การเดินทางมหานาวิก  (นายเรือ )  
พุทธคุปตะแห่งรักตมฤตติกา (ดินแดนดินแดง) ประสบ
ความสำเร็จ (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549 28) 
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4.1.1.2 จารึกในประเทศอินโดนีเซีย 

จอห์น มิกซิค (John Miksic) สันนิษฐานว่า จารึกดังกล่าวควรจะถูกใช้เป็นเครื่องราง

บรรจุภายในสถูป หรือศาสนสถานมากกว่าจะใช้เพื่อการอ่าน จิรัสสา คชาชีวะเสนอว่า ข้อความใน

จารึกเกิดจากการคัดลอกจากคัมภีร์ต้นฉบับซึ่งอาจถูกนำเข้ามาท่ีชวาต้ังแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 10 

โดยเจ้าชายคุณวรมันแห่งแคชเมียร์ โดยการคัดลองดังกล่าวคาดว่ากระทำขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 12 

ท้ังนี้จารึกดังกล่าวมีลักษณะทางไวยากรณ์สันสกฤตท่ีไม่เคร่งครัดนักสันนิษฐานว่า อาจแต่งขึ้นใน

ท้องถิ่นเอง และสนับสนุนข้อเสนอท่ีว่า จารึกกลุ่มนี้มิได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อการอ่านตามไวยากรณ์ 

(Miksic, 1990: 23; จิรัสสา คชาชีวะ, 2559: 128) 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ 1 
ชื่อจารึก จารึกแผ่นทองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 10 แผ่น 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 
ตัวอักษร-ภาษา ตัวอักษรไม่แน่ชัด - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ ไม่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าเคยบรรจุอยู่ในสถูป ในพื้นท่ีเกาะชวา 

ลักษณะของจารึก 
เป็นแผ่นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 8 แผ่นแรกมีจารึกสองด้าน  

อีก 2 แผ่นมีจารึกเพียงด้านเดียว แผ่นสุดท้ายมีสัญลักษณ์ซึ่งไม่อาจเข้าใจ 
เนื้อหา: ในจารึก 8 แผ่นท่ีปรากฏจารึกท้ังสองด้าน บรรยายหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา
ได้แก่ “ปฏิจจสมุปบาท” อีก 2 แผ่นเป็นจารึกส้ัน ๆ ระบุถึงหลักความเช่ือในพุทธศาสนา (Miksic, 
1990: 23) 
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(ที่มา: OD-3895I-Situs Batu Pahat,  

เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2563, เข้าถงึได้จาก 
https://www.pinterest.com/pin/599049187917015725/) 

ลำดับที่ 2 

ชื่อจารึก 
จารึกบาตู ปาหัต  
(Batu Pahat) 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

ตัวอักษร-ภาษา 
ตัวอักษรไม่แน่ชัด – 

ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก

เกาะกาลิมันตัน 

ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นหินโดดธรรมชาติ 
ขนาดใหญ่ มีการสลักหินเป็น

รูปสถูป 7 องค์ มีจารึก 
ด้านใต้ของสถูปท้ัง 7 องค์ 

เนื้อหา: จารึกฉันท์อธิบายถึงเหตุแห่งการเกิด 
(ปฏิจจสมุปบาท) และกฎแห่งกรรม (Skilling, 
2014: 61) 

 
(ที่มา: Indradjaya, 2014: 117) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อจารึก จารึกพระพิมพ์จากบาตูจายา 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา ตัวอักษรไม่แน่ชัด - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
บาตูจายา (Batujaya) จังหวัด 

ชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย 

ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นจารึกอยู่บริเวณด้านใต้ฐาน
พระพุทธรูปซึง่ถูกขนาบด้วย 
พระโพธิสัตว์จำนวน 2 องค์  

บนพระพิมพ์ดินดิบ 
เนื้อหา: สันนิษฐานว่าเป็นมนต์ในพุทธศาสนามหายาน ? 
(Indradjaya, 2014: 117) 
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ลำดับที่ 4 
ชื่อจารึก จารึกจากจันทิ บาลังโดกัน (Candi Blandongan) 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา ตัวอักษรไม่แน่ชัด - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ บาตูจายา จังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย 
ลักษณะของจารึก เป็นแผ่นดินเผาและแผ่นทอง 

เนื้อหา: กล่าวถึงคาถา อัชญานาจ (จิ)ยาเต กรรมะ เป็นท่ีนิยมมากในแถบคาบสมุทรและหมู่เกาะ 
(Indradjaya, 2014: 117) 
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4.1.2 หลักฐานประติมากรรม  

หลักฐานประติมากรรมท่ีรวบรวมได้มีท้ังส้ิน 13 ช้ิน โดยหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในเขตประเทศ

อินโดนีเซียมากกว่าในประเทศมาเลเซีย ดังนี้ 

4.1.2.1 ประติมากรรมในประเทศมาเลเซีย  

4.1.2.1.1 พระพุทธรูป 

 

 

 

 

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 106) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ ต้นพุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
บูจัง วัลเลย์ (Bujang Valley)  
รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตริภังค์  
ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  
พระหัตถ์ขวาแสดงวรทมุทรา 

ข้อสังเกต: - 

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 110) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน ดินเผา 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
บูจัง วัลเลย์ รัฐเกดะห์  

ประเทศมาเลเซีย 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  
พระหัตถ์ซ้ายแสดงอภัยมุทรา 

ข้อสังเกต: - 
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(ที่มา: Guy, 2014: 75) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ คาบสมุทรมลายู 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  

พระหัตถ์ขวาหักหาย 

ข้อสังเกต: - 

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 102) 

ลำดับที่ 4 
ชื่อ เศียรพระพุทธรูป หินทราย 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ 
บูจัง วัลเลย์ รัฐเกดะห์  

ประเทศมาเลเซีย 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
สภาพชำรุดเหลือเพียงพระเศียร  

และส่วนพระพักตร์ถูกตัด 

ข้อสังเกต: - 
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4.1.2.2 ประติมากรรมในประเทศอินโดนีเซีย 

4.1.2.2.1 พระพุทธรูป 

 

 

 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 75) 

ลำดับที่ 5 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ 
บูจัง วัลเลย์ รัฐเกดะห์  

ประเทศมาเลเซีย 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว 
ประทับยืนตริภังค์เล็กน้อย  

พระหัตถ์ขวาแสดงวิตรรกมุทรา 

ข้อสังเกต: - 

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 28) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
เมาราจัมบิ (Muara jambi)  

เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
ประทับยืนตรง (สมภังค์)  

ครองจีวรห่มคลุม เรียบไม่มีริ้ว 

ข้อสังเกต: พระพุทธรูปมีการลงรักปิดทอง 
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(ที่มา: Fontein, 1990: 179) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
โกตาบลาเตอร์ (Kotablater) 

จัมเบอร์ (Jamber) ชวาตะวันออก 
ประเทศอินโดนีเซีย 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มเฉียง มีริ้ว  

พระหัตถ์ขวาแสดงอภัยมุทรา 

ข้อสังเกต: มีลักษณะของพระพุทธรูปศิลปะลังกาและ
อินเดียใต้ คือ แสดงอภัยมุทราแบบหันสันพระหัตถ์ 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 8) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ พระพุทธรูปสำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
เมืองสิเกนเดง (Sikendeng) 

จังหวักสุลาเวสีกลาง 
ประเทศอินโดนีเซีย 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มเฉียง มีริ้ว 
มีสภาพชำรุด พระวรกายท่อนล่างหัก

หาย พระกรหักหายท้ัง 2 ข้าง 
ข้อสังเกต: มีลักษณะของพระพุทธรูปศิลปะลังกา 
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(ที่มา: Beguin, 2009: 128) 

ลำดับที่ 4 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
จัดแสดง ณ  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
อินโดนีเซีย 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตริภังค์เล็กน้อย  
ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  
พระหัตถ์ขวาแสดงวิตรรกมุทรา 

ข้อสังเกต: - 

 
(ที่มา: Manguin, 2014: 115) 

ลำดับที่ 5 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
จากจันทิติงกิป (Candi TIngkip)  

จังหวัดสุมาตราใต้  
ประเทศอินโดนีเซีย 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มคลุม เรียบไม่มีริ้ว  
พระหัตถ์ขวาแสดงวิตรรกมุทรา  

พระหัตถ์ซ้ายหักหาย 
ข้อสังเกต: เป็นพระพุทธรูปศิลา ลักษณะคล้ายศิลปะ 
ทวารวดี 
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(ที่มา: Beguin, 2009: 128) 

ลำดับที่ 6 

ชื่อ 
พระพุทธรูปประทับยืนสำริด 

กะไหล่ทองคำ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
ปัจจุบันจัดแสดง ณ  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
อินโดนีเซีย 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มคลุม  

พระหัตถ์ขวาแสดงวิตรรกมุทรา 
ข้อสังเกต: พระหัตถ์ซ้ายคล้ายถือบาตรในพระหัตถ์ 

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 22)  

ลำดับที่ 7 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 

เมืองบูกิต เซกุนตัง  
(Bukit Siguntang)  

จังหวัดปาเล็มบัง (Palembang)  
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มคลุม มีริ้วประดิษฐ์  

สภาพชำรุด พระหัตถ์ท้ัง 2 หักหาย  
พระบาทหักหายเช่นกัน 

ข้อสังเกต: พระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่ สูงถึง 277 
เซนติเมตร นับเป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่สุดในช่วง 
พุทธศตวรรษท่ี 12 ท่ีพบในประเทศอินโดนีเซีย  
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4.1.2.2.2 พระโพธิสัตว ์

จากหลักฐานท้ังส้ิน 13 ช้ิน จะสามารถแบ่งเป็นหลักฐานจากประเทศมาเลเซีย 5 ช้ิน และประเทศ
อินโดนีเซีย 8 ช้ิน ปรากฏข้อสังเกตประการหนึ่งว่า หลักฐานในประเทศมาเลเซียท้ังหมดเป็นพระพุทธรูป และ
ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นท่ีรัฐเกดะห์เช่นเดียวกับหลักฐานประเภทจารึก ประเทศอินโดนีเซียนั้นปรากฏ
หลักฐานคล้ายคลึงกับในกรณีของประเทศมาเลเซียคือ จากหลักฐานท้ัง 8 ช้ิน เป็นพระพุทธรูป 7 ช้ิน และ
พระโพธิสัตว์เพียง 1 ช้ินซึ่งอาจเป็นร่องรอยของพุทธศาสนามหายาน 

 

 

 
(ที่มา: Manguin, 2014: 115) 

ลำดับที่ 1 

ชื่อ 
ประติมากรรมพระอวโลกิเตศวรศิลา 

ประทับยืน 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
บินกิน (Bingin) จังหวัดสุมาตราใต้ 

ประเทศอินโดนีเซีย 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง นุ่งผ้ายาวกรอมเท้า 
มี 4 กร โดยพระหัตถ์ขวาท้ัง 2 หักหาย 
พระหัตถ์ซ้ายไม่เห็นของถือชัดเจน 

ข้อสังเกต: - 
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4.1.3 พระพิมพ์  

หลักฐานประเภทนี้มีปริมาณท่ีมากกว่าจะรวบรวมได้ครบท้ังหมดทุกช้ิน ในการศึกษาครั้งนี้  
จึงทำการแบ่งรูปแบบของพระพิมพ์ออกตามรูปแบบต่าง ๆ ท่ีพบ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 

 

 
(ที่มา: Indradjaya, 2014: 117) 

ลำดับที่ 1 

ชื่อ 
พระพิมพพ์ระพุทธเจ้า 
ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 

แสดงภาพ พระพุทธเจ้า 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
บาตูจายา ชวาตะวันตก  

ประเทศอินโดนีเซีย 
วัตถุดิบ ดินเผา 

ลักษณะ: พระพุทธเจ้าแสดงวิตรรกมุทรา ประทับนั่ง
ห้อยพระบาทบนบัลลังก์ ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 องค์ 
ปรากฏจารึกด้านล่าง โดยรูปแบบนี้พบกระจายท่ัวไปใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
(ที่มา: Indradjaya, 2014: 117) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ พระพิมพร์ูปสถูป 

แสดงภาพ สถูป 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
อุมา อันยาร์ (Uma Anyar)  

เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
วัตถุดิบ ดินเผา 

ลักษณะ: มีสถูปประธานล้อมด้วยประภามณฑล แวดล้อม
ด้วยแถวสถูปขนาดเล็กเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
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4.1.4 ภาพเล่าเร่ือง  

ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 13 ในพื้นท่ีคาบสมุทรและหมู่เกาะพบภาพเล่าเรื่องเพียง 1 ภาพเท่านั้น 
ได้แก่ ภาพสลักสถูป 7 องค์เรียงกันจากบาตู ปาหัต หรือจารึกบาตู ปาหัต (ภาพท่ี 22) ซึ่งได้กล่าวถึงแล้ว
บางส่วน ท้ังนี้ภาพสลักดังกล่าวสลักอยู่บริเวณหินโดดธรรมชาติ มีการตัดหินออกเป็นช่องก่อนจะสลัก 
ภาพสถูปท้ัง 7 องค์ลงไป สันนิษฐานว่า สถูปท้ัง 7 องค์นี้อาจเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า 7 องค์ เนื่องจาก
สถปูในทางประติมานวิทยาสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าได้ (Skilling, 2014: 61) 
 

 
ภาพท่ี 22 ภาพสลักสถูป 7 ทิศ จากบาตู ปาหัต 

(ท่ีมา: OD-3895I-Situs Batu Pahat, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2563,  

เข้าถึงได้จาก https://www.pinterest.com/pin/599049187917015725/) 

 

 

 

 

 



  121 

4.1.5 สถาปัตยกรรม  

หลักฐานประเภทสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาซึ่งมีอายุถึงพุทธศตวรรษท่ี 12 นั้น 
มีเพียง 2 แห่งเท่านั้น ประกอบด้วย 1) สถูปสุไหง บาตู และ 2) จันทิ บาลังโดกัน อย่างไรก็ดี ในช่วง
ร่วมสมัยนั้นปรากฏการสร้างอาคารสถาปัตยกรรมเนื่องในศาสนาอื่นร่วมอยู่ด้วย เช่น กลุ่มเทวาลัย
ศาสนาฮินดู บนท่ีราบสูงเดียง (Diang plateau) สร้างโดยราชวงศ์สัญชัย ในราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 
เป็นต้น (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก: 4, 12)  

4.1.5.1 สถูปสุไหง บาตู แหล่งโบราณคดีสุไหงบาตู (Sungai Batu) ต้ังอยู่ในบริเวณบูจัง 
วัลเลย์ รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซียปัจจุบัน ในปีพ.ศ. 2552 นักโบราณคดีชาวมาเลเซียจากสถาบันวิจัย 
Centre for Global Archaeological Research มหาวิทยาลัยซาน มาเลเซีย (Sains Malaysia) 
ปีนัง พร้อมด้วยนักโบราณคดีจากกรมมรดกแห่งชาติ (Department of National Heritage) ได้
ร่วมกันขุดค้นแหล่งโบราณคดีสุไหง บาตู พบสถาปัตยกรรมก่อด้วยอิฐ 1 หลัง คือ โบราณสถาน SB1B 
พร้อมโครงสร้างอิฐซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเขื่อน (SB1A) และโบราณวัตถุอีกจำนวนมาก อาทิ จารึก 
SB1B ลูกปัดแก้ว รูปผู้หญิงอุ้มเด็ก ช้ินส่วนประติมากรรมหิน เป็นต้น (Hassan, Chia, and Mohd 
Isa, 2011: 33-40; อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 108, 110)  

โบราณสถาน SB1B เป็นโบราณสถานสร้างด้วยอิฐ อาคารหลังนี้สามารถ
แยกองค์ประกอบของอาคารได้เป็น 3 ส่วน คือ 1) ฐานรอบอาคารทรงกลม 2) ฐานอาคารประธาน
ทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส และ 3) ส่วนกลางทรงกลม (ภาพท่ี 23-24) สันนิษฐานว่า อาคารหลังนี้อาจสร้างขึ้น
เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา พิจารณาจากการพบช้ินส่วนภาชนะดินเผาบริเวณฐานกลม 
อาจแสดงถึงพิธีกรรมบางอย่าง ท้ังนี้รูปแบบของอาคารท่ีมีฐานกลมล้อมรอบนั้น อาจสะท้อนถึง
จักรวาลวิทยา เพราะตัวฐานกลมนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ พระจันทร์ และโลก (Hassan, Chia, 
and Mohd Isa, 2011: 38) 

โครงสร้างเขื่อน SB1A เป็นแนวโครงสร้างก่อด้วยอิฐอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำ

ทางด้านทิศตะวันออกของแหล่ง โครงสร้างดังกล่าวสร้างขนาบตามแนวแม่น้ำ (เหนือ-ใต้) ประมาณ 

4.8 เมตร แต่สันนิษฐานว่า อาจจะยาวต่อเนื่องไปอกีถึง 100 เมตร ในระหว่างการขุดค้นบริเวณดังกล่าว

ได้พบช้ินส่วนกระเบ้ืองมงุหลังคาจึงมีความเป็นไปได้ว่า เข่ือนนี้อาจมีโครงสร้างหลังคาคลุมอยู่ 

(Hassan, Chia, and Mohd Isa, 2011: 42, 44) (ภาพท่ี 25) 
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ภาพท่ี 23 ภาพลายเส้นโบราณสถาน SB1B แหล่งโบราณคดีบูจังวัลเลย์ 

(ท่ีมา: Hassan, Chia, and Mohd Isa, 2011: 38 ) 
 

 
ภาพท่ี 24 โบราณสถาน SB1B แหล่งโบราณคดีบูจังวัลเลย์ 

(ท่ีมา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 108) 
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ภาพท่ี 25 โครงสร้างเข่ือน SB1A แหล่งโบราณคดีบูจังวัลเลย์ 

(ท่ีมา: Hassan, Chia, and Mohd Isa, 2011: 42) 

ท้ังนี้ทางโครงการได้เลือกนำตัวอย่างอินทรีย์วัตถุบางส่วนท่ีพบร่วมกับโบราณสถานท้ังสอง
ไปตรวจหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีหาค่าอายุจากเรดิโอคาร์บอน (Radiocarbon) วิธี AMS 
(Accelerated mass spectrometry) และวิธี OSL (Optical stimulated luminescence) พบว่า 
สถาปัตยกรรมท้ังสองควรมีอายุเมื่อแรกสร้างอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 6-7 และถูกใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 ดังพบจารึก SB1B ซึ่งได้กล่าวแล้ว (Hassan, Chia, and Mohd Isa, 
2011: 35-37) 

4.1.5.2 จันทิ บาลังโดกัน (Candi Blandongan) ต้ังอยู่ท่ีเมืองบาตูจายา จังหวัด
ชวาตะวันตก เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย (ภาพท่ี 26) เป็นโบราณสถานอิฐสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 12 
ลักษณะโดยรวมของโบราณสถานแห่งนี้ คือ ฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัสยกเก็จบริเวณมุมท้ัง 4 ของอาคาร ตัวฐาน
มีบันไดทางขึ้น 4 ด้าน ด้านบนปรากฏเป็นลานประทักษิณรอบโครงสร้างทรงส่ีเหล่ียมซึ่งมีการทำ 
ส่วนยุบเข้า ลักษณะคล้ายซุ้มจระนำท้ัง 4 ด้าน หรือคล้ายฐานล่างคือ เป็นอาคารผังส่ีเหล่ียมยกเก็จ  
เอกุสติจันโต อินทรทชยะ (Agustijanto Indradjaya) กล่าวว่า อาคารแห่งนี้มีลักษณะคล้ายวัดพระเมรุ
จังหวัดนครปฐม ศิลปะทวารวดี ในภาคกลางของประเทศไทย (Indradjaya, 2014: 117) 
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ท้ังนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่า รูปแบบของฐานอาคารแห่งนี้มีความคล้ายคลึงกับชุดฐานของเจดีย์
จุลประโทน จังหวัดนครปฐม ระยะแรกมากกว่าวัดพระเมรุ เนื่องจากมีลวดบัวขนาดใหญ่และมีการ
เจาะช่องสำหรับบรรจุภาพเล่าเรื่อง และมีการสร้างลานทักษิณพร้อมบันไดขึ้นลงท้ัง 4 ด้านใกล้เคียง
กับจันทิบาลังโดกันแห่งนี้ 
 

 
ภาพท่ี 26 จันทิบาลังโดกัน 

(ท่ีมา: Krisma Adiwibawa, Candi Blandongan: Another Buddhist Temple in WestJava,  

เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก  

https://krismaadiwibawa.wordpress.com/2016/07/07/candi-blandongan/)



 
 

12
5 

 
แผ

นท่ี
ท่ี 

5 
กา

รก
ระ

จา
ยตั

วข
อง

โบ
รา

ณส
ถา

นเ
นื่อ

งใน
พุท

ธศ
าส

นา
ใน

ปร
ะเ

ทศ
มา

เล
เซ

ียแ
ละ

อิน
โด

นีเ
ซีย

 
(ดั

ดแ
ปล

งจ
าก

 G
oo

gle
 E

ar
th

 P
ro

)



  126 

4.2 ประเทศเมียนมา 

4.2.1 หลักฐานจารึก  

พบท้ังส้ิน 11 ช้ิน ประกอบด้วย  

 

 
 

 
(ที่มา: Singer, 2008: 168) 

ลำดับที่ 1 

ชื่อจารึก 
จารึกตวง ปวก จี  

(Taung Pauk Gyi) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 8-10 

ตัวอักษร-ภาษา พราหมี – ภาษาไม่แน่ชัด 

สถานที่พบ 
ระหว่างเมือง Kyauk Taw  

กับวัดพระมหามุน ี
ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นแผ่นหินมีรูปทรงแบบ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

เนื้อหา: อ้างการเสด็จมายังอารกันของพระพุทธเจ้า 
(Singer, 2008: 29-30) 

 
(ที่มา: ยุทธพร นาคสุข, 2557: 131) 

ลำดับที่ 2 

ชื่อจารึก 
จารึกลานทอง จากกรุสถูปขิ่นบ๊ะโกง  

(Khin Ba Gon) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 10-11 

ตัวอักษร-ภาษา ปัลลวะ - ภาษาบาลี 
สถานที่พบ เมืองศรีเกษตร จังหวัดแปร 
ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นแผ่นทองรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
จำนวน 20 แผ่น 

เนื้อหา: ประกอบด้วย ปฏิจจสมุปบาท, ญาณทสนะ,       
โพธิปักขิยธรรม, เวสารัชชสูตร, มหาสีหนาทสูตร,        
พุทธญาณ, ปฏิสัมภิทามรรค, คาถา “มคฺคานํ อฏฺฐานิโก 
เสฏฺโฐฯ” (ยุทธพร นาคสุข, 2557: 121-122) 
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สันนิษฐานว่า ข้อพระสูตรเหล่านี้มีท่ีมาจากบทพระอินทร์เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าเมืองรา

ชคฤห์ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค และสวดอิติปิโสภควาฯ ในทีฆนิกาย ท้ังนี้จารึกลานทองขิ่นบ๊ะโกง
นับเป็นจารึกท่ีมีความยาวท่ีสุดในอาณาจักรศรีเกษตร และมีความหลากหลายของพระสูตรมากท่ีสุด 
(Luce, 1985: 1, 139; ยุทธพร นาคสุข, 2557: 121-122) 

 

 
กอร์ดอน แฮนนิงตัน ลูช (Gordon Hannington Luce) สันนิษฐานว่า ลำดับอดีตพุทธเจ้า

และพระสาวกท้ัง 4 รูปนี้อ้างอิงตามนิทานกถาและพุทธวงศ์ (Luce, 1985: 1, 137) 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 81) 

ลำดับที่ 3 

ชื่อจารึก 
จารึกผอบเงินประดับด้วยรูป

พระพุทธเจ้า จากกรุขิ่นบ๊ะโกง 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 10-11 

ตัวอักษร-ภาษา ปัลลวะ - ภาษาบาลี 
สถานที่พบ เมืองศรีเกษตร จังหวัดแปร 

ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นจารึกบริเวณขอบบนของ 
ผอบเงินทรงกลม ประดับด้วย 
รูปพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ 

เนื้ อหา : ระบุถึงพระนามของพระอดีตพุทธเจ้า 4 
พระองค์ (โกนาคมนะ, กกุสันธะ, กัสสปะ และโคตมะ)  
พร้อมด้วยพระสาวกของพระสมณโคดมอีก 4 องค์ คือ  
กัสสปะ โมคคัลลานะ สารีบุตร ? และอานนท์ ? (Luce, 
1985: 1, 137) 
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(ที่มา: ยุทธพร นาคสุข, 2557: 134) 

ลำดับที่ 4 
ชื่อจารึก จารึกจากกำแพงเมืองฮาลิน 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 10-11 
ตัวอักษร-ภาษา ปยู - ปยู 

สถานที่พบ 
กำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

เมืองโบราณฮาลิน 
ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นหลักหินรูปทรงคล้ายใบเสมา 

เนื้อหา: อาคาร (เจดีย์ ?) หลังนี้สร้างขึ้นโดยรุพหิ ผู้
ประเสริฐ ผู้เป็นลูกของทะวิงติงมลิงและเป็นหลานของ 
นคะกโนผู้ประเสริฐ (ยุทธพร นาคสุข, 2557: 134) 

 
(ที่มา: ยุทธพร นาคสุข, 2557: 130) 

ลำดับที่ 5 

ชื่อจารึก 
จารึกลานทองหม่าวง์กั่น 

(Maunggan) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

ตัวอักษร-ภาษา ปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
หมู่บ้านหม่าวง์กั่น  

เมืองศรีเกษตร จังหวัดแปร 
ลักษณะ 
ของจารึก 

แผ่นลานทองรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
ขนาดยาว 2 แผ่น 

เนื้อหา: แผ่นที่ 1 เยธมฺมา, อิทธิบาท 4, สัมมัปปธาน 
4, สติปัฏฐาน 4, สัจจะ 4, ขันธ์ 5, โพชฌงค์ 7 และ
อริยมรรค 8 สันนิษฐานว่ามาจากอภิธรรมปิฎก 
แผ่นที่  2 คาถาเยธมฺมา, อิ ติปิ โส และสฺวากขาโต 
สันนิษฐานว่ามาจาก มหาปรินิพานสูตร ทีฆนิกาย 
(Luce, 1985: 1, 175; Hazra, 1982: 60-63) 
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โนเอล์ เอฟ. สิงเกอร์ กล่าวว่า ตัวอักษรบนระฆังนี้สันนิษฐานว่ามีท่ีมาจากพื้นท่ีเบงกอล และ

ระฆังนี้เป็นส่ิงท่ีพระสงฆ์รูปหนึ่งไม่ทราบช่ือ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ครอบครัวและพระอุปัชฌายาจารย์
ของท่าน (Singer, 2008: 33) 

 
 

 
(ที่มา: Luce, 1985: 2, plate 98 c) 

ลำดับที่ 6 

ชื่อจารึก 
ช้ินส่วนจารึกหินจาก 

เจดีย์โบโบจี (Bawbawgyi) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

ตัวอักษร-ภาษา ปัลลวะ - ภาษาบาลี 
สถานที่พบ เจดีย์โบโบจี เมืองศรีเกษตร 
ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นแผ่นหินแตกออกเป็น 3 แผ่น  
มีจารึก 1ด้าน 

เนื้อหา: สันนิษฐานว่ามาจากบท วิภังคะ ในอภิธรรมปิฎก 
(Luce, 1985: 1, 175-176) 

 
(ที่มา: Singer, 2008: 168) 

ลำดับที่ 7 

ชื่อจารึก 
จารึกระฆังสำริด สัน ชเว บู  

(San Shwe Bu) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

ตัวอักษร-ภาษา นาครี - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
หมู่บ้าน Prinedaung  

ตอนเหนือของเมืองไวษาลี (ยะไข่) 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บริเวณตัวองค์ 
ของระฆงัสำริด 

เนื้อหา: หลักธรรมพื้นฐานในแบบมหายาน (Singer, 
2008: 33) 
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ลำดับที่ 8 
ชื่อจารึก จารึกพระนางสาวิตัมจันทระ 

อาย ุ พุทธศักราช 1063-1118 
ตัวอักษร-ภาษา นาครี - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ เมืองไวษาลี (ยะไข่) 
ลักษณะของจารึก ไม่ทราบแน่ชัด 

เนื้อหา: จารึกมีท้ังส้ิน 4 บรรทัด โดย 2 บรรทัดแรกเป็นคาถาเย ธมฺมา และในส่วน 2 บรรทัดถัดมา
กล่าวถึงการถวายทานแด่พระศาสนาโดยพระราชินี (พระนางสาวิตัมจันทระ) (Singer, 2008: 36) 

 
(ที่มา: Singer, 2008: 168) 

ลำดับที่ 9 
ชื่อจารึก จารึกพระเจ้าวีรจันทระ 

อาย ุ พุทธศักราช 1118-1121 
ตัวอักษร-ภาษา นาครี - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ เมืองไวษาลี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

แผ่นหินรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

เนื้อหา: พระเจ้าวีรจันทระทรงสร้างเจดีย์ท้ังส้ิน 100 
องค์รอบเมืองของพระองค์ (ไวษาลี) (Singer, 2008: 
37) 
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(ที่มา: Singer, 2008: 169) 

ลำดับที่ 10 
ชื่อจารึก จารึกอนันทะ จันทระ 

อาย ุ พุทธศักราช 1192 
ตัวอักษร-ภาษา นาครี - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ เมืองไวษาลี (ยะไข่) 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกสลักบนแผ่นหิน 
รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีข้อความ 65 
บรรทัด มีข้อความท้ังส้ิน 4 ด้าน 

เนื้อหา: การทำบุญโดยกษัตริย์พระราชวงศ์จันทระ
(Singer, 2008: 39-42) 

 
(ที่มา: Luce, 1985: 2, plate 72 e-f) 

ลำดับที่ 11 

ชื่อจารึก 
จารึกพระสูตรจากเจดีย์โบตะทอง  

(Bo at htaung) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา ปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
ภายในกรุเจดีย์โบตะทอง 

ย่างกุ้ง (Rangoon) 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่ด้านหลัง 
พระพิมพ์ปางมารวิชัย 

เนื้อหา: พระสูตรในพุทธศาสนา ยาว 7 บรรทัด (Luce, 
1985: 1, 162) 
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จะเห็นได้ว่า จารึกในพื้นท่ีประเทศเมียนมามีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง คือ พบจารึกซึ่งมีอายุ

ตัวอักษรท่ีเก่า ได้แก่ ตัวอักษรพราหมี เช่นเดียวกับเมืองออกแก้วซึ่งพบตัวอักษรนี้ อีกท้ังมีภาษาท่ีแตกต่าง
คือ ปรากฏการใช้ภาษาปยูซึ่งเป็นภาษาเฉพาะถิ่นของอาณาจักรโบราณในบริเวณดังกล่าว อีกท้ัง  
ยังสังเกตได้ว่า มีความนิยมจารึกข้อหลักธรรมท่ีมีความยาวค่อนข้างมาก คือ จารึกลานทองขิ่นบ๊ะโกงท่ี
มีความยาวถึง 20 ลานทอง ท่ีมาของหลักธรรมดังกล่าวพิจารณาแล้วพบว่ามีท่ีมาจากพระไตรปิฎก 
หรือสังฆะฝ่ายเถรวาทเป็นสำคัญ  

ท้ังนี้โนเอล์ เอฟ. สิงเกอร์บรรยายว่า ได้มีการพบจารึกคาถาเย ธมฺมา จารึกอยู่บนวัสดุต่าง ๆ 
ท้ังแผ่นหิน อิฐ แผ่นลานทอง แผ่นทองแดง รวมถึงบนช้ินส่วนสถาปัตยกรรม จำนวนท้ังส้ิน 31 ช้ิน 
กระจายอยู่ท่ัวไปในเขตเมืองไวษาลี (ยะไข่) ด้วย โดยจารึกดังกล่าวจารึกด้วยตัวอักษรแบบอินเดียเหนือ 
หรือตัวอักษรนาครีมีท้ังท่ีเป็นภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต (Singer, 2008: 33-37) ในประเด็นนี้
แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพุทธศาสนาในเขตประเทศเมียนมาฝ่ังตะวันตก 
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4.2.2 หลักฐานประติมากรรม  

พบท้ังส้ิน 11 ช้ิน ประกอบด้วยประติมากรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พระพุทธรูป พระ
โพธิสัตว์ และประติมากรรมประเภทอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

4.2.2.1 พระพุทธรูป 

 

 

 
 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 84) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับนัง่ขัดสมาธิ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ สถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

สร้างจากเงิน ครองจีวรห่มเฉียง  
เรียบไม่มีริ้ว ประทับนั่งวรีาสนะ  

แสดงปางวิตรรกมุทราด้วย 
พระหัตถ์ขวา 

ข้อสังเกต: ประทับนั่งวีราสนะ คล้ายพระพุทธรูปศิลปะ
อินเดียใต้และศิลปะลังกา 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 84) 

ลำดับที่ 2 

ชื่อ 
พระพุทธรูป 

ประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ สถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

สร้างจากเงิน ครองจีวรห่มเฉียง  
เรียบไม่มีริ้ว ประทับนั่งวรีาสนะ 
บนบัลลังก์ แสดงธยานมุทรา 

ข้อสังเกต: ประทับนั่งวีราสนะ คล้ายพระพุทธรูปศิลปะ
อินเดียใต้และศิลปะลังกา 
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บริเวณฐานของพระพุทธรูปปรากฏจารึกอักษรปยู ภาษาปยูผสมสันสกฤต สรรเสริญพระเจ้า- 
ชัยจันทรวรมันและพระเจ้าหริวิกรม ผู้สถาปนาอาณาจักรศรีเกษตร นิหาร-ราชัน ราย (Nihar-Rajan 
Ray) กล่าวว่า จารึกนี้แสดงให้เห็นถึง 4 ประเด็น 1) อาจแสดงถึงความขัดแย้งหรือการแข่งขันระหว่างเจ้าชาย
ท้ังสอง ซึ่งเป็นพี่น้องกัน 2) กษัตริย์ท้ังสองพระองค์นี้มาจากราชวงศ์เดียวกัน 3) ราชสำนักนับถือพุทธ
ศาสนา และ 4) พุทธศาสนาของราชสำนักอาจเป็นพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ (ฝ่ายมหายาน) เพราะการเขียน
ด้วยภาษาสันสกฤต (Ray, 1936: 20) 
 

 
 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 92) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับนัง่ขัดสมาธิ ศิลา 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
เนินกั่นแวะก์กาวง์ (Kan wet 
khaung gon) เมืองศรีเกษตร 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  
ประทับนั่งวีราสนะ ส่วนพระเศียร

หักหาย แสดงธยานมุทรา 
ข้อสังเกต: บริเวณฐานมีจารึก 

 
(ที่มา: Gutman, 2001: 53) 

ลำดับที่ 4 

ชื่อ 
พระพุทธรูปประทับนัง่ขัดสมาธิ 

สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ เมืองไวษาลี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มคลุม เรียบไม่มีริ้ว  
ประทับนั่งวัชราสนะ  

แสดงวิตรรกมุทราด้วยพระหัตถ์ซ้าย 
ข้อสังเกต: - 
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(ที่มา: Beguin, 2009: 193)  

ลำดับที่ 5 
ชื่อ พระพุทธรูปแสดงปางปฐมเทศนา 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ 
เนินงวงนิบิน (Nyaungnibin Hill)  

เมืองศรีเกษตร 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประติมากรรมพระพุทธเจ้า 
ทรงแสดงปฐมเทศนานี้ แสดง 

พุทธองค์ประทับใต้ซุ้มแบบพุทธคยา 

ข้อสังเกต: มีการแสดงภาพเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ 
(พระพรหม) บริเวณมุมขวาล่าง พร้อมด้วยเหล่าปัญจวัคคีย์
ท้ัง 5 นั่งรอบล้อมพระพุทธเจ้าท่ีเป็นศูนย์กลางภาพ 

 
(ที่มา: Gutman, 2001: 53) 

ลำดับที่ 6 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ เมืองไวษาลี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มคลุม  

พระหัตถ์ขวาแสดงอภัยมุทรา  
ประทับยืนบนฐานสูง 

ข้อสังเกต: - 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/Xsrivijaya+art&SORT=DZ/Xsrivijaya+art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=srivijaya+art/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=Xsrivijaya+art&SORT=DZ&3%2C3%2C
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4.2.2.2 พระโพธิสัตว์ 

 

 
 

 
(ที่มา: Singer, 2008: 193) 

ลำดับที่ 7 

ชื่อ 
ช้ินส่วนพระพุทธรูป 
ประทับนั่งบนบัลลังก์ 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
ทรปับบาทะสถูป  

(Tharapabbata pagoda)  
เมืองมรักอ ู

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประติมากรรมชำรุดเหลือเพียงฐาน 
แสดงรูปพระพุทธเจ้าทรงนั่งวีราสนะ  
ท่ีฐานนั้นมีรูปสลักของกลุ่มผู้สร้าง ? 

ข้อสั ง เกต : ปรากฏร่องรอยของบุคคลยืนขนาบ
พระพุทธเจ้า อาจเป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
(Singer, 2008: 113-114) 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 238) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ พระอวโลกิเตศวร สำริด 
อาย ุ ปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
สถูปโบโบจี (Bawbawgyi stupa)  

เมืองศรีเกษตร 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ปรากฏ 4 กรประทับยืนตริภังค์  
นุ่งผ้ายาวกรอมเท้า  

พระบาทท้ังสองข้างและ 
พระหัตถ์ซ้ายหักหาย 

ข้อสังเกต: - 
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4.2.2.3 ประติมากรรมอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 81) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ ผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (?) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ สถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร 
ลักษณะทาง

กายภาพ 
ผอบเงินนี้ดุนเป็นรูปพระอดีตพุทธเจ้า  

4 พระองค์ พร้อมด้วยพระสาวก 

ข้อสังเกต: มีจารึกบริเวณปากและฐานของผอบ 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 85) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ สถูปจำลอง 1 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ สถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

สถูปทรงโอคว่ำขนาดใหญ่  
แต่มีการรัดอกบริเวณองค์ระฆัง  

มีจำนวน 2 องค์ 

ข้อสังเกต: สถูปมีลักษณะคล้ายสถูปโบโบจี 
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จากประติมากรรมท้ัง 11 ช้ินพบว่า ประติมากรรมส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป รองลงมาเป็น
ประติมากรรมอื่น ๆ จำพวกสถูปและผอบ สุดท้ายคือประติมากรรมพระโพธิสัตว์ตามลำดับ ท้ังนี้การ
กระจายตัวที่ค่อนข้างเฉพาะจุด คือ พบท่ีฝ่ังตะวันตกและตอนกลางของประเทศเมียนมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 88) 

ลำดับที่   3 
ชื่อ สถูปจำลอง 2 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ เมียงมาว (Maingmaw) เมืองมรักอ ู

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

มีลักษณะคล้ายกับสถูปจำลองท่ี 1 
คือ ลักษณะเป็นสถูปทรงโอคว่ำ  

มีจำนวน 2 องค์ 
ข้อสังเกต: สถูปมีลักษณะคล้ายสถูปโบโบจี 
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4.2.3 พระพิมพ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ที่มา: Luce, 1985: 2, plate 72 e-f) 

ลำดับที่ 1 

ชื่อ 
พระพิมพ์จารึกพระสูตร 

จากเจดีย์โบตะทอง 
แสดงภาพ พระพุทธเจ้า 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
ภายในกรุเจดีย์โบตะทอง 

ย่างกุ้ง (Rangoon) 
วัตถุดิบ ดินเผา 

ลักษณะ: พระพุทธรูปประทับวีราสนะ แสดงปางมารวิชัย 
ไม่เห็นรายละเอียดอื่นเนื่องจากสภาพชำรุด ด้านหลัง
ปรากฏจารึก 7 บรรทัด 
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4.2.4 ภาพเล่าเร่ือง  

ในเขตประเทศเมียนมาพบภาพเล่าเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาท้ังส้ิน 7 ภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
(ที่มา: Singer, 2008: 193) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ ภาพพุทธประวัติ ตอนมารวิชัย 

แสดงภาพ พุทธประวัติ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 10 

สถานที่พบ 
เนินเสลาคีรี (Selagiri hill)  

เมืองมรักอ ู
สถานที ่

ประดับภาพ 
สถาปัตยกรรม 

ลักษณะ: สลักบนหินทราย แสดงรูปพระพุทธเจ้า
ประทับนั่งวัชราสนะ แสดงปางมารวิชัยใต้ต้นโพธิ์  

 
(ที่มา: Singer, 2008: 193) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ ภาพพุทธประวัติ ตอนปฐมเทศนา 

แสดงภาพ พุทธประวัติ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 10 

สถานที่พบ เนินเสลาคีรี เมืองมรักอู 
สถานที ่

ประดับภาพ 
สถาปัตยกรรม 

ลักษณะ: สลักบนหินทราย แสดงรูปพระพุทธเจ้า
ประทับนั่งประลัมพปาทาสนะ ล้อมด้วยบุคคลและกวาง 
อันหมายถึง ปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 และป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
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โนเอล์ เอฟ. สิงเกอร์ได้พิจารณารูปแบบศิลปะพบว่า รูปแบบของเครื่องประดับที่นางสุชาดาสวม 
อันประกอบด้วย สร้อยเส้นกว้าง ผ้าคลุมไหล่ ทับทรวง เป็นต้น มีลักษณะของศิลปะอินเดี ยอย่างชัดเจน 
(Singer, 2008: 113-114) 
 

 
(ที่มา: Singer, 2008: 184) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ ภาพพุทธประวัติ ตอนปรินิพพาน 

แสดงภาพ พุทธประวัติ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 10 

สถานที่พบ เนินเสลาคีรี เมืองมรักอู 
สถานที ่

ประดับภาพ 
สถาปัตยกรรม 

ลักษณะ: สลักบนหินทราย แสดงรูปพระพุทธเจ้า 
เสด็จปรินิพพาน มีสงฆ์แสดงอาการเสียใจอยู่ใกล้ ๆ 

 
(ที่มา: Singer, 2008: 193) 

ลำดับที่ 4 

ชื่อ 
ภาพนางสุชาดา  

ถวายข้าวมธุปายาส 
แสดงภาพ พุทธประวัติ 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 10 
สถานที่พบ ทรปับบาทะสถูป เมืองมรักอู 

สถานที ่
ประดับภาพ 

สถาปัตยกรรม 

ลั กษ ณ ะ : ส ลั ก บ น หิ น ท ราย  ด้ าน บ น หั ก ห าย 
พระพุทธเจ้าเหลือเพียงพระวรกาย ด้านซ้ายของ
พระพุทธเจ้าปรากฏนางสุชาดายืนถวายถ้วยอาหารแด่
พระพุทธเจ้า (Singer, 2008: 113-114) 
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(ที่มา: Guy, 2014: 86) 

ลำดับที่ 5 
ชื่อ ภาพเตมียะชาดก ดินเผา 

แสดงภาพ พระโพธิสัตว์ / ชาดก ? 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ สถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร 
สถานที ่

ประดับภาพ 
สถาปัตยกรรม 

ลักษณะ: แสดงภาพพระโพธิสัตว์ประทับนั่ งห้อย 
พระบาทบนบัลลังก์ สิงห์  มีบุ คคลขนาบสองข้าง 
สันนิษฐานว่าเล่าเรื่อง มุฆปักขา ชาดก (Mughapakkha 
Jataka) หรือเตมียชาดก (Guy, 2014: 85-86) 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 79) 

ลำดับที่ 6 

ชื่อ 
ภาพสถูป ประดับด้วย 
พระพุทธรูป 5 องค์ 

แสดงภาพ อื่น ๆ (อดีตพุทธเจ้า) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ สถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร 
สถานที ่

ประดับภาพ 
สถาปัตยกรรม 

ลักษณะ : สถูปมี ลักษณะสถูปคล้ายเจดีย์ โบ โบ จี 
พระพุทธเจ้าท้ัง 5 พระองค์ อาจหมายถึงพระอดีต - 
พุทธเจ้าท้ัง 5 (Guy, 2014: 78-79) 
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(ที่มา: Skilling, 2014: 68) 

ลำดับที่ 7 

ชื่อ 
ภาพสลักพระพุทธรูป  
ขนาบด้วยสถูป 2 องค์ 

แสดงภาพ อื่น ๆ (พระพุทธเจ้า) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ เมืองศรีเกษตร 
สถานที ่

ประดับภาพ 
สถาปัตยกรรม 

ลักษณะ: พระพุทธเจ้าแสดงปางมารวิชัย ขนาบด้วย
สถูปลักษณะคล้ายสถูปแบบทวารวดี (Skilling, 2014: 
68) 
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4.2.5 สถาปัตยกรรม  

ในประเทศเมียนมาพบหลักฐานสถาปัตยกรรม ท้ังส้ิน 6 หลัง ดังนี้ 

 
 

 

 
(ที่มา:  Lwin, Kyaing, and Stargardt, 2014: 67) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ เจดีย์ข่ินบ๊ะ 
วัสดุ อิฐ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ เมืองศรีเกษตร 
แผนผัง กลม 

รูปแบบการต้ัง ในเมือง 
ลักษณะ: ปัจจุบันองค์สถูปพังไปแล้ว รูปแบบสันนิษฐาน
คล้ายเจดีย์ในศิลปะอินเดียใต้-ศรีลังกา คือ มีองค์ระฆัง 
ทรงโอคว่ำสอบโค้งขนาดใหญ่  มีซุ้ มประติมากรรม 
ประดิษฐานอยู่ ท่ีฐานในทิศท้ัง 4 พบจารึกร่วมกับของ
ภายในกรุจำนวนมาก (Lwin, Kyaing, and Stargardt, 
2014: 67) 

 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ โบราณสถาน HL-22 
วัสดุ อิฐไม่เผาไฟ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ เมืองฮาลิน (Halin) 
แผนผัง ยกเก็จ 

รูปแบบการต้ัง ในเมือง 
ลักษณะ: สามารถเดินเข้าไปภายในได้ ทางบันไดด้าน 
ทิศตะวันออก ภายในมีการนำหินมาต้ัง ในด้านทิศเหนือ  
ทิศใต้ และทิศตะวันตก (Aung, 2007: 23-24) 
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(ที่มา: Moore, 2007: 157-159) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ โบราณสถาน KKG14 
วัสดุ อิฐ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ เมืองไบก์ถาโน (Baikthano) 
แผนผัง ส่ีเหล่ียม (มีมุข) 

รูปแบบการต้ัง ในเมือง 
ลักษณะ : เป็น ผัง 4 เห ล่ียมมีมุขยื่น  ภายในมีทาง
ประทักษิณล้อมแกนกลางทึบทรงกลม 

 
(ที่มา: หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2553: 311) 

ลำดับที่ 4 
ชื่อ เจดีย์โบโบจี 
วัสดุ อิฐ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ เมืองศรีเกษตร 
แผนผัง กลม 

รูปแบบการต้ัง ในเมือง 

ลักษณะ: รูปแบบมีลักษณะคล้ายเจดีย์ขิ่นบ๊ะเพียงแต่ 
องค์ระฆังของสถูปมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยอดแหลม 
เป็นลอมฟาง (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2553: 301) 
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หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงกล่าวว่า สถูปท้ัง 2 นี้มีลักษณะคล้ายสถูปในศิลปะทวาร
วดี ในประเทศไทย คือมีฐานค่อนข้างสูง องค์ระฆังทรงกลมยอดทำเป็นแว่นหลายช้ันซ้อนกันขึ้น
ไปแล้วจึงถึงปลาย แสดงว่าได้ร ับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียร่วมกัน (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 
ดิศกุล, 2553: 301) 
 

 
(ที่มา: หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2553: 312) 

ลำดับที่ 5 
ชื่อ เจดีย์ปยามะ 
วัสดุ อิฐ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ เมืองศรีเกษตร 
แผนผัง กลม 

รูปแบบการต้ัง ในเมือง 

ลักษณะ: รูปแบบมีลักษณะคล้ายเจดีย์ขิ่นบ๊ะเพียงแต่ 
องค์ระฆังของสถูปมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยอดแหลม
เป็นลอมฟาง (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2553: 301) 

 
(ที่มา: หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2553: 310) 

ลำดับที่ 6 
ชื่อ วิหารเบเบปยะ 
วัสดุ อิฐ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ เมืองศรีเกษตร 
แผนผัง ส่ีเหล่ียม (มีมุข) 

รูปแบบการต้ัง ในเมือง 
ลักษณะ: เป็นผังส่ีเหล่ียมแบบมีมุข 1 ด้าน ด้านในมี
ทางประทักษิณก่อนจะเป็นแกน ทึบประดิษฐาน
พระพุทธรูป คล้ายกับโบราณสถาน KKG14 เมืองไบก์ถาโน 
และวัดพระเมรุ ด้านยอดมีลักษณะเป็นสถูปทรงลอมฟาง 
(หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2553: 301) 
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4.3 ประเทศเวียดนาม 

4.3.1 หลักฐานจารึก  

ในพื้นท่ีประเทศเวียดนามในเขตวัฒนธรรมจามปา (เวียดนามตอนกลางถึงตอนล่าง) พบจารึกเนื่องใน
พุทธศาสนาท่ีมีอายุไม่เกินพุทธศตวรรษท่ี 13 เพียง 3 หลัก ดังนี้  
 

 

 

ลำดับที่ 1 
ชื่อจารึก จารึกคาถาเย ธมฺมาบนหัวแหวน 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 9-11 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรพราหมี ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ เมืองออกแก้ว (Oc Eo) ประเทศเวียดนาม 
ลักษณะของจารึก แหวนทอง บริเวณหัวแหวนเป็นหินกึ่งมีค่า 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (ผาสุข อินทราวุธ, 2548: 103) 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 18-19) 

ลำดับที่ 2 

ชื่อจารึก 
จารึกภาพสลักพระพุทธรูปประทับนั่ง 

ขนาบด้วยสถูป 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

ตัวอักษร-ภาษา ไม่ทราบตัวอักษร ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
ตุยหัว (Tuy Hoa)  

จังหวัดฝูเยน (Phu Yen) 

ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นภาพสลักบนแผ่นหิน  
แสดงรูปพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิ  

แสดงธยานมุทรา บนบัลลังก์ดอกบัว 
ขนาบด้วยสถูปทรงแหลม  

ปรากฏจารึกบริเวณขอบของแผ่นหิน 
เนื้อหา : จารึกคาถาเย ธมฺมา และอริยสัจ 4 (Guy, 
2014: 18-19) 
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แม้จะมีจารึกปริมาณน้อย แต่จารึกในพื้นท่ีดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีอายุท่ีเก่า ร่วมสมัยกับ

วัฒนธรรมฟูนันซึ่งอยู่ในพื้นท่ีตอนล่างของประเทศเวียดนามและในเขตประเทศกัมพูชาในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 6-11 ท้ังนี้ยังสังเกตได้ว่า จารึกบนหัวแหวนนั้นอาจเป็นส่ิงท่ีติดตัวมากับพ่อค้าชาวอินเดีย 

เนื่องจากมีขนาดเล็ก สามารถสวมใส่ได้สะดวกจึงอาจไม่ใช่ของท่ีผลิตขึ้นในบริเวณนี้อีกท้ังเมืองออก

แก้วยังเป็นเมืองท่าสำคัญในสมัยโบราณซึ่งมีการขุดพบโบราณวัตถุจำนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(ที่มา: Tingley, 2009: 166-167) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อจารึก จารึกคาถาเย ธมฺมาบนแผ่นทอง 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
เมืองลอง อัน (Long an)  

ประเทศเวียดนาม 
ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นแผ่นทองบางรูปทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา และอริยสัจ 4 จากคัมภีร์
ธรรมบท (Tingley, 2009: 166) 
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แผนท่ีท่ี 11 การกระจายตัวของจารึกเนื่องในพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม 
(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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4.3.2 หลักฐานประติมากรรม  

พบหลักฐานท้ังส้ิน 12 ช้ิน ดังนี้ 
4.3.2.1 พระพุทธรูป 

 

 

 

 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 97) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ เศียรพระพุทธรูป 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 10-11 

สถานที่พบ 
ดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น้ำโขง 

ภาคใต้ของเวียดนาม 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
สลักด้วยหินทรายสีดำ 

เหลือแต่พระเศียร 

ข้อสังเกต: มีลักษณะคล้ายศิลปะอินเดียภาคใต้ (Guy, 
2014: 97) 

 
(ที่มา: Tingley, 2009: 124-125) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 10-11 

สถานที่พบ จังหวัด long xuyen 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มคลุม มีริ้วประดิษฐ์  
พระหัตถ์ขวาแสดงอภัยมุทรา  
พระหัตถ์ซ้ายแสดงวรทมุทรา 

ข้อสังเกต: ปรากฏลักษณะอิทธิพลศิลปะจีน 



  156 

 

 

  

 
(ที่มา: Miksic, 2003: 10) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 10-11 

สถานที่พบ จังหวัดโก เลย์ ถิ (Go Lay Thi) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มคลุม มีริ้วประดิษฐ์  
พระหัตถ์ขวาแสดงอภัยมุทรา  
พระหัตถ์ซ้าย แสดงวรทมุทรา  

คล้ายพระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
(เวียดนาม 1) 

ข้อสังเกต: ปรากฏลักษณะอิทธิพลศิลปะจีน 

 
(ที่มา: Guillon, 2001: 32.) 

ลำดับที่ 4 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 10-11 

สถานที่พบ 
ดงเดือง (Dong Duong)  

จังหวัดขว่างนัม (Quang Nam) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มเฉียง มีริ้วประดิษฐ์  
พระหัตถ์ขวาแสดงอภัยมุทรา  
พระหัตถ์ซ้ายยกข้ึนจับชายจีวร 

ข้อสังเกต: ลักษณะคล้ายพระพุทธรูปศิลปะอมราวดี 
(Guillon, 2001: 32.) 
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(ที่มา: Lien, 2014: 119) 

ลำดับที่ 5 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
เนนจาว (Nen Chua)  

จังหวัดเขียนเกียง (Kien Giang ) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตริภังค์ ครองจีวรห่มเฉียง 
พระหัตถ์ซ้ายยกข้ึนแสดงมุทราหรือ 

จับชายจีวรแต่หักหาย  
พระหัตถ์ขวาท้ิงลงแนบพระวรกาย  

อาจแสดงวรทมุทรา 

ข้อสังเกต: อาจมีการทาสีแดงท่ีจีวร 

 
(ที่มา: จิรวัฒน์ ต้ังจิตรเจริญ) 

ลำดับที่ 6 
ชื่อ พระพุทธรูปไม้ ประทับยืน 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
หมู่บ้านบิ่นหัว (Binh Hoa)  

จังหวัดลองอัน 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

สลักด้วยไม้ ประทับยืนตรง (สมภังค์) 
พระหัตถ์ขวาแสดงอภัยมุทรา  
พระหัตถ์ซ้ายจับชายจีวรขึ้น  
สมมาตรกันกับพระหัตถ์ขวา 

ข้อสังเกต: รูปแบบศิลปะคล้ายศิลปะอินเดียภาคใต้   
มีขนาดใหญ่กว่า 1 เมตร และมีจำนวนราว 4-6 องค์ 
(Tingley, 2009: 126-127) 
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(ที่มา: Boisselier, 1963: 27) 

ลำดับที่ 7 
ชื่อ ช้ินส่วนพระพุทธรูป ? ปูนปั้น 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ จังหวัดขวางขี (Quang khe) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

อยู่ในสภาพชำรุดมาก  
เหลือแต่ส่วนพระวรกาย 

ครึ่งบนเท่านั้น 
ข้อสังเกต: - 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 18-19) 

ลำดับที่ 8 

ชื่อ 
พระพุทธรูปประทับนัง่ ขนาบด้วย

สถูป 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ ตุยหัว จังหวัดฝูเยน 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

เป็นภาพสลักบนแผ่นหิน  
แสดงรูปพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิ  

แสดงธยานมุทราบนบัลลังก์ดอกบัว 
ขนาบด้วยสถูปทรงแหลม  

ท้ังนี้มีการจารึกคาถาในพุทธศาสนา 
ข้อสังเกต: ลักษณะสถูปคล้ายสถูปทรงหม้อน้ำแบบ 
ทวารว ดี  และการสลัก เช่นนี้ ยั งค ล้ ายภ าพ สลัก
พระพุทธเจ้าประทับนั่งขนาบด้วยสถูปและธรรมจักรพบ
จากเมืองคูบัว และศรีมโหสถ (Guy, 2014: 18-19) 
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4.3.2.2 พระโพธิสัตว์ 

 

 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 196-197) 

ลำดับที่ 9 

ชื่อ 
พระพุทธรูปประทับนัง่ 
ประลัมพปาทาสนะ 

อาย ุ ปลายพุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
วิ่นไล (Vinh Loi) จังหวัดตราวิ่น (Tra 
Vinh) ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  
พระกรขวาหักหาย  

พระกรซ้ายวางบนพระเพลา 
ข้อสังเกต: รูปแบบศิลปะเป็นแบบก่อนเมืองพระนคร  
สกุลช่างพนมดา (Guy, 2014: 196-197) 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 229) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ พระอวโลกิเตศวร 4 กร 
อาย ุ กลางพุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
จังหวัดตราวิ่น  

ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

พระอวโลกิเตศวร 4 กร  
ประทับยืนตรง (สมภังค์) นุ่งสมพรตส้ัน 
ในวงล้อเกือกม้า แบบศิลปะเขมร 

ก่อนเมืองพระนคร พระหัตถ์บนขวา 
ถืออักษมาลา พระหัตถ์ซ้ายบน 

ถือคัมภีร์? 2 พระหัตถ์ล่างไม่ได้ถืออะไร 
คาดว่าอาจจะถวายดอกบัวของจริง 

ข้อสังเกต: รูปแบบศิลปะเป็นแบบก่อนเมืองพระนคร  
สกุลช่างพนมดา (Guy, 2014: 229) 
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(ที่มา: Tingley, 2009: 150-151) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ พระโพธิสัตว์ ? 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
จังหวัดบาเรีย-วุ๋งตาว 
(Ba Ria-Vung Tau) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประติมากรรมพระเศียรหัก  
พระหัตถ์หัก พระบาทหัก  

นุ่งผ้ายาวกรอมเท้า 

ข้อสังเกต: คล้ายกับศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนคร 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 232) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ พระอวโลกิเตศวร ประทับยืน 

อาย ุ
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 12  
ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 13 

สถานที่พบ 
หมี่ตู (My Tu)  

จังหวัดซอกตรัง (Soc Trang) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
มีดอกบัว 2 ดอกรองรับพระบาท 

ข้างละหนึ่งดอก แสดง 2 กร  
พระหัตถ์ซ้ายทรงถือดอกบัว  

พระหัตถ์ขวาทรงถือของ 
ลักษณะคล้ายก้อนดิน 

ข้อสังเกต: รูปแบบศิลปะเป็นแบบเขมรสมัยก่อนเมือง
พระนคร สกุลช่างพนมดา (Guy, 2014: 232-233) 
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แผนท่ีท่ี 12 การกระจายตัวของประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม 
(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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4.3.3 พระพิมพ์  

พบทั้งสิ้น 1 ชิ้น ท้ังนี้หลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ตัวพระพิมพ์ แต่มีลักษณะเป็นแม่พิมพ์ดินเผาของ
พระพิมพ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ท้ังนี้ จะสังเกตได้ว่าการพบแม่พิมพ์ของพระพิมพ์รูปแบบพระพุทธเจ้าขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ แสดง

ให้เห็นว่าน่าจะมีการทำพระพิมพ์รูปแบบนี้ในเขตประเทศเวียดนามเป็นแน่  
ในกรณีหลักฐานประเภทภาพเล่าเรื่องเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า หลักฐานประเภทดังกล่าวเกือบท้ังส้ิน

มีอายุต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 14-16 จึงไม่จัดเข้ามาร่วมในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ที่มา: Guy, 2011: 311-312) 

ลำดับที่ 1 

ชื่อ 
แม่พิมพ์พระพิมพ์พระพุทธเจ้า 

ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 
แสดงภาพ พระพุทธเจ้า 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
สถานที่พบ บริเวณ Chau Sa จังหวัดกว๋างหงาย 
วัตถุดิบ ดินเผา 

ลักษณ ะ : เป็ น แม่ พิ มพ์ ดิน เผาของพระพิ มพ์ รู ป
พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิตรรกมุทรา ประทับนั่งห้อย 
พระบาทบนบัลลังก์ ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ 2 องค์ 
(Guy, 2011: 311-312) 
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แผนท่ีท่ี 13 การกระจายตัวของพระพิมพ์ในประเทศเวียดนาม 
(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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4.3.4 สถาปัตยกรรม 

จากการขุดค้นทางโบราณคดีในเขตเมืองออกแก้วซึ่งเป็นเมืองโบราณในวัฒนธรรมฟูนัน  
ได้พบกลุ่มโครงสร้างอิฐในเขตโก คาย ถี (Go Cay Thi) หลินซอน (Linh Son) รอบ ๆ ภูเขาบาเต๋ (Ba The) 
สามารถกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการคาร์บอน 14 ได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 (ภาพท่ี 27) 
กลุ่มโบราณสถานนี้สันนิษฐานว่าเป็นส่วนฐานรากของอาคารท่ีมีโครงสร้างไม้ด้านบน อาคารเหล่านี้อาจ
เป็นศาสนสถานในสมัยฟูนัน แต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด ว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาใด 
เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีการพบหลักฐานท้ังศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูอยู่ร่วมกัน อาทิ มีการพบเทวรูป 
พระวิษณุอยู่ใกล้กับโครงสร้างอิฐขนาดใหญ่ท่ีถาปหมวย (Thap Muoi) ในขณะเดียวกันได้มีการพบ
จารึกแผ่นทองซึ่งจารึกคาถาทางพุทธศาสนา (จารึกลำดับท่ี 2) อยู่บริเวณฐานรากของอาคารอิฐด้วย 
(Manguin, 2004: 303, 2014: 112-113)  

 

 
ภาพท่ี 27 โครงสร้างอิฐในเขตโก คาย ถี (Go Cay Thi) เมืองออกแก้ว  

ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: Manguin, 2014: 113) 
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4.4 ประเทศกัมพูชา  

4.4.1 หลักฐานจารึก 

 

 
จารึกในประเทศกัมพูชานั้นมีลักษณะต่างไปจาก 4 ประเทศก่อนหน้าประการหนึ่ง คือ ในช่วงเวลา

เดียวกันพบจารึกหลักธรรมในปริมาณท่ีน้อยกว่าประเทศอื่นในช่วงเดียวกัน แต่ปรากฏจารึก  ซึ่งกล่าวถึง
เรื่องราวอื่น ๆ ท้ังพระราชโองการ การสรรเสริญพระพุทธเจ้าซึ่งต่างไปจากประเทศก่อนหน้า (แผนท่ีท่ี 14)  

 
 

 

 

 

ลำดับที่ 1 
ชื่อจารึก จารึก K40 วัดบาตี 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 
ตัวอักษร-ภาษา ปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ กรอบประตูปราสาทตาพรหมท่ีบาตี จังหวัดตาแก้ว ภาคใต้ของกัมพูชา 
ลักษณะของจารึก กรอบประตูปราสาทตาพรหม 

เนื้อหา: สรรเสริญพระพุทธเจ้า พระนิพพาน พระบรมสารีริกธาตุ และพระรัตนตรัย (Cœdès, 1942: 
140; ทรงธรรม ปานสกุณ, 2548: 71-73) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อจารึก จารึก K820 ตวลพระธาตุ 

อาย ุ กลางพุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา ตัวอักษรแบบก่อนเมืองพระนคร - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ ตวลพระธาตุ จังหวัดกำปงสปือ 
ลักษณะของจารึก อยู่ด้านหลังพระพุทธรูปยืนสมัยก่อนเมืองพระนคร จารึกมีเพียง 2 บรรทัด 

เนื้อหา: เย ธมฺมา คาถา (Cœdès, 1942: 108; ทรงธรรม ปานสกุณ, 2548: 75-76) 
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4.4.2 หลักฐานประติมากรรม  

พบท้ังส้ิน 15 ช้ิน ดังนี้ 
4.4.2.1 พระพุทธรูป 

 

 

 

 

 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 97) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ เศียรพระพุทธรูป 

อาย ุ
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 10  
ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
ไพรกระบาส (Prey Krabas)  

จังหวัดตาแก้ว 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
เป็นเศียรพระพุทธรูปหินทราย 

สีออกเหลือง มีขมวดพระเกศาใหญ่ 
ข้อสังเกต: มีลักษณะคล้ายศิลปะอมราวดี (Guy, 2014: 
97-98) 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 97) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับนัง่ 
อาย ุ กลางพุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ อังกอร์ บอเรย (Angkor Borei) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มเฉียง  
เรียบไม่มีริ้วประทับนั่งวีราสนะ  

แสดงอภัยมุทราด้วยพระหัตถ์ขวา 

ข้อสังเกต: มีลักษณะของการแสดงกล้ามเนื้อคล้ายศิลปะ
คุปตะ (Guy, 2014: 93)  



  168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ที่มา: Beguin, 2009: 146) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน 
อาย ุ ต้นพุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ อังกอร์ บอเรย (Angkor Borei) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตริภังค์เล็กน้อย  
ครองจีวรห่มเฉียงเรียบไม่มีริ้ว  

พระกรหักหายท้ัง 2 ข้าง 

ข้อสังเกต: -  

 
(ที่มา: Guy, 2014: 101) 

ลำดับที่ 4 
ชื่อ เศียรพระพุทธรูป 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ อังกอร์ บอเรย 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
เป็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายสีเทา  

มีขมวดพระเกศาใหญ่ 
ข้อสังเกต: มีลักษณะคล้ายศิลปะอมราวดี (Guy, 2014: 
101) 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/Xsrivijaya+art&SORT=DZ/Xsrivijaya+art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=srivijaya+art/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=Xsrivijaya+art&SORT=DZ&3%2C3%2C
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(ที่มา: Guy, 2014: 103) 

ลำดับที่ 5 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
วัดพนม (Wat Phnom)  

เขตอุดง (Udong district) 
จังหวัดกำปงสปือ (Kampong Speu) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
บนฐานดอกบัวกลม ครองจีวรห่มเฉียง 
เรียบไม่มีริ้ว แสดงวรทมุทราด้วย 

พระหัตถ์ขวาพระหัตถ์ซ้ายจับชายจีวร 
ข้อสังเกต: มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปแบบอินเดียใต้ 
(Guy, 2014: 102-103) 

 
(ที่มา: Beguin, 2009: 146)  

ลำดับที่ 6 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับนัง่ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ จังหวัดกำปงสปือ 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มเฉียง  
ประทับนั่งวีราสนะ แสดงธยานมุทรา  

บนฐานลักษณะคล้ายดอกบัว 

ข้อสังเกต: - 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/Xsrivijaya+art&SORT=DZ/Xsrivijaya+art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=srivijaya+art/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=Xsrivijaya+art&SORT=DZ&3%2C3%2C
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(ที่มา: Guy, 2014: 104) 

ลำดับที่ 7 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน ทองแดง 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
กำปงเลียง (Kampong Leaeng) 

จังหวัดกำปงฉนัง  
(Kampong Chhnang) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  

พระหัตถ์ขวาหักหาย  
เหลือเพียงพระหัตถ์ซ้ายจับชายจีวร 

ข้อสังเกต: - 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 102) 

ลำดับที่ 8 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน ศิลา 
อาย ุ กลางพุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ ภาคใต้ของกัมพูชา 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มคลุม เรียบไม่มีริ้ว  
แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ 

ข้อสังเกต: คล้ายพระพุทธรูปทวารวดี (Guy, 2014: 101-
102) 
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(ที่มา: Guy, 2014: 96) 

ลำดับที่ 9 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน ศิลา 
อาย ุ ปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
พบใกล้ ๆ อาคารอิฐท่ีตวลพระธาตุ 

(Tuol Preah That)  
จังหวัดกำปงสปือ 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มคลุม เรียบไม่มีริ้ว  
แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์  

คล้ายพระพุทธรูปทวารวดี 

ข้อสังเกต: คล้ายพระพุทธรูปทวารวดี (Guy, 2014:  
96-97) 

 
(ที่มา: Jessup and Zephir, 1997: 150) 

ลำดับที่ 10 
ชื่อ พระวรกายพระพุทธรูป สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ 
วัดบาโนน (Vat Banon)  

จังหวัดพระตะบอง (Battambang) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

สภาพชำรุดเหลือเพียงส่วนพระวรกาย 
แต่ยังเห็นได้ว่า ทรงครองจีวรห่มเฉียง 

เรียบไม่มีริ้ว 
ข้อสังเกต: - 
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4.4.2.2 พระโพธิสัตว์ 

 
 
 
 
 

 
(ที่มา: Jessup and Zephir, 1997: 151) 

ลำดับที่ 11 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ บารายตะวันตก เสียมเรียบ 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มคลุม เรียบไม่มีริ้ว 

สันนิษฐานว่า  
แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ 

ข้อสังเกต: คล้ายกับศิลปะทวารวดี 

 
(ที่มา: Beguin, 2009: 147) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ พระอวโลกิเตศวรประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
ไม่ทราบท่ีมา ปัจจุบันจัดแสดง 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พนมเปญ 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืมตริภังค์ชัดเจน  
นุ่งผ้ายาวกรอมเท้า  

พระหัตถ์ขวาแสดงวิตรรกมุทรา  
พระหัตถ์ซ้ายทรงถือดอกบัว 

ข้อสังเกต: - 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/Xsrivijaya+art&SORT=DZ/Xsrivijaya+art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=srivijaya+art/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=Xsrivijaya+art&SORT=DZ&3%2C3%2C
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(ที่มา: Jessup and Zephir, 1997: 156) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ พระอวโลกิเตศวรประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ อังกอร์ บอเรย 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
ประทับยืนตริภังค์เล็กน้อย  

ปรากฏ 2 กร ไม่ทราบของถือชัดเจน 

ข้อสังเกต: - 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 230) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ เศียรพระอวโลกิเตศวร 
อาย ุ ปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ จังหวัดกำปงธม (Kampong Tom) 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

เป็นหินทราย ทรงชฎามกุฎ  
ปรากฏพระอมิตาภะประทับนั่ง 

อยู่บนมวยผม 

ข้อสังเกต: - 
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น่าสังเกตว่า จำนวนของประติมากรรมในพื้นท่ีประเทศกัมพูชามีปริมาณพระโพธิสัตว์ท่ีใกล้เคียงกับ

ท่ีพบในเขตประเทศเวียดนามซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน อาจสัมพันธ์กับความเป็นอาณาจักรฟูนันและพุทธ
ศาสนามหายานตามข้อเสนอของยอร์ช เซเดส์ และประพจน์ อัศววิรุฬหการ ดังกล่าวแล้วในบทท่ี 3    

 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 231) 

ลำดับที่ 4 
ชื่อ เศียรพระไมเตรยะ 
อาย ุ ปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ ภาคใต้ของกัมพูชา 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

เป็นหินทราย ทรงชฎามกุฎ  
ปรากฏสถูปขนาดเล็ก 
ประดับอยู่บนมวยผม 

ข้อสังเกต: - 
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ท้ังนี้จากการรวบรวมข้อมูลในประเทศกัมพูชายังไม่พบหลักฐานประเภทพระพิมพ์ ภาพเล่าเรื่อง 
และสถาปัตยกรรมในประเทศกัมพูชาท่ีมีอายุระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 6-12 อาจสัมพันธ์กับอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูท่ีเข้มแข็งขึ้นในพื้นท่ีนี้ต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ดังจะเห็นได้จากศาสนาหลัก
ประจำราชสำนักฟูนันเป็นศาสนาพราหมณ์ จดหมายเหตุราชวงศ์ฉีระบุถึง การเคารพบูชาพระมเหศวร 
พระองค์เสด็จลงมาบ่อย ๆ บนเขาโมตัน (Mo-tan) สะท้อนถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ไศวนิกาย 
และจารึกคุณวรมันซึ่งระบุถึง การสรรเสริญพระหริวิษณุ พร้อมทรงสร้างเทวาลัยถวายพระวิษณุบาทนาม 
“จักรติรถสวามิน” และนักบวชในนิกายภาควัต (วิไปรรภาควไตะ) (Cœdès, 1968: 55-56; กมเลศวร 
ภัตตาจารย์, 2547: 15, 105; สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549 : 18) ดังนั้นอาจเป็นเหตุผลสำคัญหนึ่งท่ีไม่มีการ
พบหลักฐานหรือมีปริมาณหลักฐานท่ีน้อยลงในช่วงเวลาดังกล่าว 
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4.5 ประเทศไทย 

4.5.1 หลักฐานจารึก  

ในประเทศไทยพบจารึกเนื่องในพุทธศาสนามากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวน
มากถึง 46 หลัก โดยผู้ศึกษาได้ลำดับจารึกตามอายุออกเป็นสองกลุ่มคือ ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 11-
12 และในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 พร้อมท้ังแบ่งกลุ่มตามภาษาท่ีใช่จารึกตามลำดับคือ ภาษาบาลี 
ภาษาสันสกฤต และภาษามอญโบราณ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

4.5.1.1 จารึกที่กำหนดอายุระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 11-12 

 

 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 65) 

ลำดับที่ 1 

ชื่อจารึก 
จารึกเยธมฺมาฯ 1  

(ระเบียงด้านขวาองค์พระปฐมเจดีย์) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
ระเบียงองค์พระปฐมเจดีย์  

จังหวัดนครปฐม 
ลักษณะ 
ของจารึก 

เป็นจารึกบนแผ่นหิน 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1, 64) 

 

ลำดับที่ 2 
ชื่อจารึก จารึกเยธมฺมาฯ 2 บนสถูปศิลา 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
บริเวณพระปฐมเจดีย์  

จังหวัดนครปฐม 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกบริเวณคอสถูปแบบทวารวดี 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1, 66) 
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(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อจารึก จารึกหลังพระพิมพ์ 1 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกด้านหลัง 
พระพิมพ์ดินเผาขนาดเล็ก 

เนื้อหา: จารึกคาถาเมตฺเตยฺยโก อาจหมายถึง พระเมตไตรยะ 
(ปีเตอร์ สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคำ, 2546: 59) 

(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  
เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 

https://www.facebook.com/ 
Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 4 
ชื่อจารึก จารึกหลังพระพิมพ์ 2 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกด้านหลัง 
พระพิมพ์ดินเผาขนาดเล็ก 

เนื้อหา: จารึกคาถาสารีปุตฺโต อาจหมายถึงพระสารีบุตร  
(ปีเตอร์ สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคำ, 2546: 59) 
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(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 5 
ชื่อจารึก จารึกหลังพระพิมพ์ 3 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกด้านหลัง 
พระพิมพ์ดินเผาขนาดเล็ก 

เนื้อหา: จารึกคำส้ัน ๆ ว่า “มหาก...” อาจหมายถึง 
พระสารีมหากัจจายนะ หรือพระมหากัสสปะ (ปีเตอร์  
สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคำ, 2546: 59) 

 
(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 6 
ชื่อจารึก จารึกหลังพระพิมพ์ 4 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกด้านหลัง 
พระพิมพ์ดินเผาขนาดเล็ก 

เนื้อหา: จารึกคำส้ัน ๆ ว่า “ภทฺธ?” (ปีเตอร์ สกิลล่ิง 
และศานติ ภักดีคำ, 2546: 59) 
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(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 7 
ชื่อจารึก จารึกหลังพระพิมพ์ 5 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกด้านหลัง 
พระพิมพ์ดินเผาขนาดเล็ก 

เนื้อหา: จารึกคาถาโกโลวีโส อาจหมายถึง พระโสโณโกโลวีโส 
(ปีเตอร์ สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคำ, 2546: 59) 

 
(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 8 
ชื่อจารึก จารึกหลังพระพิมพ์ 6 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกด้านหลัง 
พระพิมพ์ดินเผาขนาดเล็ก 

เนื้อหา : จารึกคำส้ัน ๆ ว่า “รนฺโต” อาจหมายถึง 
พระปุณโณสุนาปรันโต (ปีเตอร์ สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคำ, 
2546: 59) 
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ช่ือของพระสาวกท้ัง 7 ช่ือท่ีปรากฏในหลักฐานจารึกในประเทศไทยลำดับท่ี 4-10 สันนิษฐานว่า 

อาจเป็นพระนามของพระสาวกสำคัญในพุทธศาสนาผู้ได้รับการนับถือเป็นเอตทัคคะ หรืออาจเป็นนาม
ของสาวกในกลุ่มพระอสีติมหาสาวกท้ัง 80 องค์ (ปี เตอร์ สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคำ, 2546: 59; 
บรรจบ บรรณรุจิ, 2548: 1-13) ท้ังนี้ผู้ศึกษาจะได้ทำการอรรถาธิบายถึงพระนามของสาวกเหล่านี้  
อีกครั้งหนึ่งในบทถัดไป 
 

 

 
(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 9 
ชื่อจารึก จารึกหลังพระพิมพ์ 7 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกด้านหลัง 
พระพิมพ์ดินเผาขนาดเล็ก 

เนื้อหา: จารึกคำส้ัน ๆ ว่า “กงฺขาเร” อาจหมายถึง 
พระกังขาเรวัต (ปีเตอร์ สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคำ, 
2546: 59) 
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4.5.1.2 จารึกท่ีกำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 

 
  

 

ลำดับที่ 10 
ชื่อจารึก จารึกวัดจันทึก 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
วัดจันทึก ตำบลจันทึก  

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกบนฐานของพระพุทธรูป  
สลักจากหินทรายสีแดง  
มีสภาพชำรุดบางส่วน 

เนื้อหา: พระเทวีของพระเจ้าแห่งทวารวดีทรงบัญชา 
ให้ พ ระ ธิ ด าส ร้ า งพ ระ รูป ข อ งพ ระตถาคตนี้ ไ ว้   
(กรมศิลปากร, 2559: 1, 71) 

ลำดับที่ 11 
ชื่อจารึก จารึกหลังพระพิมพ์ 8 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ เจดีย์หมายเลข 11 เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะของจารึก จารึกด้านหลังพระพิมพ์ดินเผาขนาดเล็ก 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2558ข: 10) 
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นาวาอากาศเอก (พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทองเสนอว่า ข้อความดังกล่าวมาจากบทพุทธอุทาน 

ในพระวินัยปิฎก และมาจากธรรมบทในพระสุตันตปิฎก แต่เนื้อความไม่สมบูรณ์ (กรมศิลปากร , 
2559: 1, 175) 
 

  

 

ลำดับที่ 12 
ชื่อจารึก จารึกซับจำปา 1 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
บ้านซับจำปา  

อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกบนเสาแปดเหล่ียม  
สภาพชำรุดมาก 

เนื้อหา: ส่วนท่ี 1 เยธมฺมา 
ส่วนท่ี 2 สมนฺตปาสาทิกา (คัมภีร์วิสุทธิมัคค์ / วินัยปิฎก 
มหาวรรค) 
ส่วนท่ี 3 วินัยปิฎก มหาวรรค 
ส่วนท่ี 4 ธรรมบท 
(กรมศิลปากร, 2559: 1. 172-177) 
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ลำดับที่ 13 
ชื่อจารึก จารึกซับจำปา 3 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
บ้านซับจำปา  

อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกบนช้ินส่วนเสาแปดเหล่ียม 

เนื้อหา: จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยาระบุว่า จารึกระบุถึง 
พระวินัยปิฎก อุเทน วงศ์สถิตกล่าวว่า จารึกบรรยาย 
คาถาธัมมจักกัปปวัตนสูตร (กรมศิลปากร , 2559: 1,  
178-181) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 182) 

ลำดับที่ 14 

ชื่อจารึก 
จารึกเสาแปดเหล่ียม 
พบท่ีจังหวัดชัยนาท 1 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
หมู่ 5 ตำบลหางน้ำสาคร 

อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกบนช้ินส่วนเสาแปดเหล่ียม 

เนื้อหา: จารึกคาถาปฏิจจสมุปบาท (กรมศิลปากร , 
2559: 1, 183) 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 185) 

ลำดับที่ 15 
ชื่อจารึก จารึกธรรมจักรพบท่ีจังหวัดชัยนาท 2 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
หมู่ 5 ตำบลหางน้ำสาคร  

อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกบนช้ินส่วนธรรมจักร 

เนื้อหา: จารึกคาถาปฏิจจสมุปบาท (กรมศิลปากร , 
2559: 1, 184-188) 

 

ลำดับที่ 16 
ชื่อจารึก จารึกธรรมจักร 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
วัดเสน่หา 

ใกล้กับพระปฐมเจดีย์  
จังหวัดนครปฐม 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกบนซี่ล้อธรรมจักร 

เนื้ อหา : จารึกกระบวนการเกิด ดับของอริยสัจ 4  
บริเวณกงล้อ, ซี่กำ และดุมล้อ (กรมศิลปากร, 2559: 1, 
189-192) 



  186 

 

 
 
  

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 194) 

ลำดับที่ 17 
ชื่อจารึก จารึกฐานรองพระธรรมจักร 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
ทุ่งขวาง  

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกบนฐานส่ีเหล่ียม 
มีช่องสำหรับวงล้อธรรมจักร 

เนื้อหา: จารึกข้อความส้ัน ๆ สามข้อความ สัจจญาณ  
กิจจญาณ กตญาณ สันนิษฐานว่าหมายถึงอริยสัจ 4  
(กรมศิลปากร, 2559: 1, 193-195) 

 

ลำดับที่ 18 
ชื่อจารึก จารึกบนวงพระธรรมจักร 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  

จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกบนวงล้อธรรมจักร 

เนื้ อ ห า : จ ารึ ก ค า ถ า ธั ม ม จั ก กั ป ป วั ต ต น สู ต ร  
(กรมศิลปากร, 2559: 1, 196) 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 199) 

ลำดับที่ 19 
ชื่อจารึก จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  

จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกบนซี่ล้อธรรมจักร 

เนื้อหา: จารึกคาถาปฏิจจสมุปบาท (กรมศิลปากร , 
2559: 1, 198-200) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 202) 

ลำดับที่ 20 

ชื่อจารึก 
จารึกเยธมฺมาฯ  

ฐานพระพุทธรูปเมืองศรีเทพ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 
สถานที่พบ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บริเวณ 
ฐานพระพุทธรูปศิลาทรงส่ีเหล่ียม 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1, 
201) 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 204) 

ลำดับที่ 21 
ชื่อจารึก จารึกเยธมฺมาฯ เมืองเสมา 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
เมืองเสมา  

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บนใบเสมาหินทรายสีแดง 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1, 
203) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 206) 

ลำดับที่ 22 
ชื่อจารึก จารึกเยธมฺมาฯ 3 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
ไม่ทราบท่ีมา ปัจจุบันดูแลโดย 
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บนแผนอิฐสีแดง 
ทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีเดือยตรงกลาง 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1,  
205-207) 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 209) 

ลำดับที่ 23 
ชื่อจารึก จารึกเยธมฺมา เมืองศรีเทพ 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บนแผ่นหินทรงส่ีเหล่ียม 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1,  
208-210) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 212) 

ลำดับที่ 24 
ชื่อจารึก จารึกเยธมฺมาฯ หน้าศาลเจ้า 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
ศาลเจ้าหน้าพระอุโบสถ 
ข้างองค์พระปฐมเจดีย์  

จังหวัดนครปฐม 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บนแผ่นหินทรงส่ีเหล่ียม 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1,  
211-213) 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 215) 

ลำดับที่ 25 

ชื่อจารึก 
จารึกเยธมฺมาฯ 4 

(พระองค์เจ้าภาณุฯ 1) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 
สถานที่พบ จังหวัดนครปฐม 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บนแผ่นหินทรงส่ีเหล่ียม 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1,  
214-216) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 218) 

ลำดับที่ 26 

ชื่อจารึก 
จารึกเยธมฺมาฯ 5  

(พระองค์เจ้าภาณุฯ 2) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 
สถานที่พบ จังหวัดนครปฐม 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บนแผ่นหินทรงส่ีเหล่ียม 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1,  
217-219) 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 221) 

ลำดับที่ 27 
ชื่อจารึก จารึกเยธมฺมาฯ ท่ีศาลเจ้า 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
บริเวณใกล้องค์พระปฐมเจดีย์  

จังหวัดนครปฐม 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บนแผ่นหินทรงส่ีเหล่ียม 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1, 
220) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 224) 

ลำดับที่ 28 

ชื่อจารึก จารึกวงล้อปัจจยาการ 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาบาลี 

สถานที่พบ 
โบราณสถานในบริเวณ 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บนแผ่นหินทรงกลม 

เนื้อหา: จารึกคาถาปฏิจจสมุปบาท (กรมศิลปากร , 
2559: 1, 223-225) 
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(ที่มา: Guy, 2014: 217;  

กรมศิลปากร, 2559: 1, 168) 

ลำดับที่ 29 
ชื่อจารึก จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ ถ้ำฤๅษีเขางู จังหวัดราชบุรี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกสลักบนผนังถ้ำ บริเวณระหว่าง 
ขาของพระพุทธรูปนัง่ห้อยพระบาท 

เนื้อหา: พระศรีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญ
(กรมศิลปากร, 2559: 1, 167) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 171) 

ลำดับที่ 30 

ชื่อจารึก 
จารึกบทนมัสการ 

บนแผ่นอิฐสมัยทวารวดี 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
โบราณสถานอู่ทอง  

อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกบนแผ่นอิฐ 

เนื้อหา: จารึกนโม วุทฺธายะ บทนี้ เป็นส่วนต้นของบท
น มั ส ก ารแ ส ด งค ว าม เค ารพ ต่ อ พ ระ พุ ท ธ เจ้ า  
(กรมศิลปากร, 2559: 1, 170) 
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ลำดับที่ 31 
ชื่อจารึก จารึกวัดมเหยงค์ 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ วัดมเหยงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บนแผ่นหิน 
ทรงส่ีเหล่ียมคางหมู 

เนื้ อหา : การจัดอาคาร -อาหารถวายพระสงฆ์และ
พราหมณ์  โดยกษัตริย์  (กรม ศิลปากร , 2559 : 1,  
231-233) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 241) 

ลำดับที่ 32 
ชื่อจารึก จารึกพระพิมพ์ดินดิบ ช้ินท่ี 1 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่ด้านใต้ฐานพระพุทธรูป  
พระพิมพน์ี้ พระพุทธเจ้า 

ถูกขนาบด้วยสถูป 
เนื้อหา: จารึกคาถาขสมน (ย) นิโรธ (มารฺเค) หมายถึง 
อริยสัจ 4 (กรมศิลปากร, 2559: 1, 239, 241) 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 242) 

ลำดับที่ 33 
ชื่อจารึก จารึกพระพิมพ์ดินดิบ ช้ินท่ี 2 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่ด้านใต้ฐานพระพุทธรูป 
พระพิมพน์ี้พระพุทธเจ้า 

ถูกขนาบด้วยสถูป 
เนื้อหา: จารึกคาถาขสมน (ย) นิโรธ (มารฺเค) หมายถึง 
อริยสัจ 4 (กรมศิลปากร, 2559: 1, 239, 242) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 243) 

ลำดับที่ 34 
ชื่อจารึก จารึกพระพิมพ์ดินดิบ ช้ินท่ี 3 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่ด้านใต้ฐานพระพุทธรูป 
พระพิมพน์ี้พระพุทธเจ้า 

ถูกขนาบด้วยสถูป 
เนื้อหา: จารึกคาถาขสมน (ย) นิโรธ (มารฺเค) หมายถึง 
อริยสัจ 4 (กรมศิลปากร, 2559: 1, 239, 243) 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 244) 

ลำดับที่ 35 

ชื่อจารึก 
จารึกแผ่นพิมพ์ดินดิบ 

แบบมีรูปสถูป 3 องค์ ช้ินท่ี 1 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

ปรากฏเป็นรูปสถูป 3 องค์เรียงกัน  
มีจารึกอยู่ด้านใต้รูปสถูป 

เนื้อหา: จารึกคาถาขสมนยนิโรธ มารฺเค เย ว หมายถึง 
อริยสัจ 4 (กรมศิลปากร, 2559: 1, 239, 244) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 244) 

ลำดับที่ 36 

ชื่อจารึก 
จารึกแผ่นพิมพ์ดินดิบ 

แบบมีรูปสถูป 3 องค์ ช้ินท่ี 2 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
ลักษณะทาง

จารึก 
ปรากฏเป็นรูปสถูป 3 องค์เรียงกัน  

มีจารึกอยู่ด้านใต้รูปสถูป 
เนื้อหา: จารึกคาถาขสมนยนิโรธ มารฺเค เย ว หมายถึง 
อริยสัจ 4 (กรมศิลปากร, 2559: 1, 239, 244) 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 246) 

ลำดับที่ 37 

ชื่อจารึก 
จารึกแผ่นพิมพ์ดินดิบ 

แบบมีรูปสถูป 3 องค์ ช้ินท่ี 3 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

ปรากฏเป็นรูปสถูป 3 องค์เรียงกัน  
มีจารึกอยู่ด้านใต้รูปสถูป 

เนื้อหา: จารึกคาถาขสมนยนิโรธ มารฺเค เย ว หมายถึง 
อริยสัจ 4 (กรมศิลปากร, 2559: 1, 239, 246) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 247) 

ลำดับที่ 38 
ชื่อจารึก จารึกสถูปดินเผา 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกอยู่บนผิวของสถูปดินเผา 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1, 
239, 247) 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 248) 

ลำดับที่ 39 

ชื่อจารึก 
จารึกแผ่นพิมพ์รูปสถูปดินดิบ 

แบบมีรูปสถูปองค์เดียว แบบท่ี 1 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

ปรากฏเป็นรูปสถูปทรงโอคว่ำเต้ีย  
ฉัตรวลียืดสูง มีจารึกอยู่ด้านใต้รูปสถูป 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1, 
239, 248) 

 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 249) 

ลำดับที่ 40 

ชื่อจารึก 
จารึกแผ่นพิมพ์รูปสถูปดินดิบ 

แบบมีรูปสถูปองค์เดียว แบบท่ี 2 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษาสันสกฤต 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
ลักษณะ 
ของจารึก 

ปรากฏเป็นรูปสถูปทรงโอคว่ำเต้ีย  
ฉัตรวลียืดสูง มีจารึกอยู่ด้านใต้รูปสถูป 

เนื้อหา: จารึกคาถาเย ธมฺมา (กรมศิลปากร, 2559: 1, 
239, 249) 
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คำว่า “โต้ง” หรือ “โทง” นี้มีความหมายถึง หมอผี คนทรงเจ้า (กรมศิลปากร, 2559: 2, 43) 

จัดเป็นชนช้ันนำทางสังคมในวัฒนธรรมมอญ 
 
 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 78) 

ลำดับที่ 41 
ชื่อจารึก จารึก K.505 เขารัง 

อาย ุ พุทธศักราช 1182 

ตัวอักษร-ภาษา 
อักษรปัลลวะ  

ภาษาสันสกฤต-เขมรโบราณ 

สถานที่พบ 
เขารัง อำเภออรัญประเทศ  

จังหวัดสระแก้ว 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกมีลักษณะคล้ายใบเสมา  
ด้านบนมีการสลักภาพดอกบัวบาน  
จารึกสลักบนหินทรายเนื้อหยาบ 

เนื้อหา: การถวายส่ิงของและทาสแก่วิหารในพุทธศาสนา ? 
โดยสินาหฺว (กรมศิลปากร, 2559: 1, 77-80) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 2, 41) 

ลำดับที่ 42 
ชื่อจารึก จารึกวัดโพธิ์ร้าง 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษามอญโบราณ 

สถานที่พบ 
วัดโพธิ์ร้าง  

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกสลักบนหินชนวน  
แตกออกเป็น 2 ช้ิน 

เนื้อหา : การสร้างวัดและพระพุทธรูปของโต้งท้ัง 2  
(กรมศิลปากร, 2559: 2, 39-43) 
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ข้อน่าสนใจอย่างยิ่งของจารึกถ้ำนารายณ์ คือ การปรากฏนามเมืองอนุราธปุระซึ่งเป็นเมืองหลวง

ของอาณาจักรลังกาต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 3-16 และเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายสถวีระ 
การปรากฏช่ือเมืองดังกล่าวพร้อมผู้ซึ่งอาจเป็นผู้ก่อตั้งจึงมีความสำคัญต่อการตีความอย่างยิ่ง 

 
  

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 2, 46) 

ลำดับที่ 43 
ชื่อจารึก จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษามอญโบราณ 

สถานที่พบ วัดข่อย จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะ 
จารึก 

จารึกสลักบนฐานบัว 
ของพระพุทธรูปศิลา 

เนื้อหา: เจ้าปู่พร้อมหลานได้กระทำองค์พระพุทธรูปให้
เปล่งปล่ัง (กรมศิลปากร, 2559: 2, 44-45) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 2, 50) 

ลำดับที่ 44 
ชื่อจารึก จารึกถ้ำนารายณ์ 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษามอญโบราณ 

สถานที่พบ 
ปากถ้ำนารายณ์ ตำบลเขาวง  

อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกสลักบนพื้นผนังปากถ้ำ 

เนื้อหา: กุนทรีชนผู้ต้ังอาณาจักรอนุราธปุระ ได้ให้
ตัวแทนจัดงานฉลองส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีประดิษฐานไว้ ณ ท่ีนี้  
(กรมศิลปากร, 2559: 2, 47-50) 
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ข้อน่าสังเกตสำหรับหลักฐานประเภทจารึกในดินแดนไทย คือ การพบจารึกภาษาบาลีจำนวนมาก
ซึ่งเป็นแนวโน้มท่ีต่างไปจากพื้นท่ีอื่น ๆ โดยเฉพาะในบริเวณคาบสมุทร หมู่ เกาะ และภาคพื้นทวีปฝ่ัง
ตะวันออกท่ีมักพบจารึกเขียนด้วยภาษาสันสกฤต แต่การพบจารึกภาษาบาลีนั้นมีความใกล้เคียงกับ
พื้นท่ีประเทศเมียนมา แต่ยังมีปริมาณท่ีต่างกันอยู่มาก ทว่าความเหมือนกันนี้อาจแสดงความสัมพันธ์
บางอย่างได้ เพราะในประเทศไทยเองก็ได้มีการพบจารึกภาษาปยูด้วย 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 2, 53) 

ลำดับที่ 45 

ชื่อจารึก จารึกเมืองบึงคอกช้าง 2 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษามอญโบราณ 

สถานที่พบ 
สถูปนอกเมือง เมืองบึงคอกช้าง  

ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกสลักบนแท่งหินยาว 

เนื้อหา: บุญย่อมส่งเสริมนักพรต (กรมศิลปากร, 2559: 
2, 51-53) 

 

ลำดับที่ 46 

ชื่อจารึก จารึกชายจีวรพระพุทธรูปยืน 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

ตัวอักษร-ภาษา อักษรปัลลวะ - ภาษามอญโบราณ 

สถานที่พบ 
วัดแก่นท้าว  

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ลักษณะ 
ของจารึก 

จารึกสลักบนชายจีวรด้านขวา 
ติดข้อพระบาทของพระพุทธรูป 

ศิลปะทวารวดี 
เนื้อหา: บุญแห่งการสร้างพระพุทธรูป (กรมศิลปากร , 
2559: 2, 58-59) 
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ในประเด็นด้านเนื้อหาจะเห็นได้ว่า จารึกในประเทศไทยนั้นมีเนื้อหาท่ีหลากหลายแต่เน้นหนักไปท่ี 
2 ประเด็นใหญ่ คือ 1) หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยเฉพาะ คาถาเย ธมฺมา และ 2) การทำบุญสร้าง
พระพุทธรูปก็ดี การถวายส่ิงของต่าง ๆ ก็ดี รวมท้ังปรากฏเนื้อความพิเศษ คือ จารึกพุทธบิดาและ  
ช่ือพระสาวกองค์สำคัญ ในกรณีนี้นับว่าพิเศษมากเพราะอาจตีความได้ในหลากหลายประเด็น ต้องพิจารณา
ร่วมกับบริบทท่ีพบ คือ โบราณสถานหมายเลข 11 ด้วย 
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4.5.2 หลักฐานประติมากรรม  

ในประเทศไทยมีจำนวน 44 ช้ิน แต่ละช้ินมีรายละเอียดดังนี้  

4.5.2.1 พระพุทธรูป 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ พระพุทธรูปนาคปรก ปูนปั้น 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 9-10 

สถานที่พบ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
ประทับนั่งวีราสนะ  

แสดงธยานมุทรา บนขนดนาค 

ข้อสังเกต: ใกล้เคียงกับศิลปะอมราวดี (ชอง บวสเซอลิเยร์, 
2530: 130-131) 

 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ ช้ินส่วนพระพุทธรูป 
อาย ุ ครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 10 

สถานที่พบ ภาคใต้ของประเทศไทย 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

พระพักตร์ พระกรขวา และ 
พระวรกายท่อนล่างหักหาย  

ส่วนท่ีเหลือแสดงการครองจีวร 
ห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว 

ข้อสังเกต : คล้ายศิลปะอมราวดี (พิริยะ ไกรฤกษ์ , 
2523: 118) 
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(ที่มา: Guy, 2014: 35) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ จังหวัดนครราชสีมา 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มเฉียง มีริ้ว  

แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ 

ข้อสังเกต: อาจนำเข้ามาจากอินเดียใต้หรือศรีลังกา 
(Guy, 2014: 35) 

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 54) 

ลำดับที่ 4 

ชื่อ 
ช้ินส่วนท่อนบน 

ของพระพุทธรูป สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
ควนสำราญรมย์  

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มเฉียง มีริ้ว  
สภาพชำรุดอย่างมาก  

เหลือแต่ท่อนบนของพระวรกาย 

ข้อสังเกต: - 
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ลำดับที่ 5 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน 
อาย ุ กลางพุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตริภังค์  
ครองจีวรห่มคลุม เรียบไม่มีริ้ว  
พระหัตถ์ขวาแสดงวรทมุทรา  

พระหัตถ์ซ้ายยกข้ึนจับชายจีวร  
พระบาทหักหาย  

ปรากฏประภามณฑลรอบพระวรกาย 
ข้อสังเกต: มีลักษณะแบบพระพุทธรูปอินเดีย ศิลปะคุปตะ 
สกุลช่างสารนาถ (Guy, 2014: 35) 

 
(ที่มา: Beguin, 2009: 175) 

ลำดับที่ 6 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ 
จังหวัดนครปฐม  

ปัจจุบันอยู่ในชุดของสะสมส่วนบุคคล 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
บนฐานบัวคว่ำ-หงาย ครองจีวรห่มเฉียง 
มีริ้ว แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ 

ข้อสังเกต: - 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/Xsrivijaya+art&SORT=DZ/Xsrivijaya+art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=srivijaya+art/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=Xsrivijaya+art&SORT=DZ&3%2C3%2C
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(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 83) 

ลำดับที่ 7 

ชื่อ 
พระพุทธรูปประทับยืน  

สำริดปิดทอง 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  

แสดงวิตรรกมุทราด้วยพระหัตถ์ขวา 

ข้อสังเกต: - 

 

ลำดับที่ 8 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับนัง่ 

อาย ุ
ปลายพุทธศตวรรษท่ี11  

ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
วัดพระบรมธาตุไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  
ประทับนั่งวีราสนะ  

บนฐานบัวคว่ำ-หงาย 
ข้อสังเกต: มีลักษณะคล้ายศิลปะอินเดียใต้และศรีลังกา 
(Guy, 2014: 93-94) 
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ลำดับที่ 9 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับนัง่ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับนั่งวีราสนะใต้ต้นโพธิ์  
ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว 

แสดงธยานมุทรา  
มีเจดีย์ทรงหม้อน้ำ ? ขนาบท้ัง 2 ข้าง 

ข้อสั งเกต : ลักษณะคล้ายพระพุทธรูปประทับนั่ ง  
ขนาบด้วยสถูปจากประเทศเวียดนาม (Guy, 2014: 18-19) 

 
(ที่มา: Beguin, 2009: 175) 

ลำดับที่ 10 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ จังหวัดสงขลา 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว 

แสดงวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ขวา  
พระหัตถ์ซ้ายจับชายจีวรขึ้น 

ข้อสังเกต: -  

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/Xsrivijaya+art&SORT=DZ/Xsrivijaya+art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=srivijaya+art/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=Xsrivijaya+art&SORT=DZ&3%2C3%2C
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(ที่มา: กฤษฎา นิลพัฒน์) 

ลำดับที่ 11 
ชื่อ พระพุทธรูปนาคปรก 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
วัดอุทัยมัคคาราม  

จังหวัดนครราชสีมา 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  
ประทับนั่งวีราสนะบนขนดนาค  

แต่พังพานนาคชำรุด 
ข้อสังเกต: ใกล้เคียงกับศิลปะอมราวดี และอาจเก่า
ท่ีสุดในสมัยทวารวดี (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556: 58)  

 
(ที่มา: วิศวะ ชินโย) 

ลำดับที่ 12 
ชื่อ ภาพสลักพระพุทธรูปไสยาสน์ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ ถ้ำฝาโถ เขางู จังหวัดราชบุรี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

เป็นประติมากรรมนูนต่ำ บริเวณผนังถ้ำ 
พระพุทธรูปนี้ประทับนอน 

ครองจีวรห่มคลุมลักษณะแบบ 
ศิลปะทวารวดี มีการเขียนสีแดง 

ข้อสั งเกต : มี ลักษณะคล้ายพระนอนท่ีถ้ำอชันตา  
(ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556: 40) 
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(ที่มา: ศักด์ิชัย สายสิงห,์ 2556: 39) 

ลำดับที่ 13 
ชื่อ ภาพสลักพระพุทธรูปไสยาสน์ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ ถ้ำจาม เขางู จังหวัดราชบุรี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

เป็นประติมากรรมนูนต่ำบริเวณผนังถ้ำ 
พระพุทธรูปประทับนอนครองจีวรห่มคลุม 

ลักษณะแบบศิลปะทวารวดี 
ข้อสั งเกต : มี ลักษณะคล้ายพระนอนท่ีถ้ำอชันตา  
(ศักด์ิชัย สายสิงห์, 2556: 40) และมีร่องรอยการเขียนสีแดง 

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 120) 

ลำดับที่ 14 
ชื่อ พระพุทธรูป ประทับนั่ง 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
พังแฟบ อำเภอสทิงพระ  

จังหวัดสงขลา 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  
ประทับนั่งวีราสนะบนฐานบัวคว่ำ-หงาย 

แสดงธยานมุทรา 
ข้อสังเกต: - 
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ลำดับที่ 15 
ชื่อ พระวรกายพระพุทธรูปประทับยืน 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
วัดแก่นท้าว  

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
ประทับยืนตรง ครองจีวรห่มคลุมเรียบ 
พระหัตถ์คาดว่าแสดงวิตรรกมุทรา 

ข้อสังเกต: มีจารึกท่ีชายจีวรขวา เป็นภาษามอญโบราณ 

 

ลำดับที่ 16 

ชื่อ 
พระพุทธรูปประทับนัง่  

ประลัมพปาทสนะ ดินเผา 
อาย ุ กลางพุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มคลุม เรียบไม่มีริ้ว  
แสดงวิตรรกมุทราด้วยพระหัตถ์ขวา 

พระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระชงฆ ์

ข้อสังเกต: อาจเป็นองค์ประกอบประดับสถาปัตยกรรม 
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(ที่มา: Beguin, 2009: 175) 

ลำดับที่ 17 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับยืน 
อาย ุ กลางพุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
วัดพระเมรุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตรง (สมภังค์)  
บนฐานบัวคว่ำ-หงาย ครองจีวรห่มคลุม 
เรียบไม่มีริ้ว พระหัตถ์ท้ัง 2 ข้างหักหาย 

แต่สันนิษฐานว่า  
แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ 

ข้อสังเกต: - 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 205) 

ลำดับที่ 18 
ชื่อ เศียรพระพุทธรูป 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
สลักจากหินสีเทา  

แสดงพุทธศิลป์แบบทวารวดี 

ข้อสังเกต: - 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/Xsrivijaya+art&SORT=DZ/Xsrivijaya+art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=srivijaya+art/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=Xsrivijaya+art&SORT=DZ&3%2C3%2C


  212 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 211) 

ลำดับที่ 19 
ชื่อ พระพุทธรูป แผ่นเงินดุน 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
ประทับนั่งวีราสนะ  

แสดงวิตรรกมุทราด้วยพระหัตถ์ซ้าย 

ข้อสังเกต: 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 214) 

ลำดับที่ 20 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ ภาคกลางของประเทศไทย 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

พระพุทธเจ้าประทับยืนตรง (สมภังค์) 
เหนือพนัสบดี ครองจีวรเรียบไม่มีริ้ว 

แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์  
ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ 

ข้อสังเกต: - 
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(ที่มา: ศักด์ิชัย สายสิงห,์ 2556: 51) 

ลำดับที่ 21 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ เมืองซับจำปา จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

พระพุทธเจ้าประทับยืนตรง (สมภังค์) 
เหนือพนัสบดี ครองจีวรเรียบไม่มีริ้ว 

แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์  
ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ 

ข้อสังเกต: - 

 
(ที่มา: ศักด์ิชัย สายสิงห,์ 2556: 52) 

ลำดับที่ 22 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ จังหวัดพิษณุโลก 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

พระพุทธเจ้าประทับนั่งเหนือ
พนัสบดี ครองจีวรเรียบไม่มีริ้ว  
แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์  

ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ 

ข้อสังเกต: - 
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ลำดับที่ 23 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

พระพุทธเจ้าประทับยืนตรง (สมภังค์) 
เหนือพนัสบดี ครองจีวรเรียบไม่มีริ้ว 

แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์  
ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ 

ข้อสังเกต: - 

 
(ที่มา: ศักด์ิชัย สายสิงห,์ 2556: 54) 

ลำดับที่ 24 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

พระพุทธเจ้าประทับยืนตรง (สมภังค์) 
เหนือครุฑครองจีวรเรียบไม่มีริ้ว  
แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์  

ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ 

ข้อสังเกต: - 



  215 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มา: ศักด์ิชัย สายสิงห,์ 2556: 54) 

ลำดับที่ 25 
ชื่อ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

พระพุทธเจ้าประทับยืนตรง (สมภังค์) 
เหนือสุริยะเทพ ? ครองจีวรเรียบไม่
มีริ้ว แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์  
ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ 

ข้อสังเกต: - 

 

ลำดับที่ 26 

ชื่อ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 
สถานที่พบ บ้านพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

พระพุทธเจ้าประทับยืนตรง (สมภังค์) 
เหนือพนัสบดี ครองจีวรเรียบไม่มีริ้ว 

แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์  
ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ 

ข้อสังเกต: - 
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(ที่มา: Guy, 2014: 217) 

ลำดับที่ 27 

ชื่อ 
พระพุทธรูปประทับนัง่ 
ประลัมพปาทาสนะ 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 
สถานที่พบ เขางู จังหวัดราชบุรี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว  
แสดงวิตรรกมุทราด้วยพระหัตถ์ขวา 

พระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระชงฆ ์

ข้อสังเกต: มีจารึกปรากฏระหว่างพระบาท 

 

ลำดับที่ 28 
ชื่อ พระพุทธรูปปางสมาธิ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ 
โบราณสถานสระมรกต  

เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
ลักษณะทาง

กายภาพ 
ประทับนั่งวีราสนะ  

ครองจีวรห่มเฉียงเรียบไม่มีริ้ว 

ข้อสังเกต: ลักษณะคล้ายศิลปะอมราวดี 
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4.5.2.2 พระโพธิสัตว์ 

 

 

  

 
(ที่มา: Guy, 2014: 36) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ พระอวโลกิเตศวร สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

สถานที่พบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

พระวรกายท่อนล่างหักหาย  
สันนิษฐานว่า ประทับยืนตรง  

พระหัตถ์ท้ัง 2 ยื่นออกมาด้านหน้า  
อาจเคยมีของในพระหัตถ์ 

ข้อสังเกต: มีลักษณะคล้ายศิลปะอนุราธปุระ ในศรีลังกา 
(Guy, 2014: 36) 

 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ พระอวโลกิเตศวร 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประทับยืนตริภังค์  
ห่มหนังกวางพาดท่ีพระองัสาซ้าย  

นุ่งผ้ายาวกรอมเท้า 

ข้อสังเกต: - 
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(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 236) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ พระอวโลกิเตศวร (ปัทมปาณิ) สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
ประทับยืนตริภังค์เล็กน้อย  

นุ่งผ้ายาวกรอมเท้า พระกรขวาหักหาย 

ข้อสังเกต: - 

 

ลำดับที่ 4 
ชื่อ พระโพธิสัตว์ ดินเผา 
อาย ุ กลางพุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
ประทับยืนตริภังค์ พระกรขวาหักหาย 
พระกรซ้ายวางไว้บริเวณบั้นพระองค์ 

ข้อสังเกต: - 
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ลำดับที่ 5 
ชื่อ เศียรพระโพธิสัตว์ สวมมงกุฎ ปูนปั้น 
อาย ุ กลางพุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

เป็นประติมากรรมนูนสูง  
พระโพธิสัตว์ประทับยืนตริภังค์  
สวมเครื่องประดับจำนวนมาก 

สันนิษฐานว่าเป็นพระอวโลกิเตศวร 
ข้อสังเกต: มงกุฎมีลักษณะเหมือนภาพจิตรกรรมจาก 
ถ้ำอชันตา 

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 90) 

ลำดับที่ 6 
ชื่อ เศียรพระอวโลกิเตศวร สำริด 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ 
โบราณสถานหมายเลข 8  

แหล่งโบราณคดียะรัง  
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

เหลือเพียงพระเศียร  
แสดงทรงผมชฎามงกุฎสูง  

ปรากฏพระอมิตาภะ 
ข้อสังเกต: มีลักษณะคล้ายศิลปะอินเดียใต้-ลังกา 
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4.5.2.3 ประติมากรรมอื่น ๆ 

 
  

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 234) 

ลำดับที่ 7 
ชื่อ พระไมเตรยะ ศิลา 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ 
พบในอ่าวไทย 

ใกล้ฝ่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
สภาพค่อนข้างลบเลือนอย่างมาก  

พระกรและพระบาทหักหาย 

ข้อสังเกต: - 

 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ ธรรมจักร 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ จังหวัดนครปฐม 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
ไม่มีการประดับลวดลายท่ีฐาน  
มีเพียงลายพันธุ์พฤกษาเท่านั้น 

ข้อสังเกต: จารึกคาถาธัมมจักกัปปวัตนสูตร บริเวณกงล้อ  
ซี่กำ และดุมล้อ (กรมศิลปากร, 2559: 1, 189-192) ท้ังนี้
พบร่วมกับประติมากรรมกวางหมอบ 1 ตัว 
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ลำดับที่ 2 
ชื่อ ช้ินส่วนธรรมจักร 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด

ลพบุรี 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
เหลือเพียงกงล้อ 

ข้ อ สั งเกต : มี จารึ กคาถาธั มม จั กกั ปปวั ตน สู ตร  
(กรมศิลปากร, 2559: 1, 196) 

 
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 185) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ ช้ินส่วนธรรมจักร  
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
หมู่ 5 ตำบลหางน้ำสาคร  

อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
เหลือเพียงกงล้อ 

ข้อสังเกต: มีจารึกคาถาปฏิจจสมุปบาท (กรมศิลปากร, 
2559: 1, 184-188) และลวดลายคล้ายช้ินส่วนธรรมจักร 
จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 
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(ที่มา: Brown, 1996: 24a) 

ลำดับที่ 4 
ชื่อ ธรรมจักร 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ จังหวัดนครปฐม 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
ท่ีฐานมีรูปสลักคล้ายพระสุริยเทพ  

เป็นเทพบุรุษ 2 กร ถือดอกบัวท้ัง 2 กร 

ข้อสังเกต: - 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 212) 

ลำดับที่ 5 
ชื่อ ธรรมจักร  
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
มีแต่องค์ธรรมจักร  
สลักซี่ล้อเกือบทะลุ 

ข้อสังเกต: - 

 

ลำดับที่ 6 
ชื่อ ธรรมจักร  
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 
ลักษณะ 

ทางกายภาพ 
มีแต่องค์ธรรมจักร ปรากฏรูปบุคคล
สันนิษฐานว่าถือดอกบัวในมือท้ัง 2 

ข้อสังเกต: - 
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จะเห็นได้ว่า หลักฐานในประเทศไทยมีความหลากหลายท่ีมากกว่าในพื้นท่ีอื่นอย่างชัดเจน  

อย่างหนึ่งท่ีน่าสนใจ การพบธรรมจักร ซึ่งไม่พบในพื้นท่ีอื่น หลักฐานกลุ่มนี้อาจแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง

ทางนิกายในพุทธศาสนาได้ อีกท้ังธรรมจักรในพื้นท่ีประเทศไทยสัมพันธ์อยู่กับจารึกคาถาธัมมจักร-

กัปปวัตนสูตรซึ่งส่ือโดยตรงถือการหมุนวงล้อแห่งพระธรรม (ธรรมจักร) โดยพระพุทธเจ้า และพุทธคาถานี้

ไม่พบในพื้นท่ีอื่นด้วย ประเด็นดังกล่าวจึงนับว่ามีความสำคัญยิ่งสำหรับการศึกษาความหลากหลาย

ของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

 

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 86) 

ลำดับที่ 7 
ชื่อ ช้ินส่วนธรรมจักร ดินเผา 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ 
วัดมเหยงค์ อำเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

เหลือเพียงซี่กงล้อแค่ 2 ซี่เท่านั้น 

ข้อสังเกต: - 

 

ลำดับที่ 8 
ชื่อ กวางหมอบ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ 
วัดเสน่หา  

ใกล้กับพระปฐมเจดีย์  
จังหวัดนครปฐม 

ลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ประติมากรรมหินสลัก 
รูปกวางหมอบ 

ข้อสังเกต: พบร่วมกับธรรมจักร 
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หลักฐานอีกช้ินหนึ่งซึ่งไม่พบในประเทศอื่น คือ พระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี  
สัตว์ประหลาดท่ีถูกเรียกว่า “พนัสบดี” นี้มีนักวิชาการหลายท่านเสนอว่า เป็นการนำพาหนะของ 
ตรีมูรติท้ังสามในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาผสมกันได้แก่ เขาโค (พาหนะพระศิวะ) จะงอยปากครุฑ 
(พาหนะพระวิษณุ) และ ปีกหงส์ (พาหนะพระพรหมา) (ธนิต อยู่โพธิ์, 2509 : 18) ผาสุข อินทราวุธ 
เสนอว่า การนำสัตว์ผสมดังกล่าวมาเป็นพาหนะของพระพุทธเจ้าสะท้อนถึงคติของพุทธศาสนา 
ฝ่ายวัชรยาน-ตันตระ เป็นการแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาอยู่เหนือศาสนาพราหมณ์ (ผาสุข อินทราวุธ, 
2542: 166-167) อย่างไรก็ดีประติมากรรมในลักษณะดังกล่าวนับเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นหนึ่ง 
ของหลักฐานประเภทประติมากรรมของพื้นท่ีประเทศไทย เนื่องจากไม่มีการพบประติมากรรม 
ในลักษณะเดียวกันในพื้นท่ีอื่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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4.5.3 พระพิมพ์ 

 

 

  

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 78) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ พระพิมพพ์ระพุทธรูปนาคปรก 

แสดงภาพ พระพุทธเจ้า 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ 
วัตถุดิบ ดินดิบ 

ลักษณะ: ครองจีวรห่มเฉียง เรียบไม่มีริ้ว ประทับนั่ง 
วีราสนะ แสดงอภัยมุทรา 

 
(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ พระพิมพพ์ระสาวก 1 

แสดงภาพ พระสาวก 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

วัตถุดิบ ดินเผา 
ลักษณะ: แสดงรูปพระสงฆ์ มีจารึกด้านหลัง เมตฺเตยฺยโก 
(พระเมตไตรยะ) 
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(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ พระพิมพพ์ระสาวก 2 

แสดงภาพ พระสาวก 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

วัตถุดิบ ดินเผา 
ลักษณะ: แสดงรูปพระสงฆ์ มีจารึกด้านหลัง สารีปุตฺโต  
(พระสารีบุตร) 

 
(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 4 
ชื่อ พระพิมพพ์ระสาวก 3 

แสดงภาพ พระสาวก 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

วัตถุดิบ ดินเผา 
ลักษณะ: แสดงรูปพระสงฆ์ มีจารึกด้านหลัง มหาก...
(มหากัจจายนะ ?) 
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(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 5 
ชื่อ พระพิมพพ์ระสาวก 4 

แสดงภาพ พระสาวก 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

วัตถุดิบ ดินเผา 

ลักษณะ: แสดงรูปพระสงฆ์ มีจารึกด้านหลัง ภทฺธ ? 

 
(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 6 
ชื่อ พระพิมพพ์ระสาวก 5 

แสดงภาพ พระสาวก 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

วัตถุดิบ ดินเผา 
ลักษณะ: แสดงรูปพระสงฆ์ มีจารึกด้านหลัง โกโลวีโส  
(พระปุณโณ โกโลวีโส) 
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(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 7 
ชื่อ พระพิมพพ์ระสาวก 6 

แสดงภาพ พระสาวก 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

วัตถุดิบ ดินเผา 
ลักษณะ: แสดงรูปพระสงฆ์ มีจารึกด้านหลัง รนฺโต  
(พระปุณโณสุนาปรันโต) 

 
(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/ 

Uthongmuseum/posts/1265741206956962) 

ลำดับที่ 8 
ชื่อ พระพิมพพ์ระสาวก 7 

แสดงภาพ พระสาวก 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ 
เจดีย์หมายเลข 11  
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

วัตถุดิบ ดินเผา 
ลักษณะ: แสดงรูปพระสงฆ์ มีจารึกด้านหลัง กงฺขาเร  
(พระกังขาเรวัต)  
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จอห์น กาย กล่าวว่า พระพิมพ์ช้ินนี้แสดงภาพของส่ิงอันเป็นท่ียึดถือของวัฒนธรรมพุทธศาสนา

ในวัฒนธรรมทวารวดีอย่างครบถ้วน คือ พระธรรมจักร พระสถูป และพระพุทธรูป โดยเสาธรรมจักร
และสถูปทรงหม้อน้ำนี้นับเป็นเอกลักษณ์ท่ีสำคัญมากของวัฒนธรรมทวารวดี (Guy, 2014: 19) 
  

ลำดับที่ 9 
ชื่อ พระพิมพพ์ระสาวก 8 

แสดงภาพ พระสาวก 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11 

สถานที่พบ เจดีย์หมายเลข 11 เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
วัตถุดิบ ดินเผา 

ลักษณะ: แสดงรูปพระสงฆ์ มีจารึกด้านหลัง เยธมฺมา (สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2558ข: 10) 

 
(ที่มา: Guy, 2014: 19) 

ลำดับที่ 10 

ชื่อ 
พระพิมพพ์ระพุทธรูป 

ขนาบด้วยสถูปและเสาธรรมจักร 
แสดงภาพ พระพุทธเจ้า 

อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 
สถานที่พบ เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี 
วัตถุดิบ หิน 

ลักษณะ: พระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิราบ (วีราสนะ) 
แสดงธยานมุทราใต้ฉัตร ขนาบด้วยสถูปในเบื้องซ้าย  
เสาธรรมจักรในเบ้ืองขวา  
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(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 202) 

ลำดับที่ 11 
ชื่อ พระพิมพพ์ระพุทธรูปประทับยืน 

แสดงภาพ พระพุทธเจ้า 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ เขาขนาบน้ำ จังหวัดกระบี่ 
วัตถุดิบ ดินเผา 

ลักษณะ: พระพุทธรูปประทับยืน ครองจีวรห่มคลุม  
เรียบไม่มีริ้ว แสดงวรทมุทราในพระหัตถ์ขวา 

 
(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 206) 

ลำดับที่ 12 

ชื่อ 
พระพิมพพ์ระพุทธรูป 
ขนาบด้วยสถูป 2 องค์ 

แสดงภาพ พระพุทธเจ้า 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง  

จังหวัดปัตตานี 
วัตถุดิบ ดินดิบ 

ลักษณะ: พระพุทธเจ้าประทับนั่ง แสดงธยานมุทรา  
ขนาบด้วยสถูปคล้ายศิลปะทวารวดี 
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(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 206) 

ลำดับที่ 13 
ชื่อ แผ่นพิมพ์รูปสถูป 3 องค์ 

แสดงภาพ สถูป 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง  

จังหวัดปัตตานี 
วัตถุดิบ ดินดิบ 

ลักษณะ: พระพิมพ์นี้ เป็นรูปสถูป 3 องค์เรียงกัน มี
จารึกอยู่ด้านใต้ฐานของรูปสถูป 

(ที่มา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 202) 

ลำดับที่ 14 
ชื่อ แผ่นพิมพ์รูปสถูป 1 องค์ แบบท่ี 1 

แสดงภาพ สถูป 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง  

จังหวัดปัตตานี 
วัตถุดิบ ดินดิบ 

ลักษณะ: พระพิมพ์นี้เป็นรูปสถูป 1 องค์ ทรงโอคว่ำเต้ีย 
ฉัตรวลียืดสูง มีจารึกอยู่ด้านใต้ฐานของรูปสถูป 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 249) 

ลำดับที่ 15 
ชื่อ แผ่นพิมพ์รูปสถูป 1 องค์ แบบท่ี 2 

แสดงภาพ สถูป 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ 
โบราณสถานเมืองยะรัง  
ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง  

จังหวัดปัตตานี 
วัตถุดิบ ดินดิบ 

ลักษณะ: พระพิมพ์นี้เป็นรูปสถูป 1 องค์ ทรงโอคว่ำ  
ฐานยืดสูง มีจารึกอยู่ด้านใต้ฐานของรูปสถูป 

 
(ที่มา: ผาสุข อินทราวุธ, 2548: 285) 

ลำดับที่ 16 

ชื่อ 
พระพิมพพ์ระพุทธรูป 
ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 

แสดงภาพ พระพุทธเจ้า 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ จังหวัดนครปฐม 
วัตถุดิบ ดินเผา 

ลั กษณ ะ: มี ลั กษณะคล้ ายกั บ ท่ี พบในภาคใต้  คื อ 
พระพุทธเจ้าประทับนั่งประลัมพปาทาสนะ ขนาบด้วย 
พระโพธิสัตว์ 2 องค์ 
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(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง,  

เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563. เข้าถงึได้จาก 
https://www.facebook.com/Uthongmuseum/ 

photos/a.1308902122640870/1308904032640679) 

ลำดับที่ 17 

ชื่อ 
พระพิมพพ์ระพุทธรูป 
ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 

แสดงภาพ พระพุทธเจ้า 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
วัตถุดิบ ดินเผา 

ลักษณะ: มี ลักษณะคล้ายกับ ท่ีพบในภาคใต้  คื อ 
พระพุทธเจ้าประทับนั่งประลัมพปาทาสนะ ขนาบด้วย
พระโพธิสัตว์ 2 องค์ 

ลำดับที่ 18 
ชื่อ พระพิมพพ์ระพุทธรูปขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 

แสดงภาพ พระพุทธเจ้า 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ เมืองโบราณบ้านคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
วัตถุดิบ ดินเผา 

ลักษณะ: มีลักษณะคล้ายกับท่ีพบในภาคใต้ คือ พระพุทธเจ้าประทับนั่งประลัมพปาทาสนะ  
ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 องค์ (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 164) 
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4.5.4 ภาพเล่าเร่ือง  

ในพื้นท่ีประเทศไทยนั้นสามารถจำแนกได้ 6 ชุดข้อมูล แต่อาจมีภาพมากกว่า 10 ภาพ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

 

  

 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ ภาพพระสงฆ์อุ้มบาตร 

แสดงภาพ พระสงฆ์ ? 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 9-10 

สถานที่พบ 
เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สถานที ่
ประดับภาพ 

สถาปัตยกรรม 

ลักษณะ: สันนิษฐานว่าเป็นพระสงฆ์สามรูปยืนเรียงกัน  
ในมือถือภาชนะคล้ายบาตร พระสงฆ์ทุกรูปครองจีวรห่มคลุม 
มีริ้ว คล้ายศิลปะอมราวดี 

 
(ที่มา: วิศวะ ชินโย) 

ลำดับที่ 2 
ชื่อ ภาพพระพุทธเจ้าพร้อมเทพเจ้าฮินดู 

แสดงภาพ พระพุทธเจ้าพร้อมเทพเจ้าฮินดู 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12 

สถานที่พบ ถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี 
สถานที ่

ประดับภาพ 
ผนังถ้ำ 

ลักษณะ: พระพุทธเจ้าประทับประลัมพปาทาสนะ  
แสดงวิตรรกมุทรา มีพระศิวะและพระวิษณุเข้าเฝ้า 
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ประกอบด้วย ชาดกท้ังส้ิน 9 เรื่อง แบ่งได้ตามด้านต่าง ๆ ดังนี้  

ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 1) ไมตรกันยกะชาดก (Maitrakanyaka)  
เป็นภาพผู้หญิงนั่งกอดขาของผู้ชายท่ียืนอยู่  

ด้านตะวันออกเฉียงใต้ 2) จันทรประภาชาดก (Candraprabha) แสดงภาพบุรุษ 
นั่งอยู่ระหว่างบุรุษอีก 2 คนยืนด้านข้าง 3) สุปารกะชาดก (Suparaga) แสดงเป็นภาพชายสองคน 
นั่งอยู่บนเรือ 4) กัจจปะชาดก (Kacchapa) แสดงภาพบุรุษสามคนนั่งอยู่บนหลังเต่า 5) มหากปิชาดก 
(Mahakapi) แสดงภาพบุรุษแสดงท่าทางอ้อนวอนพญาลิง และ 6) ษัททันตะ (Saddanta) แสดงภาพ
พญาช้างมีงาใหญ่ 

ด้านตะวันออกเฉียงใต้ แสดงภาพ 7) วิสวันตระ (Visvantara) เป็นภาพผู้ชายแสดง
การสนทนากับชายหญิงคู่หนึ่ง 8) ศยามกะ (Syamaka) เป็นภาพผู้ชายนอนหงายอยู่ระหว่างชายคู่หนึ่ง
ท่ียืนอยู่ 

ด้านตะวันตกเฉียงใต้ แสดงภาพ 9) พญาช้างสละชีพ-พญาช้างได้รับความเคารพ 
(ภาพท่ี 28-36) (Krairiksh, 1975: 89-112) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ ภาพปูนปั้นอวทาน 

แสดงภาพ ชาดก (อวทาน) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ จุลประโทน จังหวัดนครปฐม 
สถานที่ประดับภาพ สถาปัตยกรรม 
ลักษณะ: เป็นปูนปั้นประดับช่องท้องไม้ของสถูปช่วงท่ี 2  
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ภาพท่ี 28 ไมตรกันยกะชาดก (ซ้าย) 
ภาพท่ี 29 จันทรประภาชาดก (ขวา) 

 

ภาพท่ี 30 สุปารกะชาดก (ซ้าย) 
ภาพท่ี 31 กัจจปะชาดก (ขวา) 

 

 

 



  239 

 

ภาพท่ี 32 มหากปิชาดก (ซ้าย) 
ภาพท่ี 33 ษัททันตะ (ขวา) 

 

 

 
ภาพท่ี 34 วิสวันตระ 
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ภาพท่ี 35 ศยามกะ (ซ้าย) 
ภาพท่ี 36 พญาช้างสละชีพ-พญาช้างได้รับความเคารพ (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ 4 
ชื่อ ภาพปูนปั้นอวทานอื่น ๆ จากจุลประโทน 

แสดงภาพ ชาดก (อวทาน) 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ จุลประโทน จังหวัดนครปฐม 
สถานที่ประดับภาพ สถาปัตยกรรม 
ลักษณะ : ภาพกลุ่มนี้ไม่ปรากฏติดอยู่กับสถูป แต่จากบันทึกช้ีว่ามาจากจุลประโทนเช่นกัน 
ประกอบด้วย 1) พระราชาใจบุญ 2) พระราชาผู้ช่ัวร้ายถูกเผาในเพลิงนรก 3) จุลธรรมปาละ ? 
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1) ภาพพระราชาใจบุญ แสดงเป็นภาพบุรุษสวมเครื่องประดับจำนวนมาก และกำลังใช้ดาบ 
ตัดแบ่งร่างกายของพระองค์ 2) ภาพพระราชาผู้ช่ัวร้ายถูกเผาในเพลิงนรก แสดงเป็นภาพหัวของผู้ชาย
สวมมงกุฎล้อมด้วยเปลวไฟ และ 3) จุลธรรมปาละ แสดงภาพพระราชินีและพระราชโอรสแวดล้อม
ด้วยบริวาร มีปีศาจ 2 ตนทำท่าทางบุกเข้ามา (ภาพท่ี 37-39) (Krairiksh, 1975: 112-116) 
 

 
ภาพท่ี 37 ภาพพระราชาใจบุญ (ซ้าย) 

ภาพท่ี 38 พระราชาผู้ช่ัวร้ายถูกเผาในเพลิงนรก (ขวา) 
 

 
ภาพท่ี 39 จุลธรรมปาละ 
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ลำดับที่ 5 
ชื่อ พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา 

แสดงภาพ พุทธประวัติ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
ลักษณะ: พระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาทตรงกลางภาพ 
ขนาบด้วยปัญจวัคคีย์ในลักษณะก่อนบวชด้านซ้าย และ
ในลักษณะบวชแล้วด้านขวาของพระพุทธองค์ 
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แผนท่ีท่ี 19 การกระจายตัวของภาพเล่าเรื่องเนื่องในพุทธศาสนาในประเทศไทย 
(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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4.5.5 สถาปัตยกรรม 

 

 
  

 
(ที่มา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.),  

เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2564, เข้าถึงได้จาก 
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/ 

เมืองโบราณยะรัง)) 

ลำดับที่ 1 
ชื่อ เจดีย์ยะรัง 
วัสดุ อิฐ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 11-13 

สถานที่พบ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
แผนผัง ส่ีเหล่ียมยกเก็จ 
ตำแหน่ง นอกเมือง 

ลักษณะ: เป็นกลุ่มโบราณสถาน 4 หลัง กำหนดอายุจาก
ตัวอักษรบนจารึกพระพิมพ์ ได้ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 11-13 
(อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 203) 

 
 

ลำดับที่ 3 
ชื่อ จุลประโทน 
วัสดุ อิฐ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ จังหวัดนครปฐม 
แผนผัง ส่ีเหล่ียมยกเก็จ 
ตำแหน่ง ในเมือง 

ลักษณะ: มีซุ้มประติมากรรมรอบฐานอาคาร พบการใช้งาน
ต่อเนื่องถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ในระยะแรกประดับ
ภาพเล่าเรื่องในชาดกพุทธศาสนาเถรวาท (สรรวาสติวาท) 
(Krairiksh, 1975: 100-116; สฤษ ด์ิพ งศ์  ขุ นทรง, 
2557: 45-50) 
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(ที่มา: กรมศิลปากร, 2552: 85) 

ลำดับที่ 4 
ชื่อ โบราณสถานวัดพระเมร ุ
วัสดุ อิฐ 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ จังหวัดนครปฐม 
แผนผัง มณฑล 
ตำแหน่ง นอกเมือง 

ลักษณะ: มีการใช้งานต่อเนื่องถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 
มีผังอาคารเป็นมณฑล 5 ห้อง คล้ายอานันทเจดีย์  
(Dupont, 1959: 40-63) 

 

ลำดับที่ 5 
ชื่อ พระประโทณเจดีย์ 
วัสดุ อิฐ + ศิลาแลง 
อาย ุ พุทธศตวรรษท่ี 12-13 

สถานที่พบ จังหวัดนครปฐม 
แผนผัง ส่ีเหล่ียมยกเก็จ 

รูปแบบการต้ัง ในเมือง 

ลักษณะ: ยกเก็จท้ังฐานและเรือนธาตุ มีบันไดทางขึ้น 
ท้ัง 4 ด้าน เจาะช่องส่ีเหล่ียมและลวดบัวคล้ายจุลประโทน-
เจดีย ์(สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2557: 67) 
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บทที่ 5 

การศึกษาและจัดจำแนกหลักฐานประเภทจารึกและศิลปกรรมทางพุทธศาสนา 

ที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 พร้อมทั้งข้อสังเกตบางประการ 

จากการรวบรวมหลักฐานประเภทต่าง  ๆท่ีมีอายุไม่เกินพุทธศตวรรษท่ี 12 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า
หลักฐานแต่ละประเภทมีปริมาณรวมดังนี้ 1) จารึก 70 หลัก 2) ประติมากรรม 95 ช้ิน 3) พระพิมพ์ 
22 รูปแบบ 4) ภาพเล่าเรื่อง 28 ภาพ 5) สถาปัตยกรรม 16 แห่ง โดยหลักฐานท่ีสามารถรวบรวมได้จาก
พื้นท่ีประเทศไทยนั้นมีปริมาณมากท่ีสุด อาจด้วยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกท่ีสุด  

ท้ังนี้ในกรณีหลักฐานประเภทพระพิมพ์นั้นไม่สามารถเข้าถึงปริมาณท้ังหมดในแต่ละพื้นท่ีได้ 
จึงรวบรวมข้อมูลในลักษณะของรูปแบบพระพิมพ์ในพื้นท่ีต่าง ๆ แทน โดยจะสังเกตได้ว่า รูปแบบพระพิมพ์
ท่ีแสดงภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาท ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 องค์พบได้ท่ัวไปในเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ขาดเพียงประเทศกัมพูชาเพียงเท่านั้นท่ียังคงไม่พบข้อมูลพระพิมพ์แบบดังกล่าว 

5.1 หลักฐานประเภทจารึก 

จารึกเป็นหลักฐานท่ีสำคัญท่ีสุดในการตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยในท่ีนี้ศึกษาจารึก
จำนวน 71 หลัก สามารถแบ่งข้อมูลได้ดังนี 

5.1.1 แบ่งตามภาษาที่ใช้ในการจารึก  

ปรากฏ 3 กลุ่มภาษา ได้แก่ 1) สันสกฤต 30 หลัก 2) บาลี 33 หลัก และ 3) อื่น ๆ 8 หลัก 
ได้แก่ ภาษามอญโบราณ, ภาษาเขมรโบราณ, ภาษาปยู ภาษามลายูโบราณ และไม่ทราบภาษาแน่ชัด 
ท้ังนี้ปรากฏจารึกท่ีมีการใช้ภาษาผสมกันมากกว่า 1 ภาษาอยู่ 1 หลัก ได้แก่ จารึก K.505 เขารัง (จารึก
ลำดับท่ี 41 ในหลักฐานจารึกประเทศไทย) จารึกดังกล่าวใช้ภาษาสันสกฤตปนกับภาษาเขมรโบราณ 
(กรมศิลปากร, 2559: 1, 77-80)  

จารึกภาษาบาลีมีปริมาณท่ีมากท่ีสุด แต่กระจุกตัวอยู่เพียงในพื้นท่ีไทยและประเทศเมียนมา  
ไม่พบในพื้นท่ีประเทศเวียดนามและหมู่เกาะ ในพื้นท่ีประเทศไทยพบมากถึง 27 หลัก คิดเป็นร้อยละ 
12.69 จากจำนวนจารึกท้ังหมดท่ีพบในประเทศไทย (47 หลัก) รองลงมาเป็นภาษาสันสกฤต 14 หลัก และ
ภาษาอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 6.58 และ 2.82 ตามลำดับ (ตารางท่ี 4) 

เมียนมาเป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีพบจารึกภาษาบาลีจำนวน 4 หลัก จากท้ังหมด 11 หลัก คิดเป็น

ร้อยละ 0.48 แต่จารึกหลายหลักไม่ปรากฏข้อมูลด้านภาษาท่ีแน่ชัดว่าจารึกด้วยภาษาใด ส่งผลให้

จารึกในประเทศเมียนมามีปริมาณจารึกภาษาอื่น ๆ มากท่ีสุดคือ 5 หลัก รองลงมาเป็นจารึกภาษา

บาลี 
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และภาษาสันสกฤตตามลำดับ กัมพูชาเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีพบจารึกภาษาบาลี โดยพบหลัก
เดียวจากจารึกท่ีพบเพียง 2 หลัก  

ส่วนจารึกภาษาสันสกฤตพบมากท่ีสุดในประเทศไทย 15 หลัก พื้นท่ีเขตหมู่เกาะและ
คาบสมุทร (ประเทศอินโดนีเซียและคาบสมุทรมลายู) 8 หลัก ประเทศเมียนมา 4 หลัก ประเทศ
เวียดนาม 3 หลัก และประเทศกัมพูชา 1 หลัก สังเกตว่าในพื้นท่ีเขตหมู่เกาะและคาบสมุทร และ
ประเทศเวียดนามนั้นไม่พบจารึกภาษาอื่นเลยนอกจากภาษาสันสกฤต  

จารึกภาษาอื่น ๆ ท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ พบเพียง 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย 6 หลัก 
ประกอบด้วยภาษามอญโบราณ 5 หลัก ภาษาสันสกฤตปนภาษาเขมรโบราณ 1 หลัก ในประเทศเมียนมา
พบ 2 หลัก จำแนกเป็นภาษาปยู 1 หลัก และไม่สามารถระบุภาษาได้แน่ชัด 1 หลัก 
 

ตารางท่ี 4 ปริมาณจารึกในประเทศต่าง ๆ แบ่งตามภาษาท่ีใช้ 
  

 
11 จารึก K.505 เขารัง เป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต-เขมรโบราณ จารึกดังกล่าวจึงถูกจัดแบ่งออกเป็น 

2 หัวข้อ คือ ภาษาสันสกฤต กับภาษาอื่น ๆ ส่งผลให้มีปริมาณรวมกับปริมาณแบ่งตามภาษาไม่สอดคล้องกัน 

ตารางที่ 4 ปริมาณจารึกในประเทศต่าง ๆ แบ่งตามภาษาที่ใช้ 

ประเทศ พุทธศตวรรษ จำนวน 
ภาษา 

สันสกฤต บาล ี อื่น ๆ  
ไทย 

9-12 

46   1411 27 6 
กัมพูชา 2 1 1 - 

เวียดนาม 3 3 - - 
เมียนมา 11 4 5 2 

อินโดนีเซียและ 
คาบสมุทรมลายู 

8 8 - - 
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สังเกตได้ว่า ในพื้นท่ีภาคพื้นทวีปมีการใช้ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ  

แต่ไม่ปรากฏในพื้นท่ีหมู่เกาะและคาบสมุทร จนกระท่ังราวพุทธศตวรรษท่ี 13 จึงพบจารึกภาษาท้องถิ่นอื่น
ในพื้นท่ีหมู่เกาะและคาบสมุทรท่ีกล่าวถึงพุทธศาสนา เช่น จารึกเตลากา บาตู (Telaga Batu Inscription) 
และจารึกตาลัง ตูโว (Talang Tuwo Inscription) ซึ่งเป็นภาษามลายูโบราณ เป็นต้น  

ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับข้อเสนอของ ประพจน์ อัศววิรุฬหการท่ีกล่าวว่า จารึกท่ีพบ 
บนแผ่นดินใหญ่ฝ่ังตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะทางภาษาและไวยากรณ์ท่ีใช้ในการ
จารึกคำสอนปนกันระหว่างภาษาสันสกฤตและบาลี รวมท้ังมีการปนภาษาถิ่น (มอญ-เขมร) เขา้มาร่วมด้วย 
ส่วนในพื้นท่ีเขมร จามปา (แผ่นดินใหญ่ฝ่ังตะวันออก) และหมู่เกาะ (มาเลเซียและอินโดนีเซีย)  
เป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานผสมศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู เพราะรูปแบบของภาษาและไวยากรณ์  
ในจารึกมีอิทธิพลของภาษาสันสกฤตอย่างเข้มข้น ไม่ปรากฏอิทธิพลของไวยากรณ์ฝ่ายบาลีเลย 
(Assavavirulhakarn, 2010: 185-186) ในประเด็นนี้ประพจน์จึงสรุปว่า พุทธศาสนาในพื้นท่ีรัฐทวารวดี
รวมถึงรัฐศรีเกษตร (เมียนมา) เป็นนิกายเถรวาท จากข้อมูลจารึกทางพุทธศาสนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลี
และท้องถิ่น และพื้นท่ีเขมร จามปา และหมู่เกาะ เป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานผสมศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
โดยใช้เกณฑ์การแบ่งด้วยตัวภาษาเป็นหลัก 

นิหาร-ราชัน ราย ศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตในประเทศเมียนมาได้เสนอว่า แม้ว่าจะใช้ภาษาสันสกฤต 
แต่ไม่แสดงเนื้อหาหรือท่ีมาจากคัมภีร์ฝ่ายมหายานชัดเจน แต่อาจเป็นพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอื่นท่ีใช้
ภาษาสันสกฤต เช่น นิกายสรรวาสติวาท เป็นต้น (Ray, 1936: 1-18, 31-33, 96) แต่ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
แย้งว่า จารึกหลักธรรมในพุทธศาสนา เช่น คาถาเย ธมฺมา เป็นคาถาท่ีนิยมอยู่แล้วในพุทธศาสนาไม่
แบ่งแยกนิกาย หรือในกรณีท่ีกลุ่มนิกายฝ่ายเถรวาทท่ีใช้ภาษาสันสกฤตอย่างสรรวาทสติวาทจะหยิบยก
คาถาดังกล่าวขึ้นมาใช้ก็ยากจะพิสูจน์ได้ชัดเจนนัก แต่ท้ังนี้อาจต้ังข้อสังเกตได้ว่า สังฆารามต่าง ๆ ใน
พุทธศาสนามีลักษณะของการอยู่อาศัยท่ีปะปนกันไม่แบ่งแยกนิกายใดออกจากกันอย่างชัดเจน อาทิ 
คณะสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารวาทิน แม้จะมีข้อมูลท่ีชัดเจนว่า คณะสงฆ์มีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
แบบอินเดียเหนือมาก แต่ก็ปรากฏหลักฐานท้ังเอกสารและโบราณคดีท่ีมีลักษณะแบบมหายานร่วมอยู่ด้วย 
(Assavavirulhakarn, 2010: 73, 107-109) ในกรณีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรับวัฒนธรรมอินเดีย
มาจากหลากหลายพื้นท่ีจึงมีความเป็นไปได้ว่า อาจมีการรับเอาพุทธศาสนามาอย่างผสมปนเป และ
สงฆ์กลุ่มต่าง ๆ ท่ีมาถึงก็อาจจะอาศัยจำพรรษาอยู่ ณ สถานท่ีเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน 
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5.1.2 แบ่งตามตัวอักษรที่ใช้ในจารึก  

สามารถแบ่งออกได้ตามข้อมูลดังนี้ (ตารางท่ี 5) 
 

ตารางท่ี 5 ปริมาณจารึกในประเทศต่าง ๆ แบ่งตามตัวอักษรท่ีใช้ 
เห็นได้ว่า อักษรปัลลวะแบบอินเดียภาคใต้เป็นรูปแบบอักษรท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจสัมพันธ์กับการติดต่อค้าขายข้ามคาบสมุทรกับพื้นท่ีภาคใต้ของอินเดีย 
ดังปรากฏหลักฐานการติดต่อระหว่างแหล่งโบราณคดีสำคัญในภาคใต้ของอินเดีย เช่น เมืองอริกเมฑุ 
เป็นต้น โดยหลักฐานจารึกด้วยตัวอักษรแบบอินเดียใต้ท่ีเก่าท่ีสุดมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 10 พบบน
จารึกเสายูปะ 7 ต้น บริเวณจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย (Griffiths, 2014: 53) 

ในกรณีประเทศเมียนมามีร่องรอยของหลักฐานตัวอักษรจากอินเดียภาคเหนือ คือ ตัวอักษรพราหมี 
และตัวอักษรนาครีซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานในประเทศอื่นในภูมิภาคมากเท่ากับประเทศเมียนมา 
โดยเฉพาะตัวอักษรนาครีไม่ปรากฏเลย อาจด้วยประเทศเมียนมาเป็นพื้นท่ีเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับอนุทวีปอินเดีย 
  

 
12 จารึกจาก SB1B ตัวอักษรพราหมีผสมปัลลวะ จากโบราณสถาน SB1B แหล่งโบราณคดีสุไหง บาตู / 

บูจังวัลเลย์ รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย 

ตารางที่ 5 ปริมาณจารึกในประเทศต่าง ๆ แบ่งตามตัวอักษรที่ใช้  

ประเทศ 
พุท

ธศ
ตว

รร
ษ 

จำ
นว

น 

ตัวอักษร 

ปัล
ลว

ะ 

พร
าห

มี 

ปย
 ู

นา
ครี

 

เข
มร

โบ
รา

ณ
 

ผส
ม 

ระ
บุไ

ม่ไ
ด้ 

ไทย 

9-12 

46 46 - - - - - - 

กัมพูชา 2 1 - - - 1 - - 
เวียดนาม 3 1 1 - - - - 1 
เมียนมา 11 5 1 1 4 - - - 

อินโดนีเซียและ
คาบสมุทรมลายู 

8 3 - - - - 112 4 
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จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ
ดินแดนสองส่วนในอินเดีย คือ ภูมิภาคอินเดียภาคเหนือ พิจารณาได้จากตัวอักษรนาครีและพราหมี 
และภูมิภาคอินเดียภาคใต้พิจารณาได้จากตัวอักษรปัลลวะ โดยจากปริมาณจารึกท่ีใช้ตัวอักษรแบบอินเดีย
ประเภทต่าง ๆ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียฝ่ายใต้มีมากกว่าอินเดียฝ่ายเหนือ
อย่างชัดเจน 

5.1.3 แบ่งตามประเภทของเนื้อความ 

จารึกเนื่องในพุทธศาสนาท่ีมีอายุไม่เกินไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 12 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
สามารถแบ่งเนื้อความออกได้ท้ัง 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) หลักธรรมและคาถาในพุทธศาสนา  
2) การทำบุญและถวายส่ิงของ 3) สรรเสริญพุทธศาสนา และ 4) อื่น ๆ เช่น ช่ือบุคคล หรือช่ือสถานท่ี 
โดยท้ัง 4 หัวข้อนั้นพบปริมาณจารึกท่ีต่างกัน ดังลำดับต่อไปนี้ (ตารางท่ี 6) 

จารึกที่มีเนื้อความกล่าวถึงหลักธรรมและคาถาในพุทธศาสนา พบมากท่ีสุด คือ 47 หลัก 
คิดเป็นร้อยละ 32.43 พบในไทย 30 หลัก พื้นท่ีเขตหมู่เกาะและคาบสมุทร 7 หลัก เมียนมา 7 หลัก 
เวียดนาม 3 หลัก และกัมพูชา 1 หลัก สามารถจำแนกออกได้ดังนี้  

1) คาถาเย ธมฺมา 20 หลัก แบ่งเป็น ไทย 15 หลัก เวียดนาม 3 หลัก เมียนมา 5 หลัก 
และกัมพูชา 1 หลัก  

2) อริยสัจ 4 จำนวน 9 หลัก ประกอบด้วย ไทย 7 หลัก และเวียดนาม 2 หลัก  
3) คาถาปฏิจจสมุปบาท 7 หลัก ได้แก่ ไทย 5 หลัก และพื้นท่ีเขตหมู่เกาะและ

คาบสมุทร 2 หลัก 
4) คาถาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 หลัก พบเฉพาะในไทยเท่านั้น  
5) ข้อความจากพระวินัยปิฎก 2 หลัก พบในเมียนมา 1 หลัก และไทย 1 หลัก 
6) ข้อความจากพระอภิธรรมปิฎก 2 หลัก พบในเมียนมาเท่านั้น 
7) คาถาเยเต (YE TE Mantra) 2 หลัก พบเฉพาะในพื้ น ท่ี เขตหมู่ เกาะและ
คาบสมุทร 
8) พุทธภาษิตจากคัมภีร์ “สาครมติปริปฤจฉา” ของนิกายมัธยามิกะ 2 หลัก พบเฉพาะ

ในพื้นท่ีเขตหมู่เกาะและคาบสมุทร 
9) พระธรรมบท 1 หลัก ในไทยเท่านั้น 

10) พระสูตรและมนต์ท่ีระบุไม่ได้ 3 หลัก พบในเมียนมา 2 หลัก ในพื้นท่ีเขตหมู่เกาะและ
คาบสมุทร 1 หลัก (ตารางท่ี 7) 
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จะเห็นได้ว่า หลักธรรมหรือคาถาเนื่องในพระพุทธศาสนาท่ีถูกจารึกแพร่หลายมากท่ีสุด
ในภูมิภาคอุษาคเนย์นั้น คือ คาถาเย ธมฺมา โดยมีจำนวนมากถึง 20 หลักจากจำนวน 47 หลัก คิดเป็น
ร้อยละ 9.87 ของปริมาณเนื้อหาจารึกหลักธรรมและคาถาในพุทธศาสนาท้ังหมด ท้ังนี้ยังสังเกตได้ว่า 
จารึกคาถาเย ธมฺมากระจุกตัวอยู่ในพื้นท่ีประเทศไทยมากท่ีสุด คือ 15 หลักจากจำนวนท้ังหมด 21 หลัก
ท่ีพบในประเทศไทย  

อย่างไรก็ดี จารึกหลายหลักมีการกล่าวถึงหลักธรรมหรือคาถามากกว่า 1 คาถา อาทิ 
จารึกลานทองหม่าวง์กั่น (Maunggan) จากเมียนมา จารึกดังกล่าวประกอบด้วยแผ่นทองจำนวน 2 แผ่น 
โดยแผ่นท่ี 1 บรรจุคาถาเยธมฺมา, อิทธิบาท 4, สัมมัปปธาน 4, สติปัฏฐาน 4, สัจจะ 4, ขันธ์ 5, 
โพชฌงค์ 7 และอริยมรรค 8 สันนิษฐานว่ามาจากอภิธรรมปิฎก และแผ่นท่ี 2 กล่าวถึงคาถาเยธมฺมา, 
อิติปิโส และสฺวากขาโต สันนิษฐานว่ามาจากมหาปรินิพานสูตร วินัยปิฎก ทีฆนิกาย (Luce, 1985: 1, 175; 
Hazra, 1982: 60-63) ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้จำนวนของจารึกท่ีปรากฏกับจำนวนเนื้อความไม่เท่ากัน 

จารึกที่กล่าวถึงการทำบุญและถวายสิ่งของ พบ 13 หลัก คิดเป็นร้อยละ 9.1  
พบในไทย 9 หลัก และเมียนมา 4 หลัก 

จารึกสรรเสริญพุทธศาสนา พบเพียง 2 หลัก คิดเป็นร้อยละ 1.44 โดยพบในไทย 1 หลัก 
และกัมพูชา 1 หลัก 

จารึกที่กล่าวถึงเร่ืองอื่น ๆ พบท้ังส้ิน 10 หลัก คิดเป็นร้อยละ 6.9 พบในไทย 7 หลัก 
เมียนมา 2 หลัก และพื้นท่ีเขตหมู่เกาะและคาบสมุทร 1 หลัก โดยสามารถจำแนกย่อยได้เป็น จารึกท่ีระบุถึง
ช่ือบุคคล (พระอดีตพุทธ พระปัจจุบันพุทธ และพระสาวก) 9 หลัก ระบุถึงตำนานการเสด็จมายัง
ดินแดนอารกันของพระพุทธเจ้า 1 หลัก และระบุช่ือนายเรือ (มหานาวิกพุทธคุปตะ) 1 หลัก 
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ตารางท่ี 6 ปริมาณจารึกในประเทศต่าง ๆ แบ่งตามเนื้อหาท่ีพบ 
 
 

 

 

 

 

 
13 เนื้อหาในจารึกพระนางสาวิตัมจันทระ (จารึกลำดับท่ี 10 ในหลักฐานจารึกประเทศเมียนมา) 

ประกอบด้วยข้อความท้ังส้ิน 4 บรรทัด โดยสองบรรทัดแรกเป็นคาถาเย ธมฺมา และในส่วน 2 บรรทัด
ถัดมากล่าวถึงการถวายทานแด่พระศาสนา จารึกดังกล่าวจึงถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ หัวข้อ
หลักธรรมและคาถาในพุทธศาสนา กับหัวข้อทำบุญและถวายส่ิงของ ส่งผลให้มีปริมาณรวมกับปริมาณ
แบ่งตามเนื้อหาไม่สอดคล้องกัน 

ตารางที่ 6 ปริมาณจารึกในประเทศต่าง ๆ แบ่งตามเนื้อหาที่พบ 

ประเทศ จำนวน 

เนื้อหายอ่ย 

หลักธรรมและ 
คาถาในพุทธศาสนา 

ทำบุญและ 
ถวายสิ่งของ 

สรรเสริญ
พุทธศาสนา 

อื่น ๆ 

ไทย 47 29 10 1 7 
กัมพูชา 2 1 - 1 - 

เวียดนาม 3 3 - - - 
เมียนมา 11 613 4 - 2 

อินโดนีเซียและ
คาบสมุทรมลายู 

8 7 - - 1 
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5.1.4 แบ่งตามประเภทวัตถุจารึก  

ประกอบด้วย แผ่นหินและหลักหิน, แผ่นทองและโลหะอื่น, ก้อนอิฐ, พระพุทธรูป (บนองค์
พระพุทธรูปและฐาน), ประติมากรรมอื่นท่ีไม่ใช่พระพุทธรูป, พระพิมพ์, เสาและวงธรรมจักร, เสาหิน, 
สถูป, ผนังหินธรรมชาติ, และอื่น ๆ เช่น เครื่องประดับ ผอบ ระฆังสำริด เป็นต้น (ตารางท่ี 8) 
ตารางท่ี 8 ปริมาณจารึกแบ่งตามประเภทวัตถุจารึกท่ีพบในประเทศต่าง ๆ 

 
14 จารึกลานทองข่ินบ๊ะโกง (จารึกลำดับที่ 4 ในหลักฐานจารึกประเทศเมียนมา) มีจำนวนถึง 20 แผ่น  

เมื่อรวมเข้ากับจารึกลานทองหม่าวง์กั่นอีก 2 แผ่น ในการจำแนกข้อมูลชุดน้ีจึงระบุจำนวนทั้งหมด 22 แผ่น ทำให้มี
ปริมาณจารึกที่มากกว่าข้อมูลในชุดก่อนหน้า  

15 เป็นจำนวนรวมของจารึกจาก SB1B มีจำนวน 8 แผ่น ประกอบด้วย 7 แผ่นทอง และ 1 แผ่นหิน จารึกแผ่น
ทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 แผ่น และจารึกจากจันทิบาลังโดกันซึ่งเป็นแผ่นทอง 1 แผ่น แผ่นดินเผา 1 แผ่น ทำให้มี
จำนวนรวม 19 แผ่นทอง และมีจำนวนมากกว่าจำนวนรวม 8 หลัก 

ตารางที่ 8 ปริมาณจารึกแบ่งตามประเภทวัตถุจารึกที่พบในประเทศต่าง ๆ 
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ไทย 46 9 - 2 4 - 16 6 2 2 3 2 - 
กัมพูชา 2 - - - 1 - - - - - - - 1 

เวียดนาม 3 - 1 - 1 - - - - - - - 1 
เมียนมา 30 4   2214 - - - 1 - - 1 - - 2 
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จากตารางข้างต้นสังเกตได้ว่า ประเภทของวัตถุจารึกท่ีพบมากท่ีสุด คือ แผ่นทองคำ 42 ช้ิน 

คิดเป็นร้อยละ 29.4 อย่างไรก็ดีใน 25 ช้ินนี้ มี 20 ช้ินเป็นจารึกหลักเดียว คือ จารึกลานทองขิ่นบ๊ะโกง  
ซึ่งพบจากการขุดค้นภายในกรุสถูปข่ินบ๊ะ เมืองฮมอซา (เมืองศรีเกษตร) ประเทศเมียนมา จารึกดังกล่าว
เป็นแผ่นลานทองรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าจำนวน 20 แผ่น นับว่าเป็นจารึกท่ีมีความยาวมากท่ีสุด 
ในวัฒนธรรมปยู คือ 20 แผ่นทอง 60 บรรทัดอักษร (Lwin, Kyaing and Stargardt, 2014: 65;  
ยุทธพร นาคสุข, 2557, 121-122)  

รองลงมาด้วยลำดับต่อไปนี้ ได้แก่ พระพิมพ์ 18 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 12.6, หลักฐานประเภทแผ่นหิน
จำนวน 17 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 11.9, พระพุทธรูปท้ังบนองค์และฐาน 6 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 4.2 เท่ากันกับ
เสาและวงธรรมจักร และหลักฐานอื่น ๆ จำพวก เครื่องประดับ ผอบ ระฆังสำริด เป็นอาทิ, หลักหิน 
ผนังหินธรรมชาติ และสถูปจำนวน 3 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 2.1, สุดท้ายได้แก่หลักฐานประเภทเสาหิน, 
ซึ่งเท่ากับประเภทก้อนอิฐคือมี 2 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของหลักฐานท้ังหมด โดยจารึกท่ีปรากฏ  
อยู่บนแผ่นหินและแผ่นทอง หรือส่ิงของท่ีเคล่ือนย้ายได้ส่วนมากจะเป็นจารึกท่ีกล่าวถึงหลักธรรม 
(ภาพท่ี 40, ตารางท่ี 9)  

 

 
ภาพท่ี 40 ตัวอย่างจารึกบนวัสดุต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ท่ีมา: Tingley, 2009: 166-167)

 

จารึกชายจีวรพระพุทธรูปยืน  
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5.1.5 พิจารณาเร่ืองคาถาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิจจสมุปบาท 

คาถาหรือหลักธรรมส่วนใหญ่จะเป็นคาถาส้ัน ๆ เช่น คาถาเย ธมฺมา อยู่บนวัตถุขนาดเล็ก 
เช่น แผ่นหิน แผ่นทอง ส่วนประกอบของพระพุทธรูป หรือองค์สถูป โดยในกรณีหลักฐานประเภทวง
ธรรมจักรและเสาธรรมจักรนั้นจะปรากฏคู่กับคาถาเฉพาะ คือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิจจสมุป
บาท การท่ีจารึกท้ังสองนี้มาปรากฏอยู่บนธรรมจักรหรือส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมจักรอาจเกี่ยวเนื่องด้วย
คาถาเหล่านี้มีการพูดถึงวัฏจักรของสภาวะทางธรรม คาถาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโดยความหมายแล้ว 
อธิบายถึง “พระสูตรแห่งการหมุนธรรมจักร” ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเมื่อครั้งปฐมเทศนา ส่วน
คาถาปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกฎเกณฑ์ของการอาศัยกันและกัน คือ กระบวนการทำงานของขันธ์
ท้ังหลายซึ่งเป็นปัจจัยต่อการเกิดขึ้นของส่ิงอีกส่ิงหนึ่ ง เมื่อส่ิงนี้ เกิดขึ้นส่ิงนั้นจึงเกิดด้วย ด้ังนั้น
คาถาปฏิจจสมุปบาทนั้นแท้จริงแล้ว คือแก่นของอริยสัจ 4 (ผาสุข อินทราวุธ, 2551: 48) ด้วยลักษณะของ
คาถาท้ัง 2 ท่ีพูดถึงการหมุนเวียนของธรรมะจึงส่งผลให้ถูกจารึกบนส่ิงท่ีสะท้อนถึงวงล้อธรรม อันเป็น
การจำลองภาพของหลักธรรมท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  

ตัวอย่างของการจำลองให้เป็นรูปธรรมสามารถสังเกตได้จากจารึกบนธรรมจักรจากวัดเสน่หา 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจารึกท่ีกงล้อ ซี่กำ และดุมล้อ โดยสามารถแบ่งได้ คือ 

บนกง จารึกญาณ 3 ประการ สัจจญาณ (การหยั่งรู้ความจริง) กิจจญาณ (การหยั่งรู้กิจ 
ท่ีต้องทำ) กตญาณ (การหยั่งรู้กิจท่ีทำแล้ว) ซึ่งเกี่ยวกับอริยสัจ 

บนซ่ีกำ 15 ซี่อธิบายถึงกระบวนการเกิดดับของอริยสัจ 4 (ปฏิจจสมุปบาท) หรือ 
การอธิบายญาณท้ัง 3 กับอริยสัจ 4 เช่น ซี่ ท่ี 1 ความจริงท่ีเป็นทุกข์ ซี่ ท่ี 2 ความจริงท่ีเป็นทุกข์  
ท่ีกำหนดรู้ ซี่ท่ี 3 ความจริงท่ีเป็นทุกข์ท่ีรู้แล้ว เป็นต้น ข้อความมีลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกา 

บนดุมล้อ อธิบายลักษณะของธรรมจักร มีสองคำอธิบาย คำอธิบายท่ี 1 อยู่บริเวณ 
ดุมด้านในมี 4 ข้อความ เริ่มจากด้านขวา (A) จบท่ีด้านใต้ของดุม (D) ข้อความมีลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกา 
ระบุว่า จักร คือ พระธรรมของพระพุทธองค์ ทรงแสดงไว้แล้ว 4 อย่าง (อริยสัจ 4) ท้ัง 4 อย่างหมุนวนครบ 
3 รอบ เป็น 3 ญาณ 

คำอธิบายที่  2 อยู่บริเวณด้านนอกมี 5 ข้อความ เริ่มจากด้านซ้าย (A) หมุนทวนเข็ม
นาฬิกามาจบท่ีด้านบน (E) ข้อความอธิบายว่า จักร คือ พระธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้
เป็นไปแล้วหมุนวนไปอย่างละ 3 รอบ (ภาพท่ี 41) (กรมศิลปากร, 2559: 1, 189-192) 
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ภาพท่ี 41 ตำแหน่งคาถาต่าง ๆ บนธรรมจักรจากวัดเสน่หา 
(ท่ีมา: กรมศิลปากร, 2557ข: 130) 

 
จากตัวอย่างข้างต้นข้อความถูกจารึกลงไปอย่างมีระเบียบ กำหนดให้ข้อความท้ังหมด 

ต้องอ่านเวียนซ้าย แต่ท้ังนี้จะเห็นถึงปัญหาของจุดเริ่มต้นของข้อความ จารึกบนซี่กำเริ่มจากด้านบน 
(ทิศเหนือ) แต่บนดุมล้อด้านนอกเริ่มจากด้านซ้าย (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) แต่จารึกบนดุมด้านใน 
เริ่มจากด้านขวา (ทิศตะวันออก) แต่อย่างไรก็ดีข้อความเหล่านี้ก็แสดงความหมุนวนของวงล้อ เพราะ
หากให้ธรรมจักรนี้หมุนผู้อ่านข้อความสามารถจดจ่ออยู่ ณ จุด ๆ เดียวได้ เพื่ออ่านข้อความท้ังหมด 
ท้ังนี้ยอร์ช เซเดส์ กล่าวว่า ลักษณะเนื้อหาของข้อความท่ีบางจุดโดยเฉพาะบริเวณขอบกง จารึก 
บนขอบดุมด้านในดูไม่สอดคล้องกับข้อความส่วนอื่น จึงอาจเป็นการคัดลอกมาวางไว้ท้ังคาถา  
เซเดส์ยังกล่าวอีกว่า เนื้อหาในจารึกอาจมีท่ีมาจากมหาวรรค พระวินัยปิฎก เนื้อหาในส่วนกำได้มีการ
เพิ่มเติมความรู้เรื่องอัตถ 4 ประการแห่งความจริงของมรรค อาจมีท่ีมาจากคัมภีร์อรรถกถาวิสุทธิ
มรรค หรือปฏิสัมภิทามัคค์ของพระพุทธโฆษาจารย์ และอรรถกถาของพระธัมมะปาละ เขียนขึ้นราว 
พุทธศตวรรษท่ี 10 ในศรีลังกา (กรมศิลปากร, 2557ข: 93-99) 
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มีข้อสังเกตอีกประการว่า เนื้อความท่ีปรากฏในจารึกยังปรากฏอย่างต่อเนื่องในวัฒนธรรม
พุทธศาสนาของลังกา เห็นได้จากมีการสืบต่อเนื้อหานี้ในคัมภีร์สารัตถสมุจจัยและปฐมสมโพธิกถา 
คัมภีร์ท้ัง 2 ฉบับนี้เขียนขึ้นในลังกาเช่นเดียวกัน แต่มีอายุท่ีหลังกว่ามากคือพุทธศตวรรษท่ี 18  
(กรมศิลปากร, 2557ข: 97-98; บัณฑิต ล่ิวชัยชาญ, บรรณาธิการ, 2553 : 160-164) ข้อสังเกตนี้ 
อาจช้ีให้เห็นว่า หากท่ีมาของเนื้อหาท่ีปรากฏในจารึกเป็นไปดังท่ีกล่าวแล้วจริง วัฒนธรรมพุทธศาสนา
ในทวารวดีก็อาจได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบศรีลังกาด้วย ดังนั้น  
ความนิยมในการใช้ภาษาบาลีจารึกเนื้อความทางพุทธศาสนาก็อาจมีท่ีมาจากกลุ่มวัฒนธรรมพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทในศรีลังกาก็เป็นได้ 

ด้านนิโคลัส เรวีร์และโรเบิร์ต แอล. บราว์นเสนอว่า ข้อความท่ีจารึกบนธรรมจักรนั้นยังไม่
สามารถตีความได้อย่างชัดเจนว่ามาจากคัมภีร์ใดเป็นการเฉพาะ อาจมีท่ีมาจากธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ปฏิจจสมุปบาท หรือคาถาท่ีเรียกว่า “พุทธอุทาน” อันเป็นวจนะของพระพุทธเจ้าท่ีเปล่งออกมา 
หลังทรงตรัสรู้พระธรรมอันสมบูรณ์แล้ว หรืออาจเป็นคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งท่ีสูญหายไปแล้ว แต่ท้ังนี้
ข้อความท่ีจารึกบนธรรมจักรแสดงความสัมพันธ์โดยตรงกับข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ  
ตอนปฐมเทศนา (Revire, 2014: 253-256; Brown, 1996: 103-115) 

ท้ังนี้การจารึกข้อความเช่นนี้บนธรรมจักรพบเฉพาะในเขตประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศอื่น
พบว่า จารึกคาถาปฏิจจสมุปบาทพบถูกจารึกอยู่บนผนังหินธรรมชาติท่ีจารึกบาตู ปาหัต จังหวัดกาลิมันตัน
ตะวันตก เกาะกาลิมันตัน และจารึกแผ่นทองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 10 แผ่นจากเกาะชวา จึงมีความเป็นไปได้ว่า 
แนวคิดในการแปลงคาถาท่ีมีความเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมปรากฏเฉพาะในพื้นท่ีประเทศไทย 

5.1.6 พิจารณาเร่ืองคาถาเย ธมฺมา 

“เย ธมฺมา” เป็นคาถาหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในพุทธศาสนา คาถาดังกล่าวได้รับ
การจารึกบนส่ิงของต่าง ๆ มากมาย ปรากฏอยู่ในบันทึกของพระภิกษุอี้จิงว่า ชาวพุทธในท่ีราบสูงเดคข่าน 
และท่ีอื่น ๆ ท่ัวอินเดียนิยมจำลองรูปประติมากรรม (พระพุทธรูป) หรือสถูปด้วยส่ิงของและวัสดุต่าง ๆ 
เช่น ดิน เงิน ทองคำ เป็นต้น พร้อมด้วยบรรจุแผ่นจารึกคาถาเย ธมฺมา หรือคาถาปฏิจจสุมปบาท 
ไว้ภายในรูปจำลองเหล่านั้น การบูชารูปจำลองท่ีบรรจุคาถานี้นำมาซึ่งบุญอันมหาศาล (I-Tsing, 1966: 
150-151) หิมานศุ พี. รายกล่าวว่า คาถาดังกล่าวนี้เป็นท่ีนิยมอย่างยิ่ง นับเป็นคาถาพื้นฐานของ  
คำสอนต่าง ๆ ในพุทธศาสนา จึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในหมู่ชาวพุทธท่ัวไป ท้ังยังนิยมสลักคาถานี้ไว้
ร่วมกับพระพุทธรูป เช่น พระพุทธรูปศิลามีจารึกคาถาเย ธมฺมา พบอยู่ใกล้กับธรรมเมขสถูป เมืองสารนาถ 
เป็นต้น (Ray, 2017: 21)  
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นิโคลัส เรวีร์พิจารณาว่า การคัดลอกคาถาทางพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่ือว่าจะนำมาซึ่งบุญบารมี
แก่ผู้สร้างส่ิงของเหล่านี้ (Revire, 2014: 261-262) เนื่องด้วยในวัฒนธรรมพุทธศาสนาหลังการเสด็จ
ดับขันธ์ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า อัฐิหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าถูกพิจารณาเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์
อย่างยิ่ง เห็นได้จากเหตุการณ์หลังการถวายพระเพลิงพุทธสรีระในมหาปรินิพพานสูตรว่า พระเจ้าแผ่นดิน
จาก 6 แคว้น ประกอบด้วย พระเจ้าอชาตศัตรู แคว้นมคธ, กษัตริย์แห่งศากยราชวงศ์, กษัตริย์ลิจฉวี 
แคว้นวัชชี, กษัตริย์ถูลิยะ เมืองอัลลกัปปะ, กษัตริย์โกลิยะ เมืองรามคาม และกษัตริย์มัลละ เมืองปาวา 
ต่างยกทัพมาเพื่อหมายจะครอบครองช้ินส่วนพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์ในครั้งนั้นแสดงให้เห็นว่า 
พุทธสรีระของพระพุทธเจ้าถูกมองว่ามีความศักด์ิสิทธิ์เป็นอย่างมาก ความศักด์ิสิทธิ์ของพุทธสรีระ
ได้รับการย้ำเตือนอีกครั้งในครั้งรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะทรงมีความปรารถนาในการบูรณะ
สถูปเจดีย์ต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับพุทธประวัติ เช่น สังเวชนียสถานท้ัง 4 แห่ง ท้ังยังทรงมีพระประสงค์
ในการเชิดชูพระธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นท่ีประจักษ์ตามความในคัมภีร์ทีปวงศ์เล่าว่า พระเจ้าอโศก-
มหาราชมีพระราชประสงค์จะสร้างอารามข้ึนท่ัวไปในพระราชอาณาจักรตามจำนวนข้อพระธรรมของ
พระพุทธองค์ท้ัง 84,000 ข้อ เพื่อบูชาพระธรรมขันธ์ (กรมศิลปากร, 2557ก: 38-40) 

ในมหาปรินิพพานสูตรพระพุทธองค์ได้ดำรัสถึงความสำคัญของสังเวชนียสถานท้ัง 4 ความว่า
ผู้ใดมาด้วยความเช่ือว่าพระตถาคตประสูติในท่ีนี้ก็ดี ตรัสรู้ในท่ีนี้ก็ดี ทรงแสดงธรรมให้เป็นไปในท่ีนี้  
เสด็จปรินิพพานแล้วในท่ีนี้ก็ดี ชนเหล่าใดเท่ียวจาริกไปด้วยจิตเล่ือมใสแล้ว เมื่อส้ินชีพ ชนเหล่านั้น  
จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ในทางเดียวกันพระองค์ทรงดำรัสถึงข้อพระธรรมของพระองค์ไว้ก่อนการ 
เสด็จดับขันธ์ว่า ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ท่ีเราได้แสดงไว้ และบัญญัติไว้ด้วยดีจักเป็นพระศาสดาของพวก
ท่านสืบแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้ว พระดำรัสของพระองค์ถึงสถานท่ีท่ีพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์
ด้วย และข้อพระธรรมท่ีทรงเคยแสดงของพระพุทธเจ้าเป็นการเน้นย้ำความศักด์ิสิทธิ์ของสถานท่ีและส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ กระท่ังส่ิงเหล่านี้มีคุณค่าประดุจตัวแทนของพระองค์แม้จะ 
ทรงเสด็จปรินิพพานแล้ว ส่งผลให้ข้อพระธรรมก็ดี พุทธสถานอื่น ๆ ก็ดี หรือแม้แต่พระสถูปต่าง ๆ ก็ดี 
มีความศักด์ิสิทธิ์ในทัศนะของพุทธศาสนิกชนไม่ต่างอะไรกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท้ังยังเป็นการ
สะท้อนถึงการเปล่ียนรูป หรือสร้างส่ิงแทนของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าช้ินส่วนกายขององค์ศาสดาแต่เพียงอย่างเดียว (Willis, 2000: 16) 
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กรณีของข้อพระธรรมนั้นปรากฏอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งของการเกิดวิถีปฏิบัติท่ีเน้นหรือ 
ให้ความสำคัญกับข้อพระธรรม คือ การเติบโตของแนวคิดแบบมหายาน กล่าวคือ พุทธศาสนา  
ฝ่ายมหายานให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องอภิธรรม อภิปรัชญามากเป็นพิเศษ (Thomas, 1971: 
263-284) จึงเกิดการจดจารพระสูตรต่าง ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยพระสูตรในบางกลุ่มบางฉบับ
ได้รับการนับถือในฐานะเป็น “ธรรมกาย” คือ เป็นรูปปรากฏของข้อพระธรรมอันเป็นพุทธวจนะ 
จากพระโอษฐ์ หรือเป็นรูปปรากฏขององค์พระพุทธเจ้าเอง แนวคิดท่ีให้คุณค่ากับพระสูตรต่าง ๆ อย่าง
มากของฝ่ายมหายาน ขยายผลไปสู่ธรรมเนียมการจารึกพุทธคาถาท่ีสำคัญ ๆ บรรจุไว้ในพระสถูป หรือ 
รูปเคารพต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาถาเย ธมฺมา (Neelis, 2011: 57-58)  

คาถาเย ธมฺมานี้นับเป็นคาถาพื้นฐานของทุก ๆ คาถาหรือคำสอนในทุกพระสูตรในพุทธศาสนา 
ฉะนั้นแล้วการจารึกคาถานี้บรรจุในสถูป พระพุทธรูป หรือส่ิงกราบไหว้อื่น จึงเปรียบการบรรจุธรรมกาย
ใส่ไว้ในวัตถุเคารพนั้น จึงเป็นการแสดงความยกย่องวัตถุนั้น ๆ หรือการแปลงสภาพวัตถุเคารพนั้น 
ในฐานะเทียบเท่ากับพระธรรมกาย หรือองค์พระศากยมุนี (Neelis, 2011: 57-58) 

นิโคลัส เรวีร์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ด้วยวัสดุท่ีใช้ในการจารึกคาถาเย ธมฺมานั้นสะท้อนบทบาท 
ด้านพิธีกรรมอย่างชัดเจน จารึกเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการอ่านหรือส่ือสาร 
สังเกตข้อความของจารึกต่าง ๆ มักเหมือนถูกแอบไว้ตามมุม ด้านหลังของโบราณวัตถุ เช่น จารึก K.820 
ตวลพระธาตุ ประเทศกัมพูชาซึ่งข้อความอยู่ด้านหลังพระพุทธรูปยืนศิลปะสมัยก่อนเมืองพระนคร 
หรือจารึกเยธมฺมาฯ 2 บนสถูปศิลาศิลปะทวารวดี ปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ปรากฏข้อความส้ัน ๆ อยู่บริเวณคอสถูป ซึ่งหากไม่สังเกตก็จะไม่เห็นข้อความ เป็นต้น อีกท้ังจารึกเหล่านี้
ถูกบันทึกด้วยภาษาเฉพาะ คือ ภาษาบาลี-สันสกฤต ส่งผลให้ผู้คนท่ัวไปไม่สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ 
มีเพียงแต่นักปราชญ์เท่านั้นท่ีสามารถอ่านจารึกเหล่านี้ได้ ดังนั้นการเขียนจารึกเหล่านี้ขึ้นจึงต้องกระทำ
โดยกลุ่มคนท่ีมีความรู้เฉพาะด้านพิธีกรรมศาสนา ภาษา และตัวอักษร (Revire, 2014: 260)  

ดังนั้นเมื่อพิจารณาปริมาณของจารึกเย ธมฺมาท้ังส้ิน 18 ช้ิน สามารถจำแนกเป็นจารึกท่ีปรากฏ
บนวัตถุทางศาสนาท่ีสอดคล้องไปกับแนวคิดข้างต้น (ตารางท่ี 10) จึงสนับสนุนข้อสันนิษฐานข้างต้น
ของนิโคลัส เรวีร์ จารึกหลักธรรมในกรณีคาถาอย่างเย ธมฺมาจึงอาจไม่สามารถนำมาพิจารณาถึงแนวคิด
หรือคำสอนเฉพาะของนิกายหนึ่ง ๆ ได้ชัดเจนนัก แต่เกี่ยวข้องกับความเช่ือเรื่องการสร้างวัตถุมงคล
ทางศาสนา และความศักดิ์สิทธิ์ของมนต์คาถาในฐานะตัวแทนของพระพุทธองค์เสียมากกว่า 
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นอกจากนี้  ปี เตอร์  สกิลล่ิงต้ังข้อสังเกตว่า วิธีการจารึกคาถาเย ธมฺมาบนวัสดุ ต่าง ๆ เช่น 
พระพุทธรูป แผ่นอิฐ แผ่นหิน ดังเช่นท่ีพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีท่ีมาจากการรับวัฒนธรรมจากอินเดีย 
แม้บางจารึกจะใช้ภาษาบาลีซึ่งแพร่หลายมากกว่าในพื้นท่ีศรีลังกา แต่รูปแบบทางพิธีกรรมอย่างนี้ไม่นิยม
ในศรีลังกา แต่แทบจะเป็นเรื่องปกติในสังคมอินเดียโบราณ ดังนั้นรูปแบบเช่นนี้จึงควรมีท่ีมาจากอินเดีย 
(Skilling, 2009: 4) ในทางเดียวกันตามคำอธิบายข้างต้นของท้ังเรวีร์ และสกิลล่ิงสะท้อนให้เห็นว่า จารึก
บนเสาธรรมจักร หรือบนองค์ธรรมจักรนั้นอาจมีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมเช่นนี้ด้วย คือ เป็น
การจารึกเพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์แก่วัตถุนั้น ๆ คือ ในกรณีคาถาเย ธมฺมาท่ีปรากฏอยู่บนสถูปจำลอง
หรือพระพุทธรูปนั้นมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความศักด์ิสิทธิ์ให้แก่ส่ิงแทนพระพุทธเจ้าช้ินนั้น ๆ 
เพื่อให้มีลักษณะเทียบเท่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงมาประทับ ณ สถานท่ีนั้นจริง ลักษณะเดียวกันนี้ของ
จารึกบนธรรมจักรและเสาธรรมจักรจึงอาจเป็นการแสดงบุคลาธิษฐานของพระธรรมให้ปรากฏขึ้น เพื่อ
สร้างบุญสร้างกุศลแก่ผู้สร้าง หรือเพื่อสร้างความศักด์ิสิทธิ์ให้กับวัตถุช้ินหนึ่ง ๆ ท้ังนี้การพบจารึกบน
เสาธรรมจักร และองค์ธรรมจักรยังช่วยสะท้อนอีกว่า รูปแบบการสร้างเช่นนี้ สัมพันธ์โดยตรงกับ
วัฒนธรรมอินเดียมากกว่าศรีลังกา เนื่องด้วยเสาธรรมจักรไม่เป็นท่ีนิยมในศรีลังกามากนัก 

ปีเตอร์ สกิลล่ิงยังต้ังข้อสังเกตอีกว่า จารึกแผ่นทองจากเมืองลอง อัน ประเทศเวียดนาม  
มีลักษณะพิเศษในทางภาษาท่ีเป็นภาษาสันสกฤต แต่มีเนื้อหาบางส่วนของจารึกมีท่ีมาจากคัมภีร์ปัตนะ 
ธรรมบท (Patna Dhammapada) ซึ่งด้ังเดิมนั้นเป็นภาษาบาลี ก่อนจะดัดแปลงให้มีกล่ินอายของ
ภาษาสันสกฤตโดยสำนักคิดสมิติยะแต่ยังคงใช้เนื้อหาเดียวกันกับฉบับภาษาบาลี ปีเตอร์จึงเสนอว่า 
จารึกดังกล่าวแม้จะเป็นคาถาเย ธมฺมาแต่ด้วยลักษณะไวยากรณ์ท่ีมีความใกล้เคียงภาษาสันสฤตในหลายจุด 
จารึกดังกล่าวจึงอาจมิใช่จารึกท่ีส่ือถึงพุทธศาสนาในนิกายเถรวาท (สถวีระ) (Skilling, 2542: 176; 
Core, 2017: 4) 

อนึ่ง นิกายสมิติยะเป็นสำนักคิดหนึ่งในฝ่ายเถรวาทท่ียินยอมใช้ภาษาท้ังบาลีและสันสกฤต  
แต่มีรูปแบบทางความเช่ือท่ีต่างออกไปจากสำนักเถรวาทอย่างชัดเจน คือ เช่ือในกายอันถาวร (อาตมัน) 
ท่ีเคล่ือนไปยังร่างกายใหม่อันเป็นอิทธิพลจากแนวคิดแบบศาสนาฮินดู ส่งผลให้นิกายสมิติยะใช้ท้ัง
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต (Dutt, 1978: 181) พระภิกษุเสวียนจ้ังบันทึกไว้ว่า ในแคว้นมาลวะ 
(ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของอินเดีย) แห่งเดียวมีภิกษุนิกายนี้ถึง 20,000 รูป นอกจากนี้ยังเจริญไปถึง
ดินแดนฝ่ังตะวันออกและดินแดนในทิศใต้ของอนุทวีปด้วย (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 548-549) 
ดังนั้นหากจารึกแผ่นทองจากเวียดนามเป็นของนิกายสมิติยะจริงก็อาจจะสามารถสืบย้อนไปถึงแหล่งท่ีมา
ของพุทธศาสนาสกุลนี้จากอินเดียได้ 
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ผู้ศึกษามีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า หากพิจารณาแล้วเป็นหลักธรรมตามคัมภีร์พระธรรมบท
ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจริง ดังนั้นการใช้ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาท่ีใช้ในการ
จารึกอาจพิจารณาไปถึงพุทธศาสนาเถรวาทสกุลอื่นท่ีใช้ภาษาสันสกฤต อาทิ สรรวาสติวาทนิกาย 
มหิศาสกะนิกาย ธรรมคุปตะนิกาย ได้หรือไม่ ท้ังลักษณะการผสมกล่ินอายภาษาสันสกฤตในจารึก
คาถาเย ธมฺมายังพบกระจายท่ัวไปในจารึกหลายหลักในเขตประเทศไทย เช่น จารึกซับจำปา 1, จารึก
คาถาเย ธมฺมาบนฐานพระพุทธรูป จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์, หรือจารึกเย ธมฺมา 
บนเจดีย์ดินเผา จากวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม เป็นต้น (Revire, 2014: 256-257) อาจตีความให้เป็น
นิกายสมิติยะได้หรือไม่ สกิลล่ิงเทียบเคียงความเป็นไปได้ดังกล่าวผ่านบันทึกของพระภิกษุอี้จิงท่ีอ้างถึง
การมีอยู่ของนิกายสมิติยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบันทึกมีอายุร่วมสมัยกับจารึกเหล่านี้  
(Skilling, 2542: 176) 

ในพื้นท่ีคาบสมุทรและหมู่เกาะพบข้อสังเกตหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับคาถาเย ธมฺมาในข้างต้น 
คือ ข้อความในสุไหงมัส 1 และจารึกจากจันทิ บาลังโดกันได้กล่าวถึงคาถาหนึ่งช่ือว่า เยเตคาถา (Yete 
mantra) อันมีเนื้อความต่อไปนี้  

บาทที่ 1: อัชญานาจ (จิ)ยาเต กรรมะ ชันมนะ กรรมะ การะ (AJNANAC (C) IYATE 
KARMMA JANMNA KARMMA KARA) 

บาทที่ 2: [อัชญานา] (จิ)ยาเต กรรมะ กรรมะ ภาวะ [นะ ชะ] ยะ เต (AJNANA (C) 
IYATE KARMMA KARMMA BHAVA [NA JA] YA TE) 

แปล: ด้วยความเมินเฉยในกรรมะ กรรมะย่อมสะสม กรรมะนั้นเป็นเหตุแห่งการเกิด 
ด้วยปัญญาใฝ่รู้ในกรรมะ กรรมะย่อมไม่เพิ่มพูน เมื่อปราศจากกรรมะแล้ว เมื่อนั้นการเกิดไม่
มี (Allen, 1985: 38-41, 49) 
เอกุสติจันโต อินทรทชยะ กล่าวว่า เยเตคาถาเป็นท่ีนิยมมากในแถบคาบสมุทรและหมู่เกาะ 

(Indradjaya, 2014: 117) โดยคาถาดังกล่าวเป็นส่วนขยายของคาถาเย ธมฺมาซึ่งเนื้อความส้ินสุดดังนี้ 
“เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตํ ตถาคโต เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ” ความสัมพันธ์นี้
จึงแสดงให้เห็นว่าคาถาเย ธมฺมาเป็นคาถาท่ีได้รับความนิยมท่ัวท้ังภูมิภาคอุษาคเนย์ แต่อาจจะมีการ
พิจารณาส่วนของคาถาท่ีต่างกันไป กล่าวคือ ในกรณีคาถาเย ธมฺมาส่วนใหญ่ ท่ีพบในพื้นท่ีภาคพื้น
แผ่นดินใหญ่คาถาจะถูกจารึกด้วยภาษาบาลี แต่จารึกในพื้นท่ีคาบสมุทรและหมู่เกาะนั้นเป็นภาษา
สันสกฤต ความต่างด้านภาษานี้อาจสัมพันธ์กับความต่างด้านแนวคิดทางพุทธศาสนาระหว่างพื้นท่ีท้ัง 
2 ดังท่ีประพจน์ อัศววิรุฬหการกล่าวแล้วในข้างต้นว่า จากภูมิหลังด้านภาษาท่ีต่างกัน (บาลี / 
สันสกฤต) พื้นท่ีภาคพื้น-แผ่นดินใหญ่เป็นเถรวาท ภาคพื้นหมู่เกาะเป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน อีกท้ัง
การจารึกถึงคาถาเดียวกันแต่คนละส่วนนั้นอาจสะท้อนถึงความคิดท่ีต่างกันได้  
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อย่างไรก็ดีอีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจสำหรับจารึกสุไหงมัส 1 คือ การท่ีจารึกแสดงรูปสถูป
อยู่กึ่งกลางของจารึกขนาบไปด้วยข้อความท้ัง 2 ข้าง อาจสะท้อนถึงแนวคิดท่ีว่า เป็นการจำลองพระธรรมกาย
ขององค์พระศากยมุนีผ่านการใช้รูปเคารพ หรือสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงพระพุทธเจ้าดังกล่าวข้างต้น โดยแสดงผ่าน
ท้ังรูปลักษณะของสถูปและคาถาหัวใจของพุทธศาสนาอย่างเย ธมฺมา ท้ังนี้จากข้อเสนอของปีเตอร์ สกิลล่ิง
ช่วยสนับสนุนว่า คาถาเย ธมฺมาอาจสะท้อนถึงนิกายอื่นท่ีมากกว่านิกายเถรวาท ดังการอธิบายโดย
ภาพรวมของประพจน์ได้ด้วย  

กล่าวโดยสรุปผู้ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของนิโคลัส เรวีร์และปีเตอร์ สกิลล่ิง 
คือ คาถาเย ธมฺมาอาจไม่มีบทบาททางคำสอนโดยตรง แต่มีบทบาทในฐานะตัวแทนของการทำบุญเสียมากกว่า 
และยังสะท้อนว่า ท่ีมาของรูปแบบการจารึกคาถานี้บนพระพุทธรูป สถูป หรือแผ่นอิฐเป็นวัฒนธรรม 
ท่ีมีท่ีมาจากอนุทวีปอินเดีย เพราะอ้างจากบันทึกของพระภิกษุอี้จิงท่ีกล่าวถึงความนิยมการจารึก  
คาถาดังกล่าวไว้บนประติมากรรม หรือบรรจุไว้ในประติมากรรมในสังคมผู้นับถือพุทธศาสนาในอินเดีย
ขณะนั้น 

5.1.7 พิจารณากรณีคัมภีร์ธรรมบท 

ธรรมบทเป็นคัมภีร์สำคัญหนึ่งของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ปรากฏอยู่ในขุททกนิกาย 
พระสุตตันตปิฎก พระไตรปิฎกฝ่ายบาลี มีลักษณะเป็นร้อยกรองบรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้าท่ีทรงแสดง
แก่บุคคลในระดับช้ันต่าง ๆ พร้อมท้ังอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปของคาถานั้น ๆ พระพุทธโฆษาจารย์ให้ความเห็นว่า 
มีมาแล้วแต่ครั้งปฐมสังคายนาท่องจำกันมาในแบบมุขปาฐะ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในราว 
พุทธศตวรรษท่ี 4-5 ในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีแห่งศรีลังกา โดยเช่ือว่า พุทธโฆษาจารย์ได้เขียนคำอธิบาย
ธรรมบท (อรรถกถาธรรมบท) ขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 10 ด้วยภาษามคธ ภายหลังการเขียนคัมภีร์
อรรถกถาธรรม ท้ังนี้นักวิชาการเสนอว่า อรรถกถาธรรมบทอาจไม่ใช่ผลงานของพุทธโฆษาจารย์เพียงคนเดียว 
แต่อาจมีการแต่งโดยผู้เขียนหลายคน เพราะสำนวนภาษาไม่ต้องตรงกับอรรถกถาธรรมของพุทธโฆษาจารย์ 
(พระมหาสำเนียง เล่ือมใส, 2534: 7-13) 
  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถต้ังข้อสังเกตได้ว่า คัมภีร์ธรรมบทอาจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
พุทธศาสนาฝ่ายบาลีและพุทธศาสนาในเกาะลังกา โดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบหลักฐานเฉพาะ
ในประเทศไทย แต่ดังท่ีเสนอไปแล้วข้างต้นว่า การพบร่องรอยของคัมภีร์ธรรมบทอาจสะท้อนถึง  
พุทธศาสนาในฝ่ายเถรวาทท่ีไม่ใช่นิกายสถวีระ ดังข้อสังเกตของปีเตอร์ สกิลล่ิงท่ีต้ังข้อสังเกตว่า จารึก
แผ่นทองจากเมืองลอง อัน (Long an) ประเทศเวียดนาม อาจเป็นพุทธศาสนาในสำนักคิดสมิติยะ 
ดังอธิบายแล้ว (Skilling, 2542: 176) แต่ในกรณีจารึกธรรมบทในประเทศไทยนั้นเป็นภาษาบาลี จารึก 
อยู่บนเสาแปดเหล่ียมสันนิษฐานว่าเป็นเสาธรรมจักร เนื้อหาส่วนท่ี 4 ของจารึกมีท่ีมาจากคัมภีร์ธรรมบท 
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทอง เสนอว่า มาจากธรรมบทในพระสุตันตปิฎก แต่เนื้อความ 
ไม่สมบูรณ์ (กรมศิลปากร, 2559: 1, 175) 

ข้อสังเกตประการหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับจารึกเสาแปดเหล่ียมดังกล่าว คือ จารึกหลักนี้ถูกจารึก
ด้วยตัวอักษรปัลลวะ ซึ่งเป็นอักษรของอินเดียภาคใต้มีท่ีมาจากรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งเป็นรัฐท่ีมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทิน (สถวีระ) กล่าวคือ จารึกจากเมืองนาคารชุนโกณฑะบรรยายถึง
การเคล่ือนตัวของนิกายเถรวาทจากอินเดียตะวันตก ลงมายังภาคใต้ของอินเดียโดยมีศูนย์กลางสำคัญ
อยู่ในบริเวณเมืองกาญจีปุรัมซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในเขตรัฐทมิฬนาฑู รวมท้ังบันทึกของ
พระภิกษุอี้จิงกล่าวว่า นิกายนี้แพร่หลายอยู่ในแคว้นมคธและภาคใต้ของอินเดีย (Bhattacharyya, 1981: 
46-47; Dutt, 1978: 211, 214, 229) จากข้อมูลข้างต้นช้ีว่า ศูนย์กลางสำคัญหนึ่งของพุทธศาสนา
ฝ่ายสถวีระมีศูนย์กลางร่วมกันกับตัวอักษรปัลลวะ คือ อินเดียภาคใต้ ฉะนั้นการปรากฏจารึกท่ีใช้
อักษรอินเดียใต้เป็นภาษาบาลี และมีเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากคัมภีร์ธรรมบทซึ่งเป็นคัมภีร์ในฝ่ายเถรวาท
ด้วยนั้นอาจช้ีได้ว่า จารึกนี้เป็นตัวแทนหนึ่งของพุทธศาสนานิกายสถวีระท่ีมีท่ีมาจากอินเดียภาคใต้ 
หรืออาจช้ีถึงพุทธศาสนานิกายอื่นท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในอินเดียภาคใต้ เป็นต้นว่า นิกายสมิติยะในเอเชีย -
ตะวันออกเฉียงใต้ 

5.1.8 ข้อสังเกตเก่ียวกับจารึกสุไหงมัส 2 และจารึกจาก SB1B 

ในจารึกสุไหงมัส 2 และจารึกจาก SB1B จากประเทศมาเลเซีย เนื้อหามีความน่าสนใจและ
สืบย้อนเนื้อความกลับไปยังคัมภีร์ต้นฉบับได้กล่าวคือ เนื้อหาของจารึกท้ังสองกล่าวถึง พละ 10 (Bala), 
วสรัทยะ 4 (Vasaradya) หมายถึงพลังพิเศษท้ัง 4, ธรรม อเวนิกะ 18 (Dharma Avenika) หมายถึง 
ความสันโดษของพระพุทธองค์ท้ัง 18 พร้อมด้วยการเข้าถึงธรรมะ อันเกิดขึ้นจากเข้าใจถึงการไม่มีอยู่ 
(สุญญตา) ผู้เข้าถึงพระธรรมนี้ คือ ผู้เข้าถึงธรรมมะ / ผู้เข้าถึงพระพุทธะ (Hergoualch, 2002: 209 
อ้างถึงใน Hassan, Chia, and Mohd Isa, 2011: 40) ซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์สาครมติปริปฤจฉาของ
นิกายมัธยามิกะ อาจมีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 7-12  
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เมื่อพิจารณารูปแบบตัวอักษรของจารึกสุไหงมัส 2 พบว่า รูปแบบอักษรนั้นมีอายุอยู่ระหว่าง
พุทธศตวรรษท่ี 11-13 โดยรูปแบบอักษรมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอักษรจากอินเดียภาคใต้ ได้แก่ ตัว
อักษรปัลลวะ แต่หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วพบว่า ปรากฏร่องรอยของตัวอักษร กา, อา, และ สา ท่ี
มีลักษณะเหมือนตัวอักษรท่ีนิยมใช้ในพื้นท่ีอินเดียตอนกลาง บริเวณรัฐมหาราษฎร์ (Mysore-
Maharashtra Style) รวมถึงตัวอักษรลักษณะคล้ายตัวอักษรอานธระ (Andhara Style) ปะปนอยู่กับ
อักษรแบบอินเดียภาคใต้ (อักษรปัลลวะ) ซึ่งใช้เป็นหลักด้วย (Khaw, Ramli, Nik Abdul Rahman, and 
Zainun, 2011: 15-16) 

ในประเด็นท่ีมาของเนื้อหาอันเช่ือมโยงกับนิกายมัธยามิกะได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก
รูปแบบตัวอักษร เนื่องด้วยนิกายดังกล่าวมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ในพื้นท่ีบริเวณเมืองอมราวดี ปัจจุบัน
อยู่ในพื้นท่ีของรัฐอานธรประเทศและอินเดียภาคใต้ ฉะนั้นการพบร่องรอยของตัวอักษรท่ีมีการผสม
ระหว่างตัวอักษรปัลลวะจึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง พีเตอร์ เดลล่า ซานติน่า (Peter Della Santina) 
ผู้ศึกษาพัฒนาการของนิกายมัธยามิกะในอินเดียช้ีว่า คำสอนของนิกายมัธยามิกะมีความเช่ือมโยงกับ
พระธรรมฝ่ายบาลีท้ังในเชิงรูปแบบและการใช้คำมากถึง 14 กรณี (Santina, 1995: 3) ความสัมพันธ์
ดังกล่าวนี้ช่วยยืนยันได้ว่านิกายมัธยามิกะนั้นมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ในพื้นท่ีอินเดียภาคใต้จริง เนื่องด้วย
ในกรอบระยะเวลาท่ีนิกายนี้แพร่หลายคือระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 7-12 นั้น พุทธศาสนาฝ่ายบาลีได้มี
ศูนย์กลางสำคัญอยู่ในเขตอินเดียภาคใต้และเกาะ ลังกาเป็นหลักแล้ว ฉะนั้นด้วยประวัติท่ีว่า  
ท่านนาคารชุนผู้ก่อต้ังพุทธศาสนานิกายนี้เป็นชาวอินเดียใต้ และได้สถาปนาศูนย์กลางสำคัญของ  
พุทธศาสนาสกุลนี้ในพื้นท่ีอมราวดีและอินเดียภาคใต้จึงสอดรับกับการพบร่องรอยความใกล้เคียงกับ
พระธรรมฝ่ายบาลีในข้อธรรมของพุทธศาสนานิกายนี้ 

การพบความเกี่ยวโยงกับนิกายมัธยามิกะสะท้อนว่า มีความเป็นไปได้สูงว่า พุทธศาสนาท่ีเข้ามา
มีอิทธิพลกับพื้นท่ีคาบสมุทรและหมู่เกาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเป็นพุทธศาสนา  
สกุลมหายาน เนื่องจากพุทธศาสนาฝ่ายมัธยามิกะนี้จัดเป็นแขนงหนึ่งของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 
มิใช่พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท อีกท้ังการท่ีจารึกในพื้นท่ีดังกล่าวมีข้อความท่ีถูกจารึกด้วยภาษาสันสกฤต
อย่างชัดเจน 
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5.2 หลักฐานประเภทงานประติมากรรม (รูปเคารพ) 

พบหลักฐานจำนวน 95 ช้ิน แบ่งตามประเภทของหลักฐานประติมากรรมสามารถแบ่งออกได้ 
3 ประเภท ประกอบด้วย 1) พระพุทธรูป 2) พระโพธิสัตว์ 3) ประติมากรรมอื่น ๆ เช่น ธรรมจักร  

สถูปจำลอง เป็นต้น 
ตารางที่ 11 ปริมาณประติมากรรมในประเทศต่าง ๆ 

ประเทศ พุทธศตวรรษ 
จำนวน 

พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ ประติมากรรมอื่น ๆ 

ไทย 

11-12 

29 7 8 

กัมพูชา 11 4 - 
เวียดนาม 9 3 - 
เมียนมา 7 1 3 

อินโดนีเซียและ
คาบสมุทรมลายู 

12 1 - 

ตารางท่ี 11 ปริมาณประติมากรรมในประเทศต่าง ๆ 
จะเห็นได้ว่า ประติมากรรมส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นพระพุทธรูปมากกว่าประติมากรรมประเภทอื่น 

คือ 68 ช้ิน รองลงมาเป็นพระโพธิสัตว์ 16 ช้ิน และประติมากรรมอื่น ๆ 11 ช้ิน ตามลำดับ 

ด้านวัสดุท่ีใช้ในการสร้างประติมากรรมพบว่า วัสดุสำคัญท่ีใช้หลักคือ หิน รองลงมาด้วยวัสดุ
ประเภทโลหะ มี สำริด ทองแดง เงิน เป็นอาทิ ท้ังยังปรากฏวัสดุประเภทอื่น ๆ เช่น ดินเผา ไม้ หรือ 

สลักบนผนังหินธรรมชาติ (ตารางท่ี 12) 
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5.2.1 พระพุทธรูป 

พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมท่ีมีจำนวนมากท่ีสุดในกลุ่มหลักฐานประเภทประติมากรรม
จำนวน 68 ช้ิน แบ่งเป็นประเทศไทย 29 ช้ิน ประเทศอินโดนีเซียและคาบสมุทรมลายู 12 ช้ิน 
ประเทศกัมพูชา 11 ช้ิน ประเทศเวียดนาม 9 ช้ิน และประเทศเมียนมา 7 ช้ิน โดยพุทธศิลป์ท่ีปรากฏ
อยู่บนองค์พระพุทธรูปท่ีมีอายุถึงพุทธศตวรรษท่ี 12 ได้รับอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะมาจากศิลปะ
อมราวดีจากอินเดียภาคใต้ และอาจรวมถึงศิลปะอนุราธปุระจากศรีลังกา เนื่องจากมีอายุร่วมสมัยกัน
คือ ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-11 (Woodward, 2003: 37; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2550: 18-19) 
เช่น ช้ินส่วนพระพุทธรูปนาคปรกปูนปั้น แสดงธยานมุทรา ประทับนั่งวีราสนะบนขนดนาค จากอำเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพท่ี 42) ลักษณะการประทับนั่งวีราสนะ หรือขัดสมาธิราบแบบหลวม หรือ
พระพุทธรูปประทับยืน สำริด อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 จากจังหวัดนครราชสีมา มีรูปแบบแสดง
ความใกล้เคียงกับศิลปะอมราวดี คือประทับยืนตรง (สมภังค์) ครองจีวรห่มเฉียงมีริ้ว ดูเป็นธรรมชาติ 
แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ (Guy, 2014: 35; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556: 18) 

 

 
ภาพท่ี 42 พระพุทธรูปนาคปรก ปูนปั้น จากเมืองโบราณอู่ทอง 
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5.2.1.1 กลุ่มพระพุทธรูปที่แสดงอิทธิพลศิลปะอนิเดียสมัยอมราวดี  

ศิลปะอมราวดี เจริญขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 7-10 ในบริเวณลุ่มแม่น้ำกฤษณา
และโคทาวรี รัฐอานธรประเทศ มีศูนย์กลางสำคัญท่ีเมืองอมราวดีและนาคารชุนโกณฑะ ประกอบด้วย
พุทธลักษณะสำคัญ เป็นต้นว่า พระเกศาขมวดก้นหอยขนาดใหญ่ มีอุษณีษะนูนขึ้นเล็กน้อย พระเนตร
มองตรง ปรากฏอุณาโลมกลางพระนลาฏ ครองจีวรห่มเฉียง มีริ้วจีวรดูเป็นธรรมชาติ หากประทับยืน
จะนิยมยกพระหัตถ์ขวาขึ้นแสดงอภัยมุทรา พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นระดับไหล่รับขอบชายจีวร ชายจีวรตกลง
จากพระกรซ้ายเป็นรูปสามเหล่ียม ในกรณีประทับนั่งนิยมประทับนั่งวีราสนะ หรือขัดสมาธิราบ  
พระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงมุทราต่าง ๆ พระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระเพลา บางครั้งประทับนั่งบนขนดนาค
เป็นพระพุทธรูปนาคปรก (Knox, 1992: 31; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก: 78-80) (ภาพท่ี 43-44) 

อนึ่ง พระพุทธรูปนาคปรกเป็นท่ีนิยมเฉพาะในศิลปะอินเดียใต้ โดยเฉพาะศิลปะอมราวดี
แสดงถึงพุทธประวัติตอนมุจลินทนาคราชแผ่พังพานปกป้องพระพุทธองค์จากลมและฝนขณะเสวยวิมุตติสุข
ในสัปดาห์ท่ี 6 และยังอาจเกี่ยวกับความพยายามผนวกลัทธินับถืองู เพราะอินเดียใต้อยู่ในเขตร้อน  
จึงมีงูมากทำให้เกิดลัทธินับถืองูท่ีเข้มข้น เมื่อพุทธศาสนาแผ่มาถึง เกิดความพยายามท่ีจะผนวกกลืน
ลัทธินับถืองูทำให้พระพุทธรูปนาคปรกเป็นท่ีนิยม (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2554: 55) 

 
ภาพท่ี 43 พระพุทธรูปประทับยืน ศิลปะอมราวดี (ซ้าย) 
ภาพท่ี 44 พระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะอมราวดี (ขวา) 

(ที่มา: Donald M. Stadtner, “Shifting Stones, Shaping the Past: Sculpture from the Buddhist 
Stupas of Andhra Pradesh” - Book Review, เข้าถึงเมื่อ 9 ธันวาคม 2564, เข้าถึงได้จาก 

http://www.phathoc.net/PrintView.aspx?Language=en&ID=334658&fbclid=IwAR3jWi8i8m8FLEuu7X
HF-mBH6-UFNUwVGh7TckB6uNZnXIwuxsFLFkEmUys; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก: 80) 
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สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบพระพุทธรูปท่ีแสดงลักษณะของศิลปะอมราวดี 
คือ พระเกศาขมวดก้นหอยขนาดใหญ่ ครองจีวรห่มเฉียง มีริ้วจีวรดูเป็นธรรมชาติ ปรากฏท้ัง
พระพุทธรูปเต็มองค์และไม่เต็มองค์ มีพระพุทธรูปประทับยืน จากโกตาบลาเตอร์ จัมเบอร์ ชวาตะวันออก 
ประเทศอินโดนีเซีย, พระพุทธรูปประทับยืน จากดงเดือง จังหวัดขว่างนัม ประเทศเวียดนาม, เศียรพระพุทธรูป 
จากพระกระบาส จังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา เป็นอาทิ (ภาพท่ี 45) 

 

 
ภาพท่ี 45 พระพุทธรูปท่ีปรากฏอิทธิพลศิลปะอมราวดี 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 97; Fontein, 1990: 179; Guillon, 2001: 32) 

5.2.1.2 กลุ่มพระพุทธรูปที่แสดงอิทธิพลศิลปะอนิเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะ  

ปิแอร์ อีฟ มองแกง เสนอว่า พุทธศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคต้นได้รับ 
แรงบันดาลใจอย่างมากจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะด้วย ซึ่งพบกระจายอยู่ท่ัวไปต้ังแต่
พื้นท่ีคาบสมุทรไทย-มาเลย์ และปรากฏอิทธิพลของศิลปะดังกล่าวอย่างชัดเจนในศิลปะทวารวดี 
(Manguin, 2009: 126-127; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2550 : 31) ศิลปะกลุ่มดังกล่าวมีอายุ  
ราวพุทธศตวรรษท่ี 9-13 โดยพระพุทธรูปศิลปะคุปตะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สกุลหลัก คือ  
สกุลช่างมถุราและสกุลช่างสารนาถ  
  

พระพุทธรูปประทับยืน  

จากโกตาบลาเตอร์ จัมเบอร์  

ชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย 

พระพุทธรูปประทับยืน  

จากดงเดือง  

จังหวัดขว่างนัม ประเทศเวียดนาม 

เศียรพระพุทธรูป  

จากพระกระบาส  

จังหวัดตาแก้ว ประเทศกัมพูชา 
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5.2.1.2.1 ศิลปะคุปตะ สกุลช่างมถุรา  

สามารถกำหนดอายุทางรูปแบบศิลปะได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 ถึงกลาง 

พุทธศตวรรษท่ี 10 ในพื้นท่ีเมืองมถุรา ภาคเหนือของอินเดีย มีลักษณะสำคัญท่ีนิยมสร้างพระพุทธรูป 
ครองจีวรห่มคลุมท้ังองค์ จีวรดูบางแนบเนื้อคล้ายผ้าเปียกน้ำ ปรากฏริ้วจีวรแบบริ้วประดิษฐ์ คือ  
ไม่เป็นธรรมชาติ มีริ้วและร่องริ้วเท่ากัน ดูเป็นวงโค้งพาดผ่านองค์พระพุทธรูป (Huntington, 1985: 200; 
เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก: 89) (ภาพท่ี 46) ข้อสังเกตสำคัญอีกประการหนึ่งของสกุลช่างมถุรา คือ นิยม
พระพุทธรูปประทับยืนตรง ไม่นิยมสร้างพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายพระพุทธรูป
ประทับยืน จากเมืองบูกิตเซกุนตัง จังหวัดปาเล็มบัง เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และช้ินส่วน
พระพุทธรูป ? ปูนปั้น จากจังหวัดขวางขี ประเทศเวียดนาม (ภาพท่ี 47-48) ซึ่งเป็นหลักฐานเพียง 2 ช้ิน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีแสดงอิทธิพลของร่องรอยศิลปะคุปตะ สกุลช่างมถุรา 

 

 
ภาพท่ี 46 พระพุทธรูปประทับยืน ศิลปะคุปตะ สกุลช่างสารนาถ 
(ท่ีมา: Gupta art, เข้าถึงเมื่อ 4 ตุลาคม 2563, เข้าถึงได้จาก  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gupta_art) 
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ภาพท่ี 47 พระพุทธรูปประทับยืน จากเมืองบูกิตเซกุนตัง จังหวัดปาเล็มบัง เกาะสุมาตรา  
ประเทศอินโดนีเซีย (ขวา) 

ภาพท่ี 48 ช้ินส่วนพระพุทธรูปประทับยืน จากจังหวัดขวางขี ประเทศเวียดนาม (ซ้าย) 
(ท่ีมา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 22; Boisselier, 1963: 27) 

 

5.2.1.2.2 ศิลปะคุปตะ สกุลช่างสารนาถ  

พัฒนาขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 10 ในพื้นท่ีเมืองสารนาถ ภาคเหนือ
ของอินเดียเช่นกัน มีลักษณะสำคัญประกอบด้วย หากเป็นพระพุทธรูปนิยมประทับยืนตรง ครองจีวร
ห่มคลุมบางแนบเนื้อคล้ายผ้าเปียกน้ำ จีวรเรียบไม่มีริ้ว คล้ายกับพระพุทธรูปประทับยืน สำริดกะไหล่ทอง 
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินโดนีเซีย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12, พระพุทธรูปประทับยืน จาก 
วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 12 หรือ พระพุทธรูปประทับยืน 
จากตวลพระธาตุ จังหวัดกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา อายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 (ภาพท่ี 49-50) 
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ภาพท่ี 49 พระพุทธรูปศิลปะคุปตะ สกุลช่างสารนาถ 

(ท่ีมา: Gupta art, เข้าถึงเมื่อ 4 ตุลาคม 2563, เข้าถึงได้จาก  
https://en.wikipedia.org/wiki/Gupta_art) 

 

 
ภาพท่ี 50 พระพุทธรูปท่ีปรากฏอิทธิพลศิลปะคุปตะ สกุลช่างสารนาถ 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 96; Beguin, 2009: 128, 175)  
  

พระพุทธรูปประทับยืน  

สำริด กะไหล่ทอง  

จากพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ อินโดนีเซีย 

พระพุทธรูปประทับยืน  

จากวัดหน้าพระเมรุ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระพุทธรูปประทับยืน  

จากตวลพระธาตุ จังหวัดกำปงสปือ 

ประเทศกัมพูชา 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/Xsrivijaya+art&SORT=DZ/Xsrivijaya+art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=srivijaya+art/1%2C7%2C7%2CB/frameset&FF=Xsrivijaya+art&SORT=DZ&3%2C3%2C
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ในกรณีพระพุทธรูปประทับนั่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ 1) ประทับนั่ง 
ขัดสมาธิเพชร หรือวัชราสนะ 2) ประทับนั่งห้อยพระบาทซึ่งจะปรากฏชายจีวรตกเป็นวงโค้งระหว่าง
พระเพลา (ภาพท่ี 51) (Huntington, 1985: 201; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก: 90-93) ซึ่งลักษณะชายผ้าโค้ง
ตกเป็นวงระหว่างพระเพลานี้คล้ายกับพระพุทธธูปในศิลปะทวารวดี เช่น พระพุทธรูปประทับนั่ ง 
ประลัมพ-ปาทาสนะ ดินเผา จากเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี อายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 12 
(ภาพท่ี 52) 

 

 
ภาพท่ี 51  พระพุทธรูปประทับนั่ง ประลัมพปาทาสนะ ศิลปะคุปตะ (ซ้าย) 

ภาพท่ี 52 พระพุทธรูปประทับนั่ง ประลัมพปาทาสนะ ดินเผา จากเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี (ขวา) 
(ท่ีมา: British Museum - Seated Buddha (Gupta period), เข้าถึงเมื่อ 4 ตุลาคม 2563, 

เข้าถึงได้จาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Museum_-
_Seated_Buddha_(Gupta_period).JPG) 

5.2.1.2.3 ศิลปะหลังคุปตะ  

พัฒนาขึ้นหลังการล่มสลายของราชวงศ์คุปตะในราวพุทธศตวรรษท่ี 11 
หลังการรุกรานของชนเผ่าฮั่น (The Huns) ราชวงศ์ต่าง ๆ ท่ีเคยอยู่ภายใต้ราชวงศ์คุปตะได้เข้ามา 
มีบทบาทในการอุปถัมภ์การสร้างสรรค์ศิลปะแทนท่ีราชวงศ์คุปตะ นำโดยราชวงศ์วกาฏกะ, ราชวงศ์
จาลุกยะตะวันตก และราชวงศ์อื่น ๆ ในเขตท่ีราบสูงเดคข่านและรัฐมหาราษฎร์ (Craven, 1997: 131; 
Sivaramamurti, 1993: 175-177; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก: 96) โดยพระพุทธรูปในศิลปะสกุลนี้พบท้ัง
ประทับยืนและนั่ง ลักษณะการครองจีวรนิยมครองจีวรห่มเฉียงต่างจากศิลปะคุปตะ แต่ลักษณะของจีวร
เป็นจีวรบางเหมือนผ้าเปียกน้ำคล้ายศิลปะคุปตะ เช่น กลุ่มพระพุทธรูปไม้ ประทับยืน จากหมู่บ้านบิ่นหัว 
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จังหวัดลองอัน ประเทศเวียดนาม, พระพุทธรูปประทับยืน จากจังหวัดกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา หรือ 
ช้ินส่วนพระพุทธรูป ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นต้น (ภาพท่ี 53) 

 

 
ภาพท่ี 53 พระพุทธรูปท่ีปรากฏอิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 102-103; จิรวัฒน์ ต้ังจิตรเจริญ) 
 

สำหรับพระพุทธรูปประทับนั่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ประทับนั่ง 
ขัดสมาธิเพชรหรือวัชราสนะ และประทับนั่งห้อยพระบาท (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก: 102) ในเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้พบพระพุทธรูปซึ่งแสดงลักษณะดังกล่าวมีจำนวน 2 องค์ ดังนี้ พระพุทธรูปประทับนั่ง 
ประลัมพปาทาสนะ จากจังหวัดตราวิ่น ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม และพระพุทธรูปประทับนั่ง 
ประลัมพปาทาสนะ จากเขางู จังหวัดราชบุรี (ภาพท่ี 54) 
 

พระพุทธรูปไม้ ประทับยืน  

จากหมู่บ้านบิ่นหัว  

จังหวัดลองอัน ประเทศเวียดนาม 

พระพุทธรูปประทับยืน  

จากจังหวัดกำปงสปือ  

ประเทศกัมพูชา 
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ภาพท่ี 54 พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทท่ีปรากฏอิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 76, 196-197, 217) 
 

5.2.1.3 กลุ่มพระพุทธรูปที่แสดงอิทธิพลศิลปะลงักาสมัยอนุราธปุระ 

หากพิจารณารูปแบบทางศิลปะอย่างถี่ถ้วนพบว่า พระพุทธรูป สำริด จากเมืองสิเกนเดง 
จังหวัดสุลาเวสีกลาง ประเทศอินโดนีเซีย และพระพุทธรูปประทับยืน สำริด จากจังหวัดนครราชสีมา 
(ภาพท่ี 55-56) มีลักษณะริ้วจีวรมีลักษณะเป็นริ้วประดิษฐ์ และมีริ้วท่ีซ้อนขนานกันไปตลอดท้ังองค์  
ซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะแบบอนุราธปุระตอนปลายถึงศิลปะโปลนนารุวะตอนต้น ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16 
(Guy, 2014: 8; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2556: 179-180) ลักษณะการปรากฏอิทธิพลศิลปะลังการ่วมกับ
ศิลปะอมราวดีนั้นอาจไม่เป็นท่ีน่าประหลาดใจนัก เนื่องจากศิลปะท้ัง 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกัน
เป็นอย่างมาก และศิลปะลังกามีแนวโน้มท่ียึดถือรูปแบบประเพณีนิยมอย่างเคร่งครัดจึงไม่คล่ีคลายจาก
ศิลปะอมราวดีมากนัก (Brown, 1992: 45; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2556: 17) 

พระพุทธรูปประทับน่ัง ประลัมพปาทาสนะ  

จากจังหวัดตราวิ่น ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม 

พระพุทธรูปประทับน่ังประลัมพปาทาสนะ  

จากเขางู จังหวัดราชบุรี 
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ภาพท่ี 55 พระพุทธรูป สำริด จังหวัดสุลาเวสีกลาง (ซ้าย) 

ภาพท่ี 56 พระพุทธรูปประทับยืน จากจังหวัดนครราชสีมา (ขวา) 
(ท่ีมา: Guy, 2014: 8, 35) 

 
เชษฐ์ ติงสัญชลีเสนอว่า อิทธิพลศิลปะลังกายังสามารถปรากฏให้เห็นได้ผ่านลักษณะ

รูปแบบการแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ ซึ่งเป็นลักษณะการแสดงมือของพระพุทธรูปในแบบอนุราธปุระ
ตอนปลาย คล่ีคลายมาจากการแสดงวิตรรกมุทราด้วยพระหัตถ์ขวาระดับพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายแสดง
กฏกมุทราจีบนิ้วช้ีและนิ้วนางเข้าหาฝ่ามือจับชายจีวรท่ีสืบมาต้ังแต่ศิลปะอมราวดีและต้นสมัยอนุราธปุระ 
ก่อนกลายเป็นวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์เพื่อความสมดุลของพระพุทธรูป (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2544: 54-55; 
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2556: 232) ลักษณะเช่นว่านี้ปรากฏในพระพุทธรูปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลายองค์ โดยเฉพาะในศิลปะทวารวดี เช่น พระพุทธรูปประทับยืน สำริด จากจังหวัดนครราชสีมา 
หรือกลุ่มพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี (ภาพท่ี 56-57) เป็นต้น ท้ังนี้หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ
กล่าวว่า รูปแบบนี้รับมาจากศิลปะอนุราธปุระ ปรากฏเฉพาะในพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีตอนปลาย 
(พุทธศตวรรษท่ี 15-16) (หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, 2003: 34 อ้างถึงในบัณฑิต ล่ิวชัยชาญ, 
บรรณาธิการ, 2553: 171) 
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ภาพท่ี 57 พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี จากเมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี 

 

ด้านจอห์น กาย ต้ังข้อสังเกตว่า ลักษณะพุทธศิลป์ท่ีเป็นการครองจีวรห่มเฉียงเรียบ
ไม่มีริ้ว เช่น พระพุทธรูปประทับนั่ง จากอังกอร์ บอเรย (ภาพท่ี 58) พระพุทธรูปประทับนั่ง จาก
จังหวัดกำปงสปือ กลุ่มพระพุทธรูปประทับนั่ง จากเมืองศรีเกษตร หรือพระพุทธรูปประทับนั่ง จาก  
วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปในศิลปะลังกา ในศิลปะแบบ
อนุราธปุระตอนปลาย อายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 11-12 ซึ่งเป็นศิลปะลังกาท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะ
คุปตะ-หลังคุปตะคือ การครองจีวรห่มเฉียงเรียบไม่มีริ้ว แต่ประทับนั่งขัดสมาธิราบแบบอิทธิพลจาก
ศิลปะอมราวดีมาแต่เดิม เป็นต้นว่า พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 จาก
อภัยคีรีวิหาร (ภาพท่ี 59) (Guy, 2014: 93; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2556: 178-179)  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า รูปแบบดังกล่าวนี้พบได้ท่ัวไปในพระพุทธรูปช่วงต้นของอุษาคเนย์
ต้ังแต่บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น้ำโขงและพื้นท่ีคาบสมุทร ซึ่งอาจมีท่ีมาจากชนพื้นเมืองนำรูปแบบท้ังสอง
จากอินเดียและลังกามาผสมเข้าด้วยกันตามความเข้าใจอย่างท้องถิ่น หรือเป็นลักษณะของการปรับใช้
ศิลปะอมราวดีท่ีเข้ามามีอิทธิพลก่อนหน้า (Guy, 2014: 93; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2550: 18-20) 
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ภาพท่ี 58 พระพุทธรูปประทับนั่ง จากอังกอร์ บอเรย (ซ้าย) 
ภาพท่ี 59 พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ จากอภัยคีรีวิหาร (ขวา) 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 92-93) 
 

หลักฐานอีกกลุ่มหนึ่งอันสะท้อนถึงการรับอิทธิพลจากศิลปะลังกา กลุ่มท่ีได้รับอิทธิพล
จากศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะ หรืออนุราธปุระตอนปลาย ดังข้อเสนอของจอห์น กายในข้างต้น 
พระพุทธรูปนาคปรก จากวัดอุทัยมัคคาราม จังหวัดนครราชสีมา และพระพุทธรูปนาคปรก จากเมือง
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ภาพท่ี 60) พระพุทธรูปท้ัง 2 องค์นี้มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนาคปรก 
ครองจีวรห่มเฉียงเรียบไม่มีริ้ว ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนขนดนาค มีพญานาคแผ่พังพานอยู่ด้านหลัง 
กรณีพระพุทธรูปนาคปรกจากวัดอุทัยมัคคารามหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลทรงกล่าวว่า แสดงอิทธิพล
ศิลปะอมราวดีเพราะศิลปะสกุลนี้เป็นต้นกำเนิดของพระพุทธรูปท่ีมีนาคปรก (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 
2540: 110-114; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556: 58)  

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า พระพุทธรูปท้ังสองมีลักษณะต่างไปจากศิลปะแบบอมราวดี
อย่างชัดเจน คือ ปรากฏการครองจีวรห่มเฉียงแต่เรียบไม่มีริ้ว ซึ่งคล้ายคลึงกับรูปแบบของศิลปะแบบ
หลังคุปตะ แต่ต่างจากศิลปะอมราวดีท่ีพระพุทธรูปจะครองจีวรห่มเฉียงมีริ้วท้ังองค์ ลักษณะการ
ประทับนั่งขัดสมาธิราบนั้นคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปประทับนั่งจากอภัยคีรีวิหาร อย่างไรก็ดีลักษณะ
การขัดสมาธิราบของพระพุทธรูปนาคปรก จากเมืองศรีมโหสถมีลักษณะท่ีหลวมกว่าซึ่งใกล้เคียงกับ
ศิลปะอมราวดีมากกว่าศิลปะแบบลังกา การปรากฏรูปแบบท่ีปะปนกันเช่นนี้แสดงให้เห็นถึง  
การผสมผสานกันระหว่างศิลปะหลายสกุลช่างอันอาจเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการภายใน
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ภาพท่ี 60 พระพุทธรูปนาคปรกซึ่งแสดงลักษณะผสมระหว่างศิลปะอมราวดีกับหลังคุปตะ 

(ท่ีมา: กฤษฎา นิลพัฒน์) 
 

5.2.1.4 กลุ่มพระพุทธรูปที่แสดงอิทธิพลศิลปะจีน 

พระพุทธรูปประทับยืน สำริด จากจังหวัด Long Xuyen และพระพุทธรูปประทับยืน 
สำริด จากจังหวัดโก เลย์ ถิ ประเทศเวียดนาม ได้แสดงรูปแบบทางศิลปะแบบจีนสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ 
(ภาพท่ี 61) คือ ขอบจีวรรอบพระศอเว้าตกเป็นวงโค้งขนาดใหญ่ ชายจีวรท้ังสองข้างตกลงแผ่ออก
คล้ายหางปลา แต่รูปแบบพระเกศาของพระพุทธรูปองค์นี้ต่างออกไปจากพระพุทธรูปศิลปะจีนโดยท่ัวไป 
แต่กลับคล้ายกับศิลปะอินเดียเสียมากกว่า แนนซี่ ติงเลย์ (Nancy Tingley) กล่าวว่า พระพุทธรูปองค์นี้
อาจเป็นตัวแทนของการผสมผสานระหว่างศิลปะจีนกับอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Tingley, 
2009: 124)  

 

พระพุทธรูปนาคปรก  

จากวัดอุทัยมัคคาราม จังหวัดนครราชสีมา 
พระพุทธรูปนาคปรก ประทับน่ัง  

จากเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
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ภาพท่ี 61 พระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะจีนสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ 

(ท่ีมา: Tingley, 2009: 124) 
 

กรณีอิทธิพลศิลปะจีนนิโคลัส เรวีร์ เสนอว่า พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท 
ในศิลปะทวารวดีได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนด้วย คือ พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทในศิลปะทวารวดี 
เช่น พระพุทธรูปประทับนั่ง ประลัมพปาทาสนะ ดินเผา จากเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี หรือพระพุทธรูป
ประทับนั่งประลัมพปาทาสนะ จากเขางู จังหวัดราชบุรีเช่นกัน มีการแสดงพระหัตถ์ท้ัง 2 ท่ีแยกออกจากกัน 
ข้างหนึ่งแสดงวิตรรกมุทราส่วนอีกข้างหนึ่งวางพักไว้บนพระเพลา ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นท่ีนิยมอย่างมาก
ในศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถังซึ่งมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 12 (ภาพท่ี 62) ร่วมสมัยกับศิลปะทวารวดี
และหลักฐานท้ังสองช้ินท่ีกล่าวถึง ท้ังนี้ลักษณะการแสดงพระหัตถ์ดังกล่าวนี้ต่างจากรูปแบบการแสดง
พระหัตถ์ของพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทในศิลปะอินเดียท่ีจะแสดงธรรมจักรมุทราด้วย 
สองพระหัตถ์อยู่ในระดับพระอุระ (ภาพท่ี 63) (Revire, 2552: 152-155, 2017: 296) 

เอกสารรับราชทูตสมัยราชวงศ์ถังระบุว่า รั ฐทวารวดีได้มีการส่งทูตไปถวาย
บรรณาการแด่พระจักรพรรดิถังถึง 2 ครั้ง อาจส่งผลให้นายช่างทวารวดีได้รับอิทธิพลจากการเห็น
ศิลปะจีน (Revire, 2552: 152-155) ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานด้านรูปแบบศิลปะ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเกิดจากการหยิบเอาอิทธิพลศิลปะจากหลากหลายวัฒนธรรมมาผสม 
เข้าด้วยกันตามความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้น ๆ 

พระพุทธรูป จากจังหวัด Long Xuyen  

จากประเทศเวียดนาม 

พระพุทธรูป จากจังหวัดโก เลย์ ถิ  

จากประเทศเวียดนาม 
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ภาพท่ี 62 พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทอิทธิพลศิลปะจีน (?) 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 217) 
 

 
ภาพท่ี 63 พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทศิลปะจีน สมัยราชวงศ์ถัง  

ถ้ำหยุนกัง เขตต้าถง (Datong) มณฑลซานซี 
(ท่ีมา: Revire, 2552: 155)  

พระพุทธรูปประทับน่ัง ประลัมพปาทสนะ ดินเผา  

จากเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี 

พระพุทธรูปประทับน่ังประลัมพปาทาสนะ  

จากเขางู จังหวัดราชบุรี 
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แต่จากภาพเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา บนฐานเสาธรรมจักรจาก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (ภาพท่ี 64) ได้แสดงบริบทแวดล้อมของภาพท่ีสอดรับกับ
วิตรรกมุทราหรือท่าทางส่ังสอน จึงอาจพิจารณาได้หรือไม่ว่า พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท
อาจจะเป็นการแสดงรูปพระพุทธเจ้าในเหตุการณ์ตอนแสดงปฐมเทศนา ซึ่งอาจดัดแปลงจากประติมานวิทยา
ของพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทในศิลปะอินเดียเหนือท่ีแม้เป็นการปฐมเทศนาเช่นกัน แต่นิยม
แสดงธรรมจักรมุทราร่วมด้วยเพื่อเน้นย้ำคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าในฐานะพระจักรพรรดิทางธรรม 
และท่านั่งเน้นย้ำถึงคุณสมบัติในฐานะจักรพรรดิทางโลก (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2554: 56) 

 

 
ภาพท่ี 64 ภาพเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา บนฐานเสาธรรมจักร จังหวัดนครปฐม 

 

5.2.1.5 ข้อสังเกตเก่ียวกับพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีสมัยทวารวดี 

ลักษณะท่ัวไปของประติมากรรมพระพุทธเจ้าประทับเหนือพนัสบดี คือ พระพุทธเจ้า
ประทับยืนตรง (สมภังค์) เหนือสัตว์ผสมเรียกว่า พนัสบดี พระพุทธองค์ทรงครองจีวรเรียบไม่มีริ้ว  
แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ ขนาบด้วยรูปบุคคล 2 องค์ ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์  
2 พระองค์ หรือพระอินทร์กับพระพรหมา ประติมากรรมกลุ่มนี้ได้รับการตีความอย่างแพร่หลาย  
แบ่งออกได้ 5 ประเด็นหลัก กล่าวคือ 
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1) แสดงถึงพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์หลังโปรดพุทธมารดา 
เนื่องจากบุรุษ 2 คนท่ีขนาบพระพุทธเจ้าบางครั้งมีลักษณะทางประติมานวิทยาของพระอินทร์และ
พระพรหมาอย่างชัดเจน (Boisselier, 1975: 87-88) 

2) ตัวพนัสบดีมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิงห์โต การท่ีพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่เหนือ
สัตว์ผสมนี้จึงหมายถึง พระธรรมของพระองค์เปรียบด่ังแสงอาทิตย์ท่ียังให้เกิดความสุข (เผ่าทอง ทอง
เจือ, 2522: 17-20, 110) 

3) พนัสบดีเป็นสัตว์ผสมท่ีเกิดจากการรวมสัตว์พาหนะของมหาเทพของศาสนาฮินดู
ท้ังสามคือ วัว ครุฑ และหงส์การท่ีมีพระพุทธเจ้าประทับเหยียบสัตว์ผสมชนิดนี้จึงหมายถึง การย่ำ
เหยียบศาสนาฮินดูโดยศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นอิทธิพลของพุทธศาสนาวัชรยาน-ตันตระ (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 
2550: 34; ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 166-167) 

4) อาจมีความหมายถึงการเสด็จลงมารับดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าอมิตาภะ  
ตามความในคัมภีร์อมิตายุรพุทธานุสมฤติสูตรท่ีว่า พระพุทธเจ้าอมิตาภะจะทรงเสด็จ

ลงมาจากสวรรค์สุขาวดี เพื่อรับดวงวิญญาณผู้ท่องบ่นพระนามของพระองค์ พร้อมด้วยพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรและพระโพธิสัตว์มหาสถามปราปตะ ความเช่ือนี้เป็นท่ีนิยมมากในพุทธศาสนาฝ่าย
มหายาน นิกายสุขาวดี (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2528: 31-33, 2544: 72-73) 

5) อาจไม่แสดงถึงเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งเป็นพิเศษเลย เพราะไม่มีความ
สม่ำเสมอในการสลักองค์ประกอบของภาพ บางช้ินพระพุทธเจ้าประทับนั่ง บางช้ินพระพุทธเจ้า
ประทับยืน บางช้ินขนาบด้วยพระพรหมากับพระอินทร์ ส่วนบางช้ินขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ แต่ด้วย
องค์ประกอบแล้วอาจเป็นเพียงแสดงถึงฐานันดรอันสูงส่งของพระพุทธเจ้าเท่านั้น (รุ่งโรจน์ ธรรม
รุ่งเรือง, 2546: 46-49) 

 
ข้อเสนอข้างต้นก็ยังมีความขัดแย้ง เป็นต้นว่า พุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรค์

ช้ันดาวดึงส์ตามคัมภีร์ทางพุทธศาสนาแล้วมิได้กล่าวถึงสัตว์พาหนะท่ีมารับการเสด็จของพระพุทธเจ้า 
กล่าวแต่เพียงทรงเสด็งลงด้วยบันไดแก้ว กรณีอิทธิพลของพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดียังไม่พบ
หลักฐานอื่นท่ียืนยันถึงอิทธิพลดังกล่าว อีกท้ังในคัมภีร์อมิตายุรพุทธานุสมฤติสูตรกล่าวเพียง พระอมิตาภะ
ทรงเสด็จลงมาด้วยก้อน เมฆมิ ได้ทรงเสด็จเหนื อ สัตว์พาหนะใด (Boisselier, 1975: 87-88;  
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2546: 45) 
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สำหรับความเห็นเรื่องพนัสบดีเป็นสัตว์ผสมของมหาเทพในศาสนาฮินดูท้ัง 3 องค์
ยังคงเป็นท่ีถกเถียง เนื่องด้วยสัตว์ผสมชนิดนี้ยังไม่มีส่ิงใดยืนยันได้ว่าเป็นสัตว์ท่ีเกิดจากสัตว์ผสมของ
เทพเจ้าท้ังจริง (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2546: 45) อีกท้ังในอินเดียมีการพบสัตว์ผสมท่ีมีหน้าตาคล้ายนก 
มีแผงคออย่างสิงโตมาแล้วตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณ ดังเห็นได้จากภาพสลักจากสถูปสาญจี (ภาพท่ี 65) 
แต่ก็มิสามารถระบุได้ว่าคือภาพสัตว์ผสมชนิดเดียวกันหรือไม่ ฉะนั้นข้อถกเถียงเรื่องพนัสบดีจึงอาจยัง
ไม่เป็นท่ีส้ินสุด  

แนวคิดท้ัง 5 ประเด็นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มความคิดท่ีหลากหลาย
ภายในพุทธศาสนาท้ังเถรวาท มหายาน และอาจรวมถึงวัชรยานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13-14 ซึ่งได้ถ่ายทอด
สู่วัฒนธรรมทวารวดีโดยเฉพาะ เนื่องด้วยจากการศึกษาพบว่า หลักฐานของพระพุทธรูปประทับเหนือ
พนัสบดีปรากฏเฉพาะในเขตวัฒนธรรมทวารวดีเท่านั้น อีกท้ังยังสะท้อนความคิดเฉพาะถิ่นภายใน
ท้องท่ีด้วย ดังข้อเสนอของรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรืองท่ีว่า ไม่แสดงถึงเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งเป็นพิเศษ 
เพียงแสดงถึงฐานันดรอันสูงส่งของพระพุทธเจ้าเท่านั้น (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2546: 46-49) 

อย่างไรก็ดีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าประทับเหนือพนัสบดีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
และบางช้ินอาจมีอายุท่ีเกินกว่าพุทธศตวรรษท่ี 12 การพิจารณาประติมากรรมรูปแบบนี้จึงมีความจำเป็น
ท่ีต้องศึกษาร่วมกับบริบทแวดล้อมอื่นด้วย  
 

 
ภาพท่ี 65 ภาพเปรียบเทียบตัวพนัสบดีในศิลปะทวารวดีและสัตว์ผสมในศิลปะอินเดียโบราณ 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 214) 
 

พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 

จากภาคกลางของประเทศไทย 

ภาพสลักสัตว์ผสมคล้ายพนัสบดี  

จากสถูปสาญจีหมายเลข 2  
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5.2.2 พระโพธิสัตว์ 

ประติมากรรมพระโพธิสัตว์เป็นหลักฐานประเภทประติมากรรมท่ีมีจำนวนน้อยรองลงมาจาก
พระพุทธรูป มีจำนวนท้ังส้ิน 16 ช้ิน แบ่งเป็นประเทศไทย 7 ช้ิน ประเทศกัมพูชา 4 ช้ิน ประเทศเมียนมา 
1 ช้ิน ประเทศเวียดนาม 3 ช้ิน และประเทศอินโดนีเซียและคาบสมุทรมลายู 1 ช้ิน สามารถแบ่งอิทธิพล
และรูปแบบทางศิลปะออกได้เป็น 4 กลุ่ม 1) ศิลปะปัลลวะ 2) ศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะ 3) ศิลปะอนุราธปุระ 
และ 4) ศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 

5.2.2.1 ศิลปะปัลลวะ 

รูปแบบทางศิลปกรรมพระโพธิสัตว์ประทับยืนท่ีพบนิยมครองผ้านุ่งยาวกรอมพระบาท 
สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 คือ พระโพธิสัตว์
นุ่งผ้าเรียบยาวกรอมพระบาท อาจมีผ้าคาดเป็นรูปวงโค้งด้านหน้า (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก : 124) 
(ภาพท่ี 66) เช่น พระอวโลกิเตศวรศิลา ประทับยืน จากบินกิน จังหวัดสุมาตราใต้ ประเทศอินโดนีเซีย, 
พระอวโลกิเตศวรศิลา ประทับยืน จากอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย หรือพระอวโลกิเตศวร 
ประทับยืน จากหมี่ตู จังหวัดซอกตรัง ประเทศเวียดนาม เป็นต้น (ภาพท่ี 67) 

รูปแบบเช่นนี้ยังสอดคล้องกับประติมากรรมเทวรูปพระนารายณ์หลายองค์ในเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกำหนดอายุจากรูปแบบการครองผ้านุ่งยาวกรอมเท้ามีผ้าคาดตรงอยู่บริเวณด้านหน้า 
อันแสดงอิทธิพลศิลปะปัลลวะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 เช่นเดียวกัน (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 
2550: 68-69) เป็นต้นว่า เทวรูปพระนารายณ์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ประเทศไทย 
หรือเทวรูปพระวิษณุ จากไจเบายะ (Cibuaya) ชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย (ภาพท่ี 68) 
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ภาพท่ี 66 ประติมากรรมศิลปะปัลลวะ แสดงการนุ่งผ้ายาวกรอมพระบาท 

(ท่ีมา: Singh & Singh, 2016: 49; Archaeological Survey of India, 2004: plate II) 
 

 
ภาพท่ี 67 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ที่แสดงอิทธิพลศิลปะปัลลวะ 

(ท่ีมา: Manguin, 2014: 115; Guy, 2014: 232)  

ประติมากรรมพระวิษณุ  

ศิลปะปัลลวะ 

ภาพสลักพระเจ้านรสิงหวรมัน 

ศิลปะปัลลวะ 

พระอวโลกิเตศวรศิลาประทับยืน  

จากบินกิน จังหวัดสุมาตราใต้ 

พระอวโลกิเตศวรศิลาประทับยืน  

จากอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พระอวโลกิเตศวรประทับยืน  

จากหมี่ตู จังหวัดซอกตรัง 
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ภาพท่ี 68 ตัวอย่างเทวรูปพระวิษณุครองผ้านุ่งยาวกรอมพระบาท แสดงอิทธิพลศิลปะปัลลวะ 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 7) 
 

5.2.2.2 ศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะ 

พระอวโลกิเตศวรจากสถูปโบโบจี เมืองศรีเกษตร18 แสดงเอกลักษณ์บางประการ 
ท่ีต่างออกไปจากประติมากรรมพระโพธิสัตว์องค์อื่น ๆ คือ แสดงการคาดผ้าเฉียงด้านหน้าของผ้านุ่ง 
ลักษณะเช่นนี้สะท้อนความสัมพันธ์กับอิทธิพลของรูปแบบศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะและมีความใกล้เคียงกับ
กลุ่มเทวรูปพระวิษณุจากภาคใต้ของประเทศไทยท่ีมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 (หม่อมเจ้า 
สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2550: 68-69) (ภาพท่ี 69-70) 
 

 
18 ทั้งน้ีจอห์น กายเสนอว่า ประติมากรรมพระอวโลกิเตศวรชิ้นน้ียังแสดงความสัมพันธ์กับศิลปะเขมรด้วย  

โดยพิจารณาได้จากทรงผมชฎามกุฎทรงกรวยสูงมีเส้นผมย้อยตกลงมา (Guy, 2014: 238-239) ข้อสังเกตน้ีสะท้อนถึง
ความแลกเปลี่ยนรูปแบบศิลปะภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอง และการประยุกต์ใช้รูปแบบศิลปะจากภายนอกให้เข้ากับ
รูปแบบศิลปะภายในภูมิภาค แต่ยังขาดบริบททางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่เขมรโบราณกับ
พ้ืนที่ประเทศเมียนมารองรับ 

เทวรูปพระนารายณ์  

จากพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ ปราจีนบุรี 

เทวรูปพระวิษณุ  

จากไจเบายะ ชวาตะวันตก 
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ภาพท่ี 69 ประติมากรรมพระวิษณุ ศิลปะคุปตะ แสดงผ้าคาดเฉียงด้านหน้า 

(ท่ีมา: The Metropolitan Museum of Art, Standing Four-Armed Vishnu,  
เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/38205?searchField=All&amp;sortB
y=Relevance&amp;ft=gupta+art&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=17) 

 
ภาพท่ี 70 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์และเทวรูปพระวิษณุ 
ท่ีแสดงผ้าคาดเฉียงหน้าผ้านุ่ง คล้ายศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะ 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 239; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2550: 73) 

เทวรูปพระวิษณุ  

จากเขาศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย 

พระอวโลกิเตศวรจากสถูปโบโบจี  

เมืองศรีเกษตร ประเทศเมียนมา 
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5.2.2.3 ศิลปะอนุราธปุระ 

จอห์น กายกล่าวถึงพระอวโลกิเตศวร สำริด จากอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประเทศไทยว่า ปรากฏลักษณะของศิลปะลังกา แบบอนุราธปุระ คือ ลักษณะของชฎามกุฎเป็นทรง
กรวยสูงยอดแผ่ออกคล้ายพัด มีการคล้องสายยัชโญปวีตบริเวณพระอังสาซ้าย พระโพธิสัตว์แสดง
วิตรรกมุทราท้ังสองพระหัตถ์ยื่นออกมาด้านหน้า มีความใกล้เคียงกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจาก
อินเดียใต้ในเขตลุ่มแม่น้ำกฤษณา (ภาพท่ี 71) แต่มีความต่าง คือ ในศิลปะอนุราธปุระแสดงพระพุทธเจ้า 
อมิตาภะประทับนั่งอยู่บริเวณมวยผม แต่ในกรณีพระโพธิสัตว์จากลุ่มแม่น้ำกฤษณาแสดงเพียง 
รูปดอกไม้ประดับด้านหน้ามวยผมเท่านั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่าประติมากรรมช้ินนี้อาจมาจากเกาะลังกา 
(Guy, 2014: 36-37) 

 

 
ภาพท่ี 71 เปรียบเทียบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากอำเภอพุนพิน,  

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากลุ่มแม่น้ำกฤษณา และพระโพธิสัตว์จากอนุราธปุระ 
(ท่ีมา: Guy, 2014: 36; Holt, 1991: plate 6) 

 

การปรากฏพระโพธิสัตว์จากศรีลังกา หรืออิทธิพลศิลปะลังกาในพระโพธิสัตว์ท่ีพบใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงอาจเป็นดังท่ีจอห์น กายได้เคยอธิบายไว้ในประเด็นของพระพุทธรูปข้างต้น 
ท้ังนี้แม้อิทธิพลศิลปะจะไม่ชัดเจนนัก แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่า อิทธิพลของศิลปะลังกา
และบริเวณเกาะลังกาอาจเป็นหนึ่งในพื้นท่ีท่ีมีความสำคัญท่ีส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนารูปแบบ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

พระอวโลกิเตศวร สำริด  

จากอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

จากอินเดียใต้ในเขตลุ่มแม่น้ำกฤษณา 

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

จากอนุราธปุระ 
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5.2.2.4 ศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 

ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อีกรูปแบบหนึ่ งท่ีพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ  
การนุ่งผ้าส้ัน โดยมี 1 ช้ิน คือ พระอวโลกิเตศวรประทับยืน สำริด จากอังกอร์ บอเรย ประเทศกัมพูชา 
(ภาพท่ี 72) 

 

 

ภาพท่ี 72 พระอวโลกิเตศวร ประทับยืน สำริด จากอังกอร์ บอเรย ประเทศกัมพูชา 

(ท่ีมา: Jessup and Zephir, 1997: 156) 
 

สังเกตได้ว่าพระโพธิสัตว์ในกลุ่มนี้ลักษณะการนุ่งผ้าส้ันคล้ายโจงกระเบนเป็นเอกลักษณ์
ของศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนคร อันเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบอินเดียกับเอกลักษณ์
ท้องถิ่น ซึ่งผ้าส้ันจะมีลักษณะเป็นโจงกระเบนส้ันมีผ้าคลุมอยู่ข้างนอกอีกช้ันหนึ่ง มีร่องรอยการผูกชาย
ผ้าด้านหน้าเกิดเป็นริ้วผ้าโค้งลงมา เช่น เทวรูปพระวิษณุ 8 กร จากพนมดา (ภาพท่ี 73) เป็นต้น 
ลักษณะเช่นนี้พัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการนุ่งผ้ายาวกรอมเท้าซึ่งเป็นอิทธิพลจากอินเดียอย่างชัดเจน 
(หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2514: 3, 2-4) 
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ภาพท่ี 73 ประติมากรรมพระวิษณุ 8 กร จากพนมดา สูง 2.87 เมตร 

(ท่ีมา: หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2514: 3, 104.) 
 

5.2.2.4 ข้อสังเกตเก่ียวกับการนับถือพระโพธิสัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 

จากพระโพธิสัตว์ท้ังหมด 16 ช้ิน สามารถแบ่งออกเป็นพระโพธิสัตว์ได้ 3 กลุ่ม คือ  
1) พระอวโลกิเตศวร 13 ช้ิน 2) พระไมเตรยะ 2 ช้ิน ได้แก่ เศียรพระไมเตรยะ จากภาคใต้ของกัมพูชา 
และพระไมเตรยะ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาพท่ี 74) และ 3) พระโพธิสัตว์ที่ระบุพระนามไม่ได้ 
1 ช้ิน ได้แก่ พระโพธิสัตว์ จากจังหวัดบาเรีย-วุ๋งตาว ประเทศเวียดนาม (ภาพท่ี 75) 
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ภาพท่ี 74 เศียรพระไมเตรยะ จากภาคใต้ของกัมพูชา (ซ้าย) 

ภาพท่ี 75 พระโพธิสัตว์ จากจังหวัดบาเรีย-วุ๋งตาว (ขวา) 
(ท่ีมา: Guy, 2014: 231; Tingley, 2009: 150-151) 

 

พระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่ท่ีพบนั้นจะนุ่งผ้ายาวกรอมเท้าแบบศิลปะปัลลวะซึ่งมีท่ีมาจาก
อินเดียภาคใต้ หากพิจารณาภายใต้กรอบเวลาพบว่า ในระยะเวลาพุทธศตวรรษท่ี 6 -12 นั้นในเขต
อินเดียภาคใต้มีพุทธศาสนานิกายมหายานเจริญอยู่หลายนิกาย เช่น นิกายมหาสังฆิกะท่ีเมืองอมราวดี 
นิกายโลโกตตรวาทิน นิกายพหุศรุติยะ ท่ีเมืองนาคารชุนโกณฑะ รวมถึงเกาะลังกาในขณะนั้นพุทธ
ศาสนาฝ่ายมหายานก็ได้รับการอุปถัมภ์ เกิดการสถาปนาอภัยคีรีวิหารซึ่งสัมพันธ์กับพุทธศาสนา
มหายานนิกายไวตุลยวาท (Holt, 1991: 63-65; พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555: 48-50; ผาสุข อินทราวุธ, 
2542: 157)  

ในกรณีศรีลังกาแม้จะเกิดการสถาปนาอภัยคีรีวิหารในราวพุทธศตวรรษท่ี 6 และ 
เชตวันวิหารในพุทธศตวรรษท่ี 9 ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับแนวคิดแบบมหายาน สกุลไวตุลยวาท 
(Chutiwongs, 1984: 77) วิหารท้ังสองเจริญรุ่งเรืองถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ก่อนจะเกิดความวุ่นวาย
ทางการเมืองในอาณาจักรอนุราธปุระในรัชกาลพระเจ้ากัสสปะท่ี 1 ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 11  
แต่จากการศึกษาของจอห์น คลิฟฟอร์ด โฮล์ท (John Clifford Holt) พบว่า ปรากฏหลักฐานการบูชา
ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ในศรีลังกาไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 12-13 โดยพระโพธิสัตว์จะในฐานะ
ผู้พิทักษ์พุทธสถาน (Holt, 1991: 75-77) จอห์น กายเสนอว่า หลักฐานการสร้างรูปเคารพพระโพธิสัตว์
ในลังกานั้นมีแล้วต้ังแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 11 โดยรับอิทธิพลจากเขตอมราวดี (Guy, 2014: 37)  
ดังจะเห็นได้จากความใกล้เคียงของพระโพธิสัตว์ที่พบจากอำเภอพุนพิน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นอิทธิพล
ศิลปะลังกา สมัยอนุราธปุระกับพระโพธิสัตว์จากลุ่มแม่น้ำกฤษณาดังกล่าวแล้ว (ภาพท่ี 71)  
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อย่างไรก็ดี บันทึกของพระภิกษุฝ่าเสียนกล่าวว่า ท่านไม่พบความต่างระหว่างคำ
สอนและข้อวินัยของคณะสงฆ์อภัยคีรีวิหาร (มหายาน) และคณะสงฆ์ฝ่ายมหาวิหาร (เถรวาท) (Holt, 
1991: 64) ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความคลุมเครือของนิกายทางพุทธศาสนาในพื้นท่ีศรีลังกา 
จึงเป็นไปได้ว่าด้วยความไม่ชัดเจนนี้ทำให้เป็นการยากท่ีจะช้ีชัดถึงการปรากฏเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึง
ความต่างของเถรวาทและมหายาน  

ท้ังนี้จากการศึกษาของจอห์น กายเรื่องพระโพธิสัตว์จากพุนพินนั้นสะท้อนว่า แม้จะ
มีความเป็นไปได้ว่าประติมากรรมพระโพธิสัตว์ชิ้นดังกล่าวมาได้รับอิทธิพลจากศิลปะอนุราธปุระ แต่ก็
มีความเป็นไปได้ท่ีอิทธิพลดังกล่าวอาจมาจากอินเดียภาคใต้ในเขตลุ่มแม่น้ำกฤษณา อันเป็นท่ีต้ังของ
เมืองสำคัญอย่างอมราวดีและนาคารชุนโกณฑะ ศูนย์กลางสำคัญด้านพุทธศาสนาในอินเดียภาคใต้ (Guy, 
2014: 36-37) ไม่ว่าจะมีท่ีมาจากลุ่มแม่น้ำกฤษณา หรืออนุราธปุระก็สะท้อนจุดร่วมกันคือมีท่ีมาจาก
อินเดียภาคใต้ รวมถึงการนุ่งผ้ายาวกรอมเท้าด้วยกัน ท้ังส้ิน (ภาพท่ี 76-77) สอดรับกับหลักฐาน 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีครองผ้ายาวแบบศิลปะปัลลวะ จากอินเดียภาคใต้  
 

 
ภาพท่ี 76 ภาพสลักกษัตริย์นุ่งผ้ายาวกรอมเท้าศิลปะอมราวดี (ซ้าย) 

ภาพท่ี 77 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะลังกา นุ่งผ้ายาวกรอมเท้า (ขวา) 
(ท่ีมา: Mr Robertson and the Great Stupa at Amaravati, เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2564, 

เข้าถึงได้จาก https://blogs.bl.uk/untoldlives/2018/02/mr-robertson-and-the-great-stupa-
at-amaravati.html;  
Holt, 1991: plate 6) 
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ในประเด็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรท่ีได้รับความนิยมมากกว่าพระโพธิสัตว์พระองค์อื่นนั้น 
จากการศึกษาของจอห์น คลิฟฟอร์ด โฮล์ทช้ีว่า ในศรีลังกาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้รับความนิยม
มากกว่าพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานอื่น ๆ แต่ท่านได้รับการนับถือในฐานะผู้พิทักษ์พุทธศาสนา
และเกาะลังกามิใช่ในฐานะพระโพธิสัตว์แห่งความกรุณาตามคติมหายาน โดยได้รับรูปแบบจากเทพเจ้า
ท้องถิ่นรวมกับแนวคิดของพุทธศาสนามหายาน และอิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทท่ีเข้มข้น จึงเกิด
ลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาแบบผสมบนเกาะลังกา ดังปรากฏในบันทึกพระภิกษุฝ่าเสียน ในด้านรูปแบบ
โฮล์ทพบว่ารูปแบบการแต่งกายของพระโพธิสัตว์ได้รับมาจากเครื่องแต่งกายชนช้ันสูง กษัตริย์ และ
เทพท้องถิ่น ลักษณะเหล่านี้สืบเนื่องมาจากศิลปะอมราวดี (Holt, 1991: 71-76)  

ขณะเดียวกัน คติการนับถือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเริ่มมีความแพร่หลายอย่างมาก
ในพื้นท่ีอินเดียเหนือด้วยเช่นกัน ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร หนี่งในพระสูตรสำคัญของพุทธศาสนา
มหายาน ได้มีบทเฉพาะซึ่งกล่าวถึงความประเสริฐนานาประการของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในฐานะ
ผู้ช่วยเหลือปวงชนพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ  

การเขียนเพิ่ มส่วนของพระอวโลกิ เตศวรเข้าไปในคัมภีร์สำคัญฉบับนี้ ในราว 
พุทธศตวรรษท่ี 9 สอดรับกับการเริ่มปรากฏหลักฐานประติมากรรมพระโพธิสัตว์อย่างแพร่หลาย  
ในกลุ่มศิลปะอินเดียเหนือท้ังคันธาระและมถุรา ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-7 โดยในศิลปะท้ัง 2 โดยเฉพาะ
คันธาระพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้รับการนับถืออย่างมากร่วมกับพระพุทธเจ้าศากยมุนีและพระโพธิสัตว์
ไมเตรยะ ในลักษณะของรูปเคารพ 3 องค์ (Rhi, 2006: 151-176) ร่วมกับการนับถือแบบเอกเทศ 
ความนิยมในการนับถือพระโพธิสัตว์เช่ือว่าเป็นอิทธิพลแบบพุทธศาสนามหายาน แต่ในรัชกาลของ
พระเจ้ากนิษกะอันเป็นรัชสมัยท่ีศิลปะท้ัง 2 สกุลเกิดขึ้นนั้นนับถือพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาทิน 
อันเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท จู ฮยุน ฮี (Ju-Hyung Rhi) กล่าวว่า ในพุทธศาสนา
ด้ังเดิมนั้นปฏิเสธการสร้างรูปเคารพอย่างมาก แต่ในพระธรรมวินัยของฝ่ายสรรวาสติวาทนั้นอนุญาต
ให้สร้างรูปเคารพของพระโพธิสัตว์ได้ ดังเรื่องเล่าท่ีว่า  

 
“... ต้ังแต่ครั้งบรรพกาลพุทธองค์ทรงห้ามมิให้สร้างส่ิงเคารพใดด้วยหน้าตา

เช่นพุทธเจ้า ฉันขอวิงวอนต่อองค์พุทธะ ขอสร้างรูปกายของพระโพธิสัตว์ผู้ติดตาม
พระองค์จะได้หรือไม่ พระองค์จะทรงอนุญาตฉันหรือไม่ พระองค์ทรงดำรัส เธอ
สร้างพระโพธิสัตว์ได้ ...”  

 
ด้วยข้อพระวินัยดังกล่าวทำให้พระโพธิสัตว์ได้รับความนับถือมาก ในฐานะส่ือกลาง

ระหว่างผู้ศรัทธากับพระพุทธเจ้า ก่อนท่ีศิลปะคันธาระ-มถุราจะเริ่มสร้างพระพุทธรูปขึ้น (Rhi, 1994: 
220-221) 
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ในศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 9-13 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้รับ
ความนิยมอย่างมาก เกิดการแต่งคัมภีร์ทางพุทธศาสนามากมายอุทิศถึงพระอวโลกิเตศวร เช่น  
คุณการัณฑวยุหะสูตร, คัณฑวยุหสูตร เป็นต้น ส่งผลให้ความนิยมของพระองค์มีเหนือพระโพธิสัตว์
พระองค์อื่น ในทางศิลปะเกิดความนิยมในการสลักภาพพระอวโลกิเตศวรประดับไว้ตามพุทธสถานถ้ำ 
เช่น ถ้ำกันเหรี (Kanheri) พบการสลักประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปัทมปาณีประทับยืน
ขนาดใหญ่ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์สตรี 2 องค์ องค์หนึ่งถือดอกบัว 
ในพระหัตถ์ขวา ประทับอยู่เบ้ืองซ้ายของพระปัทมปาณี อีกองค์หนึ่งประทับเบื้องขวาไม่ปรากฏของถือ
ในพระหัตถ์อย่างแน่ชัด ประติมากรรมประธานท้ัง 3 องค์แวดล้อมด้วยกลุ่มประติมากรรมขนาดเล็ก
จำนวนมากมี ช้าง ครุฑ นาค และภิกษุ บอกเล่าเรื่องราวของพระอวโลกิเตศวรอัษฏภัย หรือภัยท้ัง 8 
(ภาพท่ี 78) ท่ีพระอวโลกิเตศวรจะเสด็จไปช่วยโดยทันที (Fergusson, 1969: 370) 

 

 
ภาพท่ี 78 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและภัยท้ัง 8 จากถ้ำกานเหรี (Kanheri) 

(ท่ีมา: Fergusson, 1969: 591)  
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พระภิกษุเสวียนจ้ังอธิบายไว้ว่า ประชาชนในภาคเหนือของอินเดียให้ความเคารพต่อพระอวโลกิเตศวร
เป็นอย่างมาก มีการสร้างรูปของพระองค์ไว้ตามหุบเขาก่อนจะแพร่ไปท่ัวอินเดีย โดยเฉพาะเมื่อพระองค์
ได้ช่วยเหลือพวกเรือแตก จึงมีช่ือเสียงมากและกลายเป็นขวัญใจของชาวเรือในภาคใต้ (ผาสุข อินทราวุธ, 
2543: 68) ภัยเรือแตกนั้นเป็นหนึ่งในอัษฏภัยท้ัง 8 ท่ีพระองค์จะทรงเสด็จไปช่วยเหลือ ปรากฏอยู่ในคัมภีร์
สัทธรรมปุณฑริกสูตรบทท่ี 24 (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2543: 329-338) จากบันทึกพระภิกษุเสวียนจ้ัง
สะท้อนให้เห็นถึงการแพร่หลายของการนับถือจากอินเดียเหนือสู่อินเดียใต้ สอดคล้องกับหลักฐานทาง
โบราณคดีในอินเดียเหนือท่ีมีอายุเก่ากว่า และอินเดียใต้เริ่มปรากฏหลักฐานในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 
11 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 12  

นันทนา ชุติวงศ์ เสนอว่า อิทธิพลเกี่ยวกับการนับถือพระโพธิสัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีความคลุมเครืออยู่ในช่วงแรก สังเกตได้จากไม่มีข้อมูลด้านจารึกท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระโพธิสัตว์  
แม้จะมีการพบประติมากรรมท่ีสามารถกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 กระท่ังพุทธศตวรรษท่ี 13-14 
เริ่มปรากฏจารึกจำนวนมากท่ีกล่าวถึงพระโพธิสัตว์โดยตรง จึงเป็นไปได้ว่าการนับถือพระโพธิสัตว์  
ยังไม่เป็นท่ีนิยมมากนักก่อนพุทธศตวรรษท่ี 13 นันทนากล่าวต่อไปว่า ด้านบทบาทของพระโพธิสัตว์นั้น
มีความแตกต่างตามแนวคิดหลักท่ีเจริญอยู่ในแต่ละพื้นท่ี โดยในพื้นท่ีเมียนมาและไทยสัมพันธ์กับ 
พุทธศาสนาเถรวาทอย่างเข้มข้นพระโพธิสัตว์จะได้การนับถือในลักษณะของผู้บูชาหรือผู้ปกป้องพุทธศาสนา 
และมีรูปแบบท่ีเป็นมนุษย์มาก ส่วนในพื้นท่ีกัมพูชาพระโพธิสัตว์ได้รับการนับถือในลักษณะของเทพเจ้า
อาจสัมพันธ์กับอิทธิพลของศาสนาฮินดูไศวนิกาย ทำให้รูปแบบของพระโพธิสัตว์มักมีหลายกรและ
ยิ่งใหญ่มากกว่าในเขตเมียนมากับไทย อย่างไรก็ดีแม้อิทธิพลจากความเช่ือหลักในท้องถิ่นจะมีอิทธิพล
ต่อรูปแบบ แต่หากพิจารณารูปแบบทางศิลปะเพียงอย่างเดียวจะเห็นได้ว่า ศิลปะจากพื้นท่ีอินเดียใต้
และลังกาได้เข้ามามีอิทธิพลโดยตรงต่อรูปลักษณ์ของรูปเคารพพระโพธิสัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Chutiwongs, 1984: 219-220, 306-330, 484-496) 

จากข้อมูลข้างต้นและหลักฐานท่ีได้ศึกษา ผู้ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกับนันทนา ชุติวงศ์ 
ท้ังเสนอต่อไปว่า คติพระโพธิสัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมาจากภาคใต้ของอินเดียและเกาะ
ลังกาเป็นสำคัญ ด้วยความใกล้เคียงทางรูปแบบศิลปะท่ีเหมือนกับศิลปะปัลลวะ จึงเป็นไปได้ว่าการท่ี
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้รับความนิยมนับถือมากกว่าพระโพธิสัตว์พระองค์อื่นในอุษาคเนย์นั้น ได้รับ
คติมาจากศรีลังกา ทำให้ปรากฏหลักฐานพระอวโลกิเตศวรถึง 13 จาก 16 ช้ิน มีพระไมเตรยะเพียง 2 
ช้ิน และอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่า ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ระยะเวลานี้ไม่ได้ถูกนับถือในฐานะพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา เพราะจากข้อมูลจารึกข้างต้นช้ีว่า ไม่
มีจารึกข้อพระธรรมหรือการสรรเสริญใดระบุถึงการสรรเสริญพระโพธิสัตว์ หากการนับถือพระโพธิสัตว์อว
โลกิเตศวรเป็นท่ียอมรับนับถือในลักษณะเดียวกับท่ีอินเดียก็ควรจะปรากฏจารึกซึ่งสรรเสริญพระองค์ใน
ฐานะพระผู้ช่วยให้รอดจากภัยท้ังหลายเช่นเดียวกับท่ีนิยมนับถือในอินเดีย ฉะนั้นการนับถือพระอวโลกิเตศวรใน
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะเวลาไม่เกินพุทธศตวรรษท่ี 12 อาจเป็นอิทธิพลจากเกาะลังกา และ
นับถือพระองค์ในฐานะผู้ปกป้องพุทธศาสนาเท่านั้น 

กระท่ังพุทธศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นไป เริ่มปรากฏข้อความซึ่งอ้างถึงการนับถือพระโพธิสัตว์
อย่างชัดเจน เช่น จารึกวัดเสมาเมือง พ.ศ. 1318 จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อ้างถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัย
ทรงสร้างปราสาท 3 หลังอุทิศแด่พระพุทธเจ้า พระปัทมปาณี และพระวัชรปาณี หรือในจารึกปราสาทตา
เกียม ในกัมพูชา พ.ศ. 1334 อ้างถึงพระอวโลกิเตศวรในนาม “พระโลเกศวร” ท้ังสรรเสริญให้พระองค์
ทรงมีชัย (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2550; ทรงธรรม ปานสกุณ, 2548: 77)  

ในพื้นท่ีหมู่เกาะ ปรากฏจารึกจากจันทิกะลาสัน ภาษาสันสกฤต พุทธศักราช 1321 ระบุถึง
การสร้างจันทิแห่งนี้โดยพระเจ้าปะนังกรัน ถวายพระนางอารยตารา (พระนางตาราขาว) พร้อมอุทิศ
หมู่บ้ านกาละสะถวายด้วย หรือจารึกนางหาริตี  อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 จากเซบองกัน 
(Cebongan) เกาะชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย จารึกเป็นรูปนางหาริตีอุ้มเด็ก ซึ่งเป็นพระ
โพธิสัตว์ผู้ดูแลเด็กและทารก พร้อมจารึกธารณีมนตร์ในแบบมหายานและคำอธิบายรูปลักษณ์นางหาริ
ตี คาดว่ามาจากคัมภีร์นิษปันนโยคาวลีของนิกายวัชรยาน (Fontein, 1990: 200; Long, 2014: 61) 
เหล่านี้แสดงถึงคติเรื่องพระโพธิสัตว์ที่เริ่มเพิ่มขึ้นอันอาจสัมพันธ์กับการเปล่ียนแนวคิดทางพุทธศาสนา
ในเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนั้น 

ในกรณีเศียรพระไมเตรยะจากภาคใต้ของกัมพูชา อายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 (ภาพท่ี 74) 
จอห์น กายเสนอว่า มีลักษณะมวยผมคล้ายกับพระโพธิสัตว์จากภาคใต้ของไทยและพื้นท่ีคาบสมุทร  

ซึ่งเป็นอิทธิพลจากอินเดียเหนือ (Guy, 2014: 231-232) อาจสะท้อนถึงการเปล่ียนคติเรื่องพระโพธิสัตว์
ท่ีแต่เดิมมาจากอินเดียภาคใต้ ก่อนจะค่อย ๆ  เปล่ียนแปลงคติไปสู่อินเดียเหนือในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 
สอดคล้องกับข้อความในจารึกข้างต้นท่ีแสดงการนับถือพระโพธิสัตว์แบบมหายาน 

ในประเด็นการพบพระพุทธรูปในจำนวนท่ีมากกว่าพระโพธิสัตว์นั้น ศักด์ิชัย สายสิงห์ (2556: 39-
47) เสนอว่า พระพุทธรูปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะคุปตะและอมราวดีเป็นพุทธ
ศิลปใ์นฝ่ายเถรวาท ด้านประติมากรรมพระโพธิสัตว์มีอายุเหล่ือมลงมาเล็กน้อย จึงสะท้อนว่า ร่องรอย
ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอาจปรากฏหลังฝ่ายเถรวาทเล็กน้อย โดยพิจารณาได้จาก การพบ
พระพุทธรูปท่ีแสดงร่องรอยอิทธิพลศิลปะอมราวดี คุปตะ และหลังคุปตะซึ่งมีอายุอยู่ในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 9-12 มีอายุท่ีเก่ากว่าประติมากรรมพระโพธิสัตว์อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปัลลวะ และคุป
ตะ-หลังคุปตะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2550: 18-20, 2556: 121) 
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พิริยะ ไกรฤกษ์ (2555: 48-54, 74-82) ได้แบ่งย่อยความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธรูปแต่ละรูปแบบ
กับนิกายของพุทธศาสนาเพิ่มเติมได้อย่างน่าสนใจว่า พระพุทธรูปกลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลอมราวดีนั้น สร้างขึ้น
ในนิกายมหาสังฆิกะ นิกายฝ่ายมหายานท่ีเก่าท่ีสุด เนื่องจากนิกายดังกล่าวเจริญรุ่งเรืองอยู่ ณ เมืองอมราวดี 
พระพุทธรูปท่ีได้รับอิทธิพลคุปตะ สกุลช่างมถุรา ได้ถูกพิจารณาว่า เป็นอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา 
ฝ่ายสรรวาสติวาทิน ซึ่งเป็นพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทท่ีใช้ภาษาสันสกฤต เนื่องจากเมืองมถุราและพื้นท่ี
ในเขตรัฐอุตตรประเทศปัจจุบันเคยมีพุทธศาสนาสกุลนี้เจริญอยู่ ด้านพระพุทธรูปท่ีได้รับอิทธิพล 
พุทธศิลป์แบบคุปตะ สกุลช่างสารนาถ พิจารณาว่าสร้างขึ้นในนิกายสมิติยะ เพราะเมืองสารนาถมี  
พุทธศาสนานิกายนี้รุ่งเรืองมาก นิกายต่าง ๆ เหล่านี้ อาจเจริญขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่ราว
พุทธศตวรรษท่ี 9-11  

อย่างไรก็ดีข้อเสนอของพิริยะสอดคล้องกับศักด์ิชัย สายสิงห์ ในข้างต้น คือ พุทธศาสนา 
ฝ่ายมหายานเจริญขึ้นหลังอิทธิพลในฝ่ายเถรวาท คือ ช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษท่ี 12 หลังจาก  
การรับอิทธิพลพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 เล็กน้อย 
 

5.2.3 พระพิมพ์  

พระพิมพ์ท่ีพบมีจำนวน 22 ช้ิน แบ่งรูปแบบออกได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 13 ปริมาณพระพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ในประเทศต่าง ๆ 

ตารางที่ 13 ปริมาณพระพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ในประเทศต่าง ๆ 
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11-12 

1 3 2 1 - - 8 2 1 
กัมพูชา - - - - - - - - - 

เวียดนาม - 1 - - - - - - - 
เมียนมา 1 - - - - - - - - 

อินโดนีเซียและ
คาบสมุทร

มลายู 
- 1 - - - - - - 1 
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5.2.3.1 พระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้า 

พบจำนวน 2 ช้ิน ประกอบด้วย พระพิมพ์จารึกพระสูตรจากเจดีย์โบตะทอง เมืองย่างกุ้ง 
และพระพิมพ์พระพุทธรูปประทับยืน จากเขาขนาบน้ำ จังหวัดกระบี่ มีรายละเอียดดังนี้ 

พระพิมพ์จารึกพระสูตรจากเจดีย์โบตะทองแสดงภาพพระพุทธรูปประทับนั่งวีราสนะ 
ครองจีวรห่มเฉียงเรียบไม่มีริ้ว แสดงปางมารวิชัย (ภาพท่ี 79) ขณะท่ีพระพิมพ์จากเขาขนาบน้ำ  
แสดงพระพุทธเจ้าในอิริยาบถประทับยืน ครองจีวรห่มคลุมเรียบไม่มีริ้ว แสดงวรทมุทราในพระหัตถ์ซ้าย 
(ภาพท่ี 80) แสดงให้เห็นความต่างของอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะท่ีพระพิมพ์ท้ัง 2 ได้รับมา กล่าวคือ 
จากการครองจีวรจะเห็นได้ว่า พระพิมพ์จากเจดีย์โบตะทองมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปประทับนั่ง 
จากอังกอร์ บอเรย ซึ่งแสดงศิลปะลังกาท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะคุปตะ -หลังคุปตะ ส่วนพระพิมพ์จาก 
เขาขนาบน้ำ มีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงศิลปะคุปตะ สกุลช่างสารนาถ 

ท้ังนี้พระพิมพ์จารึกพระสูตรจากเจดีย์โบตะทอง บริเวณด้านหลังปรากฏจารึกคาถา
ในพุทธศาสนา จารึกด้วยตัวอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี สอดคล้องกับรูปแบบศิลปะท่ีแสดงอิทธิพลศิลปะลังกา 
เนื่องจากเกาะลังกานั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทสืบเนื่องต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 3 
จนถึงปัจจุบัน ท้ังนี้ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นอายุของพระพิมพ์จากเจดีย์โบตะทอง พื้นท่ีอื่น ๆ  
ในเขตอนุทวีปเริ่มเปล่ียนไปนับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมากขึ้น เช่น ในเขตอมราวดีซึ่งเป็น
ศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนาในอินเดียภาคใต้ได้เป็นท่ีต้ังมั่นของพุทธศาสนานิกายมหาสังฆิกะ 
นิกายไจตยกะ (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 156; พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555: 48-54) แต่ในศรีลังกาพุทธศาสนา
สกุลมหาวิหาร ซึ่งเป็นพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทยังคงมีอิทธิพลและได้รับการนับถือโดยราชสำนักและ
ประชาชนเหนือพุทธศาสนาสกุลอื่น อีกท้ังในราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 11 พุทธศาสนาสกุลไวตุลยวาท
เริ่มเส่ือมอิทธิพลไปจากลังกา (พระสิทธารถพุทธรักขิตเถระ , 2509: 24-25) จากหลักฐานข้างต้น  
อาจพิจารณาได้ว่า พระพิมพ์จากเจดีย์โบตะทองอาจได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาจากเกาะลังกา 
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ภาพท่ี 79 พระพิมพ์จารึกพระสูตรจากเจดีย์โบตะทอง (ซ้าย) 

ภาพท่ี 80 พระพิมพ์พระพุทธรูปประทับยืนจากเขาขนาบน้ำ (ขวา) 
(ท่ีมา: Luce, 1985: 2, plate 72 e-f; อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 202) 

 

5.2.3.2 พระพิมพ์รูปพระนาคปรก 

พระพุทธรูปนาคปรกในการศึกษาครั้งนี้พบเพียงตัวอย่างเดียวคือ พระพิมพ์
พระพุทธรูปนาคปรก จากวัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ แสดงภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งวีราสนะมีนาคปรก
อยู่ด้านหลัง ครองจีวรห่มเฉียงเรียบไม่มีริ้ว แสดงอภัยมุทราด้วยพระหัตถ์ขวา (ภาพท่ี 81) ท้ังนี้พระพิมพ์
องค์ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับช้ินส่วนพระพิมพ์ท่ีพบจากวัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์
วัดคลองท่อม (หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา, 2528: 40) (ภาพท่ี 82) 

ชอง บวสเซอลิเยร์ (Jean Boisselier) นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวฝรั่งเศสเสนอว่า 
รูปแบบของพระพิมพ์นี้มีความใกล้เคียงกับศิลปะของอินเดียภาคใต้ (อมราวดี) เป็นอย่างมาก จึงควรมีอายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 9-10 และอาจจะเป็นหลักฐานของพระพุทธรูปนาคปรกท่ีเก่าท่ีสุดชุดหนึ่งใน  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ชอง บวสเซอลิเยร์, 2530: 131) 

หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา อธิบายสอดคล้องไปกับความเห็นของ 
ชอง บวสเซอลิเยร์ว่า พระพิมพ์องค์นี้ได้รับอิทธิพลศิลปะอมราวดีดังสังเกตได้จากรูปแบบการแสดงมุทรา
มีความคล้ายคลึงกับภาพสลักพระนาคปรกจากสถูปเมืองอมราวดี ซึ่งยกพระหัตถ์ขวาขึ้นแสดงอภัยมุทรา
เช่นเดียวกัน (ภาพท่ี 44) แต่ลักษณะของการครองจีวรเรียบไม่มีริ้วและดูแนบเนื้อนั้นอาจสะท้อนอิทธิพล
ศิลปะแบบมถุราด้วย ฉะนั้นพระพิมพ์องค์นี้อาจสร้างในคติพุทธศาสนาท้ังส้ิน 2 นิกาย ได้แก่ นิกายเถรวาท
และสรรวาสติวาท เนื่องจากอมราวดีหรืออินเดียภาคใต้เป็นศูนย์กลางสำคัญหนึ่งของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 
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ส่วนร่องรอยอิทธิพลศิลปะมถุรานั้นอาจส่ือถึงพุทธศาสนาฝ่ายสรรวาทสติวาทท่ีเจริญมากในมถุรา ซึ่งเป็น
เมืองหลวงแห่งท่ีสองของราชวงศ์กุษาณะ ผู้เป็นศาสนูปถัมภกของพุทธศาสนานิกายนี้ อย่างไรก็ดี
หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา เสนอว่า ด้วยอิทธิพลแบบอมราวดีท่ีชัดเจนกว่านั้น พระพิมพ์
องค์นี้จึงควรจะสร้างขึ้นตามคติของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมากกว่า (หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ 
ณ อยุธยา, 2528: 91-92)  

ในประเด็นด้านรูปแบบผู้ศึกษามีความเห็นสอดคล้องไปกับชอง บวสเซอลิเยร์ เนื่องจาก
รูปแบบการแสดงอภัยมุทราหันเฉียง การครองจีวรห่มเฉียง และการประทับนั่งขัดสมาธิราบ อันเป็นเอกลักษณ์
สำคัญชองพระพุทธรูปประทับนั่งศิลปะอมราวดี ท้ังยังใกล้เคียงกับภาพพระพุทธรูปนาคปรกภาพท่ี 43 ซึ่ง
แสดงแล้วก่อนหน้าเป็นอย่างมาก (ย้อนดูหัวข้อ 5.2.1.1) 

 

 
ภาพท่ี 81 พระพิมพ์พระพุทธรูปนาคปรก จากวัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ (ซ้าย) 

ภาพท่ี 82 ช้ินส่วนพระพิมพ์พระพุทธรูปนาคปรก จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม (ขวา) 
(ท่ีมา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 78) 
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5.2.3.3 พระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตัว์ 

ลักษณะโดยท่ัวไปของพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ คือ มีขนาดสูง 
8-9 เซนติเมตร และกว้าง 5-6 เซนติเมตร กึ่งกลางปรากฏพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท  
แสดงวิตรรกมุทรา ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ท้ัง 2 ข้าง ใต้ฐานท่ีประทับของพระพุทธเจ้าปรากฏแถวเจดีย์
จำนวน 4-5 องค์ (ภาพท่ี 83) ผาสุข อินทราวุธ กล่าวว่า พระพิมพ์เหล่านี้ได้รับรูปแบบมาจากศิลปะอินเดีย
สมัยหลังคุปตะมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 แสดงถึงอิทธิพลพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากอินเดีย
ตอนกลาง โดยเฉพาะเขตท่ีราบสูงเดคข่าน เพราะมีความคล้ายคลึงกับภาพสลักเล่าเรื่องสัทธรรม
ปุณฑริกสูตร อันเป็นพระสูตรสำคัญของฝ่ายมหายานจากถ้ำการ์ลีและถ้ำกันเหรี ภาพสลักดังกล่าว
สลักด้วยศิลปะแบบคุปตะราวพุทธศตวรรษท่ี 9-12 สลักเป็นภาพบรรยายฉากการเทศนาพระสัทธรรม
ของพระพุทธเจ้า ณ คิชฌกูฏ (กรมศิลปากร, 2559: 1, 373; ผาสุข อินทราวุธ, 2548: 163-164) (ภาพท่ี 
84) พิริยะ ไกรฤกษ์ มีความเห็นในทางเดียวกันว่า การปรากฏพระโพธิสัตว์บนพระพิมพ์ดังกล่าวสะท้อน
ชัดเจนว่า มีความเกี่ยวข้องกับความคิดแบบพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน (Krairiksh, 2012: 83; พิริยะ 
ไกรฤกษ์, 2544: 78)  

 

 
ภาพท่ี 83 พระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ จากแหล่งโบราณคดีเขานุ้ย จังหวัดตรัง 

จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง 
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ภาพท่ี 84 ภาพเล่าเรื่องสัทธรรมปุณฑริกสูตรจากถ้ำกันเหรีและถ้ำการ์ลี 

(ท่ีมา: ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 286) 
 

ความนิยมพระพิมพ์รูปแบบดังกล่าว ปรากฏสืบเนื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 15-16 โดยมีข้อสังเกตสำคัญประการหนึ่งได้แก่ พระพิมพ์ในรูปลักษณะเช่นนี้
ปรากฏร่วมกับจารึกบริเวณด้านหลังของพระพิมพ์ด้วย อกุสติจันโต อินทราทชัย (Agustijanto 
Indradjaya) กล่าวว่า พระพิมพ์รูปแบบดังกล่าวนี้พบได้ท่ัวไปในเขตประเทศเมียนมา ภาคกลาง-ภาคใต้
ของประเทศไทย คาบสมุทรมลายู หมู่เกาะอินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศเวียดนาม (Indradjaya, 
2014: 117) ความสัมพันธ์เช่นว่านี้ แสดงให้เห็นถึงคติการนับถือพุทธศาสนาท่ีอาจจะคล้ายคลึงกัน 
หรืออาจแสดงถึงแรงบันดาลใจทางรูปแบบศิลปะท่ีมาจากพื้นท่ีเดียวกัน ท้ังยังแสดงเส้นทางการติดต่อ
ทางการค้าทางทะเลท่ียึดโยงรัฐต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ังทวารวดี จามปา ศรีวิชัย และกัมพูชา
เข้าไว้ด้วยกัน (Guy, 2011: 312)  

จากการศึกษาครั้งนี้ พบพระพิมพ์รูปแบบดังกล่าวจำนวน 5 ช้ินประกอบด้วย 
ประเทศไทย 3 ช้ิน ประเทศเวียดนาม 1 ช้ิน และประเทศอินโดนีเซีย 1 ช้ิน โดยพระพิมพ์จากบาตูจายา 
ประเทศอินโดนีเซีย ปรากฏจารึกมนต์ในพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตอยู่ด้านหลัง ในขณะท่ีพระพิมพ์ 
จากเขานุ้ย จังหวัดตรัง ปรากฏจารึกข้อความอริยสัจ 4 ภาษาบาลีด้านหลัง แสดงให้เห็นว่า แม้
รูปแบบพระพิมพ์มีความคล้ายคลึงกันแต่จารึกท่ีสัมพันธ์กับพระพิมพ์ดังกล่าวแตกต่างไปตามท้องท่ี 
อย่างไรก็ดีจารึกจากบาตูจายามีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 แต่จารึกบนพระพิมพ์ลักษณะเดียวกันนี้
จากถ้ำเขานุ้ยกลับมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 -16 (กรมศิลปากร, 2559: 1, 373) การปรากฏ
หลักฐานเช่นนี้แสดงถึงประเด็นสำคัญได้ 2 กรณี คือ  

ถ้ำกันเหรี ถ้ำการ์ลี 
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1) พระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ เป็นท่ีนิยมสืบเนื่อง
ต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 12-16 และความนิยมนี้กระจายอยู่เกือบท่ัวทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

2) สะท้อนถึงร่องรอยของพุทธศาสนามหายาน ท่ีปรากฏมาต้ังแต่  
พุทธศตวรรษท่ี 12 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนท่ีพระพิมพ์ชุดนี้จะถูกปรับใช้ด้วยวัฒนธรรม  
พุทธศาสนาท่ีใช้ภาษาบาลีในราวพุทธศตวรรษท่ี 15 อาจพิจารณาได้ถึงการเปล่ียนแปลงนิกายของผู้คน
ในดินแดนแถบนี้ หรือการถ่ายเทรูปแบบทางศิลปะภายในภูมิภาค รวมท้ังยังแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนา
แบบมหายานเข้ามามีบทบาทพร้อม ๆ กันกับพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เพราะหลักฐานจากประเทศเมียนมา
ได้แก่ พระพิมพ์จารึกพระสูตรจากเจดีย์โบตะทอง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 ปรากฏการจารึกพระสูตร
ด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี อันเป็นภาษาท่ีเป็นตัวแทนสำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 

5.2.3.3 พระพิมพ์พระสาวก 

จากหลักฐานพระพิมพ์ท้ังหมดท่ีพบ 22 ช้ินมีจำนวน 8 ช้ินเป็นพระพิมพ์ท่ีมีจารึกด้านหลัง
ระบุถึงนามของพระสาวกรูปสำคัญประกอบด้วย พระเมตไตรยะ พระสารีบุตร พระสารีมหากัจจายนะ 
(หรืออาจเป็นพระมหากัสสปะ) พระโสโณโกโลวีโส พระปุณโณสุนาปรันโต และพระกังขาเรวัต มีหนึ่งองค์
จารึกปรากฏเพียงคำส้ัน ๆ ว่า “ภทฺธ?” ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพระสาวกรูปใด อีกหนึ่งช้ินมิได้จารึก
ช่ือพระสาวกแต่จารึกด้วยคาถาเย ธมฺมาแทน ท้ังนี้พระพิมพ์พระสาวกท้ัง 7 ช้ินนี้กำหนดอายุจากตัวอักษร
ได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ท้ังหมดพบจากการขุดแต่งเจดีย์หมายเลข 11 เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประเทศไทย (ปีเตอร์ สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคำ, 2546) (ภาพท่ี 85) 

ปีเตอร์ สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคำ ช้ีว่า ช่ือพระสาวกท้ังหมดอาจมีท่ีมาจากเอตทัคควรรค 
สุตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ช่ือท่ีปรากฏนับต้ังแต่พระสารีบุตรไปถึงพระกังขาเรวัตนั้น ล้วนปรากฏในเอตทัค
ควรรคท้ังส้ิน ดังลำดับ คือ พระสารีบุตรลำดับท่ี 2 พระสารีมหากัจจายนะ ลำดับท่ี 10 หากเป็นพระมหากัสส
ปะจะอยู่ในลำดับท่ี 4 พระโสโณโกโลวีโส ลำดับท่ี 18 และพระกังขาเรวัต ลำดับท่ี 17 ส่วนพระปุณโณสุนา
ปรันโตไม่พบในรายช่ือพระเอตทัคคะ อาจเป็นพระสาวกองค์หนึ่ง (ปีเตอร์ สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคำ, 2546: 
59) การไม่ปรากฏช่ือพระปุณโณสุนาปรันโตในเอตทัคควรรคนี้ทำให้พิจารณาได้อีกทางว่า พระพิมพ์กลุ่ม
ดังกล่าวอาจไม่ใช่พระเอตทัคคะเท่านั้น แต่อาจเป็นพระสาวกกลุ่มอื่นก็ได้ ท้ังยังพบพระพิมพ์พระไมเตรยะท่ี
ปรากฏ 1 องค์ แต่จากรูปแบบทางประติมานวิทยาแล้วไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าหมายถึงพระไมเตรยะใน
ฐานะอนาคตพุทธเจ้าหรือพระติสสะเมตเตยยะ หนึ่งในอสีติมหาสาวก (กลุ่มพระสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ 80 องค์) ผู้
ศึกษามีความเห็นว่า พระพิมพ์รูปพระไมเตรยะควรพิจารณาเป็นพระติสสะเมตเตยะมากกว่า เนื่องด้วยช่ือพระ
สาวกอีก 5 องค์ (พระสารีบุตร พระสารีมหากัจจายนะ พระโสโณโกโลวีโส พระปุณโณสุนาปรันโต และ    
พระกังขาเรวัต) ท่ีปรากฏในจารึก ล้วนมีช่ือเป็นส่วนหนึ่งของ 80 รายช่ือในอสีติมหาสาวกท้ังส้ิน จึงจะ
เหมาะสมกว่าหากจารึกดังกล่าวที่ระบุคาถาเมตฺเตยฺยโกจะหมายถึงพระติสสะเมตเตยยะ 
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ภาพท่ี 85 พระพิมพ์รูปพระสารีบุตร พร้อมจารึกด้านหลัง 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/Uthongmuseum/photos/pcb.1265741206956962/1265740326957050) 

 
อนึ่ง อสีติมหาสาวก คือ พระภิกษุสาวกผู้ใหญ่ 80 รูป หรือพระสาวกผู้สำคัญยิ่ง 80 รูป 

แต่มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า ในพระไตรปิฎกไม่ปรากฏการอ้างถึงอสีติมหาสาวกแต่อย่างใด ปรากฏเพียง
เอตทัคควรรค ในพระสุตันตปิฎกระบุถึงพระเอตทัคคะไว้ 41 รูปเท่านั้น แต่กลับปรากฏหลักฐาน  
การกล่าวอ้างถึงพระสาวกท้ัง 80 รูปนี้ในเอกสารลำดับอรรถกถาช้ันหลังมี ธัมมปทัฏฐกถา สุมังคลวิลาสินี 
และปรมัตถทีปนี เป็นอาทิ สองฉบับแรกเป็นคำอธิบายความในพระสุตันตปิฎก สันนิษฐานว่ารจนาโดย
พระพุทธโฆษาจารย์ในเกาะลังกา ส่วนปรมัตถทีปนี รจนาโดยพระธัมมปาละ พระสงฆ์รูปสำคัญใน
พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ชาวกาญจีปุรัม ท้ังนี้พระอรรถกถาท้ัง 3 ฉบับนี้สันนิษฐานว่าถูกแต่งขึ้นในราว
พุทธศตวรรษท่ี 10-12 (Law, 1946: 3, 78-80; Kulke, Kesavapany & Sakhuja, 2009: 105; สมเด็จ-
พระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2554: 79; บรรจบ บรรณรุจิ, 2548: 1-13) 
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หากพิจารณาร่วมกับพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าขนาบด้วยพระโพธิสัตว์อาจต้ัง
ข้อสังเกตได้ว่า พระพิมพ์สองรูปแบบนี้สะท้อนอิทธิพลของพุทธศาสนาสองสกุลหลักคือ เถรวาทและ
มหายาน ท้ังยังอาจเป็นตัวแทนของท่ีมาของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีต่างกัน คือ 
อินเดียตอนกลางจากเขตท่ีราบสูงเดคข่านและอินเดียใต้ รวมถึงเกาะลังกาด้วย แต่ในกรณีจารึกกลุ่ม
พระอสีติมหาสาวกท่ีพบนี้ ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ว่า เกาะลังกาอาจมีบทบาทเป็นต้นทางหนึ่งของ
พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันกับอินเดีย 

5.2.3.4 แผ่นพิมพ์รูปสถูป 

พบจำนวน 4 ช้ิน ท้ังหมดมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 แบ่งเป็นสถูปองค์เดียว 2 ช้ิน
และ มีสถูปเป็นกลุ่ม 2 ช้ิน พบจากโบราณสถานเมืองยะรัง ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
ประเทศไทย 3 ช้ิน และอีก 1 ช้ินพบจากอุมา อันยาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย (ภาพท่ี 86-88) 

 

 
ภาพท่ี 86 แผ่นพิมพ์รูปสถูป จากอุมา อันยาร์ เกาะบาหลี (ซ้าย) 

ภาพท่ี 87 แผ่นพิมพ์รูปสถูป 3 องค์ จากเมืองยะรัง (กลาง) 
ภาพท่ี 88 แผ่นพิมพ์รูปสถูป จากเมืองยะรัง (ขวา) 

(ท่ีมา: Indradjaya, 2014: 117; อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 202, 206) 
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ลักษณะของสถูปท่ีปรากฏบนพระพิมพ์ท้ัง 4 ช้ินมีความใกล้เคียงกัน คือ มีองค์ระฆัง
ค่อนข้างกลม ฉัตรวลียืดสูง องค์ระฆังมีท้ังประดิษฐานบนฐานเต้ียและฐานสูง (ภาพท่ี 87-88) ลักษณะเช่นนี้
มีความคล้ายคลึงกับสถูปท่ีประดิษฐานในพุทธสถานแบบถ้ำ กล่าวคือ มีลักษณะของฐานรองรับ 
องค์ระฆังท่ีสูง องค์ระฆังมีลักษณะกลมคล้ายหม้อน้ำ เหนือองค์ระฆังขึ้นไปเป็นแผ่นฉัตรวลีอาจมีท้ังท่ี
เป็นแผ่นเดียว เช่น สถูปจากถ้ำกันเหรี สถูปจากถ้ำการ์ลี อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 6-7 หรือเป็นฉัตรวลี
ซ้อนช้ันสูง เช่น สถูปจากถ้ำอชันตาหมายเลข 26 มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11-13 (Huntington, 1985: 
166, 248; Rowland, 1977: 16) (ภาพท่ี 89-90) 

 
ภาพท่ี 89 สถูปจากถ้ำการ์ลี (ซ้าย) 

ภาพท่ี 90 สถูปจากถ้ำอชันตาท่ี 26 (ขวา) 
(ท่ีมา: Craven, 1997: 59; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก: 98) 

 

การเกิดสถูปในลักษณะเช่นนี้เป็นผลมาจากการนำสถูปเข้าไปประดิษฐานเป็นส่ิงแทน
องค์พระพุทธเจ้าภายในศาสนสถานประเภทถ้ำ นักวิชาการสันนิษฐานว่า การสร้างสถาปัตยกรรม  
โดยการขุดเข้าไปในผนังหินนี้มีพัฒนาการต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 3 เพื่อเลียนแบบเครื่องไม้และ 
อาจมีอายุเก่ากว่าการสร้างสถูปอย่างถาวรในท่ีแจ้ง ท้ังนี้ยังพิจารณาอีกว่าการขุดถ้ำเข้าไปในผนังหิน  
ในศิลปะอินเดียนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากการขุดถ้ำเข้าไปในเพิงผาของวัฒนธรรมอิหร่านโบราณ (หม่อมเจ้า
สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2545: 41) ฉะนั้นเมื่อนำสถูปเข้าไปประดิษฐานในถ้ำจึงทำให้ไม่มีพื้นท่ีมากพอท่ีจะ
สร้างสถูปขนาดใหญ่และมีลักษณะแบบเนินดินได้เหมือนกับสถูปกลางแจ้งอย่างมหาสถูปสาญจีหรือมหา
สถูปแห่งอมราวดี ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว การลดทอนองค์ประกอบของสถูปเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อการใช้งานศาสนสถานประเภทนี้  องค์สถูปจึงมีฐานท่ียืดสูงขึ้นและ องค์ระฆังท่ีเล็กลงกว่าเดิม 
(Huntington, 1985: 100)  
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เดียตริช เซคเคล (Dietrich Seckal) เสนอว่า สถูปในลักษณะท่ีมีฐานสูงนั้น เป็นท่ีนิยม
เฉพาะในเขตอินเดียเหนือ ส่วนทางอินเดียใต้มีศิลปะอมราวดีเพียงศิลปะเดียวท่ีนิยมสร้างสถูป และ
นิยมเฉพาะสถูปขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายเนินดินดังสืบมาจากศิลปะอินเดียโบราณ อาจสัมพันธ์กับ
พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เพราะในศิลปะลังกาท่ีนับถือพุทธศาสนาเถรวาทเป็นหลัก ยังคงรักษารูปแบบ
สถูปขนาดใหญ่เช่นนี้ แต่ในพื้นท่ีอินเดียเหนือกลับมีพัฒนาการทางรูปแบบท่ีต่างออกไป คือ หลัง 
พุทธศตวรรษท่ี 7-8 ศิลปะสกุลช่างคันธาระเริ่มมีการนำพระพุทธรูปมาประดับกับองค์สถูป เกิดการรับ
อิทธิพลภายนอกและความคิดแบบมหายาน (มหาสังฆิกะ) ท่ีไม่เคร่งครัดเท่าฝ่ายเถรวาท จึงทำให้สถูป
ในศิลปะคันธาระมีฐานค่อนข้างสูง องค์ระฆังขนาดเล็ก ฉัตรวลียืดสูง มีการประดับซุ้มประดิษฐาน
พระพุทธรูปบริเวณรอบฐาน (Seckal, 1964: 95-150; Dallapiccola and Lallement, 1980: 39-
40)  

ในทางเดียวกันสถูปท่ีประดิษฐานภายในถ้ำในสมัยคุปตะราวพุทธศตวรรษท่ี 9 -10 
ได้นำพระพุทธรูปมาประดับบริเวณฐานของสถูปด้วย รูปแบบของสถูปท่ีมีฐานสูง องค์ระฆังเล็ก มีฉัตรวลี
ยืดสูงเช่นนี้ส่งอิทธิพลต่อเนื่องถึงศิลปะปาละ ราวพุทธศตวรรษท่ี 14 เป็นศิลปะสกุลหนึ่งท่ีสำคัญของ
ภูมิภาคอินเดียเหนือ สกุลช่างปาละนิยมสร้างสถูปในผังกลมท่ีมีฐานซ้อนช้ันสูง มีองค์ระฆังลักษณะคล้าย
โดมครึ่งวงกลม มีฉัตรวลีเป็นวงแหวนเรียงลดหล่ันขึ้นไป (ภาพท่ี 91-92)  

 

 
ภาพท่ี 91 สถูปศิลปะคันธาระ (ซ้าย) 
ภาพท่ี 92 สถูปศิลปะปาละ (ขวา) 

(ท่ีมา: Craven, 1997: 93)  
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จากรูปแบบสถูปทรงกลมคล้ายหม้อน้ำเห็นได้ว่า รูปแบบสถูปท่ีปรากฏบนพระพิมพ์
ท่ีนำมาศึกษามีความคล้ายคลึงกับรูปแบบของสถูปทรงหม้อน้ำท่ีแพร่หลายอยู่ในศิลปะอินเดียเหนือ คือ 
มีฐานสูง องค์ระฆังเล็ก มีฉัตรวลียืดสูง ความนิยมสถูปในรูปแบบดังกล่าวยังปรากฏแพร่หลายในหลักฐาน
หลายประเภทท้ังแผ่นจารึก พระพุทธรูป พระพิมพ์องค์อื่น ภาพเล่าเรื่อง ท้ังยังพบสถูปลอยตัวใน
ลักษณะเดียวกันด้วย จารึกสุไหงมัส 1 จากกัมปุง สุไหงมัส ประเทศมาเลเซีย พระพุทธรูปประทับนั่ง
ขนาบด้วยสถูป จากตุยหัว จังหวัดฝูเยน ประเทศเวียดนาม พระพุทธรูปประทับนั่ง จากเมืองศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี สถูปศิลา จากบริเวณพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และสถูปจำลอง จากสถูปข่ินบ๊ะ 
เมืองศรีเกษตร ประเทศเมียนมา (ภาพท่ี 93-95) เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 93 ภาพสถูปบนจารึกสุไหงมัส 1 (ซ้าย) 
ภาพท่ี 94 สถูปศิลา ศิลปะทวารวดี (กลาง) 

ภาพท่ี 95 สถูปจำลอง จากสถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร (ขวา) 
(ท่ีมา: Khaw, Ramli, Nik Abdul Rahman, and Zainun, 2011: 20; Guy, 2014: 85) 
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การกระจายตัวของรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีใกล้เคียงกันนี้ปรากฏอยู่ท่ัวไปในเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ภายในภูมิภาคอย่างชัดเจน อีกท้ังยังเห็นถึงการปรับใช้
รูปแบบทางศิลปะให้สอดคล้องกับลักษณะทางความเช่ือของท้องถิ่น กล่าวคือ ลักษณะของสถูปท่ีปรากฏ
มีความใกล้เคียงกับศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะ แต่การพบสถูปทรงหม้อน้ำท่ีแพร่หลายในพื้นท่ีเขตอินเดียเหนือ
ขนาบพระพุทธรูปท่ีมีกล่ินอายของศิลปะแบบอินเดียภาคใต้ เช่น พระพุทธรูปประทับนั่ง จากเมืองศรีมโหสถ 
หรือพระพิมพ์พระพุทธรูปขนาบสถูปและเสาธรรมจักร จากเมืองคูบัว (ภาพท่ี 96) เป็นการบ่งบอกถึง
อิทธิพลจากอินเดียภาคเหนือ และย้ำให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาในหลายสกุลและ
สกุลช่างทางศิลปะที่เข้ามามีอิทธิพลกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 

ภาพท่ี 96 พระพิมพ์พระพุทธรูปขนาบสถูปและเสาธรรมจักร จากเมืองคูบัว 
(ท่ีมา: Guy, 2014: 19) 

5.2.4 ธรรมจักร 

จากการรวบรวมหลักฐานในข้างต้นพบประติมากรรมธรรมจักรท้ังส้ิน 7 ช้ิน พบเฉพาะในเขต
ประเทศไทยเท่านั้น ธรรมจักรทุกช้ินท่ีพบมีอายุในราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ท้ังหมด บางช้ินมีจารึก
อยู่ร่วมด้วย เช่น จารึกธรรมจักรบนซี่ล้อ ดุมล้อ และกงของธรรมจักร จากวัดเสน่หา ใกล้กับพระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม อักษรปัลลวะ พุทธศตวรรษท่ี 12 ลักษณะการจารึกข้อพระธรรมต่าง ๆ ไว้บนองค์ธรรมจักร
เช่นนี้ เป็นวัฒนธรรมอันมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมอินเดียโดยตรง (Skilling, 2009: 4) ฉะนั้นวัฒนธรรม
การสร้างธรรมจักรจึงควรมีท่ีมาโดยตรงจากวัฒนธรรมอินเดียด้วยเช่นกัน 
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อนึ่ง ตามความเช่ือแบบพุทธศาสนา ธรรมจักรสามารถพิจารณาแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นดังนี้ 
1) เป็นสัญลักษณ์ของพระจักรวาตินหรือพระเจ้าจักรพรรดิ ตามท่ีปรากฏใน 

พระสุตันตปิฎก ทีฆนิกายว่า พระเจ้าจักรพรรดิจะเป็นผู้ถือครองแก้วมณีท้ัง 7 ประการ ประกอบด้วย 
ช้างแก้ว ม้าแก้ว นางแก้ว จักรแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว และแก้วมณี ในบรรดาแก้วท้ัง 7 ประการนี้ 
จักรแก้วนับว่าสำคัญท่ีสุดถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระจักรพรรดิราช โดยจะปรากฏลอยขึ้นตรงหน้า
พระเจ้าแผ่นดินผู้มีบุญมาก ผู้ท่ีได้ครอบครองจะเป็นจักรพรรดิผู้มีชัยท้ังทางโลกและทางธรรม (ธนิต อยู่โพธิ์, 
2508: 5; ผาสุข อินทราวุธ, 2551: 55-56)  

2) เป็นเคร่ืองหมายสื่อแทนพุทธธรรม เช่น เป็นการแสดงรูปธรรมของวงล้อแห่ง
การเวียนว่ายตายเกิดหรือคาถาปฏิจจสมุปบาท รวมท้ังส่ือถึงตอนปฐมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (พระสูตรแห่งการหมุนธรรมจักร) โปรดปัญจ
วัคคีย์ท้ัง 5 ในการเทศนาพระธรรมครั้งแรกของพระองค์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ (ผาสุข 
อินทราวุธ, 2551: 48-50, 57) 

ด้านศิลปกรรม ในอินเดียปรากฏหลักฐานมาแล้วต้ังแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ราว 
พุทธศตวรรษท่ี 3 ในลักษณะองค์ธรรมจักรต้ังอยู่บนหลังสัตว์นั่งอยู่บนยอดเสาหรือต้ังอยู่บนเสา และ
แพร่หลายต่อไปตามศิลปะแบบต่าง ๆ ท้ังคันธาระและอมราวดีในพุทธศตวรรษท่ี 6-9 ธรรมจักรมักปรากฏ
ร่วมกับพระพุทธรูปเพื่อแสดงตอนปฐมเทศนา กระนั้นในศิลปะอมราวดียังพบการสร้างเป็นเสาธรรมจักร
ร่วมอยู่ด้วย กระท่ังความนิยมการสร้างเสาธรรมจักรได้ถูกแทนท่ีด้วยพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท
แสดงธรรมจักรมุทราในศิลปะคุปตะ (Indorf, 2014: 275; ผาสุข อินทราวุธ, 2551: 57-59) (ภาพท่ี 97-98)   
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ภาพท่ี 97 ภาพสลักเสาธรรมจักร จากสถูปสาญจี (ซา้ย)  
ภาพท่ี 98 ภาพสลักเสาธรรมจักร ศิลปะอมราวดี (ขวา) 

(ท่ีมา: Craven, 1996: 75) 
 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักฐานเกี่ยวกับการต้ังเสาท่ีประดิษฐานจักรไว้บนยอดท่ีเก่าท่ีสุด
มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 11 พบเป็นภาพสลักนูนต่ำรูปจักรสตัมภะ (Cakrastambha) หรือ 

เสาจักรประดับอยู่ท่ีผนังเทวาลัยพระศิวะก่อด้วยอิฐภายในวัดหันชัย (Hanchey) จังหวัดกำปงจาม 
ประเทศกัมพูชา (ภาพท่ี 99) (Indorf, 2014: 274) อย่างไรก็ดีแม้เสาดังกล่าวจะมิใช่ตัวธรรมจักร  
แต่การพบภาพสลักนี้ได้สะท้อนว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 11 เริ่มมีความรับรู้
เกี่ยวกับเสาท่ีประดิษฐานจักรไว้บนยอดแล้ว 

 

 
ภาพท่ี 99 ภาพสลักนูนต่ำรูปเสาธรรมจักร จากวัดหันชัย 

(ท่ีมา: Indorf, 2014: 274) 
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โรเบิร์ต แอล. บราว์น พิจารณารูปแบบและท่ีมาของธรรมจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะในศิลปะทวารวดีพบว่า แนวคิดเรื่องของธรรมจักรมีท่ีมาจากอินเดียและสัมพันธ์โดยตรงกับ
พุทธศาสนา ในเชิงรูปแบบศิลปะพบว่า ลวดลายบนธรรมจักรแบบทวารวดีมีความเช่ือมโยงระหว่าง
วัฒนธรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครและควรกำหนดอายุให้อยู่ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ปรากฏชัดเจน
ในองค์ประกอบของลวดลายบนธรรมจักรในหลายจุด (Brown, 1996: 46-65, 179-181) สามารถแบ่ง
ลวดลายบนกงล้อเป็น 3 ลวดลาย ประกอบด้วย 

 
1) ลายประจำยามก้ามปู มีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนล้อมด้วยลายใบไม้ม้วน 

สลับดอกไม้กลม มีความสัมพันธ์กับศิลปะอินเดียและศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนคร ท้ังนี้บราวน์พิจารณาว่า 
ลวดลายนี้พบมากในศิลปะเขมรและมีความใกล้เคียงกับศิลปะอินเดียมากกว่า ลวดลายเช่นนี้ในศิลปะ
ทวารวดีจึงควรจะรับต่อจากศิลปะเขมรมาอีกทอดหนึ่ง (Brown, 1996: 144-145; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 
2553: 100-103) (ภาพท่ี 100) 

 

 
ภาพท่ี 100 ธรรมจักรประดับลายประจำยามก้ามปู 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 212) 
 

2) ลายก้านขดบริเวณกงธรรมจักร ลวดลายดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับผักกูดหรือ 
เลขหนึ่งไทย (๑) สัมพันธ์กับลวดลายประดับในศิลปะอินเดียแบบคุปตะ-หลังคุปตะและศิลปะเขมร 
ก่อนเมืองพระนคร นิยมมากในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-13 (Brown, 1996: 139; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 
2553: 197-198) (ภาพท่ี 101) 

ธรรมจักร (ไทย 1)  

จากวัดเสน่หา จังหวัดนครปฐม 

อ 

ธรรมจักร (ไทย 3) 

จากเมืองศรีเทพ 
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ภาพท่ี 101 ธรรมจักรประดับด้วยลายก้านขด 

(ท่ีมา: Brown, 1996: 24a) 

3) ลายคล้ายสร้อยเพชรแถบ มีลักษณะเป็นแถวคล้ายสร้อยลูกเพชร เป็นลวดลายท่ีพบ
ได้บ่อยมากในศิลปะเขมรแบบสมโบร์ไพรกุกราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 12 และพบมากในลวดลายปูนปั้น
ในศิลปะทวารวดีด้วย (Brown, 1996: 141-142) (ภาพท่ี 102)  

 

 
ภาพท่ี 102 ธรรมจักรประดับลายคล้ายสร้อยเพชรแถบ 

(ท่ีมา: อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 86) 
 

ธรรมจักร (ไทย 2)  

จากจังหวัดนครปฐม 

ธรรมจักร (ไทย 4)  

จากพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ ปราจีนบุรี 

 

ชิ้นธรรมจักร (ไทย 1)  

จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 

ชิ้นส่วนธรรมจักรดินเผา จากวัดมเหยงค์  

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาธรรมจักรจำนวน 7 ช้ิน ทำการจำแนกธรรมจักรออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ มีจารึกประกอบ 3 ช้ิน และไม่มีจารึกประกอบ 4 ช้ิน ดังนี้ 

5.2.4.1 ธรรมจักรที่มีจารึกประกอบ 

ธรรมจักรท่ีปรากฏจารึกร่วมด้วยจำนวน 3 ช้ินประกอบด้วย ธรรมจักร จากวัดเสน่หา 
จังหวัดนครปฐม ช้ินส่วนธรรมจักรจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี และช้ินส่วนธรรมจักร 
จากจังหวัดชัยนาท (ภาพท่ี 103-105) กำหนดอายุจากตัวอักษรปัลลวะได้พุทธศตวรรษท่ี 12 ท้ังหมด 
และจำแนกจากลวดลายตามข้อสังเกตของโรเบิร์ต แอล. บราว์น ได้ 2 ลวดลาย คือ ลายประจำยามก้ามปู 
1 ช้ิน และลายคล้ายสร้อยเพชรแถบ 2 ช้ิน ลวดลายท้ังสองนี้มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ถึงกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 12 และลายประจำยามก้ามปูถือว่ามีความใกล้เคียงกับศิลปะอินเดียมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับอายุของจารึกบนธรรมจักรท้ัง 3 ช้ินท่ีเป็นตัวอักษรปัลลวะ 

 

ภาพท่ี 103 ธรรมจักร จากวัดเสน่หา จังหวัดนครปฐม (ซ้าย) 
ภาพท่ี 104 ช้ินส่วนธรรมจักร จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี (กลาง) 

ภาพท่ี 105 ช้ินธรรมจักร จากจังหวัดชัยนาท (ขวา) 
(ท่ีมา: กรมศิลปากร, 2559: 1, 185) 

5.2.4.2 ธรรมจักรที่ไม่มีจารึกประกอบ  

เนื่องด้วยไม่มีจารึกประกอบอยู่บนธรรมจักรจึงไม่สามารถระบุอายุท่ีชัดเจนได้  

แต่จากการศึกษาลวดลายพบว่า ลายก้านขดบริเวณกงธรรมจักรเป็นลวดลายท่ีพบหลักฐานมากท่ีสุด
คือ 2 ช้ิน ในขณะท่ีพบลายประจำยามก้ามปู 1 ช้ิน และลายคล้ายสร้อยเพชรแถบ 1 ช้ิน จากการศึกษา
ของโรเบิร์ต แอล. บราว์น และเชษฐ์ ติงสัญชลี พบว่า ลายก้านขดเป็นท่ีนิยมในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-13 
(Brown, 1996: 139; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2553: 197-198) 
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อย่างไรก็ดีอายุของธรรมจักรนั้นมีความก้ำกึ่ง ตามการกำหนดอายุของกรมศิลปากร 
(2552) นิยมกำหนดอายุให้ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 -14 
เช่นเดียวกับพิริยะ ไกรฤกษ์ (2555: 67-70) ท่ีกำหนดให้ธรรมจักรอยู่ในส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเถรวาท 
และมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 แต่จากการกำหนดอายุของกรมศิลปากรกับพิริยะ ไกรฤกษ์ไม่สอดคล้อง
กับกลุ่มธรรมจักรท่ีมีจารึกซึ่งอายุตัวอักษรอยู่ในพุทธศตวรรษท่ี 12 ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นสอดคล้อง
กับการกำหนดอายุธรรมจักรของบราว์นว่า ควรมีอายุในช่วงต้นระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ดังนั้น
การพิจารณาประติมากรรมประเภทธรรมจักร  จึงยังมีอายุท่ีค่อนข้างกว้าง ยกเว้นเสียแต่มีจารึก 
ซึ่งกำหนดอายุตัวอักษรได้กำกับอยู่ด้วย 

5.2.4.3 ข้อสังเกตเก่ียวกับความสำคัญของธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดี 

บราว์นพิจารณาว่า มีความเป็นไปได้ท่ีธรรมจักรในศิลปะทวารวดีเป็นการผสมผสานกัน
ของความคิดแบบอินเดียแบบคุปตะและพื้นเมืองโดยเฉพาะวัฒนธรรมเขมร (Brown, 1996: 188-193; 
ธนิต อยู่โพธิ์, 2508: 25) พินน้า อินดอร์ฟ (Pinna Indorf) มีความเห็นสอดคล้องกับบราวน์ว่า วัฒนธรรม
การสร้างจักร-ธรรมจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจมีต้นกำเนิดจากวัฒนธรรมฟูนัน เนื่องจากพบ
ช้ินส่วนธรรมจักรบริเวณเมืองออกแก้ว ก่อนจะถ่ายทอดสู่วัฒนธรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครและ
วัฒนธรรมทวารวดีตามลำดับ ก่อนจะค่อย ๆ เส่ือมลงตามการเปล่ียนแปลงแนวคิดด้านการเมืองท่ีอ้างถึง
พระจักรพรรดิราช แต่อาจไม่สะท้อนถึงอิทธิพลทางการเมืองของเมืองในพื้นท่ีเขตทะเลสาปเขมรเหนือ
เขตวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา (Indorf, 2014: 299, 304) 

ผาสุข อินทราวุธและศักด์ิชัย สายสิงห์ พิจารณาว่า ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดี
มิได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่เป็นการแสดงถึงการขยายอำนาจ
ของวัฒนธรรมทวารวดี คล้ายกับส่ิงท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชได้กระทำไว้ในอดีต (ผาสุข อินทราวุธ, 2551: 
78-79; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2543: 155-156)  

ในกรณีธรรมจักรท่ีมีจารึกประกอบ หากพิจารณาตามการศึกษาของบราวน์ท่ีเสนอว่า 
ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีได้รับรูปแบบจากวัฒนธรรมอินเดียคือ ประดิษฐานบนเสาสูงคล้ายกับ
เสาธรรมจักรของพระเจ้าอโศก ส่งผลให้จารึกบนองค์ธรรมจักรยากท่ีจะสังเกตเห็น หรืออาจจะ  
ไม่สามารถมองได้จากระดับสายตาปกติ ธรรมจักรจึงควรเป็นสัญลักษณ์ของการประกาศบางส่ิง เช่น 
การประกาศอำนาจ มากกว่าจะเป็นการเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะผู้คนไม่สามารถ
มองเห็นข้อพระธรรมได้โดยง่าย (Guy, 2014: 214; Zephir, 2014: 192-193)  

จากข้อมูลส่วนนี้ผู้ศึกษาพิจารณาว่า แม้การกำหนดอายุทางประวัติศาสตร์ศิลปะของ
ธรรมจักรท่ีพบนั้น ยังไม่แน่ชัดและมีอายุโดยรวมอยู่ท่ีพุทธศตวรรษท่ี 12-14 แต่หากใช้ธรรมจักรท่ีมี
จารึกข้างต้นนี้เป็นตัวเปรียบเทียบ อาจกำหนดอายุของธรรมจักรท่ีมีลวดลายคล้ายสร้อยเพชรแถบให้มี
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อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 อ้างอิงตามอายุของจารึกซึ่งพบร่วมกับองค์ธรรมจักรจำนวน 2 ช้ิน กรณีลวดลาย
ประจำยามก้ามปูผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 อาจต้องพิจารณาเป็นกรณีไป 
เนื่องด้วยความซับซ้อนของลวดลายท่ีมากกว่า จึงอาจมีอายุใหม่กว่าลวดลายคล้ายสร้อยเพชรแถบ 
ท่ีเรียบง่ายคล้ายธรรมจักรในศิลปะอินเดียซึ่งไม่ปรากฏลวดลายมากเท่าศิลปะทวารวดี 

อย่างไรก็ดีการพบประติมากรรมธรรมจักรอาจสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของผู้คน
ในวัฒนธรรมทวารวดีท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีต่างออกไปจากวัฒนธรรมอื่น ๆ  ดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น มีเพียงเขตวัฒนธรรมทวารวดีเท่านั้นท่ีพบการสร้างธรรมจักรอันสัมพันธ์โดยตรง
กับพุทธศาสนา ท้ังยังพบหลักฐานการจารึกข้อพระธรรม อันได้แก่ คาถาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
และปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นข้อพระธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาและมีความเกี่ยวข้องกับ
ธรรมจักรโดยตรง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อคาถาเหล่านี้ในวัฒนธรรมทวารวดี  

ความน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นนี้คือ พุทธธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ
ตอนตรัสรู้นั้น เป็นพุทธธรรมท่ีแพร่หลายอยู่ในพุทธศาสนาทุก ๆ นิกาย เพราะถือว่าเป็นแก่นสำคัญ  
ท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และถ่ายทอดเพื่อโปรดสรรพชีวิตท้ังหลายให้พ้นจากทุกข์เข็ญของการเวียนว่าย
ตายเกิด จึงเป็นการยากท่ีจะระบุอย่างชัดเจนว่าคาถาเหล่านี้มีท่ีมาจากคัมภีร์ใด หรือสัมพันธ์กับพุทธศาสนา
นิกายใดดังเห็นได้จากจารึกธรรมจักรในเขตประเทศไทยจะจารึกด้วยภาษาบาลีท้ังส้ิน แต่จารึกบาตู ปาหัต
และจารึกแผ่นทองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 10 แผ่นจากเกาะชวา จารึกด้วยภาษาสันสกฤตซึ่งสะท้อนความต่าง
ของนิกายอย่างชัดเจน ท้ังนี้บราวน์ได้เสนอว่า จากความสัมพันธ์เชิงรูปแบบศิลปะท่ีมีความใกล้เคียง
กับศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนครอาจพิจารณาได้หรือไม่ว่า ธรรมจักรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนา
มหายาน (Brown, 1996: 46-65) แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า จารึกท่ีพบในเขตวัฒนธรรมเขมรในช่วงเวลา 
ท่ีศึกษานั้นมีเพียง 2 หลัก เป็นภาษาบาลี 1 หลักและภาษาสันสกฤต 1 หลัก ด้วยหลักฐานเช่นนี้
ข้อเสนอของบราว์นจึงอาจไม่ได้รับการสนับสนุนมากเท่าใดนัก 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ในศิลปะอินเดียความนิยมในการสร้างธรรมจักร
ปรากฏไม่มากนัก กล่าวคือ หลังพุทธศตวรรษท่ี 9 เป็นต้นไป ความนิยมในการสร้างธรรมจักร  
ในรูปลักษณ์ประติมากรรมลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากรูปลักษณ์ของธรรมจักรถูกแทนท่ีด้วยท่าทาง
การแสดงมือของพระพุทธรูปในศิลปะคุปตะ แสดงด้วยลักษณะของการยกพระหัตถ์ท้ังสองขึ้นระดับ
พระอุระ พระหัตถ์ซ้ายแสดงนิ้วพระหัตถ์จีบเป็นวงกลม นิ้วชี้ของพระหัตถ์ขวาช้ีไปยังวงกลมนั้น มุทรา
หรือท่าทางการแสดงมือเช่นนี้ปรากฏร่วมกับพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท หรือประทับ
นั่งขัดสมาธิส่ือถึงการหมุนธรรมจักร การปฐมเทศนา และแสดงภาพความเป็นพระจักรพรรดิท้ังทางโลก
และทางธรรมของพระพุทธเจ้า ในศิลปะหลังคุปตะราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ความนิยมการแสดงมุทราดังกล่าว
ยังคงปรากฏสืบเนื่องโดยตลอด (Craven, 1996: 114-115; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก: 92-102) จึง



  322 

เป็นท่ีน่าสังเกตยิ่งว่า ในขณะท่ีความนิยมในการสร้างธรรมจักรในศิลปะอินเดียลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่
ในวัฒนธรรมทวารวดีกลับนิยมสร้างธรรมจักรอย่างมากมายและต่อเนื่อง 

ผู้ศึกษามีข้อสังเกตว่า วัฒนธรรมทวารวดีหรือวัฒนธรรมอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้นั้นรับอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาแรกเริ่ มจากพื้นท่ีหลักสำคัญ 
ได้แก่ เมืองอมราวดี ภาคใต้ของอินเดียดังได้เสนอแล้วในส่วนของพระพุทธรูป ด้านจารึกปรากฏ  
ความสอดคล้องว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความนิยมการใช้ตัวอักษรแบบพราหมีภาคใต้ 
(Southern-Brahmi) หรือตัวอักษรปัลลวะ ฉะนั้นอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าความนิยมในการสร้างธรรมจักร
เหล่านี้ อาจมีท่ีมาจากวัฒนธรรมพุทธศาสนาในอมราวดี เพราะในศิลปะอมราวดีปรากฏการสร้างเสา
ธรรมจักรสืบมาจากสมัยอินเดียโบราณ การปรากฏอิทธิพลศิลปะอมราวดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต้ังแต่ต้นกระจายอยู่ในพื้นท่ีของประเทศเวียดนาม กัมพูชา ไทย และอินโดนีเซีย โดยในประเทศไทยมี
ปริมาณศิลปวัตถุท่ีปรากฏอิทธิพลศิลปะอมราวดีมากถึง 5 ช้ิน กัมพูชา 3 ช้ิน เวียดนามและอินโดนีเซีย
ประเทศละ 1 ช้ิน จากร่องรอยดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่า วัฒนธรรมการสร้างเสาธรรมจักรและ
ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีอาจมีท่ีมาจากวัฒนธรรมอมราวดี ท้ังนี้การพบหลักฐานอันแสดงถึงพุทธศิลป์
แบบอมราวดีในกัมพูชา สนับสนุนข้อเสนอของโรเบิร์ต แอล. บราว์นและพินน้า อินดอร์ฟท่ีว่า วัฒนธรรม
การสร้างธรรมจักรในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีท่ีมาจากเขตท่ีลุ่มทะเลสาปเขมร ข้อมูลในส่วนนี้จึง
สะท้อนให้เห็นถึงการเลือกรับและปรับใช้วัฒนธรรมจากภายนอกคืออินเดียท่ีต่างกันภายในภูมิภาค ดัง
เห็นว่า ในเขตพื้นท่ีหมู่เกาะไม่ปรากฏหลักฐานของประติมากรรมธรรมจักร แต่พบอยู่ในเขตของภาคพื้น
แผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังแสดงการถ่ายเทและแลกรับวัฒนธรรมภายในภูมิภาค
เองด้วย 

5.2.5 ภาพเล่าเร่ือง 

หลักฐานประเภทภาพเล่าเรื่องพบปริมาณหลักฐานจำนวน 26 ภาพ แบ่งออกได้เป็นภาพ  

พุทธประวัติ ภาพชาดก และภาพอื่น ๆ ประกอบด้วย ภาพสถูป พระสงฆ์ พระพุทธเจ้า และอดีตพุทธเจ้า 
ภาพส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมเป็นหลัก ส่วนน้อยจะเป็นภาพท่ีสลักขึ้นตามผนังถ้ำ
หรือก้อนหินธรรมชาติ เช่น ภาพสลักพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าในศาสนาฮินดู จากถ้ำพระโพธิสัตว์ 
จังหวัดสระบุรี ภาพสลักสถูป 7 องค์เรียงกันจากบาตู ปาหัต เกาะบอร์เนียว ภาพสลักในบริเวณอื่น ๆ เช่น 
ฐานธรรมจักร ฐานพระพุทธรูป ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 14 ปริมาณภาพสลักเล่าเร่ืองประเภทต่าง ๆ ในประเทศต่าง ๆ 
ประเทศ พุทธศตวรรษ พุทธประวัติ ชาดก อื่น ๆ 

ไทย 

11-12 

1 12 5 
กัมพูชา - - - 

เวียดนาม - - - 
เมียนมา 4 1 2 

อินโดนีเซียและ
คาบสมุทรมลายู 

- - 1 

ตารางท่ี 14 ปริมาณภาพสลักเล่าเรื่องประเภทต่าง ๆ ในประเทศต่าง ๆ 

5.2.5.1 ภาพเล่าเร่ืองพุทธประวัติ 

ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติมีจำนวน 5 ภาพ พบในพื้นท่ีประเทศไทย 1 ภาพและเมียนมา 
4 ภาพ ประกอบด้วยตอนสำคัญดังนี้ 1) ตอนปฐมเทศนา 2 ภาพ 2) ตอนนางสุชาดา ถวายข้าวมธุปายาส 
1 ภาพ 3) ตอนมารวิชัย 1 ภาพ และ 4) ตอนปรินิพพาน 1 ภาพ 

จากการพิจารณารูปแบบศิลปะพบว่า พระพุทธรูปท่ีปรากฏในภาพเล่าเรื่องจากเมียนมา
ต่างไปจากท่ีพบในไทย คือ ภาพท่ีพบในเมียนมา พระพุทธรูปครองจีวรเรียบไม่มีริ้ว คล้ายคลึงกับ
ศิลปะหลังคุปตะ (ภาพท่ี 106) แต่ในไทยพบว่า พระพุทธรูปครองจีวรห่มเฉียง มีริ้วประดิษฐ์ ใกล้เคียงกับ
ศิลปะลังกา (ภาพท่ี 64) ท้ังนี้ภาพเล่าเรื่องปฐมเทศนาจากประเทศไทยนั้น เชษฐ์ ติงสัญชลีพิจารณา
การครองจีวรแล้วเสนอว่า การครองจีวรของพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดีนั้นสังเกตได้ว่า พระพุทธรูปยืน
จะครองจีวรห่มคลุม ส่วนพระพุทธรูปนั่งจะครองจีวรห่มเฉียง ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นอิทธิพลของศิลปะปาละ 
แต่ในกรณีนี้เชษฐ์ต้ังข้อสังเกตว่า บริเวณคานบัลลังก์ของพระพุทธรูปดังกล่าวตกแต่งด้วยลวดลายมกร 
ปรากฏในศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะ (วกาฏกะ) สืบเนื่องถึงศิลปะปาละ (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ข: 93-97, 
145)  

เชษฐ์ ติงสัญชลียังได้อ้างถึงข้อสังเกตของสมิทธิ ศิริภัทรว่า พระพุทธรูปในศิลปะ
ทวารวดี ได้หยิบใช้วิตรรกมุทราในการบรรยายฉากปฐมเทศนา แทนการใช้ธรรมจักรมุทราแบบศิลปะ
อินเดีย การปฏิเสธดังกล่าวอาจแสดงถึงความเป็นหินยานของวัฒนธรรมทวารวดีท่ีพยายามปฏิเสธ  
ประติมานวิทยาแบบอินเดียเหนือ (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ข: 85) 
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ด้านประติมานวิทยา แม้ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติจะไม่แสดงเอกลักษณ์ใดชัดเจนนัก 
จึงยากต่อการกำหนดท่ีมาของคัมภีร์ท่ีใช้ในการพิจารณา แต่ผู้ศึกษาเช่ือว่า อาจมีท่ีมาภาพพุทธประวัติ
ในฝ่ายเถรวาทเป็นสำคัญ เนื่องจากไม่ปรากฏการแสดงอภินิหารท่ีชัดเจนนัก อาทิ ภาพมารวิชัย จาก
ประเทศเมียนมา แสดงเพียงพระพุทธองค์ทรงนำพระหัตถ์แตะแผ่นธรณีเท่านั้น ไม่แสดงกองทัพมาร
หรือส่ิงยั่วเย้าต่าง ๆ  จากมาร ต่างจากคำบรรยายของคัมภีร์ฝ่ายมหายานอย่างชัดเจน เช่น ในมหาวัสดุอวทาน
กล่าวว่า มารได้ยกทัพมารายล้อมพุทธองค์ไว้ แต่ก็พ่ายแพ้เพียงเพราะเสียงกระแอมและด้วยการใช้พระหัตถ์
ตบบนพื้นดิน ในลลิตวิสตระได้อธิบายว่า พญามารได้ส่งบุตรสาวของตนมาทำการยั่วยุเบื้องหน้าพระโพธิสัตว์ 
เป็นต้น (จิรัสสา คชาชีวะ, 2549: 93) แต่ในภาพสลักดังกล่าวไม่ปรากฏรายละเอียด จึงอาจเป็นไปได้ว่า
ภาพสลักดังกล่าวมีที่มาจากคัมภีร์ฝ่ายเถรวาท  

ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องไปกับข้อมูลจารึกท่ีช้ีว่า เขตประเทศไทยและประเทศเมียนมา
เป็นพื้นท่ีท่ีมีจารึกภาษาบาลีหนาแน่นกว่าพื้นท่ีอื่นในภูมิภาค ภาษาบาลีนั้นเป็นอัตลักษณ์ของพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทหนาแน่นด้วยกันท้ังคู่ ฉะนั้นการพบภาพเล่าเรื่องแบบท่ีแสดงร่องรอยของเถรวาทในเขต
ประเทศเมียนมาและไทยจึงสอดคล้องกัน 

 

 
ภาพท่ี 106 ตัวอย่างภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติจากเมียนมา 

(ท่ีมา: Singer, 2008: 184, 193) 
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5.2.5.2 ภาพเล่าเร่ืองชาดก 

พบจากการรวบรวมข้อมูลเป็นจำนวน 13 ภาพ ในจำนวน 12 ภาพพบจากเจดีย์ 
จุลประโทน จังหวัดนครปฐมและอีก 1 ภาพพบจากขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร  

ภาพเล่าเรื่องจากเจดีย์จุลประโทนพบว่า สามารถจำแนกออกเป็นชาดกเรื่องต่าง ๆ 
12 เรื่องดังนี้  

1) ไมตรกันยกะชาดก เป็นภาพผู้หญิงนั่งกอดขาของผู้ชายท่ียืนอยู่  
2) จันทรประภาชาดก แสดงภาพบุรุษนั่งอยู่ระหว่างบุรุษ อีก 2 คนยืนด้านข้าง  
3) สุปารกะชาดก แสดงเป็นภาพชายสองคนนั่งอยู่บนเรือ  
4) กัจจปะชาดก แสดงภาพบุรุษสามคนนั่งอยู่บนหลังเต่า  
5) มหากปิชาดก แสดงภาพบุรุษแสดงท่าทางอ้อนวอนพญาลิง  
6) ษัททันตะ แสดงภาพพญาช้างมีงาใหญ่  
7) วิสวันตระ เป็นภาพผู้ชายแสดงการสนทนากับชายหญิงคู่หนึ่ง  
8) ศยามกะ เป็นภาพผู้ชายนอนหงายอยู่ระหว่างชายคู่หนึ่งท่ียืนอยู่  
9) พญาช้างสละชีพ แสดงภาพพญาช้างได้รับความเคารพ  
10) ภาพพระราชาใจบุญ แสดงเป็นภาพบุรุษสวมเครื่องประดับจำนวนมาก

และกำลังใช้ดาบตัดแบ่งร่างกายของพระองค์  
11) ภาพพระราชาผู้ช่ัวร้ายถูกเผาในเพลิงนรก แสดงเป็นภาพหัวของผู้ชาย

สวมมงกุฎล้อมด้วยเปลวไฟ  
12) จุลธรรมปาละ แสดงภาพพระราชินีและพระราชโอรสแวดล้อมด้วยบริวาร 

มีปีศาจ 2 ตนทำท่าทางบุกเข้ามา 

พิริยะ ไกรฤกษ์ได้อธิบายภาพสลักเหล่านี้ว่า มีท่ีมาจากพระสูตรฝ่ายมหายาน เป็นคัมภีร์
ฝ่ายภาษาสันสกฤต เช่น เรื่องกัจฉปะชาดกไม่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมบาลี ส่วนไมตรกันยกะชาดก,  
สุปารกะชาดก และษัททันตะ มีร่องรอยในคัมภีร์สันสกฤตมากกว่าภาษาบาลี คัมภีร์ท่ีอาจเป็นท่ีมา
ของภาพเล่าเรื่องข้างต้น ได้แก่ คัมภีร์ชาตกัสวตะ ส่วนกัจจปะชาดก, ษัททันตะ, มหากปิชาดก และศยาม
กะ หรือษัททันตะอาจมีท่ีมาจากสูตราลังการ รวมท้ังอาจจะยังมีท่ีมาจากคัมภีร์มหาวัสตุและคัมภีร์
ประเภท อวาทาน คัมภีร์ข้างต้นเป็นของพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาทซึ่งเป็นพุทธศาสนาฝ่ายเถร
วาทท่ีใช้ภาษาสันสกฤต และภาพเล่าเรื่องต่าง ๆ จากจุลประโทนนั้น แสดงฉากท่ีใกล้เคียงกับศิลปะ
อินเดียเหนือหลายกลุ่ม เช่น ศิลปะคันธาระ ศิลปะคุปตะ รวมท้ังจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำพุทธศาสนาใน
เอเชียกลาง โดยเฉพาะถ้ำกิซิล (Kizil) (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2517: 19) (ภาพท่ี 107-108) 
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ภาพท่ี 107 เปรียบเทียบภาพเล่าเรื่องกัจจปะ 

(ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ์, 2517: ภาพท่ี 15) 
 

 
ภาพท่ี 108 เปรียบเทียบภาพเล่าเรื่องวิสวันตระ 

(ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ์, 2517: ภาพท่ี 28) 
  

ภาพเล่าเร่ืองกัจจปะชาดกจากจุลประโทน 

 

ภาพเล่าเร่ืองกัจจปะชาดกจากถ้ำกิซิล 

 

ภาพเล่าเร่ืองวิสวันตระจากจุลประโทน 

 

ภาพเล่าเร่ืองวิสวันตระ ศิลปะคันธาระ 
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พระภิกษุอี้จิงกล่าวว่า คัมภีร์เช่นชาตกมาลาและสูตราลังการเป็นท่ีนิยมท่องบ่นกัน 
ใน 5 แคว้นในอินเดียและในบรรดาประเทศแถบทะเลใต้ (เกาะสุมาตราและหมู่เกาะชวา) ข้อมูลด้านรูปแบบ
พิริยะช้ีว่า ภาพสลักท่ีจุลประโทนมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพเขียนท่ีผนังกิซิลในเอเชียกลาง ท้ังยังมี
อายุร่วมสมัยกัน คือ ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-13 โดยเมืองกิซิลต้ังอยู่บนเส้นทางสายไหม เป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางการค้าและพุทธศาสนาของราชอาณาจักรกุฉา จากบันทึกของพระภิกษุเสวียนจ้ังระบุว่า 
อาณาจักรกุฉานับถือพุทธศาสนาฝ่ายสรรวาสติวาทท้ังส้ิน ในบางภาพพบว่า มีความคล้ายคลึงกับภาพสลัก
ท่ีบโุรพุทโธด้วย (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2517: 33-37) 

จากความท่ีอ้างในบันทึกของพระภิกษุอี้จิงในข้างต้น ทำให้เห็นว่าพุทธศาสนาฝ่าย
สรรวาสติวาทมีความแพร่หลายอยู่ในพื้นท่ีเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ดังตำนานเรื่อง ภิกษุคุณวรมัน 
หรือเจ้าชายคุณวรมันแห่งแคชเมียร์ ซึ่งบวชในนิกายสรรวาสติวาทได้เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนายัง
หมู่เกาะอินโดนีเซียต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 10 ก่อนจะเดินทางต่อไปยังเมืองนานกิง (Sen, 2014: 44-45; 
จิรัสสา คชาชีวะ, 2559: 123-124) จากร่องรอยดังกล่าว พิริยะจึงเสนอว่า ภาพสลักท่ีจุลประโทนนั้น
อาจเป็นพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทท่ีใช้ภาษาสันสกฤต แม้จะมีร่องรอยของคัมภีร์ในพุทธศาสนามหายาน
ผสมอยู่ แต่ไม่พบหลักฐานอื่นท่ียืนยันถึงเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เช่น รูปเคารพ  
พระโพธิสัตว์ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2517: 36-37) 

ด้านชอง บวสเซอลิเยร์ กล่าวว่า ภาพเล่าเรื่องดังกล่าวควรมีอายุอยู่ ในราว 
พุทธศตวรรษท่ี 12-13 ในช่วงต้นของเจดีย์จุลประโทน เพราะมีความชำรุดมากกว่าเมื่อเทียบกับ
ร่องรอยการบูรณะเจดีย์ในสมัยท่ี 2 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 14 -15 ต่อมาในระยะท่ี 3 หรือ 
พุทธศตวรรษท่ี 15 ภาพเล่าเรื่องเหล่านี้ได้ถูกปิดทับด้วยปูน บวสเซอลิเยร์เสนอว่า ภาพเล่าเรื่องนี้
ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบศิลปะแบบประเพณีมาจากอินโดนีเซียและศรีวิชัย ส่วนแนวคิดนั้นอาจได้รับ
แรงบันดาลใจจากลัทธิเถรวาทในพุทธศาสนา (ชอง บวสเซอลิเยร์, 2539: 82) คำกล่าวของบวสเซอลิเยร์
สอดรับกับบันทึกของพระภิกษุอี้จิงและตำนานพระภิกษุคุณวรมันท่ีว่า พุทธศาสนาเถรวาทในฝ่าย 
สรรวาสติวาทนั้น เจริญอยู่ในดินแดนแถบหมู่เกาะอินโดนีเซียปัจจุบัน ฉะนั้นการพบรูปแบบศิลปะ
อย่างอินโดนีเซียท่ีจุลประโทนจึงสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพื้นท่ีหมู่เกาะกับภูมิภาคแผ่นดินใหญ่  
จึงมีความเป็นไปได้ว่า เรื่องเล่าตามคัมภีร์ของพุทธศาสนาสกุลสรรวาสติวาทท่ีพบนี้อาจแพร่ขึ้นมาจาก
ดินแดนหมู่เกาะ 
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ประเด็นนี้นันทนา ชุติวงศ์ (2520) เสนอว่า ความจริงแล้วภาพเล่าเรื่องท่ีปรากฏอยู่ 
ณ เจดีย์จุลประโทน มีท่ีมาจากคัมภีร์โบราณของพุทธศาสนาหลายคัมภีร์ เช่น อวทานศตกะ แต่งขึ้นราว
กลางพุทธศตวรรษท่ี 7 ท้ังยังปรากฏร่องรอยของชาดกฝ่ายบาลีท่ีแต่งขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 8-9 เช่น 
ชาตกอัฏฐกถา และชาตกสตวะ รวมท้ังคัมภีร์ฝ่ายมหายาน เช่น ชาตกมาลา ของท่านอารยะศูร คัมภีร์
มหาวัสดุอวทาน ของนิกายโลโกตตรวาทิน หรือสูตราลังการซึ่งกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-8 ด้วย 
ท้ังปรากฏข้อสังเกตอีกว่า นิทานเหล่านี้เป็นท่ีแพร่หลายอยู่แล้วในอินเดีย ก่อนการแยกตัวของนิกาย
สรรวาสติวาท พุทธศาสนาหลายนิกายยอมรับและถ่ายทอดนิทานเหล่านี้กันอย่างมากมาย จึงทำให้
นิทานมีช่ือเรียกท่ีหลากหลายและอยู่ในหลายคัมภีร์ต่างกันไปตามแต่นิกาย จึงอาจจะยังไม่เหมาะสมนัก
ในการระบุว่ามีท่ีมาจากแหล่งคัมภีร์เดียว 

ไฮเรม วู๊ดวาร์ด (Hiram Woodward) ได้ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
ศิลปะศรีวิชัยกับศิลปะทวารวดีจากความคล้ายคลึงกันของรูปแบบพระวิษณุท่ีพบจากเมืองศรีมโหสถ 
ท่ีประทับยืนตรงมีพระกรแยกเป็นอิสระออกจากพระวรกายคล้ายคลึงกับพระวิษณุในเขตคาบสมุทร 
(ภาพท่ี 109-110) หรือพระวิษณุจากเมืองศรีเทพท่ีทรงยืนเอียงพระวรกายแบบตริภังค์ มีพระกรลอยตัว
จากพระวรกายอย่างชัดเจนมีลักษณะคล้ายกับพระอวโลกิเตศวร 12 กรแบบศรีวิชัย (Woodward, 2003: 
88-92) (ภาพท่ี 111-112) ตัวอย่างของวู๊ดวาร์ดยิ่งสนับสนุนข้อสันนิษฐานของบวสเซอลิเยร์ในข้างต้น 
และสนับสนุนความเป็นไปได้ท่ีว่า พุทธศาสนาในวัฒนธรรมทวารวดีอาจเป็นพุทธศาสนานิกาย  
สรรวาสติวาทิน และอาจมีท่ีมาจากพื้นท่ีหมู่เกาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นได้  
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ภาพท่ี 109 เทวรูปพระวิษณุ จากวัดโบสถ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (ซ้าย) 

ภาพท่ี 110 เทวรูปพระวิษณุ จากตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ขวา) 
 

 

ภาพท่ี 111 เทวรูปพระวิษณุ จากเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ซ้าย) 
ภาพท่ี 112 พระอวโลกิเตศวร 12 กร ศิลปะศรีวิชัย (ขวา) 

(ท่ีมา: Woodward, 2003: fig.18) 
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ด้านภาพสลักเล่าเรื่องมุฆปักขาชาดกหรือเตมียชาดก จากสถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร 
นับเป็นชาดกสำคัญว่าด้วยเรื่องของพระเตมีย์ใบ้ พระชาติแรกในทศชาติก่อนพระพุทธองค์จะทรงมี
พระประสูติกาลเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ในภาพสลักดังกล่าว แสดงภาพพระโพธิสัตว์ประทับนั่งห้อยพระบาท
บนบัลลังก์สิงห์ มีบุคคลขนาบสองข้าง เป็นฉากตอนพระเตมีย์เทศนาธรรมแก่ผู้ท่ีจะปองร้ายพระองค์ 
(ภาพท่ี 113) (Guy, 2014: 85-86) ชาดกเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระสุตันตปิฎก ขุททกนิกาย เป็นหนึ่งในชาดก
จำนวน 547 ชาติ โดยจัดอยู่ในกลุ่มมหานิบาตชาดก คือ ชาดกท่ีมีคาถายาวเกินกว่า 80 คาถา มีจำนวน 
10 เรื่อง ทำให้บางครั้งชาดกท้ัง 10 เรื่องนี้นิยมเรียกว่า ทศชาติชาดก (ผาสุข อินทราวุธ, 2530: 15-16;  
นิยะดา สาริกภูติ, 2524: 265-266)  

นักวิชาการได้กำหนดอายุของวรรณกรรมประเภทชาดกไว้ว่ามีอายุท่ีเก่าแก่มาก  
แต่คาดว่าถูกเรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบในลักษณะวรรณกรรมในราวพุทธศตวรรษท่ี 2 หรือในช่วง
ของการสังคายนาครั้งท่ี 2 (Cowell, 1895: vi) 

ชาดกเรื่องนี้รวมถึงพระชาติอื่น ๆ ในทศชาติปรากฏอยู่ในคัมภีร์ฝ่ายมหายานด้วยเช่นกัน 
ท้ังในคัมภีร์ชาตกมาลาและคัมภีร์อวทานสตก เขียนขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 8-10 แต่ความแตกต่างของ
แนวคิดเรื่องพระอดีตชาติของพระพุทธเจ้าระหว่างพุทธศาสนามหายานนั้นต่างไปจากฝ่ายเถรวาท คือ 
ชาดกฝ่ายบาลีมุ่งเน้นอธิบายถึงคติธรรมท่ีพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญ แต่ฝ่ายภาษาสันสกฤตจะมุ่งเน้น
เรื่องความเสียสละของพระโพธิสัตว์ท่ีมีต่อสรรพชีวิต (Aiyappa and Srinivasan, 1960: 30; ขจีวรรณ 
เนตรหิน, 2551: 14) ทำให้คติความนิยมทศชาติชาดกเป็นท่ีนิยมในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทท่ีใช้ภาษาบาลี  

ในด้านการสร้างศิลปกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพระชาติต่าง ๆ ในทศชาติก็ปรากฏอยู่แล้ว
ต้ังแต่ในศิลปะอินเดียโบราณท่ีโตรณะสถูปสาญจี (Mitra, 2001: 23) เพียงแต่ไม่ได้ปรากฏเป็นกลุ่ม
ต่อเนื่องกันท้ัง 10 เรื่อง รวมทั้งพบจากสถูปภารหุต 1 ภาพและมหาสถูปอมราวดีอีก 1 ภาพ สะท้อนถึง
ความไม่เป็นท่ีนิยมมากนักของชาดกในตอนนี้  

ดังนั้นการพบภาพเล่าเรื่องเตมียชาดกเพียงภาพเดียวนั้นจึงยากต่อการสรุปท่ีมาของ
คัมภีร์ต้นทาง ผู้ศึกษาต้ังข้อสังเกตว่า เตมียชาดกปรากฏหลักฐานในอินเดียไม่มากนัก ต่างจากตอนอื่น 
เช่น เวสสันดรชาดกท่ีพบสืบเนื่องต้ังแต่ศิลปะอินเดียโบราณ ณ สถูปสาญจี กระท่ังถึงจิตรกรรมฝาผนัง
ถ้ำท่ีถ้ำอชันตาหมายเลข 7 (Cunningham, 1962: 48-51; Kramrisch, 1965: 200-201; ขจีวรรณ เนตรหิน, 
2551: 23, 92-94) สะท้อนให้เห็นว่า เหตุการณ์ตอนนี้อาจไม่เป็นท่ีนิยมนักในศิลปะอินเดีย โดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลพุทธศาสนามหายาน ซึ่งสถูปภารหุตและมหาสถูปอมราวดี รวมถึงพื้นท่ี  
ถ้ำอชันตานั้น ล้วนแล้วเป็นพื้นท่ีท่ีพุทธศาสนามหายานแพร่หลายอยู่ 
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อย่างไรก็ดีพระภิกษุฝ่าเสียนอ้างว่า ขณะท่ีท่านพำนักอยู่ ณ เกาะลังกาท่านได้พบเห็น
การสร้างรูปพระโพธิสัตว์จำนวน 500 องค์ ได้รับการบูชาในฐานะพระชาติต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า (Cowell, 
1895: vi) ข้อความข้างต้นช้ีว่า คติการนับถือพระอดีตชาติต่าง ๆ จำนวน 500 ชาติของพระศากยมุนีนั้น
อาจเป็นส่ิงท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมากกว่าฝ่ายมหายาน 
อันอาจมีท่ีมาจากแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ท่ีต่างกัน จึงอาจสรุปได้ว่า ภาพสลักเล่าเรื่องเตมียชาดก  
ท่ีพบในเขตประเทศเมียนมานั้น อาจมีพื้นฐานของคัมภีร์ฝ่ายเถรวาท สอดคล้องกับการพบจารึก  
ข้อพระธรรมภาษาบาลี และภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติท่ีเช่ือได้ว่ามีท่ีมาจากคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทเช่นกัน 

 

 
ภาพท่ี 113 ภาพเตมียชาดก ดินเผา จากสถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร ประเทศเมียนมา 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 86) 
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5.2.5.3 ภาพเล่าเร่ืองอื่น ๆ  

5.2.5.3.1 ภาพพระพุทธเจ้าพร้อมเทพเจ้าฮินดู 

ภาพเล่าเรื่องนี้พบอยู่ ท่ี ถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี สลักเป็นภาพ
พระพุทธเจ้าประทับประลัมพปาทาสนะ (นั่งห้อยพระบาท) แสดงวิตรรกมุทรา อยู่ด้านซ้ายสุดของ
ภาพ มีพระศิวะและพระวิษณุเข้าเฝ้ารับฟังการเทศนาธรรมของพระพุทธเจ้า ? (ภาพท่ี  114) ท้ังนี้ 
ภาพเล่าเรื่องภาพนี้เป็นท่ีถกเถียงกันมากในเรื่องของอายุสมัยและความหมาย 

หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (2537, 57-62) ทรงเสนอว่า ภาพนี้แสดงภาพ
พระพุทธเจ้าท่ีได้รับอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะมาจากศิลปะอมราวดีของอินเดียภาคใต้ ควรมีอายุ  
ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 10 ในส่วนนี้พิริยะ ไกรฤกษ์มีความเห็นสอดคล้องกับหม่อมเจ้าสุภัทรดิศท่ีว่า 
ได้รับอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะมาจากศิลปะอมราวดี เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระพักตร์กลม  
มีอุษณีษะนูนขึ้นเล็กน้อยคล้ายกับพระพุทธรูปจากเมืองนาคารชุนโกณฑะ แต่ควรมีอายุอยู่ท่ีกลาง  
พุทธศตวรรษท่ี 11 มากกว่า เนื่องจากการปรากฏพระศิวะประทับนั่งฟังพระธรรมเทศนานั้น  มีความ
ใกล้เคียงกับจิตรกรรมฝาผนังของถ้ำอชันตาหมายเลข 16 ซึ่งวาดภาพพระพุทธเจ้าโปรดพระศิวะ 
พิริยะยังกล่าวต่อไปอีกว่าการท่ีปรากฏลักษณะใกล้เคียงกับพุทธศิลป์จากเมืองนาคารชุนโกณฑะ ทำให้
ภาพสลักท่ีถ้ำพระโพธิสัตว์อาจสลักขึ้นตามแนวคิดของนิกายมหาสังฆิกะ เพราะในระยะเวลาดังกล่าว
พุทธศาสนาสกุลนี้เจริญอยู่มากท่ีเมืองนาคารชุนโกณฑะ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555: 49)  

ผาสุข อินทราวุธได้เสนอมุมมองท่ีต่างออกไปโดยเสนอว่า ภาพดังกล่าว
สะท้อนคติพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยาน-ตันตระ กล่าวคือ ภาพสลักภาพนี้แสดงภาพพระพุทธเจ้ากำลังเทศนา
สอนเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นการแสดงความเหนือกว่าของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคติความเช่ือ
ของพุทธศาสนาฝ่ายนี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่า ภาพสลักภาพนี้อาจมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 
(ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 166)  
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ภาพท่ี 114 ภาพพระพุทธเจ้าพร้อมเทพเจ้าฮินดู จากถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี 

(ท่ีมา: วิศวะ ชินโย) 

ด้านจอห์น กายเสนอว่า ภาพดังกล่าวควรมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 
เพราะมีการแสดงความเช่ือมโยงกับศิลปกรรมแบบอินเดียอย่างเข้มข้นอยู่ และแสดงลักษณะแบบท้องถิ่น
ในด้านเนื้อหาท่ีศาสนาท้ัง 2 ปรากฏร่วมกัน (Guy, 2014: 3) ผู้ศึกษามีความเห็นด้วยกับจอห์น กาย 
เพราะภาพดังกล่าวยังไม่แสดงลักษณะท่ีเหยียบย่ำเทพเจ้าฮินดูอย่างรุนแรงเท่ากับรูปเคารพของพระโพธิสัตว์
แบบวัชรยาน-ตันตระท่ีพบในอินเดีย ซึ่งแสดงการเหยียบเหนือซากศพของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูอย่างชัดเจน 
แต่ในภาพเล่าเรื่องนี้แสดงเพียงการนั่งเสมอในระนาบเดียวกันมิได้ส่ือให้เห็นถึงการเหยียบย่ำแต่อย่างใด 
อีกท้ัง ผาสุขได้นำภาพเล่าเรื่องนี้เช่ือมโยงกับพระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดีว่า เป็นการเหยียบ
สัตว์พาหนะของเทพเจ้าฮินดูว่า หลักฐานท้ังคู่นี้เป็นอิทธิพลพุทธศาสนาวัชรยาน -ตันตระ แต่แสดง
รูปลักษณ์ท่ีต่างกัน คือ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีแสดงอาการเหยียบ แต่ภาพเล่าเรื่องจาก 
ถ้ำพระโพธิสัตว์ไม่แสดงอาการเดียวกัน  

ในคัมภีร์ลลิตวิสตระ อัธยายท่ี 20 โพธิมัณฑวยูหะปริวรรตได้บรรยายว่า 
พระโพธิสัตว์ทรงประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ก่อนการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งนั้นมีพระโพธิสัตว์
ท้ัง 10 โลกธาตุและเหล่าเทวดาท้ังหลายได้เข้าเฝ้าห้อมล้อมพระโพธิสัตว์และถวายความเคารพแด่  
พระโพธิสัตว์ (แสง มนวิทูร, 2558: 315-324) กระนั้นในอัธยายดังกล่าวมิได้ให้รายละเอียดของเทวดา
เอาไว้อย่างชัดเจน และจุดสำคัญคือ ในอัธยายนี้ระบุชัดว่าในครั้งนั้นพระพุทธเจ้ายังมิได้ตรัสรู้พระโพธิญาณ
เป็นพระพุทธเจ้า ทรงดำรงเป็นเพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้น จึงไม่สอดคล้องกับภาพสลักท่ีถ้ำพระโพธิสัตว์
ซึ่งแสดงรูปพระพุทธเจ้าในลักษณะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้ว พร้อมกับแสดงรูปเทวดาในลักษณะ
ของเทพเจ้าฮินดูอย่างชัดเจนด้วย 
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ผู้ศึกษาจึงพิจารณาว่า รูปเล่าเรื่องนี้แสดงเพียงความกลมเกลียวระหว่าง
ศาสนาพุทธและฮินดูท่ีอยู่ร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นถ้ำแห่งนี้อาจใช้ร่วมกันเพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาระหว่างศาสนาท้ังสอง หรืออาจเป็นสถานท่ีแสวงบุญสำคัญเนื่องในศาสนาท้ังสอง 
ลักษณะเช่นนี้พบในกลุ่มโบราณสถานจากเขตโก คาย ถี จังหวัดหลินซอน รอบ ๆ ภูเขาบาเต๋ ทางตอนใต้
ของประเทศเวียดนาม ได้พบหลักฐานจารึกเนื่องในศาสนาพุทธและรูปเคารพของพระวิษณุอยู่ในเขต 
ศาสนสถานเดียวกัน (Manguin, 2004: 303, 2014: 112-113) สอดคล้องกับการพบหลักฐานจำนวน
มากของศาสนาฮินดูในช่วงเวลาเดียวกันดังเช่นยกตัวอย่างแล้วในข้างต้น  

5.2.5.3.2 ภาพพระพุทธเจ้าหรือสถปูเรียงกัน 

พบจำนวน 2 ภาพ ได้แก่ ภาพสลักสถูป 7 องค์เรียงกันจากบาตู ปาหัต 
และภาพสถูป ประดับด้วยพระพุทธรูป 5 องค์ จากสถูปข่ินบ๊ะ เมืองศรีเกษตร (ภาพท่ี 115) ภาพท้ัง
สองแสดงรูปของสถูป หรือพระพุทธเจ้าประทับนั่งเรียงกันเป็นแถวต่อเนื่อง นักวิชาการเสนอว่า การแสดง
ภาพพระพุทธรูปเรียงกัน หรือพระสถูปเรียงกันนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงพระอดีตพุทธเจ้า 

 

 
ภาพท่ี 115 ภาพสถูปประดับด้วยพระพุทธรูป 5 องค์ จากสถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร ประเทศเมียนมา 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 79) 
 

ในทางประติมานวิทยา สถูปนับเป็นสัญลักษณ์ ท่ี ส่ือถึงพระพุทธเจ้า 
ผู้ปรินิพพานแล้ว (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2553: 15; ผาสุข อินทราวุธ, 2530: 53) ด้วยเหตุผลทาง
ประติมานวิทยาเช่นนี้ ปีเตอร์ สกิลล่ิงสันนิษฐานว่า ภาพสลักสถูป 7 องค์จากบาตู ปาหัต (ภาพท่ี 22) 
อาจเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า 7 องค์ (Skilling, 2014: 61) ในลักษณะเดียวกันภาพสลักสถูป 



  335 

เรียงกันนี้พบในศิลปะอินเดียอย่างต่อเนื่องต้ังแต่บนโตรณะ สถูปสาญจี มีการพบภาพสลักรูปสถูปเรียงกัน 
3-5 องค์ ส่ือถึงเรื่องราวของอดีตพุทธเจ้า ปัจจุบันพุทธเจ้า และบางครั้งแสดงต้นโพธิ์อยู่ ท่ีตำแหน่ง
สุดท้ายของแถวเพื่อส่ือถึงพระไมเตรยะ อนาคตพุทธเจ้า (Mitra, 2001: 40-41) (ภาพท่ี 116) 

 

 
ภาพท่ี 116 ภาพสลักสถูปเรียงกันบนโตรณะ สถูปสาญจี 

 
พระสุตันตปิฎกฝ่ายบาลี ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตร ระบุถึง 

พระพุทธเจ้าท้ัง 7 มี วิปัสสี สิขี เวสสภู กกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ และเคาตมะ อันแบ่งได้เป็น  
พระอดีตพุทธเจ้า 6 องค์ และพระปัจจุบันพุทธเจ้าอีก 1 องค์ (ผาสุข อินทราวุธ, 2530 : 81) ท้ังนี้ 
ด้านพุทธศาสนามหายานในคัมภีร์หลายฉบับกล่าวถึงพระอดีตพุทธหลายพระองค์ต้ังแต่ 56 องค์ไปถึง
มากกว่า 100 องค์ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับพระอดีตพุทธเจ้า 7 องค์ข้างต้น แต่ใช้พระนามท่ีต่างกัน
ตามไวยากรณ์ของภาษาสันสกฤตและบาลี คือ วิปัศยี ศิขี วิศวภู กระกุจฉันทะ กนกมุนี กาศยปะ 
ศากยะ หรือศากยสิงหะ (Bhattacharyya, 1924: 13; ผาสุข อินทราวุธ, 2543, 55-56) จึงเป็นไปได้ว่า
สถูปท้ัง 7 องค์นี้แสดงแนวคิดสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องอดีตพุทธเจ้า  

นอกจากรูปพระสถูปเรียงกันแล้ว ยังปรากฏการสร้างรูปพระอดีตพุทธเจ้า
เป็นรูปมนุษย์ด้วย เป็นรูปประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาแสดงปางมารวิชัย หากเป็นจิตรกรรมจะมี
วรรณะทองเหมือนกันท้ังหมด แต่หากเป็นประติมากรรมนิยมแสดงเป็นประติมากรรมเรียงกัน 5-7 องค์ 
เช่น ประติมากรรมพระอดีตพุทธเจ้าถ้ำเอลโลรา (ผาสุข อินทราวุธ, 2543: 56) (ภาพท่ี 117) สำหรับ
ภาพเล่าเรื่องจากเมียนมานั้นพบว่า พระพุทธรูปท่ีประดับบริเวณฐานสถูปอยู่ในท่าทางประทับนั่งอย่าง
ศิลปะอินเดีย แต่กลับแสดงธยานมุทรา หรือปางสมาธิท้ังหมด อย่างไรก็ดี จอห์น กายเสนอว่า 
พระพุทธเจ้าท้ัง 5 พระองค์ อาจหมายถึงพระอดีตพุทธเจ้าท้ัง 5 (Guy, 2014: 78-79) อันประกอบด้วย 
พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตมะ และพระอนาคตพุทธเจ้าไมเตรยะ เนื่องจาก
ในสถูปขิ่นบ๊ะท่ีพบภาพเล่าเรื่องดังกล่าวปรากฏผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างจากเงินดุนลาย
เป็นรูปพระพุทธเจ้า 4 พระองค์พร้อมจารึกพระนาม กกุสันธ โกนาคมนะ กัษษปะ และโคตมะ (ภาพท่ี 118) 
จี. เฮช. ลูจ สันนิษฐานว่า ลำดับอดีตพุทธเจ้านี้อ้างอิงตามนิทานกถาและพุทธวงศ์ของฝ่ายเถรวาท 
(Luce, 1985: 1, 137) แต่ปรากฏความต่างประการหนึ่งคือ พระพุทธเจ้าท้ัง 4 องค์รอบผอบแสดงปาง
มารวิชัยทุกพระองค์ ท้ังยังได้รับการปิดทองทุกพระองค์ด้วย จึงมีความใกล้เคียงกับรูปแบบในศิลปะ
อินเดียอย่างมาก 
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ภาพท่ี 117 ประติมากรรมพระอดีตพุทธเจ้าถ้ำเอลโลรา (ซ้าย) 
ภาพท่ี 118 ผอบบรรจุเงินดุลลายรูปพระพุทธเจ้า 4 องค์ (ขวา) 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 81; ผาสุข อินทราวุธ, 2543: 139) 
 

อย่างไรก็ ดี ผู้ ศึกษาเช่ือว่ า ภาพเล่าเรื่องนี้ แสดงภาพอดีตพุทธเจ้า แม้
พระพุทธเจ้าประทับด้วยกัน 5 พระองค์นั้นอาจหมายถึงพระธยานิพุทธท้ัง 5 ของพุทธศาสนาฝ่าย
มหายาน แต่ในทางประติมานวิทยาแล้ว พระธยานิพุทธจะทรงแสดงมุทราหรือท่ามือแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งต่างจากในภาพเล่าเรื่องนี้ท่ีพระพุทธรูปแสดงปางสมาธิด้วยกันท้ังหมดอันเป็นลักษณะเด่น
ของการสร้างรูปพระอดีตพุทธเจ้า ท้ังจำนวน 5 สอดคล้องกับจำนวนของพระพุทธเจ้าในภัทรกัปป์ท่ีระบุ
ในคัมภีร์พุทธวงศ์ของพุทธศาสนาฝ่ายบาลี (ชุมพล พลปญฺโญ, 2563: 216) สอดคล้องกับข้อเสนอของ
จี. เฮช. ลูจ เกี่ยวกับจารึกรายพระนามพระพุทธเจ้าบนผอบเงิน ฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าภาพเล่าเรื่อง
พระพุทธรูปเรียงกันนี้เหมาะท่ีจะตีความในฐานะอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธ มากกว่าเป็น
อย่างอื่น 

5.3 หลักฐานประเภทสถาปัตยกรรม 

หลักฐานทางสถาปัตยกรรมสามารถรวบรวมได้ 16 แห่ง แบง่เป็นในพื้นท่ีคาบสมุทรและหมู่เกาะ 
3 แห่ง ประเทศเวียดนาม 1 แห่ง ประเทศเมียนมา 6 แห่ง และประเทศไทย 6 แห่ง จำแนกได้ดังนี้ 

5.3.1 การจัดจำแนกแผนผังของพุทธสถาน 

จากสถาปัตยกรรมท้ัง 14 แห่ง จำแนกรูปแบบของผังอาคารออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 1) ผังทรงกลม 
2) ผังยกเก็จ 3) ผังมณฑล และ 4) ผังอื่น ๆ เช่น รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า หรือแบบครรภคฤหะ-มณฑล เป็นต้น 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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5.3.1.1 พุทธสถานในผังกลม 

ตารางท่ี 15 ผังของสถาปัตยกรรมในประเทศต่าง ๆ 
อาคารในผังกลมหรือสถูป กระจายตัวอยู่ใน 2 ประเทศหลัก ได้แก่ เมียนมา 3 องค์ 

และคาบสมุทรมลายู 1 องค์ แต่ในกรณีของอาคารทรงกลมจากบูจัง วัลเลย์ ประเทศมาเลเซีย   
มีลักษณะท่ีต่างออกไป คือ อาคารหลังนี้สามารถแยกองค์ประกอบของอาคารได้เป็น 3 ส่วน คือ ฐานรอบ
อาคารทรงกลม ฐานอาคารประธานทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส และส่วนกลางทรงกลม ซึ่งอาจไม่ใช่สถูปแต่เป็น
อาคารสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบางอย่างในพระพุทธศาสนา พิจารณาจากการพบช้ินส่วน
ภาชนะดินเผาบริเวณฐานกลม ท้ังนี้รูปแบบของอาคารท่ีมีฐานกลมล้อมรอบนั้น อาจสะท้อนถึง
จักรวาลวิทยา เพราะฐานกลมเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ พระจันทร์ และโลก (Hassan, Chia, and 
Mohd Isa, 2011: 37-38) 

สำหรับองค์ท่ีเหลือ เป็นต้นว่า เจดีย์ขิ่นบ๊ะ เจดีย์โบโบจี และเจดีย์ปยามะ ปรากฏ
ลักษณะร่วมกันคือ การมีองค์ระฆังขนาดใหญ่ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลทรงกล่าวว่า เป็นลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมท่ีได้รับมาจากสถูปแบบอมราวดี (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2553: 301) สำหรับเจดีย์ขิ่นบ๊ะ
ปรากฏลักษณะท่ีพิเศษต่างไปเล็กน้อย คือ จากรูปแบบสันนิษฐานของสถูป ได้แสดงความคล้ายกับสถูป
ในศิลปะอินเดียใต้-ศรีลังกา คือ มีองค์ระฆังทรงโอคว่ำสอบโค้งขนาดใหญ่ แต่ท่ีพิเศษ คือ มีซุ้ม
ประติมากรรมประดิษฐานอยู่ ท่ีฐานในทิศท้ัง 4 (Lwin, Kyaing and Stargardt, 2014: 67) ลักษณะ
เช่นนี้ ผาสุข อินทราวุธอธิบายว่า เป็นการรับรูปแบบมาจากสถูปแบบอมราวดีและนาคารชุนโกณฑะ
อย่างแน่ชัด เพราะสถูปจากเมืองท้ัง 2 มักจะมีมุขท่ียืนออกมาท้ัง 4 ทิศ เรียกว่า อยกะ (ผาสุข อินทราวุธ, 
2548: 70) ผาสุขกล่าวต่อไปว่า ด้วยวัฒนธรรมทวารวดีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำการติดต่อ
ค้าขาย และรับอิทธิพลทางศาสนาจากดินแดนอินเดียใต้โดยเฉพาะเมืองอมราวดีและนาคารชุนโกณ
ฑะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาและการค้าในลุ่มแม่น้ำกฤษณา-โคทาวรีโดยตรงต้ังแต่ช่วงอินโด-โรมัน 

ตารางที่ 15 ผังของสถาปัตยกรรมในประเทศต่าง ๆ 
ประเทศ พุทธศตวรรษ ยกเก็จ ผังมณฑล ผังกลม อื่น ๆ 

ไทย 

11-12 

3 1 - - 
กัมพูชา - - - - 

เวียดนาม - - - 1 
เมียนมา 1 - 3 3 

อินโดนีเซียและ
คาบสมุทรมลายู 

1 - 1 1 
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พุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ท่ีเจริญอยู่ในภาคใต้ของอินเดียเป็นต้นว่า สถวีระ, มหาสังฆิกะ, ไจตยกะ, พหุ
ศรุติยะ, โลโกตตรวาทิน จึงได้มาปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมทวารวดี ประชาชนชาวทวารวดีจึงได้รับเอา
ความคิดเรื่องการสร้างสถูป ธรรมจักร และพระพุทธรูปตามคติและรูปแบบศิลปะของสถานท่ีต้น
กำเนิดนั้น (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 156-159) 

 

5.3.1.2 พุทธสถานในผังยกเก็จ 

อาคารผังยกเก็จพบในเขตประเทศไทยมากถึง 3 แห่ง ประกอบด้วย โบราณสถาน 
ท่ีเมืองยะรัง, จุลประโทน, และพระประโทณเจดีย์ เชษฐ์ ติงสัญชลีเสนอว่า สถาปัตยกรรมท่ีสร้าง    
ยกเก็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมทวารวดีอาจได้รับอิทธิพลจากอาคารในผัง   
ตรีรถะ (ยกสามเก็จ) และทวิรถะ (ยกสองเก็จ) ในศิลปะคุปตะตอนปลายถึงศิลปะปาละตอนต้นท่ีปรากฏอยู่ 
ณ มหาโพธิเจดีย์ เมืองพุทธคยา, วิหารมูลคันธกุฎี  เมืองสารนาถ และโบราณสถานบางหลัง ในเขต
มหาวิทยาลัยนาลันทา โบราณสถานท้ังหมดในประเทศไทยท่ียกมาข้างต้นล้วนอยู่ในผังตรีรถะท้ังส้ิน แต่มี
การดัดแปลงเติมซุ้มจระนำเข้าไปในจำนวนมากกว่าท่ีปรากฏในอินเดีย อาทิ จุลประโทน แสดงผัง     
ยกเก็จสามเก็จอย่างชัดเจน คือ มีเก็จประธานอยู่ตรงกลาง ขนาบด้วยพื้นท่ีระหว่างเก็จ และเก็จมุมบริเวณ
มุมของอาคาร โดยท่ัวไปแล้วในศิลปะอินเดีย หากเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า มักจะแสดงเก็จท่ีมากกว่า
สามเก็จในด้านยาว แต่สถาปนิกในทวารวดีไม่ทำเช่นนั้น ยังคงยึดถือรูปแบบสามเก็จอย่างเคร่งครัด 

เช่นเดียวกันบริเวณฐานของพระประโทณเจดีย์ ผังยกเก็จสามเก็จอย่างชัดเจน คือ  
มีเก็จประธานอยู่ตรงกลาง ขนาบด้วยพื้นท่ีระหว่างเก็จ และเก็จมุมบริเวณมุมของอาคาร ในแต่ละเก็จ
มีการเพิ่มซุ้มจำนวนมากเข้าไปท้ังซุ้มจระนำและซุ้มบัญชร ซึ่งต่างไปจากอินเดีย (ภาพท่ี 119-120) 
ความไม่เคร่งครัดในเรื่องการประดับซุ้มนี้อาจสะท้อนถึงอิทธิพลศิลปะแบบอินเดียใต้ท่ีเข้ามามีอิทธิพลร่วม
ในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ความเคร่งครัดแบบศิลปะอินเดียลดน้อยลง (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 
2558ข: 25-62) จากข้อเสนอข้างต้นของเชษฐ์ท่ีว่ามีรูปแบบคล้ายคลึงกับศิลปะคุปตะตอนปลายถึงปาละ
ตอนต้น โบราณสถานต่าง ๆ ดังกล่าวจึงอาจกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14  

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาทางโบราณคดี ณ โบราณสถานบ้านจาเละ หมายเลข 3 
ซึ่งมีชุดฐานรองรับตัวอาคารในผังส่ีเหล่ียมยกเก็จสามเก็จเช่นเดียวกับตัวอย่างข้างต้น (ภาพท่ี 121)  
ได้ขุดค้นพบจารึกจำนวนหนึ่งกำหนดจากอายุตัวอักษรแบบปัลลวะได้ในพุทธศตวรรษท่ี 12 ดังนั้น
โบราณสถานแห่งนี้จึงควรมีอายุในการก่อสร้างอยู่ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 (กรมศิลปากร, 2559: 1, 
239-249; อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 203) กรณีโบราณสถานบ้านจาเละ หมายเลข 3 จึงสนับสนุน
ข้อเสนอข้างต้นได้ว่า โบราณสถานท่ีสร้างขึ้นในผังยกเก็จสามเก็จอาจสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลศิลปะ
แบบคุปตะตอนปลาย-ปาละตอนต้นผสมกับอิทธิพลศิลปะอินเดียใต้ในราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 
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ภาพท่ี 119 จุลประโทนเจดีย์ (ซ้าย) 
ภาพท่ี 120 พระประโทณเจดีย์ (ขวา) 

 

 
ภาพท่ี 121 โบราณสถานบ้านจาเละ หมายเลข 3 เมืองยะรัง 

(ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2564, เข้าถึงได้จาก 
https://thai.tourismthailand.org/Attraction /เมืองโบราณยะรัง) 

  

ยกสามเก็จ (ตรีร

เพิ่มซุ้มจำนวนมาก 

ยกสามเก็จ (ตรีร

เพิ่มซุ้มจำนวนมาก 
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5.3.1.3 พุทธสถานในผังแบบโบราณสถาน KKG14 เมืองไบก์ถาโน 

โบราณสถาน KKG14 เป็นอาคารอิฐต้ังอยู่ในเขตเมืองไบก์ถาโน มีลักษณะเป็นผัง
ส่ีเหล่ียมมีมุขยื่นออกมา สันนิษฐานว่าอาจเป็นบันไดทางขึ้นไปในอาคาร ภายในมีทางประทักษิณ 
ล้อมแกนกลางทึบทรงกลมซึ่งอาจเป็นองค์ระฆัง จากรูปแบบดังกล่าวอาจสันนิษฐานได้ว่า หากอาคาร
มีสภาพสมบูรณ์อาจมีลักษณะใกล้เคียงกับวิหารเบเบปยะ เมืองไบก์ถาโน ซึ่งเป็นอาคารในผังส่ีเหล่ียม
มีมุขยื่น ภายในมีแกนกลางก่อทึบเช่นกัน ทว่าแกนกลางของวิหารเบเบปยะอยู่ในทรงส่ีเหล่ียม อย่างไรก็ดี
รอบแท่งส่ีเหล่ียมนั้นเป็นทางประทักษิณโดยรอบ ซึ่งเหมือนกับโบราณสถาน KKG14 ท้ังนี้บนยอดของ
วิหารเบเบปยะปรากฏยอดหลังคาแหลมคล้ายสถูป หรืออาจแบ่งเป็นหลายช้ัน (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 
2558: 301) (ภาพท่ี 122-123)  

ภาพท่ี 122 โบราณสถาน KKG14 (ซ้าย) 
ภาพท่ี 123 วิหารเบเบปยะ เมืองไบก์ถาโน (ขวา) 

(ท่ีมา: Thaw, n.d.: 5; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2553: 310) 
 

อนึ่ง จากการขุดค้นกำแพงด้านทิศใต้โบราณสถาน KKG14 พบโครงกระดูกเพศชาย 
1 โครง บริเวณด้านกำแพงทิศตะวันตกพบโกศ 1 โกศ และบริเวณมุมมุขท่ียื่นออกมามีการขุดพบ
กะโหลกมนุษย์ 1 หัว (Moore, 2007: 157-159; Department of Archaeology and National 
Museum, n.d.: 45) ออง ตัว (Aung Thaw) ช้ีว่า อาคารหลังนี้แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของ 
การอยู่อาศัยต้ังแต่สมัยก่อนรับวัฒนธรรมพุทธศาสนา กระท่ังรับเอาพุทธศาสนามาแล้ว อาคารรูปแบบ
ดังกล่าวสันนิษฐานว่าได้รับรูปแบบของอุทเทสิกสถูปโดยตรงจากเมืองนาคารชุนโกณฑะ และอาจถูกสร้าง
โดยช่างชาวพุทธจากเมืองดังกล่าวด้วย (Thaw, n.d.: 5-6) ผาสุข อินทราวุธต้ังข้อสังเกตว่า ด้วยผังอาคาร
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ท่ีมีกำแพงรูปส่ีเหล่ียมล้อมรอบวงกลมนั้นมีลักษณะคล้ายกับผังสถูปท่ีเมืองโมห์รา โมราฑุ (Mohra Moradu) 
ใกล้กับเมืองตักศิลา มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 9 (ผาสุข อินทราวุธ, 2548: 70) 

ข้อสังเกตท่ีว่า ตัวอาคารมีลักษณะคล้ายคลึงกับผังสถูปท่ีเมืองโมห์รา โมราฑุใกล้กับ
เมืองตักศิลาสะท้อนว่า ในพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเคยมีการติดต่อกับพื้นท่ีฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอินเดีย หรือภาคเหนือของอินเดีย สอดคล้องกับร่องรอยหลักฐานท่ีได้กล่าวแล้วบางส่วน เช่น 
พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท เป็นต้น (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 164) อย่างไรก็ดีข้อเสนอของ
ออง ตัวท่ีช้ีว่า อาคารดังกล่าวอาจได้รับอิทธิพลมาจากเมืองนาคารชุนโกณฑะนั้น เนื่องจากในช่วงเวลาท่ีเมือง
นาคารชุนโกณฑะเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางทางพุทธศาสนา ได้เกิดการสร้างอาคารลักษณะหนึ่ง
เรียกว่า “เจติยคฤหะ” สร้างขึ้นในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้าปลายมน คือ ส่วนด้านหน้าเป็นห้องผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า
คล้ายมณฑป ส่วนปลายมีผังมนใช้สำหรับประดิษฐานสถูปประธานภายในอาคาร (ภาพท่ี 124-125) 
ลักษณะคล้ายถ้ำเจติยวิหารในกลุ่มถ้ำพุทธสถาน (Tadgell, 1990: 33, 34) แต่ผังเจติยคฤหะของ
อินเดียนั้นมีความแตกต่างกับผังของโบราณสถาน KKG14 ท่ีมีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า แต่คล้ายกับ
สถูปท่ีเมืองโมห์รา โมราฑุ ท่ีผาสุข อินทราวุธได้เสนอไว้ 
 

ภาพท่ี 124 โบราณสถาน จากเมืองโมห์รา โมราฑุ (ซ้าย) 
ภาพท่ี 125 ผังอาคารแบบไจติยคฤหะ จากเมืองนาคารชุนโกณฑะ (ขวา) 

(ท่ีมา: ผาสุข อินทราวุธ, 2548: 70; Tadgell, 1990: 34) 
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อนึ่ง จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งในเขตประเทศไทยปัจจุบัน เช่น  
บ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งโบราณคดีถ้ำเสือ จังหวัดระนอง แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว 
จังหวัดชุมพร ได้มีการพบภาชนะดินเผาประเภทมีปุ่มแหลมตรงกลาง สันนิษฐานว่ารูปแบบภาชนะดังกล่าว
อาจได้รับอิทธิพลมาจากบริเวณเมืองตักศิลา เนื่องด้วยภาชนะรูปแบบดังกล่าวได้รับอิทธิพลของภาชนะ
แบบ Philae mesomphalos ของกรีก เมืองตักศิลานั้นเคยเป็นเมืองหนึ่งท่ีทหารกรีกมาต้ังถิ่นฐานอยู่ 
ก่อนจะเข้าผสมกับวัฒนธรรมพุทธศาสนาในช่วงบัคเตรีย-กรีก หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 4-5 ในฐานะภาชนะ
บรรจุน้ำศักด์ิสิทธิ์ และแพร่หลายเข้าสู่ดินแดนส่วนอื่นของอินเดีย เช่น รัฐโอริสสา รัฐอัสสัม รวมถึง
บังกลาเทศ ก่อนจะเดินทางเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Silapanth, 2018: 143-148; Jahan, 2010: 
141-142)  

หลักฐานทางโบราณคดีอีกช้ินหนึ่งท่ีสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนในเขต
ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ภาชนะสำริดตกแต่งรูปสัตว์ (ภาพท่ี 126) 
จากแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพร บนภาชนะช้ินนี้มีการประดับลวดลายรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
วนรอบผิวของภาชนะ หนึ่งในสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีสัตว์ผสมลักษณะลำตัวคล้ายสิงโต แต่มีปีกและหัวอย่างนก 
หรือตัวกริฟฟิน (Griffin) เป็นท่ีนิยมแพร่หลายในบริเวณตอนเหนือของอินเดียช่วงพุทธศตวรรษท่ี 3-6 
หรือสมัยราชวงศ์โมริยะ-ศุงคะ รูปกริฟฟินเป็นท่ีนิยมท่ัวไปท้ังในอินเดียเหนือฝ่ังตะวันตก ตอนกลาง 
และตอนใต้ ขณะเดียวกันภาชนะสำริดเนื้อบางเช่นท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วนั้น จากการวิเคราะห์
ยืนยันได้ว่า เป็นสินค้านำเข้าจากอนุทวีปอย่างแน่นอน อาจมีแหล่งผลิตในเขตหิมาจัลประเทศ (Glover & 
Jahan, 2014: 91-96) 

 

 
ภาพท่ี 126 ภาชนะสำริดตกแต่งรูปสัตว์ (ตัวกริฟฟิน) จากแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว 

(ท่ีมา: Glover & Jahan, 2014: 90) 
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หลักฐานโบราณคดีข้างต้นยังช้ีว่า ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะปรากฏ
ร่องรอยวัฒนธรรมแบบอินเดียใต้ท่ีเข้มแข็ง แต่ในขณะเดียวกันดินแดนทะเลใต้แห่งนี้มีการติดต่อกับ
ภูมิภาคอินเดียภาคเหนือด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการจะปรากฏร่องรอยของสถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพล
จากอินเดียภาคเหนือจึงมีความเป็นไปได้ เพียงแต่ว่าอาจไม่ชัดเจนเท่าดินแดนตอนใต้ของอนุทวีป เพราะ
หลักฐานท้ังสองมีลักษณะเป็นภาชนะขนาดเล็ก สามารถเคล่ือนย้ายได้ง่าย อาจจะไม่ได้มาจากพื้นท่ี
อินเดียเหนือโดยตรง แต่อาจผ่านกระบวนการค้าขายแลกเปล่ียนมาแล้วหลายข้ันก่อนจะเดินทางมาถึง
อุษาคเนย์ 

การปรากฏร่องรอยของอิทธิพลทางศิลปะท้ังจากอินเดียเหนือและอินเดียใต้นั้น สอดรับ
กับข้อสังเกตของผาสุข อินทราวุธท่ีว่า ในวัฒนธรรมทวารวดีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพล
จากพุทธศาสนาลุ่มแม่น้ำกฤษณา-โคทาวรี อินเดียเหนือ และอินเดียตะวันออกในช่วงเวลาเดียวกัน 
(ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 155-168) กล่าวคือ  

หลักฐานด้านศิลปกรรมท่ีพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบร่องรอยของ 
การรับรูปแบบจากศิลปะแบบอมราวดีซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางท่ีสำคัญด้านศิลปะ การค้า และศาสนา
ของอินเดียในภาคใต้มาปรับใช้ในรูปแบบวัฒนธรรมของตน อีกเมืองหนึ่งท่ีสำคัญ คือ เมืองนาคารชุนโกณฑะ 
ศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนาในภาคใต้ การพบอิทธิพลด้านศิลปะบนหลักฐานเนื่องในพุทธศาสนา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงช้ีว่า ดินแดนแถบนี้อาจรับอิทธิพลทางความคิดด้านพุทธศาสนามาจากเมือง
ท้ังสองนี้ ผาสุขเสนอต่อไปว่า พุทธศาสนาท่ีอาจเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ หากพิจารณา
ผ่านอิทธิพลด้านศิลปะ คือ จากจารึกเมืองนาคารชุนโกณฑะ ระบุถึงพุทธศาสนาหลากหลายนิกายท้ัง
ฝ่ายหินยานและฝ่ายมหายาน ประกอบด้วย ในฝ่ายหินยาน อาทิ สถวีรวาทิน, มหิศาสกะ, สมิติยะ, และ
สำนักมหาวิหารจากเกาะลังกา ด้านฝ่ายมหายานนั้น เป็นต้นว่า ไจตยกะ, พหุศรุติยะ, โลโกตตรวาทิน 
(ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 155-157) 

สรุปได้ว่า เมืองนาคารชุนโกณฑะและเมืองอมราวดีเป็นที่รวมของพุทธศาสนาท้ังนิกาย
ท่ีแยกออกจากฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน สังเกตได้จากส่ิงก่อสร้างแบบสถูปและวิหาร บางนิกายนิยม
สร้างมหาเจดีย์ บางนิกายนิยมสร้างแต่เจติยสถาน บางนิกายสร้างแต่พระพุทธรูปแบบอินเดียเหนือ  
จึงมีการผสมผสานท้ังการใช้สัญลักษณ์แบบอินเดียโบราณและการสร้างพุทธรูปแบบศิลปะสมัยถัดมา 
การผสมดังกล่าวนี้มีท่ีมาจากการท่ีเมืองท้ัง 2 เป็นศูนย์รวมของพระสงฆ์จากต่างแดนท่ัวท้ังภูมิภาค
อินเดียและศรีลังกา ก่อนท่ีความเจริญทางการค้าข้ามคาบสมุทรจะเติบโตและนำพาพุทธศาสนาจาก
เมืองท้ังสองมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ray, 2014: 135-151; ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 158) 
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กรณีพุทธศาสนาฝ่ายอินเดียเหนือและอินเดียตะวันออก พิจารณาได้จากร่องรอย
ของศิลปะแบบคุปตะ หลังคุปตะ และปาละ ท้ังนี้ถึงบันทึกของพระภิกษุอี้จิงระบุว่า ในเขตอินเดีย
ภาคเหนือนั้นมีท้ังผู้ท่ีนับถือท้ังนิกายฝ่ายหินยานและฝ่ายมหายานปะปนกัน ต่างกันเพียงพวกหินยาน
ไม่ทำการบูชาพระโพธิสัตว์และไม่อ่านพระสูตรของพวกมหายาน ( I-Tsing, 1966: 14-15) จารึกบน
เสาพระเจ้าอโศก จากเมืองสารนาถปรากฏการจารึกซ้ำในสมัยราชวงศ์คุปตะตอนต้น ราวพุทธ -
ศตวรรษท่ี 9 ได้กล่าวถึง พระอาจารย์และพระสงฆ์ของนิกายสมิติยะ บันทึกของพระภิกษุเสวียนจ้ังใน
ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 กล่าวถึงความเจริญของพุทธศาสนานิกายสมิติยะในเมืองสารนาถและมณฑลอื่น ๆ 
ในอินเดียเหนือ รวมถึงพุทธศาสนาในฝ่ายวัชรยานท่ีเจริญขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์ปาละ 
อันมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ ณ นาลันทามหาวิหารในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 13 (ผาสุข อินทราวุธ, 
2542: 160)  

ฉะนั้น การปรากฏร่องรอยอิทธิพลทางศิลปะแบบคุปตะตอนปลาย-ปาละตอนต้น 
จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า สัมพันธ์กับนิกายสมิติยะจากอินเดียเหนือและนิกายวัชรยานจากอินเดีย
ตะวันออก ซึ่งอาจเข้ามามีอิทธิพลในวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกส่ิงหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุน
ข้อเสนอนี้ คือ บันทึกของพระภิกษุอี้จิงราวพุทธศตวรรษท่ี 13 ระบุถึง ชาวพุทธในท่ีราบสูงเดคข่าน
และท่ีอื่น ๆ ท่ัวอินเดียนิยมจำลองรูปประติมากรรม (พระพุทธรูป) หรือสถูปด้วยส่ิงของและวัสดุต่าง ๆ 
เช่น ดิน เงิน ทองคำ เป็นต้น พร้อมด้วยบรรจุแผ่นจารึกคาถาเย ธมฺมา หรือคาถาปฏิจจสมุปบาท
ภายในรูปจำลองเหล่านั้น การบูชารูปจำลองท่ีบรรจุคาถานี้นำมาซึ่งบุญอันมหาศาล (I-Tsing, 1966: 
150-151) คติดังกล่าวจึงเข้ามาปรากฏอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมทวารวดี
อย่างเข้มข้น กรณีดังกล่าวจึงสอดคล้องไปกับอิทธิพลทางศิลปะที่มาจากอินเดียฝ่ายเหนือ  

ดังนั้นหากประมวลข้อมูลท้ังส้ินแล้วในประเด็นนี้ ช้ีให้เห็นว่า พุทธศาสนาท่ีเข้ามามี
อิทธิพลในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจประกอบด้วยพุทธศาสนาสถวีรวาทิน, มหิศาสกะ, สมิติยะ, 
มหาวิหาร, ไจตยกะ, พหุศรุติยะ และโลโกตตรวาทิน โดยพุทธศาสนาเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลต่อการ
สร้างถาวรวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน รวมถึงคติการบูชารูปเคารพต่าง ๆ เช่น ความนิยมคาถาเย ธมฺมา
ในวัฒนธรรมทวารวดี เป็นต้น 
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5.3.2 พุทธสถานกับตำแหน่งของชุมชนหรือเมืองโบราณ 

สตีเฟน เมอร์ฟีได้ต้ังข้อสังเกตว่า เมื่อพุทธศาสนาเดินทางเข้าสู่ดินแดนอุษาคเนย์ กลุ่มสงฆ์  
ได้แบ่งออกเป็น 2 จำพวกใหญ่ คือ พวกแรกจะเข้าสัมพันธ์กับเขตเมือง พักอาศัยในอารามอยู่ท่ีในเขตเมือง 
และมีบทบาทสำคัญในการจัดการท่ีดินทางการเกษตร ท้ังเรื่องของการจัดการท่ีดินและการจัดการน้ำ 
อีกกลุ่มหนึ่งได้ปลีกตัวจากอิทธิพลของสังคมเมือง อาศัยอยู่ในเขตท่ีสูงเพื่อศึกษาพระธรรมอย่างจริงจัง 
การแยกกันของสงฆ์ สองกลุ่มนี้ ส่งผลให้เกิดการจัดการพื้นท่ีท่ีต่างกันออกไปตามรูปแบบของสงฆ์กลุ่มนั้น ๆ 
(Murphy, 2013: 320-321)  

ตามข้อสังเกตของเมอร์ฟีพิจารณาได้ว่า พุทธสถานท้ัง 14 แห่งท่ีทำการศึกษา ส่วนใหญ่กระจายตัว
ในเขตเมืองหรือชุมชนโบราณ (ตารางท่ี 16) เช่น กลุ่มสถูปในเมืองศรีเกษตร กระจายตัวอยู่ภายในเขต
เมืองศรีเกษตร หรือพระประโทณเจดีย์ท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองนครปฐมโบราณ เป็นต้น 

 
ตารางที่ 16 พื้นที่ต้ังสถาปัตยกรรมในประเทศต่าง ๆ 

ประเทศ พุทธศตวรรษ ในเมือง นอกเมือง ต้ังเรียงกัน 

ไทย 

11-12 

3 1 - 
กัมพูชา - - - 

เวียดนาม - 1 - 
เมียนมา 6 - - 

อินโดนีเซียและ
คาบสมุทรมลายู 

3 - - 

ตารางท่ี 16 พื้นท่ีต้ังสถาปัตยกรรมในประเทศต่าง ๆ 
ลักษณะเช่นนี้ อาจสัมพันธ์กับพุทธศาสนาในกลุ่มเมืองซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับชนช้ันปกครอง

เป็นสำคัญ ท้ังนี้พบจารึกท่ีอาจสะท้อนความเป็นสงฆ์กลุ่มป่าหรือกลุ่มท่ีปลีกตัวออกจากสังคมเมือง 
เช่น จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จารึกบาตู ปาหัต จังหวัดกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย 
จารึกท้ังสองหลักนี้ต้ังอยู่ในเขตนอกเมือง ถูกจารึกในถ้ำบนเขาหลักหนึ่งและบนก้อนหินธรรมชาติ  
อีกหลักหนึ่ง อาจสัมพันธ์กับการปลีกวิเวกของสงฆ์เพื่อเจริญสมาธิ 
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อนึ่ง ข้อความของจารึกถ้ำฤๅษีเขางูได้กล่าวถึง พระศรีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญ 
อันเป็นการสะท้อนถึงการอุทิศบุญกุศลถวายแด่พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทซึ่งจารึกสลักบริเวณ
ช่องว่างระหว่างพระบาทท้ัง 2 หรืออาจมีความหมายว่า การสลักพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทนี้
เป็นบุญท่ีรักษาพระศรีสมาธิคุปตะ อีกท้ังช่ือ “พระศรีสมาธิคุปตะ” มีความหมายว่า ผู้ท่ีมีสมาธิคุ้มครอง 
(กรมศิลปากร, 2559: 1, 169) ความหมายเช่นนี้อาจพิจารณาได้ว่า พระศรีสมาธิคุปตะเป็นพระสงฆ์
ในฝ่ายท่ีสละสังคมเมืองมุ่งเน้นการฝึกสมาธิเป็นสำคัญ และมีความเคร่งครัดทางศาสนกิจในการทำ
กรรมฐาน แต่หากพิจารณดูจะเห็นได้ว่า ภายในถ้ำดังกล่าวได้มีการสลักพระพุทธรูปประทับนั่ง 
ห้อยพระบาทขึ้น สะท้อนว่าพระศรีสมาธิคุปตะยังคงได้รับการนับถือหรือมีปฏิสัมพันธ์บางประการกับ
ฝ่ายเมือง เพราะพระสงฆ์เพียงรูปเดียวคงไม่มีความสามารถมากเพียงพอในการสลักพระพุทธรูป  
ได้อย่างสมบูรณ์ ต้องได้รับการสนับสนุนจากช่างฝีมือท่ีมีความชำนาญ ท้ังนี้การปฏิบัติท่ีเคร่งครัดอาจทำให้
พระสงฆ์ผู้นั้นมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนับถืออย่างมากในหมู่สาธุชน พื้นท่ีบนเขาหรือป่าทึบท่ีสงฆ์รูปนั้น
หรือกลุ่มนั้นอาศัยจึงกลายเป็นแหล่งแสวงบุญทางศาสนาไปด้วย ปรากฏการณ์นี้คล้ายกับท่ีอินเดียและศรี
ลังกา (Murphy, 2013: 322) เห็นได้จากกลุ่มถ้ำอชันตาท่ีมีลักษณะเป็นถ้ำในเขตป่าลึก แต่ได้รับการ
ก่อสร้างอย่างดี 

ลักษณะของถ้ำศาสนสถานในอินเดีย เช่น ถ้ำอชันตา เป็นการดัดแปลงเพิงผาให้เป็นถ้ำ 
โดยการขุดเข้าไปในผนังหิน แล้วใช้เป็นท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนาและจำพรรษาของพระสงฆ์  
โดยถ้ำอชันตาต้ังห่างออกไปจากตัวเมืองลึกเข้าไปในหุบเขาฆาฏตะวันตก ห่างออกจากชุมชนโดยรอบ 
การอยู่อาศัยห่างไปจากชุมชนนี้สอดคล้องไปตามพุทธบัญญัติท่ีให้สงฆ์ไม่อาศัยอยู่ใกล้หรือไกลชุมชน
มากเกินไป แต่ท้ังนี้จะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ เส้นทางการค้า และกลุ่มสงฆ์อื่น เช่น ถ้ำอชันตาจะต้ังอยู่ 
ไม่ห่างจากถ้ำเอลโลรา (Ellora cave) ถ้ำบาโนฏี (Banoti cave) ถ้ำฆโฏตกจะ (Ghatotkacha cave) มากนัก 
เพื่อให้กลุ่มสงฆ์สามารถอยู่รอด คล้ายกับสถูปสาญจีท่ีสัมพันธ์กับโครงข่ายการจัดการน้ำและวิหารอื่น ๆ 
โดยรอบ (Singh, 2012: 14)  

รูปแบบของถ้ำศาสนสถานดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับถ้ำเขางู จังหวัดราชบุรีซึ่งห่างจาก  
เมืองโบราณคูบัวในระยะราว 10 กิโลเมตร และลักษณะเช่นเดียวกันนี้ยังพบได้ท่ีเมืองโบราณอู่ทอง
และนครปฐมท่ีมีการสร้างศาสนสถานเนื่องในศาสนาพุทธห่างออกมาจากตัวเมืองในระยะหนึ่ง ท้ังบนเขา
และบนพื้นท่ีราบ เช่น เจดีย์บนยอดเขาทำเทียม, เจดีย์บนยอดเขาพระ, พระปฐมเจดีย์, โบราณสถาน
วัดพระเมรุ รวมท้ังโบราณสถานกลุ่มโครงสร้างอาคารอิฐรอบ ๆ ภูเขาบาเต๋ในเขตโก คาย ถี เมืองหลินซอน 
ใกล้กับเมืองออกแก้ว ประเทศเวียดนาม 
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ผู้ศึกษาเห็นว่า โบราณสถานนอกเมืองข้างต้น ต้ังอยู่ในพื้นท่ีด้านทิศตะวันตกของเมืองโบราณ
ท้ังส้ิน รวมถึงพระปฐมเจดีย์ด้วย ท้ังนี้โบราณสถานเหล่านี้มักต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีทางน้ำผ่าน (แผนท่ีท่ี 
21-22) ลักษณะดังนี้คล้ายคลึงกับการอยู่อาศัยของพระสงฆ์ในสังฆะท่ีเป็นวัดถ้ำของอินเดียเป็นอย่าง
มาก คือ อยู่ใกล้ทางน้ำและช่องเขาซึ่งอาจเป็นเส้นทางการค้าได้ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีการ
ควบคุมทางน้ำ หรือการค้าโดยกลุ่มสงฆ์ท่ีอาจจำพรรษาอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวแบบท่ีอินเดีย ผู้ศึกษาต้ัง
ข้อสังเกตว่า ภายในกรอบระยะเวลาท่ีทำการศึกษา หลักฐานศาสนสถานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำ สัมพันธ์กับศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูเสียมากกว่าดัง
ปรากฏกลุ่มเทวาลัยคอกช้างดิน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณ
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ มีเทวสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูต้ังอยู่ใกล้ ๆ 
สันนิษฐานว่า เป็นสระน้ำศักด์ิสิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ รวมท้ังอาจใช้เป็นสระ
น้ำท่ีกักน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรด้วย (ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, 2545: 8-13) 

 

 
แผนท่ีท่ี 21 ตำแหน่งโบราณสถานนอกเมืองโบราณอู่ทอง 

(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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แผนท่ีท่ี 22 ตำแหน่งโบราณสถานในบริเวณเมืองนครปฐมโบราณ 

(ท่ีมา: ผาสุข อินทราวุธ, 2543: 255) 
 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ จารึกพระเจ้าปูรณวรมัน จังหวัดชวาตะวันตก อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 10 
สลักรูปพระบาทของพระเจ้าปูรณวรมันไว้บนโขดหินใหญ่กลางแม่น้ำ โดยเปรียบพระบาทของพระองค์
เป็นด่ัง “วิษณุบาท” (Guy, 2014: 10) (ภาพท่ี 127) หลักฐานนี้แม้จะไม่แสดงถึงการจัดการน้ำเพื่ อ
ประโยชน์ทางการเกษตรโดยตรง แต่สะท้อนให้เห็นถึงการท่ีศาสนาเข้าไปทำให้แม่น้ำเกิดความ
ศักดิ์สิทธิ์ผ่านการให้สายน้ำไหลผ่านข้อความท่ีได้ประกาศเอาไว้ ณ ท่ีนั้น  

อย่างไรก็ดีลักษณะการสร้างเจดีย์ไว้บนเขาต้นน้ำอย่างเจดีย์บนยอดเขาพระและยอดเขาทำเทียม 
เมืองอู่ทองนั้น อาจเข้าข่ายการทำให้เกิดน้ำศักด์ิสิทธิ์ไหลเข้าเมืองแต่ไม่พบความชัดเจนมากนัก 
รวมท้ังยังไม่พบหลักฐานอื่นสนับสนุนว่าเจดีย์เหล่านี้สัมพันธ์กับเส้นทางการค้า หรือการจัดการท่ีดินทำกิน ผู้
ศึกษาจึงเช่ือว่า พระสงฆ์ผู้อาศัยนอกเมืองในระยะพุทธศตวรรษท่ี 6-12 อาจกระทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
ศาสนา และโบราณสถานเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีแสวงบุญนอกเมืองเท่านั้นยังไม่แสดงบทบาท
ด้านการจัดการสังคมท่ีชัดเจน 
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ภาพท่ี 127 จารึกพระเจ้าปูรณวรมัน 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 11) 
 

ท้ังนี้จากการศึกษาท่ีถ้ำอชันตาพบว่า แม้สงฆ์จะปลีกวิเวกจากสังคมเมืองเข้าสู่ป่า แต่สงฆ์
ยังคงได้รับการสนับสนุนจากพระราชวงศ์อยู่เสมอและต่อเนื่อง โดยปรากฏจารึกการอุปถัมภ์ให้ขุดถ้ำแห่งนี้
ครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษท่ี 7-8 ภายใต้การดูแลของราชวงศ์ศาตวาหนะ ก่อนจะได้รับการอุปถัมภ์อย่างมาก
โดยราชวงศ์วกาฏกะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 10-13 หากช่วงใดท่ีราชวงศ์วกาฏกะประสบกับปัญหา 
ท้ังด้านเศรษฐกิจและสงคราม หรือแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินหันไปสนใจศาสนาฮินดูมากกว่า การขุดถ้ำ
หรือการดูแลจะถูกหยุดลงเป็นช่วง ๆ ทำให้ปรากฏร่องรอยของถ้ำท่ียังขุดไม่เสร็จร่วมกับถ้ำท่ีทำการขุด
เป็นท่ีเรียบร้อย ในท้ายท่ีสุดถ้ำอชันตาก็ถูกท้ิงร้างโดยสมบูรณ์หลังการส้ินพระชนม์ของพระเจ้าหริเสนะ 
แห่งราชวงศ์วกาฏกะ นำมาซึ่งความเส่ือมถอยของราชวงศ์วกาฏกะในแถบท่ีราบสูงเดคข่าน  (Singh, 
2012: 14-33) 
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ในทางเดียวกันบริเวณโดยรอบพระปฐมเจดียเ์ป็นพื้นท่ีซึ่งพบหลักฐานเนื่องในวัฒนธรรมทวารวดี
เป็นจำนวนมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง อาจสะท้อนได้ว่า โบราณสถานใหญ่นอกเมืองแห่งนี้เป็นศาสนสถานสำคัญ
ท่ีได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์อย่างต่อเนื่อง ในฐานะท่ีแสวงบุญสำคัญทางศาสนาหรือเพื่อประกอบ 
การทำบุญของผู้ศรัทธาให้สมบูรณ์ ดังเช่นจารึกสมัยราชวงศ์ศาตวาหนะท่ีถ้ำอชันตาช้ีว่า การทำบุญ
แด่สังฆะแห่งนี้เป็นเพื่อผลบุญของผู้ถวาย (Singh, 2012: 21-22) หากพิจารณาจากลักษณะของ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ถึงโครงข่ายของพระสงฆ์ท้ังในเมืองและนอกเมืองท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน
และตัดไม่ขาดอย่างสมบูรณ์ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้พุทธศาสนาสร้างโครงข่ายทางสังคมท่ีแผ่ขยายไป
ในหลายพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ภายในเมืองและเป็นสถานท่ีแสวงบุญนอกเมือง  

ทว่า จากการศึกษาในประเด็นโบราณสถานท่ีอยู่นอกหรือในเมืองในครั้งนี้  ยังไม่พบ 
ข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนักถึงเรื่องของแนวคิดของสงฆ์ท่ีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มสงฆ์ภายในเมืองกับ
กลุ่มสงฆ์นอกเมืองดังท่ีสตีเฟน เมอร์ฟีได้ต้ังข้อสังเกตไว้ข้างต้น แต่พอจะอนุมานได้ว่า กลุ่มศาสนสถาน
ถ้ำอย่างถ้ำเขางู จังหวัดราชบุรีนั้น อาจเป็นท่ีจำพรรษาของกลุ่มพระผู้ปฏิบัติธุดงค์ ปลีกตัวออกไปอาศัย
อยู่ตามป่าเขาอยู่เดิม ก่อนท่ีจะได้รับการอุปถัมภ์กระท่ังเกิดการสร้างพระพุทธรูปสลักบนผนังถ้ำต่าง ๆ ขึ้น
ในภายหลัง 

อนึ่ง หลักฐานจำนวนมากมีลักษณะท่ีแสดงความสัมพันธ์กับสังคมเมืองหรืออยู่ภายในเขตเมือง 
อาจเป็นผลมาจากลักษณะพิเศษประการหนึ่งของตัวพุทธศาสนาเอง คือ พุทธศาสนาในเอเชีย -
ตะวันออกเฉียงใต้ได้เดินทางออกจากอนุทวีปพร้อม ๆ กับการเจริญเติบโตทางการค้า ในขณะเดียวกัน
ศาสนาพราหมณ์ได้มีการเดินทางออกมาด้วยเช่นกัน จึงทำให้แนวคิดบางประการของศาสนาท้ังสอง
เกิดการผสมผสานกันภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พุทธศาสนาได้รับเอาพิธีกรรมบางประการของ
ศาสนาพราหมณ์มาใช้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของแนวคิดความเป็นกษัตริย์ (Ray, 1994: 133;  
คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, 2560: 13-14) และด้วยลักษณะเด่นของพุทธศาสนาท่ีคณะสงฆ์จะอยู่ร่วมกันเป็นคณะ
หรือเป็นสังฆะ ลักษณะเช่นว่านี้ยิ่งเรียกร้องให้ชนช้ันนำเข้ามาสัมพันธ์กับพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นในฐานะ
ผู้อุปถัมภ์พระศาสนา ส่งผลให้กลุ่มชนช้ันสูงได้รับการดูแลและเชิดชูจากคณะสงฆ์ท่ีเป็นท่ีเคารพต่อ 
คนในสังคม ควบคู่ไปกับรูปแบบพิธีกรรมท่ีมีความซับซ้อนและสนองต่อสถาบันกษัตริย์โดยตรงของ
ศาสนาพราหมณ์ ยิ่งเป็นการยกระดับให้กับชนช้ันปกครองโดยตรง ฉะนั้นการพบจารึกในเขตพื้นท่ี  
ท่ีเป็นเมืองโบราณมากกว่าในพื้นท่ีอื่น อาจพิจารณาได้ว่า เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนา
กับการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ปกครอง พร้อมท้ังยังสะท้อนถึงการรับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาการความเป็นสังคมท่ีมีความซับซ้อนแบบเมือง รัฐ หรืออาณาจักร 
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5.4 สรุปผลการจัดจำแนกหลักฐานและข้อสังเกตต่าง ๆ 

จากการจำแนกหลักฐานอันประกอบด้วย จารึก ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม สามารถสรุป
ข้อสังเกตต่าง  ๆได้เป็นประเด็นย่อย 4 ประเด็น ได้แก่ แหล่งท่ีมาของรูปแบบศิลปะ ค่าอายุสมัยของหลักฐาน 
การกระจายตัวของหลักฐาน และข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเรื่องคติการสร้างและร่องรอยนิกายท่ีมีอิทธิพล
ต่อหลักฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.4.1 แหล่งที่มาของรูปแบบศิลปะ 

ข้อมูลของหลักฐานข้างต้นในทุกประเภทบ่งว่ามีท่ีมาสำคัญ 2 พื้นท่ีคือ อินเดียใต้และอินเดียเหนือ 
หลักฐานประเภทจารึกเป็นหลักฐานท่ีแสดงอิทธิพลจากอินเดียภาคใต้มากท่ีสุด สังเกตได้จากปริมาณจารึก
ท่ีจารึกด้วยตัวอักษรปัลลวะมากถึง 57 ช้ิน จากปริมาณจารึกท้ังหมดท่ีทำการศึกษา 69 ช้ิน มีเพียงจารึก
ในเมียนมา 4 หลักเท่านั้นท่ีปรากฏรูปแบบตัวอักษรนาครีของอินเดียเหนือ  

หลักฐานประติมากรรมสะท้อนให้เห็นถึงท่ีมาของรูปแบบศิลปะ 5 สกุลหลัก คือ ศิลปะอมราวดี 
ศิลปะอนุราธปุระอิทธิพลศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะ หรืออนุราธปุระตอนปลาย ศิลปะปัลลวะ ศิลปะคุปตะ 
และศิลปะหลังคุปตะ เมื่อพิจารณาลักษณะเด่นทางศิลปะพบว่า ปรากฏร่องรอยของอิทธิพลของศิลปะ
หลังคุปตะ และศิลปะอนุราธปุระอิทธิพลศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะมากท่ีสุดจำนวน 32 ช้ินจากหลักฐาน
ท้ังหมด 94 ช้ิน ท้ังนี้ผู้ศึกษาต้ังข้อสังเกตว่า พระพุทธรูปในศิลปะทั้งสองสกุลนี้ แยกออกจากกันได้ยาก 
เนื่องจากลักษณะของการครองจีวรและริ้วจีวรท่ีคล้ายคลึงกัน คือ ห่มจีวรเฉียง เรียบไม่มีริ้ว แต่ใน
ศิลปะอนุราธปุระตอนปลายนั้นพบเฉพาะพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ต่างจากศิลปะหลังคุปตะ
ท่ีมีการสร้างพระพุทธรูปประทับยืนและประทับนั่ง หากประทับนั่งจะปรากฏท้ังขัดสมาธิเพชรและ
ประทับนั่งห้อยพระบาท อย่างไรก็ดีจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิทั้งหมด
ในอุษาคเนย์ นิยมประทับนั่ง ขัดสมาธิราบท้ังหมด อาจเป็นอิทธิพลศิลปะลังกา อย่างไรก็ดี หม่อมเจ้า
สุภัทรดิศ ดิศกุลทรงเคยมีข้อวินิจฉัยว่า อาจเป็นลักษณะของการปรับใช้ ศิลปะอมราวดีท่ีเข้ามามี
อิทธิพลก่อนหน้าให้เข้ากับศิลปะสกุลอื่น ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของอุษาคเนย์ 

เช่นเดียวกัน หลักฐานสถาปัตยกรรมแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของรูปแบบศิลปกรรมท้ังจาก
อินเดียเหนือและอินเดียใต้ ปรากฏขึ้นพร้อมกันในสถาปัตยกรรมคนละประเภท เช่น สถูปมีความคล้ายคลึง
กับศิลปะอมราวดี ส่วนอาคารในผังยกเก็จมีลักษณะของศิลปะคุปตะ-ปาละ เป็นต้น  

จึงสรุปในประเด็นนี้ได้ว่า ศิลปะอุษาคเนย์ได้รับอิทธิพลจากหลายพื้นท่ีของอินเดีย และ 
อาจรวมถึงเกาะลังกาด้วย ก่อนจะเกิดกระบวนการปรับใช้ให้เข้ากับสุนทรียภาพภายในภูมิภาค ทำให้ปรากฏ
การผสมผสานกันของรูปแบบศิลปกรรมท้ังอินเดียเหนือและอินเดียใต้อย่างชัดเจน 

 



  352 

5.4.2 ค่าอายุสมัยของหลักฐาน  

ค่าอายุของหลักฐานตามรูปแบบศิลปกรรมหลัก 3 รูปแบบคือ อิทธิพลศิลปะอมราวดี อิทธิพล
ศิลปะคุปตะ และอิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ อาจแบ่งออกได้เป็นช่วงย่อย 3 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงที่ 1 อิทธิพลศิลปะอมราวดี มีอายุของหลักฐานเฉล่ียอยู่ท่ีปลายพุทธศตวรรษท่ี 10 
ถึงพุทธศตวรรษท่ี 11  

ช่วงที่  2 อิทธิพลศิลปะคุปตะ มีอายุเฉล่ียอยู่ ท่ีปลายพุทธศตวรรษท่ี 11 ถึง 
พุทธศตวรรษท่ี 12  

ช่วงที่ 3 อิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ีพุทธศตวรรษท่ี 12-13  
ค่าลำดับอายุของหลักฐานสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยของหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลท่ีทรง 

ได้อภิปรายไว้ว่า กลุ่มหลักฐานท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะอมราวดีมีอายุท่ีเก่ากว่ากลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะ
คุปตะ-หลังคุปตะ และเกิดการปรับใช้ศิลปะอมราวดีท่ีเข้ามามีอิทธิพลก่อนหน้า 

ด้านหลักฐานจารึกพบว่า มีหลักฐานจารึกท่ีอาจเก่าท่ีสุดอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 8 คือ จารึก
ตวง ปวก คยี จากประเทศเมียนมา กำหนดอายุจากตัวอักษรพราหมีได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 8-10 
อย่างไรก็ดีจารึกท่ีทำการศึกษาท้ัง 69 หลัก มีค่าอายุเฉล่ียอยู่ท่ีพุทธศตวรรษท่ี 12 ตามค่าอายุของ
ตัวอักษรปัลลวะคือราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 ตัวอักษรปัลลวะนี้เป็นตัวอักษรหลักท่ีใช้การจารึก
ข้อความในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เดียวกับหลักฐานประเภทอื่น ๆ ท่ีมีอายุเฉล่ียอยู่ ท่ี  
พุทธศตวรรษท่ี 12 ด้วย 

การพบหลักฐานท่ีมีอายุเป็นกลุ่มกันอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 10-13 นั้น ใกล้เคียงกับช่วงปลาย
สมัยอินโด-โรมัน ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-10 ซึ่งการค้าข้ามอ่าวเบงกอลเจริญขึ้นอย่างมากภายใต้การอุปถัมภ์
ของราชวงศ์กุษาณะและศาตวาหนะ มีการหล่ังไหลท้ังเข้าและออกของสินค้า วัฒนธรรม และศาสนา
จากอนุทวีปและดินแดนโดยรอบท่ีเรือสินค้าจากอินเดียเดินทางไปถึง (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 43)  

หลักฐานทางโบราณคดีช้ีว่า การปรากฏหลักฐานท่ีแสดงอิทธิพลของอินเดียเริ่มข้ึนอย่างชัดเจน
ราว 3,000 ปีมาแล้ว พบหลักฐานประเภทลูกปัดหินกึ่งมี ค่า ก่อนจะเริ่มหนาแน่นขึ้นในช่วง  
พุทธศตวรรษท่ี 4-5 เริ่มพบหลักฐานประเภทลูกปัดแก้ว ภาชนะดินเผาแบบตกแต่งด้วยลายซี่ฟันเฟือง
และแบบปุ่มแหลมตรงกลาง รวมท้ังภาชนะสำริดเนื้อบางประดับลวดลายอย่างอินเดีย ก่อนจะ
หนาแน่นท่ีสุดในช่วงหลังพุทธศตวรรษท่ี 5 เริ่มปรากฏหลักฐานประเภทเหรียญตราและตราประทับ 
รวมทั้งเกิดรัฐฟูนันขึ้นในพื้นท่ีปากแม่น้ำโขง 
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ก่อนจะเริ่มปรากฏหลักฐานจำพวกจารึกและศิลปกรรมอื่น ท้ังประติมากรรมและสถาปัตยกรรม 
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 9 อันแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปะจากอินเดียอย่างชัดเจน ท้ังนี้ 
ในลักษณะเดียวกันคือราวพุทธศตวรรษท่ี 6-10 เริ่มปรากฏเอกสารจำนวนมากในอินเดียอ้างถึงดินแดน
ทางทิศตะวันออก พร้อมระบุช่ือว่า สุวรรณทวีปหรือสุวรรณภูมิ เช่น มหานิเทส (Mahaniddesa) อายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 6-7 มิลินทปัญหา เขียนขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 7 ถึง 8 พฤหัตกถาของคุณาฒยะ 
(Gunadhya Brhatkatha) อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 8-10 หรือมารกัณเฑยปุราณะ (Maragandheya 
Purana) อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 9-11  

การเริ่มปรากฏหลักฐานอย่างมากในช่วงเวลานี้สอดคล้องกับค่าอายุเฉล่ียข้างต้นของหลักฐาน
ทุกประเภทท่ีหนาแน่นอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 -12 พร้อมกับหลักฐานท่ีมีอายุเก่ากว่าคือ        
ราวพุทธศตวรรษท่ี 8-10 อันแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของระลอกของการติดต่อระหว่างอินเดีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

5.4.3 การกระจายตัวของหลักฐาน 

จากการศึกษาหลักฐานข้างต้นพบว่า หลักฐานมีการกระจายตัวเป็นกลุ่มอยู่ในบริเวณเดียวกัน
ทุกประเภท แต่ยังไม่แพร่หลายในวงกว้าง (แผนท่ีท่ี 23-27) 
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แผนท่ีท่ี 23 การกระจายตัวของจารึกประเภทต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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แผนท่ีท่ี 24 การกระจายตัวของประติมากรรมประเภทต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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แผนท่ีท่ี 25 การกระจายตัวของพระพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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แผนท่ีท่ี 26 การกระจายตัวของภาพเล่าเรื่องประเภทต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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แผนท่ีท่ี 27 การกระจายตัวของสถาปัตยกรรมประเภทต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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รูปแบบการกระจายตัวของหลักฐานประเภทต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นว่า หลักฐานในระยะนี้
สัมพันธ์กับบริเวณท่ีเฉพาะและกระจายตัวเป็นกลุ่มกันคือ พื้นท่ีท่ีมีร่องรอยการติดต่อกับวัฒนธรรมอินเดีย
ในระยะแรกและเป็นบริเวณท่ีเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณระยะแรก อาทิ ในพื้นท่ี
ประเทศไทยจารึกมีความหนาแน่นในบริเวณภาคกลางตลอดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ครอบคลุมถึง
พื้นท่ีภาคตะวันตกและเขตรอยต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมท้ังภาคใต้บางส่วน ในบริเวณท่ีพบจารึก
กระจายตัวอยู่นั้น มีข้อมูลทางโบราณคดีช้ีถึงการรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียมาแล้วต้ังแต่ยุค 
ก่อนประวัติศาสตร์ สะท้อนถึงพัฒนาการท่ีต่อเนื่องจากยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ เช่น 
ลูกปัดหินคาร์เนเลียนรูปสิงโต จากแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี มีอายุการผลิต
ในอินเดียต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 3 หรือราว 2,200 -2,000 ปีมาแล้ว ลูกปัดรูปสิงโตนี้ยังพบใน 
แหล่งโบราณคดีอื่นท่ีมีลักษณะต้ังประชิดชายฝ่ังทะเลด้วย เช่น แหล่งโบราณคดีวัดอัมพาวาส จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี, แหล่งโบราณคดีภูเขาทอง จังหวัดระนอง เป็นอาทิ  

นอกจากลูกปัดหินคาร์เนเลียนรูปสิงโตข้างต้น ท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร จังหวัด
กาญจนบุรี ยังพบภาชนะสำริดเนื้อบางรูปทรงคล้ายขัน ลักษณะเด่นของโบราณวัตถุช้ินนี้คือ เนื้อสำริด
ท่ีมีความบางมาก สะท้อนเทคนิควิธีการหล่อแบบสูญขี้ผ้ึง (Lost-wax casting) เป็นเทคนิคการผลิต
วัตถุสำริดท่ีนิยมมากในอินเดียต้ังแต่ราวปลายราชวงศ์โมริยะก่อนถูกพัฒนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ในสมัย
ราชวงศ์คุปตะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 4-5 หรือราว 2,100-2,000 ปีมาแล้ว ด้านบนผิวภาชนะปรากฏ
ลวดลายผู้หญิงยืนอยู่ใกล้กับอาคาร แต่งกายอย่างอินเดีย มีเอวท่ีคอด ไหล่ท่ีกว้างตามแบบสตรีชาวอินเดีย 
(Singh and Singh, 2016: 20-23; กรมศิลปากร, 2561: 19) (ภาพท่ี 128)  

 

 
ภาพท่ี 128 ภาชนะสำริดเนื้อบางมีรูปผู้หญิง จากแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี 

(ท่ีมา: กรมศิลปากร, 2561: 19) 
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ไฮเรม วู๊ดวาร์ด ต้ังข้อสังเกตว่า เทคนิคการหล่อสำริดเช่นนี้มีความใกล้เคียงกับกลองมโหระทึก
สำริดในวัฒนธรรมด่งเซิน (Dong son Culture) คือ มีผิวที่บาง ท้ังบนภาชนะยังปรากฏลวดลายวงกลม
มีจุดคล้ายกับกลองมโหระทึกท่ีพบจากถ้ำองบะ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี แต่ด้วยลวดลายสตรีแสดง
ความสัมพันธ์กับศิลปะแบบอมราวดีอย่างชัดเจน (Woodward, 2003: 27-28)  

ภาชนะสำริดเนื้อบางนี้ยังพบอีกใบหนึ่งจากแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพร ภาชนะใบนี้
มีลักษณะคล้ายกับใบแรก คือ เนื้อสำริดบางมาก บนภาชนะช้ินนี้มีการประดับลวดลายรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
วนรอบผิวของภาชนะโดยหนึ่งในสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีสัตว์ผสมลักษณะลำตัวคล้ายสิงโต แต่มีปีกและ 
หัวอย่างนก หรือตัวกริฟฟิน (ภาพท่ี 126) ซึ่งเป็นท่ีนิยมแพร่หลายอยู่ในบริเวณตอนเหนือของอินเดีย
ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 3-6 หรือสมัยราชวงศ์โมริยะ-ศุงคะ สัตว์ผสมชนิดนี้มีท่ีมาจากวัฒนธรรมกรีก 
(Glover and Jahan, 2014: 91-96) ท้ังนี้องค์ประกอบเนื้อสำริดของภาชนะท้ังสองมีลักษณะเป็นสำริด
ประเภทท่ีมีดีบุกสูง (High tin-bronze) ภาชนะสำริดท่ีมีส่วนประกอบของดีบุกสูงในอนุทวีปนั้น พบกระจาย
ต้ังแต่ฝ่ังตะวันตกท่ีเมืองตักศิลาถึงรัฐอัสสัมในอินเดียตะวันออก โดยพบมากในพื้นท่ีเบงกอลตะวันตก 
จึงอาจมีการผลิตในบริเวณดังกล่าว (Bennett and Glover, 1990: 106-107, 111) 

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเนินพลับพลา เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  พบ 

โครงกระดูกทารก 1 โครง อายุราว 36-40 สัปดาห์ สามารถกำหนดอายุจากช้ินส่วนถ่านบริเวณศีรษะ
ด้วยวิธี AMS ได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 8 หรือช่วงหัวเล้ียวหัวต่อทางประวัติศาสตร์ (หรือช่วงก่อนวัฒนธรรม
ทวารวดี) บริเวณเข่าท้ังสองข้างของโครงกระดูกทารกได้พบลูกปัดแก้วทรงกระบอกสีฟ้าอมเขียวมัดเข่า
ท้ังสองข้างรวมกันไว้ (สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2558ข : 130-138) ลูกปัดแก้วนี้เป็นลูกปัดแก้วสีเดียว
ทรงกระบอก มีแหล่งผลิตสำคัญกระจายตัวอยู่หนาแน่นในอินเดียภาคใต้ ต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี  6 
โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีอาริกเมฑุ รัฐอานธรประเทศ เป็นต้น  

ปีเตอร์ ฟรานซิส (Peter Francis) อธิบายต่อไปว่า การผลิตลูกปัดแก้วในอินเดียภาคใต้นั้น 
เริ่มขึ้นในช่วงปลายยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงต้นยุคประวัติศาสตร์ หรือราว 2,500 ปีมาแล้ว ก่อนจะ
กระจายออกไปยังดินแดนต่าง ๆ ท้ังศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบของสินค้า ต่อมา
เทคนิควิธีการผลิตแบบอินเดียใต้ท่ีเรียกว่า ลาทา (Lada) ได้กระจายไปสู่อินเดียภาคตะวันตกและเหนือ 
รวมถึงศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจกระจายผ่านการเคล่ือนย้ายช่างฝีมือตามคำส่ังของผู้ปกครอง 
หรือเกิดการแลกเปล่ียนช่างฝีมือกันโดยตรง ซึ่งอาจเป็นผลจากการขยายตัวทางการค้าในสมัยราชวงศ์โมริยะ 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 3-6 (Francis, 2002: 31, 38; ผุสดี รอดเจริญ, 2559: 16; ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 91) 
การแพร่กระจายวิธีการผลิตลูกปัดแก้วจากอินเดียมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นพบร่องรอยการผลิต
อยู่หลายพื้นท่ีโดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทย เช่น แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพร 
แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด จังหวัดกระบี่ โดยแหล่งโบราณคดีท้ังสองกำหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 5 
หรือ 2,000 ปีมาแล้ว (อมรา ศรีสุชาติ, 2533: 33)  
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ทางตอนใต้ของเวียดนามในขณะนั้น เมืองโบราณออกแก้วได้มีการรับวัฒนธรรมจากภายนอก
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ดังปรากฏคูน้ำคันดินรอบเมืองอย่างชัดเจน มีการจัดการน้ำ การเบ่ียงน้ำจาก
พื้นท่ีน้ำท่วม เป็นส่วนหนึ่งของการชลประทาน มีการแบ่งพื้นท่ีอาศัยกับพื้นท่ีเพาะปลูกอย่างชัดเจน 
คล้ายกับระบบเมืองในอินเดีย อาทิ นาคารชุนโกณฑะ (Ray, 2014: 142-143; Manguin, 2004: 
300; ดี.จี.อี. ฮอลล์, 2557: 1, 42) ท้ังยังพบหลักฐานประเภทลูกปัดแก้วจำนวนมากในเมืองออกแก้ว 
ส่วนใหญ่เป็นลูกปัดแก้ว แบบอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific beads) มีลักษณะสำคัญเป็นสีเดียว (Ray, 
1994: 95; Miksic, 2017: 163) มีลักษณะเดียวกับลูกปัดจากการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณปาก
แม่น้ำโขงซึ่งพบร่วมกับการอยู่อาศัยในยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องถึงสมัยสำริด  

ผาสุข อินทราวุธเสนอว่า การรับวัฒนธรรมหรือวิธีการต่าง ๆ จากอนุทวีปนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลา
ท่ีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีการผลิตโลหกรรม ภาชนะดินเผา 
เครื่องมือขนาดเล็ก เช่น เบ็ดตกปลา รวมถึงมีระบบการค้าภายในท่ีซับซ้อนอยู่แล้ว เช่น การกระจายตัว
ของกลองสำริดแบบด่งเซินท่ีพบท่ัวภูมิภาค หรือการพบเครือข่ายการผลิตและกระจายก้อนแร่ทองแดง
ในเขตจังหวัดลพบุรี อีกท้ังหลักฐานการฝังศพช้ีให้เห็นถึงระบบการแบ่งชนช้ันทางสังคมหรือสถานะ
ความร่ำรวยของผู้คนในสังคม ตัวอย่างเช่น แหล่งโบราณคดีเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย 
ผู้คนบางคนมีของอุทิศในหลุมท่ีฟุ่มเฟือยกว่าผู้อื่น อันแสดงสภาพสังคมท่ีซับซ้อนมีการอยู่อาศัยท่ี
หนาแน่น และรู้จักการค้าขายทางไกลแล้ว (Ray, 1994: 94; ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 87-88)  

ชาร์ล ไฮแอม (Charles Higham) เสนอว่า ปัจจัยหนึ่งท่ีทำให้สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีความพร้อมท่ีจะรับเอาวัฒนธรรมภายนอกมาปรับใช้ เนื่องด้วยตั้งแต่สมัยสำริดประชากรในเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะการเลือกแหล่งท่ีต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีใกล้แหล่งน้ำ ท่ีลุ่มใกล้แหล่งน้ำ หรือ
น้ำท่วมถึง ซึ่งเหมาะสมแก่การหาอาหาร ทำให้ชุมชนมีความพร้อมไม่อดอยาก และคุ้นเคยกับระบบ
เครือข่ายทางน้ำเป็นอย่างดี (Higham, 2002: 155-157, 166-167) จึงเป็นการง่ายต่อการรับเอาวัฒนธรรม
จากภายนอกมาปรับใช้ หรือมีการแลกเปล่ียนสินค้ากับโลกภายนอก 
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ดังเหตุผลและหลักฐานข้างต้น สังเกตได้ว่า การท่ีหลักฐานมีความหนาแน่นอยู่ในบริเวณเหล่านี้
ช้ีให้เห็นพัฒนาการของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการก่อตัวของชุมชน
และพัฒนาการความซับซ้อนทางสังคมของชุมชนต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสืบถึง 
ยุคประวัติศาสตร์ ท้ังนี้เมื่อพิจารณาร่วมกับประเภทของจารึกพบว่า จารึกหลักธรรมในพุทธศาสนามีปริมาณ
ท่ีมากกว่าจารึกประเภทอื่นในช่วงเดียวกัน คือ 47 หลัก การพบจารึกหลักธรรมท่ีมากเป็นพิเศษนี้  
อาจแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการรับพุทธศาสนาของสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนต้น อโรร่า โรเซส-ลิม
เสนอว่า ชนช้ันสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หยิบยืมความคิดบางอย่างของพุทธศาสนาและศาสนา
พราหมณ์มาใช้ในการสร้างความชอบธรรมของตนด้วยระบบสัญลักษณ์ทางศาสนา (Roxas-Lim, 
2013: 88) จากการศึกษาข้างต้นกรณีจารึกเย ธมฺมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สัมพันธ์กับการทำบุญ
มากกว่าการจารึกขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่พระศาสนา หรือความนิยมปักเสาธรรมจักรในเมืองต่าง ๆ 
ในเขตวัฒนธรรมทวารวดี ท่ีมิใช่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่เป็นการ
แสดงถึงการแพร่อำนาจของวัฒนธรรมทวารวดีท่ีอาจได้รับอิทธิพลจากเรื่องราวของพระเจ้าอโศกมหาราช
ได้เคยกระทำไว้ในอดีต จึงอาจพิจารณาได้ว่า พุทธศาสนาท่ีเข้าสัมพันธ์กับสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ช่วงต้นยุคประวัติศาสตร์มีบทบาทในฐานะศาสนาหรือความเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับการสร้างกุศลเพื่อวัตถุประสงค์
ทางการปกครอง  
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บทที่ 6  

พัฒนาการและบทบาทของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

พุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการศึกษาหลักฐาน
ทางโบราณคดีในบทก่อนหน้าจะเห็นได้ว่า การมาถึงของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอินเดีย ณ ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้นำมาซึ่งการเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างชัดเจน เกิดการรับตัวอักษรและ
ภาษาจากอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต ปรากฏให้เห็นผ่าน
หลักฐานประเภทจารึก และหลักฐานประเภทดังกล่าวยังสะท้อนถึงการรับเอาแนวคิดทางปรัชญาของ
พุทธศาสนาและระบบความเช่ือชุดใหม่ นำไปสู่การสร้างศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบเช่น พระพุทธรูป 
พระโพธิสัตว์ ธรรมจักร รวมถึงสถูปและเจดีย์ โดยมีศิลปะสกุลช่างต่าง ๆ จากอินเดียเป็นพื้นฐาน รวมท้ัง
ศิลปะจากเกาะลังกา 

สังคมท่ีพัฒนาขึ้นโดยอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียนี้ สอดรับกับตำนานโบราณในเอกสารจีน
อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 8 ระบุถึง การกำเนิดขึ้นของอาณาจักรฟูนันเอาไว้มีนัยยะสำคัญว่า พระราชา
องค์แรกของอาณาจักรแห่งนี้เป็นพราหมณ์จากอินเดียช่ือ “โกณฑินยะ” ได้เดินทางมายังดินแดนทะเลใต้ 
ตามคำบอกของเทวดาประจำตระกูลซึ่งได้มอบศรให้ในความฝัน ครั้นตอนเช้าโกณฑินยะพบศรวางอยู่
ท่ีโคนต้นไม้ในเทวาลัย จึงได้ลงเรือเดินทางมาถึงอาณาจักรแห่งนี้ก่อนจะได้พบราชินีของฟูนันช่ือว่า 
“ลิวเย่ (Liu-ye)” หรือนางใบมะพร้าวท่ีต้องการปล้นสะดมเรือของตน โกณฑินยะจึงแผลงศรทะลุเรือของนาง 
นางใบมะพร้าวจึงยอมอ่อนน้อมเป็นภรรยาของพราหมณ์หนุ่ม ขณะนั้นนางมิได้สวมส่ิงใด โกณฑินยะ
จึงพับผ้าเข้าและสวมลงไปบนศีรษะของนาง ก่อนเขาจะขึ้นปกครองประเทศและสืบราชวงศ์ต่อไป (Cœdès, 
1968: 37-38; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 12) ข้อความนี้ช้ีให้เห็นถึงการเข้ามาเปล่ียนแปลงระบบ
ระเบียบทางการปกครองเดิมของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีวัฒนธรรมอินเดียเป็นตัวขับเคล่ือน 
หรือเรียกได้ว่าเกิดกระบวนการ “ภารตภิวัฒน์” ขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ยอร์ช เซเดส์เช่ือว่า กระบวนการภารตภิวัฒน์เกิดขึ้นจากการเข้ามาติดต่อค้าขายของพ่อค้า
ชาวอินเดีย และพ่อค้าชาวอินเดียมีบทบาทโดยตรงในลักษณะ “ตัวเร่ง” การพัฒนารูปแบบการเมือง
การปกครองและแนวคิดทางศาสนาของผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ขึ้นมามีลักษณะอย่างรัฐ 
ดังปรากฏในตำนานข้างต้นท่ีสะท้อนถึงกระบวนการท่ีผู้นำพื้นเมืองแต่งงานกับชาวอินเดียรับเอาระบบชนช้ัน
มาปรับใช้ ต้ังตนเป็นกษัตริย์แบบอินเดีย เชิญพราหมณ์ชาวอินเดียเป็นที่ปรึกษา เกิดการจดบันทึกด้วย
ตัวอักษรแบบอินเดียโดยเฉพาะตัวอักษรปัลลวะจากอินเดียภาคใต้ มีการรับเอาศิลปะจากท่ีต่าง ๆ ท้ัง
อินเดียเหนือและใต้มาปรับใช้ให้เข้ากับรสนิยมตามท้องถิ่นนั้น ๆ (Cœdès, 1962: 21-27, 33-35; 
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 5-10)  
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ยอร์ช เซเดส์ และหิมานศุ พี. ราย เสนอว่า การเจริญขึ้นของพุทธศาสนามีผลโดยตรงต่อการ
ออกเดินทางค้าขายข้ามคาบสมุทรของชาวอินเดีย อันเป็นพื้นฐานให้เกิดกระบวนภารตภิวัฒน์ในเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ เพราะระบบการปกครองสงฆ์มีขนาดใหญ่มากขึ้น เมื่อสังฆะมีขนาดใหญ่โตขึ้น  
จึงเรียกร้องการอุปถัมภ์มากยิ่งขึ้น ส่ิงนี้เป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้มีการออกเดินทางเพื่อตามหาส่ิงของต่าง ๆ 
เช่น มาลัยจากดอกไม้ช้ันดี น้ำมันไม้หอม เพื่อมาถวายแก่สังฆะท่ีเหล่าพ่อค้านับถือ (Cœdès, 1968: 19-27; 
Ray, 1994: 126-127) พุทธศาสนาจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของรากฐานและการก่อตัวของวัฒนธรรม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระดับท่ีซับซ้อนขึ้น 

6.1 ที่มาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้  

จากหลักฐานท่ีทำการศึกษาในข้างต้น พบร่องรอยพุทธศาสนาเก่าท่ีสุดท่ีบูจัง วัลเลย์ ประเทศ
มาเลเซีย มีการขุดพบอาคารทรงกลม กำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-7 แต่ยังไม่ทราบอิทธิพล
ทางรูปแบบศิลปะและหน้าท่ีใช้งานท่ีแน่ชัด นักโบราณคดีผู้ขุดค้นเช่ือว่าเป็นอาคารท่ีใช้สำหรับประกอบ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องจากพบจารึกท่ีสลักคาถาทางพุทธศาสนาในบริเวณอาคาร แต่จารึกดังกล่าว
มีอายุท่ีต่างจากค่าอายุของตัวอาคารมาก จึงยังไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจน ท้ังอาคารดังกล่าวยังมีอายุท่ีโดด
ไปกว่าหลักฐานเนื่องในพุทธศาสนาอื่น ๆ ท่ีมีอายุเฉล่ียไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 9-10 

ท้ังนี้หลักฐานโดยภาพรวมสามารถจำแนกอิทธิพลของอินเดียท่ีปรากฏอยู่บนหลักฐานออก 
ได้เป็น 3 ท่ีมาหลัก คือ 1) อินเดียภาคใต้ ในพื้นท่ีของรัฐอานธรประเทศ ภายใต้อิทธิพลศิลปะ
อมราวดีและลังกา 2) อินเดียภาคเหนือ มีพื้นท่ีครอบคลุมรัฐอุตตรประเทศ รัฐมัธยประเทศ ภายใต้
อิทธิพลศิลปะคุปตะ และ 3) อินเดียภาคตะวันตก ในเขตท่ีราบสูงเดคข่านและรัฐมหาราษฎร์ ภายใต้
อิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ (แผนท่ีท่ี 28)  
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แผนท่ีท่ี 28 เขตอิทธิพลศิลปะอมราวดี คุปตะ และหลังคุปตะ 

(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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หลักฐานเนื่องในพุทธศาสนาท่ีสัมพันธ์กับอิทธิพลท้ัง 3 ข้างต้น จากการศึกษาพบว่ามีอายุระหว่าง
ราวพุทธศตวรรษท่ี 10-13 แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเวลาตามรูปแบบศิลปะท่ีมีอิทธิพลกับหลักฐานช้ินนั้น 
ๆ  

ช่วงที่ 1) อิทธิพลศิลปะอมราวดี อายุของหลักฐานเฉล่ียอยู่ท่ีปลายพุทธศตวรรษท่ี 10 
ถึงพุทธศตวรรษท่ี 11  

ช่วงที่  2) อิทธิพลศิลปะคุปตะ อายุเฉล่ียอยู่ ท่ีปลายพุทธศตวรรษท่ี 11 ถึง 
พุทธศตวรรษท่ี 12  

ช่วงที่ 3) อิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ อายุเฉล่ียอยู่ท่ีพุทธศตวรรษท่ี 12-13 

เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของพื้นท่ีอินเดียภาคเหนือ อินเดียตะวันตก และอินเดียภาคใต้ 
ต่อพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่า ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสำคัญในฐานะ
ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของนิกายต่าง  ๆ(แผนท่ีท่ี 1) สะท้อนว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับพุทธศาสนา
จากหลายส่วนของอนุทวีปและหลายช่วงเวลา อาจส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับพุทธศาสนา
มาจากหลายสำนักคิด 

ท้ังนี้ยังสะท้อนว่า การเริ่มปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเนื่องในพุทธศาสนาอย่างชัดเจนนั้น 
ช่วงเวลาสำคัญท่ีเริ่มเกิดการเปล่ียนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า
ระยะเวลาดังกล่าวคือ ราวพุทธศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีสังคมในอุษาคเนย์กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นรัฐโดยมี
พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์เป็นตัวผลักดัน (Murphy, 2016: 390-392) 

6.1.1 พุทธศาสนาจากอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ผาสุข อินทราวุธเสนอว่า ที่มาของพุทธศาสนาจากอินเดียสามารถแบ่งออกได้เป็น       
1) อิทธิพลจากลุ่มแม่น้ำกฤษณา-โคทาวรีในทางทิศใต้ 2) อิทธิพลจากอินเดียเหนือ 3) อิทธิพล
จากอินเดียตะวันตก 4) อิทธิพลจากอินเดียภาคกลางและท่ีราบสูงเดคข่าน และ 5) อิทธิพลจาก
อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ ผาสุขได้อธิบายไว้ดังนี้  

1) อิทธิพลจากลุ่มแม่น้ำกฤษณา-โคทาวรีในทางทิศใต้ ปรากฏหลักฐานสำคัญ
ประกอบด้วย การสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ความนิยมในการสร้างมหาสถูปขนาดใหญ่ รวมทั้งการใช้
ธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า  

2) อิทธิพลจากอินเดียเหนือ เห็นได้จากร่องรอยอิทธิพลศิลปะคุปตะ การสร้างสถูปจำลอง
ขนาดเล็ก รวมถึงการบรรจุจารึกคาถาสำคัญทางพุทธศาสนาไว้ภายในสถูปจำลองเหล่านั้น และท่ีสำคัญ 
คือ ความนิยมในคาถาเย ธมฺมา ซึ่งผู้คนในอินเดียเหนือขณะนั้นนับถือกันว่า เป็นหัวใจของพุทธศาสนา 
มีความศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่าพระบรมสารีริกธาตุ 
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3) อิทธิพลจากอินเดียตะวันตก เห็นได้จากสถูปท่ีสร้างบนฐานส่ีเหล่ียม 2 ช้ัน เช่น 
จันทิบาลังโดกัน เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย 

4) อิทธิพลจากอินเดียภาคกลางและที่ราบสูงเดคข่าน  ปรากฏร่องรอยสำคัญคือ 
ความนิยมสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในอิริยาบถนั่งห้อยพระบาท เห็นได้จากพระพุทธรูปตามซุ้มหน้าสถูป
ในถ้ำอชันตา หรือภาพสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนปฐมเทศนาจากถ้ำการ์ลีและถ้ำกันเหรี ภาพเล่าเรื่อง
พุทธประวัติตอนปฐมเทศนาจากถ้ำท้ังสองยังมีความคล้ายคลึงกับพระพิมพ์ท่ีพบกระจายอยู่ท่ัวไป 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย 

5) อิทธิพลจากอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพุทธศาสนาในสกุลวัชรยาน-ตันตระ 
มีหลักฐานสำคัญได้แก่ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี อันสะท้อนอิทธิพลตันตระผ่านการเหยียบย่ำ
สัตว์พาหนะของเทพเจ้าฮินดู (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 155-168)  

 

หลักฐานท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของผาสุขข้างต้นอย่างยิ่ง แต่หาก
พิจารณาอิทธิพลในส่วนอินเดียใต้เพิ่มเติมจะพบว่า อิทธิพลจากลุ่มแม่น้ำกฤษณา-โคทาวรีท่ีผาสุขระบุ 
หรืออินเดียภาคใต้ ภายใต้อิทธิพลศิลปะอมราวดีในพื้นท่ีของรัฐอานธรประเทศ ซึ่งผู้ศึกษาเลือกใช้
อธิบายนั้น มีเมืองสำคัญ 2 เมืองได้แก่ เมืองอมราวดีและเมืองนาคารชุนโกณฑะ เมืองท้ังสองได้รับ  
การขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในทางใต้ของอินเดีย เจริญขึ้นอย่างมากในราวพุทธศตวรรษท่ี 7 
ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์ศาตวาหนะและราชวงศ์อิกษวากุ ความเจริญนี้ทำให้ดินแดนท้ังสอง
อุดมไปด้วยปราชญ์ทางพุทธศาสนาและพราหมณาจารย์ผู้เช่ียวชาญพระเวทจากหลายพื้นท่ีของอินเดีย 
มารวมตัวกันศึกษาปรัชญาทางศาสนาและประกอบพิธีกรรมถวายกษัตริย์ผู้อุปถัมภ์ (Ray, 2014: 142-143) 

จารึกจากเมืองนาคารชุนโกณฑะกล่าวว่า ณ เมืองแห่งนี้สงฆ์จากหลายสำนักและนิกายอาศัย
อยู่ร่วมกัน บางวิหารต้ังช่ือตามนิกายท่ีสงฆ์ผู้อาศัยสังกัดอยู่ เช่น มหิศาสกวิหาระ โลโกตตรายวิหาระ 
บางวิหารต้ังช่ือตามสถานท่ีท่ีเหล่าสงฆ์จากมา เช่น สิงหาลวิหาร ข้อมูลจากจารึกยังกล่าวต่ออีกว่า 
เมืองแห่งนี้มีสงฆ์จากลังกามาพำนักมากกว่า 10,000 รูป ร่วมกันกับสงฆ์จากกาญจีปุรัม (ทมิฬนาฑู) 
สงฆ์จากกัษมีระ (แคชเมียร์) สงฆ์จากคันธาระ รวมท้ังสงฆ์จากกลิงคะ (โอริสสา) (ผาสุข อินทราวุธ, 
2542: 157-158; Ray, 2014: 143) แสดงให้เห็นว่า เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนา 
และยังช้ีให้เห็นอีกว่า สงฆ์จากสถานท่ีต่าง ๆ รวมท้ังสงฆ์จากต่างนิกายสามารถอาศัยอยู่รวมกัน  
ในพื้นท่ีหนึ่งได้ รูเพิร์ต เอ็ม. แอล. เกติน (Rupert M.L. Gethin) กล่าวว่า นอกจากนาคารชุนโกณฑะ
จะเป็นสถานท่ีท่ีสงฆ์จากท่ีต่าง ๆ มารวมตัวกันแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางสำคัญท่ีกระจายพระสงฆ์ออกไป
เทศนาธรรมยังสถานท่ีต่าง ๆ ท่ัวทั้งอนุทวีป (Gethin, 2012: 35-36) 
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ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่าพระพุทธศาสนาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
อาจมีท่ีมาจากเมืองนาคารชุนโกณฑะซึ่งเป็นศูนย์รวมสงฆ์จากหลากหลายท่ีมา เป็นต้นว่า สงฆ์จากคันธาระ 
(คุณวรมัน ?) อาจเดินทางมาพำนักท่ีนาคารชุนโกณฑะก่อนจะเดินทางต่อมายังอุษาคเนย์ หลักฐานท่ี
สนับสนุนข้อคิดเห็นดังกล่าวคือ จากการขุดค้นทางโบราณคดี ณ แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
พบเหรียญรูปเรือมีเสากระโดงคู่ซึ่งเป็นเหรียญในสมัยราชวงศ์ศาตวาหนะ เมืองนครปฐมโบราณก็พบ
ตราประทับดินเผารูปเรือมีเสากระโดงคู่ในลักษณะเดียวกันด้วย ตราประทับรูปเรือมีเสากระโดงคู่นี้
เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางการค้าของราชวงศ์ศาตวาหนะ ซึ่งแพร่หลายอยู่รอบอ่าวเบงกอล รวมถึง  
เมืองนาคารชุนโกณฑะ (Murthy, 1977: 3) ความสำคัญคือ การพบเหรียญของราชวงศ์ศาตวาหนะซึ่งเป็น
ราชวงศ์หนึ่งท่ีให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์กลุ่มสงฆ์หลายกลุ่มท้ังท่ีนาคารชุนโกณฑะ แสดงให้เห็นว่า 
พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจแพร่หลายจากเมืองนาคารชุนโกณฑะพร้อมกับการเข้ามาค้าขาย
ของพ่อค้าในช่วงเวลาของราชวงศ์ศาตวาหนะ 

ท้ังนี้ราชวงศ์ศาตวาหนะยังมีอิทธิพลครอบคลุมถึงพื้นท่ีรัฐมหาราษฎร์ ฝ่ังตะวันตกของท่ีราบสูง
เดคข่าน (Sinopoli, 2001: 163) โดยเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการสร้างพุทธศาสนาในถ้ำท่ีถ้ำอชันตา 
รวมถึงถ้ำอื่น ๆ ท่ีใกล้เคียงเช่น ถ้ำการ์ลี ถ้ำกันเหรี ถ้ำทาร์บาร์ ซึ่งในเขตบริเวณดังกล่าวนั้นผาสุข อินทราวุธ
ได้เสนอว่าเป็นต้นทางหนึ่งของพุทธศาสนาท่ีอุษาคเนย์ได้รับอิทธิพล ฉะนั้นการพบพระพุทธรูปอิทธิพล
ศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะ และพระพิมพ์ท่ีมีลักษณะคล้ายกับภาพสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนปฐมเทศนา
จากถ้ำการ์ลีและถ้ำกันเหรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจเป็นอิทธิพลมาจากการค้าข้ามคาบสมุทร
ของราชวงศ์ศาตวาหนะก็เป็นได้ 

อีกอิทธิพลหนึ่งซึ่งอาจไม่ได้ปรากฏร่องรอยจากศิลปกรรมชัดเจนมากนัก แต่อาจส่งอิทธิพล
ด้านพุทธศาสนาต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่ปรากฏในข้อเสนอของผาสุข อินทราวุธ คือ พื้นท่ี  
รัฐทมิฬนาฑู ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อพุทธศาสนาในอุษาคเนย์ เนื่องด้วยจารึกเมือง
นาคารชุนโกณฑะบรรยายถึงการเคล่ือนตัวของนิกายสถวีระจากอินเดียตะวันตกลงมายังภาคใต้ของอินเดีย 
มีศูนย์กลางสำคัญในบริเวณเมืองกาญจีปุรัม เมืองหลวงของรัฐทมิฬนาฑูในปัจจุบัน พระภิกษุเสวียนจ้ัง
ระบุไว้ในบันทึกว่า ในระหว่างท่ีท่านได้เดินทางมาถึงตรงกับรัชกาลของพระเจ้านรสิงหวรมันท่ี 1 มามัลละ 
ณ เมืองแห่งนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ตามวิหารมากกว่า 100 แห่ง มีวัดในพุทธศาสนามากกว่า 8 วัด 
(Kulke and Rothermund, 2004: 121-122) สะท้อนให้เห็นว่า เขตรัฐทมิฬนาฑูเป็นพื้นท่ีท่ีพุทธศาสนา
เจริญอยู่ไม่น้อย 
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หลักฐานท่ีช้ีว่า พื้นท่ีรัฐทมิฬนาฑูมีบทบาทสำคัญต่ออุษาคเนย์ ประกอบด้วย จารึกบนหิน
ลองเครื่องมือช่าง ภาษาทมิฬ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 8 จากแหล่งโบราณคดีคลองท่อม จารึกอักษร
ทมิฬ-พราหมีบนช้ินส่วนภาชนะดินเผา จากแหล่งโบราณคดีภูเขาทอง จังหวัดระนอง อายุราว 
พุทธศตวรรษท่ี 8 (ภาพท่ี 129-130) (อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 84, 88) หรือจารึกเขาพระนารายณ์
เมืองตะกั่วป่า ตัวอักษรปัลลวะ ภาษาทมิฬ มีอายุหลังกว่าคือ ราวพุทธศตวรรษท่ี 13 -14 ได้อ้างถึง
ชุมชนชาวทมิฬซึ่งอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ขุดสระน้ำช่ือ ศรีอวนินารณัม (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 
2549: 44) นอกจากจารึกดังกล่าวแล้ว ตัวอักษรท่ีปรากฏบนจารึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ตัวอักษรปัลลวะเกือบท้ังหมด (ตารางท่ี 5) แสดงให้เห็นถึงบทบาทท่ีเข้มข้นของราชวงศ์ปัลลวะและ
พื้นท่ีอินเดียใต้ในเขตรัฐทมิฬนาฑู 

 

 
ภาพท่ี 129 จารึกภาษาทมิฬบนหินลองเครื่องมือช่าง จากแหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ซ้าย) 

ภาพท่ี 130 จารึกอักษรทมิฬ-พราหมีบนช้ินส่วนภาชนะดินเผา จากแหล่งโบราณคดีภูเขาทอง  
จังหวัดระนอง (ขวา) 

 

อนึ่ง ราชวงศ์ปัลลวะขึ้นมามีอำนาจในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 10 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 11 
หลังการเส่ือมอำนาจของราชวงศ์ศาตวาหนะ มีอำนาจครอบคลุมพื้นท่ีรัฐทมิฬนาฑูท้ังหมดในรัชกาลของ
พระเจ้ามเหนทรวรมันท่ี 1 มีฐานพระราชอำนาจอยู่ท่ีเมืองกาญจีปุรัม ต่อมาพระเจ้านรสิงหวรมันท่ี 1 
มามัลละ ราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 12 ในรัชกาลของพระองค์ได้มีการสร้างเมืองท่าสำคัญอย่างมามัลลปุรัม 
หรือมหาบาลีปุรัม (Mamallapuram / Mahabalipuram) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการค้าข้ามคาบสมุทร
ใน เขตอ่ าว เบ งก อล (Aiyangar and Nilakanta Sastri, 1960 : 314 ; Sivaramamurti, 2004: 3-6; 
Sundaresh, Sila, and Vora, 2004: 1237) 
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นอกจากตัวอักษรท่ีปรากฏบนจารึกต่าง ๆ แล้ว หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลปัลลวะ 
อีกกลุ่มหนึ่ง คือ ประติมากรรมพระโพธิสัตว์กลุ่มประทับยืน ครองผ้านุ่งยาวกรอมเท้า (ภาพท่ี 67) 
รูปแบบเช่นนี้ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลทรงวินิจฉัยว่า รูปแบบการครองผ้านุ่งยาวกรอมเท้ามีผ้าคาดตรง
อยู่บริเวณด้านหน้าเป็นอิทธิพลศิลปะปัลลวะ (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2550: 68-69) รูปแบบดังกล่าวนี้
เป็นลักษณะท่ีนิยมมากท่ีสุดในจำนวนพระโพธิสัตว์ทั้งหมดท่ีทำการศึกษาในครั้งนี้  

อีกส่ิงหนึ่งซึ่งแสดงความใกล้ชิดกันมากระหว่างราชวงศ์ปัลลวะกับอุษาคเนย์ คือ ตำนาน 
ต้นราชวงศ์ปัลลวะนั้น คล้ายกับตำนานปฐมวงศ์แห่งราชวงศ์ฟูนันอย่างมาก กล่าวคือ ราชวงศ์ปัลลวะเช่ือว่า 
ต้นวงศ์เป็นเช่ือสายของอัศวฐามา พราหมณ์นักรบบุตรชายของโทรณาจารย์แห่งมหาภารตะกับนางนาค 
(Sircar, 1970: 275-276) คล้ายกับตำนานการแต่งงานระหว่างโกณฑินยะพราหมณ์กับนางลิวเย่ และ
การแต่งงานระหว่างนางนาคโสมากับโกณฑินยะพราหมณ์ผู้รับหอกมาจากอัศวฐามาของอาณาจักรฟูนัน
เป็นอย่างยิ่ง  

ท้ังนี้ เอส. เค. ไอยันการ์ (S. K. Aiyangar) และ เค. เอ. นิลกันฑะ ศัสตรี (K. A. Nilakanta Sastri) 
เสนอว่า ราชวงศ์ปัลลวะก่อนจะประกาศแยกตัวออกจากอำนาจของราชวงศ์ศาตวาหนะนั้น เคยเป็นรัฐ
ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของราชวงศ์ศาตวาหนะในลักษณะสหพันธรัฐ และยังมีความเช่ือมโยงกับราชวงศ์อิกษวากุ 
(Aiyangar and Nilakanta Sastri, 1960: 314-316) สอดคล้องกับการพบจารึกท่ีเมืองนาคารชุนโกณฑะ
ท่ีอ้างถึงพระสงฆ์จากกาญจีปุรัมได้เดินทางไปพำนักเพื่อศึกษาธรรม ณ เมืองนาคารชุนโกณฑะ ร่วมกับ
พระสงฆ์จากลังกาและอื่น ๆ ในส่วนนี้สะท้อนถึงโครงข่ายท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างพื้นท่ีอินเดียภาคใต้ใน
เขตอานธรประเทศ-ทมิฬนาฑู ซึ่งส่งผลต่อมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรง ท้ังนี้จากความเหมือน
ของตำนานด้ังเดิมของปัลลวะและฟูนัน ประกอบกับหลักฐานท่ีแสดงอิทธิพลราชวงศ์ปัลลวะท้ังในด้าน
ศิลปกรรมและด้านตัวอักษร ผู้ศึกษาจึงขอเสนอต่อยอดจากข้อเสนอเดิมของผาสุขว่า ดินแดนทมิฬเป็น
พื้นท่ีสำคัญหนึ่งด้านพุทธศาสนา โดยเฉพาะนิกายเถรวาทซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อร่องรอยพุทธศาสนา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในประวัติของอาณาจักรฟูนันซึ่งปรากฏในจดหมายเหตุจีนราชวงศ์เหลียงและราชวงศ์จ้ินระบุว่า 
“ครั้นพุทธศักราช 900 อาณาจักรฟูนันถูกปกครองภายใต้ชนชาติอื่น (ชาวเถียนจู) ในต้นปีนั้น เถียนจูจันถัน 
(Tien Chu Chan-Tan) กษัตริย์แห่งฟูนันได้ทรงส่งช้างฝึกแล้วไปเป็นเครื่องบรรณาการ” จดหมายเหตุ
ราชวงศ์เหลียงกล่าวต่อว่า “หลังเถียนจูจันถันส้ินพระชนม์ พระเจ้าเจียวเจซู (Chiao Chen-ju) ขึ้นครองราชย์ 
กษัตริย์ผู้นี้ เป็นคนอินเดียซึ่งประชาชนชาวฟูนันเลือกให้ปกครองประเทศ จึงใช้วิถีชีวิตแบบอินเดีย” 
(Cœdès, 1968: 46) จากข้อมูลส่วนนี้นับว่าสำคัญ โดยเฉพาะคำว่า “เถียนจู” นี้มีนัยยะสำคัญยิ่ง
กล่าวคือ 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/S._Krishnaswami_Aiyangar
https://en.wikipedia.org/wiki/K._A._Nilakanta_Sastri
https://en.wikipedia.org/wiki/K._A._Nilakanta_Sastri
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เซเดส์อธิบายว่า คำว่า “เถียนจู” เป็นคำเรียกชาวอินเดียโดยชาวจีน “เถียนจูจันถัน” 
จึงควรแปลว่า “จันถันชาวอินเดีย” ส่วนคำว่า “จันถัน” คือ “จันทัน (Chandan)” เป็นตำแหน่งของพวกยุยจิ 
หรืออินเดีย-ซิเถียน เถียนจูจันถันจึงควรเป็นเช้ือสายราชวงศ์กุษาณะจากอินเดีย (Cœdès, 1968: 46)  

อีกท้ังระหว่างรัชสมัยของพระเจ้าฟันจัน ราวพุทธศตวรรษท่ี 10 พระองค์ได้ทรงมี
ปฏิสัมพันธ์ทางการทูตด้วยราชวงศ์มุรุณฑะ แห่งลุ่มแม่น้ำคงคา ราชวงศ์ดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับพวกยุยจิ
อย่างใกล้ชิด เพราะราชวงศ์กุษาณะเคยครองพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำคงคาก่อนปีพุทธศักราช 900 แต่เมื่อพระเจ้า-
สมุทรคุปตะครองราชย์ ทรงยึดลุ่มแม่น้ำคงคาท้ังหมดคืนจากพวกกุษาณะ (Cœdès, 1968: 41) 

ราชวงศ์กุษาณะ หรือพวกศกะ-ซิเถียนได้รุกรานอินเดียราวพุทธศตวรรษท่ี 5-6 มีอำนาจ
ครอบคลุมพื้นท่ีต้ังแต่ลุ่มแม่น้ำสินธุ พื้นท่ีตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย พื้นท่ีของรัฐอุตตรประเทศ 
และตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำคงคา มีเมืองหลวงสำคัญถึง 2 เมือง ได้แก่ ปุรุษปุระ (เปษวาร์) และเมืองมถุรา 
ก่อนจะเริ่มเส่ือมอำนาจและล่มสลายลงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 8 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 9 จากการ
ถูกรุกรานโดยชาวเปอร์เซียและราชวงศ์เล็กอื่น ๆ ในเขตลุ่มแม่น้ำคงคาตอนล่าง (Chakrabarti and Lal, 
2014: 50-51; Basham, 1977: 62) 

ราชวงศ์กุษาณะโดยเฉพาะในรัชกาลของพระเจ้ากนิษกะให้ความอุปถัมภ์พุทธศาสนา
เป็นอย่างดี นับได้ว่าเป็นยุคสมัยท่ีพุทธศาสนาเจริญอย่างมากอีกครั้งหนึ่งหลังรัชสมัยของพระเจ้าอโศก-
มหาราช ในส่วนนี้ทำให้เมืองในเขตคันธาระ-ปุรุษปุระและมถุรากลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนา
ในอินเดียภาคเหนือ ควบคู่ไปกับเมืองอมราวดี-นาคารชุนโกณฑะในภาคใต้ซึ่งกล่าวถึงแล้ว เหตุการณ์ส่วนนี้
สอดรับกับการบันทึกเรื่องการเดินทางของภิกษุคุณวรมัน อดีตเจ้าชายเช้ือสายแคชเมียร์ ผู้นำพุทธศาสนา
นิกายมูลสรรวาสติวาทมาเผยแผ่ยังเกาะชวา พร้อมท้ังแปลคัมภีร์ในนิกายธรรมคุปตะ ในราวพุทธศตวรรษท่ี 10 
(Majumdar, 1986: 141) การเดินทางของคุณวรมัน การมีกษัตริย์เช้ือสายอินเดีย-ซิเถียนปกครองฟูนัน 
รวมทั้งการส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ทางไมตรีกับอาณาจักรในอินเดียท่ีสัมพันธ์กับราชวงศ์กุษาณะนั้น 
ทำให้เป็นท่ีน่าเช่ือว่า ราชวงศ์กุษาณะอาจมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของพุทธศาสนาและรัฐแบบอินเดีย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dilip+K.+Chakrabarti&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Makkhan+Lal&search-alias=stripbooks
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หลักฐานท่ีสนับสนุนข้อสันนิษฐานดังกล่าว คือ การพบภาชนะมีปุ่มแหลมตรงกลาง พบกระจาย
ท่ัวไปต้ังแต่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานถึงรัฐอัสสัมในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย 
รวมไปถึงเกาะลังกา ภาชนะสำริดประดับด้วยรูปตัวกริฟฟินเป็นท่ีนิยมแพร่หลายอยู่ในบริเวณตอนเหนือ
ของอินเดียช่วงพุทธศตวรรษท่ี 3-6 รวมท้ังผังอาคารของโบราณสถาน KKG14 จากเมืองไบก์ถาโน ท่ีมี
ความใกล้เคียงกับผังสถูปท่ีเมืองโมห์รา โมราฑุ ใกล้กับเมืองตักศิลา ซึ่งมีอายุร่วมสมัยกัน แต่การสรุปว่า 
ส่ิงเหล่านี้มาจากดินแดนแถบนั้นโดยตรงหรือไม่ก็ยังเป็นส่ิงท่ีต้องระมัดระวัง เพราะวัตถุเหล่านี้
โดยเฉพาะกลุ่มภาชนะมีปุ่มแหลมตรงกลาง หรือภาชนะสำริดประดับด้วยรูปตัวกริฟฟินนั้นมีขนาดเล็ก 
มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 10-20 เซนติเมตรเท่านั้น (Glover and Jahan, 2014: 92) ทำให้สามารถ
พกพาได้ง่าย จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านช้ีว่า ภาชนะดังกล่าวกระจายตัวท่ัวท้ังอนุทวีป
และเอเชียกลาง ต้ังแต่อิหร่าน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน กระท่ังถึงอินเดียใต้ สอดคล้องกับภาชนะ  
มีปุ่มแหลมตรงกลาง พบกระจายตัวตั้งแต่ภาคตะวันตก-เฉียงเหนือของปากีสถาน จนถึงเกาะลังกาด้วย 
(Glover and Jahan, 2014: 93; Silapanth, 2018: 143-148) การกระจายตัวเช่นนี้สะท้อนว่า ภาชนะกลุ่มนี้
อาจมีแหล่งผลิตในอินเดียภาคเหนือ แต่ก็ถูกใช้ท่ัวไปท้ังอนุทวีปจึงอาจมีท่ีมาได้จากหลากหลายพื้นท่ี
ของอินเดีย รวมถึงข้อมูลท่ีได้จากจารึกเมืองนาคารชุนโกณฑะระบุว่า มีกลุ่มสงฆ์ชาวแคชเมียร์หรือกัษมีระ 
มาพำนักศึกษาพระธรรมอยู่ ณ เมืองแห่งนี้ด้วย จึงเป็นท่ีชวนให้คิดว่า โบราณวัตถุเหล่านี้หรือการเดินทาง
ออกมาของภิกษุคุณวรมันผู้มีเช้ือสายแคชเมียร์นั้น อาจมีจุดเริ่มต้นจากเมืองนาคารชุนโกณฑะทางภาคใต้
ได้หรือไม่ 

ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้สูงท่ีพุทธศาสนาอาจเดินทางออกนอกอนุทวีปจาก
ท้ังสองพื้นท่ี คือ 1) เมืองนาคารชุนโกณฑะ ศูนย์กลางใหญ่ทางภาคใต้ท่ีกระจายอิทธิพลทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะพุทธศาสนาออกจากอนุทวีปมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 2) มีการเดินทางโดยตรง
จากพื้นท่ีอินเดียเหนือ เพราะการท่ีฟูนันสามารถส่งทูตไปยังดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำคงคาได้นั้น แสดงว่า
การเดินเรือท้ังจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอินเดียและอินเดียมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น  
มีศักยภาพ รวมท้ังบันทึกของพระภิกษุฝ่าเสียนระบุว่า หลังจากการเดินทางจาริกท่ัวท้ังพุทธภูมิแล้ว 
ท่านเดินทางมายังเกาะชวาในราวพุทธศตวรรษท่ี 10 ด้วยเรือสินค้าของนายเรือชาวอินเดีย โดยข้ึนท่า
ท่ีปากแม่น้ำคงคา บริเวณเมืองตัมราลิปติ (Tamralipti) ภาคตะวันออกของอินเดียปัจจุบัน ซึ่งเป็นเขตติดต่อ
กับภูมิภาคอินเดียภาคเหนือ 
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6.1.2 อิทธิพลพุทธศาสนาจากเกาะลังกา 

การศึกษาครั้งนี้พบร่องรอยของหลักฐานท่ีมีอิทธิพลจากศรีลังกา ท้ังเนื้อหาในจารึกและอิทธิพล
ทางศิลปะ อันสะท้อนถึงบทบาทของเกาะลังกาท่ีมีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากบันทึกของ
พระภิกษุฝ่าเสียนระบุว่า ก่อนจะเดินทางกลับจีน ท่านได้แวะพักท่ีเกาะศรีลังกาก่อน พร้อมบรรยายว่า 
ณ ท่ีนั้นมีวิหาร เรียกว่า โม-โห-พิ-โห-โล (Mo-Ho-Pi-Ho-Lo) หรือวัดมหาวิหาร มีสงฆ์จำพรรษากว่า 
1,000 รูปในวัดแห่งนี้ (Fa-hsien, 1877: 101) (แผนท่ีท่ี 29) สอดคล้องกับหลักฐานท่ีช้ีว่า ศรีลังกา
เป็นดินแดนหนึ่งท่ีมีการติดต่อกับอินเดียอย่างต่อเนื่องและมีหลักฐานหลายช้ินท่ีสัมพันธ์กับอินเดีย
ภาคเหนือ 

เจ. เอ็ม. สุธรรมาวตี (J.M. Sudharmawathei) อธิบายว่า ศรีลังกาในอดีตมีบทบาทเป็นเมืองท่า
พักสินค้าในพื้นท่ี มีเมืองท่าสำคัญเช่น เมืองโคกานนะ (Gokanna) ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ 
พบหลักฐานจากต่างถิ่นโดยเฉพาะอินเดียต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 1 ต่อเนื่องถึงพุทธศตวรรษท่ี 12  
พบหลักฐานท้ังจากดินแดนตะวันตกและตะวันออก สุธรรมาวตีกล่าวต่อว่า เมืองท่าแห่งนี้มีบทบาท
สำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าในฝ่ังตะวันออกของอ่าวเบงกอลและเส้นทางสายไหมทางทะเลระดับมหภาค  
ในลักษณะเดียวกันเมืองท่าในศรีลังกาอีกหลายเมือง เช่น เมืองกิรินดา (Kirinda) ทางใต้ เมืองมันไต 
(Mantai) ทางเหนือ มีการอยู่อาศัยและพบหลักฐานต่างชาติต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 2 ต่อเนื่องถึง
ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 เมื่อเข้าสู่ช่วงมหานครอนุราธปุระ เมืองท่าเหล่านี้ได้จัดส่งสินค้าจากภายนอก
เข้าสู่เมืองอนุราธปุระซึ่งเป็นเมืองภายในไม่ติดทะเล (Sudharmawathei, 2017: 193; Ray, 2016: 313)  
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=.+Fa-hsien&text=.+Fa-hsien&sort=relevancerank&search-alias=books
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แผนท่ีท่ี 29 แผนท่ีการเดินทางของพระภิกษุฝ่าเสียนจากอินเดียผ่านเกาะลังกากลับสู่ประเทศจีน 

(ท่ีมา: Sen, 2006: 25) 

จะเห็นได้ว่า ศรีลังกาเป็นชุมทางการค้าทางทะเลท่ีสำคัญแห่งหนึ่ง ส่งออกสินค้าสำคัญมากมาย 
เช่น งาช้าง เครื่องเทศ กระดองเต่า ผ้าไหม โดยเฉพาะไข่มุกเป็นสินค้าสำคัญท่ีสุดในบรรดาสินค้าท้ังหลาย
ของศรีลังกา (Sudharmawathei, 2017: 193) จึงไม่น่าประหลาดใจว่า เหตุใดการเดินทางกลับจากอินเดีย
ของพระภิกษุฝ่าเสียนกับเรือสินค้าท่ีจะมุ่งหน้ามายังเกาะชวาจึงต้องแวะท่ีศรีลังกาก่อน และด้วยเหตุนี้
ศรีลังกาจึงอาจเป็นพื้นท่ีหนึ่งซึ่งส่งออกพุทธศาสนามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันกับในพื้นท่ี
ของอินเดีย 

หลักฐานสำคัญท่ีอาจแสดงถึงร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างเกาะลังกากับอุษาคเนย์ คือ  
จารึกถ้ำนารายณ์ อักษรปัลลวะ ภาษามอญโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 จากจังหวัดสระบุรี 
ข้อความในจารึกระบุถึง “กุนทรีชนผู้ต้ังอาณาจักรอนุราธปุระ ได้ให้พ่อลุงสินายธะเป็นตัวแทนชาวเมือง 
ร่วมกันจัดพิธีขับร้อง ฟ้อนรำ เพื่อฉลองส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีประดิษฐานไว้ ณ ท่ีนี้  / ข้างในนี้” (กรมศิลปากร, 
2559: 2, 47-50) ข้อน่าสนใจของจารึกถ้ำนารายณ์ก็คือ การปรากฏนามเมืองอนุราธปุระซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของอาณาจักรลังกาต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 3-16 และเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายสถวีระ 
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อย่างไรก็ดียังเป็นการยากท่ีจะระบุว่า อนุราธปุระในจารึกนี้ หมายถึงอนุราธปุระเดียวกันกับ 
ท่ีศรีลังกาหรือไม่ ผู้ศึกษาต้ังข้อสังเกตว่า เมืองอนุราธปุระในจารึกอาจมิใช่อนุราธปุระท่ีเกาะลังกาก็เป็นได้ 
เนื่องด้วยข้อความระบุว่า ให้พ่อลุงสินายธะเป็นตัวแทนชาวเมือง จัดงานฉลองส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ณ ท่ีแห่งนี้ 
(ถ้ำนารายณ์) ในส่วนนี้ผู้ศึกษาตีความว่า เมืองอนุราธปุระควรจะเป็นเมืองโบราณซึ่งอยู่ไม่ห่างจาก
บริเวณถ้ำมากนัก เพราะการใช้ภาษามอญโบราณในการจารึกสะท้อนถึงความเป็นท้องถิ่น การใช้ตำแหน่ง
พ่อลุง (ตะน่ายซอยเนี่ยะเธี่ยะ) ไม่ใช่ตำแหน่งท่ีถูกใช้ในสังคมอย่างอินเดีย จึงสนับสนุนว่า เมืองอนุราธปุระนี้
อาจเป็นเพียงการหยิบยืมช่ือมาใช้ ในลักษณะช่ือมงคล เช่นเดียวกับ ทวารวดี ท่ีเป็นช่ือเดียวกับนครทวารกา
ของพระกฤษณะในมหากาพย์มหาภารตะ อย่างไรก็ดีข้อความข้างต้นชวนให้คิดว่า ผู้คนในเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้ (ทวารวดี-มอญ) มีความรับรู้เรื่องของเกาะศรีลังกาแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย 

ด้านจารึกหลักธรรมต่าง ๆ หรือคติการสร้างพระพุทธรูปและพระพิมพ์ท่ีแสดงร่องรอยว่า  
อาจมาจากแนวคิดท่ีมีท่ีมาจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่ีแต่งขึ้นในศรีลังกานั้น ผู้ศึกษาเห็นว่า ตีความได้
เป็นสองส่วน คือ 

1) มีที่มาจากเกาะลังกาโดยตรง จากบันทึกพระภิกษุฝ่าเสียนท่ีกล่าวถึงการเดินทาง
ทางทะเลจากอินเดียมายังเกาะลังกา ก่อนจะเดินทางต่อมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกท้ังหลักฐาน
ในสมัยหลังพุทธศตวรรษท่ี 19 มีการกล่าวอ้างถึงการเดินทางไปจาริกแสวงบุญยังเกาะลังกาอยู่อย่างต่อเนื่อง 
เช่น สมุดภาพไตรภูมิ เล่มท่ี 6 สมัยอยุธยาตอนปลายได้มีการวาดภาพ เกาะลังกา และพระพุทธบาท
บนยอดเขาสุมนกูฏเอาไว้ พร้อมรายละเอียดการเดินทางเพื่อไปสักการะพระพุทธบาทสำคัญนี้อย่างละเอียด 
(รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2556: 267) ส่ิงนี้ย้ำว่าผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะมีความรู้เรื่องเส้นทาง
เดินเรือไปยังเกาะลังกามาก่อนแล้ว อันเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์กับระบบการค้าทางทะเลในช่วง
ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19  

2) เป็นอิทธิพลมาจากกลุ่มพระสงฆ์ลังกาในเมืองนาคารชุนโกณฑะ  เพราะ
ดังกล่าวแล้วว่า ณ เมืองโบราณแห่งนี้มีพระสงฆ์จากหลากหลายพื้นท่ีของอินเดียเข้ามาพำนัก รวมท้ัง
กลุ่มพระสงฆ์จากเกาะลังกาด้วยเช่นกัน  

ท้ังนี้การจำแนกเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุท่ีมาจากศรีลังกากับอินเดียภาคใต้ออกจากกันนั้น 
เป็นส่ิงท่ีกระทำได้ยาก จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า ชุมชนต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในศรีลังกา
มีลักษณะของโบราณวัตถุเหมือนกันกับท่ีพบในอินเดียท้ังเหนือและใต้ (Kulatilake, 2016: 429) และ
ในด้านศิลปกรรมพบว่า ศิลปะลังกาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศิลปะอมราวดี โรเบิร์ต แอล . บราว์น
ต้ังข้อสังเกตว่า ศิลปะลังกามีแนวโน้มท่ียึดถือรูปแบบประเพณีนิยม (ศิลปะอมราวดี) อย่างเคร่งครัด  
จึงไม่คล่ีคลายมากนักแม้จะได้รับอิทธิพลศิลปะอื่น (คุปตะ) ก็ไม่ได้รับความนิยมและปรากฏอยู่  
เพียงระยะเวลาส้ัน ๆ (Brown, 1992: 45)  
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อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นการยากในการจำแนกรูปแบบของหลักฐานแต่ผู้ศึกษามีความเห็นว่า 
ด้วยบริบทของพื้นท่ีศรีลังกาอยู่ในส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าระหว่างอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และจีน รวมท้ังยังพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนหนึ่งท่ีแสดงร่องรอยอิทธิพลของศิลปะลังกา
ร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงร่องรอยจากอินเดีย จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากว่า ศรีลังกา
อาจเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีส่งอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

6.2 ข้อสังเกตเก่ียวกับพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

พุทธศาสนามีหลักปรัชญาท่ีซับซ้อนกว้างขวาง เป็นผลสืบเนื่องจากความหลากหลายของ
สำนักคิดต่าง ๆ ท่ีเจริญงอกงามข้ึนภายใต้ร่มธรรมขององค์พระศาสดา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น
ปรากฏร่องรอยของพุทธศาสนานิกายสำคัญ 2 นิกาย อาศัยการจำแนกด้วยภาษาท่ีใช้เป็นสำคัญคือ 
พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทพิจารณาจากหลักฐานภาษาบาลี และพุทธศาสนาฝ่ายมหายานพิจารณาด้วย
หลักฐานภาษาสันสกฤต ท้ังนี้ผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่า จากข้อมูลข้างต้นยังสามารถพิจารณาถึงประเด็น
ร่องรอยของพุทธศาสนานิกายย่อยอื่น ๆ จากการตรวจสอบโบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 

6.2.1 พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 

หลักฐานสำคัญอันแสดงถึงร่องรอยของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนั้นได้แก่ จารึกภาษาบาลี  

พบหนาแน่นอยู่ในพื้นท่ีภาคพื้นทวีปของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยและ
เมียนมา ท้ังนี้ผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่า มีหลักฐานบางประเภทช้ีว่า มีกลุ่มนิกายย่อยอื่นท่ีมีแนวคิดอยู่ใน
ฝ่ายเถรวาทปรากฏอยู่ ณ อุษาคเนย์ด้วย 

 
1) นิกายสถวีระหรือนิกายเถรวาท นอกจากจารึกภาษาบาลีจำนวนมากแล้ว ยังปรากฏ

หลักฐานอื่นท่ีแสดงร่องรอยดังกล่าวด้วย เช่น พระพุทธรูปและพุทธศิลป์อื่น ๆ ซึ่งได้อิทธิพลศิลปะ
อินเดียภาคใต้และลังกา เนื่องจากพระภิกษุอี้จิงกล่าวว่า นิกายนี้แพร่หลายอยู่ในแคว้นมคธ แต่เหล่าสาวก
ได้เดินทางไปท่ัวท้ังอนุทวีปโดยเฉพาะภาคใต้ สอดรับกับจารึกจากเมืองนาคารชุนโกณฑะ อายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 7-8 บรรยายถึงการเคล่ือนตัวของนิกายเถรวาทจากอินเดียตะวันตกลงมายังภาคใต้
ของอินเดียมีศูนย์กลางสำคัญในบริเวณเมืองกาญจีปุรัม (Bhattacharyya, 1981: 46-47; Dutt, 1978: 
211, 214) 
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พระภิกษุเสวียนจ้ังระบุว่า นิกายนี้แพร่หลายอยู่ในลังกา มีด้วยกัน 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเรียก 
มหาวิหารเป็นสถวีระฝ่ายหินยาน อีกหนึ่งเรียกว่า อภัยคีรีวิหารเป็นสถวีระฝ่ายมหายาน แต่กลุ่มท่ีสองนี้
ศึกษาข้อพระธรรมท้ังแบบหินยานและมหายาน ต่างจากมหาวิหารซึ่งไม่ยอมเปล่ียนแปลง คือ ศึกษา
เพียงฝ่ายหินยาน (Dutt, 1978: 229; จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2510: 115) ฉะนั้นจากข้อความในจารึก
เมืองนาคารชุนโกณฑะและบันทึกของภิกษุจีนสองรูปแสดงให้เห็นว่า อย่างน้อยราวพุทธศตวรรษท่ี 7-12 
พุทธศาสนานิกายนี้มีศูนย์กลางสำคัญอยู่ในภาคใต้ของอินเดียและเกาะลังกา 

ความเจริญของพุทธศาสนาเถรวาทในพื้นท่ีอินเดียใต้และเกาะลังกานี้สอดรับกับร่องรอย
อิทธิพลอินเดียภาคใต้ท่ีพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้นว่า พระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะอมราวดี 
พระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะลังกา ตัวอักษรปัลลวะ และหลักฐานอีกช้ินหนึ่งซึ่งแสดงร่องรอยดังกล่าว 
ได้แก่ ภาพสลักเล่าเรื่องเตมียชาดก จากสถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร ชาดกเรื่องนี้ได้มีความสำคัญอย่างมาก
ในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในฐานะพระชาติแรกใน 10 ชาติสุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้  
ท้ังยังแสดงให้เห็นความเช่ือเรื่องทศชาติชาดกอันเป็นรากฐานสำคัญหนึ่งของแนวคิดเรื่องกษัตริย์ผู้มีบุญ
ในพุทธศาสนาซึ่งจะอธิบายต่อไป 
 

2) นิกายสมิติยะ นิกายนี้แยกตัวออกจากฝ่ายเถรวาทินหลังการสังคายนาครั้งท่ี 2 
ยึดถือพระไตรปิฎกอย่างด้ังเดิมแต่ยินยอมใช้ภาษาท้ังบาลีและสันสกฤต (Dutt, 1978: 181) เจริญอย่างมาก
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 9-10 พระภิกษุเสวียนจ้ังบันทึกไว้ว่า ในแคว้นมาลวะ (ตอนกลางค่อนไปทางเหนือ
ของอินเดีย) แห่งเดียวมีภิกษุนิกายนี้ถึง 20,000 รูป ยังเจริญไปถึงดินแดนฝ่ังตะวันออกและดินแดน  
ในทิศใต้ด้วย (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 548-562)  

ผาสุข อินทราวุธได้เสนอว่า พุทธศาสนานิกายสมิติยะ จากเมืองวัลลภี รัฐคุชราต  
มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนาในวัฒนธรรมทวารวดี พิจารณาได้จากจารึก (Indrawooth, 2002: 55) จากข้อเสนอ
ของผาสุขข้างต้น ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า จารึกท่ีพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะของการใช้
ไวยากรณ์ภาษาบาลีปะปนกับไวยากรณ์แบบภาษาสันสกฤต ใกล้เคียงกับลักษณะของพุทธศาสนา
นิกายสมิติยะท่ียินยอมใช้ท้ังภาษาบาลีและสันสกฤตในการบันทึกข้อพระธรรม รวมถึงการพบจารึกแผ่นทอง
จากเมืองลอง อัน ประเทศเวียดนาม ท่ีมีเนื้อหามาจากคัมภีร์ปัตนะ ธรรมบท ภาษาสันสกฤต ของ
สำนักคิดสมิติยะ (Skilling, 2542: 176) จึงมีความเป็นไปได้ว่าพุทธศาสนานิกายนี้อาจเคยมีอิทธิพล
อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สอดคล้องกับข้อเสนอของผาสุข อินทราวุธ 

ข้อสังเกตดังกล่าวนำไปสู่ข้อสมมติฐานว่า หากจารึกใดมีเนื้อหาอันมีท่ีมาจากคัมภีร์
ธรรมบท และมีความปะปนกันของไวยากรณ์ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตอาจสามารถพิจารณาเป็น
ร่องรอยของพุทธศาสนานิกายสมิติยะ 
 



  378 

3) นิกายสรรวาสติวาท พุทธศาสนาสกุลนี้มีลักษณะสำคัญคือ การบันทึกเนื้อหาต่าง ๆ 
ด้วยภาษาสันสกฤต นิหาร-ราชัน ราย ได้ศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตในประเทศเมียนมาก่อนจะต้ังข้อสังเกต
ว่า แม้จารึกหลายหลักจะใช้ภาษาสันสกฤต แต่ไม่แสดงเนื้อหาหรือที่มาจากคัมภีร์ฝ่ายมหายาน
ชัดเจน เช่น จารึกคาถาเย ธมฺมา บนระฆังสำริด จากรัฐยะไข่ จึงมีความเป็นไปได้ว่า เนื้อหาอาจจะ
มาจากคัมภีร์ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอื่นที่ใช้ภาษาสันสกฤต เช่น นิกายสรรวาสติวาท เป็นต้น 
(Ray, 1936: 1-18, 31-33, 96)  

การศึกษาของประพจน์ อัศววิรุฬหการ พบว่า จารึกท่ีจารึกด้วยภาษาสันสกฤตนั้น
กระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นท่ีหมู่เกาะและฝ่ังตะวันออกของภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ (เขมร-จามปา) ในเขตศรีเกษตร 
และทวารวดี (ภาคพื้นทวีปฝ่ังตะวันตก) กลับพบจารึกภาษาบาลีเป็นหลักและจารึกคาถาเย ธมฺมา ท่ีราชัน 
รายอ้างถึงนั้นเป็นคาถาท่ีนิยมอยู่ท่ัวไปในพุทธศาสนา จะหยิบยกเอาคาถาดังกล่าวขึ้นมาใช้ก็ยากจะ
พิสูจน์ได้ชัดเจนนักว่ากระทำภายใต้กรอบนิกายใด แต่อาจต้ังข้อสังเกตได้ว่า สังฆารามต่าง ๆ ในพุทธ
ศาสนามีลักษณะของการอยู่อาศัยท่ีปะปนกันไม่แบ่งแยกนิกายใดออกจากกันอย่างชัดเจน อาทิ คณะ
สงฆ์ฝ่ายมหาวิหารวาทิน แม้จะมีข้อมูลท่ีชัดเจนว่า คณะสงฆ์นี้มีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนาฝ่ายเถร
วาทแบบอินเดียเหนือมาก แต่ก็ปรากฏหลักฐานท้ังเอกสารและโบราณคดีท่ีมีลักษณะแบบมหายาน
ร่วมอยู่ด้วย แสดงถึงการผสมปนเปกันของพระสงฆ์หลายนิกาย (Assavavirulhakarn, 2010: 73, 107-
109, 185-186) 

ท้ังนี้ข้อเสนอของพิริยะ ไกรฤกษ์ ซึ่งได้พิจารณาภาพปูนปั้นเล่าเรื่องชาดกจากเจดีย์
จุลประโทน จังหวัดนครปฐมว่า เป็นภาพเล่าเรื่องอันมีท่ีมาจากคัมภีร์อวทานของพุทธศาสนานิกาย  
สรรวาสติวาท ทว่า ข้อเสนอของพิริยะก็ยังไม่ได้เป็นท่ีส้ินสุด ยังมีนักวิชาการหลายท่านมีข้อโต้แย้ง
สมมติฐานดังกล่าว  

กระนั้นผู้ศึกษาได้ต้ังข้อสังเกตว่า การมีอยู่ของพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาทอาจได้รับ
การบันทึกอยู่ในเอกสารจีนหลายฉบับ เป็นต้นว่า เอกสารฮุ้ยเจ่ียว ราวพุทธศตวรรษท่ี 10 กล่าวถึง 
ภิกษุคุณวรมัน ชาวแคชเมียร์ ได้นำเอาพระพุทธศาสนามูลสรรวาสติวาทมาเผยแผ่ยังเกาะชวา (Majumdar, 
1986: 141, 144; Sen, 2014: 46) เช่นเดียวกันพระภิกษุอี้จิงได้พรรณนาถึงเมืองต่าง ๆ ในอุษาคเนย์
ในช่วงต้นของพุทธศตวรรษท่ี 12 ระบุถึง พุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้เจริญรุ่งเรืองไม่ต่างจากอินเดีย
และสิงหลทวีป (เกาะลังกา) โดยท่ัวไปเป็นสรรวาสติวาทินปรากฏอยู่ในเมืองศรีเกษตร ลังกาสุกะ ทวารวดี 
จามปา และในพื้นท่ีหมู่เกาะ (อาณาจักรศรีวิชัย) นิยมบันทึกคัมภีร์ด้วยภาษาสันสกฤตมาก แม้ว่าบางครั้ง
จะมีผู้ยอมรับนับถือฝ่ายสมิติยะ และนิยมศึกษาคัมภีร์ในฝ่ายอารยสถวีระอยู่บ้าง ต่างไปจากจีนซึ่งอุทิศ
ให้แด่อารยมหาสังฆิกะ (I-Tsing, 1966: 10-14) สอดรับกับข้อเสนอของหิมานศุ พี. ราย ท่ีว่า ความแพร่หลาย
ของพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาทในพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นไปได้สูง เนื่องจาก  
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พุทธศาสนาสกุลนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคณะพระธรรมทูตและการเผยแผ่พระธรรมเป็นอย่างมาก 
ซึ่งคุณวรมันตามบันทึกจีนข้างต้นก็เป็นพระธรรมทูตของนิกายสรรวาสติวาทนี้ (Ray, 2006: 316)  

นอกจากบันทึกในเอกสารข้างต้นแล้ว ในจดหมายเหตุจีนราชวงศ์เหลียงและราชวงศ์
จ้ินระบุถึงเถียนจูจันถัน กษัตริย์เช้ือสายราชวงศ์กุษาณะจากอินเดียแห่งฟูนัน (Cœdès, 1968: 46) 
ความสำคัญของข้อมูลในส่วนนี้อาจสะท้อนความเป็นสรรวาทสติวาทในอาณาจักรฟูนัน เนื่องจากพุทธ
ศาสนานิกายสรรวาสติวาท ได้รับการอุปถัมภ์จากราชวงศ์กุษาณะซึ่งเป็นชาวอินเดีย-ซิเถียน ฉะนั้นการ
มีกษัตริย์ชาวซิเถียนมาปกครองท่ีฟูนันจึงมีความเป็นไปได้สูงว่า อาจมีการนำพุทธศาสนาสรรวาสติวาท
มาเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนี้ด้วย ท้ังนี้ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ปรากฏตำนานเรื่องคุณวรมันในพื้นท่ีหมู่
เกาะ เป็นไปได้ว่าในระยะเวลาราวพุทธศตวรรษท่ี 10 เกิดกระแสของการไหลมาของกษัตริย์ชาวอินเดีย–ซิ
เถียนและพุทธศาสนาสรรวาสติวาท  

อีกข้อสังเกตหนึ่งซึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับร่องรอยของพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาทคือ 
ภาษาสันสกฤตท่ีใช้ในการบันทึกข้อพระธรรม ดังท่ีพระภิกษุอี้จิงได้พรรณนาไว้ในบันทึกของท่านว่า 
พุทธศาสนาในเมืองต่าง ๆ ของอุษาคเนย์นิยมบันทึกคัมภีร์ ด้วยภาษาสันสกฤตมาก จดหมายเหตุ
ราชวงศ์เหลียงสนับสนุนข้อสังเกตของพระอี้จิงในข้างต้นกล่าวคือ 

พระเจ้าชัยวรมันแห่งฟูนัน (ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 10 ถึงต้นพุทธศตวรรษ-ท่ี 11) 
ทรงส่งพระธรรมทูตไปเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิวูแห่งราชวงศ์เหลียงจำนวน 2 รูป รูปหนึ่งช่ือ สังฆบาล-ภิกษุ 
อีกรูปหนึ่งช่ือ มันทระภิกษุ เพื่อชำระ-แปลความคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตเป็นจำนวนมาก แสดง
ให้เห็นถึงภูมิรู้ในพุทธปรัชญา และความรู้ในภาษาสันสกฤตของพระภิกษุท้ังสอง (Briggs, 1951: 29) 
สะท้อนว่า พุทธศาสนาในฟูนันใช้ภาษาสันสกฤตในการบันทึกข้อพระธรรม อาจตีความได้เป็น 2 นัยยะ
คือ พุทธศาสนาในฟูนันเป็นฝ่ายสรรวาสติวาท หรือพุทธศาสนาในฟูนันขณะนั้นเป็นฝ่ายมหายาน 

ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ต้ังข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ในพื้นท่ีวัฒนธรรมทวารดีมีการพบ
หลักฐานประติมากรรมขนาดเล็กรูปคนจูงลิง (ภาพท่ี 131) ได้รับการตีความในหลายความหมายท้ัง
เป็นของเล่น เป็นตุ๊กตาสะเดาะเคราะห์ อลิซาเบธ ไลออน์ ได้เคยเสนอแนวคิดว่า แท้จริงแล้วรูปคนจูงลิงนี้
สร้างขึ้นตามแนวคิดของพุทธศาสนาเถรวาทว่าด้วยการควบคุมจิตใจ (Lyon, 1973: 193-202) มยุรี  
วีระประเสริฐ กล่าวเสริมแนวคิดของ อลิซาเบธ ไลออน์ ว่า ในปฏิจจสมุปบาท ข้อท่ี 3 อ้างถึง 
วิญญาณ อันหมายถึงจิตของมนุษย์ว่ามีความว่องไว ไม่แน่นอนอาจเปรียบได้กับลิง ฉะนั้นการทำรูปคน
จูงลิงนี้อาจเป็นเครื่องเตือนใจให้ศาสนิกชนหมั่นประกอบสมาธิวิปัสสนา เปรียบได้กับการล่ามโซ่ ลิง 
(จิต) ไม่ให้สงบนิ่งเพื่อสำเร็จพระนิพพาน (มยุรี วีระประเสริฐ, 2522: 30-31) 
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อย่างไรก็ดี หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ (2537: 123) ได้วิเคราะห์ว่าเป็นเพียง
การแสดงความหมายเชิงเปรียบเทียบ โดยเปรียบเด็กชายว่ามีความซุกซนเหมือนลิง และเมื่อพิจารณา
ร่วมกับสถานท่ีจะพบว่า ประติมากรรมคนจูงลิงมักพบร่วมกับโบราณสถานในสภาพไม่สมบูรณ์ โดยส่วนหัว
ของประติมากรรมถูกหักออก ประติมากรรมดังกล่าวจึงอาจเกี่ยวข้องกับความเช่ือในเรื่องการสะเดาะเคราะห์
ให้เด็กในสังคมโบราณ  

ท้ังนี้ในพระอธิธรรมของนิกายสรรวาสติวาทมีข้อความระบุชัดเจนว่า จิตใจมนุษย์
เปรียบเสมือนลิงจำเป็นจะต้องควบคุม (Dhammajoti, 2015: 251) ซึ่งการจูงลิงดังกล่าวยังปรากฏ
ร่องรอยเรื่องลิงอยู่ในภาพการฝึกจิตของภิกษุทิเบตในปัจจุบัน (ภาพท่ี 132) การปรากฏความใกล้เคียง
ระหว่างรูปแบบของประติมากรรมกับข้อความบรรยายในพระอภิธรรม และภาพการฝึกจิตในศิลปะ
ทิเบตนั้น ความใกล้เคียงดังกล่าวสะท้อนความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า ประติมากรรมคนจูงลิงอาจมี  
ความเกี่ยวข้องบางอย่างกับแนวคิดทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะนิกายสรรวาสติวาท เนื่องด้วยคัมภีร์
ของพุทธศาสนาสกุลนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อพุทธศาสนาวัชรยานทิเบตต้ังแต่อดีตจวบจนทุกวันนี้ (Cœdès, 
1968: 84) ท้ังนี้พระวินัยของนิกายสรรวาสติวาทยังคงใช้อยู่อันเป็นแรงบันดาลใจของภาพวาดภิกษุจูงลิง
ดังกล่าว 

 

 
ภาพท่ี 131 ประติมากรรมคนจูงลิง (ซ้าย) 

ภาพท่ี 132 ภาพการฝึกจิต 9 ลำดับของภิกษุทิเบต (ขวา) 
(ท่ีมา: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง, เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/Uthongmuseum/posts/1318958931635189;  

wordpress.com, เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก 
https://100daysofpeace.files.wordpress.com/2011/11/img115.jpg) 

https://100daysofpeace.files.wordpress.com/2011/11/img115.jpg
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อย่างไรก็ดี การพบร่องรอยของพุทธศาสนาสกุลสรรวาสติวาทรวมถึงพุทธศาสนา
สกุลสมิติยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำไปสู่ข้อควรระวังท่ีว่า จารึกภาษาสันสกฤตทุกหลักนั้นอาจ 
ไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามหายานเสมอไป เนื่องด้วยพุทธศาสนาท้ัง 2 สกุลนี้ยินยอมท่ีจะใช้ภาษาสันสกฤต
ในการจดบันทึกเนื้อหาต่าง ๆ ทำให้เกิดการจารึกข้อพระธรรมอย่างเถรวาทด้วยภาษาสันสกฤตขึ้น ต่างจาก
ข้อปฏิบัติด้ังเดิมท่ียินยอมใช้เพียงภาษาบาลี 

 
4) นิกายวัชชีบุตรหรือธรรมรุจิ เมื่อพิจารณาพระพุทธรูปท่ีได้รับอิทธิพลศรีลังกา

จำนวนหนึ่งพบว่ามีลักษณะแบบศิลปะอนุราธปุระตอนปลายซึ่งได้รับอิทธิพลสืบมาจากศิลปะคุปตะ -
หลังคุปตะ รูปแบบดังกล่าวนั้นมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปจากอภัยคีรีวิหาร  

อนึ่ง อภัยคีรีวิหารนั้นก่อต้ังขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 6 เพื่อเป็นท่ีจำพรรษาแด่  
พระติสสะเถระ ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้าวัฏฏคามินี สำนักอภัยคีรีนี้ได้รับแนวคิดจากนิกาย  
ไวตุลยวาทก่อน ภายหลังได้ต้อนรับพระธรรมรุจิเถระและคณะสงฆ์ฝ่ายวัชชีบุตรจึงได้ละท้ิงแนวคิดไวตุลยวาท
และหันมานับถือแนวคิดแบบวัชชีบุตรแทนในราวพุทธศตวรรษท่ี 10 เป็นระยะเวลาเดียวกับการเริ่มปรากฏ
อิทธิพลศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะในศรีลังกา ฉะนั้นการพบร่องรอยดังกล่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อาจพิจารณาได้หรือไม่ว่านิกายวัชชีบุตรมีการเข้ามาในภูมิภาคนี้  

อย่างไรก็ดีหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลทรงวินิจฉัยว่า รูปแบบเช่นนี้อาจเกิดจากการนำ
รูปแบบจากอินเดียและลังกามาผสมเข้าด้วยกันตามความเข้าใจอย่างท้องถิ่น หรือเป็นลักษณะของการ
ปรับใช้ศิลปะอมราวดีท่ีเข้ามามีอิทธิพลก่อนหน้า (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2550: 18-20) 

 
6.2.2 พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 

หลักฐานสำคัญท่ีแสดงถึงพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น พิจารณาในเบ้ืองต้นได้จากจารึกภาษา
สันสกฤต และร่องรอยความเช่ือเรื่องพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายนี้ จากการ
วิเคราะห์หลักฐานในข้างต้นผู้ศึกษาเห็นว่าสามารถจำแนกร่องรอยสำนักคิดย่อยในสังกัดของพุทธศาสนา
ฝ่ายมหายานได้ ดังนี้ 

 
1) นิกายมหาสังฆิกะ พิริยะ ไกรฤกษ์ (2555: 48-49) เสนอว่า พระพุทธรูปกลุ่มท่ีได้รับ

อิทธิพลอมราวดีนั้นสร้างขึ้นในนิกายมหาสังฆิกะ เนื่องจากนิกายดังกล่าวเจริญรุ่งเรืองอยู่ ณ เมืองอมราวดี
และนาคารชุนโกณฑะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 10 มากกว่านิกายอื่น ระยะเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับค่าอายุเฉล่ีย
ของพระพุทธรูปกลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะอมราวดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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หลักฐานอีกช้ินหนึ่งท่ีอาจสะท้อนถึงร่องรอยของนิกายมหาสังฆิกะ คือ ภาพเล่าเรื่อง
จากถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี ซึ่งสลักเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับประลัมพปาทาสนะ แสดง
วิตรรกมุทรา อยู่ด้านซ้ายสุดของภาพ มีพระศิวะและพระวิษณุเข้าเฝ้ารับฟังการเทศนาธรรมของ
พระพุทธเจ้า ? (ภาพท่ี 114) ภาพสลักนี้หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลและพิริยะ ไกรฤกษ์มีความเห็น 
ท่ีสอดคล้องกันว่า พระพุทธเจ้าท่ีประทับนั่งห้อยพระบาทนั้นมีความใกล้เคียงกับศิลปะอมราวดีอย่างมาก 
จึงกำหนดอายุของภาพอยู่ท่ีราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 10 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 11 พิริยะจึงเสนอ 
ถึงความเป็นไปได้ท่ีว่า ภาพดังกล่าวนี้จะสลักตามแนวแบบมหาสังฆิกะ เนื่องจากเหตุผลด้านความเจริญ
ของพุทธศาสนาสกุลนี้ในอินเดียใต้ในช่วงเวลาดังกล่าว (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2537 : 57-62; 
พิริยะ ไกรฤกษ์, 2555: 49) 

อย่างไรก็ดี ผาสุข อินทราวุธได้เสนอว่า ภาพสลักนี้สร้างขึ้นตามแนวคิดแบบวัชรยานใน 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 14 เพราะในภาพพระพุทธเจ้าแสดงการกดขี่เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นระบบ
ท่ีประติมานวิทยาของพุทธศาสนาวัชรยานนิยมแสดง (ผาสุข อินทราวุธ, 2542 : 166) ท้ังนี้ผู้ศึกษา 
มีความเห็นสอดคล้องกับหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลและพิริยะ ไกรฤกษ์ในเชิงรูปแบบและการแสดงภาพ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาให้เหล่าเทพเจ้านั้น อาจไม่สะท้อนถึงการกดขี่อย่างตรงไปตรงมา 
อาจเป็นเพียงการแสดงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเสียมากกว่าว่า พระองค์ทรงมีบารมีหรือมีสภาวะสูงส่ง
ท่ีทำให้เหล่าเทพต้องรับฟังส่ิงท่ีพระองค์ทรงสอน ลักษณะเช่นนี้เป็นการเน้นย้ำถึงสภาวะโลกุตระ (เหนือโลก) 
ของพระพุทธเจ้าอันเป็นมุมมองต่อพระพุทธเจ้าท่ีสำคัญของนิกายฝ่ายมหาสังฆิกะ (Dutt, 1978: 208-209, 65) 

 
2) นิกายไจตยกะ นิกายนี้ให้ความสำคัญกับการก่อสร้าง กราบไหว้ และถวาย

ส่ิงของแด่พระสถูป เจริญอย่างมากในเขตเมืองอมราวดีและนาคารชุนโกณฑะเช่นเดียวกับนิกาย
มหาสังฆิกะ ด้วยความนิยมสร้างสถูปของนิกายไจตยกะ อมรา ศรีสุชาติจึงตีความว่า การพบสถูปจำลอง
เป็นจำนวนมาก ณ เมืองยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นหลักฐานของการนับถือศาสนาพุทธมหายานนี้ (อมรา 
ศรีสุชาติ, 2542: 6245-6258) 

ผาสุข อินทราวุธเสนอว่า การนิยมสร้างสถูปขนาดใหญ่และสถูปจำลองท่ีพบได้ท่ัวไป
ในวัฒนธรรมทวารวดีในประเทศไทย และวัฒนธรรมปยูในประเทศเมียนมา อาจได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิด
ของนิกายดังกล่าวซึ่งมีท่ีมาจากเมืองอมราวดี เนื่องจากสถูปหลายองค์มีลักษณะเป็นทรงกลมคล้ายกับ
ศิลปะอมราวดี (ผาสุข อินทราวุธ, 2542: 158-159; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2558: 301) แต่ในข้อนี้
พิริยะ ไกรฤกษ์ (2555: 72) ต้ังข้อสังเกตจากการท่ีไม่ค่อยพบการประดับตกแต่งสถูปในเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้ว่า อาจเป็นอิทธิพลของแนวคิดอันเคร่งครัดแบบเถรวาทเสียมากกว่า  

 



  383 

3) นิกายไวตุลยวาท จากการพบร่องรอยของพระโพธิสัตว์ศิลปะลังกากำหนดอายุจาก
รูปแบบศิลปะได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 ตรงกับช่วงเวลาท่ีอิทธิพลของพุทธศาสนาสำนักไวตุล
ยวาทกำลังเจริญงอกงามในเกาะลังกา อันเป็นผลสืบเนื่องจากพระเจ้ามหาเสนะและพระเจ้าธาตุเสนะ  
(พุทธศตวรรษท่ี 9-11) ทรงอุปถัมภ์สังฆะฝ่ายเชตวันวิหารซึ่งสังกัดอยู่ในสำนักคิดไวตุลยวาท ทำให้
ระยะเวลาดังกล่าวเริ่มพบหลักฐานการสร้างรูปเคารพพระโพธิสัตว์ในเกาะศรีลังกา โดยรับอิทธิพลทาง
รูปแบบศิลปะและศาสนามาจากเมืองอมราวดี (Guy, 2014: 37) ผู้ศึกษาจึงต้ังข้อสังเกตว่า การพบ
ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ที่แสดงอิทธิพลศิลปะลังกาจึงอาจสอดคล้องกับกระบวนการดังกล่าว และ
หลักฐานทางพุทธศาสนาท่ีแสดงความใกล้เคียงกับพุทธศาสนาแบบลังกามีอายุใกล้เคียงกับช่วงเวลา
ดังกล่าว อาจเป็นอิทธิพลของนิกายไวตุลวาทแบบเชตวันวิหารได้หรือไม่  

อย่างไรก็ดี ประติมากรรมพระโพธิสัตว์นั้นเป็นการแสดงอิทธิพลแนวคิดของ 
ฝ่ายมหายานอย่างชัดเจน ผู้ศึกษาจึงเช่ือว่า ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ในศิลปะลังกาเป็นตัวแทนหนึ่ง
ของพุทธศาสนามหายาน แบบไวตุลยวาท ท้ังนี้พุทธศาสนาสกุลนี้นิยมในบริเวณภาคใต้ของอินเดีย
ก่อนกระจายไปสู่พื้นท่ีศรีลังกา สอดรับกับข้อเสนอของจอห์น กายท่ีว่า พระโพธิสัตว์ในเกาะศรีลังกา
ได้รับอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะมาจากเมืองอมราวดี รวมท้ังพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่ท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ 
แสดงรูปแบบทางศิลปะท่ีใกล้เคียงกับศิลปะอินเดียภาคใต้อย่างชัดเจนด้วย 

อีกส่ิงหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ พุทธศาสนาไวตุลยวาทเช่ือว่า พระธรรมของพระองค์เป็น
พุทธนิรมิต เป็นกายอีกกายหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรม (เสถียร 
โพธินันทะ, 2513: 430-434) แนวคิดนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าสัมพันธ์กับความนิยมจารึกข้อพระ
ธรรมไว้ตามสักการวัตถุต่าง ๆ ทางศาสนา เช่น ความนิยมนำจารึกคาถาเย ธมฺมา ภาษาบาลี บรรจุในสถูป 
พระพุทธรูป หรือส่ิงกราบไหว้อื่น ซึ่งนิยมมากในวัฒนธรรมทวารวดีนั้น ซึ่งอาจกระทำเพื่อการแปลง
สภาพวัตถุเคารพนั้นในฐานะเทียบเท่ากับพระธรรมกายหรือองค์พระศากยมุนี กรณีนี้ ผู้ศึกษาต้ัง
ข้อสังเกตว่า จารึกคาถาเย ธมฺมาในวัฒนธรรมทวารวดีจะเป็นภาษาบาลีซึ่งต่างจากลักษณะโดยท่ัวไปของ
นิกายไวตุลยวาทซึ่งนิยมใช้ภาษาสันสกฤตจึงอาจเป็นเพียงการเลียนแบบขนบอย่างคนอินเดียโดยชาว
อุษาคเนย์เท่านั้น กระนั้นขนบดังกล่าวยังมีความเป็นไปได้ว่าจะสัมพันธ์กับกลุ่มไวตุลยวาทด้วย  
 

4) นิกายมัธยามิกะ เจริญมากในพื้นท่ีเมืองอมราวดีและอินเดียภาคใต้ราวพุทธศตวรรษท่ี 7 
ก่อนจะค่อย ๆ เส่ือมไปจากอินเดียหลังจากการมรณภาพของท่านนาคารชุนและหายไปจากอินเดียใน
ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 แต่ได้ไปเจริญอยู่ในดินแดนจีนและญี่ปุ่นแทน ในช่ือนิกายฉานหรือเซ็น อันมีท่ีมา
จากคำว่า ธยานะหรือฌาน (Bapat, ed, 1956: 120-122) 
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จากการขุดค้นบริเวณแหล่งโบราณคดีกัมปุง สุไหงมัส รัฐเกดะห์ พบจารึกสุไหงมัส 2 
อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 ข้อความบนจารึกสันนิษฐานว่าเป็นพุทธภาษิตจากคัมภีร์สาครมติปริปฤจฉา 
ของนิกายมัธยามิกะ (Khaw, Ramli, Nik Abdul Rahman, and Zainun, 2011: 10-11) นับเป็นหลักฐาน
เพียงช้ินเดียวท่ีแสดงออกถึงพุทธศาสนานิกายมัธยามิกะ อย่างไรก็ดีการพบหลักฐานของพุทธศาสนาสกุล
นี้ซึ่งมีอายุก่อนท่ีจะเส่ือมไปจากอินเดีย ย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ
พื้นท่ีเมืองอมราวดี และอินเดียภาคใต้ 

 
สังเกตได้ว่า พุทธศาสนาหลายสกุลได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ในระยะเวลาท่ีพร้อม ๆ กัน แต่จากการพิจารณานิกายย่อยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากพื้นท่ีต่าง ๆ 
ในอนุทวีปท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาสกุลต่าง ๆ เช่น แคชเมียร์, เมืองวัลลภี รัฐคุชราต, 
ท่ีราบสูงเดคข่าน, เมืองอมราวดี รัฐอานธรประเทศ, เมืองกาญจีปุรัม รัฐทมิฬนาฑู , เมืองอนุราธปุระ 
เกาะลังกา เป็นอาทิ อิทธิพลของศูนย์กลางพุทธศาสนาต่าง ๆ เหล่านี้ได้สะท้อนผ่านรูปแบบศิลปะ  
ท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับจากอินเดียมาปรับใช้ คือ ศิลปะอมราวดี ศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะ 
ศิลปะปัลลวะ และศิลปะอนุราธปุระ  

การเข้าใจถึงกลุ่มพุทธศาสนานิกายย่อย นำไปสู่ความเข้าใจหลักฐานบางประเภท รวมถึงการตีความ
ด้านความคิดและการมองโลกของผู้คนในอดีตด้วย เช่น ความนิยมสร้างสถูปขนาดใหญ่ อาจสัมพันธ์กับ
พุทธศาสนามหายาน สกุลไจตยกะ ความนิยมจารึกคาถาเย ธมฺมาบนวัตถุสักการะต่าง ๆ ในวัฒนธรรม
ทวารดี อันอาจสัมพันธ์กับมุมมองท่ีมีต่อพระพุทธเจ้าและแนวคิดเรื่องพระธรรมกายของนิกาย        
ไวตุลยวาท หรือการปรากฏหลักฐานเตมียชาดก พระชาติแรกของพระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก      
สิบชาติสุดท้ายก่อนการตรัสรู้อาจสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องบุญญาบารมีอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการก่อ
ตัวของระบบการปกครองแบบชนช้ันในอุษาคเนย์ กระท่ังสุดท้ายนำไปสู่กระบวนการเกิดขึ้นของรัฐ
โบราณสืบเนื่องถึงปัจจุบันดังท่ีจะกล่าวต่อไป 
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6.3 พุทธศาสนากับการก่อตัวของรัฐแรกเร่ิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ดังท่ีกล่าวในข้างต้นว่า กระบวนการภารตภิวัฒน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนารูปแบบ
การเมืองการปกครองและสังคมวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากสังคมด้ังเดิมให้มีรูปแบบ 
ท่ีคล้ายกับอินเดีย มีศาสนา ความเช่ือ และชนช้ันผู้นำแบบอินเดีย เช่น ราชวงศ์โกณฑินยะแห่งฟูนัน 
พุทธศาสนาได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนารูปแบบการปกครองสังคมผ่านกรอบการปกครองคณะสงฆ์  
ท่ีมีรูปแบบและระเบียบการปกครองท่ีชัดเจนกล่าวคือ ครั้งพุทธกาลคณะสงฆ์ท้ังหลายต่างอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของพระพุทธองค์โดยตรง พระพุทธองค์จึงทรงมีสถานะเป็นสังฆราชา หากผู้ศรัทธา 
จะถวายส่ิงใดจำเป็นต้องถวายผ่านพุทธองค์ ต่อมาหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 
คณะสงฆ์ยังมีรูปแบบการปกครองเช่นเดิม คือ ยึดเอาตามอาวุโสของพระภิกษุเป็นเกณฑ์สำคัญในการ
กำหนดให้พระภิกษุรูปใดมีอำนาจช้ีแนะคณะสงฆ์ แม้จะเกิดการแยกตัวออกเป็นกลุ่มสงฆ์ย่อย ๆ หลัง
การสังคายนาครั้งท่ี 2 แต่สงฆ์กลุ่มต่าง ๆ ยังคงปกครองกันด้วยระบบเช่นเดิม คือ มีอาจารย์ท่ีได้รับ
การนับถือเป็นผู้คุมโครงสร้างภายในของกลุ่มย่อยของตน ทำให้ง่ายต่อการกระจายแนวคิดของพุทธศาสนา
และง่ายต่อการติดต่อกับกลุ่มคนภายนอก เพราะมีตัวแทนของกลุ่มท่ีชัดเจนและมีอำนาจต่อรอง เช่น 
คณะสงฆ์ท่ีสถูปสาญจีมีอำนาจควบคุมโครงข่ายของคันกั้นน้ำจำนวน 15 แห่งรอบอาราม (Ray, 2006: 312) 

ท้ังนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าว เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อระบบความคิดของพุทธศาสนาได้เข้าไปเปล่ียน
มุมมองทางสังคมในหลาย ๆ เรื่อง ให้มีแนวทางอย่างเดียวกับกรอบคิดของพุทธศาสนา เช่น การปลงศพ 
พฤติกรรมการกิน หรือการใช้ประโยชน์พื้นท่ีให้เป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับการสร้างศาสนสถาน
อันเฉพาะเจาะจง เช่น จากข้อมูลการสำรวจทางโบราณคดีในพื้นท่ีโฏตลโกณฑะ (Thotlakonda) 
ชายฝ่ังรัฐอานธรประเทศ พบการนำเสาหินกว่า 200 ต้นมาจัดเรียง เพื่อใช้เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์และ 
ใช้ฝังเถ้ากระดูกผู้อุทิศตนต่อพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาวัฒนธรรมหินต้ังให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
แบบพุทธศาสนา (Ray, 2006: 306; Fogelin, 2003: 129-135)  

กระบวนการเปล่ียนแปลงจากระบบคิดหนึ่งไปสู่ระบบคิดแบบพุทธศาสนาสะท้อนให้เห็นได้
อย่างชัดเจนและมีผลโดยตรงต่อการก่อตัวของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวคือ โรมิล่า ธาปาร์ 
(Romila Thapar) เสนอว่า พุทธศาสนารวมถึงศาสนาไชนะมีลักษณะคำสอนท่ีเน้นหนักไปในด้านคุณธรรม 
เปน็หลักการท่ีเหมาะสมกับสังคมการเกษตรขนาดใหญ่ท่ีมีการอยู่อาศัยในรูปแบบของเมือง มากกว่ากลุ่มคน
ท่ีดำรงชีพโดยอาศัยการล่าสัตว์ (Thapar, 2000: 883-884) 
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ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นในช่วงท่ีเริ่มรับวัฒนธรรมจากอินเดีย สังคมอยู่ในสภาพท่ีเติบโต
และมีความซับซ้อนอย่างมาก ดังปรากฏในตำนานนางลิวเย่ข้างต้น และข้อความในจารึกภัทเรศวร ระบุว่า 
โกณฑินยะได้รับหอกจากอัศวถามาบุตรชายของโทรณาจารย์ ก่อนจะพุ่งหอกไปเพื่อสร้างราชธานี 
ต่อจากนั้นจึงได้สมรสกับธิดาพระยานาคผู้มีนามว่า “โสมา” และสืบวงศ์กันต่อมา (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 
2549: 12) จะเห็นว่า อาณาจักรในบริเวณนี้เดิมเป็นดินแดนของผู้หญิง อาจมีผู้หญิงปกครองมาก่อน 
เป็นสังคมแบ่งชนช้ันและอาจมีความซับซ้อนอยู่แล้ว  

ในส่วนนี้สามารถพิจารณาร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี
หลายแห่ง เช่น แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบโครงกระดูกผู้หญิง
พร้อมเครื่องประดับจากเปลือกหอยจำนวนกว่าแสนช้ิน พร้อมด้วยภาชนะดินเผาหลายสิบใบ ท้ังยังพบ
โครงกระดูกหญิงท่ีอุทิศพร้อมหินดุและก้อนดินดิบ ชาร์ล ไฮแอมกล่าวว่า หลักฐานนี้แสดงถึงบทบาท
ของผู้หญิงในฐานะผู้ผลิต เธอผู้นี้มีบทบาทในฐานะผู้ควบคุมการผลิตภาชนะ-ผู้นำชุมชน อาจเป็นภาพแทน
ของการมีผู้หญิงปกครองและสังคมแบบแบ่งชนช้ันในดินแดนภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Higham, 2002: 68, 77-80; รัศมี ชูทรงเดช, 2559: 67-68) หรือการพบแหล่งโบราณคดีในสมัยสำริด
และสมัยเหล็กในจังหวัดลพบุรี บริเวณเขาวงพระจันทร์อันเป็นแหล่งแร่ทองแดงสำคัญ เช่น  
แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ แหล่งโบราณคดีโนนป่าหวาย แหล่งโบราณคดีโนนหมากลา  
แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค ล้วนมีความเกี่ยวของกับการใชแร่ทองแดงโดยตรง ท้ังในฐานะแหล่งวัตถุดิบ
และแหล่งถลุงแร่ทองแดง ผลผลิตสำคัญจากแหล่งถลุงแรทองแดง คือ มวลโลหะทองแดงวัตถุดิบ 
(Copper ingot) เป็นทองแดงเกือบบริสุทธิ์ เมื่อได้มวลโลหะทองแดงวัตถุดิบดังกล่าวแลว จะสงออก
ไปยังพื้นท่ีอื่นโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นท่ีอื่นในภูมิภาค บริเวณเขาวงพระจันทร์  
จึงเป็นพื้นท่ีสำคัญตอการพัฒนาการทางสังคมในพื้นท่ีภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เมื่อ 2,500-2,300 ปมาแลว ซึ่งเป็นเวลาท่ีเกิดชุมชนโบราณจำนวนมาก (Lertcharnrit, 2014: 125;  
สุรพล นาถะพินธุ, 2559: 11-19)  

เมื่อพิจารณาแนวคิดของธาปาร์ร่วมกับหลักฐานในข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกัน
คือ วัฒนธรรมอินเดีย (พุทธศาสนา) ได้เข้ามาสัมพันธ์กับสังคมท่ีมีพื้นฐานทางสังคมอย่างมากแล้ว  
ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพท่ีเหมาะต่อการเจริญขึ้นของแนวคิดทางพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมอินเดียอย่างมาก 
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นอกจากนี้ในศรีลังกา กระบวนการแบบเดียวกันได้เกิดขึ้น ชาวศรีลังกาโบราณได้รับ
วัฒนธรรมพุทธศาสนาและนำมาปรับใช้จนกลายเป็นพื้นฐานของอารยธรรมอันรุ่งเรืองบนเกาะแห่งนี้ 
เห็นได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณเมืองอนุราธปุระพบว่า มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่ยุคหินกลางเรื่อยมาถึงยุคโลหะ ราว 3,000 -2,600 ปีมาแล้ว ก่อนรับวัฒนธรรมอินเดียใน 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 2-3 หรือ 2,300-2,200 ปีมาแล้ว ข้อสังเกต คือ หลักฐานสำคัญท่ีเป็นตัวแทนของ
วัฒนธรรมอินเดียท่ีแสดงว่า เริ่มมีการรับหรือติดต่อกับวัฒนธรรมอินเดียท่ีสำคัญได้แก่ การเริ่มพบ
เหรียญราชวงศ์ศาตวาหนะ ลูกปัดหินกึ่งมีค่า และช้ินส่วนภาชนะดินเผาท่ีมีตัวอักษรพราหมีจารึกอยู่ 
หลักฐานเหล่านี้มักปรากฏอยู่ในแหล่งโบราณคดีท่ีมีการอยู่อาศัยมาก่อน บางแห่งมีร่องรอยย้อนไปถึง
ยุคหินกลาง บางแห่งมีร่องรอยการอยู่อาศัยสืบเนื่องต้ังแต่ยุคโลหะ มักพบหลักฐานประเภทอุปกรณ์หาปลา
และเปลือกหอยทะเล สะท้อนถงึร่องรอยการติดต่อและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทะเล (Ray, 
2006: 313; Kulatilake, 2016: 428-429) เห็นได้ว่า พุทธศาสนาได้เข้าสัมพันธ์กับพื้นท่ีท่ีมีความเจริญ 
รุ่งเรืองหรือความพรั่งพร้อมทางสังคมอยู่แล้ว สอดรับกับแนวคิดของธาปาร์ท่ีเสนอไว้ 

ปิแอร์ อีฟ มองแกง เสนอว่า พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูแบบไวษณพนิกายได้เข้ามามีบทบาท 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-10 (Manguin, 2004: 303) ซึ่งศาสนา
ฮินดูไวษณพนิกายปรากฏหลักฐานในหลายพื้นท่ีท่ีแสดงถึงการนับถือพระวิษณุโดยชนช้ันนำในสังคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น จารึกพระนางกุลประภาวดี อายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 11 จากภาคใต้
ของกัมพูชา ระบุว่า พระนางทรงสร้างเทวรูปพระวิษณุทองคำ แห่งกุรุมพนคร พร้อมท้ังทรงสร้างเทวาลัย
และสระน้ำขึ้นด้วย หรือจารึกเจ้าชายคุณวรมัน พระราชโอรสในพระเจ้าชัยวรมัน พบร่วมกับอาคารอิฐ
ขนาดใหญ่ ณ เมืองถาปมอย (Thapmoui) เวียดนามใต้ ระบุถึง การสรรเสริญพระหริวิษณุ พร้อมทรงสร้าง
เทวาลัยถวายพระวิษณุบาทนาม “จักรติรถสวามิน” และอุทิศแด่นักบวชในนิกายภาควัต (วิไปรฺรฺภาควไตะ) 
หรือไวษณพนิกาย (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 18, 2557, 105) พร้อมด้วยการพบเทวรูปพระวิษณุ
อีกเป็นจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ เป็นต้นว่า เทวรูปพระกฤษณะโควรรธนะ จากวัดเกาะ สูง 1.61 เมตร 
เทวรูปพระวิษณุ 8 กร จากพนมดา สูง 2.87 เมตร เทวรูปพระวิษณุจตุรภุช จากกำพงจามเก่า สูง 1.95 เมตร 
พระหริหระ จากอาศรมมหาฤษี สูง 1.75 เมตร (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2514: 103-106) (ภาพท่ี 
73) 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า หลักฐานข้างต้นมีอายุระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 9-12 ใกล้เคียงกับหลักฐานรุ่นแรก
ของพุทธศาสนา และในหลายพื้นท่ีพบหลักฐานร่วมกันด้วย เช่น ในบริเวณอาคารอิฐเมืองถาปมอย 
เวียดนามใต้ พบจารึกเจ้าชายคุณวรมันและจารึกแผ่นทองซึ่งจารึกคาถาทางพุทธศาสนาบริเวณฐานราก
ของอาคารอิฐด้วย (Manguin, 2014: 112-113) ลักษณะเช่นนี้อาจสะท้อนความสัมพันธ์บางอย่าง
ระหว่างกลุ่มไวษณพนิกายกับพุทธศาสนิกชนสอดคล้องตามข้อเสนอของมองแกง 
  



  388 

การพบหลักฐานการนับถือพระวิษณุจำนวนมากนับว่าสำคัญ เนื่องจากไวษณพนิกายให้ความสำคัญ
กับความภักดีต่อพระเป็นเจ้า ในวิษณุปุราณะและมหาภารตะมีลักษณะท่ีสนับสนุนชีวิตการครองเรือน
โดยยกย่องว่า ช่วงวัยคฤหัสถ์มีความศักด์ิสิทธิ์และเป็นจุดสูงสุดในการบรรลุเป้าหมายของชีวิต ไวษณพนิกาย
จึงไม่ยินดีกับการสละโลก แต่ยินดีกับการบำเพ็ญตัวในฐานะผู้ครองเรือน (ภักดี) เพื่อให้พระเป็นเจ้าพอใจ
และนำไปสู่การหลุดพ้น (Dayal, 1983: 57; Sinha, 1983: 33) ด้วยเอกลักษณ์ทางความเช่ือท่ีสนับสนุน
วัยคฤหัสถ์ส่งผลให้ไวษณพนิกายได้รับความนิยมในกลุ่มพ่อค้าและวรรณะกษัตริย์ผู้มุ่งหมายหาเกียรติยศ
ในช่วงวัยหนุ่มสาว 

ในกรณีของพุทธศาสนาแม้แนวคิดหลักของศาสนาจะเน้นไปท่ีการละท้ิงทางโลกเพื่อมุ่งหน้าสู่
การหลุดพ้น แต่เมื่อพิจารณาแนวคิดหลายส่วนประกอบแล้วพบว่ามีความสอดคล้องกันกล่าวคือ  
พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูไวษณพนิกายเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถประกอบการตามหน้าท่ีของ
ตนเองได้ เช่น ไวษณพนิกายมีคัมภีร์สำคัญอย่างภควัทคีตาซึ่งมีส่วนเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรณะ
ท่ีตนอยู่แล้วในท้ายท่ีสุดพระผู้เป็นเจ้าจะนำความหลุดพ้นมาให้ ส่วนพุทธศาสนาในมรรค 8 มีข้อธรรม
เรื่องสัมมาอาชีวะเป็นการสนับสนุนให้ประกอบอาชีพอย่างสุจริต แนวคิดนี้จึงสนับสนุนพ่อค้าและ  
ผู้ครองเรือน ท้ังยังมีความเช่ือว่า พระวิษณุทรงเป็นพระผู้อุปถัมภ์ผู้เดินทางทางทะเล คล้ายกับความเช่ือ
เรื่องพระอวโลกิเตศวรท่ีจะทรงเสด็จไปช่วยเหลือผู้คนท่ีเรือแตก 

ด้วยลักษณะเช่นนี้ อาร์. ซี. มาจุมดาร์ (R. C. Majumdar) ได้กล่าวถึงรัฐแรกเริ่มในเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ว่า เป็น “รัฐฮินดู” หมายถึงเป็นรัฐท่ีมีพื้นฐานจากวัฒนธรรมอินเดียและมีศาสนาฮินดู
เจริญพร้อมกันกับศาสนาพุทธ โดยศาสนาฮินดูมีบทบาทสำคัญในราชสำนัก (Majumdar, 1979: 36-37) 

ดังนั้นจากข้อคิดข้างต้นของมองแกงและมาจุมดาร์ ผนวกกับหลักฐานข้างต้นผู้ศึกษาจึงเช่ือว่า 
ไวษณพนิกายกับพุทธศาสนามีความสัมพันธ์บางอย่างต่อกัน ส่งผลโดยตรงต่อการก่อตัวของรัฐ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสัมพันธ์กับกลุ่มพ่อค้าผ่านการผลักดันให้ผู้คนออกมาทำการค้าขายได้ 
ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างสันโดษ มีความเป็นไปได้สูงท่ีกลุ่มคนท่ีนับถือศาสนาพุทธและกลุ่มคนท่ีนับถือ
ไวษณพนิกาย ออกเดินทางจากอินเดียมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกลุ่มพ่อค้าพร้อมกัน  

6.3.1 “บุญ” แนวคิดใหม่จากพุทธศาสนาสู่รากฐานรัฐในอุษาคเนย์ 

ความเช่ือด้ังเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนการรับวัฒนธรรมอินเดียนั้นมีลักษณะสัมพันธ์กับ
การนับถือธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการนับถือบรรพชนและชีวิตหลังความตาย เช่น การปรากฏรูปพระอาทิตย์ 
กบ นก หรือปลาบนหน้ากลองมโหระทึก สันนิษฐานว่าใช้ตีในพิธีกรรมขอฝน หรือพิธีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความอุดมสมบูรณ์ (ภาพท่ี 133) หรือจากการขุดค้นทางโบราณคดีในหลายแห่งพบว่า มีประเพณีการ
ใช้ดินเทศโรยบนศพ เพื่อส่ือถึงเลือดท่ีจะนำไปสู่การมีชีวิตใหม่ พร้อมท้ังอุทิศส่ิงของให้กับผู้ตายด้วย 
(กรมศิลปากร, 2561: 16; ศรีศักร วัลลิโภดม, 2560: 7-46) 
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ภาพท่ี 133 หน้ากลองมโหระทึกยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

(ท่ีมา: ส่งศรี วีระประจักษ์, 2507: 32) 

อินเดียมีศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเป็นสองศาสนาสำคัญ ศาสนาท้ังสองได้เข้ามาพร้อมกับ
ระบบระเบียบทางความเช่ือหรือมีจักรวาลวิทยาทางความเช่ือท่ีชัดเจน เช่น เรื่องของสวรรค์-นรก มี
ตัวตนพิสดารอันทรงอำนาจเป็นบุคลาธิษฐานพลังธรรมชาติ และท่ีสำคัญคือแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรม
กำกับการใช้ชีวิต แนวคิดเหล่านี้ได้เข้ามาปะทะกับศาสนาด้ังเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ศึกษามี
ความเห็นในประเด็นนี้ว่า กฎแห่งกรรมในระบบศาสนาท้ังพราหมณ์และพุทธนับว่ามีบทบาทมากต่อการ
จัดการสังคมให้อยู่ในครรลองท่ีพึงเป็น เพราะกรรมะนั้นมีความหมายว่า “การกระทำ” แต่มิใช่การ
กระทำเพียงอย่างเดียว แต่มีความหมายครอบคลุมไปถึงผลของการกระทำนั้นด้วย คือ การกระทำใดย่อม
ทำให้เกิดผลกับผู้กระทำ หากกระทำดีผลย่อมออกมาดี หากกระทำส่ิงแย่ผลย่อมออกมาเป็นไปในทาง
ไม่ดี (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺตโต), 2563: 4)  

ความคิดเช่นนี้ทำให้ศาสนาในอินเดียมีการวางกรอบให้กับสังคมว่า ส่ิงใดควรทำส่ิงใด 
มิควรทำ หากกระทำแล้วจะได้รับผลอย่างไร ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงสนับสนุนให้ผู้คนประกอบกรรมดี 
หลีกเล่ียงการประกอบกรรมช่ัว กรรมดีนี้บางครั้งถูกเรียกว่า “กุศลกรรม” หรือท่ีชาวไทยนิยมใช้คำว่า 
“บุญ ” ล้วนแล้วแต่มี ความหมายว่า การกระทำอัน ดี ท้ั งส้ิน  ด้วยเห ตุ ท่ีสนับสนุน ให้ ผู้คน 
ทำความดีแล้ว พุทธศาสนาจึงได้มอบกรอบการปฏิบัติอันนำมาซึ่งผลดี สามารถพิจารณาได้จากหลักธรรม
เรื่อง “มรรคมีองค์ 8” เป็นตัวอย่าง  

ตามวิภังคสูตรในพระสุตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวรรค พระพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงเส้นทาง
สู่ความดับทุกข์ท้ัง 8 เส้นไว้ เมื่อพิจารณาหลักการท้ัง 8 ข้อแล้วจะเห็นได้ว่า พุทธศาสนาได้พยายาม
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เข้าควบคุมวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนในทุกด้านต้ังแต่วิธีคิดท่ีสมควรในการดำเนินชีวิต (สัมมาทิฏฐิ, 
สัมมาสังกัปปะ, สัมมาสติ) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม (สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ) 
และการมุ่งไปสู่จุดหมายทางศาสนา (สัมมาวายามะ, สัมมาสมาธิ) (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. 
ปยุตฺโต), 2563: 326) 

ริชาร์ด ฟรานซิส กอมบริช (Richard Francis Gombrich) เสนอว่า การท่ีพุทธศาสนาเป็นท่ี
ยอมรับในสังคมศรีลังกาและอุษาคเนย์โบราณ เป็นเพราะสังคมในพื้นท่ีดังกล่าวแต่เดิมยังขาดวิธีการ
หรือแนวคิดในการพ้นทุกข์และขาดวัฒนธรรมลายลักษณ์อักษร ซึ่งพุทธศาสนามอบท้ังสองอย่างนี้ให้ 
รวมถึงโลกทัศน์ทางจักรวาลวิทยาท่ีเป็นระบบ (Gombrich, 1997: 51) เป็นท่ีน่าคิดว่า ศาสนาพราหมณ์-
ฮินดูท่ีมีโครงสร้างทางศาสนาเอื้อต่อชนช้ันสูงมากกว่า ท้ังระบบโครงสร้างแบบสังคมชนช้ันและ
สถาบันกษัตริย์ แต่ข้อด้อยหนึ่งของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ ความบริสุทธิ์ (มลทิน) ทำให้พราหมณ์
อาจรังเกียจชนพื้นเมืองพอสมควรและอาจทำให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านท่ัวไป แต่ศาสนาพุทธท่ีมีข้อบัญญัติ
บางอย่างบางเบากว่าจึงกลมกลืนกับความเช่ือด้ังเดิมและวัฒนธรรมพื้นบ้านได้ง่ายกว่า (คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, 
2560: 13-14)  

อีกส่ิงหนึ่งท่ีสังเกตได้จากบริบทปัจจุบันในสังคมไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมา คือ ภิกษุ-ภิกษุณี
ในพุทธศาสนามีสถานะท่ีพิเศษและเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติ (Ishii, 1986: 29) สถานะท่ีสูงกว่า
กลุ่มหมอผีหรือผู้นำความเช่ือด้ังเดิม อันมีผลมาจากความคลุมเครือของนักบวชในพุทธศาสนาท่ีถูกมองว่า 
เป็นผู้แสวงหาความหลุดพ้นด้วยการหลีกหนีสังคม (Ray, 2006: 305) แต่สามารถให้คำแนะนำผู้คน 
ในเรื่องของสังคมด้วย ในเวลาเดียวกันความคลุมเครือนี้ทำให้พระภิกษุเองมีสถานะเป็นประหนึ่งผู้วิเศษ
ท่ีมีความรู้ในการจัดการกับความไม่สบายใจของผู้คน ส่งผลให้พระภิกษุเป็นท่ีเคารพนับถือด้วยสถานะพิเศษ 

จารึกวัดโพธิ์ร้าง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 อักษรปัลลวะ ภาษามอญ จากวัดโพธิ์ร้าง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม (ภาพท่ี 134) เป็นหลักฐานหนึ่งซึ่งสะท้อนจุดเช่ือมโยงระหว่างพุทธศาสนากับความเช่ือ
ด้ังเดิมได้เหมาะสม ดังเนื้อความในจารึกกล่าวถึงการสร้างวัดและพระพุทธรูปของโต้งท้ังสอง โดยคำว่า 
“โต้ง” หรือ “โทง” นี้ มีความหมายถึง “หมอผี” หรือ “คนทรงเจ้า” (กรมศิลปากร, 2559: 2, 43) 
จัดเป็นชนช้ันนำทางสังคมในวัฒนธรรมมอญ ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดข้างต้นของกอมบริช
ท่ีว่า พุทธศาสนาได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งกับระบบความเช่ือด้ังเดิมโดยการนำจักรวาลวิทยาแบบใหม่และ
ชุดความคิดใหม่มาปรับปรุงชุดความคิดด้ังเดิมท่ีมาอยู่ก่อน แตกต่างจากพราหมณ์ท่ีพิธีกรรมของ  
ฝ่ายพราหมณ์ยึดโยงกับพิธีกรรมอันมีแบบแผนและใหญ่โตอลังการ ทำให้พิธีกรรมนั้นสนับสนุนความเป็น
ชนช้ันมากกว่าและเข้าถึงได้ยาก ทำให้พิธีกรรมแบบพุทธศาสนายึดโยงกับสังคมชาวบ้านมากกว่า 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
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ภาพท่ี 134 จารึกวัดโพธิ์ร้าง จังหวัดนครปฐม อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 

(ท่ีมา: กรมศิลปากร, 2559: 2, 41) 
 

จารึกเย ธมฺมาพบจำนวน 20 หลัก มากท่ีสุดในบรรดาข้อความท่ีถูกจารึกบนหลักฐานทางโบราณคดี
ท่ีศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงพระพิมพ์ท่ีพบร่วมกับโบราณสถาน เช่น พระพิมพ์พระสาวกท้ัง 7 จากเจดีย์
หมายเลข 11 เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, พระพิมพ์จากโบราณสถานเมืองยะรัง อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี, พระพิมพ์พระพุทธเจ้าขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ จากบาตูจายา ชวาตะวันตก ประเทศ
อินโดนีเซีย หลักฐานเหล่านี้สอดคล้องกับข้อความในบันทึกของพระภิกษุอี้จิงว่า ชาวพุทธในท่ีราบสูงเดคข่าน
และท่ีอื่น ๆ ท่ัวอินเดียนิยมจำลองรูปประติมากรรม (พระพุทธรูป) หรือสถูปด้วยส่ิงของและวัสดุต่าง ๆ 
เช่น ดิน เงิน ทองคำ เป็นต้น พร้อมด้วยบรรจุแผ่นจารึกคาถาเย ธมฺมา หรือคาถาปฏิจจสมุปบาทไว้ภายใน
รูปจำลองเหล่านั้น การบูชารูปจำลองท่ีบรรจุคาถานี้นำมาซึ่งบุญอันมหาศาล (I-Tsing, 1966: 150-151) 
ฉะนั้นจารึกเหล่านี้ช่วยยืนยันถึงการเปล่ียนแปลงแนวความคิดจากศาสนาด้ังเดิม มาสู่ระบบการสร้างบุญ
แบบพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี 

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่งเพิ่มเติมในส่วนนี้พร้อมเน้นย้ำความต่างของแนวคิดระหว่างพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูว่า พุทธศาสนาท่ีเข้ามา เดิมอาจมีลักษณะใกล้เคียงกับความเช่ือแบบหมอผี 
เพราะภิกษุมีความเป็นปัจเจกมากกว่าพราหมณ์ท่ีมีระบบ การท่ีภิกษุเท่ียวไปตามป่าเขาจึงคล้ายกับ
กลุ่มหมอผีท่ีบูชาธรรมชาติ (เจ้าป่า เจ้าเขา) เช่น พุทธศาสนาสกุลวัชรยานในทิเบตมีการนำยักษ์และ
เทพท้องถิ่นมาใช้ในฐานะพระธรรมบาลผู้ปกป้องพุทธศาสนา ส่ิงนี้คือความกลมกลืนของพุทธศาสนา 
แต่ในอีกด้านหนึ่งพุทธศาสนาก็มอบแนวคิดเรื่องกษัตริย์ให้กับสังคมด้วยดังเห็นได้จากพุทธศาสนา  
มีแนวคิดเรื่องจักรพรรดิราช ผู้ปกครองผ่านความคิดแบบสงฆ์และเรื่องของบุญด้วย (คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง 
สัมภาษณ์เมื่อ 8 ตุลาคม 2563) เห็นได้จากจารึกจำนวนหนึ่งซึ่งกล่าวถึงการทำบุญถวายแด่พระพุทธเจ้า
โดยชนช้ันสูง 
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6.4 บทบาทของพุทธศาสนาด้านการปกครอง 

ดังข้อเสนอของโรมิล่า ธาปาร์ในข้างต้น เห็นได้ว่าพุทธศาสนาได้เข้ากำกับสังคมผ่านระบบ
ศีลธรรมท่ีศาสนากำหนดขึ้นเพื่อให้สังคมสามารถดำเนินต่อไปได้ คล้ายกับรูปแบบของศาสนาพราหมณ์
ท่ีมีระบบวรรณะและอาศรม 4 มากำกับการดำเนินชีวิตและหน้าท่ีของผู้คนในสังคมท่ีซับซ้อนและ
หลากหลาย  

ระบบดังกล่าวจึงมีอิทธิพลอย่างมากในการจำแนกกลุ่มคนออกเป็นส่วน ๆ คือ กลุ่มคนท่ีทำความดี
อย่างยิ่งยวดตามกรอบของศาสนา กลุ่มคนท่ีกระทำการไม่สมควรผิดไปจากกรอบของศาสนา ดังนั้น
มุมมองของศาสนาท่ีมีต่อความดีความชอบของผู้คนในสังคมจึงมีความสำคัญมากต่อการคัดเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นเป็นผู้ปกครองสังคมหนึ่ง ๆ นั้น (Wolters, 1982: 103) 

6.4.1 พุทธศาสนาและกระบวนการสร้างชนชั้นปกครอง 

ในพุทธประวัติปรากฏร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันสูงกับพุทธศาสนาอยู่อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นตัวอย่างสำคัญ แม้หลังพุทธกาลความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับชนช้ัน
ปกครองมิได้เส่ือมคลาย เห็นได้จากการสังคายนาทุกครั้งในพุทธศาสนาจะได้รับความอุปถัมภ์จาก
สถาบันกษัตริย์ท้ังส้ิน ท้ังนี้ในรัชกาลพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งท่ี 3 
นับเป็นจุดเปล่ียนสำคัญและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรอย่างแนบแน่น กล่าวคือ 

ก่อนเริ่มการสังคายนาครั้งท่ี 3 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่ังให้มีการสึกพระท่ีเช่ือว่า
เป็นพวกอลัชชีปลอมมาบวชเป็นจำนวนมากซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 268-270) 
และหลังการสังคายนาเสร็จส้ินพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เผยแพร่พุทธศาสนาท่ีสังคายนาแล้วให้ท่ัวทั้ง
พระราชอาณาจักร เป็นท่ีน่าสังเกตว่า รูปแบบวิธีท่ีพระเจ้าอโศกใช้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ซ้ำในรัชกาลถัด
มา โดยในการสังคายนาครั้งท่ี 4 พระเจ้ากนิษกะทรงมีพระบัญชาให้ส่งสมณทูตออกไปยังดินแดนต่าง 
ๆ ในเขตพระราชอำนาจเช่นเดียวกับครั้งพระเจ้าอโศก ท้ังยังมีการจดบันทึกพระธรรมเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อให้เกิดความเท่ียงแท้ในความเช่ือ แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนาได้ถูกควบคุมโดยฝ่าย
อาณาจักรผ่านการคัดเลือกชุดข้อพระธรรมหรือหลักการทางพุทธศาสนาท่ีรัฐรับรอง ก่อนจะบันทึกและ
เผยแพร่ต่อไป 

อีกกรณีหนึ่งท่ีสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์และพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี
คือ ในคัมภีร์ทีปวงศ์และมหาวงศ์กล่าวถึง พระเจ้าเทวนัมปิยติสสะได้ถวายราชอุทยานเพื่อเป็นอารามแด่
พระมหินเถระเพื่อใช้สำหรับทำสังฆกรรม พร้อมด้วยทรงยกพระนครอนุราธปุระถวายไว้ในเขตสีมานั้นด้วย 
ดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงอนุราธปุระต้องครองราชย์ในเขตสีมา เพื่อให้กระทำการครองราชย์ได้สมบูรณ์
พระเจ้าแผ่นดินจึงต้องประกาศตนเป็นพุทธมามกะเสียทุกพระองค์ (ชูศักด์ิ ทิพย์เกษร, 2551: 18-19, 
23; จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2510: 75-76) 
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สเตนเลย์ เจ. ตัมเบียห์ (Stanley J. Tambiah) เสนอว่า แม้พุทธศาสนาจะมีลักษณะสำคัญ
ของศาสนาคือ “การสละทางโลก” ซึ่งดูขัดแย้งและเป็นอุปสรรคท่ีจะได้การสนับสนุนทางการเมือง  
แต่เอกลักษณ์ดังกล่าวนั้นมีรากฐานมาจากแนวคิดเรื่องความสงบ สอดคล้องกับระบบการปกครองรัฐ 
ท่ีมุ่งเน้นความสงบของบ้านเมือง ความมั่นคงทางสังคม และความปลอดภัย ทำให้ชนช้ันปกครอง  
(ในการศึกษาของตัมเบียห์หมายถึง พระเจ้าอโศกมหาราช) เลือกใช้และเผยแพร่ชุดความคิดดังกล่าว
อันเป็นผลดีต่อการควบคุมสังคม (Tambiah, 1976) ท้ังพุทธศาสนาเองได้วางหลักการควบคุมความ
ประพฤติ การวางตัว คุณธรรม และส่ิงอันพึงเคารพของผู้คนในสังคมไว้อย่างชัดเจน และครอบคลุมถึงการ
วางตัวของพระเจ้าแผ่นดินด้วย มีทศพิธราชธรรมหรือราชธรรม 10 ประการ มรรคมีองค์ 8 เป็นอาทิ ข้อ
พระธรรมเหล่านี้ควบคุมวิธีการและแนวคิด (จาริยาและวิธานะ) ในการปกครองของชนช้ันนำและทุก 
ๆ ชนช้ัน สำหรับชนช้ันนำการระบุว่า ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจะประกอบด้วยหลักการดังกล่าวนั้น 
ส่งผลให้พระเจ้าแผ่นดินมีสถานะท่ีเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันเป็นเอกลักษณ์โดยทันที (Ray, 2006: 
304-305) ต่างไปจากลักษณะของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูซึ่งควบคุมสังคมผ่านระบบวรรณะท่ีแบ่งผู้คน
ออกเป็นกลุ่มตามหน้าท่ีและชาติกำเนิด หรือหลักการอาศรม 4 ท่ีควบคุมสังคมด้วยการกำหนดหน้าท่ี
ตามช่วงวัย  

คุณธรรมพิเศษของกษัตริย์หรือชนช้ันปกครองนำไปสู่แนวคิดเรื่อง “บารมี” หรือ “บุญญาธิการ” 
ของผู้ปกครองในฐานะผู้คุ้มครองดูแลพุทธศาสนาหรือในฐานะผู้มีลักษณะอันเป็นอุดมคติท้ังทางกายภาพ 
(มหาบุรุษลักษณะ), อำนาจจิต และอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นส่ิงดึงดูดผู้คนให้สยบยอม ดังเช่น รัตนะ 7 ประการ
ท่ีพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นถึงจะถือครองได้หรือการปรากฏขึ้นของรัตนจักรต่อหน้าพระเจ้าจักรพรรดิ
ผู้มีบุญญาธิการถึงพร้อมเท่านั้น (ธนิต อยู่โพธิ์, 2508: 5-6; แพทริค โจรี, 2563: xlix) รัตนะท้ัง 7 
ประการจึงเป็นเครื่องหมายแห่งความต่างช้ันระหว่างผู้ท่ีสมควรปกครองผู้อื่นกับผู้ท่ีสมควรถูกปกครอง 
ด้วยเหตุนี้ ส่ิงของท้ัง 7 จึงถูกสร้างเป็นศิลปกรรม ดังเห็นได้จากภาพสลักรูปพระเจ้าจักรวาตินแวดล้อม
ด้วยรัตนะ 7 ประการ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 3-4 จากเมืองชัคคัยยเปฏะ รัฐอานธรประเทศ (ภาพท่ี 
135) กระบวนการนี้เห็นได้อย่างชัดเจนผ่านการสร้างพระเจ้าอโศกมหาราชให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ทางพุทธศาสนากล่าวคือ 
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ภาพท่ี 135 ภาพสลักรูปพระเจ้าจักรวาตินแวดล้อมด้วยรัตนะ 7 ประการ  

จากเมืองชัคคัยยเปฏะ รัฐอานธรประเทศ 
(ท่ีมา: Zephir, 2014: 192) 

คัมภีร์อโศกาวทานอ้างถึง พระสงฆ์อุปคุปต์ได้แจ้งแก่พระเจ้าอโศกว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธ
ทำนายถึงพระเจ้าอโศกมหาราชในฐานะผู้รักษาศาสนาของพระองค์ให้ต้ังมั่นพ้นความประมาทส้ินกาลนาน 
หรือในคัมภีร์ทีปวงศ์ท่ีเน้นว่า พระเจ้าอโศกทรงกระทำการใดบ้างอันเป็นคุณต่อพุทธศาสนา และกษัตริย์
ลังกาได้กระทำเช่นเดียวกัน หรือดังข้อความท่ีระบุว่า พระมหินเถระทราบว่าพระเจ้าเทวนัม-ปิยติสสะ
ทรงเป็นบัณฑิตพรั่งพร้อมด้วยคุณธรรม มีความสามารถบรรลุธรรมจึงแจ้งพระธรรมแก่  
พระเจ้าเทวนัมปิยติสสะ ท้ังยังระบุเหตุอัศจรรย์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างพระเจ้าเทวนัมปิยติสสะทรงน้อมถวาย
พระราชอุทยานว่า หลังพระมหินเถระรับราชอุทยานมหาเมฆวันแล้วได้เกิดแผ่นดินไหว (กรมศิลปากร, 
2557ก: 58, 64-67; สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2552: 127) 
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เหตุต่าง ๆ นี้ล้วนกลายเป็นส่ิงท่ีเสริมบารมีให้แก่กษัตริย์ว่า บุคคลเหล่านี้มีลักษณะอันเฉพาะ
จึงกระทำการแล้วเกิดความมงคลเช่นนี้ โดยยึดโยงกับแนวคิดเรื่องผลแห่งกรรมในอดีตชาติ สอดรับกับ
ระบบการเล่าเรื่องชาดกในพระชาติต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้าว่า ทรงเคยเสวยพระชาติเป็นส่ิงมีชีวิตใด
ในท้ัง 550 ชาติ ประกอบผลกรรมอะไรในพระชาตินั้น ๆ ก่อนจะส่ังสมบารมีมากมายกระท่ังได้ประสูติ
เป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศในจักรวาล (แพทริค โจรี, 2563: xlix) ดังข้อความในจารึกเสาพระเจ้าอโศก
ท่ีอ้างว่า “มา ณ ยุคปัจจุบันนี้ โดยเหตุท่ีพระราชาอันเป็นท่ีรักแห่งทวยเทพได้ทรงปฏิบัติธรรมแล้ว 
แทนท่ีจะได้ยินเสียงยุทธเภรี ก็เปล่ียนเป็นเสียงธรรมเภรี ... ในอดีตกาลก่อนนิกรชนแห่งชมพูทวีป  
มิเคยได้อยู่รวมกับทวยเทพ ครั้นบัดนี้นิกรท้ังปวงได้อยู่ร่วมกับทวยเทพแล้ว อย่า งนี้คือผลแห่ง 
การปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัดกวดขันของพระราชาอย่างไม่ต้องสงสัย” (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 242)  

ข้อความดังกล่าวยืนยันถึงผลดีท่ีสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามกรอบทางพุทธศาสนาและทำให้
ผู้ปกครองคนนั้นมีภาพลักษณ์ท่ีเป็นบวกในสายตาประชาชน แม้แต่อ้างไปถึงเทพเจ้าด้วยข้อความยังย้ำ
กรอบแนวคิดสำคัญของพุทธศาสนาในเรื่องบุญญาธิการอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่า “เพราะ
ปฏิบัติธรรมจึงทำให้แผ่นดินสงบจากสงคราม แม้แต่ทวยเทพยังลงมาอาศัย เหมือนเป็นการจำลองสวรรค์
มายังโลกเบื้องล่างท่ีแต่เดิมเต็มไปด้วยความวุ่นวาย แต่ด้วยการปฏิบัติธรรมของข้า (พระเจ้าอโศก-
มหาราช) ความโกลาหลเหล่านั้นได้สลายไป ด้วยเหตุนี้ข้าจึงเหมาะสมแล้วท่ีจะได้ครองอำนาจ 
เหนืออาณาจักรแห่งนี้” 

การอ้างปาฏิหาริย์โดยเหล่ากษัตริย์ท่ีน้อมรับพุทธศาสนา เช่นในกรณีของพระเจ้าเทวนัมปิยติสสะ
เป็นการสร้างสถานภาพพิเศษให้กับพระเจ้าแผ่นดินผู้นั้น การกระทำอันเนื่องด้วยธรรมนี้เป็นท่ียินยอม
และยอมรับโดยพลังเหนือธรรมชาติ ยังอาจพิจารณาต่อไปได้ว่าเป็นการสร้างให้บุคคลนั้นมีสถานะศักด์ิสิทธิ์
เทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าในฐานะของผู้เป็นจักรพรรดิแห่งพระธรรม ดังข้อความปรากฏในคัมภีร์สำคัญ
ของพุทธศาสนามหายาน อาทิ ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรว่า เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเทศนาได้มีดอกไม้สวรรค์
โปรยปราย แผ่นดินเล่ือนล่ัน แผ่นดินแยกออก (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2543: 6, 293-298) 

ระบบระเบียบทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏขึ้นชัดเจนเมื่อรับเอาวัฒนธรรมจาก
อินเดีย สถาบันการปกครองในรูปแบบกษัตริย์จึงเกิดขึ้นจากอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียดังเห็นได้จาก
ตำนาน “พราหมณ์โกณฑินยะและนางลิวเย่” แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า หลักฐานเนื่องในพุทธศาสนาในเอเชีย
ตะวันออก-เฉียงใต้ท่ีพูดถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างพุทธศาสนาและสถาบันกษัตริย์ พบเพียงหลักฐาน
ท่ีกล่าวถึงการทำบุญโดยราชวงศ์ เช่น จารึกพระนางสาวิตัมจันทระ พ.ศ. 1063-1118 จากเมืองไวษาลี อ้าง
ถึงการถวายทานแด่พระศาสนาโดยพระนางสาวิตัมจันทระ จารึกอนันทะ จันทระ พ.ศ. 1192 จากเมือง
ไวษาลี ระบุเรื่องการทำบุญโดยกษัตริย์พระราชวงศ์จันทระ หรือจารึกวัดจันทึก อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 
จากอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ภาพท่ี 136) กล่าวถึงพระเทวีของพระเจ้าแห่งทวารวดีทรงบัญชา
ให้พระธิดาสร้างพระรูปของพระตถาคตนี้ไว้ (Singer, 2008: 36, 39-42; กรมศิลปากร, 2559: 1, 71) 
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ภาพท่ี 136 จารึกวัดจันทึก จากอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย 

แตกต่างไปจากความนิยมของการสรรเสริญกษัตริย์ผู้นับถือพุทธศาสนาในสังคมอินเดีย เช่น
พระเจ้าอโศกมหาราชได้รับการสรรเสริญในฐานะผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณ์อันเป็นท่ียอมรับในพุทธศาสนา 
เพื่อสร้างความยอมรับในฐานะกษัตริย์ของพระองค์ในสายตาผู้นับถือพุทธศาสนาหรือในสายตาผู้คนท่ัวไป
ท่ีอาจจะนับถือศาสนาอื่น ว่าพระองค์ทรงได้รับการรับรองให้ปกครองพระราชอาณาจักรด้วย
คุณลักษณะพิเศษ เช่น มีลักษณะอย่างมหาบุรุษ ครอบครองรัตนะท้ัง 7 ประการดังสังเกตได้จาก
ข้อความในอโศกาวทาน และจารึกต่าง ๆ บนเสาพระเจ้าอโศก 

ท้ังนี้การอ้างลักษณะพิเศษต่างไปจากผู้อื่นของกษัตริย์เป็นส่ิงท่ีมีอยู่แล้วในสังคมอินเดีย  
ในวรรณกรรมเช่นมหาภารตะ มีการกล่าวอ้างถึงคุณลักษณะเหนือธรรมดาของอรชุนผู้เป็นบุตรของ
พระอินทร์ว่า เมื่อแรกอรชุนน้อยประสูติออกจากครรภ์พระนางกุนตี ได้มีเสียงสวรรค์ประกาศเทวาสิทธิ์ว่า 
บุตรผู้นี้จะสร้างช่ือเสียงให้ท้าวปาณฑุอย่างเกริกไกร แลแท้จริงแล้วเธอคือนาระ ผู้ควบคู่ด้วยกฤษณะ 
ผู้เป็นนารายณ์ ฉะนั้นแล้วการอ้างถึงลักษณะท่ีเหนือธรรมดาไม่ว่าจะตามแนวคิดของศาสนาใดจึงเป็นเรื่อง
ท่ีสร้างความยอมรับได้ในสังคมอินเดียโบราณ เพราะเป็นลักษณะท่ีสังคมในขณะนั้นรับรู้ร่วมกัน 

หลักฐานท่ีสัมพันธ์กับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ปรากฏการอ้างถึงกษัตริย์ให้มีสถานะเทียบได้กับ
เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น จารึกพระเจ้าปูรณวรมัน อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 10 จากจังหวัด
ชวาตะวันตก กล่าวถึง พระบาทของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น (พระเจ้าปูรณวรมัน) ประดุจด่ังพระบาท
แห่งพระวิษณุ (Guy, 2014: 10) แสดงถึงการเปรียบกษัตริย์ให้เป็นประดุจเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ข้อความจากจารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 ระบุถึงพระเจ้าศรีหรรษวรมัน 
พระราชนัดดาของพระเจ้าศรีอีศานวรมัน ได้รับสิงหาสนะ (ราชบัลลังก์) มาโดยลำดับ ในการนี้พระองค์
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ได้ถวายสีวิกา (เสล่ียง) อันประดับด้วยรัตนะ พร้อมด้วยฟ้อนรำและดนตรี เป็นทักษิณาแด่พระศรีอัมราตเกศวร 
และภายหลังได้ถวายของอันประเสริฐและหมู่คนมีความสามารถฟ้อนรำและขับร้องแด่พระศิวลึงค์ 
(กรมศิลปากร, 2559: 1, 281) ข้อความข้างต้นช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระมหากษัตริย์ (พระเจ้าศรีหรรษวร
มัน) หลังได้รับพระราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบรรพบุรุษแล้ว จำเป็นต้องประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
ในท่ีนี้คือการถวายส่ิงของต่าง ๆ แด่พระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์เพื่ออ้างสิทธิธรรมในการปกครอง หรือ
อำนาจบางประการอันถูกต้องและได้รับการรับรอง 

อย่างไรก็ดี แผ่นหินสลักรูปสัญลักษณ์มงคลรูปช้าง จักร สังข์ และกุณฑี จากเมืองนครปฐมโบราณ 
(ภาพท่ี 137) อาจสะท้อนถึงการใช้สัญลักษณ์มงคล สถาปนาส่ิงหนึ่ง ๆ แผ่นหินนี้พิจารณาว่า อาจถูกใช้
ในพิธีกรรมบางอย่าง เช่น การอภิเษก และอาจสัมพันธ์โดยตรงกับพุทธศาสนา (รัตนะ 7) (Indorf, 2014: 
276-277) แผ่นหินดังกล่าวจึงอาจเป็นตัวแทนหนึ่งของการสืบทอดคติเรื่องการครอบครองสัญลักษณ์มงคล
ท่ีมีมาต้ังแต่รัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช 

 
ภาพท่ี 137 แผ่นหินสลักรูปสัญลักษณ์มงคลรูปช้าง จักร สังข์ และกุณฑี จากเมืองนครปฐมโบราณ 

(ท่ีมา: Indorf, 2014: 277) 

หลักฐานจารึกการทำบุญโดยราชวงศ์บางส่วนดังยกมาข้างต้นมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือ 
ล้วนแต่อ้างถึงการทำบุญในทางพุทธศาสนาโดยสถาบันกษัตริย์ ยังคงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักร 
(พุทธศาสนา) กับกลุ่มชนช้ันสูงแม้จะไม่เป็นการแสดงออกท่ีสัมพันธ์กับสิทธิทางอำนาจโดยตรงดังเช่น
หลักฐานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ แต่ดังกล่าวแล้วข้างต้นว่า อำนาจในทางพุทธศาสนามิใช่หมายถึงอำนาจ
ศักดิ์สิทธิ์หรือพลัง แต่บางครั้งอำนาจนั้นแสดงออกผ่านเรื่องของบุญญาธิการและบารมี ซึ่งการสร้างบุญ
ในทรรศนะของพุทธศาสนาเป็นกลไกสำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งบารมีนั้น  

ด้วยทรรศนะต่ออำนาจบารมีจึงเป็นไปได้ว่าการท่ีวัฒนธรรมต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีความนิยมในการจารึกคาถาในพุทธศาสนาบนศาสนวัตถุ เช่น คาถาเย ธมฺมา, คาถาอริยสัจ,   
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คาถาปฏิจจสมุปบาท เป็นการสร้างให้ศาสนวัตถุนั้น ๆ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ นำมาซึ่งบุญญาบารมี
ดังกล่าวอยู่ในบันทึกของพระภิกษุอี้จิงว่า การบูชารูปจำลองท่ีบรรจุคาถานี้นำมาซึ่งบุญอันมหาศาล  
(I-Tsing, 1966: 150-151) คำว่า “บุญอันมหาศาล” ย่อมหมายรวมถึง บุญท่ีผู้สร้างวัตถุสำหรับการ
บูชานั้นจะได้รับด้วย มิใช่เพียงบุญจากการกราบไหว้วัตถุนั้น 

ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาหลายฉบับกล่าวย้ำอยู่บ่อยครั้งถึงการสร้างส่ิงของถวายไว้แด่  
พระศาสนาว่าเป็นส่ิงท่ีน่าสรรเสริญยิ่ง เป็นต้นว่า คัมภีร์ทีปวงศ์ได้มีการกล่าวเน้นถึงการสร้างพระอาราม
จำนวน 84,000 แห่ง โดยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ว่า เป็นการกระทำอันประเสริฐยิ่ง 
(กรมศิลปากร, 2557ก: 34-40) 

ท้ังนี้เรื่องของการบำเพ็ญบุญญาบารมียังเป็นส่ิงท่ีปรากฏอยู่มากในชาดกเรื่องต่าง ๆ ท้ัง  
ฝ่ายมหายานและฝ่ายเถรวาทกล่าวคือ ในฝ่ายเถรวาทเน้นการส่ังสมบารมีของพระชาติต่าง ๆ ของ
พระพุทธเจ้าท่ีได้ทรงกระทำบุญมากมายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า สะท้อนอยู่อย่างชัดเจนใน  
ทศชาติชาดก อันอธิบายถึง 10 ชาติสุดท้ายก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เน้นย้ำการบำเพ็ญบารมี
ประการต่าง ๆ จนจบด้วยพระชาติอันเป็นมหาชาติ คือ การเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรประกอบ
ทานบารมี ชาดกเรื่องนี้ฉายภาพพระเวสสันดรในฐานะกษัตริย์อันเพียบพร้อม และยกชูคุณสมบัติของ
การให้ทานอย่างชัดเจนว่า เป็นคุณสมบัติอันเสริมสร้างบารมีและดึงดูดผู้คนท่ัวท้ังชมพูทวีปเข้ าหา
กษัตริย์พระองค์นี้ (แพทริค โจรี, 2563 : xlix-I) ทว่า พระโพธิสัตว์ในความหมายของพุทธศาสนา
มหายานกลับเน้นไปท่ีการมีคุณธรรมยิ่งใหญ่ต้ังจิตอุทิศตนเป็นผู้ดูแลพระศาสนาและผู้คนท่ีนับถือ  
พุทธศาสนา หรือการยอมสละชีวิตของตนเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลก ส่งผลให้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นได้ตรัสรู้
ในอนาคต เช่น การสละชีพโดยการมอบร่างกายของตนให้เป็นอาหารแก่เสือแม่ลูกใกล้ตายของ  
เจ้าชายมหาสัตตวา (ดูเพิ่มเติมใน ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2543; กำจร สุนพงษ์ศรี, 2558: 42)  

อย่างไรก็ดี เหมือนว่าหลักฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะให้น้ำหนักกับแนวคิดการสร้าง
บุญญาบารมีของกษัตริย์หรือชนช้ันสูง ผ่านการสร้างศาสนวัตถุในพุทธศาสนามากกว่าเรื่องของการ
อุทิศตนแบบพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน เช่น จารึกชายจีวรพระพุทธรูปยืน จากวัดแก่นท้าว 
จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏข้อความว่า บุญแห่งการสร้างพระพุทธรูป หรือจารึกฐานพระพุทธรูปยืน
วัดข่อย จังหวัดลพบุรี ปรากฏข้อความว่า เจ้าปู่พร้อมหลานได้กระทำองค์พระพุทธรูปให้เปล่งปล่ัง 
(กรมศิลปากร, 2559: 2, 44-45, 58-59) (ภาพท่ี 138) รวมไปถึงจารึกท่ีได้ยกตัวอย่างมาในข้างต้นด้วย 

 



  399 

 
ภาพท่ี 138 จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย จากวัดข่อย จังหวัดลพบุรี 

(ท่ีมา: กรมศิลปากร, 2559: 2, 46) 

อโรร่า โรเซส-ลิม อธิบายถึงการสร้างศาสนวัตถุต่าง ๆ ว่า ชนช้ันสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
หยิบยืมความคิดบางอย่างของพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาใช้ในการสร้างความชอบธรรม
ของตน โดยเฉพาะระบบสัญลักษณ์ทางศาสนา เห็นได้จากการอ้างถึงพระภัทเรศวรในรูปของศิวลึงค์
ซึ่งปรากฏในจารึกปราสาทมิเซิน E1 หรือความพยายามของชนช้ันสูงในการสนับสนุนองค์กรทาง
ศาสนาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมนั้น เช่น จารึกวัดมเหยงค์ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 ระบุถึง
การสร้างอาคาร และห้องอาหารเพื่อถวายการดูแลแด่พระสงฆ์และพราหมณ์ พร้อมด้วยส่ิงของบูชา
มากมายเพื่อให้เหล่าสงฆ์และพราหมณ์เทศนานำมาซึ่งประโยชน์แก่มวลชนโดยกษัตริย์ หรือในจารึก
วัดเสมาเมือง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13 ปรากฏข้อความท่ีน่าสนใจว่า “พระองคผูทรงพระคุณคลายกับ
พระมุนีก็ไดรับส่ิงอันประเสริฐ” เป็นการสะท้อนอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าแผ่นดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีความต้ังใจหรือพยายามจะให้ตนกลายเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้า นำมาซึ่งพระราชอำนาจใน
การปกครอง เช่นเดียวกับหลักฐานฝ่ายพราหมณ์ดังกล่าวแล้ว (Roxas-Lim, 1973: 88-97; กรมศิลปากร, 
2559: 1, 231-233)  

กรณีช้ินส่วนพระพุทธรูปประทับนั่งบนบัลลังก์ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 จากเมืองมรักอู 
(ภาพท่ี 139) ช้ินส่วนประติมากรรมนี้แสดงรูปพระพุทธเจ้าทรงนั่งวีราสนะ ท่ีฐานนั้นมีรูปสลักของ  
กลุ่มบุคคลประทับนั่งพนมมือแสดงความเคารพ ท้ังนี้จำนวนบุคคลท่ีปรากฏบนฐานมีจำนวน 6 คน 
อาจเป็นองค์ประกอบทางประติมานวิทยาของพระพุทธรูป เช่น ภาพปัญจวัคคีย์ (Singer, 2008: 114; 
เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2554: 232) ในส่วนรูปบุคคลท่ีเกินมานั้น อาจเป็นภาพสลักผู้อุปถัมภ์การสร้าง เนื่องด้วย
ลักษณะของช้ินส่วนประติมากรรมนี้มีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปในศิลปะคุปตะ-หลังคุปตะซึ่งนิยม
ปรากฏการสลักผู้อุปถัมภ์การสร้างไว้ท่ีฐาน (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558ก: 94) โนเอล์ เอฟ. สิงเกอร์ 
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ต้ังข้อสังเกตว่า การแต่งกายของบุคคลบริเวณฐานมีการสวมเครื่องประดับ อาจเป็นรูปของคนช้ันสูง 
(Singer, 2008: 114) หลักฐานช้ินนี้จึงยืนยันว่า การสร้างศาสนวัตถุจำเป็นต้องได้รับการอุปถัมภ์
โดยเฉพาะจากชนช้ันสูง 

 

 
ภาพท่ี 139 ช้ินส่วนพระพุทธรูปประทับนั่งบนบัลลังก์ จากเมืองมรักอู 

(ท่ีมา: Singer, 2008: 193) 

ท้ังนี้การได้รับการอุปถัมภ์จากชนช้ันสูงในการสร้างศิลปวัตถุ ศาสนวัตถุนั้น  เป็นส่ิงสำคัญ
อย่างมากในโลกโบราณ เนื่องด้วยในสังคมโบราณราชสำนักเป็นแหล่งรวมสรรพวิทยาต่าง ๆ เงินทุน 
รวมไปถึงวัตถุดิบ ซึ่งสามัญชนยากจะสามารถเข้าถึงและจัดการได้ การจะสร้างพระพุทธรูปหรือบันทึกส่ิงใด
ต้องดำเนินการผ่านอำนาจและการจัดการของราชสำนัก ดังนั้นการท่ีราชสำนักเลือกจะสร้างพระพุทธรูป
สักองค์หนึ่ง ราชสำนักจะต้องนับถือหรือเกี่ยวข้องด้วยเหตุผลประการหนึ่ง 

ข้อแลกเปล่ียนของพุทธศาสนาท่ีมีต่อชนช้ันสูงซึ่งให้การอุปถัมภ์ คือ “ความชอบธรรม” และ 
“บารมี” อันนำไปสู่สิทธิธรรมในการครองราชย์ของชนช้ันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีอำนาจของ  
พระเจ้าแผ่นดินต้ังอยู่บนพื้นฐานของการผสมผสานแนวคิดของศาสนพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนา
เข้าด้วยกัน นำไปสู่การควบรวมความคิดระหว่างเทวราชา/มหาราชาแบบพราหมณ์ เข้ากับแนวคิด
เรื่องจักรพรรดิราชและพระโพธิสัตว์แบบพุทธศาสนา ระบบความคิดนี้จึงได้ส่งอิทธิพลให้เกิดความ
พยายามอุทิศผลบุญ เพื่อให้ผู้ปกครองเป็นที่ยอมรับในฐานะ “โลกนาถ” ผู้เป็นใหญ่แห่งโลกเทียบเคียง
ได้กับเทพเจ้า พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ (Roxas-Lim, 1973: 90-97) เกิดจากกระบวนการส่ังสม
บุญญาบารมีจนเป็นท่ียอมรับผ่านการสร้างศาสนวัตถุดังกล่าวแล้ว 
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หลักฐานท่ียืนยันการแลกเปล่ียนระหว่างสถาบันปกครองกับอำนาจท่ีรองรับโดยศาสนาตาม
แนวคิดของอโรร่า โรเซส-ลิมอย่างชัดเจน ได้แก่ จารึกจากกำแพงเมืองฮาลิน จากเมืองโบราณฮาลิน 
ประเทศเมียนมาระบุข้อความว่า อาคาร (เจดีย์ ?) หลังนี้สร้างขึ้นโดยรุพหิผู้ประเสริฐ ผู้เป็นลูกของ 
ทะวิงติงมลิงและเป็นหลานของนคะกโนผู้ประเสริฐ (ยุทธพร นาคสุข, 2557: 134) (ภาพท่ี 140) 

 

 
ภาพท่ี 140 จารึกจากกำแพงเมืองฮาลิน ประเทศเมียนมา 

(ท่ีมา: ยุทธพร นาคสุข, 2557, 134) 

ข้อความของจารึกข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนาหรือศาสนจักรได้มอบสถานะพิเศษ 
คือ “ผู้ประเสริฐ” ให้แก่ผู้ปฏิบัติตามกรอบแนวคิดทางพุทธศาสนาหรือผู้ท่ีอุปถัมภ์พุทธศาสนา จารึก
ท้ังสองนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของการยกสถานะของบุคคลหนึ่งให้สูงส่งยิ่งกว่าบุคคลอื่น ผ่านกระบวนการ
ทางศาสนา อันได้แก่ “การสร้างบุญ” ดังนั้น หน้าท่ีสำคัญหนึ่งของพุทธศาสนาหรือศาสนาจากรากฐาน
ของวัฒนธรรมอินเดียจึงเป็นการมอบสถานภาพพิเศษทางสังคมให้กับผู้คนในสังคมด้ังเดิมของเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ให้มีสถานภาพท่ีสูงขึ้น 
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6.4.2 พุทธศาสนากับโครงข่ายการขยายอำนาจทางการเมือง 

พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ ศิลา อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 จากเนินกั่นแวะก์กาวง์ 
เมืองศรีเกษตร (ภาพท่ี 141) บริเวณฐานของพระพุทธรูปศิลานี้ ปรากฏจารึกจารึกอักษรปยู ภาษาปยูปน
สันสกฤต สรรเสริญพระเจ้าชัยจันทรวรมันและพระเจ้าหริวิกรม ผู้สถาปนาอาณาจักรศรีเกษตร นิหาร-
ราชัน ราย กล่าวว่า จารึกนี้แสดงให้เห็นถึงประเด็นต่าง ๆ 4 ประเด็น คือ 1) อาจแสดงถึงความขัดแย้งหรือ
การแข่งขันระหว่างเจ้าชายท้ังสองซึ่งเป็นพี่น้องกัน 2) กษัตริย์ท้ังสองพระองค์นี้มาจากราชวงศ์เดียวกัน 
3) ราชสำนักนับถือพุทธศาสนา และ4) พุทธศาสนาของราชสำนักอาจเป็นพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ (ฝ่าย
มหายาน) เพราะมีการเขียนด้วยภาษาสันสกฤต (Ray, 1936: 20)  

 

 
ภาพท่ี 141 พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ ศิลา จากเนินกั่นแวะก์กาวง์ เมืองศรีเกษตร 

(ท่ีมา: Guy, 2014: 92) 

ข้อคิดของนิหาร สะท้อนว่า พระพุทธรูปอาจถูกใช้ในบริบทท่ีนอกเหนือจากความเช่ือเพียง
อย่างเดียว แต่อาจสัมพันธ์กับเรื่องการปกครองด้วย สอดรับกับจารึกข้อความสรรเสริญพระเจ้า - 
ชัยจันทรวรมันและพระเจ้าหริวิกรม ผู้สถาปนาอาณาจักรศรีเกษตร เช่นเดียวกับจารึกบริเวณฐาน
พระพุทธรูปท่ีพบจากวัดจันทึก ซึ่งสะท้อนว่า พระพุทธรูปองค์นี้อาจเป็นตัวแทนของการแผ่ขยายอำนาจ
ของรัฐทวารวดีไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สอดรับกับการพบเมืองโบราณเสมา
ซึ่งอยู่ใกล้เคียง และปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดี กำหนดอายุได้ร่วมสมัยกับจารึกดังกล่าวและ
หลังกว่าเล็กน้อย เช่น พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ และธรรมจักรศิลา จากวัดธรรมจักรเสมาราม 
ฉะนั้นหากพระพุทธรูปองค์นี้เป็นหมุดหมายของวัฒนธรรมทวารวดีหรือเป็นตัวแทนของการพยายามขยายตัว
ของวัฒนธรรมทวารวดีจริง จึงสนับสนุนว่า การสร้างพระพุทธรูปเป็นไปใต้การควบคุมดูแลของชนช้ันสูง 
ท้ังพระพุทธรูปยังถูกใช้ในวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลายกว่าการสร้างเสริมบารมี ดังข้อเสนอของ  
อโรร่า โรเซส-ลิมในข้างต้น  
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หลักฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดังกล่าวอย่างชัดเจน คือ ธรรมจักรท่ีพบในวัฒนธรรมทวารวดี 
ผาสุข อินทราวุธและศักดิ์ชัย สายสิงห์พิจารณาว่า ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีมิใช่สร้างขึ้นเพื่อเป็น
การเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่เป็นการแสดงถึงการขยายอำนาจของวัฒนธรรมทวารวดี
คล้ายกับส่ิงท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชได้เคยกระทำไว้ในอดีต (ผาสุข อินทราวุธ, 2551: 78-79; ศักด์ิชัย สายสิงห์, 
2543: 155-156) เพราะธรรมจักรต่าง ๆ จะพบอยู่ในเขตเมืองท่ีได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีท้ังส้ิน
กล่าวคือ 

หลักฐานธรรมจักรท่ีพบในเขตเมืองโบราณท่ีปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดี เป็นต้นว่า 
เมืองนครปฐมโบราณ19 เมืองอู่ทอง เมืองลพบุรี เมืองศรีเทพ เมืองโบราณอู่ตะเภา เมืองเสมา และเมือง
ศรีมโหสถ (แผนท่ีท่ี 30)  

 

 
แผนท่ีท่ี 30 การกระจายตัวของหลักฐานธรรมจักรท่ีพบในประเทศไทย 

(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
  

 
19 จากการรวบรวมข้อมูลของกรมศิลปากรพบว่า ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีมีจำนวน

มากท่ีสุดในเขตจังหวัดนครปฐม มีอายุโดยรวมราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 (กรมศิลปากร, 2552: 65; 
ผาสุข อินทราวุธ, 2551: 78) 
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ลักษณะการกระจายตัวสัมพันธ์กับกลุ่มเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีนี้ สะท้อนว่า ธรรมจักรเป็น
สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครือข่ายทางศาสนาและชนช้ันสูงของวัฒนธรรมทวารวดีโดยเฉพาะ 
อาจเป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของวัฒนธรรม หรือเป็นสัญลักษณ์แทนองค์กษัตริย์
ทวารวดีดังเช่นพระเจ้าอโศกเคยกระทำดังข้อเสนอของผาสุขและศักด์ิชัย แต่อย่างไรก็ดีผู้ศึกษาเช่ือว่า 
ธรรมจักรนี้เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ภายในของรัฐทวารวดี เพราะเมื่อพิจารณารูปแบบศิลปะบน
ธรรมจักรศิลาจากวัดธรรมจักรเสมาราม เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมาพบว่า ธรรมจักรองค์นี้มีการ
ประดับหน้ากาลหรือเกียรติมุขบริเวณด้านล่างของธรรมจักร คล้ายกับธรรมจักรศิลาท่ีประดับด้วยหน้ากาล
จากวัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี (ผาสุข อินทราวุธ, 2551: 77) และธรรมจักรศิลาจากวัดธรรมจักรเสมาราม 
มีอายุหลังกว่ากลุ่มธรรมจักรท่ีรวบรวมในการศึกษาครั้งนี้ คือ ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 ซึ่งธรรมจักร 
7 ช้ินข้างต้นกำหนดอายุจากตัวอักษรท่ีจารึกบนธรรมจักรและลวดลายได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 -13 
(Indorf, 2014: 278-284) 

หลักฐานอื่นท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางไปสู่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น จากกู่ธารปราสาท จังหวัดนครราชสีมา โดย
เศียรพระพุทธรูปช้ินนี้แสดงเอกลักษณ์อย่างศิลปะทวารวดี คือ มีพระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรโปน 
พระโอษฐ์หนา (ภาพท่ี 142) 

 

 
ภาพท่ี 142 เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น จากกู่ธารปราสาท จังหวัดนครราชสีมา 
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อนึ่ง บริเวณกู่ธารปราสาทนั้น มีการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่ง 
ท่ีอยู่อาศัยของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ราว 3,000-2,500 ปีมาแล้ว นับเป็น
การต้ังถิ่นฐานสมัยแรก มีภาชนะดินเผาสีน้ำตาลทาน้ำดินสีแดง (Red Slip) ทรงปากแตรเป็น
โบราณวัตถุช้ินเด่น ในช้ันดินท่ี 2 เป็นช้ันดินสมัยกลาง กำหนดราว 2,500 ปีมาแล้ว เริ่มพบการติดต่อ
กับแหล่งโบราณคดีอื่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยพบภาชนะดินเผาแบบพิมายดำ 
(Phimai Black Pottery) กระท่ังในช้ันดินสุดท้ายเริ่มพบส่ิงก่อสร้างและหลักฐานพุทธศาสนาอิทธิพล
แบบทวารวดี แทนท่ีการฝังศพและภาชนะดินเผาประเภทเด่นท่ีกล่าวถึงก่อนหน้า (กรกฎ บุญลพ, 
2539: 16-18) 

สอดรับกับการพบจารึกชายจีวรพระพุทธรูปยืน จากวัดแก่นท้าว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 จารึกระบุถึง บุญแห่งการสร้างพระพุทธรูป (กรมศิลปากร, 2559: 2, 58-59) 
สะท้อนให้เห็นถึงการเริ่มยอมรับพุทธศาสนาในพื้นท่ีเขตนครราชสีมา เริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น
หลังการรับเอาวัฒนธรรมทวารวดีเข้ามาในดินแดนบริเวณนี้ เมื่อพิจารณารวมกับจารึกวัดจันทึก และ
ธรรมจักรจากเมืองเสมา จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมทวารวดีเริ่มแพร่ออกจากภาคกลางต้ังแต่ราว 
พุทธศตวรรษท่ี 11 ก่อนจะปรากฏหลักฐานท่ีแสดงอิทธิพลทวารวดีอย่างชัดเจนขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 12 
และปรากฏสัญลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทวารวดีในราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14  

กรณีตัวอย่างอื่น เช่น ในเขตเมืองอู่ทองนั้นมีการพบเหรียญเงิน อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 
จารึกด้วยตัวอักษรปัลลวะ ความว่า “ลวปุระ” หมายถึง เมืองลพบุรีโบราณ ในขณะเดียวกันท่ีเมือง 
ในเขตอู่ทองยังพบ เหรียญจารึกว่า “ศฺรีทฺวารวตีศฺวรปุณยะ” หมายถึง การบุญแห่งพระเจ้ากรุงทวาร
วดีหรือพระเจ้ากรุงทวารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐ (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2550; กรม
ศิลปากร, 2559: 1, 152-160) (ภาพท่ี 143) คำจารึกบนเหรียญท้ังสองนี้แสดงให้เห็นความต่างของกลุ่มเมือง
ท้ังสอง คือ กลุ่มหนึ่งใช้ช่ือว่า “ทวารวดี” อีกกลุ่มใช้ช่ือว่า “ลวปุระ” แต่การท่ีท้ังสองเมืองปรากฏหลักฐานท่ี
เช่ือมโยงกัน เจ. เจ. บุเลส (J.J. Boeles) เสนอว่า เหรียญท้ังสองนี้มีความเช่ือมโยงกันและอาจช้ีว่า ลวปุ
ระอาจอยู่ในพระราชอำนาจของพระราชาแห่งทวารวดีหรือเครือข่ายวัฒนธรรมทวารวดี (Boeles, 
1967: 113-114) 
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ภาพท่ี 143 เหรียญศฺรีทฺวารวตีศฺวร จากแหล่งโบราณคดีคอกช้างดินหมายเลข 7 เมืองโบราณอู่ทอง 

(ท่ีมา: สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2558: 8) 
 

อย่างไรก็ดีแม้ยังไม่แน่ชัดว่า มีการขยายพระราชอำนาจของกษัตริย์แห่งทวารวดีเหนือลพบุรี
จริงหรือไม่ แต่การพบธรรมจักรศิลปะทวารวดี ณ เมืองลพบุรีก็เป็นหลักฐานสำคัญในการช่วยยืนยัน
โครงข่ายดังกล่าว จึงอาจอนุมานได้ว่า ธรรมจักรเป็นตัวแทนของโครงข่ายในวัฒนธรรม และช่วย
ยืนยันข้อความบนจารึกบนฐานพระพุทธรูปจากวัดจันทึก ซึ่งแสดงถึงการขยายขอบเขตของโครงข่าย
ทางวัฒนธรรมทวารวดี  

ลักษณะการขยายตัวเช่นนี้เทียบเคียงได้กับการแพร่กระจายของพุทธศาสนาไปพร้อมกับ
การเมืองในรัชกาลพระเจ้าอโศกมหาราช โดยราวพุทธศตวรรษท่ี 3 พระองค์ได้ทรงส่งสมณทูตเดินทาง
ออกไปท่ัวทุกทิศในเขตพระราชอำนาจและภูมิภาคใกล้เคียง เช่น เอเชียกลาง ศรีลังกา เป็นต้น (Hazra, 
1982: 38-39) ท้ังยังปรากฏหลักฐานท่ีช้ีว่า หลังการเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปแล้ว พระองค์ได้ทรงส่ง
ข้าราชการตามไปตรวจสอบความเรียบร้อยของพระธรรมด้วย เช่น จารึกเจาครรห์ (Jaugarh) เมืองโกปาลปุระ 
(Gopalpur) รัฐโอริสสา แสดงข้อความว่า  

 
“ด้วยพระราชโองการของพระปิยทัสสี ให้มหามัตระ (Mahamatra) และ

ราชาวจนิกะ (Rajavachanika) / รัฐมนตรีและเจ้าพนักงานกฤษฎีกา ให้กำชับถึง
พระราชประสงค์ว่า ประชาชนท้ังหลายคือบุตรของข้า ข้าจะให้อภัยมากเท่าท่ีเป็นได้ 
ตราบท่ีพวกเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมเพื่อความรุ่งโรจน์ของโลกนี้และโลกหน้า จารึกนี้
ถูกจารึกไว้ให้มหามัตระระลึกตลอดเวลาว่า หน้าท่ีของตนคือการรวบรวมผู้คนท่ีด่านหน้า
และประกาศพระธรรม จารึกนี้พึงถูกประกาศทุก ๆ 4 เดือนในวันติสยะ (Tisya)  
จงประกาศความนี้แม้มีผู้ฟังเพียงหนึ่ง ด้วยการนี้เจ้าจะได้รับแรงบันดาลใจตามความ
ของขา้” (Mohanty, 2007: 21-22) 
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ความตรงไปตรงมาของพระราชโองการนี้แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าอโศกทรงมีพระราชประสงค์
จะควบคุมหรือสอดส่องพุทธศาสนาของพระองค์ท่ีได้ทรงส่งออกไปยังดินแดนต่าง ๆ ท้ังยังสะท้อน  
ให้เห็นว่า พระราชอำนาจของพระองค์ทรงควบคุมได้ท้ังอาณาจักรและศาสนจักรให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จารึกท่ีปรากฏบนผนังหินของเจาครรห์จึงเป็นหลักฐานเชิงวัตถุท่ียืนยันถึงพระราชประสงค์นั้น 
ให้ผู้ท่ีได้อ่านหรือมีปฏิสัมพันธ์กับจารึกนี้ได้พึงตระหนักว่า พระราชอำนาจของพระองค์ทรงอยู่ ณ ท่ีแห่งนี้ 
หากมิทำตามพระราชประสงค์ คือ การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงให้อภัยอีก 
ท้ังนี้คำว่า “อภัย” อาจเป็นการย้ำถึงเหตุการณ์ท่ีพระองค์ทรงเคยทำสงครามนองเลือดกับดินแดนกลิงคะ 
(โอริสสาปัจจุบัน) ว่า หากมิเป็นไปตามพระประสงค์เหตุการณ์เช่นนั้นอาจเกิดขึ้นอีก หรือในอีกทางหนึ่ง
เป็นการแสดงความรู้สึกผิดต่อมหาสงครามด้วย (Mohanty, 2007: 22) 

นอกจากจารึกท่ีผนังหินเจาครรห์แล้ว จารึกเสาพระเจ้าอโศก ณ พุทธคยาก็ปรากฏข้อความว่า 
“พระราชาผู้เป็นท่ีรักของเทพเจ้าได้ทรงเสด็จไปยังท่ีแห่งนั้น หลังราชาภิเษกได้ 10 ขวบปี การประพาสนี้
เป็นไปเพื่อธรรม มิใช่อย่างธรรมเนียมแต่เดิมคือ ล่าสัตว์และรื่นเริง แต่ข้ามาเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรและ
สอนธรรม” (เสถียร โพธินันทะ, 2513: 231-232) เนื้อหาท่ีปรากฏแสดงถึงพระราชประสงค์ท่ีมีต่อ
ประชาชน และเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระธรรมคำสอนโดยตรง แต่ต่างจากจารึกข้างต้นท่ีจารึกเสา
พระเจ้าอโศกท่ีพุทธคยาอ้างถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่ีนั้นด้วยพระองค์เอง มิใช่การส่ง
ข้าราชการไปกำกับดูแล แต่อย่างไรก็แสดงว่า เรื่องของการเผยแผ่พระธรรมและการปกครองอยู่ใน
สายพระเนตรตลอดเวลา ท้ังนี้จารึกท้ังสองท่ียกมายังแสดงให้เห็นได้อีกว่า ขอบเขตพระราชอำนาจ
ของพระองค์กระจายไปยังส่วนใดบ้างของอนุทวีปอินเดีย (Smith, Gillespie, Barron, and Kalra, 
2016: 377) (แผนท่ีท่ี 31) ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับเสาธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีท่ีกล่าวแล้ว 

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า พุทธศาสนาเป็นตัวกลางนำพาอำนาจทางการเมืองให้กระจายไปพร้อมกับ
การเผยแผ่ศาสนา หรือในทางกลับกันอำนาจทางการเมืองเป็นเสมือนพาหนะท่ีนำพาให้ศาสนาขยายตัว
ออกไปพร้อมกับการแผ่ขยายอำนาจทางการปกครอง ดังนั้นศาสนาและอำนาจจึงเกื้อหนุนกันและกันเสมอ  
  



  408 

 
 
 

 
แผนท่ีท่ี 31 ตำแหน่งจารึกพระเจ้าอโศกท้ังท่ีจารึกบนเสาและบนหินธรรมชาติ 

(ท่ีมา: Smith, Gillespie, Barron, and Kalra, 2016: 379) 
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6.5 บทบาทของพุทธศาสนาในด้านสังคม 

หิมานศุ พี. ราย อ้างถึง พระอารามท่ีสถูปสาญจีว่า มีอำนาจในการควบคุมการจัดการน้ำ
ระยะทาง 400 ตารางกิโลเมตรรอบบริเวณสถูปผ่านโครงข่ายของคันกั้นน้ำจำนวน 15 แห่ง โดยโครงข่าย
การจัดการน้ำนี้มีขึ้นเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่เพื่อหล่อเล้ียงวัด หรือจารึกจากศรีลังกา อายุราว  
พุทธศตวรรษท่ี 3 ระบุว่า สังฆะมีอำนาจควบคุมท่ีดินและระบบชลประทาน โดยได้รับการถ่ายโอนอำนาจ
จากพระเจ้าแผ่นดิน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสังฆะและชุมชนโดยรอบ ส่ิงนี้สะท้อนว่า กลุ่มสงฆ์
และศาสนาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการทางด้านการจัดการสังคมโดยตรงในหลายระดับ ต้ังแต่การจัดการน้ำ 
การจัดการท่ีดิน ท้ังยังมีความสามารถในการควบคุมแรงงานท่ีอาศัยอยู่โดยรอบอารามให้ทำงานต่าง ๆ 
ภายใต้ความต้องการของสงฆ์ โดยต่อรองผ่านความสามารถในการจัดการแหล่งน้ำ (Ray, 2006: 312) 

ส่ิงนี้สะท้อนว่า กลุ่มสงฆ์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการด้านการจัดการสังคมในด้านต่าง ๆ เป็นต้นว่า 
การจัดการน้ำและการจัดการท่ีดินมาโดยตลอดนับต้ังแต่อดีต ลักษณะดังกล่าวนี้ย่อมต้องสัมพันธ์กับ
กลุ่มสงฆ์ท่ีต่างกลุ่มกัน เห็นได้ในสังคมปัจจุบันว่า พระสงฆ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานของรัฐโดยตรงจะเป็นพระสงฆ์
ทรงสมณศักด์ิ แต่พระสงฆ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับชาวบ้านจะเป็นพระสงฆ์ช้ันรองลงมา ภาพความสัมพันธ์ในปัจจุบัน
จึงเป็นส่ิงท่ีชวนคิดว่าในสังคมโบราณนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์กับรัฐและชาวบ้าน มีความแตกต่างกัน
หรือไม่ และมีโครงสร้างเป็นอย่างไร 

6.5.1 พระสงฆ์ในเมือง พระสงฆ์ในป่า กับการจัดการสังคมอุษาคเนย์ 

ในประเด็นต่อไปนี้ผู้ศึกษาได้กล่าวถึงบ้างแล้วในบทก่อนหน้า ฉะนั้นในส่วนต่อไปนี้เป็นการ
ขยายความในเชิงบทบาทด้านสังคมของกลุ่มสงฆ์และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสงฆ์ในเมือง-นอกเมือง
กับชุมชน กล่าวคือ 

ตามตัวอย่างของหิมานศุ พี. รายท้ังกรณีสถูปสาญจีและศรีลังกา สะท้อนอย่างชัดเจน
ถึงบทบาทของสงฆ์ท่ีควบคุมและจัดการสังคมในหลากหลายมิติมาอย่างต่อเนื่อง แต่ภิกษุสงฆ์นั้น  
มีข้อจำกัดมากมายตามพระธรรมวินัยท่ีต้องยึดถือ ทำให้สงฆ์ไม่สามารถจัดการทรัพย์สมบัติต่าง ๆ  
ได้ด้วยตนเอง จำต้องครองตนเป็นเพศบรรพชิต อันหมายถึง ผู้ตัดวัตถุกามอย่างคฤหัสถ์แล้ว (มหามกุฎ-
ราชวิทยาลัย, 2525: 69, 578) จึงจำเป็นต้องมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาทำหน้าท่ีในส่วนนี้แทน 
ฉะนั้นคณะสงฆ์จึงต้องมีแรงงานของตนเอง วัฒนธรรมดังกล่าวปรากฏในประเพณีการอุทิศข้าวัดซึ่งสืบ
มาถึงปัจจุบัน และสามารถพบได้จากข้อความในจารึกหลายหลัก อาทิ จารึกเขารัง (K.505) พ.ศ. 1182 
ระบุถึงการถวายส่ิงของและทาสแก่วิหารโดยสินาหฺวฺ, จารึกวัดมเหยงค์ ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 กล่าวว่า  
มีการจัดสรรอาคารและอาหารถวายพระสงฆ์และพราหมณ์โดยกษัตริย์ (กรมศิลปากร, 2559: 1, 77-80; 
231-233)  
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จารึกท้ังสองนอกจากจะแสดงว่า สังฆะหรือพระสงฆ์ได้รับการสนับสนุนจากสังคมเมืองแล้ว 
ยังสะท้อนอีกว่า พระสงฆ์มีสิทธิในกลุ่มบุคคลหนึ่งท่ีถูกมอบให้แล้วอย่างชัดเจน เพื่อใช้สอยในกิจการ
ของคณะสงฆ์ ส่ิงท่ีสงฆ์ในฐานะผู้ได้รับการอุปถัมภ์มอบให้แก่สังคมคือ “การเทศนา” ดังปรากฏชัดเจน
ในข้อความของจารึกมเหยงค์  

หลักฐานข้างต้นช้ีว่า ผู้ปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจมีการจัดสรรพื้นท่ีให้กับศาสนสถาน
เป็นพิเศษโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาร่วมกับโบราณสถานท่ีทำการศึกษาในครั้งนี้ท้ัง 17 แห่งพบว่า พุทธสถาน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมสร้างในเขตเมืองหรือชุมชน โบราณสถานในประเทศไทยจาก 7 หลัง อยู่ใน
เขตเมือง 5 แห่ง และนอกเมือง 2 แห่ง ในประเทศเมียนมาท้ัง 6 แห่งอยู่ในเมืองท้ังส้ิน ในเขตคาบสมุทร
และหมู่เกาะ 3 แห่งอยู่ในเขตชุมชนท้ังส้ินเช่นกัน และประเทศเวียดนาม 1 แห่งต้ังอยู่นอกเมือง (ตารางท่ี 16) 

สตีเฟน เมอร์ฟีจึงต้ังข้อสังเกตว่า กลุ่มสงฆ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น 2 จำพวกใหญ่ 
คือ พวกแรกอยู่ในเขตเมือง อีกกลุ่มหนึ่งได้ปลีกตัวออกจากสังคมเมือง อาศัยอยู่ในเขตท่ีสูงเพื่อศึกษา
พระธรรมอย่างจริงจัง สอดคล้องกับรูปแบบการกระจายตัวของหลักฐานท่ีกล่าวข้างต้น (หัวข้อท่ี 5.3.2) 
ท้ังนี้กลุ่มสงฆ์ในเมืองตามแนวคิดของเมอร์ฟีมีหน้าท่ีหลักในการจัดการท่ีดินทางการเกษตร รวมท้ัง
เรื่องของพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับชนช้ันสูงด้วย โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นกษัตริย์ (Murphy, 2013: 
303, 321) หลักฐานจากการขุดค้นกรุของสถูปขิ่นบ๊ะ เมืองศรีเกษตร พบว่า ภายในสถูปมีการบรรจุ
ส่ิงของมงคลเนื่องในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ท้ังจารึกแผ่นทองระบุถึงคาถาต่าง ๆ ในพุทธศาสนา 
พระพุทธรูปเงิน สถูปจำลองเงิน ผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเงิน ประดับด้วยภาพอดีตพุทธเจ้า 
ในทางความเช่ือแล้วส่ิงของเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีทำให้สถูปมีความศักด์ิสิทธิ์และสมบูรณ์ในฐานะ
ตัวแทนของพระพุทธเจ้า การบรรจุส่ิงของภายในสถูปย่อมต้องผ่านกระบวนการทางพิธีกรรมโดยมี
พระสงฆ์ในฐานะผู้ศักด์ิสิทธิ์ท่ีสังคมยอมรับเป็นผู้ประกอบพิธี แม้หลักฐานข้างต้นจะไม่สะท้อนภาพ 
การจัดการทางสังคมโดยคณะสงฆ์ตามข้อเสนอของเมอร์ฟีมากนัก แต่การดูแลและจัดการสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์
ภายในเมืองยังคงพิจารณาได้ว่าเป็นหน้าท่ีสำคัญหนึ่งของพระสงฆ์ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองด้วย 

ลักษณะดังกล่าวนี้ยังคงเห็นได้สืบมาจนถึงปัจจุบัน สังเกตได้จากสังคมไทยและกัมพูชา
ปัจจุบันกลุ่มสงฆ์ท่ีมีสมณศักด์ิสูงต้องจำพรรษาในเขตเมือง เพื่อเข้ามาดูแลวัดสำคัญ ๆ พร้อมท้ังเป็น 
ผู้ประกอบพิธีกรรมให้ราชสำนักในยามต้องการ ส่ิงท่ีกลุ่มสงฆ์ในเมืองได้รับ คือ การท่ีพระเจ้าแผ่นดิน
เสด็จไปยังวัดนั้น ๆ เพื่อประกอบพระราชพิธีถวายส่ิงของต่าง ๆ ให้แก่พระสงฆ์  เช่น ผ้าพระกฐิน 
พร้อมท้ังทรงอุปถัมภ์วัดต่าง ๆ ให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมอยู่ตลอดเวลา นี่คือข้อแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน
ระหว่างสงฆ์กับราชสำนัก (Murphy, 2013: 303; Swearer, 1995: 23-25) 
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ส่วนสงฆ์ท่ีอาศัยอยู่ภายนอกเมืองนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับความเคร่งครัดทางศาสนาของ
พระสงฆ์รูปนั้น หรือสำนักนั้น ๆ แต่ผลคือสถานท่ีท่ีพระสงฆ์ได้เข้าไปจำพรรษาได้กลายเป็นสถานท่ี
แสวงบุญของสาธุชน พร้อมท้ังบางท่ีได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ปกครองภายในเมืองด้วย เช่น ในกรณีของ
ถ้ำอชันตากับราชวงศ์ศาตวาหนะมีการทำบุญถวายแด่คณะสงฆ์อยู่เป็นระยะ ๆ อันได้กล่าวถึงแล้วในบทท่ี 5 
หรือเขามหินตาเลนอกเมืองอนุราธปุระ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีพระมหินเถระพบกับพระเจ้าเทวนัมปิยติสสะ 
และยังเป็นสถานท่ีท่ีพระมหินเถระจำพรรษาจนมรณภาพ ด้วยความสำคัญนี้ผู้คนจึงขึ้นไปแสวงบุญ ณ 
เขาลูกนี้อยู่ตลอด ถ้ำหรือเพิงผาจึงถูกดัดแปลงเป็นท่ีอยู่ของสงฆ์และท่ีพัก (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2556: 61) 

ดังนั้นสงฆ์นอกเมืองแม้จะพยายามหลีกหนีทางโลกเพื่อไปศึกษาพระธรรมอย่างสันโดษ  
แต่ลักษณะดังกล่าวนั้นทำให้สงฆ์นอกเมืองยังคงมีสถานะพิเศษบางประการอยู่ เป็นต้นว่า ถูกสังคม
มองเป็นผู้วิเศษหรือเป็นผู้ดูแลสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ แต่อีกนัยหนึ่งเป็นเหมือนกลุ่มคนท่ีนำความเจริญ
ออกไปยังสถานท่ีภายนอกเมือง เพียงแต่อาจจะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของเมืองมากนัก  
แต่ยังคงพึ่งพิงเมืองและโครงข่ายทางการค้าอยู่เนือง ๆ  

ท้ังนี้ราเจศ เค. ซิงห์ (Rajesh K. Singh) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของถ้ำอชันตากับพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทและมหายานพบว่า มีความเป็นไปได้ท่ีการอาศัยแบบเป็นสังฆะหรืออาศัยอยู่ในอารามนั้น 
เป็นส่ิงท่ีกลุ่มสงฆ์ฝ่ายเถรวาททำมาก่อนเพราะมีพระวินัยควบคุมชัดเจน กระท่ังราวพุทธศตวรรษท่ี 10 
กลุ่มสงฆ์ฝ่ายมหายานถึงเริ่มรับเอาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ เนื่องจากท่ีถ้ำอชันตานั้นพบการสลัก 
ถ้ำเจติยวิหารสร้างขึ้นเพื่อบูชาสถูปอันสัมพันธ์กับคติฝ่ายเถรวาทต้ังแต่ถ้ำระยะแรก ในระยะต่อมา 
ได้เกิดการนำรูปแบบของพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ เช่น พระอมิตาภะ พระอวโลกิเตศวร มาประดับ
กับตัวสถูป รวมถึงภาพวาดชาดกจากคัมภีร์ประเภทอวทานต่าง ๆ ในถ้ำท่ีมีอายุหลังพุทธศตวรรษท่ี 10 
การปรากฏรูปพระโพธิสัตว์นั้นช้ีชัดว่า สัมพันธ์โดยตรงกับคติของฝ่ายมหายาน (Singh, 2012: 34-39) 

ตามข้อสังเกตของราเจศ เค. ซิงห์อาจพิจารณาได้ว่า กลุ่มสงฆ์ท่ีพำนักอยู่ในรูปแบบอาราม
หรืออยู่ในเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเป็นกลุ่มแรกควรจะเป็นสงฆ์ในฝ่ายเถรวาท กระท่ังหลัง 
พุทธศตวรรษท่ี 10 ได้เกิดการเปล่ียนแปลง สงฆ์ในฝ่ายมหายานเริ่มหันมาใช้ชีวิตแบบสงฆ์จำพรรษามากขึ้น 
ท้ังนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการพิจารณาเรื่องสงฆ์ในเมือง สงฆ์ในป่ากับนิกายต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้นั้นเป็นการยากท่ีจะระบุอย่างชัดเจนเพราะหลักฐานท่ีพบในระยะแรกนั้นยังคลุมเครือ ยากต่อการ
ระบุนิกายกล่าวคือ หลักฐานพุทธศาสนาในระยะแรก เช่น ปูนปั้นรูปพระนาคปรกจากเมืองอู่ทอง, พระพิมพ์
รูปพระนาคปรกจากวัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ หรือจารึกคาถาเย ธมฺมา ภาษาสันสกฤต บนหัวแหวนจาก 
เมืองออกแก้ว แม้จะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9-10 และอาจจะพิจารณารูปแบบทางศิลปะได้ว่า
รับอิทธิพลพุทธศิลป์มาจากเมืองอมราวดี แต่ยังเป็นการยากจะระบุลงไปได้ว่าสัมพันธ์กับนิกายใด  
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากเมืองอมราวดีในขณะนั้นก็มีสังฆะของพุทธศาสนาหลายนิกายประดิษฐานอยู่ 
หรือในกรณีของหัวแหวนจากเมืองออกแก้วนั้นเป็นวัตถุขนาดเล็กอาจเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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พร้อมกับกลุ่มพ่อค้าในฐานะเครื่องรางก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ดีหลักฐานเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่า 
พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีลักษณะของการผสมหรือมีนิกายท่ีหลากหลายเข้ามาใน
ระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกัน ฉะนั้นการพิจารณาแยกนิกายจึงจำเป็นต้องอาศัยหลักฐานอื่นท่ีสามารถระบุถึง
ร่องรอยของนิกายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น ข้อความในจารึก เทวรูปพระโพธิสัตว์ หรือภาพเล่าเรื่องอื่น ๆ 
ประกอบ 

6.6 บทบาทของพุทธศาสนาในด้านเศรษฐกิจ 

ยอร์ช เซเดส์ และหิมานศุ พี. รายเสนอว่า การเจริญขึ้นของพุทธศาสนามีผลโดยตรงต่อ 
การออกเดินทางค้าขายข้ามคาบสมุทรของชาวอินเดีย อันเป็นพื้นฐานให้เกิดกระบวนภารตภิวัฒน์  
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ศึกษาเช่ือว่า จุดเริ่มต้นสำคัญของโครงข่ายระหว่างระบบการค้าและ 
พุทธศาสนา คือ รัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช กล่าวคือ 

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีความพยายามเผยแผ่ธรรมท่ีพระองค์ทรงได้สังคายนา
แล้วออกไปยังดินแดนต่าง ๆ นำมาซึ่งโครงข่ายทางการปกครองภายในอาณาจักรของพระอง ค์ท่ีมี
ความเห็นเป็นไปในทางเดียวกันผ่านการควบคุมของราชสำนัก ท้ังยังเป็นการนำมาซึ่งความสัมพันธ์
ข้ามอาณาจักรด้วย โดยในรัชกาลของพระองค์ได้ทรงส่งสมณทูตออกไป 9 สาย (Hazra, 1982: 25-28, 
38-39; ผาสุข อินทราวุธ: 2543, 1-2) ประกอบด้วย  

1) แคชเมียร์และคันธาระ (Kashmir and Gandhara) ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย 
2) มหิษามณฑล (Mahisamandala) บริเวณอานธรประเทศ อินเดียภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
3) วนวาสี (Vanavasi) บริเวณรัฐเกราละ อินเดียภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 
4) อปรันตะ (Aparanta) บริเวณคุชราต 
5) มหารัตฏะ (Maharattha) บริเวณรัฐมหาราษฎร์ 
6) โยนะ (Yona) บริเวณเอเชียกลาง ซึ่งขณะนั้นปกครองโดยชาวกรีก-โรมัน 
7) หิมมาวันตะ (Himavanta) ในเทือกเขาหิมาลัย  
8) สุวรรณภูมิ (Suvannabhumi) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
9) ตัมพปัณณิ (Tambapanni) เกาะลังกา  

การส่งสมณทูตออกไปเช่นนี้นับเป็นการส่งเสริมให้คณะสงฆ์เดินทางออกไปยังดินแดนต่าง ๆ 
ท้ังในเขตและนอกเขตอนุทวีป เช่น เอเชียกลาง เกาะศรีลังกา อาจรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ส่งผลให้เกิดโครงข่ายทางการค้ายึดโยงไปกับเส้นทางท่ีพุทธศาสนาได้เดินทางไป (แผนท่ีท่ี 32) เช่น 
กรณีคณะทูตท่ีเดินทางไปยังศรีลังกา เป็นท่ีน่าสังเกตอย่างยิ่งว่า พระเจ้าอโศกได้ทรงส่งลูกชายและลูกสาว
ของตนซึ่งบวชเป็นภิกษุและภิกษุณีไปยังเกาะลังกาหรือตัมพปัณณิทวีป การเลือกส่งพระราชโอรสและ
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พระราชธิดาไปนั้น สะท้อนว่า ศรีลังกาย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อราชสำนักของพระองค์  
เมื่อพิจารณาหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า ปรากฏร่องรอยการติดต่อระหว่างศรีลังกาและอินเดียต้ังแต่
ยุคโลหะ (3,000 ปีมาแล้ว) ดังมีการพบภาชนะดินเผาประเภทสีดำ-แดง (Black and red ware) แบบอินเดีย
และเครื่องมือโลหะแบบเดียวกับท่ีขุดพบในเขตเบงกอลของอินเดียจากการขุดค้นทางโบราณคดีในเขต
เมืองอนุราธปุระ (Kulatilake, 2016: 430) การติดต่อระหว่างพระเจ้าอโศกและราชสำนักศรีลังกา 
จึงเป็นการติดต่อสัมพันธ์ในระดับชนช้ันสูง โดยใช้พุทธศาสนาเป็นส่ือกระชับความสัมพันธ์บนโครงข่าย
การค้าและการติดต่อเดิมท่ีมีมาต้ังแต่สมัยก่อนหน้า 

 

 
แผนท่ีท่ี 32 สถานท่ีท่ีพระสมณทูตของพระเจ้าอโศกเดินทางไปถึง 

(ท่ีมา: Buddhism in Sri Lanka, เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก 
https://www.wikiwand.com/en/Buddhism_in_Sri_Lanka) 

  

https://www.wikiwand.com/en/Buddhism_in_Sri_Lanka
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เช่นเดียวกัน ในสมัยพระเจ้ากนิษกะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 6 พระองค์ได้ทรงส่งสมณทูตออกไป
ยังดินแดนต่าง ๆ โดยเฉพาะเอเชียภาคกลาง ผลคือ อาณาจักรจำนวนมากในเอเชียกลางหันมานับถือ
พุทธศาสนา และพุทธศาสนากลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมทางบก พ่อค้าจำนวนมากได้หันมา
นับถือพุทธศาสนา เพราะมีเนื้อหาคำสอนท่ีสนับสนุนการค้าขายของตน จึงเกิดการสร้างพุทธสถาน
และศาสนวัตถุในพุทธศาสนาขึ้นเป็นจำนวนมาก (Bentley, 1993: 43-48) เช่น พระพุทธรูปประทับยืน
ขนาดใหญ่แห่งบามิยัน (Bamiyan) แม้ปัจจุบันจะถูกทำลายลงไปแล้ว แต่ในอดีตพระพุทธรูปขนาดมหึมา
องค์นี้เป็นหมุดหมายของชุมทางการค้าคาราวานแห่งเอเชียกลาง รวมท้ังยังเป็นชุมทางของนักแสวงบุญ
ผู้ศรัทธาในพุทธศาสนา ซึ่งอาศัยการเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ร่วมกับกลุ่มพ่อค้า พระภิกษุฝ่าเสียนและ
พระภิกษุเสวียนจ้ังกล่าวว่า ดินแดนบามิยันคับค่ังไปด้วยคาราวานสินค้าหลากหลายเดินทางไปยัง
ดินแดนตะวันตกแสนไกล มีพุทธสถานจำนวนมาก มีสงฆ์จำพรรษาอยู่หนาแน่น ณ ท่ีแห่งนี้  
(Archaeological Survey of India, 2002: 3) 

 

 
ภาพท่ี 144 พระพุทธรูปบามิยัน 

(ท่ีมา: Archaeological Survey of India, 2002: 4) 
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เห็นได้ว่าพุทธศาสนาได้เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยเกื้อหนุนโครงข่ายทางการค้าและเป็นท่ีนับถือของ
กลุ่มพ่อค้าต่าง ๆ อันอาจเป็นเพราะพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้ทุก ๆ คนในสังคมเข้าถึงศาสนาได้ ต่างจาก
ศาสนาพราหมณ์ท่ีมีกรอบเรื่องวรรณะท่ีควบคุมการเข้าถึงกิจกรรมทางศาสนาของผู้คน ไม่ว่าผู้นั้น 
จะประกอบกิจการร่ำรวยขนาดไหน แต่ไม่สามารถบริจาคเงินหรือประกอบพิธีทางศาสนาได้หากผู้นั้น
อยู่ในกลุ่มวรรณะท่ีไม่เหมาะสม แต่พุทธศาสนาเปิดกว้างให้ทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงการประกอบพิธี
ทางศาสนาได้ หากร่ำรวยก็ถวายส่ิงของมาก บริจาคมาก สร้างความสบายใจให้กับกลุ่มพ่อค้าวาณิช 
ท่ีถูกบีบบังคับโดยกรอบของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ท้ังพุทธศาสนายังไม่รังเกียจคนนอกจึงสามารถ
กลมกลืนกับกลุ่มพ่อค้าท่ีต้องพบปะผู้คนท่ีหลากหลายได้ง่ายกว่ากลุ่มพราหมณ์ท่ีมีข้อจำกัดเรื่องมลทิน 
ทำให้เกิดการดึงดูดกลุ่มคนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดการค้าได้ง่าย ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนา 
จึงเป็นท่ีนิยมนับถืออย่างแพร่หลายในกลุ่มพ่อค้าและชุมชนท่ีอยู่อาศัยบนเส้นทางการค้า (Bentley, 
1993: 48) 

ในกรณีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏจารึกมหานาวิกพุทธคุปตะ จากกัมปุง สุไหงมัส รัฐเก
ดะห์ ประเทศมาเลเซีย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 จารึกดังกล่าวระบุข้อความภาษาสันสกฤต 
ความว่า “ขอให้การเดินทางมหานาวิก พุทธคุปตะแห่งรักตมฤตติกา (ดินแดนดินแดง) ประสบ
ความสำเร็จ” (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 28) ปรากฏคำสำคัญ 2 คำ ได้แก่ “มหานาวิก” และ 
“พุทธคุปตะ” 

คำว่า มหานาวิกนี้มีความหมายว่า “นายเรือ” ดังนั้นมหานาวิกพุทธคุปตะจึงหมายถึง นายเรือ
นามว่าพุทธคุปตะ ส่วนข้อสังเกตท่ีสนใจคือช่ือพุทธคุปตะนั้น อาจสัมพันธ์โดยตรงกับพุทธศาสนา 
เพราะจารึกหลักดังกล่าวที่ปรากฏข้อความขอพรของนายเรือผู้นี้ได้มีการสลักรูปสถูปเอาไว้ มีลักษณะ
เหมือนกับจารึกสุไหงมัส 1 (ภาพท่ี 145-146) ซึ่งพบในพื้นท่ีเดียวกัน แต่จารึกสุไหงมัส 1 นี้บันทึกคาถา
ในพุทธศาสนาจำนวน 2 บาทจากคาถา เย เต ส่วนต่อของคาถาเย ธมฺมา (Allen, 1985: 38-41, 49) 
นอกจากนั้นในพื้นท่ีกัมปุง สุไหงมัสยังพบจารึกสุไหงมัส 2 จารึกเนื้อความพุทธภาษิตจากคัมภีร์สาครมติ-
ปริปฤจฉา ของนิ กายมั ธยามิ กะ (Khaw, Ramli, Nik Abdul Rahman, and Zainun, 2011: 9-11) 
พิจารณาได้ว่า จารึกในเขตกัมปุง สุไหงมัสและการสลักภาพสถูปบนจารึกมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพุทธ
ศาสนาโดยตรง  

อนึ่ง คำว่า “พุทธคุปตะ” นี้มีความหมายว่า “มีพุทธะคุ้มครอง” คล้ายคลึงกับจารึกท่ีฐานของ
พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทบนถ้ำฤๅษีเขางู จังหวัดราชบุรี ท่ีกล่าวถึง “พระศรีสมาธิคุปตะ” 
(กรมศิลปากร, 2559: 1, 169) การปรากฏช่ือ ศรีสมาธิคุปตะและพุทธคุปตะอยู่ร่วมกับศาสนวัตถุทาง
พุทธศาสนาเหมือนกัน จึงสนับสนุนว่า นายเรือพุทธคุปตะผู้นี้นับถือศาสนาพุทธ 
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ภาพท่ี 145 จารึกมหานาวิกพุทธคุปตะ (ซ้าย) 

ภาพท่ี 146 จารึกสุไหงมัส 1 (ขวา) 
(ท่ีมา: Guy, 2014: 74; Khaw, Ramli, Nik Abdul Rahman, and Zainun, 2011: 20) 

ท้ังนี้ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงช่ือนายเรืออีกหลายคน สะท้อนว่า
การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างอนุทวีปกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมาแล้วต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลาย เช่น จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายท่ีกัวลา เซลินเซง 
ประเทศมาเลเซีย พบหัวแหวนทำด้วยหินคาร์เนเลียน สลักนามว่า ศรีวิษณุวรมัน สันนิษฐานว่าเป็น  
นักเดินเรือชาวอินเดียท่ีมาอาศัยอยู่ ณ ท่ีแห่งนี้ เช่นเดียวกันมีการพบตราประทับทองคำ จากบางกล้วยนอก 
จังหวัดระนอง บนจารึกปรากฏจารึกอักษรพราหมี ภาษาสันสกฤต-ปรากฤต ระบุข้อความว่า “พรหัส-
ปติษัรมสะนาวิกสะ” (Brahaspatisarmasanavikasa) หมายถึง “ของนายเรือพรหัสปติษัรมสะ” จารึกหลักนี้
มีความสำคัญมากเพราะเป็นจารึกท่ีออกคำว่า “มหานาวิก” เช่นเดียวกับจารึกมหานาวิกพุทธคุปตะ (Bellina, 
2014a: 84; Cœdès, 1968: 51-52) ท้ังยังช้ีว่าไม่ได้มีเพียงนายเรือท่ีเป็นชาวพุทธเท่านั้นบนเส้นทางการค้า 
แต่ปรากฏช่ือนายเรือศรีวิษณุวรมันซึ่งอาจเป็นชาวไวษณพนิกาย สอดรับกับข้อเสนอของปิแอร์ อีฟ มองแกง 
ท่ีว่า พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูแบบไวษณพนิกายได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาก
ต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-10 (Manguin, 2004: 303) 

อีกส่ิงท่ีน่าสังเกตคือคำว่า “รักตมฤตติกา” หรือ “ดินแดนดินแดง” นักวิชาการตีความว่า 
เป็นดินแดนท่ีต้ังอยู่ในเขตคาบสมุทรมลายูแต่ยังมิได้สรุปชัดเจนว่าเป็นท่ีใด เป็นต้นว่า พอล วีทลีย์  
ให้ความเห็นว่า ต้ังอยู่ในเขตรัฐกลันตัน ด้านยอร์ช เซเดส์กล่าวว่า ต้ังอยู่ในพื้นท่ีเมืองพัทลุงหรือ 
แถบรัฐกลันตัน ส่วนอมรา ศรีสุชาติเสนอว่า ควรหมายถึงเขตกฏาหะหรือรัฐเกดะห์ปัจจุบัน (Wheatley, 
1961: 28-30; Cœdès, 1968: 51; อมรา ศรีสุชาติ, 2557: 33) จากข้อเสนอของนักวิชาการกลุ่มนี้ช้ีว่า 
รักตมฤตติกาควรต้ังอยู่ในเขตคาบสมุทรมลายู  
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ผู้ศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกับอมรา ศรีสุชาติ เนื่องด้วยจารึกดังกล่าวถูกพบท่ีกัมปุง สุไหงมัส 
ทางตอนเหนือของรัฐเกดะห์ ซึ่งพื้นท่ีรัฐเกดะห์เป็นท่ีต้ังของแหล่งโบราณคดีสำคัญแหล่งหนึ่งในพุทธศาสนา 
คือ บูจัง วัลเลย์ บริเวณชายฝ่ังของรัฐเกดะห์ พบหลักฐานเนื่องในพุทธศาสนาจำนวนมาก ประกอบด้วย 
พระพุทธรูป พระพิมพ์ และโบราณสถานเนื่องในพุทธศาสนาท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ท้ังยังพบโบราณวัตถุแบบอินเดียจำพวกลูกปัดแก้วและลูกปัดหินกึ่งมีค่าด้วย (Hassan, Chia, and 
Mohd Isa, 2011: 47; Sen, 2015: 58) และจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีรัชบาดิ-ดังกา (Rajbadi-danga) 
รัฐเบงกอลตะวันตก พบตราประทับอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ระบุถึงคณะสงฆ์แห่ง “รักตมฤติ-
กามหาวิหาร” (Mitra, 1971: 236) แสดงให้เห็นว่า ในพื้นท่ีรัฐเกดะห์เป็นเมืองท่าสำคัญท่ีเป็นชุม
ทางการค้าขายระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอินเดีย ท้ังยังมีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองพุทธศาสนา 
ฉะนั้นมหานาวิกผู้นี้น่าจะประกอบอาชีพนายเรือทำการค้าขายท่ีบูจัง วัลเลย์ซึ่งเป็นเมืองท่าหลัก  
ในสมัยนั้น 

จารึกมหานาวิกพุทธคุปตะดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าดินแดนแถบนี้เป็นชุมทางสำคัญทางการค้าท่ีเก่าแก่ 
เป็นที่หมายของการเดินทางของนายเรือจากต่างถิ่น และการพบช่ือของนายเรือชาวพุทธผู้นี้และนายเรือ
คนอื่น ๆ ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะท้อนให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับ
โครงข่ายการค้าทางทะเลท่ีเติบโตอย่างมากในอุษาคเนย์  

บันทึกของพระภิกษุฝ่าเสียนระบุว่า หลังจากการเดินทางจาริกท่ัวท้ังพุทธภูมิแล้ว ภิกษุชาวจีนผู้นี้
ได้เดินทางมาในเขตหมู่เกาะอินโดนีเซียปัจจุบันเมื่อราวพุทธศตวรรษท่ี 10 ท่านได้ระบุไว้ในบันทึกการเดินทาง
ของท่านอย่างชัดเจนว่า ท่านเดินทางมายังพื้นท่ีทะเลใต้ (เกาะชวา) ด้วยเรือสินค้าของนายเรือชาวอินเดีย 
(Fa-hsien, 1877: 108-111) ซึ่งสนับสนุนด้วยจารึกนายเรือต่าง ๆ ในข้างต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางของพระภิกษุฝ่าเสียนและกลุ่มพ่อค้าเป็นส่ิงท่ีเคยปรากฏแล้ว
ในมิลินทปัญหาซึ่งระบุชัดถึงความสัมพันธ์อันดีในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพระสงฆ์กับกลุ่มพ่อค้า
กล่าวคือ ครั้งหนึ่งพระนาคเสนต้องการเดินทางไปยังกรุงปาฏลีบุตรจึงได้เดินทางออกไปพร้อมกับกองพ่อค้า
คาราวาน นายกองคาราวานก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีแลกกับการส่ังสอนพระธรรมให้กับชาวคาราวานเป็นพิเศษ
ในระหว่างเดินทาง (Ray, 1994: 132) ท้ังยังช้ีให้เห็นว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นทางผ่านสำคัญ
ในการเดินทางทางทะเลจากอนุทวีปอินเดียไปสู่จีน 

มีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากข้อมูลการขุดค้นแหล่งเรือจมซิเรบอน อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 16  
ในทะเลชวา ระบุได้อย่างชัดเจนว่า เรือลำดังกล่าวเป็นเรือสินค้าท่ีบรรทุกสินค้าจากจีนโดยเฉพาะ
เครื่องถ้วยจีน มีจำนวนมากถึง 205,000 ช้ิน ในบรรดาหลักฐานต่าง ๆ มีการพบหลักฐานเนื่องในพุทธศาสนา
ร่วมด้วยจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วย หัวไม้เท้าขักขระ, ประติมากรรมสำริดพระโพธิสัตว์วัชรราคะ 
(Vajraraga), วัชระ, ฆัณฏา (กระด่ิง) รวมท้ังพระธาตุขนาดเล็ก (ภาพท่ี 147) หลักฐานเหล่านี้ยืนยันว่า 
กลุ่มภิกษุได้เดินทางมายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับเรือสินค้าอยู่ตลอด อย่างเช่นท่ี

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=.+Fa-hsien&text=.+Fa-hsien&sort=relevancerank&search-alias=books
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พระภิกษุฝ่าเสียนได้กระทำมาแล้วต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 9-10 (Musée royal de Mariemont, 
2014; สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2558ก: 225-226) 
 

 
ภาพท่ี 147 ตัวอย่างโบราณวัตถุเนื่องในพุทธศาสนาจากแหล่งเรือจมซิเรบอน 

(ท่ีมา: Musée royal de Mariemont, The cargo from Cirebon Shipwreck, เข้าถึงเมื่อ 5 
มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก http://cirebon.musee-mariemont.be/the-cargo/secondary-

cargo/metalic-objects/buddhist-ritual-objects.htm?lng=en) 
 

นอกจากการเดินทางของภิกษุพร้อมกับกลุ่มพ่อค้าแล้วยังพบหลักฐานว่า พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะทูตท่ีเดินทางติดต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนด้วย จดหมายเหตุราชวงศ์เหลียง
ของจีน ราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 ได้อ้างถึงการส่งพระธรรมทูตในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันแห่ง
ฟูนัน เพื่อไปเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิวูแห่งราชวงศ์เหลียงจำนวน 2 รูป รูปหนึ่งช่ือ สังฆบาลภิกษุ อีกรูป
หนึ่งช่ือ มันทระภิกษุ เมื่อท่านท้ังสองเดินทางถึงยังดินแดนเหลียงราวพ.ศ. 1049 พระจักรพรรดิทรง
โปรดให้ท่านท้ัง 2 ชำระ-แปลความคัมภีร์เป็นจำนวนมาก อาทิ คัมภีร์วิมุตติมรรค, คัมภีร์สัปตสติกา-
ปรัชญาปรมิตาสูตร, มัญชูศรีปริปฤฉาสูตร, โพธิสัตว์ปิฏกสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรในฝ่ายมหายานท้ังส้ิน 
แสดงให้เห็นถึงภูมิรู้ในพุทธปรัชญาฝ่ายมหายานอย่างชาญฉลาดของพระภิกษุท้ังสองจากอาณาจักร
ฟูนัน (Briggs, 1951: 29; ทรงธรรม ปาณสกุณ, 2548: 65-66) 

หัวไม้เท้าขักขระ 

วัชระ ฆัณฏา 

พระโพธิสัตว์วัชรราคะ 
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จดหมายเหตุราชวงศ์ฉีระบุว่า ราวพุทธศตวรรษท่ี 11 พระราชาเชเยปาโม (She-yeh-pa-mo) 
หรือพระเจ้าชัยวรมัน ได้ส่งคณะพ่อค้าไปยังกวางตุ้ง แต่ขากลับได้รับพระภิกษุชาวอินเดียช่ือนาคเสนมาด้วย
จากจามปา พระเจ้าชัยวรมันจึงส่งพระนาคเสนไปพร้อมคณะทูตในการถวายเครื่องราชบรรณาการ
พระจักรพรรดิจีนในปีพ.ศ. 1027 ยังอ้างถึงพระภิกษุฟูนันสองรูปท่ีพำนักอยู่ในกรุงจีนนามว่า สังฆปาละ 
และมันทรเสน ผู้มีความสามารถทางภาษาสันสกฤตและแปลคัมภีร์พุทธศาสนาได้อย่างสันทัดซึ่งกล่าวถึง
ก่อนหน้าแล้ว (Cœdès, 1968: 46-47)  

ทันเซ็น เซ็น (Tansen Sen) กล่าวว่า อายุของบันทึกของภิกษุจีนและเอกสารจีนฮุ้ยเจ่ียวท่ีกล่าวถึง
การเดินทางมาเผยแผ่ธรรมของคุณวรมันภิกษุจากแคชเมียร์ ณ เกาะชวา มีอายุโดยรวมตรงกันคือราว
พุทธศตวรรษท่ี 10 สอดรับการปรากฏขึ้นของจารึกมหานาวิกพุทธคุปตะ สะท้อนว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นจุดเช่ือมโยงสำคัญระหว่างอินเดียและจีน และมีบทบาทอย่างมากในฐานะตัวกลางการส่งผ่านพุทธศาสนา
จากอินเดียไปสู่จีน ท้ังนี้จารึกมหานาวิกพุทธคุปตะยังยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพ่อค้าข้ามคาบสมุทร
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับพุทธศาสนา (Sen, 2014: 46-48) จึงกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
อินเดียได้นำระบบการค้าและความสัมพันธ์ใหม่มายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โอ. ดับบิว. วอลเตอร์ (O. W. Wolters) พิจารณาปรากฏการณ์นี้ว่า การปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ปกครองของชาวอุษาคเนย์จากรูปแบบด้ังเดิมมาสู่ระบบรัฐนั้น สัมพันธ์ไปกับการพัฒนาสังคมของตน
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ-การค้า ซึ่งการค้านี้เป็นส่ิงนำพาความเป็นอินเดียมาสู่ดินแดนอุษาคเนย์ 
โดยเฉพาะระบบการปกครอง (Wolters, 1982: 10, 18) ฉะนั้นการรับวัฒนธรรมจากอินเดียทำให้เกิด
โครงสร้างทางสังคมแบบใหม่ต่างจากสังคมแบบเดิมซึ่งพิจารณาได้จากตำนานนางลิวเย่ข้างต้นในตอนท่ี 
“โกณฑินยะพราหมณ์พับผ้าและสวมลงไปบนศีรษะของนาง ก่อนเขาจะขึ้นปกครองประเทศและสืบราชวงศ์
ต่อไป” สัญญะท่ีแอบอยู่ในตำนานคือ การเกิดขึ้นของระบบใหม่ จากผู้ไม่สวมเส้ือผ้ามาสู่ผู้สวมเส้ือผ้า 
จากชนเผ่ามาสู่ราชวงศ์ ผลของการเกิดขึ้นของราชวงศ์ภายใต้วัฒนธรรมใหม่นี้คือความทัดเทียมกับ
อารยะประเทศรอบข้างอันได้แก่ จีนและอินเดีย การรับวัฒนธรรมอินเดียทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เข้าสู่ระบบการค้าโลกอย่างทัดเทียมกับอาณาจักรอื่น สะท้อนให้เห็นได้จากในอาณาจักรฟูนันเริ่มเกิด
การติดต่อสัมพันธ์กับราชวงศ์มุรุณฑะในอินเดีย โดยพระเจ้าฟันจันทรงส่งพระญาตินามซูวู (Su-Wu) 
เดินทางไปยังราชสำนักราชวงศ์มุรุณฑะ ต้ังอยู่ ณ รัฐมัธยประเทศในปัจจุบัน เมื่อถึงยังราชธานีแห่งนั้น 
กษัตริย์แห่งมุรุณฑะ ทรงต้อนรับคณะทูตานุทูตเป็นอย่างดี พร้อมมอบม้าพันธุ์อินเดียซิเถียน 4 ตัว  
แก่พระราชาฟูนันด้วย และเริ่มติดต่อกับจีน ดังจดหมายเหตุจีนในสมัยสามก๊กระบุว่า ใน พ.ศ. 78620 
ฟูนันได้ส่งทูตไปยังจีนพร้อมด้วยนักดนตรีและพืชผลเป็นบรรณาการ (Cœdès, 1968: 41)  

 
20 อยู่ในช่วงรัชกาลของพระเจ้าฟันจัน พระองค์ทรงครองราชย์ราว 20 ปี ระหว่างพ.ศ. 770 -790 

(Cœdès, 1968: 40) 
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ผลของการเริ่มติดต่อสัมพันธ์ในระดับทางการทูตนี้ทำให้ในปี พ.ศ. 790-795 ทางการจีนได้ส่ง
ราชทูตมายังฟูนัน และกษัตริย์ฟูนันในขณะนั้น (พระเจ้าฟันซุน) ได้ทรงต้ังแต่งคณะทูตให้เดินทางไปยัง
ราชสำนักจีนถึง 3 ครั้งตลอดรัชกาลของพระองค์ (Cœdès, 1968: 42) ส่ิงนี้แสดงความทัดเทียม
ระหว่างอินเดีย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ผ่านรูปแบบวัฒนธรรมแบบใหม่
คือวัฒนธรรมอินเดีย 

6.6.1 ภิกษุจีนล่องทะเลและการเกิดขึ้นของรัฐพุทธในสมัยหลังฟูนัน 

หากเราใช้ฟูนันเป็นหมุดหมายของการเริ่มต้นความเป็นรัฐแบบอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 6 จะเห็นได้ว่าในฟูนันมีความผสมผสานกันระหว่างศาสนาท้ังพราหมณ์-ฮินดูและ
พุทธศาสนาอย่างมาก แต่ค่อนไปทางฮินดูเป็นสำคัญ ดังเห็นได้จากข้อความส่วนหนึ่งในจดหมายเหตุ
ราชวงศ์ฉีระบุว่า “ประเพณีของประเทศคือการเคารพบูชาพระมเหศวร (พระศิวะ) พระองค์เสด็จลงมา
บ่อย ๆ บนเขาโมตัน (Mo-tan)” (Cœdès, 1968: 55-56) จารึกพระนางกุลประภาวดีและคุณวรมัน
พระราชโอรสท่ีระบุอย่างตรงไปตรงมาว่า พระราชวงศ์ท้ังสองทรงมีพระราชศรัทธาในพระวิษณุ การมี
ประเพณีของประเทศเป็นการบูชาพระมเหศวรหรือพระศิวะและมีพระราชวงศ์นับถือพระวิษณุย้ำให้เห็นถึง
ความสำคัญของศาสนาฮินดูท่ีมีต่อราชสำนัก 

ในระดับประชาชนจดหมายเหตุราชวงศ์ฉีอีกเช่นกันระบุว่า “ประเพณีของประชาชนก็คือ 
นับถือเทวดา เขาหล่อรูปสำริดของเทวดาเหล่านี้ รูปท่ีมี 2 หน้าก็มี 4 แขน รูปท่ีมี 4 หน้าก็มี 8 แขน 
แต่ละแขนถือของบางอย่าง เป็นต้นว่า เด็ก นก หรือสัตว์ 4 เท้า หรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์”  หม่อม
เจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงมีพระวินิจฉัยไว้ว่า รูปท่ีมี 2 หน้าก็มี 4 แขน คงหมายถึง พระหริหระ คือ พระ
นารายณ์และพระศิวะรวมกันเป็นองค์เดียว แสดงถึงการนับถือศาสนาฮินดูท้ังไศวนิกายและไวษณพนิกาย
ควบคู่กัน (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549: 20) อาจพิจารณาได้ว่า ภายใต้ราชสำนักฟูนันพุทธศาสนา
มีบทบาทท่ีรองลงมาจากศาสนาฮินดู แต่ก็ยังคงมีความสำคัญกับราชสำนักอยู่เช่นกัน ดังเห็นได้ว่ามีการ
ส่งพระสงฆ์ร่วมไปกับคณะทูตเดินทางไปยังประเทศจีนด้วย 

ประเด็นการส่งทูตท่ีเป็นเพศสมณะไปยังดินแดนจีนนี้สำคัญ เพราะจดหมายเหตุราชวงศ์เหลียง
ของจีนได้อ้างถึงปีพ.ศ. 1046 พระเจ้าชัยวรมันแห่งฟูนันได้ส่งพระธรรมทูต 2 รูป พร้อมพระพุทธรูปสลัก
จากหินปะการัง ไปเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิวูแห่งราชวงศ์เหลียง เมื่อตรวจสอบจดหมายเหตุราชวงศ์เหลียง
พบว่า ราชวงศ์ดังกล่าวมีอำนาจอยู่ทางตอนใต้ของจีนระหว่างปีพ.ศ. 1045-1100 โดยตลอดระยะเวลาราว 
55 ปี ฟูนันได้ส่งทูตไปเจริญสัมพันธ์กับราชวงศ์เหลียงมากถึง 10 ครั้ง21 (Gungwu, 1958: 50-51)  

 
21 พ.ศ. 1046 จำนวน 1 ครั้ง พ.ศ. 1053-1057 จำนวน 3 ครั้ง พ.ศ. 1058-1062 จำนวน 2 ครั้ง พ.ศ. 1063-1067 

จำนวน 1 ครั้ง พ.ศ. 1073-1077 จำนวน 1 ครั้ง และ พ.ศ. 1078-1082 จำนวน 2 ครั้ง (Gungwu, 1958: 51) 
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อนึ่ง จดหมายเหตุราชวงศ์เหลียงยังระบุต่อไปอีกว่า พระจักรพรรดิวูทรงครองราชย์ระหว่างปี 
พ.ศ. 1045-1092 ทรงเล่ือมใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทรงแสดงตนเป็นพุทธมามกะ อุปถัมภ์การสร้าง
พุทธสถานและแปลคัมภีร์พุทธศาสนาตลอดรัชกาล จนถึงกับได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า  
“พระเจ้าอโศกแห่งเมืองจีน” (Goodrich, 1959: 103) กระท่ังในช่วงปลายรัชกาลพระจักรพรรดิวู 
พ.ศ. 1089 ได้ทรงส่งสมณทูตเดินทางจากเมืองจีนมายังฟูนันเพื่อรับพระเกศาธาตุ ตามคำเชิญของคณะทูต
ซึ่งพระเจ้ารุทรวรมันได้ส่งทูตไปเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิในปีพ.ศ. 1082  

หวัง กุงวู (Wang Gungwu) กล่าวว่า ความมุ่งหวังของฟูนันนั้นคือการแสวงหาความมั่นคง
ทางการค้ากับราชวงศ์เหลียง และราชวงศ์เหลียงเองก็ต้องการสินค้าป่าจากฟูนันได้แก่ งาช้าง ขนนกยูง 
กำยาน เครื่องหอมต่าง ๆ  เพื่อนำไปถวายแด่อารามหลายแห่งท่ีพระจักรพรรดิทรงอุปถัมภ์ อีกท้ังยังต้องการ
คัมภีร์ทางพุทธศาสนาและต้องการภิกษุผู้มีความรู้แตกฉานเพื่อแปลคัมภีร์เหล่านั้น เพราะในปีพ.ศ. 1089 
นอกจากการส่งสมณทูตมาเพื่อตามหาพระเกศาธาตุแล้ว พระสมณทูตยังได้เข้าเฝ้าพระเจ้ารุทรวรมัน
แห่งฟูนันเพื่อขอพระราชทานพุทธคัมภีร์กลับไปยังเมืองจีน ในการนั้นพระเจ้ารุทรวรมันได้ทรงส่ง
พระปรมารถ ภิกษุชาวอินเดีย ซึ่งเดินทางมาจากเมืองอุชเชนพร้อมคัมภีร์ 240 ผูก กลับไปยังเมืองจีน 
(Gungwu, 1958: 50-51; Kumar, 2005: 137) 

หลักจากพุทธศตวรรษท่ี 10-11 ราชวงศ์ต่าง ๆ ในจีนเริ่มให้ความสนใจกับพุทธศาสนามาก
ขึ้น และเริ่มมีการสนับสนุนพระสงฆ์ให้เดินทางออกไปศึกษาพระธรรม แปลคัมภีร์พุทธศาสนา และรับ
เอาพุทธาจารย์ ผู้มีฝีมือเข้ามาสู่ประเทศอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์ถัง อันเห็นได้จาก
อัตชีวประวัติของพระภิกษุ เสวียนจ้ังท่ีระบุว่า เมื่อครั้งเดินทางออกจากจีนไปยังชมพูทวีปนั้น
ยากลำบาก ถูกทางการตามล่า แต่หลังจากจาริกสำเร็จเดินทางกลับมาถึงราชอาณาจักรถังราวปี 1188 
พระจักรพรรดิถังไท่จงทรงมีพระราชโองการให้ต้อนรับพระภิกษุเสวียนจ้ังอย่างมโหฬาร พร้อมท้ังมี
รับส่ังให้เข้าเฝ้าโดยเร็วเพื่อไต่ถามอย่างละเอียด ถึงขนาดเมื่อพระเสวียนจ้ังมรณภาพลงในปี 1197 
พระจักรพรรดิทรงหยุดว่าราชการถึง 3 วัน (Wriggins, 2003: 193; ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2536: 45-
54)  

โดโรธี ซี. หว่อง (Dorothy C. Wong) กล่าวว่า การกลับมายังราชอาณาจักรถังของพระภิกษุ
เสวียนจ้ังได้ก่อให้เกิดความต่ืนตัวอย่างมากในราชสำนักถึงวัฒนธรรมอินเดีย ท้ังพระจักรพรรดิถังเกาจง 
(Emperor Gaozong) และจักรพรรดินีวู (Empress Wu) ได้ทรงให้ความสนใจและเปิดกว้างยอมรับ
พุทธศาสนา รวมท้ังวัฒนธรรมอินเดียและประเทศอื่น ๆ ใกล้เคียง เกิดการดึงดูดพ่อค้าและศิลปินต่างชาติ
จำนวนมากเข้าสู่เมืองหลวง เกิดเป็นบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของพุทธศาสนา (Wong, 
2018: 24) ความสนใจในพุทธศาสนาของจักรพรรดิจีนเป็นผลให้เกิดการเดินทางของสงฆ์ออกมาพร้อมกับ
ขบวนเรือสินค้าจีน ในการนี้มีพระภิกษุจีนรูปสำคัญได้รับผลจากการเปล่ียนแปลงในครั้งนี้ด้วย 
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พระภิกษุอี้จิงนับเป็นพระภิกษุรูปแรก ๆ ท่ีเดินทางไปจาริกแสวงบุญยังอินเดียในราวปี พ.ศ. 1214 
การเดินทางทางทะเลท้ังไปและกลับได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยนั้น ต่างจากการจาริกของ
พระภิกษุฝ่าเสียนและเสวียนจ้ังท่ีเดินทางไปยังชมพูทวีปด้วยทางบกผ่านเส้นทางสายไหมทางบก  
การเดินทางของพระภิกษุอี้จิงได้เดินทางไปพร้อมกับเรือสินค้าเปอร์เซียท่ีนำสินค้าจีนไปค้าขายกับอินเดีย 
แต่ท่านมาพักเปล่ียนเรือและศึกษาภาษาสันสกฤตท่ีกรุงศรีวิชัยก่อน ถึงจะเดินทางไปขึ้นท่า ณ เมือง
ท่าตามรลิปติ (Tamralipta) รัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย ในขากลับท่านเดินทางกลับมาพร้อมกับเรือสินค้า
และแวะพักท่ีอาณาจักรศรีวิชัย เมื่อถึงราชอาณาจักรถัง ท่านได้รับการต้อนรับจากจักรพรรดินีบูเช็ก
เทียน (Empress Wu Zetian) เป็นอย่างดี พร้อมมีการจัดหาผู้รู้มาช่วยเหลือท่านในการแปลคัมภีร์พุทธ
ศาสนาเป็นภาษาจีนโดยราชสำนักสนับสนุน (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2536: 54-55) (แผนท่ีท่ี 33) 

แผนท่ีท่ี 33 เส้นทางการเดินทางของพระภิกษุอี้จิง 
(ท่ีมา: Sen, 2014: 50) 
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จากอัตชีวประวัติของภิกษุท้ัง 2 จะเห็นได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน คือ พระภิกษุเสวียนจ้ัง
ต้องเดินทางทางบกด้วยวิธีการลักลอบ เพราะทางการจีนในตอนนั้นไม่นิยมพุทธศาสนา แต่ในกรณี
พระภิกษุอี้จิงจะเห็นว่าไม่มีการถูกตามล่าโดยทางการแล้ว และยังได้รับการเล้ียงดูจากทางการเป็นอย่างดี 
ท้ังนี้ยังปรากฏตัวละครสำคัญขึ้นตัวหนึ่งด้วย คือ “ศรีวิชัย” บันทึกของพระภิกษุอี้จิงมีข้อความหนึ่ง
น่าสนใจอย่างยิ่งว่า “... ให้ภิกษุท้ังหลายเดินทางมาศึกษาภาษาสันสกฤตท่ีศรีวิชัยนี้ให้แตกฉาน  
ก่อนจะเดินทางต่อไปยังดินแดนพุทธภูมิ …” (Sen, 2015: 464) 

บันทึกของพระภิกษุอี้จิงยังมีการอ้างถึงพระภิกษุต้า-เฉิง-เถิง-ซาน-ซื่อ (Da-Cheng-Teng Shan-Shi) 
ชาวเวียด ขณะนั้นอยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์ถัง ในวัยเด็กท่านและครอบครัวได้เดินทางมายังทวารวดี
โดยทางเรือและอุปสมบทท่ีนั่น ก่อนจะจาริกไปยังจีนและอินเดีย (สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2558ก: 228) 
จากข้อความท้ังสองนี้แสดงให้เห็นว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีฐานะเป็นตัวกลางหรือชุมทางการเดินทาง
ระหว่างอินเดียไปจีน และเหล่าพระภิกษุใช้ดินแดนแห่งนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการออกเดินทาง
ไปจาริกยังอินเดีย 

การเปล่ียนแปลงของกระแสความเช่ือในจีนสมัยราชวงศ์ถัง หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 12 ได้สร้าง
โครงข่ายการแสวงบุญท่ีสัมพันธ์กับเส้นทางการค้าทางทะเล โดยมีความครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้ในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้นเริ่มหันมาสนใจพุทธศาสนามาก
ขึ้น จนเกิดเป็นรัฐท่ีเลือกใช้โครงข่ายทางอำนาจแบบพุทธศาสนาขึ้นมาควบคู่กับรัฐในรูปแบบเดิม (ฟูนัน) 
ท่ีมีศาสนาฮินดูเป็นโครงข่ายอำนาจหลัก (Sen, 2015: 458) ได้แก่ รัฐศรีวิชัยและรัฐทวารวดี 

อย่างไรก็ดี อิทธิพลของราชวงศ์ถังมิได้ครอบคลุมเพียงรัฐท่ีมีมุมมองทางพุทธศาสนาเท่านั้น 
แต่ครอบคลุมท่ัวถึงรัฐต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาณาจักรต่าง ๆ ท่ีร่วมสมัยได้ส่งคณะทูต
เข้าสู่ราชสำนักถังเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น จามปาได้ส่งบรรณาการไปถวายในปี พ.ศ. 1171, พ.ศ. 1173, 
พ.ศ. 1174, พ.ศ. 1182, พ.ศ. 1183 และพ.ศ. 1185 เจนละส่งราชทูตไปจีนในปี พ.ศ. 1166 และพ.ศ. 
1171 ทวารวดีก็ได้ส่งบรรณาการขึ้นถวายพระเจ้ากรุงจีนถึง 3 ครั้งในปี พ.ศ. 1181, พ.ศ. 1183, และพ.ศ. 
1192 ต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี 13 ความถี่ของการส่งเครื่องบรรณาการไปตกอยู่กับรัฐศรีวิชัยซึ่งได้ส่ง
ทูตไปมากถึง 5 ครั้งในปี พ.ศ. 1245, พ.ศ. 1259, พ.ศ. 1267, พ.ศ. 1271, และพ.ศ. 1285 (สฤษด์ิพงศ์ 
ขุนทรง, 2558ก: 129-141) สอดคล้องกับการอ้างถึงศรีวิชัยท่ีมีบทบาทสำคัญในฐานะชุมทางท่ีปรากฏอยู่
ในบันทึกของพระภิกษุอี้จิง 
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อีกท้ัง นิโคลัส เรวีร์ยังเสนอว่า พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทในศิลปะทวารวดีได้รับอิทธิพล
จากศิลปะจีน สมัยราชวงศ์ถัง มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 ดังได้กล่าวแล้ว นอกเหนือจาก
พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทแล้ว จากการทำงานด้านโบราณคดีในพื้นท่ีต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการพบหลักฐานท่ียืนยันถึงการเดินทางมาติดต่อสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ถังกับ
อุษาคเนย์เป็นจำนวนมาก เป็นต้นว่า มีการพบเครื่องถ้วยราชวงศ์ถัง จากแหล่งเตาฉางซา จำนวนมากถึง 
55,000 ใบ จากแหล่งเรือจมเบลีตุง (Belitung Shipwreck) ประเทศอินโดนีเซีย หรือไหเคลือบเขียว
แบบดุซุน จากแหล่งเรือจมพนมสุรินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร และแหล่งโบราณคดีธรรมศาลา จังหวัด
นครปฐม ตลอดจนแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในภาคกลางของเกาะชวา แหล่งโบราณคดีในพื้นท่ีตอน
เหนือของเกาะกาลิมันตัน (Miksic, 2009: 72; Lim, 2018: 3; สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, 2558ก: 150-151, 
198, 216-215) (แผนท่ีท่ี 34-35) 

 

 
ภาพท่ี 148 เครื่องถ้วยราชวงศ์ถัง จากแหล่งเตาฉางซา พบจากแหล่งเรือจมเบลีตุง 

(ท่ีมา: Belitung shipwreck, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/Belitung_shipwreck#/media/File:Changsha_bowls_from_t

he_Belitung_shipwreck,_ArtScience_Museum,_Singapore_-_20110319-03.jpg) 
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หากพิจารณาแผนท่ีท่ี 34 ซึ่งแสดงแหล่งโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีพบเครื่องถ้วยจีน 
สมัยราชวงศ์ถัง เห็นได้ว่า เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังเกาะกลุ่มอยู่กับแหล่งโบราณคดีท่ีพบหลักฐาน
เนื่องในพุทธศาสนาท่ีรวบรวมในการศึกษาครั้งนี้ ท้ังนี้การพบเครื่องถ้วยจีนราชวงศ์ถังยังสอดคล้องกับ
การพบหลักฐานท่ีแสดงอิทธิพลศิลปะจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย พระพุทธรูป
ประทับยืน สำริด ศิลปะเว่ยเหนือ จากจังหวัด Long Xuyen และจังหวัดโก เลย์ ถิ ประเทศเวียดนาม 
รวมถึงการเดินทางมาของพระภิกษุจีนรูปต่าง ๆ  

 

 
แผนท่ีท่ี 34 แหล่งโบราณคดีท่ีพบเครื่องถ้วยราชวงศ์ถังและแหล่งโบราณคดีท่ีพบหลักฐานพุทธศาสนา 

(ดัดแปลงจาก Google Earth Pro) 
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ดังนั้นจากหลักฐานต่าง ๆ สามารถกล่าวได้ว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในฐานะตัวกลาง
ของโครงข่ายการค้าและการแสวงบุญของพระภิกษุจีนในสมัยราชวงศ์ถัง และอิทธิพลของราชวงศ์เหลียง
และราชวงศ์ถัง เป็นปัจจัยสำคัญท่ีสนับสนุนการเติบโตของพุทธศาสนา การค้าข้ามคาบสมุทร พร้อมท้ัง
การเติบโตของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะศูนย์กลางของพุทธศาสนา22 ควบคู่ไปกับอินเดีย 
ท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด  

 
22 แม้ในระยะหลังราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16 พระภิกษุอติสะเถระ ก่อนจะข้ึนดำรงตำแหน่งพระอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนาลันทา ได้เดินทางมายังพ้ืนที่ประเทศอินโดนีเซียเพ่ือศึกษาพระพุทธศาสนากับพระธรรมกีรติ ซึ่งได้รับ
การเรียกขานอย่างยกย่องว่า “คุรุสุวรรณทวีป” หรือ “สุวรรณทวีปไมเตรยะ” 
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บทที่ 7  

สรุปผลและเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีเนื่องในพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง

พุทธศตวรรษท่ี 12 พบว่า พุทธศาสนาปรากฏขึ้นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในราว  
พุทธศตวรรษท่ี 8-10 กระท่ังราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 หลักฐานทางโบราณคดีท่ีเกี่ยวข้องกับ 
พุทธศาสนามีปริมาณท่ีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สอดคล้องกับเอกสารจีนหลายฉบับ เช่น จดหมายเหตุ
ราชวงศ์เหลียงท่ีอ้างถึงพระภิกษุชาวฟูนันเดินทางไปยังกรุงจีน หรือในบันทึกของหลวงจีนรูปต่าง ๆ  
มีพระภิกษุฝาเสียน เป็นอาทิ  

การพบหลักฐานจำนวนมากนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเจริญขึ้นอย่างมากของพระพุทธศาสนา 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช้ีว่าพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายอย่างมาก 
ท้ังด้านท่ีมาและด้านความคิด ในด้านของท่ีมานั้นพิจารณาจากรูปอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะ สามารถจำแนก
แหล่งท่ีมาสำคัญได้เป็น 3 พื้นท่ีประกอบด้วย 

1) พื้นที่อินเดียภาคใต้ฝั่งตะวันออกและศรีลังกา  สัมพันธ์กับศิลปะอมราวดี  
ศิลปะปัลลวะ และศิลปะลังกา มีเมืองนาคารชุนโกณฑะ อมราวดี และอนุราธปุระเป็นศูนย์กลาง
สำคัญของการเผยแผ่พุทธศาสนา 

2) พื้นที่อินเดียภาคเหนือ ในระยะเวลาท่ีทำการศึกษาพื้นท่ีอินเดียภาคเหนือตรงกับ
ระยะเวลาท่ีศิลปะคุปตะกำลังรุ่งเรืองอยู่  

3) พื้นที่ที่ราบสูงเดคข่าน นับเป็นแหล่งของอิทธิพลศิลปะสมัยหลังคุปตะ สัมพันธ์กับ
กลุ่มพุทธสถานถ้ำโดยเฉพาะถ้ำอชันตาและถ้ำเอลโลรา ซึ่งเป็นกลุ่มถ้ำพุทธสถานขนาดใหญ่มีสงฆ์จำพรรษา
เป็นจำนวนมาก 

อย่างไรก็ดีพื้นท่ีท่ีน่าจะส่งอิทธิพลพุทธศาสนามาให้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากท่ีสุด คือ 
ดินแดนอินเดียภาคใต้และศรีลังกา โดยเฉพาะเมืองนาคารชุนโกณฑะและเมืองอมราวดีซึ่งเป็น
ศูนย์กลางสำคัญของการศึกษาพุทธศาสนา จึงมีกลุ่มสงฆ์จากท่ัวท้ังอนุทวีปมาพำนัก อีกท้ังพื้นท่ี
ดังกล่าวยังเป็นชุมทางการเดินเรือสำคัญท่ีจะเดินทางออกมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้พบหลักฐาน
ท่ีปรากฏอิทธิพลอินเดียภาคใต้เป็นจำนวนมาก ท้ังพุทธศิลป์อมราวดีและตัวอักษรปัลลวะ เป็นต้น 

ด้านความหลากหลายทางสำนักคิดนั้น จากการศึกษาข้างต้นพบร่องรอยของพุทธศาสนา 
ฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายานปรากฏอยู่ร่วมกัน แต่ละฝ่ายสามารถจำแนกออกเป็นนิกายย่อยได้ดังนี้ 
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พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท อาจประกอบด้วย 4 นิกายย่อย ได้แก่ 1) นิกายสถีวระ
หรือนิกายเถรวาท 2) นิกายสมิติยะ 3) นิกายสรรวาสติวาท และ 4) นิกายวัชชีบุตรหรือธรรมรุจิ 

พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน จำนวน 4 นิกายอาจประกอบด้วย ได้แก่ 1) นิกายมหาสังฆิกะ 
2) นิกายไจตยกะ 3) นิกายไวตุลยวาท และ 4) นิกายมัธยามิกะ 

 
กระนั้น แม้จะพบหลักฐานของพุทธศาสนาท้ัง 2 ฝ่ายอยู่ร่วมกันแต่กลับมีการกระจายตัวของ

หลักฐานท่ีสัมพันธ์กับพุทธศาสนาแต่ละฝ่ายท่ีแตกต่างกันกล่าวคือ หลักฐานของนิกายเถรวาทพบมาก
ในบริเวณประเทศไทยและเมียนมา สังเกตได้จากการพบจารึกภาษาบาลีอยู่เฉพาะในบริเวณดังกล่าว 
ส่วนในพื้นท่ีของประเทศกัมพูชา เวียดนาม และในเขตพื้นท่ีคาบสมุทรและหมู่เกาะมีหลักฐานจารึก
ภาษาสันสกฤตและรูปเคารพพระโพธิสัตว์กระจุกตัวอยู่จึงอาจเป็นเขตท่ีมีพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
เจริญอยู่ 

ท้ังนี้การเข้ามาของพุทธศาสนาได้พัฒนาสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เจริญขึ้นในด้านต่าง ๆ 
ท้ังการเมืองการปกครอง การค้า และการศาสนา โดยด้านการปกครองนั้นพุทธศาสนาได้เข้าสัมพันธ์กับ
ชนช้ันสูงโดยตรง ทำให้เกิดการสถาปนาความเหนือกว่าหรือความศักด์ิสิทธิ์ของชนช้ันปกครองผ่านระบบ
บุญญาธิการซึ่งเป็นรูปแบบท่ีพบมาแล้วต้ังแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชท่ีมีความพยายามในการประกาศ
คุณงามความดีของพระองค์ตามแนวทางของพุทธศาสนาผ่านจารึกและวรรณกรรมต่าง ๆ กระบวนการ
ดังกล่าวนี้ทำให้กลุ่มสงฆ์ได้รับการอุปถัมภ์จากชนช้ันสูง ท้ังยังได้รับสิทธิ์ในการจัดการพื้นท่ีและแรงงาน
ของตนเอง ส่งผลให้สงฆ์ดำรงตนในฐานะชนช้ันสูงในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย 

ความสัมพันธ์อันดีกับรัฐนี้นำความเจริญงอกงามทางความคิดมาสู่บรรดาคณะสงฆ์ จึงได้รับ
การยอมรับจากสังคมภายนอกในฐานะแหล่งเรียนรู้สำคัญในด้านพุทธศาสนาและศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง
กับพุทธศาสนา เช่น การเดินทางมาเผยแผ่และแปลพระธรรมของเจ้าชายคุณวรมันในราวพุทธศตวรรษท่ี 
10 รวมถึงการท่ีราชสำนักแห่งราชวงศ์เหลียงได้ส่งพระสมณทูตเดินทางมาเพื่อขอคัมภีร์พุทธศาสนาจาก
พระเจ้ารุทรวรมันแห่งฟูนันในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 11 หรือเรื่องราวของพระภิกษุญาณภัทรผู้
ช่วยเหลือพระภิกษุจีนในการแปลคัมภีร์เป็นภาษาจีนในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 ถึงต้นพุทธศตวรรษ
ท่ี 13   

ส่ิงนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางความรู้ในทางพุทธศาสนาของรัฐต่าง ๆ ในเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นส่ิงอื่นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับภายใต้ความเจริญ
ของพุทธศาสนานั้นคือ ความสัมพันธ์ทางการค้าท่ีเหนียวแน่นโดยเฉพาะกับจีน ดังจะเห็นได้จากการส่ง
สมณทูตและทูตไปยังราชสำนักราชวงศ์เหลียงนับสิบครั้งโดยราชสำนักฟูนัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ผ่านการค้าและการแลกเปล่ียนความรู้ในด้านศาสนาด้วย 
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ผู้ศึกษาจึงพิจารณาว่า พุทธศาสนามิได้เป็นเพียงศาสนาท่ีประกอบอยู่ในกระแสของภารตภิวัฒน์ 
เมื่อพุทธศตวรรษท่ี 8 ท่ีนำพาความคิดแบบอินเดียให้มาเจริญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น 
แต่พุทธศาสนาเปรียบเสมือนบรรจุภัณฑ์ท่ีอุดมด้วยทัศนะมากมาย ท้ังทางสังคม ปรัชญา และการค้า 
ฉะนั้นการเข้าใจถึงบทบาทของพุทธศาสนาท่ีมากกว่าด้านคำสอนจึงเป็นส่ิงท่ีจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะศาสนา
มิใช้เพียงชุดความเช่ือ แต่ศาสนาเป็นความคิดท่ีส่งผลกับมุมมองต่อโลกท้ังใบของมนุษย์ท้ังในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และการดำรงอยู่ของชีวิต เหมือนกับการท่ีพุทธศาสนาได้มอบพื้นฐานแห่งความเป็นรัฐให้กับ
อุษาคเนย์ 

การศึกษาครั้งนี้อาจทำให้มองเห็นความกระจ่างในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาท
ของพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 12 ในบางส่วน แต่ยังคง
ท้ิงปัญหาบางประการเอาไว้ ฉะนั้นเพื่อให้เห็นถึงข้อมูลท่ีรอบด้านมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงเสนอให้มี
การศึกษาเพิ่มเติมแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

 1) ศึกษาเปรียบเทียบร่วมกับหลักฐานเนื่องในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในช่วงร่วม
สมัยให้มากขึ้น โดยเฉพาะไวษณพนิกาย ดังท่ีผู้ศึกษาได้ต้ังข้อสังเกตไว้ในข้างต้นว่า หลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนากับหลักฐานทางโบราณคดีของไวษณพนิกายมักจะปรากฏอยู่ร่วมกัน
ในระยะเวลาท่ีทำการศึกษา อันอาจสะท้อนถึงความสัมพันธ์บางอย่างของความเช่ือท้ังสองประการ 
และความเช่ือท้ังสองกลุ่มนี้อาจส่งผลโดยตรงบางประการต่อการเกิดขึ้นของสังคมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในระยะแรกเริ่ม 

2) การศึกษาบทบาทของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

หลังพุทธศตวรรษที่ 13 เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการท่ีต่อเนื่องของพุทธศาสนาและบทบาทของ
พุทธศาสนาท่ีเปล่ียนไปในช่วงเวลาท่ีต่างกัน อันจะทำให้เข้าใจถึงบทบาทของพุทธศาสนาอย่างครอบคลุม 
ท้ังยังอาจนำไปสู่การพัฒนาความรู้เรื่องโบราณคดีพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(.) 

 



 

รายการอ้า งอิง 
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