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การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ืออธิบายพัฒนาการและบทบาทของลัทธิไวษณพนิกายใน

พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่  19 โดยเน้นศึกษาจาก
โบราณวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ จารึก เทวรูปพระวิษณุ แผ่นดินเผา และโบราณสถาน จากการศึกษาสามารถ
แบ่งพัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกายได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 เป็นระยะแรกที่พบการนับถือลัทธิไวษณพนิกาย 
ปรากฏหลักฐานจำนวนมากกระจายอยู่ตามชุมชนและเมืองโบราณขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย ในระยะนี้ลัทธิไวษณพนิกายเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชนชั้นปกครองและเกี่ยวข้องกับ
ระบบการค้าภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการติดต่อระหว่างกันภายในภาคพ้ืนทวีป 

ระยะที่ 2 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 หลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายมีปริมาณ
ลดลง แต่ยังคงนับถือในหมู่ชนชั้นปกครอง ลัทธิไวษณพนิกายในระยะนี้มีความเกี่ยวข้องกับระบบทาง
การเมืองระหว่างรัฐโดยเฉพาะกับอาณาจักรเขมรโบราณ 

ระยะที่ 3 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 การนับถือลัทธิไวษณพนิกายในระยะนี้มีความ
เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรเขมรโบราณอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันได้เกิด
การเผยแผ่ลัทธิไวษณพนิกายจากประเทศอินเดียอีกระลอกหนึ่ง จากหลักฐานที่พบในประเทศไทยทำ
ให้ทราบว่าลัทธิไวษณพนิกายแบบใหม่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรเขมรโบราณอีกต่อหนึ่ง  จนกระทั่ง
ในท้ายที่สุดลัทธินี้ก็เริ่มลดบทบาทลงอย่างชัดเจนโดยหลงเหลือเพียงภาพประดับบนพุทธสถานเท่านั้น 

ลัทธิไวษณพนิกายเป็นลัทธิความเชื่อทางศาสนาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนใน
ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยเฉพาะในชนชั้นปกครอง ทั้งนี้พบลักษณะการนับถือ 
3 รูปแบบ คือ แบบความเชื่อหลัก ความเชื่อรอง และความเชื่อผสมผสานหรือประนีประนอม อีกทั้ง
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พบว่า ลัทธินี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในระบบการเมืองการปกครองของกษัตริย์ รวมทั้งเป็น
หนึ่งในลัทธิที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจระหว่างรัฐหรืออาณาจักรต่าง ๆ 
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MR. VIRUJ PLENGPLUNG : VAISHANAVISM IN CENTRAL AND EASTERN REGION 
OF THAILAND PRIOR TO THE 14 CENTURY AD THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
DR. SARITPONG KHUNSONG 

This study aims to explain the development and roles of Vaishnavism in 
central and eastern Thailand prior to the 14th century AD through the ancient 
inscriptions, Vishnu sculptures, sealings, and archaeological sites. These results of the 
analyses classify the development into three phases as follows: 

Phase I (7th – 8th century): The plethora of Vaishnavism evidence was found 
in the ancient settlements and cities in the central region of Thailand. For the first 
phase, the royal regime worshipped Vaishnavism. Also, the existence of evidence might 
be related to trade networks in Southeast Asia and intercontinental contacts. 

Phase II (9th – 10th century): The amount of evidence became scarce compared 
to the first phase. However, this sect was still worshipped among the ruling class and 
pertained to interstate politics, especially in the ancient Khmer empire. 

Phase III (11th – 13th century): The last phase of Vaishnavism worship prior to 
the 14th century fell under the ancient Khmer empire’s political system. During this 
period, Vaishnavism was developed by Ramanuja, an Indian philosopher, emerging 
from India and spreading to Southeast Asia. The artefacts show that Vaishnavism in 
Thailand was influenced by the Khmer empire. Eventually, the role of the sect has 
been diminished and replaced by Buddhism. 

Finally, Vaishnavism has significant impacts on human beliefs and culture, 
especially in the ruling class. There were three types of beliefs: Vishnu as the sole 
supreme god, Vishnu as a minor god in other cults, and Worshipping Vishnu with Shiva 
as compromised beliefs. Not only, this doctrine was also used by the monarchy for 
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the political affairs, but it is also one of the cults that drive the economy among states 
in Southeast Asia. 
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du Musée Albert Sarraut à Phnom-Penh, (Paris : Lew Editions GoVan Oest, 1931), 
Plate XIX.) ................................................................................................................................... 132 

ภาพที่ 87 พระวิษณุสะตรึงเตรง จ.กำปงจาม  ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุง
พนมเปญ ....................................................................................................................................... 132 

ภาพที่ 88 พระวิษณุแปดกร จากพนมดา  ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ
 ...................................................................................................................................................... 134 

ภาพที่ 89 พระหริหระ จากอาศรมมหาฤษี ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุงปารีส ....................... 134 

ภาพที่ 90 พระกฤษณะโควรรธนะ  ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ...... 135 

ภาพที่ 91 พระวิษณุจากตวลไดบวน (ซ้าย) พระหริหระ ปราสาทสมโบร์ไพรกุกหมู่เหนือ (ขวา)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ ......................................................................................... 135 

ภาพที่ 92 รูปพระหริหระ จากปราสาทอันเดต  ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุง
พนมเปญ ....................................................................................................................................... 136 

ภาพที่ 93 ทับหลังจากปราสาทไพรถนัลหลังเหนือ กัมพูชา (ท่ีมา: หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะ
ขอม, 77.) ...................................................................................................................................... 137 

ภาพที่ 94 ทับหลังจากปราสาทสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ (ท่ีมา: สมิทธิ ศิริภัทร์ และ มยุรี วีระ
ประเสริฐ, ทับหลัง, 107.) .............................................................................................................. 137 

ภาพที่ 95 พระวิษณุจากวัดขนัต จ.เสียมเรียบ ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุง
พนมเปญ ....................................................................................................................................... 138 

ภาพที่ 96 พระวิษณุสำริดจากภูมิโพนเหียเลียง จ.ไพรเวง (ที่มา: Samen, The New Guide to the 
National Museum Phnom Penh, 12.) .................................................................................... 138 

ภาพที่ 97 พระวิษณุจากพระราชวังเมืองเวสาลี (ท่ีมา: Pamela Gutman, Burma’s Lost 
Kingdoms: Splendours of Arakan, 58.) .................................................................................. 142 

ภาพที่ 98 รปูพระวิษณุจากวิหารพะระบอ (ท่ีมา: Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdoms: 
Splendours of Arakan, 60.) ...................................................................................................... 142 

ภาพที่ 99 พระวิษณุในพิพิธภัณฑ์มหามุนี (ที่มา: Singer, Vaishali and the Indianization of 
Arakan, 27.) ................................................................................................................................. 142 

 



  บ 

ภาพที่ 100 พระเศียรพระวิษณุจากเทวาลัยไวษณพ เมืองเวสาลี ................................................... 143 

ภาพที่ 101 สิงหวาตาร ปัจจุบันอยู่ที่วัดมหามุนี ............................................................................. 143 

ภาพที่ 102 พระวิษณุและพระลักษมี จากเขาเสลาคีรี ................................................................... 144 

ภาพที่ 103 พระวิษณุและพระลักษมี จากกะละกานโกน เมืองศรีเกษตร ....................................... 147 

ภาพที่ 104 พระวิษณุอนันตศายิน จากกะละกานโกน เมืองศรีเกษตร ........................................... 148 

ภาพที่ 105 พระวิษณุอนันตาศายินปัทมนาภะ พบที่กอกูน เมืองสะเทิม (ที่มา: R. C. Temple, 
Notes On Antiquities Of Ramannadesa (The Talaing Country of Burma), Plate XIV.) . 150 

ภาพที่ 106 วิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ พบที่กอกูน เมืองสะเทิม  (ท่ีมา: R. C. Temple, Notes On 
Antiquities Of Ramannadesa (The Talaing Country of Burma), Plate XIVa.) ................. 150 

ภาพที่ 107 พระวิษณุสี่กร จากเมืองทวาย ..................................................................................... 151 

ภาพที่ 108 เทวาลัยนัตลองจอง..................................................................................................... 155 

ภาพที่ 109 ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระวิษณุ บนแกนกลางของเทวาลัย ...................................... 155 

ภาพที ่110 ประติมากรรมปูนปั้นพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ ก่อนการซ่อมแซม (ที่มา: ศ. ดร. 
เชษฐ์ ติงสัญชลี) ............................................................................................................................. 155 

ภาพที่ 111 ตราดินเผามีจารึก เมืองโบราณอู่ทอง  (ท่ีมา: พนมบุตร จันทรโชติ, บรรณาธกิาร, หนังสือ
นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองและเรื่องราวสุวรรณภูมิ, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 48.)
 ...................................................................................................................................................... 169 

ภาพที่ 112 พระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ........................................ 170 

ภาพที่ 113 พระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อจักรนารายณ์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ..................................... 172 

ภาพที่ 114 พระวิษณุองค์ทิศใต้จากศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ........................................... 174 

ภาพที่ 115 พระวิษณุองค์ทิศเหนือจากศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ...................................... 175 

ภาพที่ 116 จารึกวัดพระงาม ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ...................... 180 

ภาพที่ 117 จารึกวัดกุดแต้ ............................................................................................................ 182 

ภาพที่ 118 ชิ้นส่วนโกลนพระวิษณุ พบในจังหวัดนครปฐม ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
ปฐมเจดีย์ ...................................................................................................................................... 183 

 



  ป 

ภาพที่ 119 ปุ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏ พระวิษณุจากวัดธ่อ จ.เพชรบุรี (ซ้าย)  และพระกฤษณะโควรรธนะ 
เมืองศรีเทพ (ขวา) ......................................................................................................................... 183 

ภาพที่ 120 ชิ้นส่วนประติมากรรมส่วนพระบาทพร้อมส่วนเดือย  ปัจจุบันเก็บรักษาภายในคลัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ........................................................................................ 184 

ภาพที่ 121 ส่วนฐานแสดงลักษณะแกนค้ำยันและชายผ้าตรงกลาง  พระวิษณุจากเวียงสระ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร .......................................................... 184 

ภาพที่ 122 พระวิษณุ พิพิธภัณฑ์วัดดงสัก  ชุมชนโบราณพงตึก จ.กาญจนบุรี ............................... 187 

ภาพที่ 123 พระวิษณุ ก.ข.6 วัดธ่อ จ.เพชรบุรี จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ........ 189 

ภาพที่ 124 พระวิษณุ ก.ข.7 วัดธ่อ จ.เพชรบุรี  จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ...... 189 

ภาพที่ 125 ภาพสลักถ้ำพระโพธิสัตว์ จ.สระบุรี ............................................................................. 193 

ภาพที่ 126 จารึกอัญชัยวรมัน ....................................................................................................... 199 

ภาพที่ 127 จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี ............................................................................................. 200 

ภาพที่ 128 พระวิษณุ จากศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
สมเด็จพระนารายณ์ ...................................................................................................................... 203 

ภาพที่ 129 ทับหลังพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ ........................................................................................................................................ 204 

ภาพที่ 130 ปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ถ่ายจากด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
 ...................................................................................................................................................... 205 

ภาพที่ 131 ทับหลังพระกฤษณะสังหารคชสีห์ บนตรีมุขด้านทิศใต้  ปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนม
หาธาตุ จังหวัดลพบุรี ..................................................................................................................... 206 

ภาพที่ 132 ภาพปูนปั้นพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ประดับผนังบนตรีมุขด้านทิศเหนือ ปรางค์ประธาน 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ............................................................................................ 207 

ภาพที่ 133 จารึกเก่ียวกับไวษณพนิกาย เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ............................. 211 

ภาพที ่134 พระวิษณุเลขทะเบียน ก.ข.11 จากเมืองศรีเทพ  ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ......................................................................................................................... 213 

ภาพที่ 135 พระวิษณุเลขทะเบียน ก.ข.25 ก.ข.26 และ 01/23/2511 .......................................... 214 

 



  ผ 

ภาพที่ 136 พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ ก.ข.8 ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
นคร ............................................................................................................................................... 215 

ภาพที่ 137 พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ ก.ข.17 ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
นคร ............................................................................................................................................... 216 

ภาพที่ 138 แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุ ชิ้นที่ 1 จากเมืองศรีเทพ ................................................. 217 

ภาพที่ 139 แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุชิ้นที่ 2 จากเมืองศรีเทพ (ที่มา: 
https://www.clevelandart.org/art/1973.75#) ....................................................................... 217 

ภาพที่ 140 พระวิษณุ (ซ้าย) และพระลักษมี (ขวา) พบจากการขุดค้นเขาคลังใน เมืองศรีเทพ ...... 218 

ภาพที่ 141 ภาพลายเส้นของโบราณสถานหมายเลข 25 เมืองโบราณศรีมโหสถ ............................ 223 

ภาพที่ 142 โบราณสถานหมายเลข 25 เมืองโบราณศรีมโหสถ  ถ่ายจากมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
 ...................................................................................................................................................... 224 

ภาพที่ 143 พระวิษณุ จากโบราณสถานหมายเลข 25 พบจากการขุดค้นฯในปี พ.ศ. 2518 – 2519
 ...................................................................................................................................................... 224 

ภาพที่ 144 ชิ้นส่วนพระหัตถ์ถือจักร (ซ้าย) และสังข์ (ขวา) โบราณสถานหมายเลข 25 ................. 224 

ภาพที่ 145 พระวิษณุจตุรภุช จากโบราณสถานหมายเลข 25  ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ปราจีนบุรี ....................................................................................................................... 225 

ภาพที่ 146 ผังพ้ืนโบราณสถานพานหิน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ............................... 226 

ภาพที่ 147 โบราณสถานพานหิน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี (ถ่ายจากมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้) .... 227 

ภาพที่ 148 ชิ้นส่วนพระหัตถ์ถือสังข์ จากการขุดค้นฯที่โบราณสถานพานหิน ปัจจุบันจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี .............................................................................................. 227 

ภาพที่ 149 ชิ้นส่วนจักร พบที่ดงศรีมหาโพธิ  ได้รับบริจาคจาก นายเตียว ฮงหลี ปัจจุบันจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี .............................................................................................. 227 

ภาพที่ 150 พระวิษณุจากวัดโบสถ์ จ.ปราจีนบุรี ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ปราจีนบุรี ...................................................................................................................................... 230 

ภาพที่ 151 พระวิษณุจากวัดศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร ........................................................................................................................................ 231 

 



  ฝ 

ภาพที่ 152 พระวิษณุจากวัดบ้านโคกวัด จ.ปราจีนบุรี ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ปราจีนบุรี ...................................................................................................................................... 232 

ภาพที่ 153 จารึกวัดทองทั่ว – ไชยชุมพล ...................................................................................... 235 

ภาพที่ 154 ทับหลังหรือหน้าบัน จากเนินโบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง)  ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัด
ทองทั่ว .......................................................................................................................................... 235 

ภาพที่ 155 ทับหลังหรือหน้าบัน จากเนินโบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง)  ปัจจุบันเก็บรักษาท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ................................................................................................ 236 

ภาพที่ 156 จารึกเพนียด 1............................................................................................................ 237 

ภาพที่ 157 พระเศียรพระหริหระ จากเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี  จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ปราจีนบุรี ....................................................................................................................... 239 

ภาพที่ 158 ชิ้นส่วนพระหัตถ์จากประติมากรรมพระวิษณุ จากเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี .......... 239 

ภาพที่ 159 จารึกเขาน้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ปราจีนบุรี ...................................................................................................................................... 243 

ภาพที่ 160 ปราสาทเขาน้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ............................................... 246 

ภาพที่ 161 ทับหลังศิลปะสมโบร์ไพรกุก ปราสาทเขาน้อย ได้แก่ ทับหลังปราสาทองค์กลาง  ทับหลัง
ปราสาทองค์เหนือจากประตูหลอกทิศใต้ และทิศเหนือ (เรียงจากบนลงล่าง) ................................. 246 

ภาพที่ 162 ทับหลังศิลปะไพรกเมงพบจากปราสาทองค์เหนือ ปราสาทเขาน้อย ได้แก่ ทับหลังประตู
หลอกด้านทิศตะวันตก (บน) และทับหลังประตูทางเข้าทิศตะวันออก (ล่าง) .................................. 246 

ภาพที่ 163 ตราดินเผามีจารึก และสัญลักษณ์พาหนะของเทพเจ้า ................................................. 256 

ภาพที่ 164 ชิ้นส่วนศิลาทรงกลมที่ใช้ในการรองรับเสาอาคาร  โบราณสถานหมายเลข 22 25 และ 86 
เมืองโบราณศรีมโหสถ ................................................................................................................... 259 

ภาพที่ 165 ลักษณะการก่อเสาของโบราณสถานหมายเลข 1 และ 3 แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย .. 260 

ภาพที่ 166 ลักษณะการก่อเสาของโบราณสถานหมายเลข 2 และ 4  แหล่งโบราณคดีเขาคา จ.
นครศรีธรรมราช ............................................................................................................................ 260 

ภาพที่ 167 แผนผังของโบราณสถานพานหินเปรียบเทียบกับเจดีย์จุลประโทน จ.นครปฐม ............ 262 

 



  พ 

ภาพที่ 168 ลักษณะของโบราณสถานพานหินเปรียบเทียบกับโบราณสถานหมายเลข 5 เขาศรีวิชัย
 ...................................................................................................................................................... 262 

ภาพที่ 169 ลักษณะแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพ่ิมมุมด้วยมุขของเจดีย์ในวัฒนธรรมทวารวดี และแผนผัง
เทวาลัยแบบปัญจายตนะในศิลปะอินเดียราชวงศ์คุปตะ ................................................................ 264 

ภาพที่ 170 ส่วนฐานชั้นที่ 2 และหลุมเสาบนฐานชั้นที่ 1 ด้านบน โบราณสถานพานหิน ................ 264 

ภาพที่ 171 ลักษณะของเทวาลัยที่ใช้ในการสันนิษฐานรูปแบบอาคารด้านบนของโบราณสถานพานหิน
 ...................................................................................................................................................... 265 

ภาพที่ 172 การเปรียบเทียบกิรีฏมกุฏทรงสี่เหลี่ยมที่มีการเย็บตะเข็บที่สันด้านข้าง ....................... 267 

ภาพที่ 173 การเปรียบเทียบศิรศจักรทรงกลม .............................................................................. 267 

ภาพที่ 174 การเปรียบเทียบลักษณะพญานาคบนแผ่นหลังของพระวิษณุ...................................... 269 

ภาพที่ 175 การเปรียบเทียบลักษณะการนุ่งผ้า และการคาดกฏิสูตรของพระวิษณุกลุ่มนูนสูง ........ 270 

ภาพที่ 176 รูปแบบการถือจักรในพระวิษณุท่ีจำหลักด้วยวิธีนูนต่ำและนูนสูง ................................ 271 

ภาพที่ 177 การถือสังข์ไว้ที่พระโสณีของพระวิษณุ ........................................................................ 273 

ภาพที่ 178 พระวิษณุกลุ่มที่มีการสร้างแกนค้ำยัน ......................................................................... 275 

ภาพที่ 179 พระวิษณุท่ีมีการสร้างแกนค้ำยัน คาดผ้ากฏิสูตรแบบเฉียง.......................................... 276 

ภาพที่ 180 รูปแบบการสลักแผ่นศิลาเชื่อมระหว่างอาวุธ กับพระเศียร .......................................... 278 

ภาพที่ 181 การเปรียบเทียบลักษณะปุ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏ ........................................................... 280 

ภาพที่ 182 ปุ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏบนทับหลังศิลปะเขมรแบบไพรกเมง และศิลปะจามแบบมิเซิน E1
 ...................................................................................................................................................... 280 

ภาพที่ 183 การกระจายตัวของพระวิษณุที่ทำปุ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏ .............................................. 281 

ภาพที่ 184 การสร้างวงโค้งในประติมากรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร กลุ่มนุ่งโธตียาว (ซ้าย) และ
กลุ่มนุ่งสมพตสั้น (ขวา) .................................................................................................................. 284 

ภาพที่ 185 เปรียบเทียบการทำชายพกตามประติมากรรมจากปราสาทอันเดต .............................. 284 

ภาพที่ 186 การเปรียบเทียบลักษณะการยืนตริภังค์ของประติมากรรมเมืองศรีเทพ ....................... 289 

ภาพที่ 187 การเปรียบเทียบการนุ่งผ้าถกรั้งของประติมากรรมเมืองศรีเทพ ................................... 289 

 



  ฟ 

ภาพที่ 188 การเปรียบเทียบกิรีฏมกุฏทรงแปดเหลี่ยม .................................................................. 290 

ภาพที่ 189 การเปรียบเทียบการทำพระเกศาของประติมากรรมเมืองศรีเทพ ................................ 291 

ภาพที่ 190 การเปรียบเทียบแผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุ ............................................................... 296 

ภาพที่ 191 พระทุรคามหิษาสูรมรรทินีจากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ................................................ 299 

ภาพที่ 192 การเปรียบเทียบลักษณะซุ้มวงโค้ง .............................................................................. 308 

 



 1 

บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

พื้นที่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ ่งมี

ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์อันเหมาะสมต่อการตั้งถิ ่นฐานของมนุษย์ยุคโบราณ การดำเนินงานทาง

โบราณคดีพบว่าในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางปรากฏชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายกระจายอยู่

ทั่วไป พบหลักฐานซึ่งแสดงถึงการติดต่อระหว่างผู้คนท้องถิ่นกับกับชาวอินเดีย1 โดยเฉพาะลูกปัดแก้ว

รูปแบบต่าง ๆ ลูกปัดหินกึ่งมีค่า เช่น ลูกปัดอาร์เกต ลูกปัดคาร์เนเลียน ฯลฯ 

การติดต่อค้าขายระหว่างภาคกลางของประเทศไทยกับประเทศอินเดียปรากฏหลักฐาน

หนาแน่นมากยิ่งขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 – 92 ในช่วงเวลานี้เริ่มปรากฏสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับความ

เชื่อทางศาสนาซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับระบบการปกครอง เช่น หวีงาช้าง จากเมืองจันเสน จังหวัด

นครสวรรค์3 ลูกเต๋างาช้าง จากแหล่งโบราณคดีเนินมะกอก จังหวัดลพบุรี 4 ฯลฯ หลักฐานทาง

โบราณคดีเหล่านี้แสดงถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียมาสู่ผู้คนท้องถิ่นผ่านการติดต่อค้าขาย 

สำหรับคติทางศาสนานั้น ปิแอร์-อีฟ ม็องแก็งน์ (Pierre-Yves Manguin) ได้ให้ความคิดเห็น

ว่า บทบาททางศาสนาส่งผลต่อการติดต่อค้าขายระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ

 

1 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, (กรุงเทพฯ : อักษร
สมัย, 2542), 52 – 56.  

2 เรื่องเดียวกัน, 92 - 93. 
3 Bennet Bronson and George F. Dales, “Excavations at Chansen, Thailand, 1968  and 

1969: a preliminary report,”. Asian Perspectives vol.XV 1972, ([S.l. : s.n.], 1973), 28 – 30. 
4 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 58. 
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ศาสนาพุทธ5 สอดคล้องกับโบราณวัตถุที่พบในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายชิ้น ได้แก่ พระ

พุทธทีปังกรห้ามสมุทร ศิลปะอินเดียสมัยอมราวดี (พุทธศตวรรษที่ 9 – 10) พบที่จังหวัดนครราชสีมา 

หมู่เกาะสุมาตรา และหมู่เกาะเซเลเบส ประเทศอินโดนีเซีย และที่ประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังมีตรา

ประทับที่ใช้เป็นเครื่องรางของพ่อค้าคือ เครื่องรางรูปท้าวกุเวรหรือชัมภล และเครื่องรางรูปคชลักษมี

พบในหลายพื้นท่ี ได้แก่ เมืองนครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง เมืองซับจำปา เมืองจันเสน และเมืองบน6  

นอกจากนี้ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกายก็มีบทบาทที่ส่งผลต่อการติดต่อค้าขาย

เช่นเดียวกัน7 สอดคล้องกับการค้นพบโบราณวัตถุเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ได้แก่ เทวรูปพระวิษณุ

หรือพระนารายณ์ และเทวรูปพระพิฆเนศวรกระจายอยู ่ตามเมืองท่าโบราณในดินแดนเอเชีย -

ตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างเทวรูปที่พบในประเทศไทย เช่น พระพิฆเนศวร อำเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา เทวรูปพระวิษณุ เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทวรูปพระวิษณุ (เจ้าพ่อพระยาจักร) เมืองอู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ สำหรับเทวรูปพระวิษณุบางองค์ จีราวรรณ แสงเพ็ชร์ กล่าวว่ายังคงมี

ความสำคัญในฐานะเป็นรูปเคารพของชุมชนการค้าคหบดีที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ เทวรูปพระ

วิษณุ (เจ้าพ่อพระยาจักร) เมืองอู่ทอง เทวรูปจากศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และพระวิษณุองค์

เดิมจากศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี8 

พระวิษณุ เป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ทรงมีหน้าที่เป็นเทพเจ้าแห่งการ

รักษา9 และทรงเป็นปรมาตมันสูงสุดในลัทธิไวษณพ คำว่า “พระวิษณุ” แปลว่า พระผู้แผ่ซ่านไปทุก

อณูของจักรวาล เป็นพระนามปกติที่นิยมเรียกกันในอินเดีย ส่วนในประเทศไทยมักเป็นที่รู้จักในพระ

 

5  Pierre-Yves Manguin, “Pan-Regional Response to South Asian Inputs in Early 
Southeast Asia,” in 50 Years of Archaeology in Southeast Asia: Essays in Honour of Ian Glover, ed. 
Bérénice Bellina et al. (Bangkok : River Books, 2010), 171 – 174. 

6 ผาสุข อินทราวุธ, “เครื่องรางสำหรับพ่อค้า,” ปัจจุบันของโบราณคดีไทย, จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร พ.ศ. 2528 (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 50 – 57. 

7 Manguin, “Pan-Regional Response to South Asian Inputs in Early Southeast Asia,” in 
50 Years of Archaeology in Southeast Asia: Essays in Honour of Ian Glover, 174 – 175, 177 – 179. 

8 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย ,” ดำรง
วิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561 17,1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) : 74. 

9  T.A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu iconography, 2nd ed. (Delhi : Motilal 
Banarsidass, 1968), 73. 
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นามว่า “พระนารายณ์” แปลว่า “ผู้อยู่ในน้ำ”10 ประวัติของพระวิษณุนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพระเวท 

ซึ่งยังเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่แสดงพลังของพระอาทิตย์ จนกระท่ังเข้าสู่ยุคปุราณะ พระวิษณุได้รับการ

นับถือเท่าเทียมพระศิวะ และพระพรหม11 สำหรับลัทธิไวษณพเกิดจากการรวมนิกายย่อยสามนิกายไว้

ด้วยกัน12 คือ นิกายภาควัตที่นับถือพระวาสุเทวะ-กฤษณะ นิกายปาญจราตระที่นับถือพระนารายณ์ 

และไวษณพนิกายที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด  

พระวิษณุมีภาคปรากฏหลายภาค เช่น พระวิษณุในท่ายืน (สถานกมูรติ) พระวิษณุประทับนั่ง 

(อาสนมูรติ) และพระวิษณุทรงบรรทม (ศยนมูรติ) นอกจากนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยลงไปตามแต่

ความปรารถนาของผู้บูชามี 4 แบบ เช่น โยคีจะต้องบูชาพระวิษณุรูปโยคะ ผู้ที่ต้องการความสุขทาง

โลกก็จะบูชาพระวิษณุรูปโภคะ ฯลฯ13 โดยปกติแล้วพระวิษณุมักปรากฏร่วมกับบริวาร ได้แก่  

พระลักษมีผู้เป็นชายาองค์หนึ่งของพระวิษณุเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ และครุฑซ่ึง

เป ็นพาหนะของพระว ิษณ ุ เป ็นส ัญล ักษณ ์ของพระส ูรยะและแสงสว ่ า ง 14 นอกจากนั้ น 

ยังปรากฏร่วมกับฤษี 2 องค์ ได้แก่ ภฤคุ (Bhṛgu) และมารกัณเฑยะ (Mārkaṇḍeya)15 

หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรที่พบในภาคกลาง และภาคตะวันออกของไทยช่วงก่อน

พ.ศ. 1900 ที่ปรากฏเนื้อหาแสดงการเคารพนับถือพระวิษณุมีจำนวน 4 หลัก ได้แก่ จารึกเขาน้อย16 

 

10 เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , (นนทบุรี : มิวเซียม
เพลส, 2558), 29. 

11 Rao, Elements of Hindu iconography, 77. ; พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระวิษณุ : ประติมากรรมที่
พบในภาคใต้,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทย
พาณิชย,์ 2542,) 5183. 

12 Upinder Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age 
to the 12th century, (Noida : Pearson Education, 2015), 436. 

13 J.N. Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, (Lucknow : 
University of Lucknow, 1968), 24. 

14 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 
century, 437 – 438. 

15 เชษฐ์ ติงสัญชลี , ประวัต ิศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , 29, 33 ; Rao, 
Elements of Hindu iconography, 80. 

16 ชะเอม แก้วคล้าย และบุญเลิศ เสนานนท์ , “ศิลาจารึกเขาน้อย,” ใน ปราสาทเขาน้อย จังหวัด
ปราจีนบุรี, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 115 – 121. 
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จังหวัดสระแก้ว ระบุมหาศักราชตรงกับพ.ศ. 1180 กล่าวถึง ขุนนางแห่งเชยษปุระผู้นับถือพระวิษณุได้

ประกอบพิธีกรรมเกี ่ยวกับพระเวทเพื ่อบูชาพระวิษณุ ในสมัยพระศรีภววรมันผู ้เป็นกษัตริย์แห่ง

อาณาจักรเจนละ, จารึกวัดพระงาม17 พบที่จังหวัดนครปฐม กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 มี

เนื้อหาสรรเสริญกษัตริย์ผู้อวตารมาจากพระวิษณุ, จารึกอัญชัยวรมัน18 พบที่จังหวัดลพบุรี ระบุศักราช

ตรงกับ พ.ศ. 1466 กล่าวถึง การบริจาคสิ่งของแด่พระวิษณุและการหลุดพ้นจากวัฏฏะเสมือนองค์พระ

นารายณ์ และจารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี19 กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 กล่าวถึงการกัลปนา

ที่ดิน ข้ารับใช้และสิ่งของถวายแด่ “พระบรมวาสุเทพ” ซึ่งก็คือพระนารายณ์ 

นอกจากหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรแล้วก็ปรากฏหลักฐานประเภทโบราณวัตถุและ

โบราณสถานที่เก่ียวเนื่องกับลัทธินี้ สำหรับหลักฐานโบราณวัตถุที่สำคัญที่สุด คือ เทวรูปพระวิษณุซึ่งมี

นักวิชาการหลายท่านได้ทำการศึกษาแล้วได้จัดจำแนกเทวรูปพระวิษณุไว้หลายแนวทาง เช่น การ

จัดแบ่งจากรูปแบบทางศิลปกรรมโดยปิแอร์ ดูปองต์ (Pierre Dupont) การจัดแบ่งเทวรูปพระวิษณุ

ออกเป็นแต่ละนิกายโดย พิริยะ ไกรฤกษ์ เป็นอาทิ 

การจำแนกรูปแบบเทวรูปพระวิษณุโดยปิแอร์ ดูปองต์20 ได้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ตาม

ลักษณะทางศิลปกรรม ได้แก่ พระวิษณุท่ีพระหัตถ์ติดกับพระโสณี ทรงคาดผ้าตามแนวนอนที่พระโสณี 

สวมกิรีฏมุกุฎทรงเตี้ย เช่น พระวิษณุจากวัดโบสถ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ พระวิษณุรูปแบบที่ 2 ยังคงสลัก

พระหัตถ์ติดกับพระโสณี แต่ผ้าคาดเฉียงและผูกปมไว้ที่ต้นขาด้านขวา ทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงสูง เช่น 

พระวิษณุจากเขาศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และพระวิษณุรูปแบบที่ 3 ทำพระหัตถ์แยกออกจาก

พระโสณี ไม่มีผ้าคาดพระโสณี ทรงสวมกิรีฏมุกุฎทรงเตี้ย เช่น พระวิษณุจากเขาพระเหนอ จังหวัด

พังงา เปรียบเทียบได้กับเทวรูปพนมดารุ่นแรกของกัมพูชา กำหนดอายุในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 11 – 

ต้นพุทธศตวรรษท่ี 12 

 

17 ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกวัดพระงาม,” ศิลปากร 63, 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563) : 4 – 
15. 

18 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12 -14, 
(กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 74 – 81. 

19 เรื่องเดียวกัน, 253 – 257. 
20 Pierre Dupont, “Variétés archéologiques,” Bulletin de l'École française d'Extrême-

Orient Tome 41, (1941) 233 – 254. 
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พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้จัดแบ่งเทวรูปพระวิษณุออกเป็นแต่ละนิกาย ได้แก่ นิกายภาควัตซึ่งเป็น

นิกายที่นับถือพระวาสุเทวะ-กฤษณะเป็นเทพเจ้าสูงสุด และบูชาเทวรูปที่มีลักษณะเป็นบุรุษสี่กร ทรง

สวมกิรีฏมุกุฎ พระหัตถ์ขวาล่างอยู่ในปางอภัยมุทรา พระหัตถ์ขวาบนทรงถือคทา พระหัตถ์ซ้ายบน

ทรงจักร และพระหัตถ์ซ้ายล่างทรงสังข์ สำหรับในประเทศไทยพบเทวรูปของนิกายนี้ที่วัดศาลาทึง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี21 

นิกายปาญจราตระเป็นนิกายที่นับถือพระนารายณ์ผู้ซึ่งบรรทมอยู่เหนือพญานาคเศษะหรือ 

อนันตนาคราชที่ลอยอยู่บนเกษียรสมุทร กล่าวว่า พระนารายณ์ทรงมีสี่กร ทรงสวมกิรีฏมุกุฎ พระหัตถ์

ขวาล่างทรงถือดอกปัทมะ พระหัตถ์ขวาบนทรงถือคทา พระหัตถ์ซ้ายบนทรงถือจักร และพระหัตถ์

ซ้ายล่างทรงสังข์ ตัวอย่างเทวรูปพระนารายณ์ในประเทศไทย คือ เทวรูปพระนารายณ์พบที่วัดพระ

เพรง อำเภอนาสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช22 แต่เทวรูปองค์ดังกล่าวที่พิริยะ ไกรฤกษ์จำแนกเป็น

เทวรูปพระนารายณ์นั้น จีราวรรณ แสงเพ็ชร์ ได้จัดเป็นเทวรูปพระวิษณุและพระหัตถ์ขวาล่างอยู่ใน

ปางประทานพร23 

ส่วนลัทธิไวษณพนิกายเป็นนิกายที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด และได้รวมเทพเจ้าสาม

องค์ ได้แก่ พระวาสุเทวะ พระกฤษณะ และพระนารายณ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของนิกายนี ้ ลักษณะ

โดยทั่วไปของพระวิษณุคือ ทรงกิรีฏมุกุฎ มีสี่กร ทรงถือธรณีในพระหัตถ์ขวาล่าง พระหัตถ์ขวาบนทรง

ถือจักร พระหัตถ์ซ้ายบนทรงถือสังข์ และพระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือคทา ในคัมภีร์ปัทมปุราณะเรียกรูป

พระวิษณุดังกล่าวว่าพระหริ (ผู ้ขจัดอวิชชา) เทวรูปพระวิษณุที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของพุทธ

ศตวรรษท่ี 11 – ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 1324 

การศึกษาเทวรูปพระวิษณุที่ควรกล่าวถึงของ จีราวรรณ แสงเพ็ชร์25 ซึ่งได้ทำการศึกษา

ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยที่มีอายุในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เปรียบเทียบ

 

21 พิริยะ ไกรฤกษ,์ รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 100 – 101. 
22 เรื่องเดียวกัน, 101. 
23 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” ดำรง

วิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561, 74. 
24 พิริยะ ไกรฤกษ,์ รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 102. 
25 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” ดำรง

วิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561, 70. 
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ร่วมกับเทวรูปพระวิษณุที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการศึกษาพบความสัมพันธ์

ทางด้านรูปแบบทางศิลปกรรมระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ คือ พระวิษณุระยะแรกมีความสัมพันธ์กับศิลปะ

อินเดียมักพบตามเมืองท่าตามแนวชายฝั่งทะเล ระยะต่อมาพบเทวรูปพระวิษณุที่มีการผสมผสานกับ

ศิลปะท้องถิ่นซ่ึงพบในบริเวณเมืองท่าภาคใต้ของประเทศไทยและเมืองท่าใกล้ลำน้ำสำคัญในภาคกลาง

และภาคตะวันออก อีกท้ังได้จัดรูปแบบศิลปะของเทวรูปพระวิษณุออกเป็น 5 รูปแบบ (A – E)26 

นอกเหนือจากเทวรูปพระวิษณุแล้ว ในประเทศไทยยังพบเทวรูปพระกฤษณะซึ่งเป็นอวตาร

ปางที่ 8 ของพระวิษณุ ตอนที่พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ ได้แก่ ประติมากรรมพระกฤษณะยกเขา

โควรรธนะ จากเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งปรากฏลักษณะประการสำคัญของพระกฤษณะ คือ

ทำพระเกศาหยิกเป็นลอนปรกพระปฤษฎางค์ และทรงพระภูษาโจงสั้นรั้งแบบเขมร อันเป็นลักษณะที่

ร่วมสมัยกับศิลปะแบบพนมดาของฟูนัน กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 1227 

อย่างไรก็ตามงานศึกษาวิจัยที่ยกตัวอย่างในข้างต้นนั้น ส่วนใหญ่ศึกษาเฉพาะรูปแบบทาง

ศิลปกรรมแล้วจึงจัดจำแนกกลุ่มของประติมากรรม และกำหนดอายุจากการเปรียบเทียบรูปแบบทาง

ศิลปะระหว่างพ้ืนที่เท่านั้น 

สำหรับเทวรูปพระวิษณุที่ปรากฏในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยพบ

กระจายอยู่ตามเมืองโบราณขนาดใหญ่ ได้แก่ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, เมืองนครปฐม

โบราณ จังหวัดนครปฐม, เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี, เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเมือง

โบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

เทวรูปพระวิษณุที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เทวรูปพระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อพระยาจักร 

อำเภออู่ทอง และพระวิษณุจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจีราวรรณ แสงเพ็ชร์28 ได้จัดอยู่ใน

กลุ่มเทวรูปพระวิษณุแบบ A ซึ่งแสดงอิทธิพลศิลปะมถุราตอนปลาย ศิลปะอมราวดี และศิลปะคุปตะ

ตอนต้น อันมีลักษณะเดียวกันกับพระวิษณุจากวัดศาลาทึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีความสัมพันธ์กับ

 

26 นอกจากน้ันได้เสนอแนวคิดใหม่ คือ ประติมากรรมพระวิษณุขนาดเล็กไม่มีเดือย สันนิษฐานว่าเป็น
ประติมากรรมต้นแบบที่ช่างปั้นทำก่อนทำการขยายแบบ ดูใน เรื่องเดียวกัน, 77 – 79. 

27 พิริยะ ไกรฤกษ,์ รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 108 – 109. 
28 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” ดำรง

วิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561, 74. 
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พระวิษณุระยะแรกที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากลักษณะดังกล่าว วนกร ลออสุวรรณ29 

ไดพิ้จารณาจัดแยกกลุ่มเทวรูปนี้ออกมาเป็น “พระวิษณุสกุลช่างอู่ทอง” 

การศึกษาร่องรอยศาสนาพราหมณ์ในจังหวัดนครปฐมโดย สฤษดิ ์พงศ์ ขุนทรง30 พบ

ประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ์ทั้งลัทธิไศวนิกาย และไวษณพนิกาย เช่นเดียวกับเมืองโบราณ

แห่งอื่นแต่พบในปริมาณที่ไม่มากนัก สำหรับเทวรูปพระวิษณุศิลาจากเมืองนครปฐมโบราณ ได้แก่ 

โกลนเทวรูปพระวิษณุ และชิ้นส่วนประติมากรรมส่วนพระบาทพร้อมเดือยที่มีลักษณะการจำหลัก

คล้ายคลึงกับเทวรูปพระวิษณุรุ่นเก่าที่พบในกัมพูชา เวียดนามตอนใต้ รวมทั้งเทวรูปพระวิษณุที่พบ

ทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 1331 

หลักฐานของศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย ในจังหวัดลพบุรี ก็พบหลักฐานปรากฏอยู่

จำนวนหนึ่ง ได้แก่ ประติมากรรมศิลารูปพระวิษณุ 4 กร 1 ชิ้น32 ซึ่ง จีราวรรณ แสงเพ็ชร จำแนกให้

อยู่ในกลุ่มเทวรูปพระวิษณุแบบ A เช่นเดียวกับพระวิษณุท่ีเมืองโบราณอู่ทอง33 ส่วนโบราณวัตถุชิ้นอ่ืน 

ได้แก่ ทับหลังรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์พบที่ศาลพระกาฬ (ศาลสูง) กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 

16 – 1734 ทับหลังปูนปั้นรูปพระกฤษณะสังหารคชสีห์ และภาพปูนปั้นพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ บน

พระปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 

 

29 วนกร ลออสุวรรณ, “ร่องรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 ที่
พบบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” (สารนิพนธศ์ิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2541), 38 – 39. 

30 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “ร่องรอยศาสนาพราหมณ์ ณ เมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมทวารวดี,” 
ศิลปากร 56,4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2556) : 57 – 66. 

31 เรื่องเดียวกัน, 62. 
32 พระวิษณุองค์นี้พบโดยบังเอิญ หรือมีผู้บริจาคให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

สันนิษฐานว่านำมาจากศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี  ดูใน เมธี สุขสำเร็จ, “ความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณในเขต
จังหวัดลพบุรีกับชุมชนภายนอกในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 18,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 76. 

33 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” ดำรง
วิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561, 70. 

34 ทับหลังชิ้นนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์พบท่ีปราสาทสระกำแพงใหญ่ 
และปราสาทเขาพระวิหาร ดูใน กษมา เกาไศยานนท์, “รูปเคารพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ในประเทศไทย,” (สาร
นิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 96 – 97. 
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ในชั้นต้นสามารถตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองลพบุรีซึ่งเน้นศึกษา

แยกส่วนระหว่างรูปแบบทางด้านศิลปกรรมของเทวรูปพระวิษณุกับจารึกที่สำคัญจำนวน 2 หลัก ซึ่ง

ขาดการวิเคราะห์เชื ่อมโยงระหว่างกันและกัน ทั้งในประเด็นรูปแบบการจำหลักประติมากรรมที่

เปลี่ยนแปลงไป และประเด็นทางด้านจารึกที่แสดงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างสถาบันศาสนากับ

ระบบการเมืองระหว่างพ้ืนที่ซึ่งได้แสดงความสำคัญของลัทธินี้ที่เมืองลพบุรีได้เป็นอย่างดี 

การศึกษาลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่จะศึกษาใน

ภาพรวมของลัทธินี้ในฐานะหนึ่งในลัทธิความเชื่อทางศาสนาที่สำคัญร่วมกับลัทธิอื่น เช่น การศึกษา

ร่องรอยการนับถือศาสนาพราหมณ์ที่เมืองโบราณศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 1835 พบการ

เคารพนับถือศาสนาพราหมณ์อย่างน้อย 2 ระลอก ได้แก่ ช่วงแรกในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 12 – 14 

พบการนับถือลัทธิไศวนิกายร่วมกับลัทธิไวษณพนิกาย และลัทธิเสาระ ซึ่งการนับถือศาสนาพราหมณ์

ระยะนี้คงได้รับอิทธิพลจากอินเดีย เจนละ และทวารวดี ดังปรากฏหลักฐานเทวรูปหลายองค์ ได้แก่ 

พระวิษณุ พระกฤษณะ และพระสูรยะ อีกทั้งมีข้อสันนิษฐานว่าการนับถือศาสนาพราหมณ์ที่เมืองศรี

เทพคงมีความเกี่ยวข้องกับชนชั้นปกครอง 

ส่วนการนับถือศาสนาพราหมณ์ระลอกที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 15 – 18) พบว่าลัทธิไศวนิกายมี

บทบาทมากกว่าลัทธิไวษณพนิกายซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของศิวพงศ์ สีเสียดงาม36 และได้มี

ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า เมืองศรีเทพได้นำวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรโบราณมาปรับใช้ผสมผสานจนเกิด

เป็นลักษณะเฉพาะ แต่ทั้งนี้ก็มีข้อแตกต่างทางด้านการกำหนดอายุ คือ ศาสนาพราหมณ์ระยะแรก

กำหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 15 และระยะท่ี 2 กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 1837 

นอกจากนั้นศิวพงศ์ สีเสียดงาม ได้เสนอประเด็นที่เกี่ยวกับเทวรูปพระสูรยะที่เมืองศรีเทพว่า 

น่าจะเป็นรูปเคารพในฐานะเทพชั้นรองในลัทธิไวษณพนิกายเท่านั้น เพราะพบร่องรอยของลัทธิเสาระ

 

35 งามพรรณ เทพทา, “การศึกษาร่องรอยการนับถือศาสนาพราหมณ์ ณ เมืองโบราณศรีเทพในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 12-18,” (สารนิพนธศ์ิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 263 – 265. 

36 ศิวพงศ์ ส ีเส ียดงาม , “ศิลปกรรมในวัฒนธรรมเขมรที ่เมืองศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์,” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 232. 

37 เรื่องเดียวกัน, 227 – 231. 
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เฉพาะรูปเคารพเท่านั้น38 แตกต่างจากความคิดเห็นของพิกุล สมัครไทย39 และกนกวลี สุริยะธรรม40 

ทีเ่สนอว่าการนับถือพระสูรยะในเมืองศรีเทพนั้นมีความสำคัญในระดับเป็นลัทธิหนึ่ง 

การศึกษาศาสนาพราหมณ์ที่เมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจุฑาธัช สาหร่าย-

กาญจน4์1 ได้จัดแบ่งอายุสมัยการนับถือศาสนาพราหมณ์จากรูปแบบทางศิลปกรรมของประติมากรรม

เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกในพุทธศตวรรษที่ 11 – 14 มีรูปแบบศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 

ได้แก่ พระวิษณุจตุรภุช พระพิฆเนศวร พระอุมา ฯลฯ และระยะที่สอง ในพุทธศตวรรษที่ 15 – 17 

พบศิวลึงค์ศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร นอกจากนั้น ชาญมิตต์ นาคเกิด 42 มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเทวรูปที่กำหนดอายุไว้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 นั้นแสดงอิทธิพลศิลปกรรมในแถบภาคใต้ของ

ประเทศไทยซึ่งคงเผยแพร่ผ่านการติดต่อทางการค้าแล้วจึงส่งอิทธิพลต่อเมืองท่าอ่ืนในบริเวณอ่าวไทย 

นอกจากนั้นยังปรากฏเทวรูปพระวิษณุศิลาในแถบจังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุรี ดังต่อไปนี้ 

เทวรูปพระวิษณุศิลา จากชุมชนโบราณพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้แสดงรูปแบบ

ลักษณะพระภูษาที่สัมพันธ์กับอาณาจักรเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครซึ่งหม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุลได้

กำหนดอายุไว้ราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 1443 นอกจากนั้นได้มีการตรวจสอบพระวิษณุองค์นี้โดยใช้

 

38 เรื่องเดียวกัน, 223 – 226. 
39 พิกุล สมัครไทย, “คติความเชื่อเรื่องพระสุริยะที่พบจากประติมากรรมที่เมืองโบราณศรีเทพ.” (สาร

นิพนธศ์ิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 48. 
40 กนกวลี สุริยะธรรม, “ร่องรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 ที่

พบบริเวณชุมชนเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์,” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2541), 43 – 44. 

41 จุฑาธัช สาหร่ายกาญจน์, “การศึกษาประติมากรรมศาสนาพราหมณ์ในจังหวัดปราจีนบุรี ,” 
(วิทยานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 
107 – 116. 

42 ชาญมิตต์ นาคเกิด, “ร่องรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 ที่
พบบริเวณเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ,” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2541), 41. 

43 กรมศิลปากร, สมุดนำชมโบราณสถาน ตำบลพงตึก และปูชนียสถานพระแท่นดงรัง อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี, (พระนคร : กรมศิลปากร, 2505), 41.  
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เทคนิค Radiation X-ray gamma ทำให้ทราบลักษณะเดิมของพระวิษณุ44 ส่วนเทวรูปพระวิษณุที่

จังหวัดเพชรบุรีพบจำนวน 2 องค์ ที่วัดธ่อ (ท่อ) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งปรากฏรูปแบบทางศิลปกรรม

คล้ายคลึงกับพระวิษณทุี่พบในภาคใต้ของประเทศไทย45  

จากการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต้นได้ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงการนับถือ

ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกายช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 กระจายตามชุมชนและเมืองโบราณ

ในบริเวณพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยพบหลักฐานที่สำคัญ คือ จารึกทั้ง 3 

ที่บางหลักได้ระบุศักราชไว้อย่างชัดเจนดังที่กล่าวในข้างต้น อีกทั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการค้นพบจารึก

หลักใหม่ทีว่ัดพระงามซ่ึงมีเนื้อหาแสดงการนับถือลัทธิไวษณพนิกายอีกด้วย46 ส่วนโบราณวัตถุอ่ืน ๆ ที่

บ่งชี้ถึงลัทธินี้ คือ เทวรูปพระวิษณุที่พบกระจายอยู่ตามเมืองโบราณต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการศึกษาใน

อดีตส่วนใหญ่เน้นจัดจำแนกรูปแบบศิลปกรรม และกำหนดอายุจากการเปรียบเทียบกับเทวรูปใน

ดินแดนต่าง ๆ ซ่ึงผู้วิจัยมองว่ายังขาดการวิเคราะห์ในองค์รวมที่แสดงถึงบทบาทของลัทธิไวษณพนิกาย

ในฐานะลัทธิความเชื่อที่มีความสำคัญต่อสังคมในอดีต อีกท้ังในการศึกษาที่ผ่านมามักศึกษาการนับถือ

ลัทธินี้ในเฉพาะพื้นที่เท่านั้นจึงทำให้ขาดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถร้อยเรียงเรื่องราวของศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกายในพื้นที่

ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ให้สมบูรณ์และชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

ศึกษาพัฒนาการและบทบาทของลัทธิไวษณพนิกาย ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย ช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 

 

44 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” ดำรง
วิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561, 70. 

45 พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523), 122. 
46 ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกวัดพระงาม,” ศิลปากร 63, 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563) : 4 – 

15. 
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1.3 ประโยชน์ของการศึกษา 

เข้าใจถึงพัฒนาการและบทบาทของศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย ในพื้นที่ภาคกลางและ

ภาคตะวันออกของประเทศไทย ช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้านพื้นที่ : เมืองโบราณในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก ที่ปรากฏร่องรอยของ

ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย ได้แก่ 

1. เมืองโบราณอู่ทอง และศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม 

3. ชุมชนโบราณพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี 

4. วัดธ่อ (ท่อ) จังหวัดเพชรบุรี 

5. ถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี 

6. เมืองลพบุรีโบราณ จังหวัดลพบุรี 

7. เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

8. เมืองโบราณศรีมโหสถ และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดปราจีนบุรี 

9. เมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี 

10. ปราสาทเขาน้อย จังหวัดสระแก้ว  

ขอบเขตด้านเวลา : ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – ก่อนช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 

ขอบเขตด้านเนื้อหา : หลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับศาสนา

พราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย รวมทั้งหลักฐานอื่นที ่สามารถนำมาตีความร่วมกันได้ ได้แก่ จารึก 

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ 
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1.5 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

1. การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หลักฐานเอกสาร เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับศาสนา

พราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย ในแง่ของศาสนาและประติมานวิทยา ประวัติศาสตร์ และ

โบราณคดี และข้อมูลจากการสำรวจทางโบราณคดี 

1.1 การศึกษาหลักฐานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและประติมานวิทยาจากตำรา

และคัมภีร์ต่าง ๆ ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เก่ียวข้องกับศาสนาพราหมณ์ ลัทธิ

ไวษณพนิกายในประเทศไทยจากเอกสารต่าง ๆ เช่น จารึก ตำนาน รายงานการขุด

ค้นทางโบราณคดี วิทยานิพนธ์ ฯลฯ 

1.2 การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คือ การเก็บข้อมูลที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่าง ๆ 

และการสำรวจในพื ้นที ่แหล่งโบราณคดี ได้แก่ เมืองโบราณพงตึก จังหวัด

กาญจนบุรี, เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม, เมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัด

ปราจีนบุรี, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และศาลหลักเมือง

สุพรรณบุรี ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ศาลเจ้าพ่อจักรนารายณ์ (เขาพระ) จังหวัด

สุพรรณบุรี 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเอกสารทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์จากข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย ในแง่ของศาสนาและประติ

มานวิทยา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 

2.2 การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีจากการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การ

จัดจำแนกรูปแบบของโบราณวัตถุสถานจากวัสดุและขนาด ลักษณะทาง

ศิลปกรรม และการกำหนดอายุจากการเปรียบเทียบรูปแบบ 

3. การสังเคราะห์และตีความข้อมูล โดยการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาทำการประมวล

และเชื ่อมโยงหลักฐาน เพื ่อนำไปสู ่การอธิบายพัฒนาการและบทบาทของศาสนา

พราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1.6 ระยะเวลาของการศึกษา 

 พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
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1.7 แหล่งข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. แหล่งข้อมูลทางเอกสาร เช่น หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักวิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

2. แหล่งข้อมูลจากการสำรวจ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แหล่งโบราณคดี และ

อุทยานประวัติศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

2.1 พิพ ิธภ ัณฑสถานแห ่งชาต ิ  : พิพ ิธภ ัณฑสถานแห ่งชาต ิ  พระนคร, 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ

นารายณ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 

2.2 แหล่งโบราณคดี และอุทยานประวัติศาสตร์ :  เมืองโบราณอู่ทอง และ

ศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนโบราณพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี , ถ้ำ

พระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี , อุทยาน

ประว ัต ิศาสตร ์ศร ีเทพ จั งหว ัดเพชรบูรณ์ , เม ืองโบราณศรีมโหสถและ

โบราณสถานพานหิน จังหวัดปราจีนบุรี, ปราสาทเขาน้อย จังหวัดสระแก้ว 

1.8 ข้อจำกัดของการศึกษา 

1. โบราณวัตถุที่นำมาใช้ในการศึกษาบางชิ้นมีที่มาไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ขาดบริบททาง

โบราณคดี 

2. การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (พ.ศ. 2563 – 2564) ทำให้ไม่

สามารถเข้าใช้บริการสำนักหอสมุด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในบางพื้นที่ได้ จึงเป็น

ปัญหาสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 2 

ลัทธิไวษณพนิกายในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ไวษณพนิกายเป็นลัทธิที่เคารพนับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด กำเนิดขึ ้นในดินแดน 

บริเวณประเทศอินเดีย และเผยแผ่คติความเชื่อสู่รัฐและอาณาจักรต่าง ๆ โดยเฉพาะดินแดนในบริเวณ

ปัจจุบันที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทนี้จะกล่าวถึงที่มาและพัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกาย 

รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องอันแสดงถึงพัฒนาการทางศาสนา และลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรมที่

เกิดข้ึนในประเทศอินเดีย ก่อนจะกล่าวถึงลัทธินี้ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นลำดับถัดไป 

2.1 ไวษณพนิกายในอินเดีย 

ลัทธิไวษณพนิกายเป็นลัทธิที่เกิดข้ึนจากการรวมหลายนิกายเข้าไว้ด้วยกัน หลักฐานประเภทจารึก 

คัมภีร์ทางศาสนา และวรรณกรรมได้แสดงถึงวิวัฒนาการของลัทธิ ในส่วนนี้จะเริ่มต้นด้วยการอธิบาย

พัฒนาการของไวษณพนิกาย และหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบในประเทศอินเดีย ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 พัฒนาการของไวษณพนิกายในอินเดีย 

ไวษณพนิกายเป็นลัทธิหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ซึ่งนับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด  

คำว่า วิษณุ (Vishṇu) แปลว่า แผ่ไปในทุกทิศทาง ดังนั้นพระวิษณุจึงหมายถึง พระผู้แผ่ซ่านไปทุกอณู

ของจักรวาล บ่งบอกถึงบทบาทของพระองค์ในฐานะเทพเจ้าแห่งการปกปักษ์รักษา พระวิษณุมีหลาย

พระนาม เช่น หริ (Hari) นารายณะ (Nārāyaṇa) จัตุรภุช (Chaturbhuj) ฯลฯ1 ทรงมีพระชายา คือ 

พระลักษมี (Lakshmī) ทางด้านพัฒนาการของลัทธินั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุคพระเวท 

ยุคมหากาพย์ และยุคปุราณะ 

2.1.1.1 สมัยพระเวท 

การเปลี ่ยนแปลงทางศาสนาในดินแดนอินเดียเริ ่มต้นขึ ้นเมื ่อประมาณหนึ่ง

สหัสวรรษก่อนคริสตกาลโดยชาวอินโด-อารยัน (Indo-Aryan) เรียกว่า ศาสนาพระเวท ซึ่งมีพิธีกรรมที่

 

1 ศานติ ภักดีคำ, พระนารายณ์, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556), 10 – 12. ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 
ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (นนทบุรี : มิวเซียมเพรส, 2558), 29. 
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สำคัญ คือ การประกอบยัญพิธี (Sacrificial ritualism) ศาสนาพระเวทได้แผ่เข้ามามีอิทธิพลในชน

ดั้งเดิมที่อาศัยในอินเดียจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับนับถือในที่สุด2 ศาสนาพระเวทเติบโตและรุ่งเรืองขึ้น

จากการเคารพบูชาโดยเหล่าภักติ (Bhakti) ซึ่งต่อมาจะเกิดการเคารพบูชาบุคคลหรือเทพเจ้าพระองค์

เดียวโดยเฉพาะที่เรียกว่า เอกภักติ (Ekabhakti) ทั้งนี้ปาณินิ (Pāṇini) ได้อธิบายคำดังกล่าวไว้ว่า 

ภักติคงมีความหมายโดยนัยอันแสดงให้เห็นถึงการเปลี ่ยนสภาวะมนุษย์ผู้เป็นวีรบุรุษของตนให้

กลายเป็นเทพเจ้าโดยเหล่าผู้ติดตามหรือสาวก กลุ่มคนเหล่านั้นก็ได้ประกอบพิธีกรรมอย่างพิเศษต่อ

เทพเจ้าในลักษณะที่แตกต่างกันจะเรียกกลุ่มคนเหล่านั้นว่า ภักตะ (Bhaktas) โดยในแต่ละกลุ่มจะมี

หัวหน้าหรือผู้นำลัทธิที่แตกต่างกัน3 

ส่วนพระวิษณุนั้นแรกเริ่มเดิมทีถือเป็นเทพเจ้าชั้นรองในยุคพระเวท 4 จัดอยู่ใน

กลุ่มของเทพเจ้าแห่งแสงอาทิตย์5 ทรงเป็นหนึ่งในเหล่าอาทิตยะ (Ādityas)6 มีหน้าที่ให้แสงสว่างแก่

แผ่นดินทั้งเจ็ดในสามเวลา ได้แก่ เวลาเช้า เที่ยงวัน และเย็น7 ด้วยการก้าวสามก้าว8 ดังนั้นพระวิษณุ

 

2 J.N. Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism,  (Lucknow : 
University of Lucknow, 1968), 1. 

3 Ibid., 1 – 2. 
4 พระวิษณุในฐานะเทพเจ้าในกลุ่มแสงอาทิตย์ปรากฏในคัมภรี์พระเวททั้งสี่เลม่ ได้แก่ ฤคเวท ยชุรเวท 

สามเวท และอาถรรพเวท ดูใน T.A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography Volume 1, 2nd ed. 
( New York : Paragon Book Reprint Corp., 1968) ,  73 ; B.C. Sinha, Hinduism and Symbol Worship, 

(Delhi : Agam Kala Prakashan, 1983), 32. Kalpana S. Desai, Iconography of Viṣṇu : in Northern India, 
upto the Mediaeval Period, (New Delhi : Abhinav, 1973), 1. 

5 แนวความคิดเรื่องพระวิษณุในฐานะเทพแสงอาทิตย์จะหลงเหลอือยู่ในการบูชาพระสูรยะ-นารายณะ 

(Sūrya-Nārāyaṇa) ด้วยสาเหตุที่พระวิษณุเป็นเทพแห่งแสงอาทิตย์นี้จึงเป็นพื้นฐานให้กับการขึ้นเป็นเทพเจ้าสูงสุด
ของลัทธิไวษณพนิกายในเวลาต่อมา ดูใน Rao, Elements of Hindu Iconography Volume 1, 74. 

6 ในคัมภีร์มหาภารตะ (Mahabharata) ซึ่งแต่งข้ึนในยุคต่อมา ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า พระองค์เป็นบุตร
คนสุดท้ององค์ที ่12 แห่งพระอทิติ ดูใน Rao, Elements of Hindu Iconography Volume 1, 75. 

7 ความคิดเห็นของอูรณวาภะ (Aurnavabha) จากการตีความจากคัมภีร์ฤคเวทรุ่นเก่าใน นิรุกตะ
ของยสกะ (Yaska’s Nirukta) ดูใน Lakshman Sarup, Nirukta, (Mortilal Banarsidass, 1967), XII.19. Cited in 
footnoted Nanditha Krishna, The Art and Iconography of Vishnu-Narayana, (Bombay : Taraporevala, 
1980), 20. 

8 ศากปูณิ (Śākapūṇi) อธิบายลักษณะแสงที่พระวิษณุให้แก่โลก 3 รูปแบบ ได้แก่ แสงจากไฟ แสง
ฟ้าแลบ และแสงดวงอาทิตย์ ดูใน Rao, Elements of Hindu Iconography Volume 1, 73. 
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จึงเป็นดั่ง “ผู้สร้างและตรวจตราโลก” หรือ “ผู้เฝ้ามองที่ยิ่งใหญ่”9 นอกจากนี้แนวคิดการก้าวสามก้าว

ในคาถาอุปนิษัทก็ได้เปรียบเทียบกับการเดินทางของจิตวิญญาณมนุษย์สู ่ที่พำนักแห่งพระวิษณุ 10 

อย่างไรก็ดีในช่วงเวลานี้ก็ปรากฏการเคารพบูชาพระวิษณุร่วมกับเทพเจ้าองค์อื่นแล้ว เช่น การเคารพ

บูชาพระวิษณุร่วมกับพระอินทร์หรือพระวายุ11 และพิธียัชญะ-นารายณะ (Yajña-Nārāyaṇa) ฯลฯ 

ส่วนในคัมภีร์ฤคเวท (Ṛgveda) ประกอบด้วยบทเพลงสรรเสริญพระวิษณุ

จำนวน 5 บทเพลง ซึ่งได้กล่าวถึง ที่มาของพระเวทพระวิษณุที่ทรงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพระสูรยะมี

หน้าที่ก้าวสามครั้งในจักรวาล และอธิบายเพิ่มเติมว่าทรงเป็นเทพเจ้าผู้มีพลังอำนาจ และอาศัยอยู่ใน

ภูเขา ส่วนในคัมภีร์พระเวทระยะต่อมา เช่น คัมภีร์ไตติตริยะ สัมหิตา (Taittiriya Samhita) และ

คัมภีร์ศตปถะ พรามณะ (Śatapatha Brāhmaṇa) กล่าวถึงพระองค์เชื่อมโยงกับคนแคระ และโลก12  

2.1.1.2 สมัยมหากาพย ์

ในสมัยมหากาพย์ (50 ปีก่อนพุทธกาล - พุทธศตวรรษที่ 8)13 ได้มีการรจนา

วรรณกรรมที่สำคัญ คือ มหากาพย์มหาภารตะ และรามายณะ ซึ่งมีเนื้อหาสาระผสมผสานระหว่าง

ความเชื่อในศาสนาพระเวทเข้ากับความเชื่อท้องถิ่น เช่น การบูชาวาสุเทวะ-กฤษณะ (Vāsudeva-

Kṛishna)14 ของลัทธิภาควัต การบูชาพระนารายณะของลัทธินารายณะ (Nārāyaṇa)15 เป็นต้น 

 

9 Krishna, The Art and Iconography of Vishnu-Narayana, 20. 
10“Katha Upanishad”, Eighteen Principle Upanishads,  cited in Krishna, The Art and 

Iconography of Vishnu-Narayana, 21. 
11 ในยุคพระเวทมีเทพเจ้าที่สำคัญ 3 องค์ ได้แก่ พระอัคนิ พระวายุหรือพระอินทร์ และพระสูรยะ 

แนวความคิดเทพสูงสุด 3 พระองค์จะเป็นพื้นฐานให้กับเทพเจ้าตรีมูรติในเวลาต่อมา 
12 Upinder Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age 

to the 12th century, (Noida : Pearson Education, 2015), 436. 
13 S. Radhakrishnan, Indian Philosophy Volume 1,  8th ed. (London : Unwin Brothers, 

1923), 271. 
14 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 

century, 436. 
15 พระนารายณะปรากฏในคัมภีร์ฤคเวทและศตปถะ พรามณะ พระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบูชา

ยัญห้าวัน (five-day sacrifice) เรียกว่า “ปาญจราตระ สัตระ (Pāñcarātra sattra)” นอกจากนี้พระนารายณะได้
ถือเป็นพระผู้บรรลุอยู่เหนือสรรพชีวิตหรือตัวตนทั้งหลาย และพระองค์ทรงเป็นผู้บำเพ็ญตบะ โดยปรากฏในคัมภีร์
มหากาพย์มหาภารตะว่า โยคีผู้ยิ่งใหญ่ แต่กร็ะบุว่าทรงเป็นพระวิษณุ ดูใน Ibid., 436. 
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วิวัฒนาการทางศาสนาที่สำคัญในระยะนี้ คือ การเกิดลัทธิภักติ ที่มีแนวทางการปฏิบัติแบบภักติโยคะ 

(Bhaktiyoga) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหนทางไปสู่การหลุดพ้นจากสังสารวัฏ16  

นิกายภาควัต เป็นนิกายที่เคารพบูชาพระวาสุเทวะ-กฤษณะ มีต้นกำเนิดบริเวณ

แถบเมืองมถุรา ได้มีบันทึกถึงลัทธินี้ในคัมภีร์อัษฏาธยายี (Aṣṭādhyāyī)17 อธิบายว่า พระวาสุเทวกะ

หรือพระวาสุเทวะ เป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพบูชาหรือภักติ คัมภีร์นี้จึงเป็นคัมภีร์แรก ๆ ที่อ้างถึง

ความภักดีต่อวาสุเทวะ18 ส่วนทางด้านตำนานของพระวาสุเทวะ-กฤษณะมีความเชื ่อมโยงกับ

ประวัติศาสตร์ของชนเผ่าวฤษณิ (Vṛiṣṇi clan) หรือสาตตวัต (Sāttvatas) ซึ่งอาศัยแถบเมืองมถุรา 

ซึ่งได้ถือว่าทรงเป็นหนึ่งในห้าวีรบุรุษซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนในเผ่าที่เรียกว่า “ปัญจวีระ (Pañca 

vīras)” อันประกอบด้วย สังกรรษณะ (Saṃkarshaṇa) หรือพลราม (Balarāma) วาสุเทวะ 

(Vāsudeva) ปรัทยุมนะ (Pradyumna) สามพะ (Sāmba) และอนิรุทธะ (Aniruddha)19 

คัมภีร์อื่น ๆ ที่กล่าวถึง พระวาสุเทวะ-กฤษณะ เช่น คัมภีร์มหากาพย์มหาภารตะ

ได้ระบุว่าทรงเป็นพันธมิตรและที่ปรึกษาของฝ่ายปาณฑพ คัมภีร์ภควัทคีตา (Bhagavadagītā) ระบุ

ว่าพระองค์เป็นผู้ขับรถม้าของอรชุนและได้สอนหลักธรรมเพ่ือให้อรชุนต่อสู้ในสงคราม20 

ถึงแม้ว่าพระวาสุเทวะจะปรากฏนามตามด้วยกฤษณะ แต่เทพเจ้าทั้งสองพระองค์

ก็มีจุดกำเนิดที่แยกออกจากกัน ดังที่ระบุไว้ในคัมภีร์ฉานโทคยะ อุปนิษัท (Chāndogya Upaniṣad) 

อ้างถึงนักปราชญ์ผู้ที่ชื่อ กฤษณะ เทวกีปุตระ (Kṛishṇa Devakīputra) ซึ่งเป็นบุตรแห่งพระเทวกี 

และเป็นลูกศิษย์ของโฆระ อางคิรสะ (Ghora Āṅgirasa)21 

 

16 Desai, Iconography of Viṣṇu : in Northern India, upto the Mediaeval Period, 2 ; Sinha, 
Hinduism and Symbol Worship, 33. 

17 ตำราพระสูตรเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาสนัสกฤตโดยปาณินิ (Pāṇini) นักภาษาศาสตร์พุทธศตวรรษ

ที่ 9 ดูใน Frits Staal, "Euclid and Pāṇini," Philosophy East and West 15,2 (April 1965) : 99 – 100. 
18 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 

century, 436. 
19 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 2 ; Singh, A 

history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 436. 
20 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 

century, 436. 
21 Ibid. 
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คัมภีร์หริวงศ์ (Harivanśha) ซึ่งเป็นส่วนเสริมของมหาภารตะ ได้เล่าเรื่องราว

ของพระกฤษณะโดยละเอียดเป็นครั้งแรก22 เริ่มตั้งแต่การกำเนิดของพระกฤษณะที่มีบิดาและมารดา

บุญธรรมนามว่า นันทะและนางยโศทา และความสัมพันธ์กับท้าวกังสะ (Kaṁsa) พระปิตุลาผู้ชั่วร้าย 

รวมทั้งเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพระฤษณะและนางราธา (Rādhā)23  

นอกจากนั้นมีความเป็นไปได้ว่า พระกฤษณะทรงเป็นเทพเจ้าที่บูชาในลัทธิที่บูชา

เทพเจ้าเด็ก (child-god) ที่มนีามว่า โคปาละ-กฤษณะ (Gopāla Kṛishṇa) ซึ่งก็คือ เทพเจ้าของเหล่า

คนเลี ้ยงวัวดังที่ปรากฏในคัมภีร์มหากาพย์และชัดเจนยิ ่งขึ ้นในคัมภีร์ที ่รจนาขึ ้นในสมัยปุราณะ 

นอกจากนี้ได้มีข้อสังเกตบางประการของโคปาละ-กฤษณะที่ทรงเป็นเทพเจ้าที่มีพัฒนาการแตกต่าง

จากเทพพื้นเมืองทั่วไป ซึ่งจะปรากฏหลักฐานสนับสนุนแนวคิดนี้จากบันทึกประเภทลายลักษณ์อักษร 

และโบราณวัตถุในช่วงต้นและปลายยุคกลางของอินเดีย24 

ส่วนทางด้านหลักฐานเอกสารที่บันทึกไว้ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 3 (305 ปีก่อน

คริสตกาล) ราชทูตกรีกนามว่า เมกัสธีเนส (Megasthenes) ได้เข้ามาประจำยังราชสำนักของพระเจ้า

จันทรคุปต์25 และกล่าวถึงการเคารพวีรบุรุษในฐานะเทพเจ้าไว้อย่างอ้อม ๆ คือ เฮอราเคิล (Heracles) 

ผู้เป็นที่เคารพของเผ่าเซาราเซนอย (Saurasenoi) หรือชนเผ่าขนาดใหญ่ในบริเวณมิโถรา (Methora) 

และเคลอิโซโบรา (Kleisobora) ที่ซึ่งแม่น้ำโจบาเรส (Jobares) ไหลผ่านดินแดนนั้น  

R.G. Bhandakar ได้วินิจฉัยว่า เผ่าเซาราเซนอยคือเผ่าสาตตวัต เมืองมิโถรา

และเคลอิโซโบรา คือ เมืองมถุรา และกฤษณปุระ (Kṛishṇapura) ส่วนแม่น้ำโจบาเรสน่าจะเป็น

แม่น้ำยมุนา อีกทั้งในบันทึกของควินตัส เคอร์ติอุส (Quintus Curtius) ซึ่งบันทึกเกี่ยวกับเฮอราเคิล

ตามที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ตรัสว่า รูปของเฮอราเคิลถูกนำไปไว้ที่หน้ากองทัพของกษัตริย์พอรุส 

(Porus) ในระหว่างสงครามกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ เพราะเฮอราเคิลเปรียบเสมือนเทพที่เกี่ยวข้อง

 

22 ในคัมภีร์ปุราณะ (Purāṇa) ที่เขียนในระยะต่อมาก็กล่าวถึงรายละเอียดของพระกฤษณะเพิ่มเติม 
เช่น วิษณุปุราณะ ปัทมปุราณะ พรหมไววรรตปุราณะ ภาควัทปุราณะ เป็นต้น 

23 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 
century, 436. 

24 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 6 – 7. 
25 เอ. แอล. แบชัม, ภารตรัตนะ, แปลโดย ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โครงการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 104 – 105. 
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กับสงครามที่ทหารเคารพนับถือ ทั้งนี้มีข้อสงสัยบางประการว่า เฮอราเคิลจากทั้งสองบันทึกนี้คงเป็น

พระวาสุเทวะ-กฤษณะ เพราะผู้บันทึกคงนำเทพเจ้าที่ตนรู้จักคุ้นเคยอย่างเฮอราเคิลมาใช้เปรียบแทน

กับพระวาสุเทวะ-กฤษณะ ด้วยเหตุที่ว่า เทพเจ้าท้ังสองมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั่นเอง26 

แม้ว่าพระวาสุเทวะ-กฤษณะจะถือเป็นเทพเจ้าประธานของนิกายภาควัตแต่ก็มี

เทพเจ้าองค์อ่ืน ๆ ที่ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิกายด้วย หนึ่งในเทพเจ้าที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก คือ 

อาทิตยะวิษณุ (Āditya Vishṇu) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ในสมัยพระเวท หลังจาก

นั้นเทพเจ้าองค์นี้จะเป็นที่รู้จักในลัทธิไวษณพนิกายตั้งแต่ช่วงราชวงศ์คุปตะเป็นต้นไป27 

ส่วนลัทธิที่บูชาพระนารายณะเป็นเทพเจ้าสูงสุดนั้นได้มีการพรรณนาไว้ในคัมภีร์

วิศวกรรมัน (Viśvakarman)28 ไว้ว่า ทรงเป็นพระผู้อยู่เหนือนภา เหนือผืนโลก เหนือเทพเจ้า และ

เหนือจิตวิญญาณ ทรงเป็นสิ่งเริ่มแรก (ตัวอ่อนแรก) ที่สุดที่อยู่ในน้ำ ที่ซึ่งเหล่าทวยเทพมองหา น้ำ

บรรจุตัวอ่อนแรกเริ่มที่สุดในที่ซึ่งเหล่าเทวาถูกรวบรวม ณ ที่นั้นปรากฏผู้หนึ่งผู้ซึ่งพักผ่อนอยู่เหนือจุด

ศูนย์กลาง ณ ดินแดนที่ไม่มีสิ่งใดถือกำเนิดก็จะกลายเป็นที่ถือกำเนิด แนวความคิดดังกล่าวนี้ถือเป็น

หลักการสำคัญของนารายณะในฐานะเทพเจ้าแห่งจักรวาล (Cosmic god)29 ส่วนในคัมภีร์ฤคเวทและ

ศตปถะ พราหมณะ พระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบูชายัญทั้งห้า ( five-day sacrifice) เรียกว่า 

ปาญจราตระ สัตระ (Pāñcarātra sattra)30 แต่กระนั้นก็มีนักวิชาการบางท่านเสนอว่า นารายณะ

ไม่ใช่เทพเจ้าในพระเวทมาแต่เดิม 

 

26 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 3 – 4. 
27 Ibid., 5. 
28 Ibid. 
29 คำว่า นารายณะ มาจากคำว่า นร (แปลว่า น้ำ) กับ อยานะ (แปลว่า เคลื่อนไหว) ดังนั้น นารายณะ

แปลว่า ผู้เคลื่อนไหวในน้ำ ซึ่งหลังจากท่ีเกิดลัทธิไวษณพนิกายในเวลาต่อมา พระนารายณะก็กลายเป็นพระนามหนึ่ง
ของพระวิษณุเหตุเพราะพระวิษณุประทับที่เกษียรสมุทร ดูใน อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู, 
(นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2562), 78, 81. 

30 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 
century, 436. 
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2.1.1.3 สมัยปุราณะ 

เมื่อเข้าสู่ช่วงปุราณะหรืออิติหาสะตรงกับช่วงพุทธศตวรรษที่ 8 พระวิษณุจึงได้

ขึ้นเป็นเทพเจ้าสูงสุดของลัทธิไวษณพนิกาย31 และเป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ 

ทรงมีบทบาทเป็นเทพเจ้าผู้ปกปักษ์รักษาซึ่งบทบาทดังกล่าวปรากฏมาก่อนแล้วในคัมภีร์ฤคเวทยุคต้น 

ในสมัยนี้ได้มีการรจนาคัมภีร์ปุราณะขึ้นโดยฤษีวยาสะ (Vyāsa) ประกอบด้วยเรื ่องราวและความ

เป็นมาของเทพเจ้าในสมัยพระเวท พร้อมกับได้เกิดแนวคิด หลักปรัชญา และระบบสัญลักษณ์ขึ้น32 

เมื่อมีการรจนาเรื่องราวของเทพเจ้าขึ้นอย่างมากมายกอปรกับการบูชาเทพเจ้าสูงสุดในแต่ละลัทธิจึง

เกิดการสร้างผลงานศิลปกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเหล่าศาสนิกชน ก่อนที่จะกล่าวถึง

รูปประติมากรรมพระวิษณุ ควรทำความเข้าใจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาคปรากฏที่สำคัญของลัทธิ

ไวษณพนิกาย33 ในที่นี้กล่าวถึงเฉพาะแนวคิดวยูหะ แนวคิดวิภวะ และแนวคิดอรรฉา 

แนวคิดวยูหะหรือวยูหวาทะ (Vayūhavāda) เป็นแนวคิดที ่ 2 ของระบบ

ปาญจราตระ โดยถือเป็นภาคปรากฏของเทพเจ้าทั้งสี่ประกอบด้วย วาสุเทวะ สังกรรษณะ ปรัทยุมนะ 

และอนิรุทธะ ซึ่งจะมีปรวาสุเทวะ (Para Vāsudeva) เป็นเทพเจ้าสูงสุดผู้อยู่เหนือทุกภาวะ34  

ยิ่งไปกว่านั้นแนวคิดวยูหะจะเกิดขึ้นได้จากอุดมคติแห่งการสรรค์สร้าง 6 ประการ

ที่เรียกว่า คุณะ (guṇas) ได้แก่ ชญานะ (Jñāna) พละ (bala) วีรยะ (vīrya) ไอศวรยะ (aiśvarya) 

ศักติ (śakti) และเตชะ (tejas) มีสัญลักษณ์แห่งการสรรค์สร้างอย่างบริสุทธิ์ที่เรียกว่า ศุทธสฤษฏิ 

(śuddha Sṛishṭi)35 

หลังจากเกิดอุดมคติแห่งการสรรค์สร้างหรือคุณะ 6 ประการ ทั้งหมดแล้ว ก็จะ

แยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ประการ ได้แก่ กลุ่มแรกคือ วิศรามะภูมิ (viśrāma-bhūmi) หรือขั้นแห่ง

 

31 Sinha, Hinduism and Symbol Worship, 33. 
32 Radhakrishnan, Indian Philosophy Volume II, 663 – 665. 
33 ระบบปาญจราตระ (Pāñcharātra system) ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ปะระ (Para) วยูหะ 

(Vyūha) วิภวะ (Vibhava) อันตรยามิน (Antaryāmin) และ อรรฉา (Archā) ดูใน Banerjea, Religion in art 
and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 15. 

34 Ibid. 
35 Ibid. 
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ความสงบ (stage of rest) ประกอบด้วยชญานะ ไอศวรยะ และศักติ ส่วนกลุ่มที่สองคือ ศรมภูมิ 

(Śrama-bhūmi) หรือขั้นแห่งการกระทำประกอบด้วยพละ วีรยะ และเตชะ36 

ต่อจากนั้นจะมีการจับคู่ระหว่างกลุ่มแรกกับกลุ่มที่สองหรือขั้นแห่งความสงบกับ

ขั้นแห่งการกระทำ เช่น ชญานะกับพละ ไอศวรยะกับวีรยะ ศักติกับเตชะ ฯลฯ และเมื่อเกิดการจับคู่

ครบ 3 คู่ ก็จะเป็นการก่อกำเนิดของเทพเจ้าทั้งสี่ คือ วาสุเทวะ สังกรรษณะ ปรัทยุมนะ และอนิรุทธะ 

ตามลำดับ โดยปรวาสุเทวะจะอยู่เหนือเงื่อนไขของอุดมคติ 6 ประการ37 

แนวคิดวิภวะ เป็นภาคปรากฏของเทพเจ้าอันดับที่ 3 ในระบบปาญจราตระ ซึ่งมี

ความเกี่ยวข้องกับอวตาร และถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่สำคัญของลัทธิไวษณพนิกาย สำหรับคำว่า 

“อวตาร” แปลว่า “สืบทอด” ในคัมภีร์ฤคเวทได้แสดงเนื้อหาที่คล้ายกับลักษณะของการอวตาร คือ 

พระอินทร์สามารถสมมติรูปของพระองค์ในแบบต่าง ๆ แต่ในทางกลับกันการอวตารของไวษณพนิกาย

ไม่ได้หมายถึงความสามารถในการสมมติรูปเพียงอย่างเดียว ซึ่งในคีตา (Gīta) ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า 

พระวิษณุทรงกระทำเช่นนั้นโดยมีจุดประสงค์เฉพาะคือ การปราบความชั่วร้ายและปกป้องธรรมะ38  

บทกวีบทที่สี่ในภควัทคีตา (The Fourth Canto of Bhagavadgītā) กล่าวว่า 

เมื่อใดที่ศีลธรรมความดีงามและความชอบธรรมเป็นอันตรายแล้ว ความชั่วร้ายและความอยุติธรรมถูก

ยกขึ้นมาบนโลกใบนี้ เทพเจ้าจะเป็นผู้แสดงให้เห็นถึงศีลธรรมและการลงโทษความไม่ยุติธรรมในทุก

กาลเวลา แล้วจึงก่อเกิดธรรมะ จะเห็นได้ว่าแนวความคิดเรื่องการอวตารที่ซับซ้อนเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 6 และจะปรากฏอย่างเข้มข้นในสมัยราชวงศ์คุปตะเป็นต้นไป39 

ส่วนในคัมภีร์ปุราณะต่าง ๆ ได้กล่าวถึงการอวตารที่มีจำนวนมาก และมีความ

หลากหลาย ในค ัมภ ีร ์ปาญจราตระส ่วนสาตตวตะ ( Sāttvata)  และอห ิร พุธนยะ ส ังห ิตา 

(Ahirbudhnya saṃhitās) ปรากฏจำนวน 39 อวตาร ส่วนในคัมภีร์ภาควัตปรากฏอวตารจำนวนไม่

แน่นอน เช่น บางช่วงกล่าวว่ามีจำนวน 22 อวตาร ส่วนอีกช่วงกล่าวถึง 23 อวตาร จนกระทั่งบางครั้ง

 

36 Ibid. 
37 Ibid., 15 – 16. 
38 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 

century, 438. 
39 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 17. 



 22 

ก็กล่าวว่าอวตารมีจำนวนนับไม่ถ้วน เรียกว่า อวตาราห์ หยฺสมขเยยาห์40 สำหรับอวตารที่เป็นรู้จักกัน

อย่างแพร่หลายมากที่สุด คือ ทศอวตาร ที่มาจากคัมภีร์วิษณุปุราณะ ได้แก่ มัสยาวตาร กูรมาวตาร 

วราหาวตาร นรสิงหาวตาร วามนาวตาร ปรศุรามาวตาร รามาวตาร กฤษณาวตาร พุทธาวตาร และ

กัลกยาวตาร สำหรับทศอวตารนี้เองจะเป็นที่นิยมอย่างมากในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ดังที่กล่าวแล้วว่าลัทธิไวษณพนิกายให้ความสำคัญกับอวตารของพระวิษณุเป็น

อย่างยิ่งโดยการอวตารแต่ละครั้งของพระวิษณุก็เพื่อปราบทุกข์เข็ญบนโลก สำหรับการแบ่งภาค

ปรากฏของพระวิษณุแบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ อวตาร หมายถึง การจุติจากร่างเดิมสู่ร่างใหม่ และ

ดำรงอยู่จนกระทั่งสูญสิ้นอายุขัย เช่น รามาวตาร กฤษณาวตาร ฯลฯ อาเวศะ (Avesa) หมายถึง การ

แปลงกายเพียงระยะเวลาหนึ่งเพื ่อทำภารกิจให้สำเร็จแล้วจึงกลับสู ่ร่างเดิม เช่น นรสิงหวตาร 

วามนาวตาร ฯลฯ และอังสะ (Aṁsa) หมายถึง การใช้พลังอำนาจบางส่วนมาปรากฏเพื่อจุดประสงค์

บางประการ เช่น การมอบอาวุธให้สรรพสัตว์ หรืออายุธปุรุษะแปลงร่างมาช่วยมนุษย์ เป็นอาทิ41 

แนวคิดอรรฉา หรือแนวคิดที ่ เก ี ่ยวกับรูปเคารพเทพเจ้า และเทวคฤหะ 

(Devagṛihas) ถือเป็นแนวคิดที่ 5 ของระบบปาญจราตระ คำว่า อรรฉา หมายถึง ภาคปรากฏและ

ภาคที่สามารถจับต้องได้ซึ ่งหมายถึง รูปเคารพและสัญลักษณ์ของเทพเจ้าที่ใช้ในการเคารพบู ชา 

สำหรับการอุทิศบูชาแด่รูปเฉพาะใดเฉพาะหนึ่ง เรียกว่า เอกาตมิกาภักติ (Ekātmikā bhakti) เหล่าผู้

ศรัทธาให้ความสำคัญและสดุดีเคารพต่อพระเจ้าที ่ตนเลือก ดังนั ้นการวางท่าทางและตำแหน่ง

สัญลักษณ์ของเทพเจ้าจึงเป็นประการสำคัญ เนื่องจากเป็นการแสดงภาพเทพเจ้าที่จำเป็นต้อ งมี

คุณลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อเป็นที่รับรู้ต่อเหล่าสาวก42 

รูปประติมากรรมในลัทธิไวษณพนิกายได้มีการอธิบายความหมายและลักษณะที่

แ ตกต ่ า ง ก ั น ไ ว ้ ใ น ไ ว ษ ณว า ค ม  ( Vaishṇava Āgamas)  เ ช ่ น  ค ั มภ ี ร ์ ป าญจร าต ร า ค ม 

(Pāñcharātrāgama)43 ไวขานสาคม (Vaikhānasāgama) ซึ่งถือเป็นอาคมที่เก่าแก่ของลัทธิไวษณพ

นิกาย44 กล่าวถึง ธรุวเพระของพระวิษณุ (Dhruvaberas of Vishnu) หมายถึง รูปเคารพหรือ

 

40 Ibid. 
41 Rao, Elements of Hindu Iconography Volume 1, 119 – 120. 
42 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 22. 
43 คัมภีร์ปาญจราตราคมเกิดขึ้นในอินเดียภาคใต้โดยรามานุชาฉารยะ (Rāmānujāchārya)  
44 Rao, Elements of Hindu Iconography Volume 1, 78. 
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ประติมากรรมประธานของวิหารหรือเทวาลัยซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเทวคฤหะ รูปอุตสวเบระ 

(Utsavaberas) โกตุกเบระ (Kautukaberas) และสนาปนเบระ (Snāpanaberas) หมายถึง รูป

เคารพขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือแยกออกมาได้ มักใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาที่จำเป็นต้องสรง

น้ำ และนำออกมาประดิษฐานภายนอก45 

ธรุวเพระของพระวิษณุหรือรูปประติมากรรมพระวิษณุจำแนกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ ประติมากรรมประเภทหลัก และประติมากรรมประเภทรอง นอกจากนั้นในคัมภีร์ไวขานสาคมะ 

ได้อธิบายรูปที่สำคัญที่สุดของธรุวเพระของพระวิษณุ ตามภาคปรากฏพื้นฐานที่มีรูปลักษณ์ที่แตกตา่ง

กัน ในขั้นแรกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มมี 4 ชนิดย่อย รวมทั้งหมด 12 รูปลักษณ4์6 ดังนี้ 

การจัดแบ่งรูปลักษณ์ตามคัมภีร์ไวขานสาคมะได้อธิบายรูปที่สำคัญของพระวิษณุ

ตามลักษณะพ้ืนฐานที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ รูปยืนหรือสถานกะ 

(sthānaka) รูปประทับนั่งหรืออาสนะ (āsana) และรูปประทับเอนกายหรือศยนะ (śayana) และใน

แต่ละกลุ่มจำแนกออกเป็น 4 ชนิดย่อย ตามความปรารถนาของผู้บูชา ได้แก่ โยคะ (Yoga) โภคะ 

(Bhoga) วีระ (Vīra) และอภิฉาริกะ (Abhichārika) กล่าวคือ ผู้บูชารูปโยคะเพื่อปฏิบัติวินัยเพ่ือ

เชื่อมโยงกับจิต ผู้บูชารูปโภคะเพื่อความสุขสมบูรณ์ทางโลก ผู้บูชารูปวีระเพื่อได้พลังอำนาจ และผู้

บูชาอภิฉาริกะเพื่อการคาดโทษอันตรายจากศัตรู นอกเหนือจากการจำแนกข้างต้นแล้วยังมีการ

จำแนกตามจำนวนของรูปเคารพประกอบด้วยจำนวน 3 กลุ่ม ตามลำดับความสำคัญ 3 ระดับ ได้แก่ 

กลุ่มอุตตมะ (uttama) กลุ่มมัธยะ (madhya) และกลุ่มอัธมะ (adhama) โดยกลุ่มอุตตมะมีจำนวน

รูปเคารพมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มอัธมะมีจำนวนรูปเคารพน้อยที่สุด47 

2.1.1.4 ขบวนการทางศาสนาในอินเดียภาคใต้ของเหล่าอัลวาร และนยันมารฺ (Alvars 

and Nayanmars) 

ในระยะเริ่มแรกของสมัยกลาง (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12) เหล่านักบุญใน

อินเดียภาคใต้ที่เรียกว่า อัลวารฺ และนยันมาร์หรือนยนารฺ ท่านทั้งหลายเป็นผู้ภักติในลัทธิไวษณพ

นิกาย และไศวนิกายตามลำดับ ประกอบด้วยอัลวารฺจำนวน 12 ท่าน และนยันมารฺจำนวน 63 ท่าน 

 

45 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 23. 
46 Ibid. 
47 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 23 – 24. ; Rao, 

Elements of Hindu Iconography Volume 1, 77 – 80. 
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ได้ปรากฏบทสวดของเหล่าภักติ และการเคารพบูชาย้อนไปถึงสมัยโจฬะ รูปประติมากรรมหรือภาพ

จิตรกรรมของนยันมารฺพบได้โดยทั่วไปตามห้องขนาดเล็กท่ีอยู่รายรอบของศาสนสถานประธานในลัทธิ

ไศวนิกาย ส่วนการบูชาอัลวารฺได้มีการสร้างอาคารแยกออกจากเทวาลัยของลัทธิไวษณพนิกาย บทกวี

ของเหล่าอัลวารฺและนยันมารฺได้แสดงถึงการอุทิศทุ่มเทใกล้ชิดต่อพระเจ้า รวมทั้งได้กล่าวว่าเทพเจ้าจะ

ปรากฏในหลายรูปไม่ว่าจะเป็นเพ่ือน มารดา บิดา ครู หรือคนรัก ในบางครั้งนักบวชชายก็ใช้เสียงแบบ

สตรีเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงการเป็นสหภาพเดียวกันกับพระเจ้า48 

อัลวารฺ หมายความว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างลึกซ้ึงหรือผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับพระเจ้า 

บทสวดแห่งอัลวารฺทั้ง 12 ท่าน ได้รวบรวมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 โดยนาถมุนีในบทสวดสี่พันบท

อันศักดิ์สิทธิ์ (Nalayira Divya Prabandham) ซึ่งเป็นหลักของลัทธิไวษณพนิกาย สำหรับหลักการ

ของภักติอัลวารฺ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้นับถือศรัทธากับ Mayon หรือ Mal (พระกฤษณะ) และ

แสดงออกในลักษณะความสัมพันธ์ของผู้รักและผู้ที่ถูกรัก49 ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

ด้วยเช่นกัน และยังมีหลักความเชื่อว่า ผู้นับถือลัทธิไวษณพนิกายไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูช า

สักการะแด่เทพเจ้า ให้มุ่งเน้นเรื่องการแสดงความรักท่ีมีต่อพระเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้น50 

ส่วนการบันทึกประวัติของเหล่าอัลวารฺปรากฏในพุทธศตวรรษที่ 17 เรียกว่า 

ทิวยสุริจริตัม (Divyasuricharitam) โดยครุฑวหนะ (Garudavahana) มีทั้งที่เป็นวรรณะพราหมณ์ 

และบุคคลจากชนชั้นอื่น ๆ ในสังคม นอกจากนั้นยังมีบางท่านที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ตีรุปปันอัลวารฺ 

(Tiruppan Alvar) ท่านเป็นปรารถนาที่จะพบพระวิษณุเป็นอย่างมาก พระวิษณุจึงเข้าฝันพราหมณ์

ประจำเทวาลัยให้นำตีรุปปันอัลวารฺเข้าสู่ห้องครรภคฤหะ หลังจากนั้นก็ได้เข้ารวมกับรูปพระวิษณุ จาก

ประวัติของท่านแสดงถึงความเปิดกว้างทางสังคมในการเข้าถึงลัทธิ แต่ในอีกแง่หนึ่งก็แสดงถึง ผู้ที ่จะ

เป็นอัลวารฺต้องผ่านหนทางอันยากลำบากจนท้ายที่สุดก็สามารถเข้ารวมกับเทพเจ้าได้51 

 

48 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 
century, 616 – 617. 

49 พระกฤษณะกับเหล่านางโคปี ก็ถือเป็นคู่ความรักในลักษณะนี้ ซึ่งนอกเหนือจากการแสดงออกทาง
ความรักธรรมดาแล้วยังแสดงถึงด้านเพศ (Erotic)  

50 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 
century, 617 – 618. 

51 Ibid., 618 – 619. 



 25 

ทางด้านปรัชญาของอัลวารฺไวษณพภักติ (Alvar Vaishnava bhakti) ได้ประกาศ

โดยไวษณาฉารยะหลายท่าน สำหรับท่านแรก คือ นาถมุนีหรือรังคนาถมุนี (พ.ศ. 1367 – 1467) ผู้

ก่อตั ้งนิกายศรีไวษณพ (Shrivaisnava) ในบทนยายตัตตวะ (Nyāyatattva) ของนาถมุนีได้เน้น

หลักการยอมจำนนต่อเทพเจ้าหรือประปัตติ (Prapatti) นอกจากท่านแล้วก็มีศรีไวษาฉารยะที ่มี

อิทธิพลต่อเหล่าศาสนิกไวษณพนิกายอีกหลายท่าน เช่น ยมุนาฉารยะ (Yamunacharya) หลานชาย

ของนาถมุนี (พุทธศตวรรษที่ 15) รามานุชะ (Rāmānuja) (พุทธศตวรรษที่ 16 – 17) และมัธวะ 

(Madhva) (พุทธศตวรรษที่ 17 – 18)52 

รามานุชะกำเนิดที่เมืองศรีเปรุมพุทูรฺ ในปี พ.ศ. 1561 แต่ระยะหลังอาศัยอยู่ที่

เมืองศรีรังคาม ตามประวัติของท่านกล่าวว่า ในตอนแรกท่านถูกข่มเหงโดยกษัตริย์ราชวงศ์โจฬะ ซึ่ง

นับถือลัทธิไศวนิกาย ทำให้ท่านต้องลี้ภัยในราชสำนักของราชวงศ์ฮอยสาละ ขณะนั้นท่านได้รจนาบท

ประพันธ ์ทางศาสนาขึ ้นหลายชิ ้น เช ่น เวทานตะสาระ (Vedāntasāra) เวทารถสัม ฺครรหะ 

(Vedārthasaṃgraha) และเวทานตทีปะ (Vedāntadīpa) รวมทั ้งประพันธ์บทอธิบายว่าด้วย

ภควัทคีตาและพรหมสูตร รวมทั้งปรัชญาวิศิษตะ อัทเยตะ (Viśiṣṭa Advaita) หรือปรัชญาที ่ไม่

แบ่งแยกเป็นสอง และรวมไวษณพภักติเข้ากับแนวทางอุปนิษัท กล่าวคือ พรหมันอยู ่ไม่ไ ด้หาก

ปราศจากอาตมัน เฉกเช่นกุหลาบแดงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีรอยแดง อาตมันกับพรหมันก็ไม่ต่างกันและก็

ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ต่างกันแต่แยกจากกันไม่ได้53 สำหรับเทพเจ้าสูงสุดที่เคารพนับถือ คือ พระวิษณุและ

พระลักษม5ี4 

หลังจากนั้นแนวคิดของรามานุชก็แพร่หลายไปทั่วประเทศอินเดีย และแตกแขนง

ออกเป็น 2 กลุ่ม ที่ตีความแนวทางของรามานุชะแตกต่างกัน คือ กลุ่มวทคไล (Vadagalai) ในอินเดีย

ภาคเหนือ และกลุ่มเตนคไล (Tengalai) ในอินเดียภาคใต้ โดยกลุ่มวทคไลเชื่อว่าตนเองและผู้แวดล้อม

เป็นหนึ่งในวิธีการหลุดพ้น รวมทั้งยอมรับพระเวท ส่วนกลุ่มเตนคไลเชื่อว่าตนเองและผู้แวดล้อม

 

52 K.A. Nilakanta Sastri, A history of South India : from prehistoric times to the fall of 
Vijayanagar, 2nd ed. ( Madras : Oxford University Press, 1958), 345 ; Singh, A history of ancient and 
early medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 620. 

53 Sastri, A history of South India : from prehistoric times to the fall of Vijayanagar, 345 
; Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 620 
– 621. 

54 Sinha, Hinduism and Symbol Worship, 33. 
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เท่านั้นที่เป็นวิธีการหลุดพ้น และใช้นารายิรประพันธะ (Nālāyira Prabandha) แทนพระเวท ส่วน

ทางด้านรูปธรรมเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มวทคไลจะเจิมหน้าผากเป็นตัว 

U และแต้มจุดสีแดง เป็นสัญลักษณ์แทนพระบาทของพระวิษณุและพระลักษมีตามลำดับ ทางด้าน

กลุ่มเตนคไลจะใช้รูปตัว Y แทนพระบาททั้งสองของพระวิษณุ นอกจากนั้นยังมีการประทับรูปจักรและ

สังข์ที่ไหล่ หน้าอก และแขนอีกด้วย55 

2.1.2 หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศอินเดีย 

ทางด้านหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี ่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกายในประเทศอินเดียมี

จำนวนมากและแสดงพัฒนาการทางศาสนาตั้งแต่สมัยอินเดียสมัยโบราณที่เป็นระยะที่มีนิกายต่าง ๆ 

แล้วจึงพัฒนาเป็นลัทธิไวษณพนิกายในสมัยราชวงศ์คุปตะ ต่อจากนั้นลัทธิไวษณพนิกายก็กระจายไป

ทั่วดินแดนประเทศอินเดีย หลักฐานที่พบได้แสดงรูปแบบทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันตามสกุลช่าง 

ภายใตก้ารอุปถัมภ์ของแต่ละราชวงศ์  

2.1.2.1 อินเดียสมัยโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 3 – 6) 

ราวพุทธศตวรรษที่ 3 ภายหลังจากการขยายอำนาจของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ 

พระเจ้าจันทรคุปต์ได้สถาปนาราชวงศ์เมารยะ (โมริยะ) ปกครองอินเดียที่เมืองปาฏลีบุตร  โดยมี

กษัตริย์พระองค์สำคัญ คือ พระเจ้าอโศกมหาราช (ครองราชย์ประมาณ 269 – 232 ปีก่อนคริสตกาล) 

ผู้รวบรวมอินเดียได้เกือบทั้งหมด และพุทธศาสนาได้เจริญขึ้น ต่อจากนั้นราชวงศ์ศุงคะก็ได้ปกครอง

อินเดียและได้ฟ้ืนฟศูาสนาพระเวทขึ้นอีกครั้ง56  

ในระยะเวลานี้ลัทธิไวษณพนิกายได้เกิดพัฒนาการขึ้นเป็นระยะแรกแต่ยังเป็น

ลัทธิความเชื่อที่นับถือกันบางกลุ่มชนเท่านั้น โดยพบหลักฐานจารึกซึ่งมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 4 

เป็นต้นไป เช่น จารึกนานาฆัฏ (Nānāghaṭ) ของราชวงศ์สาตวาหนะ เกี่ยวกับการประทานที่ดินและ

เว้นภาษีถวายแด่นักบวช และได้มีบทกล่าวสรรเสริญพระวาสุเทวะ และพระสังกรรษณะ57 จารึกนคริ 

 

55 Ibid., 34. 
56 แบชัม, ภารตรัตนะ, 101 – 102, 106, 116 – 117 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 19. 
57 จารึกนานาฆัฏอยู่ภายในถ้ำขุดขนาดใหญ่บนยอดเขานานาฆัฆ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองโบราณกองกัณ 

และชุนนาร์ รัฐมหาราษฎสถาน กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 4 สร้างโดยพระนางนายนิกา (Nāyanikā) ในพระเจ้า

สาตกรรณิ (Sātakarṇi) ด ู ใน Georg Bühler, “The Nânâghât Inscription” in Report on the Elura cave 



 27 

(Nagari Inscription)58 ได้แสดงว่า ชนชั้นสูงในราชวงศ์เคารพนับถือพระวาสุเทวะและสังกรรษณะ 

รวมทั้งได้สร้างศาสนสถานถวายแด่เทพเจ้าทั้งสองพระองค์ นอกจากนั้นจารึกหลักอื่นที่พบในบริเวณ

เดียวกันก็ได้กล่าวถึง การบริจาคศิลาเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ศาสนสถานแห่งนารายณะ59  

จารึกเพสนคร (Besnagar) (ภาพที ่ 1) จากเมืองเพสนครหรือเมืองวิทิศา 

(Vidiśa) รัฐมัธยประเทศ เป็นจารึกอักษรพราหมีบนเสาครุฑที่เรียกว่า ครุฑธวัชะ (Garuḍadhvaja) 

สร้างโดยราชทูตกรีกที่เข้ามาประจำในราชสำนักราชวงศ์ศุงคะนามว่า เฮอลิโอดอรัส (Heriodorus) ผู้

ท ี ่มาจากยวนะ (Yavana) ในสมัยพระเจ้าแอนติอัลกีด ัส (Antialkidas) ประมาณ 100 ปีก่อน

คริสตกาล60 มีใจความว่า 

การตั้งครุฑธวัชเพื่อเป็นเกียรติแด่เทพวาสุเทวะโดยภาควัตเฮอลิโอดอรา บุตรแห่งดิยะ 

(Diya) และเป็นผู้พำนัก ณ นครตักษิลา (Takshasila) ของกษัตริย์กรีกแห่งตักษิลา ผู้ซึ่งเดินทางมาสู่

ราชสำนักพระเจ้ากาศีปุตระ ภาคภัทระ แห่งวิทิศา (Kāśāputra Bhagabhadra of Vidiśa)61 

จารึกหลักนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการเจริญขึ้นของลัทธิบูชาวาสุเทวะ

ซึ่งได้ก้าวขึ้นเป็นลัทธิที่สำคัญ อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่าราชทูตเฮอริโอดอรัสได้รับอิทธิพลคติความ

 

temples and the Brahmanical and Jaina caves in western India, ed. James Burgess (London : Tru ̈bner 
& Co., 1883), 59 ; Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 13 ; Singh, A 
History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century, 384. 

58 จารึกนคริหรือจารึกหถิพทะ โฆสุนทิ (Hathibada Ghosundi inscription) พบที่เมืองนคริ กำหนด

อายุในพุทธศตวรรษที่ 4 – 5 สร้างขึ ้นโดยชนชั้นสูง คือ สรวตาตะ (Sarvatāta) คาชายนะ (Gājāyana) และ

พระโอรสของพระนางปราศรโคตระ (Parāśaragotra) ผู ้ซึ ่งเป็นสาวกแห่งภควัต และเนื้อหาจากจารึกได้มีการ
กล่าวถึง “นารายณะ” เป็นชื ่อเรียกกำแพงล้อมรอบสิ ่งก่อสร้างแห่งนี้ ดูใน D.R. Bhandarkar, “Hathi-Bada 
Brahmi Inscription At Nagari,” in Epigraphia Indica and Record of the Archaeological survey of India 
Vol. XXII. 1933 – 34, ed. N.P. Chakravarti (Delhi : Manager of Publications, 1938), 203 – 204 ; Banerjea, 
Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 9. 

59 K.P. Jayaswal, “The Ghosundi Stone Inscription,” in Epigraphia Indica and Record of 
the Archaeological Survey of India Vol. XVI, 1921 – 22, ed. F.W. Thomas and H. Krishna Sastri (New 
Delhi : Archaeological Survey of India, 1983), 25 – 27. 

60 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 7 ; Singh, A 
history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 437 

61 Ibid., 7 – 8. 
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เชื่อทางด้านศาสนาของอินเดียซึ่งท่านอาจจะนับถือวาสุเทวะก็เป็นได้ นอกจากนั้นมีข้อสันนิษฐานว่า

ครุฑธวัชะต้นนี้คงเคยปักอยู่ด้านหน้าของเทวาลัยแห่งพระวิษณุซึ่งได้เสียหายหมดสิ้นแล้ว นอกจากนั้น

การประดับครุฑบนเสาก็เสริมประเด็นเรื ่องที ่มาของพระวิษณุในฐานะเทพเจ้าแห่งแสงอาทิตย์ 

เนื่องจากครุฑเป็นตัวแทนแห่งดวงอาทิตย์ และหลังจากนี้ครุฑกลายเป็นพาหนะของพระวิษณุ62 

 
ภาพที่ 1 จารึกเพสนครบนเสาครุฑ เมืองเวทิศา 

(ที่มา: http://dsal.uchicago.edu/images/aiis/images/large/ar_022156.jpg) 

2.1.2.2 อินเดียในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 – พุทธศตวรรษที่ 1063 

ในช่วงเวลานี้ได้เกิดการรุกรานจากกลุ่มชนจากทางทิศตะวันตกจำนวนหลายครั้ง 

ได้แก่ ชาวบัคเตรียในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 4 ชาวยู่ฉื่อ (Yue-Chih) ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 และ

ชนเผ่ากุษาณะในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 664 

1) ราชวงศ์กุษาณะ 

ชนเผ่ากุษาณะเป็นกลุ่มชนเร่ร่อนชาวซิเถียน (หรือศกะ) ในเอเชียกลาง ใน

ระยะเวลานี้เองได้ข้ามช่องเขาไคเบอร์มาสู่ดินแดนอินเดียแล้วจึงสถาปนาราชวงศ์กุษาณะปกครองใน

 

62 แบชัม, ภารตรัตนะ, 121 ; Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and 
Saivism, 8 – 9. 

63 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล , ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง , 15 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 
ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 20. 

64 แบชัม, ภารตรัตนะ, 123 – 125. 
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พื้นที่ตั้งแต่แคว้นคันธาระจนถึงแถบรัฐอุตรประเทศในปัจจุบัน65 ทางด้านศิลปกรรมของราชวงศ์นี้

ปรากฏ 2 รูปแบบ ได้แก่ ศิลปะคันธาระที่สืบต่อศิลปะกรีก-โรมันที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองตักษิลา และ

ศิลปะมถุราที่สืบทอดศิลปะอินเดียโบราณมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมถุรา66  

สำหรับหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับกับลัทธิไวษณพนิกายในระยะนี้

ยังคงปรากฏหลักฐานการเคารพวีรบุรุษทั ้งห้าแห่งเผ่าวฤษณิในลัทธิภาควัต และพบการสร้าง

ประติมากรรมรูปบุคคลขึ้นตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 และจะชัดเจนยิ่งขึ้นในระยะปลายสมัยนี้  

จารึกบ่อน้ำโมระ (Mora Well Inscription) เป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่

เก่าแก่ท่ีสุดของมถุรา67 เนื้อหาในจารึกระบุไว้ว่า  

... การประดิษฐานรูปเคารพวีรบุรุษทั้งห้าแห่งเผ่าวฤษณิอันสวยงามและสุกสว่างอยู่ภายใน

เทวาลัย โดยพระนางโตษา (Toshā) (ผู ้ซึ ่งเป็นพระชายาแห่งวงศ์ศกะ) ในรัชกาลพระเจ้าสวามิ 

(Svāmi) หรือมหากษัตรปะ โษฑาสะ (Mahākshatrapa Shoḍāsa) บุตรแห่งพระเจ้ามหากษัตรปะ 

ราชุวุละ (Mahākshatrapa Rājuvula) ...68 

ประเด็นที่สำคัญของจารึกหลักนี้คือ วีรบุรุษทั้งห้าของเผ่าวฤษณิ สันนิษฐาน

ว่าเป็นวฤษณิวีระ ซึ่งก็คือวีรบุรุษที่เป็นที่เคารพในลัทธิภาควัตประกอบด้วย สังกรรษณะหรือพลราม 

วาสุเทวะ ปรัทยุมนะ สามพะ และอนิรุทธะ ดังที่กล่าวแล้วในข้างต้น นอกจากนั้นในบริเวณเดียวกันได้

พบประติมากรรมบุรุษจำนวน 2 ชิ้น (ภาพที่ 2) ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในรูปวีรบุรุษทั้งห้า69 อีกทั้งได้พบ

 

65 เรื่องเดียวกัน, 124 – 125. 
66 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, 16 – 19 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 

ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต,้ 20, 65. 
67 Richard Salomon, Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, 

Prakrit, and the Other Indo-Aryan Languages, (New York : Oxford University Press, 1998), 87. 
68 Salomon, Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit, 

and the Other Indo-Aryan Languages, 87 – 88. 
69 Sonya Rhie Quintanilla, History of Early Stone Sculpture at Mathura: Ca. 1 5 0  BCE - 

100 CE, (Leiden ; Boston : Brill, 2007), 211 – 214. 
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จารึกอีกหลักจารบนวงกบประตูสันนิษฐานว่าเป็นของพระเจ้าโษฑาสะ กำหนดอายุในครึ่งแรกของ

พุทธศตวรรษที่ 6 กล่าวถึง โตรณะและเวทิกาของวัดขนาดใหญ่ทีใ่ช้ประดิษฐานพระวาสุเทวะ70 

 
ภาพที่ 2 ประติมากรรมหนึ่งในวีรบุรุษแห่งเผ่าวฤษณิ พบใกล้กับโมรา  

(ที่มา: http://dsal.uchicago.edu/images/aiis/images/large/ar_000588.jpg) 

รูปพระวิษณุในระยะเริ่มแรกในศิลปะอินเดียได้มีการสร้างขึ้นในช่วงสมัย

ราชวงศ์กุษาณะ ลักษณะของพระวิษณุทำเป็นบุคคลสี่กร (ภาพที่ 3) โดยพระกรด้านหลังออกมาจาก

พระวรกายมักโอบคทาขนาดใหญ่ และถือจักรในระดับเดียวกับพระเศียร ส่วนพระกรด้านหน้าแยกที่

บริเวณพระพาหา พระหัตถ์ขวาด้านหน้าแสดงอภัยมุทรา ส่วนพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าทรงถือสังข์ไว้ที่

ระดับพระโสณี สวมสร้อยพระศอ ทรงกิรีฏมกุฏสี่เหลี่ยมปรากฏการเย็บเป็นตะเข็บ และนุ่งโธตีแนบ

วรกายแล้วคาดด้วยกฏิสูตรเฉียง ลักษณะนี้ไดส้ืบเนื่องจากประติมากรรมในสมัยอินเดียโบราณ71 

 

70 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 
century, 437. 

71 Desai, Iconography of Visnu : in Northern India, upto the Mediaeval Period, 8. 
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ภาพที่ 3 พระวิษณุสี่กร ศิลปะมถุรา ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองมถุรา ประเทศอินเดีย 

(ที่มา: http://dsal.uchicago.edu/images/aiis/images/large/ar_000469.jpg) 

รูปจตุรวยูหะ (Caturvyūha) จากสัปตสมุทรีกูปะ (Saptasamudrī Kūpa) 

(ภาพที่ 4) แสดงรูปบุคคลที่แยกออกมาจากบุคคลตรงกลาง คือ วาสุเทวะ ทรงกิรีฏมกุฏสี่เหลี่ยมที่มี

ลวดลายและท้ิงแนวเย็บเป็นตะเข็บ ทรงถือสังข์ไว้ที่พระโสณีข้างซ้าย พระหัตถ์ขวาด้านหน้าแสดงอภัย

มุทรา และพระหัตถ์ขวาด้านหลังโอบคทาขนาดใหญ่ ที่ด้านบนเหนือคทาเป็นรูปพระพลรามภายใต้

พังพานนาค72 และมีรูปบุคคลออกมาจากด้านบนเหนือพระเศียร คือ ปรัทยุมนะ สันนิษฐานว่าทาง

ด้านซ้ายมีบุคคลออกมาในลักษณะสมมาตร สันนิษฐานว่าเป็นอนิรุทธะ73 ประติมากรรมชิ้นนี้ถือเป็น

การแสดงภาคปรากฏตามแนวคิดวยูหะในระบบปาญจราตระอย่างชัดเจนรูปหนึ่ง 

 

72 พระพลรามมีความเกี่ยวข้องกับการบูชางู โดยมักสร้างรูปงูแผ่พังพานเหนือพระเศียร ส่วนในมหา

ภารตะอ้างถึงพระองค์ทรงเป็นอวตารของเศษนาค (Śeṣanāga) ดูใน Singh, A history of ancient and early 
medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 438. 

73 Desai, Iconography of Visnu : in Northern India, upto the Mediaeval Period, 40 ; Singh, 
A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 465 ; Vinay 
Kumar Gupta, “Vṛṣnịs in Ancient Art and Literature,” Indology's Pulse. Arts in Context. Essays 
Presented to Doris Meth Srinivasan in Admiration of Her Scholarly Research, ed. Corinna Wessels 
Mevissen and Gerd Mevissen (New Delhi : Aryan Books International, 2019) : 86 – 87. 
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ภาพที่ 4 รูปจตุรวยูหะ ศิลปะมถุรา พิพิธภัณฑ์เมืองมถุรา 

(ท่ีมา:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chaturvuyha_Sankarshan_Vasudeva_2n

d_century_CE,_Mathura_Museum.jpg) 

2) ราชวงศ์สาตวาหนะ และอิกษวากุ 

ในขณะเดียวกันทางตอนใต้ของอินเดียในบริเวณรัฐอานธรประเทศในปัจจุบัน

ปกครองโดยราชวงศ์สาตวาหนะและอิกษวากุมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอมราวดีและนาคารชุนโกณฑะ

ตามลำดับ และได้ใช้ชื่อศิลปกรรมในระยะนี้ว่า ศิลปะอมราวดี (พุทธศตวรรษที่ 7 – 10) สำหรับงาน

ศิลปกรรมในศิลปะอมราวดีนี้ได้แพร่กระจายไปยังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระยะเริ่มแรก74  

ประติมากรรมที่สำคัญ คือ พระวิษณุจากเยเลศวรัม (Yēlēśwaram) (ภาพที่ 

5) พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เยเลศวรัมใกล้กับเมืองนาคารชุนโกณฑะ กำหนดอายุไว้ในราว

พุทธศตวรรษที่ 9 – 10 มีลักษณะเป็นพระวิษณุสองกร พระหัตถ์ขวาโอบคทา ส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรง

สังข์ไว้ที ่พระโสณี พระเศียรและพระบาทหักหายไป ทรงนุ่งโธตียาวแบบโจงกระเบนที่ปล่อยผ้า

ด้านหน้าระหว่างพระเพลาที่มีการคาดกฏิสูตรประกอบด้วยผ้าคาดแนวตรงที่โสณี และผ้าคาดห้อย

เป็นวงโค้งที่ด้านหน้า75 

 

74 เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 20, 65. 
75  M.A.W. Khan, “A Monograph on Yēlēśwaram Excavations,” in Andhra Pradesh 

Government Archaeological Series No.14 cited in Stanley O'Connor,  Hindu gods of peninusular 
Siam, (Ascona, Switzerland : s.n. 1972), 37 – 38. 



 33 

 
ภาพที่ 5 พระวิษณุจากแหล่งโบราณคดีเยเลศวรัม 

(ท่ีมา: Stanley O'Connor, Hindu gods of peninusular Siam, (Ascona, Switzerland : s.n. 

1972), Fig.12.) 

ภาพวีรบุรุษทั ้งห้าหรือปัญจวีระแห่งวฤษณิ76 (ภาพที ่ 6) จากโกณฑมตุ 

(Koṇḍamatu) ใกล้กับเมืองนาคารชุนโกณฑะ กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 9 มีลักษณะเป็นแผง

ภาพสลักด้วยวิธีนูนต่ำบนหินปูน แสดงเป็นรูปบุรุษ 5 คน ที่ตรงกลางของภาพแสดงรูปนรสิงห์ที่มีหัตถ์

ถือคทา และจักร ถือเป็นภาพวิภวะหรือภาคแสดงเริ่มแรกของการอวตารในปางนรสิงหวาตาร สำหรับ

วีรบุรุษทั้งห้าอาจจะเป็นพี่น้องกลุ่มปาณฑพจากมหากาพย์มหาภารตะ77 มีลักษณะเป็นบุคคลสองกร 

ที่นุ่งโธตียาวแล้วคาดด้วยกฏิสูตรแบบตรงและกฏิสูตรแบบวงโค้งแล้วผูกโบที่ข้างพระโสณีที่ถือเป็น

ลักษณะเด่นของศิลปะแบบอมราวดี ข้อสังเกตของภาพบุรุษที่สองจากทางด้านขวาของประติมากรรม

มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพระวิษณุในศิลปะมถุรา78 คือ พระหัตถ์ขวาแสดงอภัยมุทรา ส่วนพระหัตถ์

ซ้ายถือสังข์ไว้ที่พระโสณี และสวมกิรีฏมกุฏประดับลวดลายบนพระเศียร 

 

76 วีรบุรุษทั้งห้าแห่งเผ่าวฤษณิ ได้แก่ สังกรรษนะถือคทาและคันไถ วาสุเทวะ-กฤษณะแสดงอภัย
มุทราและถือสังข์ ปรัทยุมนะถือคันศรและลูกศร สามพะถือภาชนะบางอย่าง และอนิรุทธะถือดาบและโล่ ดูใน 
Gupta, “Vṛṣṇis in Ancient Art and Literature,” in Indology's Pulse. Arts in Context. Essays Presented 
to Doris Meth Srinivasan in Admiration of Her Scholarly Research, 74 – 75. 

77 O'Connor,  Hindu gods of peninusular Siam,  38 ; Susan Z. Huntington,  The art of 
ancient India : Buddhist, Hindu, Jain, (New York : Weatherhill, 1985), 181 – 182. 

78 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเทวรูปพระวิษณุ จากหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย, โครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระ
เกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(ม.ป.ท., 2560), 16. 
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ภาพที่ 6 ภาพวีรบุรุษท้ังห้าหรือปัญจวีระแห่งวฤษณิ ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองไฮเดอราบัด 

(ท่ีมา: http://dsal.uchicago.edu/cgi-

bin/aiis/aiis_query.py?image_id=ar_016505&get_large=yes) 

2.1.2.3. อินเดียสมัยราชวงศ์คุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9 – 11) และหลังราชวงศ์คุปตะ 

(พุทธศตวรรษที่ 11 – 13)79 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 11 ราชวงศ์คุปตะได้ปกครองประเทศอินเดีย ก่อตั้ง

โดยพระเจ้าจันทรคุปต์ในปี พ.ศ. 863 เริ่มแรกมีศูนย์กลางอยู่บริเวณแคว้นมคธ ก่อนจะขยายดินแดน

ในสมัยพระเจ้าสมุทรคุปต์ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 878 – 919) และพระเจ้าจันทรคุปต์ที ่ 2 

(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 919 – 958)80  

ในสมัยของพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 ทรงมีอำนาจเหนือราชวงศ์วกาฏกะในพื้นที่

แถบเดคข่าน นอกจากนั้นในช่วงที่พระองค์ปกครองพระภิกษุจีนฟาเหียนได้เดินทางเข้ามายังประเทศ

อินเดียและได้บันทึกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา และความแพร่หลายของศาสนาพราหมณ์81 

หลังจากสมัยของพระองค์อาณาจักรคุปตะก็ถูกพวกหูณะหรือฮ่ันขาว82 รุกรานหลายครั้ง จนกระท่ังล่ม

สลายลงใน พ.ศ. 1093 หลังจากนั้นอินเดียภาคเหนือก็ได้แตกเป็นหลายอาณาจักร แต่ก็กลับมารวมกัน

ได้ในสมัยพระเจ้าหรรษะ (ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1149 – 1190) แห่งราชวงศ์วัฒนะ ทรงฟื้นฟู

 

79 เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 20. 
80 แบชัม, ภารตรัตนะ, 129 – 133. 
81 เรื่องเดียวกัน, 133 – 135. 
82 จารึกอีรันบนรูปวราหะได้แสดงว่าพวกหูณะที่รุกรานราชวงศ์คุปตะนับถือลัทธิไวษณพนิกาย จาก

เนื้อหาของจารึกระบุว่า พระเชษฐาของกษัตริย์หูณะได้ตั้งศาสนสถานอยู่บนศาสนสถานของพระเจ้าสมุทรคุปต์ ดูใน 
Huntington,  The art of ancient India : Buddhist, Hindu, Jain,  220 – 221 ; Singh, A history of ancient 
and early medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 514. 
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ราชวงศ์คุปตะขึ้นใหม่และทำสงครามกับพระเจ้าปุลเกศินที่ 2 แห่งราชวงศ์จาลุกยะแต่ก็ไม่สำเร็จ 

นอกจากนั้นในสมัยของพระองค์พระภิกษุเสวียนจั้งได้เดินทางมายังอินเดียและราชสำนัก และบันทึก

ว่า ในสมัยของพระเจ้าหรรษะศาสนาพุทธได้เสื่อมลง ศาสนาฮินดูได้เจริญขึ้นพร้อมกับลัทธิตันตระ83 

ในสมัยราชวงศ์คุปตะถือเป็นยุคทองของอินเดีย ทั้งทางด้านการเมือง ศาสนา 

วรรณคดี และศิลปกรรม84 แม้ว่าราชวงศ์นี้จะนับถือศาสนาพราหมณ์แต่ก็อุปถัมภ์พุทธศาสนาด้วย 

ทั้งนี้ศาสนาพระเวทได้พัฒนาขึ้นเป็นศาสนาพราหมณ์และมีการบูชาเทพเจ้าสูงสุดทั้งสามหรือตรีมูรติ 

จึงเกิดการนับถือศาสนาพราหมณ์กระจายอย่างแพร่หลาย เรียกว่า ช่วงแห่งการฟื้นฟูศาสนาพราหมณ์ 

(Brahmanical revival) รวมถึงการรวบรวมแนวคิดของลัทธิต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ระยะเวลานี้ลัทธิ

ไวษณพนิกายได้เริ่มเผยแผ่ไปยังกัมพูชา คาบสมุทรมลายู และเกาะชวา85 

จารึกสมัยราชวงศ์คุปตะ 

ตั้งแต่สมัยพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 กษัตริย์ทุกพระองค์มีคำนำหน้าพระนามว่า 

ปรมภควตะ (parama-bhagavata) 86 อีกทั ้งจารึกจากถ้ำอุทัยคีรีบางหลัก เช่น จารึกมหาราชา 

(สันนิษฐานว่าเป็นพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2) ได้อุทิศถ้ำที่สร้างรูปของพระวิษณุและพระเทวี และจารึก

เสาศิลาแห่งภิตริ (Bhitari Stone Pillar Inscription) สมัยพระเจ้าสกันทคุปต์ที่ระบุว่าทรงสถาปนา

รูปพระวิษณุในรูปผู้ถือคันศร รวมทั้งจารึกชุนครรห์ ( Junagarh Inscription) กล่าวถึงการสร้าง

เทวาลัยพระวิษณุชื่อว่าจักรภริต โดยจักรปลิตะ (Chakrapalita) เป็นอาทิ87 

จารึกเสาโลหะเมห์เราลิ (Mehrauli Iron Pillar inscription) (ภาพที่ 7) 

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ลานมัสยิดคูว์วัต-อุล-อิสลาม (Quwwat-ul-islam mosque) ภายในมหาวิหารคูตุบ 

 

83 แบชัม, ภารตรัตนะ, 138 – 142. 
84 ในระยะนี้ศิลปะคุปตะได้เจริญขึ้นใน 2 บริเวณ ได้แก่ เมืองมถุรา และเมืองสารนาถ ดูใน เชษฐ์ 

ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 21. 
85 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 

century, 513 – 514. 
86 Ibid., 512. 
87 D.R. Bhandarkar, Epigraphia Indica and Record of the Archaeological survey of India 

Volumes XIX to XXIII, 2nd ed. (New Delhi : Pearl Office Press, 1983), 213 ; H.C. Raychaudhuri, Political 
History of Ancient India (Calcutta : University of Calcutta, 1972), 578 ; Singh, A history of ancient 
and early medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 514. 
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(Qutub Complex) กรุงเดลี ขนย้ายในปีพ.ศ. 1776 จากอุทัยคีรีหรือวิษณุปทคิริ ณ เมืองมัลวะ เสามี

ความสูง 24 ฟุต ส่วนหัวเสาทำเป็นรูประฆัง สันนิษฐานว่าที่ส่วนยอดของเสาเคยเป็นที่ตั้งของรูปจักร88 

เนื้อหากล่าวถึง การตั้งเสาเพื่อเป็นเกียรติแด่เทพเจ้าและประดิษฐานรูปพระวิษณุที่เขาวิษณุบาท 

(Vishṇupada) โดยพระเจ้าจันทรคุปตท์ี่ 2 ในปีศักราชตรงกับปี พ.ศ. 94589 

 
ภาพที่ 7 จารึกเสาโลหะเมห์เราลิ ปัจจุบันอยู่ที่ลานมัสยิดคูว์วัต-อุล-อิสลาม 

(ท่ีมา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iron_Pillar,_Delhi.jpg) 

จารึกเสาศิลาแห่งอีราน (The Eran Stone Pillar Inscription) (ภาพที่ 

8) สร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าพุทธคุปต์ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1020 – 1039)90 เป็นจารึกอักษร

พราหมี ระบุปีที่ 165 แห่งราชวงศ์คุปตะตรงกับปี พ.ศ. 1027 กล่าวถึง การตั้งเสานามว่า ธวัชสตัมภะ 

(dhvajstambha) แห่งชนารทนะ (Janārdana) ที่มีความหมายว่าเทพเจ้าผู้มีสี่กรพักผ่อนอยู่เหนือน้ำ

แห่งมหาสมุทรทั้งสี่ ผู้เป็นสาเหตุแห่งการกำเนิด การรักษา และการทำลายจักรวาล ผู้ที่มีสัญลักษณ์

 

88 R. Balasubramaniam, Story of the Delhi Iron Pillar, (Delhi : Cambridge University Press 
India, 2005), 1 – 3. 

89 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 18. 
90 Raychaudhuri, Political History of Ancient India, 581. 
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เป็นครุฑ91 จารึกเสาศิลาหลักนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าวิหารวิษณุ92 เสามีความสูง 47 ฟุต ส่วนหัวเสาทำรูป

สิงห์รองรับรูปครุฑสองกรกำลังถือนาค ที่ด้านหลังของเศียรครุฑปรากฏส่วนของจักร93  

 
ภาพที่ 8 จารึกเสาศิลาแห่งอีราน 

(ท่ีมา: http://dsal.uchicago.edu/images/aiis/images/large/ar_000685.jpg) 

ศาสนสถานสมัยราชวงศ์คุปตะ 

ถ้ำศาสนสถานที่อุทัยคีรี (Udaygiri) เมืองเวทิศา เป็นถ้ำศาสนสถานที่เกิดจาก

การขุด ปรากฏจารึกของพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 จารึกบนผนังของถ้ำหมายเลข 6 สร้างใน พ.ศ. 944 

บนผนังด้านนอกของถ้ำปรากฏภาพสลักเทพเจ้าในกรอบสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 9) สำหรับรูปพระวิษณุ 

(ภาพที่ 10) ลักษณะเป็นพระวิษณุสี่กรยืนสมภังค์ สวมกิรีฏมกุฏทรงสี่เหลี่ยมทีต่กแต่งด้วยตาบวงกลม

 

91 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 19. 
92 ซากวิหารมหาวิษณุ (Mahāvishṇu) สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 เทวาลัยแห่งนี้

ประกอบด้วยวิหารหลัก 3 หลัง ได้แก่ วิหารวิษณุ (Vishṇu temple) ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระวิษณุสองกร ทาง

ด้านขวาเป็นเทวาลัยวราหะ (Varāha Shrine) ประดิษฐานวราหะปรากฏจารึกในสมัยพระเจ้าโตรมาณะ (Tormāṇa 

king) แหง่เผ่าหูณะ และทางด้านซ้ายเป็นวิหารนรสิงหะ (Nṛisiṁha) ประดิษฐานนรสิงห์ ดูใน K. D. Bajpai, Indian 
Numismatic Studies, (New Delhi : Abhinav Publications, 1976), 19. 

93 Bajpai, Indian Numismatic Studies, 19 – 20. 
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บรรจุสิงห์คายท่อนอุบะ คล้องวนมาลายาว พระหัตถ์ขวาด้านหน้าแสดงวรมุทรา และพระหัตถ์ซ้าย

ด้านหน้าทรงถือสังข์ พระหัตถ์ด้านหลังวางบนอายุธปุรุษะ คือ คทาเทวี และจักรปุรุษะ94  

 
ภาพที่ 9 ด้านหน้าของถ้ำอุทัยคีรีหมายเลข 6 เมืองเวทิศา 

(ที่มา: https://www.outlookindia.com/traveller/wp-content/uploads/2020/01/S2-PG7-

Udayagiri-Caves-03.jpg) 

 
ภาพที่ 10 รูปพระวิษณุ องค์ด้านซ้ายของประตูทางเข้า ถ้ำอุทัยคีรีหมายเลข 6 เมืองเวทิศา 

(ที่มา: https://personal.carthage.edu/jlochtefeld/picturepages/deities/udayagiri008.jpg) 

นอกจากสถาปัตยกรรมประเภทถ้ำศาสนสถานแล้ว ในสมัยราชวงศ์คุปตะเกิด

ความนิยมสร้างเทวาลัยกลางแจ้งขึ้น เช่น เทวาลัยที่อีราน เทวาลัยภีตรรโกน (Bhitargaon) เทวาลัย

ติควะหรือกังกาลีเทวี (Kaṅkālī Devī) เป็นต้น สำหรับเทวาลัยของพระวิษณุส่วนใหญ่จะประดับด้วย

ทับหลังรูปพระวิษณุในปางต่าง ๆ และมักสลักภาพเรื่องเกี่ยวข้องกับพระวิษณุบนผนังด้านนอกทั้งสาม

ทิศของเทวาลัย ทั้งนี้ผนังด้านนอกในระยะต้นมักประดิษฐานรูปพระคเณศทางทิศใต้ วราหะทางทิศ

 

94 Huntington, The art of ancient India : Buddhist, Hindu, Jain, 188 – 192. 
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ตะวันตก และพระทุรคาทางทิศเหนือ ส่วนในระยะกลางนิยมสร้างรูปอวตาร ได้แก่ วราหาวตารทาง

ทิศใต้ นรสิงหาวตารทางทิศตะวันตก และวามนาวตารทางทิศเหนือ แต่กระนั้นก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์เรื่อง

การสร้างภาพสลักบนผนังของเทวาลัยในลัทธิไวษณพนิกายแต่อย่างใด95  

เทวาลัยทศอวตาร ที่เทวคฤหะ (Deogarh) (ภาพที่ 11) รัฐมัธยประเทศ กำหนด

อายุในพุทธศตวรรษที่ 11 เป็นอาคารก่อด้วยศิลา หันหน้าไปด้านทิศตะวันตก อาคารประธานมีแผนผัง

เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนลานที่ทำส่วนเฉลียงเป็นบันไดทางขึ้นที่มีส่วนของอัฒจันทร์ศิลาอยู่ทั้งสี่ทิศ ที่มุม

ทั้งสี่ของส่วนฐานมีห้องครรภคฤหะขนาดเล็กที่พังทลายทั้งหมด แผนผังลักษณะนี้ คือ ปัญจายตนะ 

(Pañcāyatana)96 สำหรับอาคารประธานที่ส่วนบนพังทลายทั้งหมด ที่ผนังด้านนอกทั้งสามด้าน

ประดับด้วยภาพเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกาย 97 ได้แก่ รูปวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ

ทางด้านทิศใต้ นระ-นารายณะ98ทางด้านทิศตะวันออก และคเชนทรโมกษะ99ทางด้านทิศเหนือ  

พระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ (ภาพที่ 12) บนผนังด้านทิศใต้เทวาลัยทศ

อวตาร แสดงรูปพระวิษณุสี่กรทรงไสยาสน์เหนือเศษนาค ทรงกิรีฏมกุฏมีลวดลายประดับ ทรงนุ่งผ้า

สั้นบางแนบพระวรกายแล้วคาดทับด้วยเข็มขัดเชือก ทรงวางพระบาทขวาบนพระลักษมีหรือพระภูเทวี 

ถัดจากพระเทวีเป็นครุฑมีนาคพันที่คอ ถัดขึ้นไปเป็นเทพเจ้าชุมนุม ได้แก่ กรรติเกยะทรงนกยูง พระ

อินทร์ทรงช้าง พระพรหมประทับนั่งเหนือดอกบัวที่ผุดมาจากพระนาภีของพระวิษณุ พระศิวะและ

 

95 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 90 – 92. 
96 สำหรับอาคารขนาดเล็กท่ีล้อมรอบเทวาลัยลัทธิไวษณพนิกายในแผนผังปัญจายตนะมักประดิษฐาน

รูปพระวิษณุในปางต่าง ๆ หรือพระเทวี พระสูรยะ คณปติ และศิวลึงค์ ดูใน Ibid., 94 – 95. 
97 Huntington,  The art of ancient India : Buddhist, Hindu, Jain,  206 – 209 ; Singh, A 

history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 527 – 528. 
98 แสดงฉากขณะนระฟังพระนารายณะปาฐกถา ฉากนี้เป็นหนึ่งในอวตารรองใน 22 อวตาร ดูใน 

Huntington, The art of ancient India : Buddhist, Hindu, Jain, 210 – 211. 
99 แสดงฉากขณะอินทรทยุมน์ถูกสาปเป็นช้างที่ถูกสายบัวเกี่ยวพันในสระน้ำ ขณะนั้นพระวิษณุได้ทรง

ครุฑมาช่วยจากพันธนาการ เป็นการแสดงว่าทรงช่วยอาตมันของสรรพสัตว์หลุดพ้นจากสังสารวัฏ ดูใน Ibid., 211. 
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พระปารวตีประทับนั่งบนโคนนทิ และกินนระ ส่วนด้านล่างแสดงรูปอสูรมธุและไกฏภะทางด้านขวา

หันหน้าเข้าหาอายุธปุรุษะทั้งสี่ของพระวิษณุ คือ ขัทคปุรุษะ100 สังขปุรุษะ จักรปุรุษะ และคทาเทวี101 

 
ภาพที่ 11 เทวาลัยทศอวตาร ที่เทวคฤหะ รัฐมัธยประเทศ 

(ท่ีมา: https://youiascom.files.wordpress.com/2017/11/dashavatar-temple.jpg) 

 
ภาพที่ 12 พระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ บนผนังทิศใต้ของเทวาลัยทศอวตาร เมืองเทวคฤหะ 

(ท่ีมา: 

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/s/largeimage58841.html) 

 

 

 

100 หรืออาจจะเป็นปัทมปุรุษะ  
101 Desai, Iconography of Visnu : in Northern India, upto the Mediaeval Period, 27 ; เชษฐ์ 

ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 32. 
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ประติมากรรมสมัยราชวงศ์คุปตะ 

พระวิษณุ จากเมืองมถุรา รัฐอุตรประเทศ กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 10 

(ภาพที่ 13) เป็นประติมากรรมลอยตัวบนหินทรายสีแดงขนาด 105 เซนติเมตร102 ลักษณะทำเป็น

พระวิษณุสี่กร พระวรกายท่อนล่างหักหายไป ที่กิรีฏมกุฏตกแต่งลวดลายด้วยตาบวงกลมมีสิงห์คาย

อุบะ และตกแต่งด้วยพวงมาลัยไข่มุก ทรงสวมสร้อยพระศอสองเส้น คล้องยัชโญปวีตและวนมาลา นุ่ง

ผ้าโธตีแบบแนบพระวรกายแล้วคาดด้วยเข็มขัดเชือก 

 
ภาพที่ 13 พระวิษณุ จากเมืองมถุรา ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงนิวเดลี 

(ท่ีมา: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vishnu,_Gupta_artefacts_07,_National_Muse

um,_New_Delhi.jpg) 

รูปพระวิษณุหินทราย ศิลปะคุปตะ (ภาพที่ 14) แสดงเป็นพระวิษณุสี่กร พระ

หัตถ์ขวาด้านหน้าแสดงประทานพร พระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าทรงถือสังข์ที่พระโสณี พระหัตถ์ด้านหลัง

ทั้งสองวางบนอายุธปุรุษะในลักษณะเดียวกันกับพระวิษณุที่ถ้ำอุทัยคีรี ทรงสวมกิรีฏมกุฏที่ตกแต่งด้วย

ตาบกลมมีสายสร้อยและลายตารางเต็มพื้นที่ ที่ด้านข้างของหมวกมีแนวตะเข็บแสดงถึงการเย็บขอบ

 

102 Pramod Chandra, The Sculpture of India, 3000 B.C. to 1300 A.D., (Washington D.C. : 
National Gallery of Art, 1985), 76 – 77. 
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ผ้าขึ้นมาเป็นสัน ทรงเครื่องประดับเป็นกรองศอและกุณฑลขนาดใหญ่ และคล้องวนมาลา ซึ่งถือเป็น

ลักษณะสำคัญที่ช่างสมัยคุปตะนิยมใช้กับรูปทิพยบุคคล เช่น มนุษยนาคจากพิพิธภัณฑ์เมืองสาญจี103 

 
ภาพที่ 14พระวิษณุ จากพิพิธภัณฑ์เมืองสาญจี 

(ท่ีมา: http://dsal.uchicago.edu/images/aiis/images/large/ar_040283.jpg) 

พระกฤษณะโควรรธนะ (ภาพที่ 15) พบที่เมืองพาราณสี (Varanasi) กำหนด

อายุในพุทธศตวรรษที่ 10 มีลักษณะเป็นประติมากรรมลอยตัว ขนาด 212 เซนติเมตร ส่วนพระพักตร์

เสียหาย มัดพระเกศาเป็นจุกและปล่อยลงข้างพระอังสะ บนพระวรกายสวมเครื่องประดั บที่พระศอ 

และพระกร รวมทั้งคาดกฏิสูตรเฉียงผูกเป็นโบไว้ข้างพระโสณีด้านขวา พระกฤษณะองค์นี้ทรงยกภูเขา

โควรรธนะด้วยพระหัตถ์ข้างซ้าย ส่วนพระหัตถ์ข้างขวาวางไว้บนผ้ากฏิสูตร104  

 

103 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเทวรูปพระวิษณุ จากหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย, 17. 

104 Huntington,  The art of ancient India : Buddhist, Hindu, Jain,  194 – 195 ; Singh, A 
history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 513 – 514. 
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ภาพที่ 15 พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะแห่งพาราณสี 

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Bharat Kala Bhavan  

(ท่ีมา: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Krishna_Govardhana._Bharat_Kala_Bhavan,_ni03-24.jpg) 

สมัยหลังราชวงศ์คุปตะ105 

บริเวณรัฐมหาราษฏร์ได้อยู ่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วกาฏกะ (พุทธ

ศตวรรษที่ 9 – 11) เกิดการสร้างศิลปกรรมประเภทถ้ำศาสนสถานทั้งในพุทธศาสนา และศาสนา

พราหมณ์ โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะคุปตะสกุลช่างสารนาถผสมผสานกับศิลปะอินเดียโบราณ แต่

เนื่องจากสร้างขึ้นหลังสมัยราชวงศ์คุปตะเล็กน้อยจึงเรียกศิลปกรรมในระยะนี้ว่า ศิลปะสมัยหลังคุปตะ 

ถ้ำศาสนสถานที่สำคัญ เช่น ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ถ้ำเอเลฟันตะ เป็นต้น 106 เนื่องจากศิลปกรรมที่

สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังราชวงศ์คุปตะจะมีรูปแบบและลักษณะทางศิลปะที่แตกต่างกันในแต่ละแห่ง ที่

อยู่ภายใต้การปกครองโดยราชวงศ์ต่าง ๆ ดังนั้นจึงจัดแบ่งออกเป็นพื้นที่อินเดียภาคเหนือ และพื้นที่

อินเดียภาคใต้ ซึ่งทางประวัติศาสตร์ศิลปะจะจัดอยู่ในช่วงศิลปะสมัยกลาง107 

 

105 ศิลปะหลังคุปตะเป็นคำที่ใช้เรียกศิลปะที่สืบจากศิลปะคุปตะ มีลักษณะแตกต่างเล็กน้อย และอยู่
สมัยราชวงศ์คุปตะ ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, 23. 

106 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, 24. ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 
ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 21, 87, 96. 

107 เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 21. 
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2.1.2.4 อินเดียสมัยกลาง (พุทธศตวรรษที่ 12 – 18) 

เมื่อราชวงศ์คุปตะและวกาฏกะเสื่อมอำนาจลง อินเดียได้แตกออกเป็นรัฐต่าง ๆ 

ที่ทำสงครามแย่งชิงดินแดนระหว่างกันอยู่เสมอ สามารถแบ่งอินเดียสมัยกลางออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มอาณาจักรอินเดียภาคเหนือ และกลุ่มอินเดียภาคใต้108 

อินเดียภาคเหนือ 

ราชวงศ์ปาละ และราชวงศ์เสนะ (พุทธศตวรรษที่ 14 – 18)109 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ราชวงศ์ปาละได้ครอบครองพิหารและเบงกอล กษัตริย์

พระองค์สำคัญ คือ พระเจ้าธรรมปาละ (พ.ศ. 1313 – 1353) และพระเจ้าเทวปาละ (พ.ศ. 1353 – 

1393) ในสมัยของพระองค์ได้ติดต่อกับราชวงศ์ไศเลนทร์บนเกาะสุมาตรา และถือได้ว่าพุทธศาสนา

แบบลัทธิตันตระได้เจริญรุ่งเรือง แต่กระนั้นราชวงศ์ปาละก็อุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์แบบตันตระ 

รวมทั้งลัทธิไวษณพนิกายด้วย หลังจากที่ราชวงศ์ปาละสิ ้นสุดลง ราชวงศ์เสนะได้เข้าปกครอง

ดินแดนเบงกอล และอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย รวมทั้งต่อต้านศาสนาพุทธ110 

รูปพระวิษณุ (ภาพที่ 16) จากพิพิธภัณฑ์กรุงนิวเดลี ศิลปะปาละตอนปลาย111 

(ราชวงศ์เสนะ) กำหนดอายุในพุทธศตวรรษท่ี 18112 เป็นประติมากรรมศิลานูนสูง ที่ส่วนยอดของแผ่น

หลังทำเป็นปลายแหลม มักทำเป็นรูปพระวิษณุสี่กร พระหัตถ์ขวาด้านหน้าแสดงวรมุทรา พระหัตถ์

ขวาด้านหลังทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังทรงโอบคทา และพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าทรงสังข์ ใน

ศิลปะราชวงศ์ปาละ-เสนะ กิรีฏมกุฏจะแสดงเป็นส่วนกะบังหน้าประดับด้วยตาบสามตาบ และหมวก

 

108 เรื่องเดียวกัน. 
109 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, 30 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 

ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 134. 
110 แบชัม, ภารตรัตนะ, 143 – 144, 148 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้, 22, 134. 
111 อาจจะกำหนดไว้ในศิลปะปาละตอนกลาง กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 16 ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, 

รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเน ย์, (นครปฐม : 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561), 72 – 73. 

112 เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 140. 
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ทรงกระบอกมีขนาดเล็กกว่าเส้นรอบวงพระเศียรที่ด้านบนประดับด้วยอามลกะขนาดใหญ่113 ทรงสวม

เครื่องประดับจำนวนมาก นุ่งผ้าเหนือระดับพระชงฆ์แบบแนบพระวรกาย  

 
ภาพที่ 16 พระวิษณุ ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์กรุงนิวเดลี 

(ท่ีมา: http://www.art-and-archaeology.com/india/museums/dnm3.html) 

อินเดียภาคใต้  

1) ราชวงศ์จาลุกยะ (ปลายพุทธศตวรรษที่ 11 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 12) 

ในขณะที่ราชวงศ์คุปตะเสื่อมสลายลง ในอินเดียภาคใต้เกิดการแพร่กระจาย

วัฒนธรรมของชาวอารยันที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมดราวิเดียน ประกอบกับที่เขตเดคข่าน

ราชวงศ์วกาฏกะได้ล่มสลายลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ทำให้ภาคตะวันตกและภาคกลางของ

คาบสมุทรอินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์จาลุกยะแห่งพาทามิ กษัตริย์ราชวงศ์นี้อุปถัมภ์

ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย ได้เริ่มต้นใช้สัญลักษณ์ประจำราชวงศ์เป็นรูปหมูป่า รวมทั้งจารึก

ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระวิษณุในภาควราหาวตารเสมอ ประการสำคัญ คือ การสร้าง

 

113 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 72. 
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ถ้ำพาทามิหมายเลข 3 อุทิศถวายแด่พระวิษณุ โดยพระเจ้ากีรติวรมันที่ 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 

1109 – 1140)114 

กษัตริย์องค์สำคัญของราชวงศ์จาลุกยะ คือ พระเจ้าปุลเกศินที่ 2 (ครองราชย์

ระหว่าง พ.ศ. 1152 – 1158) พระองค์ทรงป้องกันการรุกรานจากพระเจ้าหรรษะได้สำเร็จ แต่กลับ

พ่ายแพ้ต่อพระเจ้านรสิงหวรมันที่ 1 แห่งราชวงศ์ปัลลวะ ทำให้ในพุทธศตวรรษที่ 12 ราชวงศ์จาลุกยะ 

แบ่งเป็นอาณาเขตตะวันออกและตะวันตก จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 13 ถูกราชวงศ์ราษฏะกูตะยึด

อำนาจ แต่ในภายหลังราชวงศ์จาลุกยะแห่งกัลยานีก็กลับมามีอำนาจใหม่อีกครั้ง และในพุทธศตวรรษ

ที่ 17 ไดส้ลายเป็น 3 อาณาจักร ได้แก่ อาณาจักรยาทวะ กากะตียะ และฮอยสาละ115 

ถ้ำพาทามิ (Badami cave) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐกรรณาฏกะ เป็น

ถ้ำศาสนสถานที่ขุดเข้าไปในภูเขาหินทรายสีแดง ประกอบด้วยส่วนระเบียงด้านหน้า ห้องโถงตรงกลาง 

และห้องครรภคฤหะขนาดเล็กที่ด้านในสุด116 โดยมีถ้ำศาสนสถานจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ถ้ำหมายเลข 

1 สร้างขึ้นในลัทธิไศวนิกาย ถ้ำหมายเลข 2 และ3 เป็นถ้ำของลัทธิไวษณพนิกาย และถ้ำหมายเลข 4 

เป็นถ้ำของศาสนาเชน ถ้ำท้ังสี่เรียงกันจากทิศตะวันตก - ตะวันออก และหันหน้าทางทิศเหนือ117 

ถ้ำพาทามิหมายเลข 3 เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สุด จากจารึกของพระเจ้ามังคเลศ 

(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1140 – 1152)118 กล่าวถึง การอุทิศบุญกุศลในศักราชตรงกับปี พ.ศ. 1121 

ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ากีรติวรมันผู้เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ ได้แผ่ขยายดินแดนอย่างกว้างขวาง ส่วน

จารึกอีกหลักหนึ่งพบที่รูปสลักบนผนังถ้ำในตอนวราหาวตารซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการกู้แผ่นดินจาก

อสูร ดังนั้นการสร้างรูปวราหะจึงแสดงนัยในรูปของผู ้กอบกู้ และขยายดินแดนออกไปพร้อมกัน 

นอกจากนั้นที่คอสองมีภาพเล่าเรื่องอื่น ๆ เช่น ภาพนรสิงหาวตารกำลังสังหารหิรัณยกศิปุ พระวิษณุ

 

114 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 
12th century, 512, 553 – 554. 

115 แบชัม, ภารตรัตนะ, 151– 153. 
116 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 

12th century, 629. 
117 James Burgess, Report on the Elura cave temples and Brahmanical and Jaina Caves 

in Western India, (London : Trubner & co., 1883), 50. 
118 พระโอรสองค์เล็กในพระเจ้าปุลเกศินที่ 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1086 – 1109) และพระ

เชษฐาของพระเจ้ากีรติวรมันที่ 1 ดูใน Huntington, The art of ancient India : Buddhist, Hindu, Jain, 285. 
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ทรงครุฑ การกวนเกษียรสมุทร เป็นต้น119 สำหรับภาพประติมากรรมนูนสูงบนผนังถ้ำแสดงการสืบ

ทอดศิลปะราชวงศ์คุปตะ-วกาฏกะ เช่น พระวิษณุแปดกรหรือไวกูณฐจตุรมูรติ120 (ภาพที่ 17) ภาพ

พระวิษณุโภคสถานกมูรติประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาเหนือเศษนาค121 ภาพวราหะสี่กร (ภาพที่ 18) 

ภาพพระหริหระสี่กร (ภาพท่ี 21) และภาพวามนาวตารในฉากตรีวิกรม122 (ภาพที่ 19) 

 
ภาพที่ 17 พระวิษณุแปดกรหรือไวกูณฐจตุรมูรติ ที่เฉลียงด้านหน้า จากถ้ำพาทามิหมายเลข 3  

(ท่ีมา: ศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชล)ี 

 

119 Burgess, Report on the Elura cave temples and Brahmanical and Jaina Caves in 
Western India,  50 - 51. Huntington ; The art of ancient India : Buddhist, Hindu, Jain,  285 ; Singh, A 
history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 629 

120 การแสดงภาคจตุรมูรติหรือวยูหะทั้งสี่เป็นภาคปรากฏแห่งพระวิษณุในรูปลักษณ์ที่มีสี่เศียรสี่กร 
(หรือแปดกร) โดยปกติจะแสดงภาควาสุเทวะในรูปบุรุษ สังกรรษณะในรูปสิงโต ปรัทยุมนะในรูปหมูป่า และอนิรุทธะ
ในรูปอสูร ดูใน Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 32. 

121 Rao ได้จัดรูปพระวิษณุสถานกมูรติจากถ้ำพาทามิหมายเลข 3 อยู่ในกลุ่มของพระวิษณุที่แสดงใน
ภาคโภคะ ดูใน Rao, Elements of Hindu Iconography Volume 1, 87 – 89. 

122 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 
12th century, 629. 
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ภาพที่ 18 พระวิษณุโภคสถานกมูรติ (ซ้าย) และวราหาวตาร (ขวา) ระเบียงถ้ำพาทามิหมายเลข 3 

(ท่ีมา: ศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชล)ี  

  
ภาพที่ 19 พระหริหระ (ซ้าย) และวามนาวตารฉากตรีวิกรม (ขวา) ถ้ำพาทามิหมายเลข 3 

(ท่ีมา: ศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชล)ี  
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2) ราชวงศ์ปัลลวะ (พุทธศตวรรษที่ 12 – 15) 

อาณาจักรปัลลวะปกครองทางด้านฝั่งโคโรเมนเดลในบริเวณตนไทมันทลัม 

(Tondaimandalam) ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ในช่วงแรกได้ทำสงครามกับอาณาจักรข้างเคียงอยู่

บ่อยครั้ง ตั้งแต่สมัยพระเจ้ามเหนทรวรมันที่ 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1133 – 1173) จนกระท่ังใน

สมัยพระเจ้านรสิงหวรมันที่ 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1173 – 1211) ทรงได้รับชัยชนะเหนือ

ราชวงศ์จาลุกยะของพระเจ้าปุลเกศินที่ 2 และเข้ายึดครองนครพาทามิ ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 15 

อาณาจักรปัลลวะอยู่ภายใต้อำนาจราชวงศ์โจฬะของพระเจ้าอทิตยวรมันที่ 1123 

ศาสนสถานสมัยราชวงศ์ปัลลวะ 

ทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมพบหลักฐานที่แสดงถึงความนิยมในการ

สร้างศาสนสถานถวายแด่เทพเจ้าของอารยันอย่างชัดเจน เช่น ศาสนสถานที่มามัลลปุรัม124 

ศาสนสถานที่เมืองมามัลลปุรัม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านรสิงหวรมันที่ 1 

ตั้งอยู่ที่เมืองท่ามามัลลปุรัม ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมประเภทถ้ำศาสนสถานที่มีการสลักภาพนูนสูง

เล่าเรื่องเทพเจ้าต่าง ๆ เช่น ถ้ำวราหะ125 มีการสลักภาพวราหาวตาร พระวิษณุตรีวิกรม126 คชลักษมี 

พระทุรคา เป็นต้น (ภาพที่ 20) ลักษณะของประติมากรรมนูนสูงแตกต่างจากศิลปะแถบเดคข่านที่

แสดงความเรียบง่ายปราศจากเครื่องประดับ และสูงเพรียวกว่า127 

 

123 แบชัม, ภารตรัตนะ, 152 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใ ต ้ ,  22 ; Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 
century, 557 – 558. 

124 แบชัม, ภารตรัตนะ, 152 ; Singh, A history of ancient and early medieval India : from 
the Stone Age to the 12th century, 558. 

125 อาจจะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามเหนทรที่ 1 จากลักษณะของแผงประดับสถาปัตยกรรมทีด่้านหน้า
อิทธิพลศิลปะราชวงศ์จาลุกยะ ดูใน Huntington, The art of ancient India : Buddhist, Hindu, Jain, 297. 

126 อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่พระเจ้านรสิงหวรมันที่ 1 ทรงมีชัยชนะเหนือ
พระเจ้าปุลเกศนิท่ี 2 การสร้างภาพวราหาวตารและตรีวิกรมจึงเป็นเกี่ยวกับการพิชิตดินแดนต่าง ๆ ดูใน Ibid., 298. 

127 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 
12th century, 634. 
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ภาพที่ 20 วราหาวตาร และคชลักษมี (ซ้าย) พระทุรคา และวามนาวตารในฉากตรีวิกรม (ขวา) 

ภายในถ้ำวราหะ เมืองมามัลลปุรัม 
(ท่ีมา: ศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชล)ี  

ภาพสลักพระวิษณุอนันตศายิน (ภาพที่ 21) ภายในถ้ำมหิษาสูรมรรทินี จัดอยู่

ในกลุ่มศิลปะปัลลวะที่มักสร้างเป็นถ้ำศาสนสถานมีห้องขนาดเล็กแผนผังไม่ซับซ้อน ที่ผนังของถ้ำ

แสดงภาพพระวิษณุบรรทมอยู่บนเศษนาค ที่ปลายพระบาทมีอสูรมธุและไกรฏภะพยายามรบกวน

พระองค์ ลักษณะเฉพาะของพระวิษณุในสมัยราชวงศ์ปัลลวะ คือ ท่าบรรทมแบบราบ พระกรขวาวาง

ยืดเหยียด กิรีฏมกุฏเรียบ และทรงนุ่งผ้าโธตียาวเรียบ ลักษณะดังกล่าวส่งอิทธิพลให้กับประติมากรรม

เทวรูปรุ่นเก่าในภาคกลาง และคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย128 

 
ภาพที่ 21 พระวิษณุอนันตศายิน ที่ถ้ำมหิษาสูรมรรทนี เมืองมามัลลปุรัม 

(ท่ีมา: https://live.staticflickr.com/5623/23971372825_4e0beb3700_b.jpg) 

 

128 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, 25 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 
ประวัต ิศาสตร ์ศ ิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , 124 ; Singh, A history of ancient and early 
medieval India : from the Stone Age to the 12th century, 634. 
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ถ้ำกฤษณะมณฑป เป็นถ้ำศาสนสถานที่ขุดเข้าไปในภูเขาเช่นเดียวกัน ที่ผนัง

ด้านในสุดแสดงแผงภาพยาวขนาดใหญ่ เล่าเรื่องตอนพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะเพื่อปกป้องเหล่า

โคปาลและโคปี (ภาพที่ 22) จากรูปสลักพระกฤษณะยืนตริภังค์กำลังยกภูเขาด้วยพระหัตถ์ข้างซ้าย 

พระหัตถ์ข้างขวาวางไว้ที่พระโสณีขวา ทำเกศาคล้ายชฎามกุฏ และทรงนุ่งผ้าสมพตสั้นถกรั้งแล้วคาด

ด้วยผ้าเป็นแนวตรง ที่ด้านข้างของพระองค์เป็นโคปาล-โคป ีพระพลราม และพ้ืนหลังแสดงรูปฝูงโค129  

 
ภาพที่ 22 พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ จากถ้ำกฤษณะมณฑป เมืองมามัลลปุรัม 

(ท่ีมา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krishna_Mandapam_-_2.jpg) 

เทวาลัยปัญจรถะ เมืองมามัลลปุรัม เป็นเทวาลัยที่สร้างด้วยการสกัดศิลา

ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเทวาลัยหรือรถะที่มีชื่อตามกลุ่มปาณฑพในมหากาพย์มหาภารตะ ได้แก่ 

ธรรมราชรถะ ภีมรถะ130 เทราปตีรถะ อรชุนรถะ และสหเทพรถะ สำหรับธรรมราชรถะ131 มีลักษณะ

เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมที่ทำส่วนชั้นหลังคาเป็นวิมานซ้อนชั้น ประการสำคัญของธรรมราชรถะ132 คือ 

 

129 C. Sivaramamurti,  Mahabalipuram, 6th ed. ( New Delhi : Archaeological Survey of 
India, 2004), 21 – 22. 

130 สันนิษฐานว่าเป็นเป็นเทวาลัยพระวิษณุ จากลักษณะแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อาจจะใช้ประดิษฐาน
พระวิษณุอนันตศายิน ดูใน Huntington, The art of ancient India : Buddhist, Hindu, Jain, 308 – 309. 

131 ธรรมราชรถะสันนิษฐานว่าเป็นเทวาลัยถวายแด่พระศิวะเนื่องจากที่ภายในของเทวาลัยมีภาพสลัก
รูปโสมาสกันทมูรติ ที่มีพระพรหมและพระวิษณุกำลังเข้าเฝ้าทั้งสองพระองค์ ดูใน Ibid., 309 – 311. 

132 นอกจากรูปเหมือนของพระเจ้านรสิงหวรมันที่ 1 แล้ว ยังมีการสลักรูปเทพเจ้าอื่น ๆ ได้แก่ พระ
วิษณุสี่กร พระกฤษณะปราบนาคกาลิยะ พระพรหม พระสกันทะ พระศิวะคงคาธร เป็นต้น ดูใน Sivaramamurti, 
Mahabalipuram, 12 – 14. 
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การสร้างรูปประติมากรรมพระเจ้านรสิงหวรมันที่ 1 (ภาพที่ 23) พร้อมจารึกของพระองค์ไว้บนผนัง

ด้านนอกของรถะแห่งนี้133 ลักษณะรูปเหมือนของพระองค์ แสดงลักษณะการแต่งกายของกษัตริย์ที่

สวมหมวกทรงกระบอก นุ่งโธตียาวแล้วคาดผ้ากฏิสูตร ซึ่งคล้ายคลึงกับรูปพระวิษณุเป็นอย่างมาก 

  
ภาพที่ 23 ธรรมราชรถะ เมืองมามัลลปุรัม (ซ้าย) รูปประติมากรรมพระเจ้านรสิงหวรมันที่ 1 (ขวา)  

(ท่ีมา: ศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชล)ี  

นอกเหนือจากที่ธรรมราชรถะแล้วรูปเหมือนของกษัตริย์ราชวงศ์ปัลลวะที่ถ้ำ

อาทิวราหะ-เปรุมาฬ (Ādivarāha-Perumāḷ) กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - ต้นพุทธ

ศตวรรษที่ 13 ถ้ำแห่งนี้มีลักษณะเป็นถ้ำขุดเข้าไปในภูเขาเช่นเดียวกัน ที่บนผนังของถ้ำทั้งสองฝั่งได้มี

การสลักภาพเทพเจ้า ได้แก่ ภาพทุรคาแปดกร พระลักษมี ศิวะคงคาธร พระพรหม พระวิษณุ และ

ศังกรนารายณะ นอกจากนั้นมีการสร้างรูปกษัตริย์และพระเทวีจำนวน 2 ภาพ134 ได้แก่ ภาพกษัตริย์

ประทับนั่งลลิตาสนะพร้อมด้วยพระเทวียืนเข้าเฝ้า และภาพกษัตริย์ทรงยืนจับพระหัตถ์พระเทวีองค์

 

133 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 
12th century, 636. 

134 H. Krishna Sastri สันนิษฐานว่าภาพกษัตริย์ประทับนั่งเป็นพระเจ้านรสิงหวรมันท่ี 1 และกษัตริย์
ประทับยืนเป็นพระเจ้ามเหนทรวรมันที่ 1 ส่วน C. Sivaramamurti มีความเห็นแตกต่างออกไป คือ กษัตริย์ประทับ
นั่งเป็นพระเจ้าสิงหวิษณุ ส่วนอีกองค์เป็นพระเจ้ามเหนทรวรมันที่ 1 ดูใน H. Krishna Sastri, Two Statues of 
Pallava Kings and five Pallava Inscriptions in a rock-cut Temple at Mahabalipuram, (Archaeological 
Survey of India : New Delhi, 1926), 4 ; Sivaramamurti, Mahabalipuram, 19. 
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หนึ่ง และมีพระเทวีอีกองค์หนึ่งอยู่ด้านหลัง135 (ภาพที่ 24) และปรากฏจารึกที่ทั้งสองภาพ136 ลักษณะ

สำคัญของภาพดังกล่าว คือ การทำกิรีฏมกุฏทรงกระบอกที่ทำด้านบนเป็นปุ่มนูน 

  
ภาพที่ 24 ภาพกษัตริย์ราชวงศ์ปัลลวะประทับนั่ง (ซ้าย) ภาพกษัตริย์ราชวงศ์ปัลลวะประทับยืน (ขวา) 

จากถ้ำอาทิวราหะ  
(ท่ีมา: H. Krishna Sastri, Two Statues of Pallava Kings and five Pallava Inscriptions in a 

rock-cut Temple at Mahabalipuram, Plate II.)  

 

ประติมากรรมสมัยราชวงศ์ปัลลวะ 

ประติมากรรมพระว ิษณุในศิลปะป ัลลวะตอนปลาย จากติร ุกเกวสัล  

(Tirukkaraivasal) (ภาพที่ 25) กำหนดอายุในปลายพุทธศตวรรษที่ 14 สำหรับรูปพระวิษณุได้แสดง

พัฒนาการสืบต่อจากศิลปะปัลลวะตอนต้น เพียงแต่เพิ่มลวดลายตกแต่งบนกิรีฏมกุฏที่มีขนาดสูงขึ้น 

เช่น ตาบกลม พวงอุบะไข่มุก ฯลฯ เริ่มสวมเครื่องประดับจำนวนมาก รวมทั้งยัชโญปวีตที่เป็นสร้อย

ไข่มุกหลายเส้นที่มีตัวห้ามบนพระอุระ ทรงนุ่งโธตียาวที่คาดกฏิสูตรเรียบห้อยเป็นวงโค้งแล้วจึงคาด

 

135 Sastri, Two Statues of Pallava Kings and five Pallava Inscriptions in a rock-cut 
Temple at Mahabalipuram, 1 – 3. 

136 จารึกแรกกล่าวถึง อทิราชสิงหวิณณโพตตระ และจารึกอีกหลักกล่าวถึง อทิราชมเหนทรโพตตะ ดู
ใน Ibid., 3. 
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เข็มขัดหัวสิงห์ที่ปล่อยชายหูกระต่าย การถือสิ่งของในพระหัตถ์ด้านหลังมักอยู่ในท่ากฏกมุทราที่จะ

กลายเป็นกรรตรีมุทราในศิลปะสมัยราชวงศ์โจฬะ137 

 
ภาพที่ 25 พระวิษณุ จากติรุกกเรวสัล ปัจจุบันอยู่ที่ Tanjore Art Gallery 

(ท่ีมา: http://dsal.uchicago.edu/images/aiis/images/large/ar_009892.jpg) 

3) ราชวงศ์โจฬะ (พุทธศตวรรษที่ 15 – 18)138 

ในพุทธศตวรรษที ่ 15 อาณาจักรปัลลวะได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ ่งของ

อาณาจักรโจฬะ โดยพระเจ้าอาทิตยะท่ี 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1413 – 1496) สำหรับอาณาจักร

โจฬะถือเป็นหนึ่งในสามอาณาจักรเริ่มแรกของคาบสมุทรก่อนจะตกอยู่ภายใต้อาณาจักรปัลลวะ และ

ได้มีอำนาจขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เป็นเวลาถึง 300 ปี139  

 

137 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเทวรูปพระวิษณุ จากหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย, 25 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อ
เครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์, 119 – 121, 181, 233, 260. 

138 เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 21. 
139 แบชัม, ภารตรัตนะ, 153. 
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ราชวงศ์โจฬะรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพระเจ้าราชราชะที่ 1 (ครองราชย์ระหว่างปี 

พ.ศ. 1528 – 1557) โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าราเชนทระที่ 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1557 – 

1613) ทรงส่งกองเรือเข้ายึดอาณาจักรศรีวิชัยบนคาบสมุทรมลายู อย่างไรก็ตามการยึดครองของ

พระองค์ก็เป็นเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 18 อาณาจักรโจฬะก็สิ้นอำนาจลง 

สำหรับจารึกของพระเจ้าราชราชะที่ 1 ได้กล่าวว่า ทรงเป็นดังอุลกลันทะเปรุมัล (Ulakalanda 

Perumal) หรือผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ควบคุมทั้งโลก ซึ่งลักษณะดังกล่าวเหมือนกับพระวิษณุผู้ครอบครองทั้ง

จักรวาลด้วยการก้าวพระบาทสามครั้ง140 

รูปพระวิษณุ พระศรี และพระภูเทวี จากรัฐทมิฬนาฑู ศิลปะโจฬะตอนต้น 

(ครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 15 – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 16)141 (ภาพที่ 26) ลักษณะของพระวิษณุทรงมีสี่กร 

พระหัตถ์ขวาด้านหน้าแสดงอภัยมุทรา พระหัตถ์ขวาด้านหลังถือจักรและสังข์ในท่ากรรตรีมุทราหรือ

การคีบสิ่งของ และพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าทรงวางไว้ที่พระโสณีหรือกฏยวลัมพิตมุทรา ทรงสวมกิรีฏม

กุฏที่มีการตกแต่งเต็มพื้นที่ สวมเครื่องประดับจำนวนมาก ทรงนุ่งโธตียาวมีริ้วแล้วคาดด้วยกฏิสูตร

ห้อยโค้งสองชั้นผูกโบที่ด้านข้างพระโสณี แล้วจึงผูกเข็มขัดหัวสิงห์ปล่อยชายหูกระต่าย 

 
ภาพที่ 26 พระวิษณุ พระศรี และพระภูเทวี ศิลปะโจฬะตอนต้น  

ปัจจุบันอยู่ที่ The Cleveland Museum of Art 

(ท่ีมา: https://www.clevelandart.org/art/1963.104) 

 

140 แบชัม, ภารตรัตนะ, 153 – 155 ; Singh, A history of ancient and early medieval India : 
from the Stone Age to the 12th century, 555, 559. 

141 Chandra, The Sculpture of India, 3000 B.C. to 1300 A.D., 188 – 189. 
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รูปพระวิษณุจากประติมากรรมชุดกัลยาณสุนทรมูรติ จากติร ุเวนกทุ  

(Tiruvenkadu) (ภาพที่ 27) กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นประติมากรรมทำจากสำริดแสดง

รูปพระศิวะขนาดสูงที่สุดในกลุ่ม กำลังจับพระหัตถ์พระปารวตีที่มีขนาดย่อมลงมาและมีขนาดเท่ากับ

พระวิษณุ พร้อมด้วยพระลักษมีที ่มีขนาดเล็กที ่สุด 142 ลักษณะของรูปพระวิษณุ แสดงรูปแบบ

ศิลปะโจฬะอย่างเด่นชัดทั้งการทรงกิรีฏมกุฏตกแต่งลวดลายเต็มพื้นที่ การทรงเครื่องประดับจำนวน

มาก การนุ่งผ้าโธตียาวคาดทับด้วยกฏิสูตรที่ตกเป็นวงโค้งแคบที่ด้านหน้า และคาดเข็มขัดหัวสิงห์

ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นการถือสิ่งของในพระหัตถ์ด้านหลังก็แสดงในท่ากรรตรีมุทราชัดเจน 

 
ภาพที่ 27 ประติมากรรมชุดกัลยาณสุนทรมูรติ จากติรุเวนกทุ ปัจจุบันอยู่ที่ Tanjore Art Gallery 

(ท่ีมา: http://dsal.uchicago.edu/images/aiis/images/large/ar_011857.jpg) 

2.1.3 สรุปพัฒนาการและหลักฐานทางโบราณคดีของลัทธิไวษณพนิกายในประเทศอินเดีย 

1) พัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกาย : ลัทธิไวษณพนิกายนับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้า

สูงสุด โดยในระยะแรกเริ่มพระวิษณุเป็นหนึ่งในเทพเจ้าพระเวทในกลุ่มเทพเจ้าแสงอาทิตย์ ต่อมาใน

สมัยมหากาพย์ได้เกิดการผสมผสานความเชื่อของพระเวทเข้ากับลัทธิท้องถิ่นท่ีมีการเคารพบูชาวีรบุรุษ

และเทพเจ้าต่าง ๆ เช่น การบูชาพระวาสุเทวะ-กฤษณะในลัทธิภาควัต ลัทธิบูชาโคปาละ-กฤษณะ 

ลัทธินารายณะ เป็นต้น จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงปุราณะจึงเกิดการรวบรวมและรจนาคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับ

ศาสนาขึ้น ประการสำคัญคือพระวิษณุได้ขึ้นเป็นเทพเจ้าสูงสุดของลัทธิ หลังจากที่ลัทธิไวษณพนิกาย

ได้มีผู้นับถืออย่างแพร่หลายแล้วได้เกิดการสร้างเทวรูป ในส่วนนี้ได้มีการอธิบายภาคปรากฏของพระ

 

142 Huntington, The art of ancient India : Buddhist, Hindu, Jain, 533 – 534. 
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วิษณุตามระบบปาญจราตระ เช่น แนวคิดวยูหะ (ภาคเทพเจ้าทั้งสี่) แนวคิดวิภวะ (เก่ียวกับการอวตาร) 

และแนวคิดอรรฉาที่เกี่ยวข้องกับภาคปรากฏในรูปเคารพ ซึ่งได้มีคัมภีร์ที่อธิบายรูปลักษณ์ของพระ

วิษณุจำนวนมาก หลังจากนั้นลัทธิไวษณพนิกายก็ได้พัฒนาขึ้นอีกครั้งโดยเหล่าอัลวารฺ มีท่านรามานุชะ

เป็นอาฉารยะคนสำคัญ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลต่อแนวคิดและแนวปฏิบัติของลัทธิไวษณพ

นิกายทั้งในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2) หลักฐานทางโบราณคดี : ระยะแรกปรากฏหลักฐานในจารึกตั้งแต่สมัยราชวงศ์โมริยะ 

– ศุงคะ (พุทธศตวรรษที่ 3 – 6) ส่วนใหญ่เป็นการบูชาพระวาสุเทวะในลัทธิภาควัต ต่อมาสมัยราชวงศ์

กุษาณะ - สาตวาหนะ (พุทธศตวรรษที่ 6 – 10) จึงเริ่มปรากฏรูปเคารพขึ้นที่แถบมถุราทั้งที่เป็นรูป

พระวาสุเทวะ รูปปรากฏตามแนวคิดวยูหะ รวมทั้งรูปพระวิษณุสี่กรขึ้นครั้งแรก จนกระทั่งเข้าสู่สมัย

ราชวงศ์คุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9 – 11) พระวิษณุได้ขึ้นเป็นเทพเจ้าสูงสุด เกิดการสร้างรูปพระวิษณุที่

นอกเหนือจากรูปสี่กรที่รวมถึงภาคอวตารต่าง ๆ เมื่อราชวงศ์คุปตะล่มสลายได้เกิดการสร้างงาน

ศิลปกรรมตามสุนทรียะของแต่ละกลุ่มช่างภายใต้ราชวงศท์ี่ปกครองในดินแดนอินเดียภาคเหนือและใต้ 

เรียกว่า อินเดียสมัยกลาง (พุทธศตวรรษที่ 12 – 18) โดยราชวงศ์ที่สำคัญ ได้แก่ ราชวงศ์ปาละ-เสนะ 

และศิลปะราชวงศ์ปัลลวะ-โจฬะ 

สำหรับลัทธิไวษณพนิกายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 10 แล้วจึงพบการนับถืออย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นต้นไป ใน

ระยะเวลาแรกหลักฐานที่พบได้แสดงการรับลัทธิไวษณพนิกายผ่านวัฒนธรรมอินเดียอย่างชัดเจน ทั้ง

จารึกอักษรปัลลวะ-หลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต รวมทั้งประติมากรรมที่แสดงรูปแบบศิลปกรรมของทั้ง

อินเดียภาคเหนือ และภาคใต ้
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2.2 ไวษณพนิกายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏหลักฐานกระจายอยู่ตามรัฐหรือ

อาณาจักรโบราณต่าง ๆ สามารถแบ่งได ้5 บริเวณ ได้แก่ บริเวณคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะสุมาตรา 

หมู่เกาะชวา เวียดนามภาคกลาง ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมา (แผนที่ที่ 1) 

 

แผนที่ที่ 1 แผนที่แสดงตำแหน่งเมืองโบราณท่ีพบลัทธิไวษณพนิกายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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2.2.1 ไวษณพนิกายในคาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะสุมาตรา 

พื้นที่คาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะสุมาตราได้ปรากฏหลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพ

นิกายตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 10 ซึ่งถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ไวษณพนิกายได้แพร่หลายอย่างมากในพื้นที่คาบสมุทรมลายู แต่

หลังจากช่วงเวลานี้พุทธศาสนา ลัทธิมหายานได้เจริญขึ้น จึงทำให้ลัทธิไวษณพนิกายค่อย ๆ ลด

บทบาทความสำคัญไปตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 แต่กระนั้นก็ยังปรากฏการนับถือลัทธินี้อย่างประปราย 

ประวัติการนับถือลัทธิไวษณพนิกาย 

ช่วงเริ ่มแรกยุคประวัติศาสตร์บนคาบสมุทรมลายู และเกาะสุมาตรา ตรงกับช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 6 – 12 ตามบันทึกของจีนได้ระบุถึงรัฐเล็กรัฐน้อยจำนวนมาก เช่น พันพัน จิถู โมโลยู ฯลฯ 

รัฐเหล่านี้มีการนับถือทั้งพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ กล่าวคือ จดหมายเหตุจีนราชวงศ์เหลียง

และบันทึกม้าตวนลิน (Ma Tuan-lin) กล่าวถึงรัฐพันพันยอมรับวัฒนธรรมอินเดียรวมทั้งนับถือ

พราหมณ์เป็นชนชั้นที่เกี ่ยวข้องกับการปกครอง143 ส่วนที ่รัฐจิถูตามบันทึกม้าตวนลินได้ระบุถึง

พราหมณ์ในราชสำนัก และรัฐโมโลยูหรือมลายูเป็นรัฐที่พระภิกษุอ้ีจิงเดินทางมาพำนักในปี พ.ศ. 1214 

สำหรับรัฐนี้ต่อมาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย144 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 การติดต่อค้าขายทางทะเลระหว่างจีนและอาหรับได้

เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เส้นทางการค้าทางทะเลงจึงทวีความสำคัญขึ้นไปโดยปริยาย ดังนั้นจึงเป็น

สาเหตุทำให้เกิดอาณาจักรศรีวิชัยในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 13 สอดคล้องกับบันทึกพระภิกษุอ้ีจิง และ

จารึกของพระเจ้าชัยนาศที่กล่าวถึงการปราบปรามบ้านเมืองบนเกาะบังกา และอาณาจักรตารูมา ใน

ระหว่าง พ.ศ. 1225 – 1229 เช่น จารึกโกตากาปูร์ จารึกเกดูกันบูกิต เป็นต้น หลังจากนั้นในช่วงต้น

พุทธศตวรรษที่ 14 อาณาจักรศรีวิชัย ได้แผ่ขยายอำนาจสู่คาบสมุทรมลายู ตั้งแต่ระยะเวลานี้เป็นต้น

ไปพุทธศาสนามหายาน นิกายวัชรยานของราชวงศ์ปาละได้กลายเป็นศาสนาของอาณาจักรศรีวิชัย145 

 

143 พราหมณ์ที่สำคัญ คือ พราหมณ์โกณฑิณยะที่เดินทางจากอินเดียมายังพันพัน แล้วจึงได้รับเลือกให้
ครองอาณาจักรฟูนัน  

144 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ 
: สามลดา, 2549), 16, 28 – 35. 

145 เรื่องเดียวกัน, 35 – 38, 44 – 45. 
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จารึกวัดเสมาเมือง146 (ภาพที่ 28) จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1318 เป็น

จารึกอักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต จำนวน 2 ด้าน ด้านแรกเกี่ยวกับการสร้างพุทธสถาน ส่วน

ด้านที่ 2 กล่าวสรรเสริญกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์147 สำหรับเนื้อหาในด้านแรกได้มีส่วนที่กล่าวถึง

พระวิษณุโดยอุปมากับกษัตริย์ เช่น ทรงทำให้พระลักษมีของพระราชาแห่งแคว้นโดยรอบมีอาสน์รอ้น

ดังเปลวเพลิง ลักษณะของเรือนอิฐทั้งสามเหมือนวิมานพระวิษณุ พระศิวะ และพระอินทร์ เป็นต้น148  

ส่วนด้านที่ 2 ปรากฏการเปรียบกษัตริย์กับเทพเจ้าเช่นเดียวกัน ซึ่งได้เปรียบกับพระวิษณุ

จำนวน 2 ครั ้ง คือ ทรงมีพระราชกำลัง และพระราชอำนาจเหมือนพระวิษณุ149 จ ึงแสดงถึง

ความสำคัญของพระวิษณุในฐานะเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ สำหรับกษัตริย์ที่กล่าวถึงในด้านที่ 2 

คงเป็นพระเจ้าสงครามธนันชัย ซึ่งเมื่อศึกษาจารึกของพระเจ้าสงครามธนันชัยได้แสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่าขณะนี้การนับถือพุทธศาสนาเป็นไปในรูปแบบผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์  

 
ภาพที่ 28 จารึกวัดเสมาเมือง จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 

146 กรมศิลปากร, จารึกในไทย เล่ม 1 จารึกอักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14, 
(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 187 – 222. 

147 ยอร์ช เซเดส์ กล่าวว่ากษัตริย์ที่ปรากฏในด้านแรกเป็นพระเจ้าธรรมเสตุ ส่วนด้านที่ 2 เป็นพระเจ้า
สงครามธนันชัย (พ.ศ. 1325) ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 39, 42. 

148 ตามคำแปลของ แสง มนวิทูร ดูใน กรมศิลปากร, จารึกในไทย เล่ม 1 จารึกอักษรปัลลวะ หลังปัล
ลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14, 197. 

149 ตามคำแปลของ แสง มนวิทูร ดูใน เรื่องเดียวกัน, 198. 
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ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 อาณาจักรศรีวิชัยและราชวงศ์ไศเลนทร์บนเกาะชวาได้

พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านทางการสมรสระหว่างราชวงศ์ แต่หลังจากนั้นก็เกิดสงคราม

ระหว่างเจ้าชายพาลบุตรกับพระเจ้าปิกะตันแห่งราชวงศ์สันชัย ต่อมาพระเจ้าสิณฑกได้ย้ายศูนย์กลาง

ไปยังภาคตะวันออกของเกาะชวา ทำให้อาณาจักรศรีวิชัยที่ปกครองโดยราชวงศ์ไศเลนทร์เข้ารุกราน

ชวาภาคตะวันตก และตั้งศูนย์การปกครองภายใต้ชื่ออาณาจักรซุนดาใน พ.ศ. 1485150 

อาณาจักรศรีวิชัยในพุทธศตวรรษที่ 16 ถือเป็นช่วงที่รุ่งโรจน์และตกต่ำที่สุด ในช่วงแรก

อาณาจักรศรีวิชัยครอบครอบทั้งคาบสมุทรมลายู รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีน

และราชวงศ์โจฬะผ่านทางศาสนา แต่เนื่องจากการขยายอำนาจ และความพยายามควบคุมเส้นทาง

การค้าทางทะเลของศรีวิชัยได้ขัดกับนโยบายของราชวงศ์โจฬะ จึงทำให้พระเจ้าราเชนทรโจฬะที่ 1 ส่ง

กองทัพเรือเข้าโจมตีคาบสมุทรมลายู ในปี พ.ศ. 1560 และ 1568 แต่การครอบครองดินแดนนี้คง

เป็นไปอย่างชั่วคราว แต่กลับส่งผลกระทบร้ายแรงต่อศรีวิชัยอย่างมาก151  

จนกระทั่งช่วงสุดท้ายของอาณาจักรศรีวิชัยในพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 ราชวงศ์โจฬะ

ยังคงมีอิทธิพลในคาบสมุทรมลายู และเกาะสุมาตรา พบจารึกของสมาคมพ่อค้าอินเดียภาคใต้ที่ระบุ

ศักราชตรงกับปี พ.ศ. 1631 บนฝั่งตะวันตกของเกาะสุมาตรา จนท้ายที่สุดอาณาจักรศรีวิชัยได้เสื่อม

อำนาจลงแล้วจึงเกิดรัฐเล็กน้อยแยกตนเป็นอิสระ แต่ก็ยังหลงเหลืออำนาจของศรีวิชัยในคาบสมุทร

มลายูอยู่บ้าง เช่น จารึกพระเจ้าไตรโลกยราชเมาลิภูษณวรรมเทพเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปแห่ง

เมืองครหิ ระบุศักราชตรงกับปี พ.ศ. 1726152 

 

 

 

 

 

150 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 44 – 45, 49. 
151 เรื่องเดียวกัน, 50 – 51, 54 – 55. 
152 เรื่องเดียวกัน, 59 – 63. 
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ศาสนสถาน 

1) โบราณสถานทีแ่หล่งโบราณคดีโกตากาปูร์ (Kota Kapur) 

แหล่งโบราณคดีโกตา กาปูร์ ตั้งอยู่บนเกาะบังกา (Bangka) ซึ่งเป็นเกาะใน

ช่องแคบการีมาตา (Karimata Strait)153 ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุมาตราใต้ ได้ดำเนินการขุดค้น

ทางโบราณคดี 2 ครั้งใน พ.ศ. 2537 และ 2539 จากการดำเนินงานทางโบราณคดีพบโบราณสถาน 2 

แห่ง ได้แก่ โบราณสถานแห่งที่ 1 และโบราณสถานแห่งที่ 2  

โบราณสถานแห่งที่ 1 (ภาพที่ 29) เป็นศาสนสถานของลัทธิไวษณพนิกาย มี

ลักษณะเป็นฐานของอาคารก่อด้วยหินปูนในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดยาวด้านละ 5.60 เมตร และ

ขนาดสูง 0.60 เมตร ทางด้านทิศเหนือมีมุขขนาดเล็กยื่นออกมา โบราณวัตถุที่สำคัญ คือ ชิ้นส่ วน

ประติมากรรมพระวิษณุจำนวน 3 ชิ้น ซ่ึงก่อนหน้านี้ไดค้้นพบพระวิษณุองค์หนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2480154  

โบราณสถานแห่งที่ 2 อยู่ห่างจากโบราณสถานแห่งแรกไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือประมาณ 40 เมตร พบศิวลึงค์ภายในห้องครรภคฤหะ ที่ชั ้นดินใต้โบราณสถานได้พบ

หลักฐานการถลุงโลหะ จากการตรวจค่าอายุแบบสัมบูรณ์ด้วยเทคนิคเรดิโอคาร์บอนสามารถกำหนด

อายุโบราณสถานทั้งสองแห่งมีอายุไม่เก่าไปกว่า พ.ศ. 1075 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ รวมทั้ง

ค่าอายุสัมบูรณ์จึงได้มีการกำหนดอายุในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 11 - กลางพุทธศตวรรษที่ 12 อัน

เป็นช่วงเวลาก่อนอาณาจักรศรีวิชัย และแสดงถึงการบูชาพระวิษณุในลัทธิไวษณพนิกายเป็นหลัก155 

สำหรับชิ้นส่วนประติมากรรมรูปพระวิษณุสองชิ้นแรก คือ ชิ้นส่วนพระวิษณุ

องค์ที่ 1 (ภาพที่ 30) ขนาด 16 เซนติเมตร เหลือเพียงส่วนพระอุระถึงส่วนพระชงฆ์นุ่งโธตียาว และ

ชิ้นส่วนรูปพระวิษณุองค์ที่ 2 (ภาพที่ 31) มีลักษณะเป็นพระวิษณุสวมกิรีฏมกุฏ ปรากฏส่วนวงโค้ง

เชื่อมพระหัตถ์กับพระเศียร ส่วนของพระหัตถ์ซ้ายด้านหลังทรงสังข์ และพระหัตถ์ขวาด้านหลังทรง

 

153 ช่องแคบการีมาตาเป็นจุดเชื ่อมระหว่างทะเลจีนใต้ และทะเลชวา ดูใน Karen Ellicott and 
Susan Bevan Gall, ed.,  Junior Worldmark Encyclopedia of Physical Geography Volume 3 Indonesia 
to Mongoria, (Detroit: UXL, 2003), 2. 

154 Nadine Dalsheimer et Pierre - Yves Manguin,  “Visnu mitres et réseaux marchands 
en Asie du Sud-Est: nouvelles données archéologiques sur le Ier millénaire apr. J. – C.,” Bulletin de 
l’Ecole française d'Extrême-Orient Tome 85, (January, 1998), 97 – 98. 

155 Ibid., 97 – 100. 
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จักร สามารถนำชิ้นส่วนทั้งสองชิ้นมาต่อเป็นรูปพระวิษณุขนาด 85 เซนติเมตร156 รูปแบบดังกล่าว

คล้ายคลึงกับพระวิษณุจากพนมดา157 

ชิ้นส่วนพระวิษณุองค์ที่ 3 (ภาพที่ 32) มีขนาด 80 เซนติเมตร ส่วนฐานหัก

หายไป ทรงสวมกิรีฏมกุฏค่อนข้างสูง พระพักตร์รูปไข่ พระเกศาเป็นรอน และทรงนุ่งโธตีแบบทิ้งชาย

โจงกระเบนด้านหน้า ส่วนรูปพระวิษณุที่ค้นพบเม่ือ พ.ศ. 2480 (ภาพที่ 33) มีลักษณะคล้ายพระสูรยะ

จากเทียนถวน (Tien Thuân) ที่พบในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เมื่อพิจารณาจาก

รูปแบบศิลปกรรมร่วมกับโบราณสถานจึงกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 12158 

นอกจากนั้นได้พบชิ้นส่วนทุรคามหิษาสูรมรรทินีจากแหล่งโบราณคดีนี้ด้วย 

สำหรับชิ้นส่วนพระทุรคาเหลือเพียงส่วนฐานพร้อมเดือย ขนาด 17 เซนติเมตร ประกอบด้วยส่วนเสา

ค้ำยัน และร่องรอยของส่วนคทาทางด้านซ้าย มีการแกะรูปศีรษะกระบือที่ส่วนฐาน เช่นเดียวกันกับที่

บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ก็ได้พบพระทุรคาร่วมกับพระวิษณุอยู่บ้าง จึงเป็นไปได้ว่ารูป

ทุรคามหิษาสูรมรรทินีคงเป็นที่เคารพบูชาร่วมกันกับพระวิษณุในลัทธิไวษณพนิกาย159 

 

156 Pierre-Yves Manguin, “Early Coastal States of Southeast Asia: Funan and Śrīvijaya,” 
in Lost kingdoms : Hindu-Buddhist sculpture of early Southeast Asia, ed. John Guy (New York : The 
Metropolitan Museum of Art ; Bangkok : River Books, c2014), 114. 

157 Dalsheimer et Manguin,  “Visnu mitres et réseaux marchands en Asie du Sud-Est: 
nouvelles données archéologiques sur le Ier millénaire apr. J. – C., ” Bulletin de l’Ecole française 
d'Extrême-Orient Tome 85, (January, 1998), 98 – 99. 

158 Ibid., 99 – 100. 
159 Ibid., 99. 
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ภาพที่ 29 โบราณสถานแห่งที่ 1 โกตากาปูร์  

(ท่ีมา: http://tourismresort-indonesia.blogspot.com/2011/08/kota-kapur-inscription-

relics-of.html) 

 
ภาพที่ 30 ชิ้นส่วนพระวิษณุหมายเลข 1 จากแหล่งโบราณคดีโกตากาปูร์ 

(ท่ีมา: Nadine Dalsheimer et Pierre - Yves Manguin, “Visnu mitres et réseaux 

marchands en Asie du Sud-Est: nouvelles données archéologiques sur le Ier 

millénaire apr. J. – C.,” Bulletin de l’Ecole française d'Extrême-Orient Tome 85, 

(January, 1998), 119.) 
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ภาพที่ 31 ชิ้นส่วนพระวิษณุหมายเลข 2 จากแหล่งโบราณคดีโกตากาปูร์  

(ท่ีมา: Nadine Dalsheimer et Pierre - Yves Manguin, “Visnu mitres et réseaux 

marchands en Asie du Sud-Est: nouvelles données archéologiques sur le Ier 

millénaire apr. J. – C.,” Bulletin de l’Ecole française d'Extrême-Orient Tome 85, 

(January, 1998), 120.) 

 
ภาพที่ 32 พระวิษณุหมายเลข 3 จากแหล่งโบราณคดีโกตากาปูร์ 

(ท่ีมา: Nadine Dalsheimer et Pierre - Yves Manguin, “Visnu mitres et réseaux 

marchands en Asie du Sud-Est: nouvelles données archéologiques sur le Ier 

millénaire apr. J. – C.,” Bulletin de l’Ecole française d'Extrême-Orient Tome 85, 

(January, 1998), 121.) 
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ภาพที่ 33 พระวิษณุท่ีพบในปี พ.ศ. 2480 จากแหล่งโบราณคดีโกตากาปูร์ 

(ท่ีมา: http://hdl.handle.net/1887.1/item:5289) 

2) โบราณสถานเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โบราณสถานเขาพระนารายณ์หรือโบราณสถานเขาศรีวิชัย (ภาพที่ 34) ตั้งอยู่

ที ่ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบโบราณสถานทั ้งที ่ตั ้งอยู ่บนภูเขา และ

โบราณสถานที่อยู่พื ้นดิน ประกอบด้วยโบราณสถานจำนวนมากกว่า 10 แห่ง โดยโบราณสถาน

หมายเลข 6 เป็นโบราณสถานที่ได้พบพระวิษณุ160 

โบราณสถานหมายเลข 6 ตั้งอยู ่บนเขาพระนารายณ์ มีลักษณะเป็นฐาน

สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 16.50x10.50 เมตร วางตัวตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตก

เฉียงใต้ ที่มุมตะวันตกเฉียงใต้และขอบฐานด้านทิศตะวันตกมีร่องรอยที่แสดงถึงการสร้างอาคารทับ

ซ้อนอยา่งน้อย 2 ระยะ กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 13 ตามอายุของพระวิษณ1ุ61 

ข้อเสนอที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทวาลัยที่เขาศรีวิชัยของ เชษฐ์ ติงสัญชลี ได้ให้

ความคิดเห็นถึงโบราณสถานหมายเลข 6 ที่ซึ่งพบเทวรูปพระวิษณุนั้นจากลักษณะของแผนผังที่เป็น

 

160 ไม่ได้พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี ดูใน พงศ์ธันว์ สำเภาเงิน และ นงคราญ สุขสม, รายงาน
การขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานเขาพระนารายณ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี , (กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2552), 34. 

161 เรื่องเดียวกัน, 115 – 120. 
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สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่มีการย่อเก็จ และไม่มีลวดบัวที่ซับซ้อน จึงได้เสนอว่าอาจจะเป็นอาคารประกอบ

หรืออาคารในฐานะรองเท่านั้น และได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเทวาลัยพระวิษณุที่เขาศรีวิชัยเพิ่มเติมว่า 

พระวิษณุอาจจะประดิษฐานไว้ที่โบราณสถานหมายเลข 3 – 5 ซึ่งควรเป็นเทวาลัยประธานของภูเขา

แห่งนี้ โดยพิจารณาจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นฐานสูง มีลวดบัวซับซ้อน และมีการย่อเก็จ162 

พระวิษณุจากเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) พบจำนวน 4 องค์ สำหรับพระ

วิษณุขนาดสูง 170 เซนติเมตร (ภาพที่ 35) กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 13 ลักษณะพระพักตร์รูปไข่ 

พระเนตรเบิก พระวรกายแสดงกายวิภาค ทรงสวมกิรีฏมกุฎ นุ่งโธตียาวแล้วขมวดเป็นปมอยู่ใต้พระ

นาภี และคาดทับด้วยกฏิสูตรเฉียงซึ่งผูกเป็นโบอยู่ที่พระอุรุขวา พระหัตถ์ขวาด้านล่างชำรุด พระหัตถ์

ซ้ายด้านล่างทรงถือคทา ส่วนพระหัตถ์หลังทั้งสองข้างหักหายไป พบประดิษฐานอยู่ที่โบราณสถาน

หมายเลข 6 นอกจากนั้นพระวิษณุในลักษณะเดียวกันแต่มีขนาด 40 เซนติเมตร (ภาพที่ 36)163 

สำหรับพระวิษณุที่คาดกฏิสูตรเฉียงมีลักษณะเหมือนกับพระวิษณุจากวัดศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

 
ภาพที่ 34 โบราณสถานหมายเลข 6 เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) จ.สุราษฎร์ธาน ี

 

162 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบโบราณสถานและแนวความคิดในการ
จัดทำรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานเขาศรีวิชัย, (นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปากรที่ 12 กรมศิลปากร, 2564), 94 
– 97. 

163 เรื่องเดียวกัน, 169 – 171. 
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ภาพที่ 35 พระวิษณุขนาด 170 เซนติเมตร จาก
เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) จ.สุราษฎร์ธานี 
ปัจจุบันปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร 

ภาพที่ 36 พระวิษณุขนาด 40 เซนติเมตร จาก
เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) จ.สุราษฎร์ธานี 
ปัจจุบันปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

นครศรีธรรมราช 

ประติมากรรม 

1) พระวิษณุระยะเริ่มแรกในคาบสมุทรมลายู ไชยา และนครศรีธรรมราช 

พระวิษณุระยะเริ่มแรกในคาบสมุทรมลายู ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

นครศรีธรรมราช สำหรับพระวิษณุจากวัดศาลาทึง (ภาพที่ 37) ถือเป็นพระวิษณุที่มีอายุเก่าที่สุด 

กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 9 – 10164 มีลักษณะเป็นพระวิษณุสี่กรทรงกิรีฏมกุฏทรงสี่เหลี่ยมมี

ลวดลาย165 โดยพระหัตถ์ขวาด้านหน้าแสดงอภัยมุทรา พระหัตถ์ขวาด้านหลังหักหายไปแต่มีชิ้นส่วน

ของคทาหลงเหลืออยู่ พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังหักหาย และพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าถือสังข์ไว้ที่พระโสณี 

ทรงนุ่งโธตียาวแล้วคาดด้วยกฏิสูตรวงโค้ง ทรงสวมสร้อยพระศอขนาดใหญ่  

 

164 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 11. 
165 อิทธิพลการทำกิรีฏมกุฏตามสมัยราชวงศ์คุปตะ ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่อง บทบาท

ของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์, 76 – 77. 
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พระวิษณุจากศาลาทึงสามารถจัดอยู่ในกลุ่มเทวรูปที่ได้รับอิทธิพลศิลปะมถุรา

ตอนปลาย ศิลปะอมราวดี และศิลปะคุปตะตอนต้น166 และมีนักวิชาการบางท่านกำหนดพระวิษณุ

องค์นีเ้ป็นพระวาสุเทว-กฤษณะ167 พระวิษณุองค์อ่ืน ๆ ที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่มีอายุอ่อน

กว่าในพุทธศตวรรษที่ 10 – 11168 ได้แก่ พระวิษณุพบที่ตวลเกาะ ประเทศกัมพูชา และพระวิษณุที่

พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช169 เช่น พระวิษณุจากวัดตาเณร (ร้าง) พระวิษณุจากหอพระนารายณ์ 

(ภาพที่ 38) พระวิษณุจากวัดพระเพรง ฯลฯ 

 
ภาพที่ 37 พระวิษณุจากวัดศาลาทึง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 

166 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” ดำรง
วิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561, 74. 

167 พิริยะ ไกรฤกษ,์ รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 100 – 101. 
168 พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523), 106, 

108. 
169 พิริยะ ไกรฤกษ์ จำแนกพระวิษณุที่แสดงประทานอภัยที่พระหัตถ์ขวาด้านหน้าเป็น พระนารายณ์ 

ดูใน พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 101. 
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ภาพที่ 38 พระวิษณุวัดตาเณร (ร้าง) (ซ้าย) และพระวิษณุหอพระนารายณ์ จ.นครศรีธรรมราช (ขวา) 

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช 

2) พระวิษณุจากอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พระวิษณุจากเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาพที่ 39) กำหนดอายุช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 12 – 13 เป็นพระวิษณุสี่กร พระหัตถ์ซ้ายหน้าถือคทาแนบพระองค์ พระหัตถ์ขวาหน้าทรง

ถือธรณี ทรงสวมกิรีฏมกุฏ นุ่งโธตียาว ปล่อยชายผ้าจีบตกสู่ด้านล่างที่แหวกออกด้านข้าง และคาดกฏิ

สูตรในแนวนอน ที่ส่วนฐานปรากฏส่วนค้ำยันในรูปของผ้าคาดที่ปล่อยสู่พื้น และคทา170 พระวิษณุองค์

นี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระวิษณุจากโบราณสถานหมายเลข 25 เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

 

170 พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523), 122. 
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ภาพที่ 39 พระวิษณุจากเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี  

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

3) พระวิษณุจากเขาพระนารายณ์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 

พระวิษณุมัธยมโยคสถานกมูรติ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา  (ภาพที่ 40) 

กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 15171 เป็นกลุ่มประติมากรรมที่จำหลักด้วยวิธีนูนสูง พระหัตถ์ขวา

ด้านล่างประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายล่างวางบนพระโสณี ทรงถือจักรและสังข์ไว้ในพระหัตถ์ด้านบน

ข้างขวาและซ้ายตามลำดับ ทรงเครื่องประดับจำนวนมากทั้งสร้อยพระศอ อุทรพันธะ มุกตยัชโญปวีต 

ทรงนุ่งผ้าโจงกระเบนยาวมีริ ้วแล้วคาดทับด้วยกฏิสูตรเป็นวงโค้งผูกโบที่พระโสณีที่ปล่อยชายผ้า 

รูปแบบศิลปะดังกล่าวได้รับอิทธิพลศิลปะสมัยราชวงศ์ปัลลวะตอนปลาย - โจฬะตอนต้น172 เนื่องจาก

พบพระวิษณุร่วมกับพระฤษี และพระภูมิเทวีซึ่งเป็นพระวิษณุในระดับมัธยมะ และทรงกระทำโยคะจึง

จัดอยู่ในกลุ่มมัธยมโยคสถานกมูรติ 

 

171 เรื่องเดียวกัน, 174. 
172 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” ดำรง

วิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561 17,1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) : 76. 
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ภาพที่ 40 พระวิษณุมัธยมโยคสถานกมูรติ อ.กะปง จ.พังงา  

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง 

4) พระวิษณอิุทธิพลราชวงศ์โจฬะ 

พระวิษณุสี่กรศิลาจากโกตาจีนา (Kota Cina) (ภาพที่ 41) ตั้งอยู่ใกล้กับปาก

แม่น้ำเบลาวัน (Belawan) สาขาหนึ่งของลุ่มน้ำเดอรี (Deri river valley) ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของเกาะสุมาตรา กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 16173 และพระวิษณุจากอำเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาพที่ 42) ขนาดสูง 54 เซนติเมตร กำหนดอายุพุทธศตวรรษที่ 16 – 17174 มี

ลักษณะเป็นพระวิษณุสี่กร พระหัตถ์ขวาด้านหน้าแสดงอภัยมุทรา พระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าวางบนพระ

โสณี ส่วนพระหัตถ์ด้านหลังทั้งสองข้างทรงถือจักร และสังข์ในท่ากรรตรีมุทรา ทรงเครื่องประดับ

จำนวนมาก ลักษณะดังกล่าวตรงกับศิลปะอินเดียราชวงศ์โจฬะ ที่ได้แสดงถึงการแพร่กระจายศิลปะ

อินเดียภาคใต้ในคาบสมุทรมลายู และเกาะสุมาตรา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 17  

 

173 ในบริเวณโกตาจีนาได้พบรูปพระลักษมีหรือศักติ นอกจากนั้นจากการสำรวจและขุดค้นทาง
โบราณคดีพบซากศาสนสถานในลัทธิไวษณพนิกาย แต่ก็พบการนับถือลัทธิไศวนิกาย และพุทธศาสนาด้วย ดูใน Nik 
Hassan Shuhaimi, “Art, archaology and the early kingdoms in the Malay Peninsula and Sumatra: 
c.400 – 1400 A.D.” (Ph.D. dissertation, University of London, 1984), 102 – 110, 389. 

174 พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 175 ; O'Connor, Hindu gods of peninusular 
Siam, 60 – 63. 
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ภาพที่ 41 พระวิษณุจากโกตาจีนา เกาะสุมาตรา 

(ท่ีมา: Nik Hassan Shuhaimi, “Art, archaology and the early kingdoms in the Malay 

Peninsula and Sumatra: c.400 – 1400 A.D.” (Ph.D. dissertation, University of London, 

1984), Plate 5.20.) 

 
ภาพที่ 42 พระวิษณุจากเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
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สรุปพัฒนาการและหลักฐานทางโบราณคดีของลัทธิไวษณพนิกายในคาบสมุทรมลายู 

และหมู่เกาะสุมาตรา 

1) ก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 ปรากฏหลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายบนคาบสมุทร

มลายู และเกาะบังกา ซึ่งพบเฉพาะประติมากรรมในกลุ่มพระวิษณุทรงสังข์ไว้ที่พระโสณีแสดงการรับ

อิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยมถุรา-อมราวดีเป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มนี้ก็ได้พบในบริเวณภาคใต้กัมพูชาและที่

ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงเช่นเดียวกัน ในระยะนี้ลัทธิไวษณพนิกายถือได้ว่ามีส่วนสำคัญต่อการติดต่อ

สัมพนัธ์ระหว่างอินเดียและคาบสมุทรมลายูซึ่งคงมีความเกี่ยวข้องกับการค้าตามเมืองท่าโบราณ 

2) พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 หลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายพบปริมาณมากขึ้น 

ปรากฏรูปประติมากรรมเป็นจำนวนมากและมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มพระวิษณุสี่กรจาก

คาบสมุทรมลายูที่เป็นประติมากรรมบุคคลสวมกิรีฏมกุฏทรงกระบอกนุ่งโธตียาวแล้วคาดด้วยกฏสิูตร 

แสดงอิทธิพลของไวษณพนิกายของราชวงศ์ปัลลวะเป็นอย่างมากแต่กระนั้นก็มีลักษณะที่เกิดขึ้นใน

ท้องถิ่น คือ การสร้างแกนค้ำยันสามจุดซึ่งพบในประติมากรรมพระวิษณุในกัมพูชาภาคใต้และที่ราบ

ลุ่มปากแม่น้ำโขง ส่วนพระวิษณุจากเกาะบังกาได้แสดงความสัมพันธ์กับรูปพระวิษณุมีวงโค้งซ่ึงก็พบใน

กัมพูชาเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นมีการสร้างเทวาลัยพระวิษณุที่เขาศรีวิชัยในคาบสมุทรมลายู และ

เกาะบังกา เทวาลัยดังกล่าวสร้างขึ้นในแผงผังสี่ เหลี่ยม ตัวอาคารอาจจะสร้างจากวัสดุธรรมชาติ

แตกต่างจากเทวาลัยในอินเดียที่ทำเป็นถ้ำศาสนสถานและเทวาลัยกลางแจ้ง อย่างไรก็ดีในระยะนี้ลัทธิ

ไวษณพนิกายยังคงเป็นลัทธิความเชื ่อที ่สำคัญซึ ่งได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที ่หมู ่เกาะ 

คาบสมุทรมลายู และท่ีราบลุ่มปากแม่น้ำโขง 

3) พุทธศตวรรษที่ 14 – 15 ได้เกิดอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งจะขยายอำนาจสู่คาบสมุทรมลายู 

อาณาจักรแห่งนี้อุปถัมภ์พุทธศาสนามหายานเป็นหลักจึงส่งผลให้การนับถือลัทธิไวษณพนิกายลดลง 

ถึงอย่างไรก็ตามพุทธศาสนามหายานนี้ได้นำเทพเจ้าศาสนาพราหมณ์เข้ารวมอยู่ด้วย ดังเช่นเนื้อหาบน

จารึกวัดเสมาเมืองก็ได้กล่าวถึงเทพเจ้าต่าง ๆ อีกทั้งได้เกิดการนำความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าไปแสดง

สถานะของกษัตริย์โดยเฉพาะพระวิษณุ อย่างไรก็ดีการนับถือลัทธิไวษณพนิกายเป็นความเชื่อหลักก็

ยังคงปรากฏอยู่แต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับอินเดียภาคใต้ดังเช่นพระวิษณุโยคสถานกมูรติซึ่ง

เป็นประติมากรรมในศิลปะราชวงศ์ปัลลวะตอนปลายที่ชัดเจนที่สุด 

4) พุทธศตวรรษที่ 16 – 18 สืบเนื่องจากการโจมตีอาณาจักรศรีวิชัยโดยราชวงศ์โจฬะ จึง

ทำให้ปรากฏหลักฐานประติมากรรมพระวิษณุในศิลปะราชวงศ์โจฬะขึ้นบนคาบสมุทรมลายูและเกาะสุ

มาตรา แต่กระนั้นก็พบการนับถือเทพเจ้าองค์อ่ืนร่วมด้วย  
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2.2.2 ไวษณพนิกายในหมู่เกาะชวา 

หมู่เกาะชวาเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรา และตอนเหนือ

ของเกาะบาหลี บนเกาะชวาได้เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 10 และต่อเนื่องยาวนาน

กว่าพันปี ในช่วงเวลาดังกล่าวได้พบหลักฐานที่แสดงถึงการนับถือลัทธิไวษณพนิกายอยู่จำนวนหนึ่ง 

ประวัติการนับถือลัทธิไวษณพนิกาย 

อาณาจักรตารูมา (Tārūmā) หรือตรุมนาคระ (Tarumanāgara) ก่อตั้งขึ ้นตั้งแต่ช่วง

พุทธศตวรรษที่ 10 ทางตะวันตกของเกาะชวาในบริเวณใกล้กับช่องแคบซุนดา ได้พบจารึกจำนวนมาก

ของพระเจ้าปูรณวรวรมัน (Pūrṇavarman) จำนวน 7 หลัก175 โดยจารึกเหล่านี้มีเนื ้อหาเกี่ยวกับ

ราชวงศ ์และมีจารึกอย่างน้อยจำนวน 3 หลัก ได้แสดงว่าพระองค์นับถือลัทธิไวษณพนิกาย 

จารึกจียารูเติน (Prasasti Ciaruteun) (ภาพที่ 43) พบในแม่น้ำจีอารูเติน (Chi Aruten) 

ชวาภาคตะวันตก กำหนดอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 10 เป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต

จำนวน 4 บรรทัด บนจารึกมีภาพสัญลักษณ์รอยพระบาทคู่ และดอกบัว176 มีเนื้อหาดังนี้ “จากผู้กล้า

แห่งแผ่นดินพระนามว่า ปูรณวรมัน ผู้ปกครองเมืองตารูมนคร (นี่คือ) พระบาทเหมือนพระวิษณุ”177 

 

175 จารึกของพระเจ้าปูรณวรมันที่พบในปัจจุบันมีจำนวน 7 หลัก เป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษา
สันสกฤต พบในจังหวัดชวาตะวันตก ได้แก่ จารึกจียารูเติน จารึกเกโบงโกปี (Kebon Kopi I ) จารึกตูกู (Tugu) จารึก
จีดังฮียัง (Cidanghiyang) จารึกมูวาราจีอันเต็งหรือปาซีร์มูวารา  (Muara Cianten (Pasir Muara)) จารึกจัมบู 
(Jambu) และจารึกปาซีร์อาวี (Pasir Awi) ดูใน N.W. Hoepermans, “Hindoe-oudheden van Java (1864 – 
1867)” in Rapporten van den Oudheidkundigen Dienst inNederlandsch-Indië, 2nd ed. (Batavia : 
Robert & Co., 1914), 73 – 76 ; R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II, 36. 

176 Hoepermans, “Hindoe-oudheden van Java (1864 – 1867)” in Ibid., 74 – 75 ; J. Ph. 
Vogel, “The Relation between the Art of India and Java” in Influences of Indian Art, Josef 
Stryzygowski and others (London: The India Society, 1925), 50 ; E. Edward McKinnon, "Prasasti 
Ciaruteun: suatu teka-teki, laba-laba atau lambang Sri?, " In Kalpataru Majalah Arkeologi Vol 12 
(Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1996), 1 – 6. 

177 Vogel, “The Relation between the Art of India and Java, ” in Influences of Indian 
Art, 50 ; Ch. Chhabra,  Expansion of Indo-Aryan culture : during Pallawa Rule,  ( Delhi : Munshi Ram 
Manohar, 1965), 77 
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สำหรับรอยพระบาทคู่บนจารึกเป็นภาพพระวิษณุบาท ซึ่งได้ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงแทน

พระบาทของพระเจ้าปูรณวรมัน ดังนั้นจึงแสดงว่านอกจากจะทรงนับถือลัทธินี ้แล้วยังทรงแสดง

พระองค์เป็นพระวิษณุ นอกจากนั้นได้พบจารึกรอยพระบาทของพระเจ้าปูรณวรมันหลักอ่ืนอีกจำนวน 

2 หลัก ได้แก่ จารึกจัมบูหรือปาซีร์โกเล็งกัก และจารึกปาซีร์อาวีหรือจียัมเปยา178 

 
ภาพที่ 43 จารึกจียารูเติน จังหวัดชวาภาคตะวันตก 

(ท่ีมา: http://hdl.handle.net/1887.1/item:85865) 

หลังจากนั้นไม่พบหลักฐานแสดงเหตุการณ์ของอาณาจักรตารูมานอกจากจดหมายเหตุจีน

ฉบับใหม่ราชวงศ์ถังระบุถึงคณะทูตทีเ่ดินทางไปจีนใน พ.ศ. 1209 – 1212 ซึ่งในต้นพุทธศตวรรษท่ี 13 

พระเจ้าชัยนาศแห่งอาณาจักรศรีวิชัยได้ขยายอำนาจสู่เกาะชวา จึงทำให้อาณาจักรแห่งนี้สิ้นสุดลง179 

ส่วนในบริเวณชวาภาคกลางปรากฏอาณาจักรโบราณที่ชื่อว่า โฮลิง ตามบันทึกจีนระบุว่า

คณะทูตโฮลิงเดินทางเข้าสู่ประเทศจีนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13180 สำหรับอาณาจักรนี้อาจจะ

เป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์มะตะรามหรือสันชัยซึ่งจะปกครองดินแดนบนชวายาวนานกว่าหลายร้อยปี 

 

178 เนื้อหาของจารึกจัมบูหรือปาซีร์โกเล็งกักเป็นบทสรรเสริญพระเจ้าปูรณวรมันและระบุว่าพระบาท
คู่เป็นพระบาทของพระองค์ ส่วนจารึกปาซีร์อาวีหรือจียัมเปยายังไม่สามารถอ่านและแปลได้ ดูใน H. Kern, “Over 
het Sanskrit-opschritt van Jambu (Batavia) (±450 A.D.) 1877,” in Verspreide Gescriften Zevende Deel 
(Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1917), 6 ; Ch. Chhabra,  Expansion of Indo-Aryan culture : during 
Pallawa Rule,  94 ; M. Sudrajat, Diktat Kuliah Sejarah Indonesi Masa Hindu Budha,  (Yogyakarta : 
Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), 5. 

179 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 31, 37. 
180 เรื่องเดียวกัน, 34. 
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หลักฐานที่สำคัญ คือ จารึกอักษรปัลลวะจากตุกมัซ (Prasasti Tukmas) (ภาพที่ 44) กำหนดอายุ

ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11 – 12 พบที่หมู่บ้านเลบัก (Lebak) ที่ด้านล่างของจารึกปรากฏสัญลักษณ์

มงคลเกี ่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ทั ้งลัทธิไศวนิกาย และลัทธิไวษณพนิกาย อีกทั ้งเป็นเครื ่อง

ราชูปโภคของกษัตริย์ ได้แก่ ตรีศูล กมัณฑลุ (หม้อน้ำมนตร์) ปรสุ (ขวาน) สังข ์จักร และดอกไม1้81 

 
ภาพที่ 44 ภาพลายเส้นแสดงสัญลักษณ์มงคลบนจารึกตุกมัซ 

(ท่ีมา: H. Kern, “Het Sanskrit-inschrift van Tuk Mas (Ḍakawu, res. Kĕḍu; ±500 A.D.)” in 

Verspreide Gescriften Zevende Deel, 203.) 

ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 12 – ปลายพุทธศตวรรษที่ 13 พระเจ้าสันชัยได้สถาปนา

ราชวงศ์มะตะรามหรือสันชัยขึ้น ตามเนื้อหาจากจารึกจังกัล (Prasasti Canggal) สร้างขึ้นใน พ.ศ. 

1197 หรือ พ.ศ. 1275 พบที่จันทิกูหนุงวูกีร์ เนื้อหากล่าวถึงบรรพบุรุษของพระองค์ และการสถาปนา

ศิวลึงค์บนเกาะยวะที่ดินแดนกุญชรกุญชะ (Kunjarakunja) ดังนั้นจึงแสดงว่าทรงนับถือลัทธิไศวนิกาย 

แตก่ระนั้นเนื้อหาจากจารึกก็แสดงว่าทรงเคารพนับถือ และได้อุปมาพระองค์กับพระวิษณุด้วย182  

หลังจากนั้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 14 ราชวงศ์ไศเลนทร์ได้มีอำนาจขึ้นบนเกาะชวา 

ขณะเดียวกันพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานนิกายตันตระในเบงกอลได้เจริญขึ้น และเผยแผ่สู่หมู่เกาะ

 

181 H. Kern, “Het Sanskrit-inschrift van Tuk Mas (Ḍakawu, res. Kĕḍu; ±500 A.D.) , ” in 
Verspreide Gescriften Zevende Deel, ed. H. Kern (Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1917), 204 ; J.G. de 
Casparis, Indonesian Palaeography: A History of Writing in Indonesia from the beginnings to c. AD 
1500, (Leiden ; Köln : E.J. Brill, 1975), 23 – 24. 

182 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 34, 39 ; H. Kern, “De 

Sanskrit-inscriptie van Canggal (Kĕḍu), uit 654 Çāka,” in Verspreide Gescriften Zevende Deel, 118 – 
123 ; Vogel, “The Relation between the Art of India and Java” in Influences of Indian Art, 52. 
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อินโดนีเซีย183 ทั้งนี้พุทธศาสนาลัทธินี้ได้นำเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์เข้าผสมผสาน ดังที่ปรากฏตาม

เนื้อหาของจารึกเกลูรัก (Prasasti Kelurak)  

จารึกเกลูรักหรือจารึกมัญชุศรีฆระ (Mañjuçrighra) พบที่จันทิลุมบุง (Candi Lumbung) 

ในจังหวัดชวาภาคกลาง สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1325 ใช้อักษรนาครี ภาษามลายูโบราณ กล่าวถึงการสร้าง

รูปพระโพธิสัตว์มัญชูศรีโดยกุมารโฆษตามโองการของพระเจ้าสงครามธนันชัย184 สำหรับรูปเคารพนี้

ได้แสดงถึงการผสมผสานระหว่างพระรัตนตรัยในพุทธศาสนากับเทพเจ้าตรีมูรติ185 ถึงแม้ว่าจารึกหลัก

นี้จะสร้างโดยพระเจ้าสงครามธนันชัยเช่นเดียวกันกับจารึกวัดเสมาเมืองด้านที่ 2 แต่ก็มขี้อแตกต่างกัน 

กล่าวคือ จารึกวัดเสมาเมืองได้สรรเสริญกษัตริย์โดยเทียบกับเทพเจ้า ส่วนจารึกเกลูรักได้แสดงว่าพระ

รัตนตรัยในพุทธศาสนาก็คือพระตรีมูรติในศาสนาพราหมณ์ 

หลังจากนั้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 14 ราชวงศ์สันชัยได้มีอำนาจอีกครั้งบนเกาะชวา 

ลัทธิไศวนิกายจึงเจริญขึ้นอีกครั้งจึงเกิดการสร้างศาสนสถานขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้า

บาลีตุงทรงรื้อฟื้นลัทธิไศวนิกายขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 15 อย่างไรก็ดีในช่วงเวลานี้ได้เริ่มต้น

การรจนารามายณะฉบับภาษาชวาโบราณ (Kakawin Rāmāyaṇa) ซึ่งประพันธ์สำเร็จในช่วงกลาง

พุทธศตวรรษที่ 20 โดยเรียบเรียงขึ้นจากราวณวัฒ (Rāwaṇawadha) ของกวีชาวอินเดียภัฏฏิกาวยะ 

(Bhaṭṭikāwya) โดยยังคงเค้าโครงเดิมเกือบทั ้งหมดแตกต่างเพียงการเพิ ่มตัวละคร เท่านั ้น186 

 

183 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 40 – 41. 
184 การขยายอำนาจของราชวงศ์ไศเลนทร์ในช่วงครึ ่งแรกของพุทธศตวรรษที ่ 14 โดยพระเจ้า

สงครามธนันชัยผู้ทรงพยายามโจมตีแคว้นตังเกี๋ยและจามปาในปี พ.ศ. 1310 และพ.ศ. 1317 ตามลำดับ ในช่วงเวลา
นีเ้ป็นช่วงเดียวกันศักราชบนจารึกวัดเสมาเมือง ดูใน เรื่องเดียวกัน, 42. 

185 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 40 – 41 ; Soekmono, 
Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II, 44 – 45 ; Seodiman, “Later Belakang Keagamaan Candi 
Plaosan,” in 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913 – 1963, ed. R.P. Soejono, 
Editor, 2nd ed. (Jakarta: Pusat Panelitian Arkeologi Nasional, 1992), 168. 

186 Vogel, “The Relation between the Art of India and Java, ” in Influences of Indian 
Art, 40. 
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นอกจากนั ้นยังได้แสดงความสัมพันธ์ก ับวรรณกรรมอื ่น ๆ ได้แก่ นิติศาสตร์ นาครกฤตาคม 

(Nāgarakṛtāgama)187 นิทานปัญชิ (Pañji) และกุฏารมานวะ (Kuṭāramānawa)188  

จนกระทั่งในปลายพุทธศตวรรษที่ 15 พระเจ้าสิณฑก (ครองราชย์ในช่วง พ.ศ. 1472 – 

1491) ทรงย้ายราชธานีไปยังภาคตะวันออก จึงเป็นโอกาสให้อาณาจักรศรีวิชัยรุกรานเกาะชวาและ

ก่อตั ้งอาณาจักรซุนดาในชวาภาคตะวันตก189 จากเนื ้อหาในจารึกอันจุกลาดัง (Prasasti Anjuk 

Ladang) (ภาพที่ 45) ระบุศักราชตรงกับปี พ.ศ. 1478 ทีใ่ช้อักษรและภาษาชวาโบราณ ที่ด้านบนของ

จารึกมีการใช้รูปจักร และสังข์ ซึ่งเป็นอาวุธของพระวิษณุ190 

 
ภาพที่ 45 จารึกอันจุกลาดัง  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา 

 

187 นาครกฤตาคมแต่งโดยกวีปราปันจา (Mpu Prapanca) ในพุทธศตวรรษที่ 19 เนื้อหาสรรเสริญ
พระเจ้าฮายัม-วูรุก ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 67 : Zurbuchen, 
Introduction to Old Javanese Language and Literature A Kawi Prose Anthology, (Michigan : Center 
for South and Southeast Asian Studies The University of Michigan, 1976), 2. 

188  Soewito Santoso, Ramayana Kakawin Volume 1, (New Delhi: Arya Bharati 
Mudranalaya, 1980), 17 – 28. 

189 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 48 – 50. 
190 N. J. Krom, “Oud=Javaansche Oorkonden Nagelaten Transscrpties van wijlen Dr. J. 

L. A. Brandes,” in Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen Deel LX, ed. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia : 
Egbert Heemen, 1913), 84 – 89 ; Windi Ika Diahing Sari and Anjar Mukti Wibowo, “Prasasti Anjuk 
Ladang Di Nganjuk Jawa Timur (Sejarah Dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah),” 
Jurnak Agastya 7, 1 (January 2017), 82, 86. 
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ในช่วงระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 15 – กลางพุทธศตวรรษที่ 16 ได้เกิดสงครามกับ

อาณาจักรศรีวิชัยขึ้นอีกครั้ง แต่กระนั้นในปี พ.ศ. 1559 อาณาจักรศรีวิชัยก็มีชัยชนะเหนืออาณาจักร

มะตะราม ทำให้เกาะชวาเกิดรัฐเล็กรัฐน้อยขึ้น จนกระทั่งพระเจ้าไอร์ลังคะ (ครองราชย์ในปี พ.ศ. 

1562) ไดร้วบรวมอาณาจักรขึ้นอีกครั้ง และสถาปนาเมืองกหุริปันเป็นเมืองหลวง191  

ทางด้านศาสนาได้ปรากฏการนับถือศาสนาร่วมกันอย่างผสมผสานทั้งศาสนาพราหมณ์ 

พุทธศาสนา และความเชื่อท้องถิ่น สืบเนื่องจากระยะเวลานี้ลัทธิไวษณพนิกายพัฒนาขึ้นโดยรามานุชะ

ในอินเดียภาคใต้แล้วได้เผยแผ่มายังเอเชียอาคเนย์จึงทำให้ลัทธินี้รุ่งเรืองขึ้นอีกระลอก สำหรับบนเกาะ

ชวาได้เริ่มคติความเชื่อการอวตารของกษัตริย์ขึ้นในสมัยพระเจ้าไอร์ลังคะ192 พระองค์ทรงสร้างพระ

วิษณุทรงครุฑเป็นประติมากรรมฉลองพระองค์ และเริ่มใช้ลัญจกรประจำพระองค์เป็นรูปครุฑมุข 

(Garuḍamukha) ปรากฏบนจารึกบารู (Prasasti Baru)193 (ภาพที่ 46) จารึกครุฑมุข จารึกเตเร็บ 

(Prasasti Tĕrĕp) และจารึกกัมบังปูตีฮ์ (Prasasti Kambaṅ Putih)  

สำหรับรูปครุฑมุขจะใช้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สืบต่อมาในราชวงศ์ของพระองค์194 เช่น จารึก

ของพระเจ้าชัยภยะ (ครองราชย์ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17) ปรากฏการใช้ครุฑมุข และนรสิงห์

เป็นลัญจกรบนจารึกฮันตัง (Prasasti Hantang) (ภาพที่ 47) และจารึกตาลัน (Prasasti Talan) (ภาพ

ที่ 48) โดยจารึกทั้งสองสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1678 และ พ.ศ. 1679 ตามลำดับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

พระราชทานรางวัลแก่ประชาชนที่ภักดีต่อพระองค์ด้วยการประกาศเขตปลอดภาษี195  

 

191 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 50 – 53, 56, 58 – 59. 
192 เรื่องเดียวกัน, 58 – 59. 
193 จารึกบารูพบที่ซูราบายา ระบุศักราชตรงกับปี พ.ศ. 1577 เนื้อหากล่าวถึง การสร้างสีมาโดยพระ

เจ้าไอร์ลังคะซึ่งมอบแก่ผู้ปกครองท้องถิ่น ที่ได้ช่วยเหลือพระองค์ในสงครามปราบปรามเจ้าชายมหาสิน (Mahasin) 
ในปี พ.ศ. 1577 ดูใน N. J. Krom, “Oud=Javaansche Oorkonden Nagelaten Transscrpties van wijlen Dr. 
J. L. A. Brandes,” in Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen Deel LX, 128 – 134; R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II, 57. 

194 พระเจ้ากฤตชัย (ครองราชย์ พ.ศ. 1743 – 1765) ผู้ครองอาณาจักรกฑิริ พระองค์สุดท้าย ก็ใช้
พระราชลัญจกรรูปครุฑมุขเช่นเดียวกัน ดูใน R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II, 
58. 

195 N. J. Krom, “Oud=Javaansche Oorkonden Nagelaten Transscrpties van wijlen Dr. J. 
L. A. Brandes,” in Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen Deel LX, 154 – 158. 
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ภาพที่ 46 จารึกบารู  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา 

  
ภาพที่ 47 จารึกฮันตัง  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา 

ภาพที่ 48 จารึกตาลัน  
(ท่ีมา: 

https://andrikyawarman.files.wordpress.c
om/2016/08/img_6602.jpg) 

ทางด ้านวรรณกรรมได ้มีการรจนาอรช ุนว ิวาหะในภาษาชวาโบราณ (Kakawin 

Arjunawiwaha) ซึ ่งเป็นบทสรรเสริญพระเจ้าไอร์ลังคะที่ด ัดแปลงจากบทประพันธ์ภารตยุทธะ 

(Kakawin Bhāratayuddha)196 เนื้อหาที่เป็นบทสรรเสริญพระเจ้าไอร์ลังคะแสดงความเกี่ยวข้องกับ

 

196 Vogel, “The Relation between the Art of India and Java, ” in Influences of Indian 
Art, 40. 
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เหตุการณท์างประวัติศาสตร์ในสมัยพระองค์ เช่น การเสกสมรสของพระองค์กับเจ้าหญิงสุมาตรา การ

ต่อสู้กับยักษ์บนสวรรค์ การมีชัยในสงคราม เป็นต้น197 

ท้ายที่สุดใน พ.ศ. 1592 พระเจ้าไอร์ลังคะทรงสวรรคตได้มีการฝังพระศพของพระองค์ที่

สระน้ำเบลาหันซึ ่งมีการประดิษฐานเทวรูปพระวิษณุทรงครุฑเป็นประติมากรรมฉลองพระองค์  

หลังจากสมัยของพระเจ้าไอร์ลังคะ และพระเจ้าชัยภยะ หลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายบนเกาะ

ชวาก็พบปริมาณน้อยลงแต่ก็ยังคงหลงเหลืออยู ่บ้าง เช่น การรจนากฤษณายนะ (บทสรรเสริญ

พระกฤษณะ) โดยกวีตรีคุณ การแต่งภารตยุทธภาษาชวาในปี พ.ศ. 1700 โดยกวีเซดะห์ และปนุลุห์ 

โดยท่านหลังเป็นผู้ประพันธ์เรื่อง หริวงศ์ (บทสรรเสริญพระนารายณ์)198 การสลักภาพเรื่องรามายณะ 

กฤษณายนะ บนจันทิของศาสนาพุทธ และลัทธิไศวนิกาย เช่น จันทิจาโก จันทิปานาตารัน เป็นอาทิ199 

ศาสนสถาน 

1) ศาสนสถานบนที่ราบสูงเดียง (Dieng) 

กลุ่มเทวาลัยบนที่ราบสูงเดียงตั้งอยู่ใกล้เมืองโวโนโซโบ (Wonosobo) ในชวา

ภาคกลาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยราชวงศ์มะตะรามที่อุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย200 

โดยจันทิบนที่ราบสูงเดียงส่วนใหญ่กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 13 และจันทิบางแห่งกำหนดอายุใน

พุทธศตวรรษที่ 14 ได้แก่ จันทิปุนตเทพ จันทิเสมภัทร และจันทิศรีกันทิ รูปแบบของจันทิเหล่านี้แสดง

 

197 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000 , 59. ; Soekmono, 
Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II, 56 ; Mary S. Zurbuchen, Introduction to Old Javanese 
Language and Literature A Kawi Prose Anthology, 2. 

198 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 58 – 62. 
199 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

(กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2545), 163, 170 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2558), 
124, 127 ; Myrtha Soeroto, Album Arsitektur Candi – Cagar Budaya Klasik Hindu Budha,  ([Jakarta] : 
Yayasan Keluarga Batam : Myrtle Publishing, 2009), 128. 

200 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ, 12 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา, 12 ; 
Soeroto, Album Arsitektur Candi – Cagar Budaya Klasik Hindu Budha, 15. 



 83 

อิทธิพลศิลปะอินเดียภาคใต้201 ถึงแม้ว่าศาสนสถานบนที่ราบสูงเดียงจะสร้างขึ้นเนื่องในลัทธิไศวนิกาย 

แต่ก็พบหลักฐานการนับถือเทพเจ้าองค์อื่นในฐานะเทพเจ้าชั้นรองรวมถึงลัทธิไวษณพนิกายซึ่งพบ

ประติมากรรมพระวิษณุ ภาพสลักบนผนังชั้นเรือนธาตุของเก็จด้านทิศเหนือ202ของจันทิเสมภัทระ 

และจันทิศรีกันท2ิ03 (ภาพที่ 49) 

 
ภาพที่ 49 รูปพระวิษณุบนเก็จของซุ้มด้านทิศเหนือ จันทิศรีกันทิ 

(ท่ีมา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

commons/4/48/Candi_Srikandi%2C_Java_1153.jpg) 

2) จันทิปรัมบานัน (Prambanan) หรือราราจงกรัง (Rara Jonggrang) 

จันทิปรัมบานันหรือราราจงกรัง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปรัมบานัน เป็นเทวาลัยใน

ศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะชวา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 15 โดย

พระเจ้าบาลีต ุงเพื ่อเป็นศาสนสถานประจำรัชกาล แต่เนื ้อหาจากจารึกศิวะคฤหะ (Prasasti 

Syiwagrha) กล่าวถึง ราไกปีกาตัน (Rakai Pikatan) ได้สร้างเทวาลัยในปี พ.ศ. 1399204 

 

201 ยกเว้นจันทิภีมะที่ทำช้ันหลังคาเป็นยอดเลียนแบบอาคารทรงศิขรของศิลปะอินเดียภาคเหนือ ดูใน 
หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ, 14, 18 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, อาคารทรงศิขระ-วิมานใน
ศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในเอเชียอาคเนย์, (กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2563), 123 – 124. 

202 ส่วนภาพสลักบนผนังทางด้านอื่น ๆ ได้แก่ พระพรหมทางทิศใต้ และพระอิศวรทางทิศตะวันออก 
ดูใน Soeroto, Album Arsitektur Candi – Cagar Budaya Klasik Hindu Budha, 15 – 18. 

203 Ibid., 17. 
204 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ, 74 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา, 94 ; 

Soeroto, Album Arsitektur Candi – Cagar Budaya Klasik Hindu Budha, 91. 
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จันทิแห่งนี้ประกอบด้วยเทวาลัยขนาดใหญ่จำนวน 6 หลัง และเทวาลัยขนาด

เล็กล้อมรอบเป็นมณฑลจำนวน 224 หลัง ส่วนของเทวาลัยขนาดใหญ่เป็นเทวาลัยของเทพเจ้าตรีมูรติ 

ได้แก่ เทวาลัยประธานของพระศิวะ เทวาลัยทิศเหนือของพระวิษณุ และเทวาลัยทิศใต้ของพระพรหม  

ที่ด้านหน้าเป็นเทวาลัยเทพพาหนะของเทพเจ้าทั้งสาม สำหรับเทวาลัยประธานอยู่ในแผนผังกากบาท 

มีจำนวน 5 ห้อง ตั้งอยู่บนลานประทักษิณ ประกอบด้วยส่วนฐาน เรือนธาตุ และชั้นหลังคาที่ประดับ

อาคารจำลองยอดสถูปิกะริ้วกลีบมะเฟือง ส่วนเทวาลัยพระวิษณุ (ภาพที่ 50) มีรูปแบบเหมือนกันแต่มี

ขนาดเล็กกว่า และมีห้องครรภคฤหะ 1 ห้อง205  

บนลานประทักษิณของเทวาลัยแสดงเรื่องรามายณะที่เทวาลัยพระศิวะ และ

เทวาลัยพระพรหม และเรื่องพระกฤษณะที่เทวาลัยพระวิษณุ โดยเรื่องรามายณะเริ่มต้นตั้งแต่การ

อวตารของพระวิษณุเป็นพระราม ตอนจองถนน (ภาพที่ 51) และจบที่การประสูติของโอรสพระราม 

ส่วนเรื่องพระกฤษณะแสดงเรื่องการปราบอสูรที่พญากงส์ส่งมาเพ่ือกำจัดพระกฤษณะ (ภาพที่ 52)206 

 

205 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ, 74, 78, 80 – 81 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 
ศิลปะชวา, 95 – 99, 102 104 ; Soeroto, Album Arsitektur Candi – Cagar Budaya Klasik Hindu Budha, 
91 – 92. 

206 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ, 87, 91 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา, 
104, 109; Vogel, “The Relation between the Art of India and Java,” in Influences of Indian Art, 70 – 
73 ; Soeroto, Album Arsitektur Candi – Cagar Budaya Klasik Hindu Budha, 91.  
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ภาพที่ 50 เทวาลัยพระวิษณุ 

(ท่ีมา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

commons/4/48/Candi_Vishnu%2C_Prambanan_1093.JPG) 

  
ภาพที่ 51 ภาพเล่าเรื่องฉากการสู้รบระหว่างฝั่ง

พระราม และทศกัณฐ์ เทวาลัยพระพรหม 
(ท่ีมา: ฉัตรกมล ปิยจารุพร) 

ภาพที่ 52 ภาพเล่าเรื่องพระกฤษณะปราบนาค
กาลียะ เทวาลัยพระวิษณุ 

(ท่ีมา: 
http://hdl.handle.net/1887.1/item:5658) 

3) สระน้ำเบลาหัน (Belahan) 

สระน้ำเบลาหัน (ภาพที่ 53) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาเปนังกูงันซึ่ง

เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ มีลักษณะเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยม มีการทำผนังอิฐทางด้านทิศตะวันตกที่ติดกับ

ภูเขาซึ่งทำเป็นซุ้ม 3 ซุ้ม ที่ซุ ้มกลางประดิษฐานพระวิษณุทรงครุฑ และขนาบด้านข้าง 2 ซุ้ม ซึ่ง

ประดิษฐานรูปพระลักษมี และพระศรี มีข้อสันนิษฐานว่ามีการบรรจุพระอัฐิของพระเจ้าไอร์ลังคะไว้ใน
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ประติมากรรม ตามประเพณีของลัทธิเทวราชซ่ึงเชื่อว่า กษัตริย์เป็นเทพเจ้า เมื่อสวรรคตแล้วจะกลับไป

รวมกับเทพเจ้าที่ทรงนับถือด้วยเหตุที่พระเจ้าไอร์ลังคะทรงเชื่อว่าพระองค์อวตารจากพระวิษณุ207 

รูปพระวิษณุทรงครุฑ (ภาพที่ 54) เป็นพระรูปฉลองพระองค์หลังจากการ

สิ้นพระชนม์ของพระเจ้าไอร์ลังคะในปี พ.ศ. 1592208 ประดิษฐานที่ตรงกลางของผนังอิฐบนเนินลาด

ของภูเขา ขนาบข้างด้วยรูปพระลักษมี และพระศรี ซึ่งคงเป็นประติมากรรมฉลองพระองค์ ของพระ

มเหสีของพระเจ้าไอร์ลังคะ ดังนั้นจึงแสดงว่าทรงนับถือลัทธิไวษณพนิกาย และถือว่าทรงเป็นร่าง

อวตารของพระวิษณุ209 

 
ภาพที่ 53 สระน้ำเบลาหัน ปัจจุบันรูปพระวิษณุทรงครุฑเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์โมโจเกร์โต 

(ท่ีมา: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:041_Fountain_Figures,_Candi_Belahan_(25543837107).jpg) 

 

207 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ, 143, 149 – 150 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, 
ศิลปะชวา, 16, 19. 

208 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 50. 
209 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัย, 149 – 150 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา, 

116 ; H. Kern, “De steen van den bèrg Pĕnanggungan (Surabaya), thans in’t Indian Museum te 

Calcutta. Met Sanskrit-inscriptie en Oudjavaansche inscriptie van 963 Çāka ; ter eere van Vorst Er-
langga,” in Verspreide Gescriften Zevende Deel (Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1917), 91 – 92 ; 
Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II, 56. 
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ภาพที่ 54 พระวิษณุทรงครุฑหรือพระรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้าไอร์ลังคะ 

(ท่ีมา: http://hdl.handle.net/1887.1/item:5567) 

ประติมากรรม 

1) พระวิษณุจากจีบูยา (Cibuaya) 

ชิ้นส่วนและประติมากรรมรูปพระวิษณุจำนวน 3 องค์ พบที่จีบูยาในบริเวณ

อ่าวจาการ์ตา210 เป็นประติมากรรมทำจากหินชีสต์สีดำ (Black Schist) จำนวน 3 องค์ เป็นรูปพระ

วิษณุสมบูรณ์จำนวน 2 องค์ และชิ้นส่วนรูปพระวิษณุจำนวน 1 ชิ้น สำหรับหินชีสต์สีดำคงนำเข้ามา

จากประเทศอินเดียเนื่องจากไม่พบแหล่งหินชีสต์สีดำในประเทศอินโดนีเซีย211 

รูปพระวิษณุหมายเลข 1 (ภาพที่ 55) เป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัว ที่ด้านล่าง

ตั้งแต่พระโสณีสลักด้วยวิธีนูนสูง แสดงเป็นพระวิษณุสมภังค์มีสี่กร ที่พระหัตถ์ขวาด้านหน้าวางบนคทา 

พระหัตถ์ขวาด้านหลังถือจักรในลักษณะหันด้านข้างออก พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังถือสังข์  และพระหัตถ์

 

210 Dalsheimer et Manguin, “Visnu mitres et réseaux marchands en Asie du Sud-Est: 
nouvelles données archéologiques sur le Ier millénaire apr. J. – C.,” Bulletin de l’Ecole française 
d'Extrême-Orient. Tome 85, (January, 1998), 88 – 89. 

211 Ibid., 102. 
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ซ้ายด้านหน้าถือก้อนธรณี ปรากฏแกนค้ำยันที่พระหัตถ์ซ้ายกับส่วนฐาน ทรงสวมกิรีฏมกุฏสี่เหลี่ยมมี

ลวดลายดอกไม้ประดับ ที่ด้านหลังทำเป็นศิรศจักร ทรงใส่กุณฑลทรงกลม ทรงนุ่งโธตียาวและคาดเข็ม

ขัดผ้ามีการปล่อยชายผ้าเป็นวงโค้งไว้ที่พระเพลาซ้าย และปล่อยชายผ้าตกที่ระหว่างพระบาท 

รูปพระวิษณุหมายเลข 2 (ภาพที่ 56) เป็นประติมากรรมพระวิษณุนูนสูงยืน

สมภังค์มีสี่กร โดยพระหัตถ์ขวาด้านหน้าทรงถือก้อนธรณีไว้ที่ระดับพระโสณี พระหัตถ์ขวาด้านหลั ง

ทรงถือจักรในลักษณะนำด้านข้างออก พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังทรงถือจักร และพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้า

ทรงวางบนคทาสี่เหลี่ยม ทรงสวมกิรีฏมกุฏที่มีการตกแต่งด้วยลวดลายบางอย่างที่เลือนหายไปมาก ที่

ด้านหลังทำเป็นศิรศจักร ทรงใส่กุณฑลทรงกลม ทรงนุ่งโธตีในลักษณะแนบไปกับพระเพลาซึ่งมีการทำ

เป็นริ้วผ้าแยกจากศูนย์กลาง และคาดเข็มขัดมีการตกแต่งเป็นแถบทับโธตี 

ชิ้นส่วนพระวิษณุ (ภาพที่ 57) เป็นประติมากรรมนูนสูง เหลือเพียงส่วนพระ

อุระ พระพักตร์บางส่วน พระกรข้างซ้ายบางส่วน ทรงสวมเครื่องประดับไว้ที่พระศอ พาหุรัด และ

กุณฑล ที่ด้านหลังพระเศียรทำเป็นศิรศจักร 

ทางด้านการกำหนดอายุพบว่าแตกต่างกัน โดยหม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล 

กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 11 – 12212 ส่วนการตีความของนักวิชาการฝรั่งเศสและอินโดนีเซียได้

กำหนดอายุไว้ในพุทธศตวรรษที่ 12 – 13213 อย่างไรก็ตามนักวิชาการทุกท่านก็ได้จำแนกรูปพระวิษณุ

จากจีบูวายาว่าได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปัลลวะทั้งหมด แต่กระนั้นรูปแบบของกิรีฏมกุฏ

และศิรศจักรได้แสดงอิทธิพลอินเดียภาคเหนือ และราชวงศ์จาลุกยะตามลำดับ 

 

212 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ, 103, 106. 
213 Nadine Dalsheimer และ Pierre - Yves Manguin ได้กำหนดอายุพระวิษณุหมายเลข 2 ว่ามี

อายุอ่อนกว่าพระวิษณุหมายเลข 1 คือ ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ส่วนการตีความของ Sri Utami Ferdinandus ได้
กำหนดอายุรูปพระวิษณุไว้ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ดูใน Dalsheimer et Manguin, “Visnu mitres et réseaux 
marchands en Asie du Sud-Est: nouvelles données archéologiques sur le Ier millénaire apr. J. – C.,” 
Bulletin de l’Ecole française d'Extrême-Orient, 88 – 89, 102 – 103 ; Sri Utami Ferdinandus,  “Arca-
Arca Wisnu Di Asia Tenggara (Abad Ke 4-8 M),” Berkala Arkeologi, 15, 3 (November, 1995), 187. 
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ภาพที่ 55 พระวิษณุจีบูยา หมายเลข 1  
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย 

กรุงจาการ์ตา 

ภาพที่ 56 พระวิษณุจีบูยา หมายเลข 2  
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย 

กรุงจาการ์ตา 

 
ภาพที่ 57 ชิ้นส่วนพระวิษณุจากจีบูยา  

เก็บรักษาที ่Museum Kawasan Cagar Budaya Batujaya 

2) พระวิษณุจากจันทิบานน (Candi Banon) 

รูปพระวิษณุจากจันทิบานัน พบร่วมกับเทวรูปขนาดใหญ่อีก 4 องค์ ได้แก่ 

พระศิวะยืนด้านหน้าโคนนทิ พระคเณศ พระพรหม และพระอคัสตยะ ที่จันทิบานันใกล้กับจันทิปะวน 

ในชวาภาคกลาง ปัจจุบันไม่หลงเหลือซากโบราณสถานแล้ว214 มีลักษณะเป็นพระวิษณุสี่กร ยืน

เหนือปัทมาสนะ พระกรทั ้งสี ่ห ักหายทั ้งหมด ที ่ด ้านหลังเป็นรูปครุฑประทับนั ่ง ลักษณะของ

 

214 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ, 100. 
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ประติมากรรมของพระวิษณุจากจันทิบานันได้แสดงถึงการผสมผสานอิทธิพลทางศิลปะของอินเดีย

ภาคเหนือและภาคใต้เข้าไว้ด้วยกัน และได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะชวาภาคกลาง ในพุทธ

ศตวรรษที่ 14 – 15 ได้แก่ การทรงสวมกิรีฏมกุฏขนาดเล็กกว่าเส้นรอบวงพระเศียรที่แยกส่วนกะบัง

หน้าที่พระนลาฏ อุทรพันธะ และพาหุรัดแบบตาบเพชรพลอย แสดงอิทธิพลศิลปะปาละ ส่วนผ้าคา

ดวงโค้งอิทธิพลราชวงศ์ปัลลวะ รวมทั้งการปล่อยชายเข็มขัดตกสู่หน้าพระเพลาแบบอินเดียภาคใต้215 

 
ภาพที่ 58 พระวิษณุ จากจันทิบานน  

จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา 

  

 

215 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 84, 167, 214, 267. 
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สรุปพัฒนาการและหลักฐานทางโบราณคดีของลัทธิไวษณพนิกายในหมู่เกาะชวา 

1) ก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 พบการนับถือลัทธิไวษณพนิกายในบริเวณชวาภาคตะวันตก

และเป็นที่เคารพนับถือของกษัตริย์ คือ พระเจ้าปูรณวรมัน โดยมีการแทนพระวิษณุบาทเป็นพระบาท

ของพระองค์ นอกจากนั้นเริ่มใช้สัญลักษณ์ของพระวิษณุเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์มงคลของกษัตริย์ 

2) พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ลัทธิไวษณพนิกายยังคงมีการเคารพนับถืออยู่ในหมู่กษัตริย์

แต่เปลี่ยนเป็นการนับถือในฐานะลัทธิความเชื่อรองของลัทธิไศวนิกาย และการนำเทพเจ้ารวมเข้าใน

พุทธศาสนา ส่วนรูปพระวิษณุจากจีบูยา เป็นประติมากรรมระยะแรกที่พบบนเกาะชวา แสดงอิทธิพล

จากศิลปะอินเดียราชวงศ์จาลุกยะ และปัลลวะ  

3) พุทธศตวรรษที่ 14 – 15 ลัทธิไวษณพนิกายเป็นลัทธิที่นับถือกันในฐานะความเชื่อรอง

ในลัทธิไศวนิกาย เช่น เทวาลัยพระวิษณุที่ปรัมบานัน ภาพสลักบนผนังของจันทิในที่ราบสูงเดียง 

รวมทั้งการสร้างรูปพระวิษณุเป็นหนึ่งในเทพเจ้าตรีมูรติ (ซึ่งมีพระศิวะเป็นใหญ่) ดังเช่นรูปพระวิษณุ

จากจันทิบานัน ในระยะนี้ศาสนาและศิลปะจากราชวงศ์ปาละส่งอิทธิพลบนเกาะชวาเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตามลัทธิไวษณพนิกายยังคงเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งพบการใช้สัญลักษณ์จักรและสงัข์

ของพระวิษณุบนจารึกที่เกี่ยวกับการประกาศคุณงามความดีของคนในท้องถิ่นซึ่งจะได้รับการละเว้น

ภาษี ส่วนทางด้านวรรณกรรมได้เริ่มรจนารามายณะฉบับภาษาโบราณข้ึน 

4) พุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ลัทธิไวษณพนิกายยังคงเกี่ยวข้องกับกษัตริย์อย่างไม่เสื ่อม

คลาย ประการสำคัญที่สุดคือลัทธิไวษณพนิกายที่พัฒนาโดยรามานุชะได้ส่งอิทธิพลทางความเชื่อต่อ

สถาบันกษัตริย์ว่าทรงอวตารมาจากพระวิษณุท้ังสิ้น ดังเช่นการใช้ครุฑมุข และนรสิงห์เป็นลัญจกรแทน

องค์กษัตริย์ การสร้างรูปพระวิษณุทรงครุฑเป็นรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้าไอร์ลังคะที่จันทิเบลาหัน 

ส่วนทางด้านวรรณกรรมได้มีการรจนาอรชุนวิวาหะที่มีเค้าโครงจากมหาภารตะ บทประพันธ์เรื ่อง

กฤษณายนะ และมหาภารตะยุทธ แต่อย่างไรก็ดีในระยะนี้ศาสนาบนเกาะชวาได้เริ ่มหลอมรวม

ผสมผสานกันระหว่างศาสนาพราหมณ์ พุทธ และผีบรรพบุรุษ ซึ่งรวมถึงลัทธิไวษณพนิกายด้วยเช่นกัน 
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2.2.3 ไวษณพนิกายในเวียดนามตอนกลาง 

การนับถือศาสนาในอาณาจักรจามปาประกอบด้วยศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และ

การนับถือผีบรรพบุรุษ สำหรับศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกายได้เป็นที่ยอมรับนับถือเป็นอย่างมาก 

แต่กระนั้นก็พบการนับถือลัทธิไวษณพนิกายร่วมด้วยแต่มีจำนวนน้อย และถือว่าพระวิษณุเป็นเทพเจ้า

ชั้นรองในลัทธิไศวนิกาย216 ทางด้านหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการนับถือลัทธิไวษณพนิกาย

ปรากฏในจารึกตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 10 และมีปริมาณมากขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 และพบ

ประปรายจนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 18 

ประวัติการนับถือลัทธิไวษณพนิกาย 

ในช่วงแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของอาณาจักรจามปาปรากฏในจดหมายเหตุจีนกล่าวถึง 

อาณาจักรลินยี่ (Linyi) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในราว พ.ศ. 735217 อาณาจักรแห่งนี้ได้มีผู้ปกครองสืบต่อมาอีก

หลายพระองค์ซึ ่งมีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศจีน และอาณาจักรฟูนันในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน 

นอกจากนั้นกษัตริย์บางพระองค์เดินทางไปยังประเทศอินเดียซึ่งคงส่งผลต่อวัฒนธรรมจามปา218 

ถึงแม้ว่าลัทธิไศวนิกายเป็นลัทธิที่สำคัญของอาณาจักรลินยี่219 แต่กระนั้นจารึกการสร้าง

เทวาล ัยและศ ิวล ึ งค์ภ ัท เรศวรท ี ่ ม ิ เซ ินของพระเจ ้ าภ ัทรวรม ัน  (Mỹ Sơn Inscription of 

 

216 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, 195 ; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
, ศิลปะเวียดและจาม, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2557), 9 – 10 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้, 322 ; R. C. Majumdar, Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Book 
II, The Culture and Civilisation of Champa (Lahore : Punjab Sanskrit Book Depot, 1927), 167 – 169. 
; John N. Miksic and Geok Yian Goh , Ancient Southeast Asia, (London : Routledge/Taylor & Francis 
Group, 2017), 338 – 339. 

217 เนื้อหาจากจารึกภาษาสันสกฤตแห่งโวคาญ (Võ Cạnh) กล่าวถึง พระเจ้าศรีมาระ และราชวงศ์
ของพระองค ์  ด ู ใน Filliozat Jean,  “VI. L'inscription dite "de Vo-çanh",” Bulletin de l'Ecole française 
d'Extrême-Orient. 55 (1969) : 107- 116.  

218 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 124 – 125 ; Maspero, 
The Champa Kingdom : the history of an extinct Vietnamese culture, 30. 

219 จารึกจำนวน 3 หลัก เกี่ยวข้องกับลัทธิไศวนิกาย 2 หลัก และอีกหลักหนึ่งเป็นภาษาจามเกี่ยวกับ
ความเชื ่อท้องถิ ่น ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 121 – 123 ; 
George Maspero, The Champa Kingdom : the history of an extinct Vietnamese culture, trans. Walter 
E.J. Tips. (Bangkok : White Lotus Press, 2002), 29 – 30. 
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Bhadravarman) ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 ได้กล่าวสักการะเทพเจ้าต่าง ๆ ได้แก่ พระศิวะ พระอุมา 

พระพรหม และพระวิษณุ ในลักษณะการเริ่มต้นจารึกด้วยเทพเจ้าเพื่อความสิริมงคล220 

ในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 12 – 13 ศูนย์กลางของอาณาจักรจามปาตั ้งอยู ่ในบริเวณ

จังหวัดเถื่อเทียน – เว้ และก๋วงนาม กษัตริย์ทุกพระองค์ต่างเสริมสร้างสัมพันธ์กับประเทศจีนและ

อาณาจักรเจนละซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้ามเหนทรวรมัน และพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ส่วนทางด้าน

ศาสนาลัทธิไศวนิกายยังคงเป็นที่เคารพนับถือของกษัตริย์ แต่กระนั้นในสมัยพระเจ้าวิกรานตวรมันที่ 1 

(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1196 – 1222) หรือพระเจ้าประกาศธรรม221 ทรงอุปถัมภ์ไวษณพนิกายโดย

จารึกบางหลักได้ระบุว่า ทรงสร้างศาสนสถานเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายขึ้นจำนวนหนึ่ง222 

จารึกของพระเจ้าวิกรานตวรมันที่ 1 ได้แก่ จารึกแท่นฐานเซืองมง223 (Dưỡng Mông 

Pedestal Inscription) (ภาพที่ 59) เกี่ยวกับพระบัญชาให้สร้างเทวาลัยวิษณุปุรุโษตตมะ (Viṣṇu 

Puruṣottama) 224 และจาร ึกวาลม ิก ิ ของพระเจ ้ าประกาศธรรม ( Vālmîki Inscription of 

 

220 R. C. Majumdar “Notes d'épigraphie,” Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient. 
2 (1902) : 189 ; Majumdar, Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Book III, The 
Inscriptions of Champa, 4 – 8. 

221 ทรงเป็นพระโอรสของเจ้าชายชคัทธรรม (พระนัดดาของพระธิดาของพระเจ้ากันทรปธรรม) กับ
เจ้าหญิงศรรวาณี (พระธิดาของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรเจนละ) ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, 
ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 128. 

222 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 127 – 128 ; Maspero, 
The Champa Kingdom : the history of an extinct Vietnamese culture, 45.  

223 ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ถอดการทับศัพท์ใหม่ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์
การทับศัพท์ภาษาเวียดนาม พ.ศ. 2555 ยกเว้นคำศัพท์บางคำที่นิยมใช้แพร่หลายในวิชาการ ดูใน “ประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลี และภาษาเวียดนาม ,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 129, 
ตอนพิเศษ 112 ง (16 กรกฎาคม 2555) : 7. 

224 จารึกแท่นฐานเซืองมงเป็นจารึกแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส พบที่เมืองเซืองมง จ.ก๋วงนาม ดูใน Edouard 
Huber, “Études indochinoises VIII–XII,” Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. 11 (1911) : 
262 ; Majumdar, Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Book III, The Inscriptions of 
Champa,  15 ; Dominic Goodall and Arlo Griffiths, “The Short Foundation Inscriptions of 

Prakāśadharman-Vikrāntavarman, King of Campā,” Indo-Iranian Journal 56 (2013) : 429. 
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Prakāçadharma) (ภาพที่ 60) กล่าวถึง สถานที่สำหรับสักการะวาลมิกิ และพระเจ้าประกาศธรรมผู้

เป็นพระวิษณุในร่างของมนุษย์225 

  
ภาพที่ 59 จารึกเซืองมง ปัจจุบันเก็บรักษาที่

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม กรุงฮานอย  
(ท่ีมา: 

https://isaw.nyu.edu/publications/inscrip
tions/campa/images/inscriptions/C0136_

1_AG_2009-medium.jpg) 

ภาพที่ 60 จารึกวาลมิกี ปัจจุบันเก็บรักษาที่
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม กรุงฮานอย  

(ท่ีมา: 
https://isaw.nyu.edu/publications/inscrip
tions/campa/images/inscriptions/C0173_

1_AG_2009-medium.jpg) 

แต่กระนั้นจารึกของพระเจ้าประกาศธรรมหลักอื่น ๆ ได้แสดงว่าพระองค์ทรงนับถือ

ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย เช่น จารึกบนศิลาธรรมชาติจากถากบิก (Thạch Bích Inscription)

พบที่ก๋วงนาม ได้กล่าวถึงพระเจ้าศรีประกาศธรรมทรงสถาปนารูปอมเรศะ (พระศิวะ) 226 จารึกมิเซิน

ระบุปีมหาศักราช 609 (พ.ศ. 1230) เกี ่ยวกับการอุทิศปลอกและมงกุฎแห่งศิวลึงค์อีศาเนศวร

และภัทเรศวร227 เป็นอาทิ 

 

225 จารึกวาลมิกิพบท่ีตร่าเกียว เป็นจารึกภาษาสันสกฤตบนแท่นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านข้าง 2 ด้าน 

ด ้านละ 2 บรรทัด ด ูใน Paul Mus, “Études indiennes et indochinoises. I. L’inscription à Vālmīki de 

Prakāçadharma (Trà-kiệu),” Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. 28 (1928) : 147 – 152. 
226  Edouard Huber, “Études indochinoises VIII–XII,” Bulletin de l'Ecole française 

d'Extrême-Orient. 11 (1911) : 261 ; Majumdar, Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, 
Book III, The Inscriptions of Champa, 15. 

227 Majumdar, Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Book III, The 

Inscriptions of Champa, 28 – 31 ; Arlo Griffiths and others, The Inscriptions of Campā in the Museum 
of Cham Sculpture at Đà Nẵng, (Ho Chi Minh City : VNUHCM Publishing House, 2012), 229 – 233. 
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ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 14 ศูนย์กลางของอาณาจักรได้ย้ายไปทางตอนใต้ที่เมืองเกาฐาร 

และเมืองปาณฑุรังค์ หลังจากการย้ายศูนย์กลางได้ไม่นานก็ถูกรุกรานโดยกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์

แห่งเกาะชวาถึง 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 1317 และ 1342 ในครั้งหลังเทวาลัยภัทเรศวธิปตีศวรสร้างโดย

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ที่เมืองโพนครถูกทำลาย228 

จารึกกลายลาโมว (Glai Lamov) (ภาพที่ 61) โดยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สร้างขึ้นในปี

มหาศักราช 723 (พ.ศ. 1344)229 โดยเนื้อหาของจารึกหลักที่ 1 เป็นบทสรรเสริญพระเจ้าอินทรวรมัน

ที่ 1 ด้วยการอุปมาพระองค์กับพระวิษณุ เช่น บทที่ 8 – 9 ความว่า “ในการสู้รบ ศัตรูไม่สามารถยืน 

(บนพื้นดิน) ต่อหน้าพระองค์ได้ แต่กลับหันไปเห็นพระองค์ เหมือนกับที่พวกอสูรเห็นพระวิษณุ”230 

ส่วนจารึกหลักที่ 2 มีเนื้อหาอุปมาร่วมกับเทพเจ้าหลายองค์มีตอนที่สำคัญ ดังนี้  

... นารายณะผู้ปกป้องโลกทั้งมวล พระกรที่สี่เหมือนดังเสาค้ำจุนโลกที่มีอนันตนาคราชเป็น

ที่บรรทมในขณะเกษียรสมุทร พระบาทของพระองค์เป็นที่เคารพแก่เหล่าเทพเจ้า อสูร และมุนี 

ในขณะที่ทรงยกเขาโควรรธนะอยู่นั้นก็ทรงทำลายมธุ กัมสะ อสูรเกศี จาณูระ อริศฏะ และประลัมพะ 

จนโลหิตของมธุและไกรฏภะปรากฏเป็นกระจกประดับอัญมณี... 231 

 

228 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 129 – 130 ; Maspero, 
The Champa Kingdom : the history of an extinct Vietnamese culture, 48 – 51. 

229 พบที่ทุ่งนาทางตอนใต้ของหมู่บ้านฟานราง ประกอบด้วยจารึกภาษาสันสกฤตจำนวน 2 หลัก 
เนื้อหาของจารึกหลักที่ 1 (24a) เริ่มด้วยการลำดับวงศ์ตระกูล และในตอนท้ายกล่าวถึงการสถาปนารูปพระศิวะ ส่วน
จารึกหลักที่ 2 (24b) กล่าวถึง การบริจาคสิ่งของถวายแด่ศังกรนารายณะหรือพระหริหระ ดูใน Majumdar, 
Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Book III, The Inscriptions of Champa,  51 – 
52 ; Maspero, The Champa Kingdom : the history of an extinct Vietnamese culture, 3 – 4. 

230 Majumdar, Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Book III, The 
Inscriptions of Champa, 56 – 57. 

231 Ibid., 58 – 59. 
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ภาพที่ 61 จารึกกลายลาโมว  

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม กรุงฮานอย 

ในต้นพุทธศตวรรษที่ 15 พุทธศาสนามหายานได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของ

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 แห่งราชวงศ์อินทรปุระ ทรงสร้างพุทธสถานที่ดงเดือง ในระยะปรากฏว่ามี

การเดินทางไปแสวงบุญที่เกาะชวาโดยชนชั้นสูงจึงทำให้ศิลปะชวามีอิทธิพลต่อศิลปะจามที่ปราสาท

เขืองหมี (Khương Mỹ)232 จนกระทั่งปี พ.ศ. 1493 จามปาก็ถูกรุกรานโดยพระเจ้าราเชนทรวรมัน233 

ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 16 อาณาจักรจามปาถูกรุกรานโดยอาณาจักรไดโคเวียดโดย

จักรพรรดิแลฮวนทำให้เมืองอินทรปุระถูกโจมตีหลายครั้ง ในขณะเดียวกันนั้นพระเจ้าหริวรมันที่ 2 

ทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1531 – 1542 ทรงพยายามกอบกู้เมืองอินทรปุระ234 และ

บูรณะเมืองตามเนื้อหาจากจารึกเจียนด่าน (Chiên Đàn (C.64))235 (ภาพที่ 62) โดยในตอนต้นของ

จารึกเป็นบทสดุดีพระองค์ว่าเป็นอวตารของพระวิษณุ ซึ่งแตกต่างจากจารึกหลักอื่นที่มักกล่าวถึงพระ

 

232 ปราสาทเขืองหมีได้พบจารึกบนภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปราสาทองค์ทิศใต้ ซึ่งคล้ายคลึงกับ

จารึกบนภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะ (Rāmāyaṇa Relief Inscription (C.152/C.166)) และภาพสลักรูปราวณะที่
ม ีจาร ึก (C.157) พบที ่ก ๋วงนาม  กำหนดอาย ุในพุทธศตวรรษที ่  14 – 15 ด ูใน Griffiths and others, The 

Inscriptions of Campā in the Museum of Cham Sculpture at Đà Nẵng, 237 – 239. 
233 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 130 – 131 ; Maspero, 

The Champa Kingdom : the history of an extinct Vietnamese culture, 58 – 59. 
234 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 131 – 136. 
235 Majumdar ได้กล่าวถึงจารึกหลักเดียวกันในชื ่อว่า จารึกฮัวมี (Hoà Mi) ดูใน Majumdar, 

Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Book III, The Inscriptions of Champa, 195. 
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ศิวะหรือเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ความว่า “... หลังจากที่พระเจ้าศรีหริวรรมเทวะทรงชัยชนะ พระผู้กำเนิด

จากทวยเทพ ทรงมีพระนามตามปุราณะและอาคม เป็นอวตารของพระวิษณุ ... การจุติของพระองค์

เป็นการอวตารของเทพเจ้าผู้ทรงทำลายความชั่วแห่งกลียุค ...”236 

 
ภาพที่ 62 จารึกเจียนด่านชิ้นที่ 1  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม เมืองดานัง 

ลัทธิไวษณพนิกายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 นอกจากจะเป็นที่นับถือโดยกษัตริย์แล้วยัง

เป็นที่นับถือในชนชั้นสูง จากเนื้อหาจากจารึกกลายกลองอาเนิก (Glai Klong Anœk Inscription 

(C.19))237 ระบุศักราชตรงกับ พ.ศ. 1551 กล่าวถึง พระเจ้าหริวรมันที่ 3 และเสนาบดีปังโรง (Paṅrœ) 

ผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ได้ถวายสิ่งของแด่เทวรูปพระวิษณุ 

หลังจากนั้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 17 พระเจ้าหริวรมันที่ 4 (ครองราชย์ปี พ.ศ. 1617) 

ทรงขับไล่กองทัพญวณและกองทัพเขมร และสร้างสัมพันธไมตรีกับจีนและไดเวียต เนื้อหาจารึกมิเซิน 

ปีมหาศักราช 1003 (พ.ศ. 1624) (ภาพที่ 63) กล่าวถึง การบริจาคสิ่งของแด่ศรีอีศานภัทเรศวร238 ซึ่ง

 

236 Ibid., 223. 
237 จารึกกลายกลองอาเนิก พบที่ทุ่งฟานรางระหว่างหมู่บ้านราม (Ram) และปราโล (Pralau) เป็น

จารึกอักษรจามมีความว่า “โอม สวัสติ ในปีมหาศักราช 930 ... แม่ทัพปัมโรง (Pam̃ Rauṅ) จากโทกชา (Dauk Jā) 

หมู่บ้านมนจีก (Manacīk) ... ภายหลังมีลักษณะเหมือนกับรูปพระวิษณุ ...” ดูใน Arlo Griffiths and others, 
“Études du corpus des inscriptions du Campa III Épigraphie du Campa 2009-2010 : prospection sur 
le terrain, production d'estampages, supplément à l'inventaire,” Bulletin de l'Ecole française 
d'Extrême-Orient. 95 – 96 (2008-2009 published 2012) : 445 – 446. 

238 จารึกมิเซินปี ม.ศ. 1003 (พ.ศ. 1624) เป็นจารึกภาษาสันสกฤตและภาษาจามจำนวน 4 ด้าน 
เนื้อหาอธิบายวงศ์ของพระเจ้าหริวรมันที่ 4 คือ นาริเกลวงศ์ (วงศ์ต้นมะพร้าว) และกรมุกวงศ์ (วงศ์ต้นหมาก) สำหรบั
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ในบทที่ 3 เป็นการสรรเสริญพระองค์ว่า “… พระองค์ ผู้พิทักษ์จามปา ทรงรอบรู้ในศาสตร์ทั้งหลาย

เช่นพฤหัสปติ ทรงกล้าหาญในการต่อสู้เฉกเช่นมัธวะ (พระวิษณุ) งดงามดังกามเทพ ...”239 

 
ภาพที่ 63 จารึกมิเซิน ปี ม.ศ. 1003 

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม กรุงฮานอย 

ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 17 ได้เกิดการแย่งชิงบัลลังก์ขึ้นในราชสำนัก อีกท้ังถูกโจมตี

โดยกองทัพพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ในปี พ.ศ. 1688 ทำให้จามปาอยู่ภายใต้การปกครองของเขมร จนปี 

พ.ศ. 1690 พระเจ้าชัยหริวรมันที่ 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1691 – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 18240) ทรง

ประกาศอิสรภาพได้สำเร็จ241 เนื้อหาบางตอนจากจารึกมิเซิน มหาศักราช 1079 (พ.ศ. 1700)242 ได้

 

กรกมุกวงศ์ในจารึกด้าน b ได้กล่าวว่าเป็นวิษณุมูรติหรือเป็นวงศ์ที่อวตารจากพระวิษณุ ดูใน Majumdar, Ancient 
Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Book III, The Inscriptions of Champa, 161 – 165. 

239 L. Finot, “Notes d'épigraphie : XI. Les inscriptions de Mi-Sơn,” Bulletin de l'Ecole 
française d'Extrême-Orient. 4 (1904) : 937. 

240 ศักราชที่พระองค์สิ้นพระชนม์ไม่แน่นอน ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล , ประวัติศาสตร์เอเชีย
อาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 139. 

241 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 136 – 139 ; Maspero, 
The Champa Kingdom : the history of an extinct Vietnamese culture, 71 – 72. 

242 จารึกมิเซิน มหาศักราช 1079 (พ.ศ. 1700) มีเนื้อหา 3 ด้าน ประกอบด้วยภาษาสันสกฤตและ
ภาษาจาม เนื้อหาของจารึกเกี่ยวกับวงศ์ของพระเจ้าหริวรมันที่ 1 และการทำลายกองทัพอาณาจักรเขมรและยวนะ 
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แสดงว่า ทรงเข้าใจเรื่องการอวตาร และทรงต้องการแสดงพระองค์เหนือกว่าพระวิษณุ ตามเนื้อหาใน

จารึกด้านที่ 1 บทที่ 8, 12, 13 ความว่า  

… ชัยชนะเหนือดวงจันทร์ที่ไม่มีใครพิชิตด้วยความงามของพระองค์ ความรุ่งโรจน์ที่ส่อง

ประกายไปในทุกทิศทุกทาง เพื่อที่จะแซงหน้าความรุ่งโรจน์ของพระรามและกฤษณะ … ภายใต้รูป

ของพระรามทั้งสี่ คือ พระรามและพระเชษฐาทั้งสาม พระวิษณุทรงแยกวรกายออกเป็นสี่ส่วนท่ีแต่ละ

ส่วนมีคุณสมบัติเป็นรองลงมา กษัตริย์พระองค์นี้เป็นดั่งพระวิษณุที่มีเอกลักษณ์ ด้วยพระวรกายที่

สมบูรณ์ ... ดูเหมือนว่าพระองค์จะเฉลียวฉลาดกว่าพระสวามีของพระศรี ได้ประกาศพระองค์ว่าเป็น

คู่ครองของพระศรีกอปรด้วยปัญญาดุจมหาเทพ มพีลังการสร้างเหมือนพระพรหม มีสติปัญญาดั่งพระ

พฤหัสบดี ทรงเมตตาเหมือนพระพุทธเจ้า และงดงามดังกามเทพ นั่นคือ บุตรของพระวิษณุ ...243  

เมื่อพิจารณาร่วมกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ คือ เมื่อพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 เข้า

รุกรานอาณาจักรจามปาแต่พระเจ้าชัยหริวรมันที่ 1 ทรงสามารถต่อต้านการรุกรานได้244 สืบเนื่องจาก

พระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ทรงนับถือลัทธิไวษณพนิกายจึงอาจจะทำให้พระเจ้าชัยหริวรมันที่ 1 ทรง

ต้องการสร้างสถานะของพระองค์ให้ยิ่งใหญ่กว่าทั้งพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 และพระวิษณุ จึงทรงสร้าง

จารึกที่มีเนื้อหาแสดงพระอำนาจดังกล่าวขึ้นก็เป็นได้ 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 หลักฐานที่แสดงถึงการนับถือลัทธิไวษณพนิกายพบน้อยลง 

ส่วนทางด้านประวัติศาสตร์เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญ ได้แก่ พระเจ้าอินทรวรมันที่ 4 ทรงยกกองทัพเรือ

เข้าโจมตีเมืองยโศธรปุระในปี พ.ศ. 1720 แต่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็สามารถปราบปรามจามปาได้

สำเร็จ245 การรุกรานของจักรพรรดิกุบไลข่านในปี พ.ศ. 1826 – 1828 จนกระทั่งช่วงครึ่งหลังของ

พุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรจามปาก็กลายเป็นประเทศราชของอาณาจักรไดเวียต246 

 

ดูใน Majumdar, Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Book III, The Inscriptions of 
Champa, 183, 187, 191. 

243 Finot, “Notes d'épigraphie : XI. Les inscriptions de Mi-Sơn,” Bulletin de l'Ecole 
française d'Extrême-Orient. 4 (1904) : 959 – 960. 

244 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 138. 
245 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 139 – 140 ; Maspero, 

The Champa Kingdom : the history of an extinct Vietnamese culture, 71 – 72. 
246 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 140 – 144. 
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ประติมากรรม 

นอกเหนือจากศิลาจารึกที่ได้แสดงถึงการนับถือลัทธิไวษณพนิกายแล้ว หลักฐานประเภท

ประติมากรรมก็พบอยู่จำนวนหนึ่งมีลักษณะเป็นประติมากรรมประดับสถาปัตยกรรม คือ หน้าบันหรือ

ประติมากรรมประดับซุ ้ม เช่น ภาพพระวิษณุทรงครุฑ พระวิษณุอนันตาศายิน ฯลฯ247 ส่วน

ประติมากรรมประเภทเทวรูปมีปริมาณน้อยมาก 

1) ประติมากรรมพระวิษณุ จากดาหงิ (Da Nghi) จังหวัดก๋วงตริ (Quảng Trị) 

ประติมากรรมพระวิษณุ จากดาหงิ จังหวัดก๋วงตริ (ภาพที่ 64) มีลักษณะเป็น

ประติมากรรมแบบลอยตัว สลักบนหินทรายสีเขียว ขนาด 1.07 เมตร ทำเป็นพระวิษณุสี่กร เหลือ

เพียงพระหัตถ์ขวาด้านหลังพร้อมชิ้นส่วนจักรและพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าวางบนคทา สวมมกุฏที่

ประกอบด้วยกะบังหน้าประดับตาบ และมกุฏทรงแปดเหลี่ยมกลางพระเศียร พระพักตร์กลม พระ

โอษฐ์แบะมีพระมัสสุ ทรงนุ่งผ้าโธตียาวมีลวดลายทำชายผ้าขึ้นเหน็บที่ด้านบน ก่อนปล่อยชายผ้าที่

เหลือตกลงหว่างพระเพลา แล้วคาดทับด้วยกฏิสูตรวงโค้งทีผู่กเป็นโบที่ข้างพระโสณี และคาดด้วยเข็ม

ขัดโซ่โลหะที่ประดับหัวเข็มขัดด้วยเพชรพลอย ลักษณะของผ้านุ่งและเข็มขัดโลหะนี้คล้ายคลึงกับ

ประติมากรรมพระหริหระจากปราสาทอันเดต จึงกำหนดอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 12 – 13248 

 

247 Majumdar, Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Book II, The 
Culture and Civilisation of Champa, 193 – 195. 

248 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, (พระนคร : กรุงสยามการพิมพ์, 2515), 17 – 18 
; Henri Parmentier, “Cham sculpture of the Tourane Museum,” in Cham sculpture of the Tourane 
Museum (Da Nang, Vietnam)  Religious Ceremonies and Superstitions of Champa, trans. Walter E.J. 
Tips. (Bangkok : White Lotus Press, 2001), 17. 
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ภาพที่ 64 พระวิษณุจากดาหงิ จ.ก๋วงตริ  

(ที่มา: Henri Parmentier, “Cham sculpture of the Tourane Museum,” in Cham 

sculpture of the Tourane Museum (Da Nang, Vietnam) Religious Ceremonies and 

Superstitions of Champa, 131.) 

2) หน้าบันรูปพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ จากปราสาทมิเซิน E1  

หน้าบันรูปพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ จากปราสาทมิเซิน E1 (ภาพที่ 

65) กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 13249 มีรูปแบบศิลปะตรงกับสมัยมิเซิน E1250 ลักษณะเป็นภาพเล่า

เรื่องภายใต้กูฑุแบบศิลปะอินเดียที่ทำเป็นวงโค้งค่อนข้างเตี้ย โดยที่ส่วนปลายของวงโค้งม้วนเข้า251 ที่

ด้านข้างสลักเป็นรูปครุฑยุดนาคแสดงครึ่งมนุษย์ครึ่งนก ที่ภายในวงโค้งทำเป็นรูปพระวิษณุสองกร ใน

ปางอนันตศายินปัทมนาภะ พระหัตถข์วารองรับพระเศียร และพระหัตถ์ซ้ายจับก้านดอกบัว ที่ด้านบน

ของดอกบัวเป็นพระพรหมประทับนั่งอยู่ภายนอกกรอบกูฑุ ลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับทับหลังจาก

 

249 Miksic and Geok Yian Goh , Ancient Southeast Asia, 340. 
250 ศิลปะจามแบ่งออกเป็น 6 สมัย แบ่งจากพัฒนาการของเสาติดผนังสถาปัตยกรรม และลวดลาย

เครื่องประดับจากประติมากรรม ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, 194 – 
199 ; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, ศิลปะเวียดและจาม, 57 – 70 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 332 – 345. 

251 อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, ศิลปะเวียดและจาม, 60. 
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ปราสาทตวลบาเส็ต รูปแบบประติมากรรมศิลปะมิเซิน E1 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ 

ศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครแบบไพรกเมง และศิลปะทวารวดี252 ประติมากรรมในลักษณะ

เดียวกัน คือ ทับหลังวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ (ภาพที่ 66) จากฟู้โถะ (Phú Thọ) จังหวัดก๋วงหงาย 

(Quảng Ngãi)253 

 
ภาพที่ 65 หน้าบันวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ จากปราสาทมิเซิน E1  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม เมืองดานัง 

 
ภาพที่ 66 ทับหลังวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ จากฟู้โถะ จ.ก๋วงหงาย  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม เมืองดานัง 

3) ประติมากรรมจากปราสาทเขืองหมี (Khương Mỹ) จังหวัดก๋วงนาม  

 

252 เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , 338 ; Ngô Văn 
Doanh, Mỹ Sơn relics, 2nd ed. (Ha Noi : The Gioi Publishers, 2008) 99 – 102. 

253 อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช กำหนดอายุไว้ในศิลปะมิเซิน E1 แต่ Huỳnh Thị Được กำหนดอายุใน
พุทธศตวรรษที่ 16 ดูใน อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, ศิลปะเวียดและจาม, 65 ; Huỳnh Thị Được, Cham sculpture 
and Indian mythology, (Danang : Danang Publishing House, 2014), 22. 
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ประติมากรรมจากปราสาทเขืองหมี254 ถือเป็นรูปแบบศิลปะที่เชื่อมต่อระหว่าง

ศิลปะดงเดือง กับศิลปะมิเซิน A1 กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 15 ที่นิยมทำประติมากรรมบนแท่น

ฐานสี่เหลี่ยม รูปบุรุษมีพระมัสสุหนา สวมกรัณฑมกุฏที่กะบังหน้าประดับตาบสามเหลี่ยมขนาดเล็ก 

และสวมสร้อยคอซ้อนสองชั้น255 นุ่งผ้าสั้นเหนือพระชงฆ์ชักชายผ้าที่ด้านหน้าแล้วปล่อยตกสู่พื้น และ

นำผ้าส่วนหนึ่งขึ้นมาเหน็บที่เข็มขัดจึงปรากฏส่วนชายเหน็บที่พระเพลาข้างใดข้างหนึ่ง เช่น รูปพระ

วิษณุสถานกมูรติ (ภาพที่ 67) ประติมากรรมประดับซุ้มรูปพระกฤษณะโควรรธนะ256 และราวบันได

แสดงภาพพระกฤษณะต่อสู้กับนักมวยปล้ำ257  

 
ภาพที่ 67 ประติมากรรมพระวิษณุ จากเขืองหมี จ.ก๋วงนาม  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม นครโฮจิมินต์ 

 

254 ปราสาทเขื่องหมี ตั้งอยู่ใน จ.ก๋วงนาม กำหนดอายุกลางพุทธศตวรรษที่ 15 เป็นปราสาทอิฐสาม
หลัง จากการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบภาพจำหลักเรื่องรามายณะแสดงถึงความแพร่หลายของวรรณคดีนี้ ดูใน 
Nguyễn Thế Thục, Chămpa old towers, ([Hanoi] : NXB Thông tấn, 2010), 50, 53 ; Nguyễn Văn Kự, 
Heritage of Chăm Culture, (Hanoi: Thế Giới publishers, 2012), 82 ; Trần Kỳ Phương, Vestiges of 
Champa Civilization, 6th ed. (Hanoi : Thế Giới Publishers, 2014), 63 – 68. 

255 Doanh, Mỹ Sơn relics,149 – 152. 
256 Được, Cham sculpture and Indian mythology, 28. 
257 Parmentier, “Cham sculpture of the Tourane Museum,” in Cham sculpture of the 

Tourane Museum (Da Nang, Vietnam) Religious Ceremonies and Superstitions of Champa, 15. 
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สรุปพัฒนาการและหลักฐานทางโบราณคดีของลัทธิไวษณพนิกายในเวียดนาม

ตอนกลาง 

1) ก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 การนับถือลัทธิไวษณพนิกายในฐานะหนึ่งในเทพเจ้าตรีมูรติ

ของกษัตริย์ผู้นับถือลัทธิไศวนิกายเท่านั้น 

2) พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 การนับถือลัทธิไวษณพนิกายได้เจริญขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์

ของกษัตริย์ผู้นับถือลัทธิไศวนิกาย เนื้อหาจากจารึกได้แสดงว่ามีการสร้างเทวาลัยสำหรับไวษณพนิกาย

ขึ้น สอดคล้องกับการพบประติมากรรมพระวิษณุทั้งที่เป็นรูปเคารพซึ่งแสดงความสัมพันธ์กับศิลปะ

เขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร และประติมากรรมประดับศาสนสถานเป็นรูปพระวิษณุอนันตศายินปัทม

นาภะซึ่งเป็นที่นิยมในอาณาจักรจามปาและอาณาจักรเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 

3) พุทธศตวรรษที่ 14 – 15 หลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายมีปริมาณน้อยลง แต่ยัง

พบการนับถืออยู่แต่คงอยู่ในลักษณะเป็นลัทธิความเชื่อรองเท่านั้น รวมทั้งนิยมนำความยิ่งใหญ่ของ

พระวิษณุในปางต่าง ๆ อุปมาเปรียบเทียบกับกษัตริย์ แต่อย่างไรก็ตามกลับพบประติมากรรมที่

เกี่ยวข้องกับลัทธินี้ที่ปราสาทเขืองหมีทั้งท่ีเป็นรูปเคารพ และประติมากรรมประดับศาสนสถาน 

4) พุทธศตวรรษที่ 16 – 18 การนับถือลัทธิไวษณพนิกายได้มีความเกี่ยวข้องกษัตริย์

เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การเปรียบเทียบกษัตริย์เป็นพระวิษณุ ยิ่งไปกว่านั้นได้พบการแสดงความ

ยิ ่งใหญ่เหนือพระวิษณุในสมัยพระเจ้าชัยหริวรมันที ่ 1 ซึ ่งในประเด็นนี ้มีความเกี ่ยวเนื ่องทาง

ประวัติศาสตร์ระหว่างอาณาจักรจามปาและอาณาจักรเขมรสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ผู้นับถือลัทธิ

ไวษณพนิกาย อย่างไรก็ดีก็ปรากฏการสร้างเทวาลัยพระวิษณุโดยขุนนางของอาณาจักรจึงแสดงว่ามี

การนับถือลัทธินี้ในหมู่ชนชั้นสูง ส่วนกษัตริย์ก็นับถือลัทธิไศวนิกายเป็นหลัก 
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2.2.4 ไวษณพนิกายในอารยธรรมเขมรโบราณ 

ดินแดนในประเทศกัมพูชาในอดีตเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 

จนกระทั่งช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ก็เสื่อมลง หลักฐานการนับถือศาสนาในกัมพูชาก็เหมือนกับในพื้นที่

อ่ืน ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรากฏการนับถือทั้งศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ลัทธิไวษณพ

นิกาย และพุทธศาสนา สำหรับลัทธิไวษณพนิกายก็ได้ปรากฏการนับถือตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจนกระทั่ง

ถึงช่วงสุดท้าย หลักฐานที่สำคัญ ได้แก่ จารึก ศาสนสถาน และประติมากรรม ซึ่งได้แสดงว่าลัทธินี้เป็น

มีความสำคัญเป็นอย่างมากในกัมพูชา 

ประวัติศาสตร์การนับถือไวษณพนิกาย 

อาณาจักรฟูนันเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่รับวัฒนธรรมอินเดีย258 ก่อตั้งราวพุทธศตวรรษที่ 6 

ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงมีราชธานีที่เมืองวยาธปุระ จดหมายเหตุจีนราชวงศ์ เหลยีง

ได้กล่าวถึงผู้ปกครองอีกหลายพระองค์ กษัตริย์ที่สำคัญ คือ พระเจ้าฟันมันหรือฟันชิมัน (Fan Shih-

man) ผู้เข้าปราบปรามอาณาจักรฉูตูคุน จิวจิ เตียนซุน เป็นอาทิ259 สำหรับการรับวัฒนธรรมอินเดีย

ของฟูนันยังคงมีเข้มข้นภายใต้การขับเคลื่อนของวรรณะพราหมณ์ต่อเนื่องในพุทธศตวรรษที่ 10260 

จนกระทั่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ปรากฏหลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกาย ตาม

บันทึกในจดหมายเหตุจีนราชวงศ์เหลียงกล่าวถึงการบูชารูปพระวิษณุอัษฏภุช และพระหริหระ 261 

ทางด้านจารึกได้แสดงว่าชนชั้นสูงหรือราชวงศ์นับถือลัทธินี้ ได้แก่ จารึกของพระนางกุลประภาวดี 

(Neak Ta Dambang Dek Inscription of Queen Kulaprabhāvatī) และจารึกปราสาทปรัมโลเวง

 

258 ตามบันทึกของคังไถและจูยิงในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 8 บันทึกถึงตำนานพราหมณ์โกณฑิณยะ
และนางลิวเย (นาคโสมา) จึงแสดงถึงการรับวัฒนธรรมอินเดียของฟูนัน ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล , 
ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 11 – 12. 

259 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 12 – 15 ; สฤษดิ์พงศ์ 
ขุนทรง, ทวารวดี : ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล , (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 65. 

260 ภายใต้การปกครองของพระเจ้าเจียวเจนชู (Chiao Chen-ju) หรือโกณฑินยะ พราหมณ์ชาว
อินเดียผู ้เดินทางมายังอาณาจักรพันพันก่อนจะได้รับเลือกให้ปกครองฟูนัน ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล , 
ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 15 – 16. 

261 จดหมายเหตุจีนราชวงศ์เหลียงบันทึกถึงประเพณีบูชาเทวรูปสำริดที่มี 2 พักตร์ 4 กร และรูปที่มี 4 
พักตร์ 8 กร ถือสิ่งของบางอย่าง ได้แก่ เด็ก นก สัตว์ 4 เท้า ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ดูใน เรื่องเดียวกัน, 17. 
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แห ่ ง เ จ ้ า ช า ย ค ุ ณว ร ม ั น  ( Prasat Pram Loven Inscription of Guṇavarman/The Sanskrit 

inscription of Tháp Mười))262 

จารึกของพระนางกุลประภาวดี263 พบที ่ Neak Ta Dambang Dek จ ังหวัดตาแก้ว 

กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 11 เป็นจารึกภาษาสันสกฤต เริ่มต้นด้วยการวิงวอนต่อพระวิษณุ การ

สร้างอาศรมให้เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพราหมณ์พร้อมด้วยตฏากะหรือบ่อน้ำ และท่ีอยู่อาศัย (ālaya) 

และรูปเคารพทองคำโดยพระราชินีกุลประภาวตีในพระเจ้าชัยวรมันแห่งอาณาจักรฟูนัน ดังนี้ 

… ขอพระองค์ผู้ซึมซับในการทำสมาธิหรือถึงฌาณ ทรงตอบสนองในเศยยาคฤหะ (ห้อง

บรรทม) แห่งมหาสมุทรน้ำนมซึ่งบรรทมอยู่เหนือขนดเศษะ พระองค์ทรงรวบรวมโลกทั้งสาม และมี

ดอกบัวผุดจากพระนาภี ทรงคอยปกปักษ์รักษาราชินีผู้ยิ่งใหญ่ พระชายาแห่งพระศรีชัยวรมัน ผู้มีนาม

ว่า กุลประภาวตี ..... ที่พำนักของพราหมณ์ในกุรุมพนคร (Kurumbanagara) ..... ได้ก่อรูปเคารพ

ประดับด้วยทองคำ …264 

จารึกปราสาทปรัมโลเวงแห่งเจ้าชายคุณวรมัน265 พบที่โบราณสถานปรัมโลเวง

หรือถาปมอย (Tháp Mười) ในที่ราบลุ่มชงก์ (Plaine des Jones) ทางตอนใต้ของแหลมอินโดจีน 

เป็นจารึกภาษาสันสกฤต กล่าวถึง การสถาปนารูปพระบาทคู่ของพระวิษณุที่มีนามว่า จักรตีรถสวามิน 

(Cakratīrthasvāmin) พร้อมทั้งการถวายสิ่งของอุทิศแด่พระภควัตโดยเจ้าชายคุณวรมัน266 ความว่า  

 

262 เรื่องเดียวกัน, 18. 
263 George Cœdès, “New inscription from Fu-nan,” in Journal of the Greater India 

Society Vol.IV, ed. U. N. Ghoshal (Calcutta : The Greater India Society, 1937), 117 – 121 ; Majumdar, 
Inscriptions of Kambuja, 1. 

264 Cœdès, “New inscription from Fu-nan,” in Journal of the Greater India Society 
Vol.IV, 117, 120 – 121 ; Majumdar, Inscriptions of Kambuja, (Calcutta : The Asiatic Society, 1953), 1. 

265 George Cœdès, “Etudes cambodgiennes. XXV, Deux Inscriptions Sanskrites Du Fou-
Nan, XXVI, La date de Kôh Ker. XXVII, La date du Bàphûon,” Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-
Orient Tome 31, (1931), 3 ; Majumdar, Inscriptions of Kambuja, 2 – 3. 

266 เจ้าชายคุณวรมันอาจจะเป็นพระโอรสระหว่างพระนางกุลประภาวตีกับพระเจ้าชัยวรมัน ดูใน 
หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล , ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 18 ; กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนา
พราหมณ์ในอาณาจักรขอม, เรียบเรียงโดย หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547), 2. 
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... ฝ่าพระบาททั้งสองข้างของพระภควัตประทับอบู่บนแผ่นดิน ….. ในวันที่ 8 สิ่งนี้ (รูป

เคารพ) อุทิศถวายโดยเหล่าพราหมณ์ผู้รู้พระเวท อุปเวท และเวทางคะ  ..... ประกาศพระนามบน

แผ่นดินว่า จักรตีรถสวามิน ขอให้มนุษย์ผู้บูชา (เทพเจ้า) ซึ่งสถิต ณ ท่ีแห่งนี้ ถวายแด่ศรีจักรตีรถะ ... 

โดยคุณวรมันผู้มีคุณธรรม ..… ที่เข้าไปสู่ที่พำนักอันสูงสุดของพระวิษณุ ใจที่เปรมปรีดิ์แล้วได้หลุดพ้น

จากกรรมชั่ว สิ่งที่คุณวรมันประทานถวายแด่พระภควัต ..... จะต้องเป็นไปตามคำสั่งของพระองค์ใช้ได้

กับทุกศาสนาของเหล่าภควัต ..... ขอดวงวิญญาณอันสูงส่งที ่จะทำให้สมบัต ิของพระภควัต

เจริญรุ่งเรือง ณ ที่น่ี ...... ได้บรรลุถึงพระวิษณุอันสูงสุดแล้วได้เป็นใหญ่และเป็นสุข267 

 
ภาพที่ 68 จารึกจากปราสาทปรัมโลเวงหรือถาปมอย 

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม นครโฮจิมินต์ 

จนกระท่ังช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 12 อาณาจักรฟูนันก็ได้เสื่อมลงในสมัยพระเจ้ารุทรวรมัน 

จากความวุ่นวายภายในราชวงศ์ และการเข้าครอบครองเมืองวยาธปุระโดยพระเจ้าภววรมันที่ 1 และ

เจ้าชายจิตรเสน ทำให้ฟูนันต้องย้ายราชธานีลงไปทางใต้อยู่ในบริเวณเมืองนครบุรี หรือนรวรนคร268 

พระเจ้าภววรมันที่ 1269ทรงเริ่มต้นอาณาจักรเจนละขึ้นร่วมกับเจ้าชายจิตรเสนหรือพระ

เจ้ามเหนทรวรมัน ในช่วงนี้ปรากฏจารึกเนื่องในลัทธิไศวนิกายจำนวนมากในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

 

267 Cœdès, “Etudes cambodgiennes. XXV, Deux Inscriptions Sanskrites Du Fou-Nan, 
XXVI, La date de Kôh Ker. XXVII, La date du Bàphûon,” Ibid. 6 – 8. 

268 เรื่องเดียวกัน, 19 – 20, 149, 152. 
269 จารึกบ้านวังไผ่ (K.978) ได้กล่าวถึงกษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้เป็นใหญ่เท่าพระเจ้าภววรมัน ซึ่งอาจจะ

แสดงความสัมพันธ์ของศรีเทพกับอาณาจักรเจนละในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 แต่ก็พระนั้นก็อาจจะไม่ได้มีความ
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ตอนกลาง แม่น้ำมูล และเทือกเขาพนมดงรัก ทั้งนี้การปราบปรามอาณาจักรฟูนันคงสำเร็จในช่วงครึ่ง

หลังของพุทธศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1158 – 1180) ได้

ขยายอาณาเขตได้กว้างไกลจนถึงบริเวณจันทบุรี270 และสร้างราชธานีที่อีศานปุระ (สมโบร์ไพรกุก)271 

จารึกกุกพระโกต ( Inscription de Kŭk Práḥ Kŏt (K.90, K.428)) พบที ่กุกพระโกต 

จังหวัดกัมปงจาม สำหรับจารึก K.90 เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของ และทาส ถวายแด่รูป

พระวิษณุที่มีนามว่า พระกมรเตงอัญศรีจักรตีรตถสวามิ โดย โพญ ภทรายุทธ (poñ bhadrāyudha) 

ข้ารับใช้ในพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1272 สำหรับรูปพระวิษณุจักรตีรตถสวามิก็มีนามเดียวกันกับรูปพระ

บาทพระวิษณุของเจ้าชายคุณวรมันดังที่กล่าวแล้วในข้างต้น273 ความว่า 

… สิ่งที่ผู้รับใช้ของภัทรายุทธะ ผู้ฝึกฝนกำลังได้มอบ แม้ผู้ปกครองรัฐต้องไปหา (สักการะ) 

พระโศริ (Śauri) (คือ พระนามหนึ่งของพระวาสุเทวะ หรือพระวิษณุ หรือพระกฤษณะ) ... ราชาแห่ง

สิงโต ศรีปรหสิเตศวร เพื่อความคงอยู่ของการบูชาพระโศริ ... พระราชโองการของพระองค์ประทาน

สิทธิพิเศษ (ประสิทธิ) แก่ โพญ ภทรายุทธะ เพื่อพระกมรเตงอัญศรีจักรตีรตถสวามิ ...274 

นอกจากนั้นจารึกยังมีส่วนที่กล่าววิงวอนต่อ ปรหสิเตศวร (Prahasiteśvara) ซึ่งเป็นพระ

นามของพระศิวะที่บูชาในปราสาทสมโบร์ไพรกุกหมู่ใต้275 ดังนั้นจึงทำให้ทราบว่าลัทธิไวษณพนิกายใน

 

เกี่ยวข้องกัน เพียงแต่ได้นำพระนามของพระเจ้าภววรมันที่ 1 มาใช้เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ก็ได้ ดูใน กรมศิลปากร, 
จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14, 139-143. 

270 จารึกวัดทองทั่ว - ไชยชุมพล ดูใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษร
หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11 – 14, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 
2559), 128 – 132. 

271 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 149 – 154. 
272 George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.V, (Paris: Editions de Boccard, 1937), 

25 – 27. 
273 จารึกหลักนี้ทำให้ทราบว่าพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ทรงสามารถปราบปรามฟูนันซึ่งครอบคลุม

กัมพูชาตอนใต้-แหลมอินโดจีนอันเป็นบริเวณที่พบจารึกหลักนี้ ดูใน กมเลศวร ภัฏฏาจารย์ , ศาสนาพราหมณ์ใน
อาณาจักรขอม, 10, 58. 

274 Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.V, 25 – 27. 
275 Ibid. 
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สมัยพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ก่อตั้งขึ้นภายใต้การนับถือลัทธิไศวนิกายด้วยเหตุนี้จึงแสดงว่าได้เริ่มเกิด

การผสมกันระหว่างลัทธิทั้งสอง และจารึกอย่างน้อยจำนวน 3 หลัก กล่าวถึงพระศังกรนารายณ์276 

ส่วนจารึก K.428 พบในบริเวณเดียวกัน มีเนื้อหาสรรเสริญต่อพระจัมเปศวร277 ที่สถาปนา

ในมหาศักราช 683 (ตรงกับปี พ.ศ. 1304) ซึ่งตรงกับช่วงอาณาจักรเขมรแตกเป็นสองส่วน แสดงถึง

การบูชาพระวิษณุในบริเวณนี้ต่อเนื่องเป็นเวลาสามศตวรรษ 

หลังจากนั้นอาณาจักรเจนละก็ปกครองภายใต้พระเจ้าภววรมันที่ 2 (ครองราชย์ระหว่าง 

พ.ศ. 1180 - ปลายพุทธศตวรรษที่ 12) ได้พบจารึกของพระองค์จำนวนหลายหลักที่บริเวณอำเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว278 ได้แก่ จารึกวัดกุดแต้ จารึกเขารัง และจารึกเขาน้อย จนกระทั่งช่วง

กลางพุทธศตวรรษที่ 13 อาณาจักรแห่งนี้ก็เข้าสู่ช่วงเสื่อมสลาย279 

จารึกพญาโหร (Ponhea Hor Inscription (K.21)) พบที่ซากโบราณสถานในเขตเตรียง 

จังหวัดตาแก้ว เนื้อหากล่าวถึง พระเจ้าภววรมันที่ 2 และข้ารับใช้นามว่า ปเสนคปติ เกี่ยวกับกาสรา้ง

รูปศิวลึงค์ พระทุรคา พระศัมภุ-วิษณุ พระวิษณุไตรโลกยสาระ พระลักษมี และรูปพระวิษณุองค์อ่ืน ๆ 

ส่วนสุดท้ายระบุว่า พระองค์บริจาคสิ่งของถวายแด่พระศิวะแห่งธันวิปุระ และพระวิษณุไตรโลกยสาร 

เช่น หินมีค่าสำหรับมงกุฎ สร้อยข้อมือ ศรีวัตสะ จักรทองคำ ก้อนธรณีเคลือบทอง เป็นต้น280 ดังนั้น

จึงเป็นการเน้นย้ำว่าตั้งแต่ช่วงเวลานี้การนับถือศาสนาพราหมณ์จะเป็นนับถือร่วมกันระหว่างสองลัทธิ 

ช่วงครึ ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 13 – กลางพุทธศตวรรษที่ 14 อาณาจักรเจนละได้แบ่ง

ออกเป็น 2 อาณาจักร ได้แก่ อาณาจักรเจนละบกที่เมืองจำปาศักดิ์ ส่วนอาณาจักรเจนละน้ำตั้งอยู่

เมืองศัมภุปุระทางตอนใต้บริเวณแหลมอินโดจีน ปกครองโดยกษัตริย์เชื้อสายพราหมณ์โกณฑินยะ281 

 

276 กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 10. 
277 จัมเปศวร คือ พระนามเรียกรูปพระวิษณุในอาณาจักรเขมร มีข้อสันนิษฐานว่าเป็นพระนามที่

อาจจะตั้งขึ้นหลังจากเขมรเอาชนะอาณาจักรจามปาได้ พระวิษณุจัมเปศวรจะปรากฏในระยะต่อมา เช่น จารึก
ปราสาทแปรรูป (พ.ศ. 1504) ดูใน กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 59. 

278 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษท่ี 11 – 
14, 74 – 76, 77 – 80, 133 – 136. 

279 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 155. 
280 Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.V, 5 ; Majumdar, Inscriptions of Kambuja, 13. 
281 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 160 – 162. 
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พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ผู้สืบเชื้อสายจากอาณาจักรเจนละน้ำทรงประกาศอิสรภาพจากชวา

โดยการประกอบพิธีเทวราชบนพนมกุเลนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14282 ในช่วงเริ่มแรกของอาณาจักร

เขมรสมัยเมืองพระนคร กษัตริย์ทุกพระองค์ก็ได้อุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกายดังปรากฏตามเนื้อหาของ

จารึกปราสาทโกกโป283 ระบุถึง นักปราชญ์นิกายภาควัตในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 การประทาน

ที่ดินเพื่อสร้างเทวาลัยไวษณพนิกายในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 3 และการสร้างเทวาลัยไวษณพนิกาย

โดยภาควตะ อมฤตครรภ์ ในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1284 

พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1432 – 1445) ทรงสร้างยโศธรปุระเป็น

ราชธานี รวมทั้งบารายและศาสนสถานขึ้นหลายแห่งโดยเฉพาะการสร้างยโศธราศรมจำนวนมากซึ่ ง

เป็นอาศรมของศาสนาต่าง ๆ คือ สุคตาศรมของพุทธศาสนา พราหมณาศรมของลัทธิไศวนิกาย 

ไวษณาศรมของลัทธิไวษณพนิกาย285 ทั้งนี้จารึกปราสาทโลเลยได้ระบุว่าผู้นับถือลัทธิไวษณพนิกายก็

สามารถเข้าศาสนสถานของไศวนิกายได้ ดังนั้นจึงแสดงว่าการนับถือในระยะนี้ยังคงมีการปะปน

ระหว่างสองลัทธิมาอย่างต่อเนื่อง286 

จารึกปราสาทกอมนัป (Prasat Komnap Stele) พบที่ปราสาทกอมนัป เป็นจารึกอักษร

นาครี ภาษาสันสกฤตจำนวน 108 บท มีเนื้อหาลำดับวงศ์ตระกูลของกษัตริย์ บทสรรเสริญ และการ

สร้างยโศธรตฏากะโดยพระเจ้ายโศธรวรมันที่ 1 ในบทที่ 51 กล่าวถึง การอุทิศสร้างอาศรมโดยพระ

เจ้ายโศวรมัน สำหรับไวษณาศรมในจารึกปราสาทกอมนัปเป็นอาศรมของลัทธิไวษณพนิกาย287 

 

282 เรื่องเดียวกัน, 162 – 170. 
283 จารึกโกกโปเป็นจารึกที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16 เช่น จารึกระบุศักราชตรงกับ 

พ.ศ. 1527 กล่าวถึง การนับถือลัทธิไวษณพนิกาย การดูแลเทวาลัยจัมเปศวรและเศวตทวีป โดยขุนนางวิษณุวระ ใน
ตอนท้ายกล่าวถึงคำสั่งของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ.1547) และระบุถึงการบริจาคสิ่งของแด่เทพเจ้าแห่งเศวตทวีป
โดยขุนนางนารายณะในสมัยพระเจ้าชัยวีรวรมัน ดูใน Majumdar, Inscriptions of Kambuja, 312 – 313. 

284 กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 13 – 14. 
285 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลโดย หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, พิมพ์ครั้งท่ี 4 

(กรุงเทพฯ : มติชน, 2552), 15  ; หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 175. 
286 กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 12. 
287 จารึกปราสาทกอมนัปมีรูปร่างและขนาดเหมือนกับจารึกไพรปราสาท จารึกเทพประนม และจารึก

อีกสี่หลักที่สี่มุมของบารายตะวันออก ส่วนตัวปราสาทมีลักษณะเป็นอาคารสี่เสามีหลังคาศิลาแลงทรงกระโจม ดูใน 
George Cœdès, “IV. Etudes cambodgiennes XXVIII. Quelques suggestions sur la méthode à suivre 
pour interpréter les bas-reliefs de Bantây Chmàr et de la galerie extérieure du Bàyon.” Bulletin de 
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จารึกหลักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกายในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 คือ จารึก

จากปราสาทพระโค และปราสาทบากอง (Stele at foundation of Prah Ko and Bakong) ซึ่งมี

เนื้อหาบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังของกษัตริย์พระองค์ก่อนซึ่งได้กล่าวถึงการนับถือพระวิษณไุว้ดังนี้ 

จารึกปราสาทพระโค (K.713) ปรากฏศักราชตรงกับ พ.ศ. 1436 เป็นจารึกเกี่ยวข้องกับ

ลัทธิไศวนิกาย288 แต่กระนั้นได้ปรากฏการสรรเสริญพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เปรียบเทียบกับพระวิษณุ

ตามเนื้อหาในด้านที ่ 1 บรรทัดที ่ 9 และ 13 ความว่า “… ความกล้าหาญ (เหมือนย่างก้าวของ

พระองค์) ยกเขาให้สูงอย่างมหัศจรรย์ เหมือนความกล้าหาญของตรีวิกรม ...” และ “... พระหริที่รับ

พระศรีจากมหาสมุทรน้ำนมก็เช่นเดียวกันกับกษัตริย์ผู้สร้างศรี ...”289 จารึกจากปราสาทบากอง290 

(K.826) กล่าวถึงการสถาปนาเทวรูปอื่น ๆ จำนวน 5 องค์ รวมถึงรูปพระวิษณุนามว่าวิษณุสวามิ 

(Viṣṇusvāmi) อุทิศแด่พระเจ้าชัยวรมันที่ 3 ผู้เสด็จสู่วิษณุโลก 

ต่อจากนั้นพระเจ้าหรรษวรมันที่ 1 ทรงครองราชย์ต่อในระหว่าง พ.ศ. 1445 – 1465291 

โดยในปี พ.ศ. 1464 ขุนนางมหิธรวรมันและชนชั้นสูงหลายท่านได้สร้างเทวาลัยไวษณพนิกายซึ่งก็คือ 

ปราสาทกระวัน จากเนื ้อหาของจารึกปราสาทกระวัน (Prasat Kravan Inscriptions (K.269 – 

 

l'Ecole française d'Extrême-Orient Tome 3 2 , ( 1 9 3 2 ) , 98 – 105 ; G. Trouvé, “V. Etude sur le Prei 
Pràsàt, le Pràsàt Komnap et l'édicule qui abritait la cinquième stèle inscrite du Bàrày oriental,” 
Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 32, (1932), 125 – 126 ; Majumdar, Inscriptions 
of Kambuja, 119 – 126. 

288 พบที่ภายในโคปุระทิศตะวันตกของปราสาทพระโค ด้านที่ 1 เริ่มต้นด้วยบทสรรเสริญพระศิวะ
แล้วตามด้วยบทสดุดีพระเจ้าอินทรวรมัน และรายการสิ่งของและข้าทาส ส่วนด้านท่ี 2 เป็นคำสั่งของพระเจ้ายโศวร

มันเกี ่ยวกับการบริจาคถวายแด่ปรเนศวร (Para neśvara) และพระปฤถิวีนทเรศวร (Pṛthivīndreśvara) ดูใน 
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.I, (Paris : P Geuthner, 1927), 18 – 19. 

289 Ibid., 25. 
290 เป็นจารึกที่มีเนื้อหาเล่าถึงเหตุการณ์ในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ได้แก่ การสถาปนาพระศิว

ลึงค์ในปีม.ศ. 803 (พ.ศ. 1354) ต่อจากนั้นอีกสองบทเกี่ยวกับการสถาปนามูรติของพระศิวะทั้งแปดที่ลานศรีอินทเร
ศวรที่ปราสาทบากอง ดูใน Ibid., 31 – 32. 

291 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, 23 ; หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์
เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 176. 
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271))292 จำนวน 3 หลัก ได้แก่ จารึกจากปราสาทองค์กลาง (K.270) กล่าวถึง การสถาปนาพระกมร

เตงอัญศรีไตรโลกยนาถโดยมหีธรวรมันในปี ม.ศ. 843 (พ.ศ. 1464) จารึกปราสาทองค์ทิศใต้ (K.269) 

ระบุถึงการสถาปนาพระกมรเตงอัญศรีตริภุวนสวามินโดยมรตาญโขลญศรีวีเรนทรธิปติวรรมมะ และ

จารึกปราสาทองค์ทิศเหนือ (K.271) กล่าวถึงรายชื่อข้าทาสที่ถวายแด่กมรเตงอัญพระศรี293 

หลังจากนั้นพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ก็ได้สร้างเมืองโฉกครรคยาร์และขึ้นครองราชย์ ในปี 

พ.ศ. 1464294 พระองค์ทรงนับถือลัทธิไศวนิกายแต่ก็อุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกายอย่างยิ่ง ดังปรากฏใน

จารึกอย่างน้อย 3 หลัก295 ได้แก่ จารึกโจงอัญ296 จารึกปราสาทเจน297 และจารึกปราสาทเนียงเขมา 

จารึกปราสาทเนียงเขมา (Prasat Nan Khmau Inscription) พบที่ปราสาทเนียงเขมา 

เขตบาติ จังหวัดตาแก้ว มีจำนวน 4 หลัก สำหรับจารึกที่เก่ียวกับลัทธิไวษณพนิกาย ได้แก่ จารึก K.35 

และจารึก K.36 มีรายละเอียดดังนี้ จารึก K.36 จากปราสาทองค์เหนือ กำหนดอายุประมาณพุทธ

ศตวรรษที่ 14 ประกอบด้วย การสรรเสริญพระวาสุเทวะ การสร้างรูปเคารพหรือประติมากรรมองค์

หนึ่ง ซึ่งคงจะเป็นรูปพระวาสุเทวะ และพระลักษมี298 ความว่า 

 

292 บนกรอบประตูทางเข้าปราสาทองค์กลางบนกรอบประตูด้านใต้และเหนือ สภาพของของจารึก
ค่อนข้างเสียหาย ประกอบด้วยรายนามผู้สร้าง และรายชื่อผู้บริจาคในการก่อสร้างปราสาท ดูใน George Cœdès, 
Inscriptions du Cambodge Vol.IV, (Paris: Editions de Boccard, 1937), 68 – 76. 

293 Ibid. 
294 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, 23 ; หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์

เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 177. 
295 กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 13. 
296 จารึกโจงอัญ (Piédroits de Čơṅ Aṅ (K.99)) พบที่ปราสาทโจงอัญ จ.ตโบงฆมุม ระบุปีศักราช

ตรงกับปี พ.ศ. 1465 เกี ่ยวกับโองการของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ให้สร้างรูปพระตริภุวไนกนาถในเทวาลัยแห่ง
โจลญปรานะแห่งรูปพระจามเปศวร (พระวิษณุ) รวมทั้งรายการสิ่งของและข้าทาสถวายแด่พระจามเปศวร ดูใน 
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.VI, (Hanoi : Imprimerie d’Extrême-Orient, 1954), 107. 

297 จารึกปราสาทเจน (Pràsàt Čèn (K.182)) เนื้อหาเกี่ยวกับการอวตารของบุคคลหนึ่ง และกล่าวถึง
พระศรีปติหรือพระวิษณุทีค่งประดิษฐานไว้ในปราสาทน้ี ดูใน Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.I, 55. 

298 George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.II, (Paris : P Geuthner, 1942), 31. 
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ขอนอบน้อมแด่พระวาสุเทวะ ... ผู้ให้สิ่งนี้ ... แก่ผู้หลบหลีกลี้ภัยในพระองค์ พระนามแห่ง

พระวาสุเทวะ พึงเป็นที่ระลึกของผู้ปฏิบัติอยู่เสมอ ... โดยท่านมีการสร้างรูปเคารพขึ้นด้วยความ

จงรักภักดี ...299 

จารึก K.35 จากปราสาทประธาน ปรากฏศักราชตรงกับปี พ.ศ. 1471 ประกอบด้วยบท

วิงวอนต่อพระวิษณุในนามพระโลกนาถ และพระตรีวิกรม รวมทั้งมีการสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 

ในตอนท้าย จึงแสดงการยอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรโดยเหล่าสาวกในไวษณพนิกายใน

พ้ืนที่กัมพูชาภาคใต้ เนื้อหามคีวามว่า 

“บรรณาการแด่พระศรีโลกนาถ เนื่องด้วยอานุภาพแห่งพระองค์ผู้ขยายอันไม่สิ้นสุด ทรง

ก้าวข้ามโลก 3 ก้าว ในบรรยากาศเป็นเหมือนวงรูปไข่ของพระพรหม พระนามว่า ศรีโลกนาถ เป็น

พระนามที่ดีของพระหริพระผู้สิริแผ่ไปทั่วทั้งสามโลกทรงมีพระภาคถึงสิ้นศตวรรษ ทรงประทับรอย

พระบาทสามก้าวจนถึงยอดภูเขาบนฟ้า พระเจ้าศรีชัยวรมันกษัตริย์แห่งกัมพูชามีพระบาทดอกบัวส่อง

สว่างด้วยอัญมณี พระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพ ทรงครองราชย์ในปีมหาศักราช 850 …”300 

พระเจ้าราเชนทรวรมัน (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1487 – 1511) ทรงย้ายราชธานีกลับ

สู่ยโศธรปุระ ตามเนื้อหาจารึกปราสาทบึงเวียน301ได้แสดงว่าทรงรุกรานจามปา และรามัณยะ ใน พ.ศ. 

1489 ดังนั ้นตั ้งแต่ระยะนี้เป็นต้นไปอำนาจของเขมรจะค่อย ๆ แผ่ขยายสู ่บริเวณภาคกลางของ

ประเทศไทย สอดคล้องกับหลักฐานจารึก ทับหลัง และเทวสถานปรางค์แขกที่จังหวัดลพบุรีก็สามารถ

กำหนดอายุได้ในช่วงเวลาเดียวกัน302 

ทางด้านศาสนาทรงสร้างปราสาทแปรรูปเพื่อประดิษฐานราชศิวลึงค์ และเทวรูปต่าง ๆ 

เพื่อถวายแด่บรรพบุรุษของพระองค์ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ พระวิษณุราเชนทรวิศวรูป303 และเนื้อหาจาก

 

299 Ibid. 
300 แตกต่างจากจารึกที่เกาะแกร์ที่ระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 1464 ดูใน 

Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.II, 32 – 34. 
301 จารึกปราสาทบึงเวียนจำนวน 3 หลัก โดยจารึก K.872 เริ่มต้นด้วยบทสักการะพุทธศาสนา และ

ในบรรทัดท่ี 7 กล่าวว่า “มีชัยในการต่อสู้รามัณยะและจามปาท่ีทรงพลังและช่ัวร้าย ทรงแผลงศรไปทางขวา และซา้ย 
เหมือนดังพระรามอีกพระองค์หนึ่ง” ดูใน Cœdès, Inscription du Cambodge Vol.V, 97 – 105. 

302 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, ทวารวดี : ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล, 14 – 15, 246 – 
247. 

303 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 177 – 178. 
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จารึกได้แสดงว่าลัทธินี้เป็นที่เคารพบูชาโดยกษัตริย์และชนชั้นปกครอง เช่น จารึกวัดกเด็ยสกี304 จารึก

กุกสลาเกต จารึกทวารกเด็ย เป็นต้น305 

จารึกกุกสลาเกต (Kuk Sla Ket inscription (K.522)) พบที่ปราสาทกุกสลาเกต306 เนื้อหา

ได้กล่าวถึงวงศ์ตระกูลเกษตรชญะผู้เป็นช่างตัดพระเกศาของพระเจ้าราเชนทรวรมัน และเป็นผู้สร้าง

ปราสาทหลังเหนือเพื่อประดิษฐานรูปพระวิษณุ สำหรับบรรพบุรุษในตระกูลของท่านล้วนนับถือลัทธิ

ไวษณพนิกาย นิกายปาญจราตระ เนื้อหาของจารึกกรอบประตูด้านเหนือ ความว่า307 

... หลานชายของเวทิษัต คือ เกษตรชญะ ผู้รับใช้กษัตริย์ 5 องค์ ตั้งแต่ศรีหรรษวรรมเทวะ 

ท่านเชี่ยวชาญปาญจราตระซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีแก่นสาร 5 ประการ ที่ถือปฏิบัติในระหว่างวัน ท่าน

ดูแลพระเกศวะ (คือ พระกฤษณะ หรือพระนารายณะ) ..... ผู้รอบรู้กฎเกณฑ์และพิธีกรรมรายวันทั้ง

ห้านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของช่างตัดพระเกศา ..... พระวิษณุองค์นี้ประดิษฐานไว้ที่ตรงกลางโดย

บิดาของท่านเป็นผู้รู ้ทางด้านพิธีกรรมได้ประกอบพิธีกรรม กอปรด้วยพระวิษณุ 2 รูป ณ ที่นี่เพื่อ

ความสุขแก่บรรพบุรุษทั้งทางใต้ และเหนือ จึงได้จัดวางปราสาททั้งสามนี้ ปรารถนาความเจริญของ

พระวิษณุ จึงประกาศพระวจนะท่ีดี และตั้งมั่นอยู่ในพระวิษณุที่ได้ตั้งข้ึนในสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ...308 

จารึกปราสาททวารกเด็ย (Thvar Kdei Inscription (K.165)) ระบุศักราชตรงกับ พ.ศ. 

1495309 เนื้อหาส่วนภาษาสันสกฤตเป็นบทสรรเสริญพระวิษณุในพระนามต่าง ๆ เช่น นารายณะ หริ 

วาสุเทวปรมาตมัน จตุรภุช และมัทฺวฺหริ ต่อด้วยการแจ้งต่อพระเจ้าราเชนรวรมัน  ว่าด้วยเรื่องการ

ทำบุญที่ศาสนสถานของพระจามเปศวรในหมู่บ้านทวารวตี (sruk dvāravatī) โดย วาปปัญ (vāp 

 

304 จารึกวัดกเด็ยสกี (Inscription de Vằt Kdĕi Skie (K.760)) มีเนื้อหาสดุดีพระเจ้าราเชนทรวรมัน
ผู้สถาปนาพระตรีปทสยะหรือวิษณุตรีวิกรม ดูใน Cœdès, Inscription du Cambodge Vol.V, 115 – 118. 

305 นอกจากนั้นจารึกเก่าที่นำมาใช้ใหม่จากปราสาทบันทายกุฎีได้แสดงว่ามีการนับถือผสมผสานกัน
ระหว่างลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ดูใน กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 13. 

306 ปราสาทกุกสลาเกตเป็นปราสาทอิฐสามหลัง ห่างจากเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือประมาณ 10 กิโลเมตร Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.V, 119. 

307 Ibid., 119 – 124. 
308 Ibid. 
309 โดยคำว่า ทวารกเดย อาจจะแปลงมาจากคำว่า ทวารวดี ดูใน Cœdès, Inscriptions du 

Cambodge Vol.VI, 132 – 139. 
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pañ) ซึ่งเป็นพระญาติของเจ้าหญิงมเหนทรเทวี ผู้บริจาคที่นาโดยในปี พ.ศ. 1500310 สำหรับเนื้อหาที่

แสดงถึงหลักปรัชญาของลัทธิไวษณพนิกายอย่างละเอียด ความว่า 

ความสำเร็จ ! สวัสติ ! โอมฺ ขอนอบน้อมต่อพระวาสุเทวะ ..... ขอนอบน้อมแด่พระนารายณะ 

ทรงรองรับพระศรี พระองค์ทรงสังข์ จักร ธนู และแผ่นดิน ทรงยกคทาและดาบขึ้น ธรรมะของผู้รู้

ธรรมะ ..... ควรค่าแก่การยกย่องในดวงใจของบรรดาผู้รุ่งโรจน์ด้วยโยคะทั้งหก (ได้แก่ อาสนะ ปราณ

สัมฺโรธะ (ระงับลมหายใจ) ปรัตยาหาระ (การถอนความรู้สึก) ธารณา (การเพ่งความสนใจ) ธยานะ 

(การเข้าฌาน) และ สมาธิ (การพิจารณาไตร่ตรอง)) ผู้มีปัญญาของโยคีและปรารถนาการหลุดพ้น311 

ต่อจากนั้นเป็นบทสวดมนต์ที่มีการสดุดีพระวิษณุในรูปต่าง ๆ โดยระบุไว้อย่างชัดเจนถึง

พระวิษณุมีสี่กรทรงถือจักร ธรณี สังข์ และคทา รวมทั้งได้กล่าวว่าปรมาตมันสูงสุดคือพระวิษณุ ดังนี้  

... ขอนอบน้อมต่ออาตมันอันสูงสุดถึงพระวาสุเทวะ ในรูปของพระสี ่กรกอปรด้วย

คุณลักษณะอันพิเศษสุด 4 ประการ312 สำแดงเป็นอาตมันของพระองค์ คือ อาตมันอันเป็นสากลเป็น

พระวิษณุ พระผู้มีสี่กร ทรงจักร ธรณี สังข์ และคทา พระองค์พิทักษ์โลกด้วยพระกรทั้งสี่ (จตุรภุช) ... 

ขอนอบน้อมต่ออาตมันอันสูงสุด ต่อพระวาสุเทวะพระองค์นี้ ซึ่งพระสุรเสียงทั้งสามประกาศเป็นที่

พำนักอันสูงสุด และไม่เสื่อมคลาย ขอพระนารายณ์ทรงประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่เหล่าสรรพสัตว์ 

ท่านผู้รู้หลักคำสอนดั้งเดิมกล่าววจนะ โอม ประกอบด้วยอักขระทั้งแปด (aṣṭavidham akṣaram) 

เป็นเริ่มต้นพ้ืนฐานของทุกคำ จึงก่อเกิดมนูท้ังแปด (aṣṭamanusarggakaraṃ) …313 

ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 เกิดการแย่งชิงราชสมบัติขึ้นระหว่างพระเจ้าชัยวีรวรมัน 

และพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ท้ายที่สุดพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ก็ขึ้นครองราชย์ที่เมืองยโศธรปุระระหวา่ง 

พ.ศ. 1545 – 1593 พระองค์สร้างศาสนสถานหลายแห่ง เช่น ปราสาทพระวิหาร ปราสาทพนมจสิอร์ 

และปราสาทพระขรรค์แห่งกำปงสวาย314  

 

310 Ibid. 
311 Ibid., 136 – 137. 
312 วยูหะทั้งสี่ หรือการสำแดงของพระวาสุเทวะในหลักปาญจราตระ ดูใน กมเลศวร ภัฏฏาจารย์ , 

ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 45. 
313 Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol. VI, 136 – 137. 
314 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 187. 
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ในสมัยของพระองค์ทรงแผ่ขยายราชอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะพื้นที่

ภาคกลางของประเทศไทย เนื้อหาจากจารึกคำสัตย์สาบานของขุนนางที่ประตูพระราชวังหลวงได้

กล่าวถึง เมืองลโว (Lvo) หรือละโว้315 แสดงว่าพระองค์ได้ขยายอาณาเขตจนถึงบริเวณเมืองลพบุรี 

ประกอบกับได้พบจารึกที่สร้างขึ้นในสมัยพระองค์จำนวน 2 หลัก คือ จารึกศาลสูง และจารึกศาลเจ้า 

ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พระองค์ส่งราชรถถวายแด่พระเจ้าราเชนทรโจฬะที่ 1 ในปี 

พ.ศ. 1563316 ซึ่งเป็นช่วงที่ราชวงศ์โจฬะส่งกองทัพเรือเข้าปราบปรามอาณาจักรศรีวิชัย317 

ทางด้านศาสนา พระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย แต่

กระนั ้นลัทธิไวษณพนิกายก็ยังคงได้รับการอุปถัมภ์ จารึกปราสาทเบง (Stèle de Pràsàt Bĕṅ 

(K.986))318 กล่าวถึงวงศ์ตระกูลของนรปตีนทรวรมันสร้างเทวาลัยเพื่ออุทิศแด่ศิวลึงค์ รูปพระศิวะ รูป

พระวิษณุ และพระชายา และโองการประทานรางวัลของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ในศักราชตรงกับปี 

พ.ศ. 1551 แก่นฤปตีนทรวรมัน และนฤปตีนทรลักษมี319 ดังนี้ 

… มหาศักราช 930 ..... ธูลิพระปาทกัมฺมรเตงกำตวนอัญศรีสูรยยวรรมมเทวะ ประทานให้ 

กัมฺสเตงศรีนรปตีนทรวรมัน กัมฺสเตงอัญนฤปตีนทรลักษมี มรตาญโขลญศรีนฤปตีนทราธิปติวรมัน กับ

มรตาญโขลญศรีนฤปตีนทรวรมัน กับมรตาญโขลญศรีนฤปตินทราทิตยะ มูละ (สิ่งก่อสร้าง) ผู้รับใช้

แห่งภาควตะ สั่งพวกท่านเพื่อการกระทำที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อวางไว้ในถปวันรมัน (Thpvan 

 

315 จารึกกรอบประตูด้านในด้านทิศเหนือมีจำนวน 18 บรรทัด ประกอบด้วยคำสาบานและรายช่ือ
ของข้าราชการ โดยใน 3 บรรทัดสุดท้าย กล่าวถึง นามของบุคคล 3 คน ซึ่งบุคคลแรกมีตำแหน่ง มรตาญ โขล(ญ) ได้
ปกครองสรุกหรือในอาณาเขตของลโว (Lvo) ดูใน George Cœdès, Inscription du Cambodge Tome III, 
(Paris: Editions de Boccard, 1937), 210 – 211. 

316 ระบุไว้ในจารึกแผ่นทองแดงกะรันทัยของพระเจ้าราเชนทรวรมนที่ 1 (Karandai Copper-plate 
Inscription of Rajendra I) ดูใน Noboru Karashima and Y. Subbarayalu, “Ancient and Medieval Tamil 
and Sanskrit Inscriptions,” in Nagapattinam to Suvarnadwipa Reflections on the Chola Naval 
Expeditions to Southeast Asia, ed. Hermann Kulke, K. Kesavapany, and Vijay Sakhuja, (Singapore : 
Institute of Southeast Asian Studies, 2009), 278 – 279. 

317 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 188 – 189. 
318 George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.VII, (Hanoi : Imprimerie d’Extrême-

Orient, 1964), 164 – 189. 
319 จารึกปราสาทเบงพบที่ปราสาทเบง จ.บันเตียเมียนเจ็ย เป็นจารึกมี 4 ด้าน สลักรูปนูนสูงไว้ 3 ด้าน 

ได้แก่ รูปพระศิวะทรงโคนนทิ รูปพระพรหมทรงหงส์ และรูปพระวิษณุทรงครุฑ ดูใน Ibid., 164 – 168. 
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Rman) ….. มหาศักราช 929 (พ.ศ. 1472) ..... สถาปนาพระกมรเตงอัญศิวลึงค์ พระกมรเตงอัญปรเม

ศวร พระกมรเตงอัญนารายณะ พระกมรเตงอัญภควตีอุมา พระกมรเตงอัญภควตีศรี ... สำหรับพระ

กมรเตงอัญนารายณะ บูชาในตอนเช้าด้วยภัตตาหารอันบริสุทธ์ิ 1 ลิหฺ ถวายให้แด่วิสุทธิชนในสองครั้ง 

3 ลิหฺ ตอนเที่ยงสรงด้วยน้ำศักดิ์สิทธ์ิ 1 ลิหฺ ...320 

จารึก K.661 ที่ปราสาทขนาที่มลูไพร321 ระบุถึงพิธีราชาภิเษกพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 

ปรากฏศักราชในปี ม.ศ. 982 (พ.ศ. 1603) ประกอบด้วยบทสรรเสริญพระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม 

และบทสดุดีพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1322 สำหรับบทสดุดีนี้ได้อุปมาพระองค์กับพระวิษณุในปางต่าง ๆ 

พร้อมทั้งบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ทรงขยายอำนาจได้ ตามเนื้อหาในด้าน B บทที่ 41 – 56 

ความว่า  

... แม้ว่าพระองค์ยกแผ่นดินที่ตกลงไปในมหาสมุทรที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งเป็นกลียุค ทรง

เป็นผู้ฆ่า (อสูร) มธุ ด้วยหอกที่พุ่งไป ในการต่อสู้นั้นพระองค์ทรงพอพระทัยกับการตายและทรมาน

ของศัตรู การดวลกันระหว่างพระรามะ (ชามทัคนยะ หรือปรศุราม) และกษัตริย์อรชุน (การตวีรยะ) 

กษัตริย์ผู้ชั่วร้ายที่ถูกปรศุรามสังหารด้วยขวาน) ได้ถือศีลอดตามวันกำหนด เพลิดเพลินในนิทาน 

(มหา) ภารตะ และกวีนิพนธ์อ่ืนๆ ปกติจะทรงสมาธิอยู่ 3 วัน ก็จะเป็นพระมเหศวร (แท้จริง)...323 

พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1593 – 1608) พระองค์ทรงสร้าง

ปราสาทบาปวน บารายตะวันตก และปราสาทแม่บุญตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานรูปพระนารายณ์

บรรทมสินธุ์ หลังจากนั้นผู้ครองอาณาจักรเขมรอาจจะมาจากราชวงศ์มหิธรปุระ 324 ได้แก่ พระเจ้า

ชัยวรมันที่ 6 พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 1 และต่อด้วยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 

พระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1656 – 1693) ในช่วงการครองราชย์

ของพระองค์ตรงกับการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าชัยอินทรวรมันที่ 2 แห่งอาณาจักรจามปา รวมทั้ง

 

320 Ibid., 182 – 186. 
321 จารึกปราสาทขนาที่มลูไพร (Prasat Khna (Mlu Prei) Inscriptions) ประกอบด้วยจารึก 2 หลัก 

โดยจารึก K.660 ในสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 กล่าวถึง การสร้างรูปพระกฤษณะทรงครุฑโดยศรีภุวนาทิตยะผู้เป็น
พระเชษฐาของพระนางวีรลักษมี (พระชายาของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1) ในปี ม.ศ. 963 (พ.ศ. 1584) ดูใน Cœdès, 
Inscriptions du Cambodge Vol.I, 195 – 219. 

322 จารึกหลักนี้ประพันธ์โดยกวีนทรปัณฑิต (Kavīndrapaṇḍita) ดูใน Ibid., 197 – 198. 
323 Ibid., 212 – 213. 
324 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 190 – 194. 
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พระเจ้ากยันสิตถาแห่งอาณาจักรพุกาม ในระยะการผลัดเปลี่ยนของทั้งสองอาณาจักรจึงเปิดช่องทาง

ให้พระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ขยายพระราชอำนาจออกไป สอดคล้องกับจดหมายเหตุจีนราชวงศ์ซุ่งบันทึก

ถึงอาณาเขตของอาณาจักรเขมรโดยทางทิศเหนือติดอาณาจักรจามปา ทิศตะวันออกจรดทะเล ทิศ

ตะวันตกติดกับพุกาม และทิศใต้ถึงยังครหิ325 

ในรัชกาลของพระองค์ได้มีการสร้างศาสนสถานขึ้นจำนวนมากแต่ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด 

คือ ปราสาทนครวัดซึ่งเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายพระวิษณุ ซึ่งคงตรงกับการเข้ามาของระลอกใหม่ของ

ลัทธิไวษณพนิกายที่พัฒนาโดยท่านรามานุชะตั้งแต่ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ลัทธิไวษณพนิกาย

แบบใหม่นี้ได้ส่งอิทธิพลต่อการนับถือศาสนาในหมู่พระราชาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ

พระเจ้าไอร์ลังคะ และพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นอวตารของพระวิษณุ และส่วน

พระนามหลังสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 คือ บรมวิษณุโลก326  

ถึงแม้ว่าพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 จะทรงนับถือลัทธิไวษณพนิกาย แต่จารึกที่สร้างในสมัย

ของพระองค์โดยขุนนางต่าง ๆ ได้แสดงว่าลัทธิไศวนิกายก็ยังคงเป็นที่เคารพบูชาไปพร้อมกันกับลัทธิ

ไวษณพนิกาย คือ จารึกตระพังโดนออน (Trapaṅ Dou On Stele Inscription (K.254)) ระบุถึง

หน้าที่ของนมัศศิวายะผู้ดูแลเทพเจ้า และเหล่าพราหมณ์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 จนถึง

สมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 เช่น การถวายสิ่งของแด่พระวิษณุและพระลักษมีในปี พ.ศ. 1652 การ

สถาปนารูปพระกัมฺมรเตงอัญนารายณะ และพระภควตีในปี พ.ศ. 1652 การถวายสิ่งของแด่พระศิวะ

แห่งลิงคปุระ พระศิวะแห่งปฤถุเศละ พระวิษณุศรีจามเปศวรในปี พ.ศ. 1669 เป็นอาท3ิ27 

ช่วงสุดท้ายของสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ค่อนข้างมืดมนและไม่ชัดเจน อาณาจักรเขมร

กลับมาระส่ำระสายอีกครั้ง รัฐเล็กรัฐน้อยพยายามเป็นอิสระ โดยเฉพาะเมืองละโว้ก็ได้ส่งคณะทูตเข้าสู่

 

325 เรื่องเดียวกัน, 194 – 198. 
326 มาดแลน จ ิโต , ประวัต ิเม ืองพระนครของขอม , 71 – 72 ; หม่อมเจ ้า ส ุภ ัทรดิศ ด ิศกุล , 

ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 198. 
327 George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.III, (Paris: Editions de Boccard, 1937), 

180 – 192 ; Majumdar, Inscriptions of Kambuja, 433. 
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ราชสำนักจีนในปี พ.ศ. 1658 และ 1698 แต่เหตุการณ์ที่สำคัญท่ีสุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1720 อาณาจักร

จามปาได้เข้าโจมตีเมืองยโศธรปุระ อย่างไรก็ตามพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ปราบปรามจามปาสำเร็จ328  

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1724 – 1761) ทรงสืบสายจากฝั่งราชวงศ์

แห่งยโศธรปุระ และราชวงศ์มหิธรปุระ ในช่วงเวลานี้พุทธศาสนาลัทธิมหายานได้เจริญขึ้นอย่างมาก 

แต่กระนั้นก็ยังคงมีพราหมณ์ประจำในราชสำนัก329 เนื้อหาจากจารึกต่าง ๆ ทำให้ทราบว่าในรัชกาล

ของพระองค์ศาสนาทั้งหลายได้ผสมผสานกันเป็นอย่างมาก ดังเช่นจารึกปราสาทขรรค์ได้ระบุถึงการ

นำพระพุทธรูปและเทวรูปมากระทำฉลองเป็นประจำในแต่ละปี อีกทั้งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7330 ทรง

สถาปนาเทวรูปไว้ที่ปราสาทพระขรรค์ และปราสาทบันทายฉมาร์ เป็นอาทิ  

หลังจากสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาณาจักรเขมรก็เริ่มเสื่อมถอยอีกครั้ง บันทึกของโจ

วต้ากวานผู้ที่เดินทางมายังเมืองพระนครหลวงในช่วงระหว่าง พ.ศ. 1839 – 1840 ระบุถึงความเชื่อที่

นับถือกันในขณะนั้นโดยมีปันจิ้หรือบัณฑิต ผู้แต่งกายเหมือนคนสามัญ และห้อยด้ายขาวตลอดชีวิต331 

แต่ไม่ระบุว่าเป็นพราหมณ์ในลัทธิใด 

ศาสนสถาน 

ศาสนสถานเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายในดินแดนกัมพูชามีอยู่จำนวนหนึ่ง โดยปรากฏการ

สร้างศาสนสถานขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 10 – 11 ดังที่ปรากฏในจารึกของพระนางกุลประภาวดีและ

เจ้าชายคุณวรมัน สำหรับเทวาลัยพระวิษณุที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง

หลังพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นไป เช่น ไวษณาศรมหรือปราสาทกอมนัป ปราสาทกระวัน ปราสาท

เนียงเขมา ปราสาทบาปวน ปราสาทแม่บุญตะวันตก และปราสาทนครวัด 

1) แหล่งโบราณคดีก่อท๊าป (Gò Tháp Site) 

 

328 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 198 – 201, 209 – 
210. 

329 เรื่องเดียวกัน, 200 – 201, 204, 209 – 210. 
330 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างรูปพระกฤษณะโควรรธนะ พระราม พระลักษมณ์ และนางสีดา ดู

ใน กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 55. 
331 เฉลิม บุญยง, บันทึกว่าด้วย ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มติ

ชน, 2557),  15 ; หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 210 – 220. 
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แหล่งโบราณคดีก่อท๊าปหรือปรัมโลเวง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านถาปมอย จังหวัด

โด่งท๊าป ประเทศเวียดนาม332 ประกอบด้วยโบราณสถานหลายแห่งทั ้งที่เป็นเทวาลัยในศาสนา

พราหมณ์ และพุทธสถาน สำหรับโบราณสถานเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายเป็นโบราณสถานก่ออิฐ

จำนวน 8 แห่ง หลงเหลือเฉพาะส่วนฐานอาคารก่อด้วยอิฐ และหิน ส่วนใหญ่อยู่ ในแผนผัง

สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีห้องขนาดเล็ก สันนิษฐานว่าเป็นอาคารเครื่องไม้มีชั้นหลังคาทำจากวัสดุธรรมชาติ333 

ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีค้นพบเทวรูปพระวิษณุจำนวน 2 องค์334 ได้แก่ พระวิษณุขนาด 149 

เซนติเมตร335 (ภาพที่ 69) และพระวิษณขุนาด 64 เซนติเมตร336 (ภาพที่ 70) กำหนดอายุในประมาณ

พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 นอกจากนั้นได้พบแผ่นทองคำดุนลายจำนวน 353 แผ่น337 จากโบราณสถาน

ทั้งแปดแห่ง โดยแผ่นทองคำดุนลายจำนวน 37 แผ่น แสดงรูปพระวิษณุสี่กร รวมทั้งพระวิษณุในปาง

ต่าง ๆ ได้แก่ พระวิษณุทรงครุฑ พระกูรมะ พระวราหะ พระวามนะ สังข์ และจักร (ภาพที่ 71)  

 

332 Le Thi Lien, “Hindu Deities in Southern Vietnam: Image on Small Archaeological 
Artefacts,” in Early interactions between South and Southeast Asia : reflections on cross-cultural 
exchange, ed. Pierre-Yves Manguin, A. Mani, and Geoff Wade (Singapore : Institute of Southeast 
Asian Studies, 2011), 408. 

333 การตรวจค่าอายุด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence) และคาร์บอน-14 จากเศษ
ไม้ ถ่าน เซรามิกที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 5 – 11 (2,100 – 1,555 ปี
มาแล้ว) ดูใน Nguyen Quang Mien and others, “Thermoluminesence and Radiocarbon Dates in the 
Brick Structures of GoThap Site in the Lower Mekong Delta Basin,” International Journal of 
Archaeology 7,1 (June, 2019) : 17 – 23.  

334 Manguin, “Early Coastal States of Southeast Asia: Funan and Śrīvijaya,” in Lost 
kingdoms : Hindu-Buddhist sculpture of early Southeast Asia, 112 – 113. 

335 John Guy, ed., Lost kingdoms : Hindu-Buddhist sculpture of early Southeast Asia, 
131 – 132. 

336  Đặng Văn Thắng, “Hindu Temples in Go Thap Dong Thap Province,Vietnam,” 
ASRJETS 30,1 (2017) : 394. 

337 Le Thi Lien,  “Gold Plaques and Their Cultural Context in the Oc Eo Culture,” 

Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association 3 (2005) : 145 – 154 ; Anna Aleksandra Ślączka, 
“The Brick Structures of Go Thap – Tombs or Temples ?,” Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory 
Association 31 (2011) : 108 – 116 ; Hien Le, “Indian Values in Oc Eo Culture Case Study – Go Thap, 
Dong Thap Province,” ASRJETS 25,1 (2016) : 169 – 180. 
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ภาพที่ 69 พระวิษณุขนาด 149 ซม. จากแหล่งโบราณคดีก่อท๊าป 

(ท่ีมา: http://baotang.dongthap.gov.vn/uploads/news/2017_10/tuong-visnuk4.jpg.) 

 
ภาพที่ 70 พระวิษณุขนาด 64 ซม. จากแหล่งโบราณคดีก่อท๊าป 

(ท่ีมา: http://baotang.dongthap.gov.vn/uploads/news/2017_10/vn2.jpg) 
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ภาพที่ 71 แผ่นทอคำดุนลายรูปพระวิษณุในปางต่าง ๆ แหล่งโบราณคดีก่อท๊าป 

(ท่ีมา: Le Thi Lien, “Gold Plaques and Their Cultural Context in the Oc Eo Culture,” 

Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association 3 (2005) : 150.) 

2) ปราสาทกระวัน 

ปราสาทกระวันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเสียมเรียบ จารึกที่

ปราสาทกระวันระบุว่าสร้างโดยมหีธรวรมันขุนนางในสมัยพระเจ้าหรรษวรมันที่ 1 ในปี พ.ศ. 1464 

ท่านนับถือศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย มีลักษณะเป็นปราสาทก่ออิฐจำนวน 5 หลัง บนฐาน

ไพที 1 ชั้น เรียงกันในแนวเหนือ - ใต้ หันหน้าทางทิศตะวันออก ภายในปราสาทองค์กลาง และ

ปราสาทองค์ทิศเหนือ ปรากฏภาพสลักขนาดใหญ่ประดับบนผนัง ได้แก่ ภาพสลักทีป่ราสาทองค์กลาง

ประกอบด้วยภาพบนผนัง 3 ด้าน คือ ด้านทิศใต้แสดงรูปพระวิษณุตรีวิกรม (ภาพที่ 72) ด้านทิศ

ตะวันตกแสดงรูปพระวิษณุ 8 กร ท่ามกลางเหล่าเทวดา (ภาพที่ 73) และด้านทิศเหนือแสดงรูปพระ

วิษณุทรงครุฑ (ภาพที่ 74) ส่วนปราสาทองค์เหนือปรากฏภาพสลักพระลักษมีสี่กรและผู้ที่มาเข้าเฝ้า 
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(ภาพที่ 75)338 สอดคล้องกับเนื้อหาจากจารึกที่ระบุถึงการประดิษฐานรูปพระวิษณุที่ปราสาทองค์

กลาง คือ พระไตรโลกยนาถ และพระลักษมี (กมรเตงอัญพระศรี) ที่ปราสาทองค์เหนือ339 

สำหรับพระไตรโลกนาถ หมายถึง เจ้าแห่งสามโลกหรือตรีวิกรมของพราหมณ์

วามนะ อันเป็นฉากสำคัญในอวตารที่ 5 ของพระวิษณุเพื่อปราบท้าวพลี ซึ่งการก้าวสามก้าวหมายถึง

การเหยียบโลกทั้งสาม ได้แก่ แผ่นดินมนุษย์ สวรรค์ และบาดาล สำหรับในประเทศไทยได้พบทับหลัง

รูปตรีวิกรมกำหนดอายุในปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ตรงกับศิลปะแบบเกาะแกร์จากปราสาทเมืองแขก 

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่ 76)340 

 

 

 
ภาพที่ 72 รูปพระวิษณุตรีวิกรม บนผนังด้านทิศ

ใต้ ปราสาทประธาน 
(ท่ีมา: 

https://db.sac.or.th/seaarts/obj_files/KH
%200054.JPG) 

 ภาพที่ 73 รูปพระวิษณุ 8 กร บนผนังด้านทิศ
ตะวันตก ปราสาทประธาน 

(ท่ีมา: 
https://db.sac.or.th/seaarts/obj_files/KH%

200053.JPG) 

 

338 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2539), 163 ; ภภพ
พล จันทร์วัฒนกุล, 30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร, 207 – 213. 

339 Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.IV, 68  – 73, 75 – 76 . 
340 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, 23 ; สมิทธิ ศิริภัทร์ และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับ

หลัง, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 88 ; อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู, 102. 
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ภาพที่ 74 รูปพระวิษณุทรงครุฑ บนผนังด้านทิศ

ใต้ ปราสาทประธาน 
(ท่ีมา: 

https://db.sac.or.th/seaarts/obj_files/KH
%200055.JPG) 

 ภาพที่ 75 รูปพระลักษมี จากปราสาทองค์เหนือ 
ปราสาทกระวัน 

(ท่ีมา: 
https://db.sac.or.th/seaarts/obj_files/KH%

200056.JPG) 

 
ภาพที่ 76 ทับหลังรูปตรีวิกรมจากปราสาทเมืองแขก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย 

2) ปราสาทเนียงเขมา  

ปราสาทเนียงเขมา (ภาพที่ 77) ตั้งอยู่ในจังหวัดตาแก้ว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชา สร้างขึ้น

ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษท่ี 15341 ประกอบด้วยปราสาทก่ออิฐจำนวน 2 หลัง342 ที่ด้านในของ

 

341 Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.II, 32 – 34. 
342  Henri Parmentier,  “Complément à l'inventaire descriptif des monuments du 

Cambodge,” in Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 13, (1913), 6 – 8. 
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ปราสาทปรากฏภาพจิตรกรรมบนผนังปูนเปียก (fresco) แสดงรูปเกี่ยวกับลัทธิไวษณพเช่นเดียวกับท่ี

ปราสาทกระวันที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน343 สำหรับจิตรกรรมที่ปราสาทเนียงเขมาองค์ใต้แสดงภาพ

จิตรกรรมอยู่บนผนัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทิศเหนือแสดงรูปพระวิษณุตรีวิกรม ด้านทิศตะวันตกแสดง

พระวิษณุแปดกรล้อมรอบด้วยเทพชุมนุม และด้านทิศใต้แสดงพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ (ภาพที่ 

78) ส่วนปราสาทองค์เหนือปรากฏภาพจิตรกรรมพระลักษมี ( 

ภาพที่ 79) สอดคล้องกับเนื้อหาจากจารึก K.36 ที่ได้กล่าวสรรเสริญพระวาสุ

เทวะและพระลักษม3ี44 และจารึก K.35 ที่กล่าวถึงพระวิษณุในนามพระโลกนาถ และพระตรีวิกรม345 

 
ภาพที่ 77 ปราสาทเนียงเขมร จ.ตาแก้ว 

(ท่ีมา: http://www.holidayinvietnam.com/ 

cambodia/phnom-penh/neang-khmao-temple) 

 

 

343 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 163 ; Claude Jacques and Michael Freeman, 
Angkor : Cities and Temples, tran. Tom White. 4th ed. (Bangkok : River Book, 2008), 87. 

344 Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.II, 31. 
345 Ibid., 32 – 34. 
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ภาพที่ 78 ภาพจิตรกรรมพระกฤษณะยกเขาโควรรณนะ พระวิษณุแปดกร และพระวิษณุตรีวิกรม 

ปราสาทเนียงเขมาองค์ใต้  

(ท่ีมา: https://www.facebook.com/phanomdongrakstudy/ 

photos/pcb.1073339996194135/1073339809527487) 

 
ภาพที่ 79 ภาพจิตรกรรมพระลักษมี ภายในปราสาทเนียงเขมาองค์เหนือ 

(ท่ีมา: https://www.facebook.com/phanomdongrakstudy/ 

photos/pcb.1073339996194135/1073339849527483) 

3) ปราสาทบาปวน 

ปราสาทบาปวนเป็นปราสาทที่สร้างในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที ่ 2 

(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1593 – 1609) มีการสันนิษฐานว่ามีช ื ่อเดิม คือ ตริภ ูวนจูฑามณิ 

(Tribhuvanacūḍāmaṇi)346 เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ทองคำของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 มี

ลักษณะเป็นปราสาทบนฐานซ้อนชั้นในแต่ละชั้นมีระเบียงล้อมรอบจำนวน 3 ชั้น ที่ส่วนยอดพังทลาย

 

346 จารึกปราสาทบาเส็ต ระบุศักราชตรงกับปี พ.ศ. 1579 กล่าวถึง การบริจาคที่ดินของวิศวกรมัน

หัวหน้าช่างในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 เช่น การขุดมันทากินี (Mandākinī) หรือบารายตะวันตกและ
สิ่งก่อสร้างช่ือว่า ตริภูวนจูฑามณิ ส่วนจารึกในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เรียกว่าสระอัมพุชากษตีรถะ ดูใน กมเลศวร 
ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 52 ; Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.III, 3 – 11. 
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เกือบทั้งหมด ที่แต่ละมุมของระเบียงทำเป็นโคปุระ ซึ่งที่ซุ้มโคปุระและมุมของระเบียงชั้นสองได้มีการ

สลักเป็นภาพเล่าเรื่องในกรอบสี่เหลี่ยมเก่ียวกับมหากาพย์รามายณะ และเรื่องราวของพระกฤษณะ347 

 
ภาพที่ 80 ภาพสลักในกรอบสี่เหลี่ยมภาพเล่าเรื่องรามายณะ ปราสาทบาปวน 

(ท่ีมา: นักรบ สายเทพ) 

4) ปราสาทแม่บุญตะวันตก 

ปราสาทแม่บุญตะวันตกตั้งอยู่กลางบารายตะวันตก เป็นปราสาทที่พระเจ้า

อุทัยทิตยวรมันที่ 2 ทรงประสงค์ให้สร้างขึ้น แต่คงสร้างมาแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 

(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1545 – 1593) ศาสนสถานแห่งนี้มีรูปแบบแตกต่างจากศาสนสถานแห่งอ่ืน 

เนื่องจากได้สร้างเป็นอาคารที่ล้อมรอบด้วยบ่อน้ำที่ทำทางเดินทอดจากเพียงโคปุระทางด้านทิศ

 

347 มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, 51 ; หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 171 
; ; Claude Jacques and Michael Freeman, Angkor : Cities and Temples, 131 – 139. 
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ตะวันออก ศาสนสถานแห่งนี้ได้พบชิ้นส่วนพระวิษณุอนันตศายินขนาดใหญ่348 จากบันทึกโจวต้ากวาน

ทำให้ทราบว่าแต่เดิมนั้นพระวิษณุองค์นี้เคยมีน้ำไหลออกมาจากพระนาภี349 

 
ภาพที่ 81 พระวิษณุอนันตศายิน จากปราสาทแม่บุญตะวันตก  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงพนมเปญ 

5) ปราสาทนครวัด  

ปราสาทนครวัดเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองยโศธรปุระ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกล้อมรอบด้วยคูน้ำ ปราสาท

ประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคด 3 ชั้น ที่ระเบียงคดชั้นที่ 1 (ชั้นนอกสุด) มีภาพสลักที่เกี่ยวข้องกับ

 

348 มาดแลน จิโต, ประวัต ิเมืองพระนครของขอม, 51 – 53 ; Claude Jacques and Michael 
Freeman, Angkor : Cities and Temples, 144. 

349 บันทึกของโจวต้ากวานได้กล่าวถึง สระน้ำทิศตะวันออกมีปราสาทหินและห้องกุฏิหิน ภายในมีรูป
พระพุทธรูปทองสำริดปางไสยาสน์ ในที่นี ้อาจจะบันทึกคาดเคลื่อน ซึ ่งสระน้ำน่าจะเป็นบารายตะวันตก และ
พระพุทธรูปควรเป็นพระวิษณุอนันตศายิน การขุดค้นทางโบราณคดีพบหลักฐานที่แสดงถึงระบบที่เกี่ยวกับการสร้าง
แรงดันน้ำที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรมที่พบ ดูใน กมเลศวร ภัฏฏาจารย์ , ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 11 ; 
Marnie Feneley, Dan Penny,  and Roland Fletcher, “Claiming the hydraulic network of Angkor with 

Viṣṇu: A multidisciplinary approach including the analysis of archaeological remains, digital 
modelling and radiocarbon dating: With evidence for a 12th century renovation of the West 
Mebon,” Journal of Archaeological Science: Reports 9 (October 2016) : 275 – 292. 
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ลัทธิไวษณพนิกาย ได้แก่ ภาพเล่าเรื่องการเกษียรสมุทร350 (ภาพที่ 82) รามายณะ กฤษณาวตาร351 

และภาพประวัติของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ซึ่งได้ปรากฏจารึกและภาพสลักกองทัพละโว้ และเสียม

ด้านหน้าขบวนทัพของพระองค์อีกด้วย (ภาพที่ 83)352 

 
ภาพที่ 82 พระวิษณุควบคุมการเกษียรสมุทรที่ด้านล่างเป็นกูรมะรองรับเขามัทระ ปราสาทนครวัด  

(ท่ีมา: นักรบ สายเทพ) 

 

350 ภาพเล่าเรื่องการเกษียรสมุทรอยู่ท่ีผนังระเบียงทิศทิศตะวันออกด้านใต้ แสดงภาพเทวดาและอสูร
กำลังยุดนาควาสุกรีซึ่งใช้ลำตัวพันรอบเขามันทระ และมีพระวิษณุที่ทรงแปลงเป็นเต่า (กูรมะ) เพื่อรองรับเขามัทระ 

351 ภาพกฤษณาวตารแสดงหลายฉาก เช่น ภาพชัยชนะของพระกฤษณะเหนือพระเจ้ากรุงพาณบน
ผนังด้านทิศเหนือด้านตะวันออก พระกฤษณะโควรรธนะบนผนังปราสาทประจำมุม 2 องค์ทางทิศตะวันตก เป็นต้น 

352 ชาร์ก ดูมาร์เซย์, ย้อนรอยอารยะเมืองพระนคร, แปลโดย วีระ ธีรภัทร (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 
2548), 59 – 60 ; มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, 67 ; หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 175 
– 177. 
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ภาพที่ 83 ภาพกองทัพเสียม ปราสาทนครวัด 

(ท่ีมา: นักรบ สายเทพ) 

ประติมากรรม 

การสร้างประติมากรรมรูปพระวิษณุเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 และต่อเนื่อง

จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 19 มีรูปแบบศิลปกรรมที่แตกต่างกันตามช่วงเวลานั ้น ๆ เนื ่องจาก

ประติมากรรมพระวิษณุที่พบในอาณาจักรเขมรมีจำนวนมาก ในที่นีจ้ึงกล่าวถึงรูปพระวิษณุที่เกี่ยวข้อง

กับพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มีอายุในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 13 และ

พุทธศตวรรษที่ 17 รวมทั้งประติมากรรมชิ้นเด่นบางชิ้นร่วมด้วย 

- รูปพระวิษณุสมัยแรกเริ่มของกัมพูชา 

พระวิษณุระยะแรกเริ่มของกัมพูชาพบในบริเวณตอนใต้ของกัมพูชาต่อเนื่องไป

ยังที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนาม กำหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 10353 คือ 

พระวิษณุจากตวลเกาะ จังหวัดตาแก้ว (ภาพที่ 84) เป็นพระวิษณุที่มีอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์

คุปตะตอนต้น354 พระวิษณุองค์นี้สภาพเสียหายเหลือเพียงพระวรกายส่วนล่าง พระหัตถ์ซ้ายทรงถือ

 

353 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 11. 
354 ศิลปะอินเดียราชวงศ์คุปตะตอนต้นนิยมการแสดงปางประทานพร ส่วนในศิลปะอินเดียราชวงศ์มถุ

รานิยมแสดงประทานอภัย ดูใน จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศิลปะใน
ประเทศไทย,” ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561 17,1 (มกราคม – มิถนุายน 2561) 
: 73 – 74. 



 131 

สังข์วางไว้บนพระโสณี พระหัตถ์ขวาแสดงประทานพร ทรงนุ่งโธตียาวทับด้วยกฏิสูตรเฉียงทำการผูก

ผ้ากฏิสูตรไว้ที่พระโสณี แล้วปล่อยชายผ้าตกสู่พื้นด้านล่าง ลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับพระวิษณุจาก

วัดศาลาทึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนั้นพระวิษณุท่ีพบในบริเวณดินดอนปากแม่น้ำโขงองค์อ่ืน ๆ 

ในประเทศเวียดนาม เช่น พระวิษณุจากออกแก้วพระวิษณุจากวงเทะ (Vọng Thê) จังหวัดอานเกียง 

(An Giang) (ภาพที่ 85) สามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกนักำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 12355  

 
ภาพที่ 84 พระวิษณุจากตวลเกาะ จ.ตาแก้ว  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ 

  
ภาพที่ 85 พระวิษณุจากออกแก้ว (ซ้าย) พระวิษณุจากวงเทะ (ขวา) จ.อานเกียง เวียดนาม 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ นครโฮจิมินต์ 

 

355 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเทวรูปพระวิษณุ จากหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย, 44. 
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- พระวิษณกุลุ่มอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปัลลวะ 

พระวิษณุในกลุ่มนี้แสดงการนุ่งโธตียาวที่มีการปล่อยชายผ้าโจงกระเบนที่ตรง

กลางระหว่างพระเพลาจรดส่วนฐาน และทรงสวมกิรีฏมกุฏเรียบ ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับพระวิษณุ

ในอินเดียภาคใต้ราชวงศ์ปัลลวะช่วงต้นกำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 นอกจากนั้นมัก

ปรากฏการประดิษฐ์แกนค้ำยันเพ่ือรองรับส่วนพระหัตถ์ด้านหน้า และประติมากรรมบางองค์อาจจะมี

วงโค้ง รูปพระวิษณุในกลุ่มนี้พบในบริเวณพื้นที่กัมพูชาภาคใต้ และบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง356 เช่น 

พระวิษณุจากตวลชุก จังหวัดกันดาล ขนาด 95 เซนติเมตร357 (ภาพที่ 86) พระวิษณุจากสะตรึงเตรง 

เมืองกำปงจาม ขนาด 1.95 เมตร (ภาพที่ 87) พระวิษณุกลุ่มนี้ปรากฏควบคู่ไปกับพระวิษณุที่พบใน

ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย358 

  
ภาพที่ 86 พระวิษณุจากตวลชุก จ.กันดาล 
(ท่ีมา: George Groslier, Les collections 
khmères du Musée Albert Sarraut à 

Phnom-Penh, (Paris : Lew Editions GoVan 
Oest, 1931), Plate XIX.) 

ภาพที่ 87 พระวิษณุสะตรึงเตรง จ.กำปงจาม  
ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

กรุงพนมเปญ 

 

356 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 14 – 15 ; จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, รายงานฉบับ
สมบูรณ์ โครงการวิจัยเทวรูปพระวิษณุ จากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย, 90 – 91. 

357 George Groslier, Les collections khmères du Musée Albert Sarraut à Phnom-Penh, 
(Paris : Lew Editions GoVan Oest, 1931), 64. 

358 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 14 – 15. 
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- รูปพระวิษณุกลุม่ที่เกิดพัฒนาการในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 

รูปพระวิษณุกลุ่มพนมดาก็สามารถจัดอยู่ในกลุ่มประติมากรรมสมัยแรกเริ่มของ

กัมพูชาในบริเวณเมืองออกแก้ว กำหนดอายุช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 11 – กลางพุทธศตวรรษที่ 12 

เป็นประติมากรรมหินชีสต์หรือหินทราย มักทำเป็นประติมากรรมลอยตัว มีวงโค้งหรือกรอบยึด

ประติมากรรม เช่น พระวิษณุแปดกร พระหริหระ พระกฤษณะโควรรธนะ เป็นต้น359 

พระวิษณุแปดกรหรือพระวิษณุอัษฏภุช พบที่พนมดา (ภาพที่ 88) ขนาดสูง 

2.70 เมตร แสดงเป็นพระวิษณุภายใต้ซุ้มวงโค้งที่ยึดพระหัตถ์และสิ่งของ ได้แก่ คทา หนังละมั่ง วัชระ 

เปลวไฟ และกมัณฑลุ สวมกิรีฏมกุฏทรงกระบอก พระเกศาขมวดลอนยาวจรดพระอังสา สันนิษฐาน

ว่าเป็นพระหริกัมพุเชนทระหรือพระหริผู้เป็นใหญ่แห่งกัมพุช360 สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าศรีโรทรวรรมมา 

(Śri Rodhrvarmmā) ซ่ึงคงเป็นพระเจ้ารุทรวรมัน ตามเนื้อหาในจารึกพนมดา (K.549)361 

พระหริหระจากอาศรมมหาฤษี (ภาพที่ 89) ที่ฝั่งขวาแสดงเป็นรูปพระศิวะทรง

ชฎามกุฏปรากฏชิ้นส่วนของตรีศูลติดอยู่บนวงโค้ง ส่วนฝั่งซ้ายแสดงเป็นพระวิษณุทรงกิรีฏมกุฏทรงถือ

จักร ทรงนุ่งโจงกระเบนสั้นแสดงความแตกต่างกันของผ้านุ่ง คือ หนังละมั่ง และผ้าริ้ว362 

พระกฤษณะโควรรธนะ จากวัดเกาะ จังหวัดตาแก้ว (ภาพที ่ 90) เป็นรูป

พระกฤษณะยืนตริภังค์ พระหัตถ์ซ้ายยกภูเขาโควรรธนะ พระหัตถ์ข้างขวาวางบนพระเพลา ทรงนุ่งผ้า

สั้นระดับพระชงฆ์ เกศาม้วนขมวด ทำจุกเปียบนพระเศียรในบริเวณเดียวกันพบประติมากรรมพระ

วิษณุในปางอ่ืน ได้แก่ พระราม พระพลราม และพระปรศุราม363 

 

359 เรื่องเดียวกัน, 10 – 11. 
360 กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 47 – 48, 50 – 51 ; Khun Samen, 

The New Guide to the National Museum Phnom Penh, 5th ed. (Phnom Penh : Dept. of Museums, 
Ministry of Culture and Fine Arts, 2018), 42. 

361 เนื้อหาจากจารึกในตอนต้นความว่า “เมื่อเสร็จพิธีประดิษฐานหริกัมพุเชนทระในถ้ำแล้ว ทรงมี
โองการ...” แต่กระนั้นจารึกหลักนี้กำหนดอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งพระเจ้ารุทรวรมันทรงครองราชย์
ระหว่าง พ.ศ. 1057 – 1093 ดูใน Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.II, 155 – 156. 

362 กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 79. 
363 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 11 ; กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์

ในอาณาจักรขอม, 54 ; Samen, The New Guide to the National Museum Phnom Penh, 40. 
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ภาพที่ 88 พระวิษณุแปดกร จากพนมดา  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ 

 
ภาพที่ 89 พระหริหระ จากอาศรมมหาฤษี ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุงปารีส 

(ท่ีมา: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Harihara_(mus%C3%A9e_Guimet)_(6364064821).jpg) 
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ภาพที่ 90 พระกฤษณะโควรรธนะ  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ 

ประติมากรรมในกลุ่มศิลปะพนมดาอีกรูปแบบหนึ่งยังคงมีการสร้างวงโค้ง แต่มี

การนุ่งผ้าสมพตที่ปล่อยชายพกคล้ายสมอเรือ แล้วนำขึ้นเหน็บไว้ที ่ด้านข้าง กิรีฏมกุฏขยายออก

ด้านข้างซึ่งคลุมจนถึงต้นพระศอ เช่น พระวิษณุจากตวลไดบวน จังหวัดไพรเวง กำหนดอายุในพุทธ

ศตวรรษท่ี 13364 พระหริหระ ปราสาทสมโบร์ไพรกุกหมู่เหนือ หมายเลข 9 (ภาพที่ 91)  

  

ภาพที่ 91 พระวิษณุจากตวลไดบวน (ซ้าย) พระหริหระ ปราสาทสมโบร์ไพรกุกหมู่เหนือ (ขวา)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ 

 

364 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, (พระนคร : กรุงสยามการพิมพ์, 2515), 12 – 14 
; Jean Boisselier, Trends in Khmer art, trans. Natasha Eilenberg and Melvin Elliott (Ithaca, N.Y. : 
Southeast Asia Program, Cornell University, 1989), 37. 
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ประติมากรรมในศิลปะแบบปราสาทอันเดตในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 12 – 

พุทธศตวรรษที่ 13 เป็นศิลปะที่อยู่ช่วงระหว่างศิลปะแบบไพรกเมงและศิลปะกำพงพระ ลักษณะของ

ศิลปกรรมเริ่มเน้นความสมจริงของกายวิภาคมีเอกลักษณ์ที่สำคัญ คือ การทำวงโค้งศิลา การนุ่งสมพต

สั้นประกอบด้วยการทำปลายชายพกด้านข้างพระโสณีซ้ายและชายเหน็บที่ด้านหน้าพระเพลา และ

การคาดเข็มขัดโลหะ365 ตัวอย่างเช่นพระหริหระจากปราสาทอันเดต ขนาด 1.94 เมตร366 (ภาพที่ 92) 

 
ภาพที่ 92 รูปพระหริหระ จากปราสาทอันเดต  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ 

- รูปพระวิษณุในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร  

หลังจากท่ีพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ทรงสถาปนาเมืองยโศธรปุระในช่วงครึ่งแรกของ

พุทธศตวรรษที่ 15 อาณาจักรเขมรก็เข้าสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้งภายใต้กษัตริย์ที่สำคัญหลายพระองค์ ซึ่งใน

บางครั้งกษัตริย์แห่งอาณาจักรเขมรก็แผ่ขยายอำนาจเข้าสู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยจึงได้

ปรากฏอิทธิพลศิลปะเขมร ซึ่งในส่วนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบของทับหลังในศิลปะเขมรสมัยบาปวน 

และประติมากรรมในสมัยนครวัด 

 

365 ศิลปะแบบปราสาทอันเดตใช้เรียกเฉพาะประติมากรรมเท่านั้น คิดค้นโดยปิแอร์ ดูปองต์ ดูใน 
เรื่องเดียวกัน, 17 – 18. 

366 Groslier, Les collections khmères du Musée Albert Sarraut à Phnom-Penh, (Paris : 
Lew Editions GoVan Oest, 1931), 72. 
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ทับหลังในศิลปะเขมรสมัยบาปวน (ช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16 - ครึ่งแรก

ของพุทธศตวรรษที่ 17) ทับหลังสมัยนี้มีการจำหลักลวดลาย 2 รูปแบบ คือ ทับหลังจำหลักลวดลาย

พันธุ์พฤกษา และทับหลังภาพเล่าเรื่อง สำหรับรูปแบบหลังนี้มีลักษณะเป็นภาพบุคคลจำนวนมาก ไม่

ปรากฏการจำหลักลายพันธุ์พฤกษา เช่น ทับหลังปราสาทไพรถนัล ประเทศกัมพูชา (ภาพที่ 93) ทับ

หลังปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพที่ 94) เป็นต้น367 

 
ภาพที่ 93 ทับหลังจากปราสาทไพรถนัลหลังเหนือ กัมพูชา 

(ท่ีมา: หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 77.) 

 
ภาพที่ 94 ทับหลังจากปราสาทสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ 

(ท่ีมา: สมิทธิ ศิริภัทร์ และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง, 107.) 

ประติมากรรมในสมัยนครวัด (ครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 17 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 

18) ประติมากรรมศิลปะแบบนครวัดนิยมยืนตรง รูปร่างหนา พระพักตร์มีรูปสี่เหลี่ยม ทำคิ้วต่อกัน

เป็นเส้น ผ้านุ่งโจงกระเบนมีหรือไม่มีขอบผ้าที่พับย้อนออกมาที่หน้าท้อง อาจทำปลายชายพกไว้ที่

ด้านข้างของพระเพลาด้านซ้าย ชายผ้ารูปคล้ายสมอเรือห้อยด้านหน้าสองชั้นค่อนข้างแข็งกระด้างกว่า

การทำชายผ้าในสมัยบันทายสรี ส่วนชายกระเบนด้านหลังมีลักษณะเป็นสมอเรือเช่นเดียวกัน และ

 

367 สมิทธิ ศิริภัทร์ และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 24, 27, 106 
– 107 ; หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 74. 
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นิยมคาดเข็มขัดที่ตกแต่งด้วยเพชรพลอย เช่น พระวิษณุหินทรายจากวัดขนัต จังหวัดเสียมเรียบ (ภาพ

ที่ 95) พระวิษณุจากภูมิโพนเหียเลียง จังหวัดไพรเวง368 (ภาพที่ 96) เป็นต้น 

 
ภาพที่ 95 พระวิษณุจากวัดขนัต จ.เสียมเรียบ 

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ 

(ท่ีมา: George Groslier, Les collections khmères du Musée Albert Sarraut à Phnom-

Penh, (Paris : Lew Editions GoVan Oest, 1931), Plate XXVI.) 

 
ภาพที่ 96 พระวิษณุสำริดจากภูมิโพนเหียเลียง จ.ไพรเวง 

(ท่ีมา: Samen, The New Guide to the National Museum Phnom Penh, 12.)  

 

368 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 311, 336 – 337 ; Boisselier, Trends in Khmer art, 
81 ; Samen, The New Guide to the National Museum Phnom Penh, 12. 
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สรุปพัฒนาการและหลักฐานทางโบราณคดีของลัทธิไวษณพนิกายอารยธรรมเขมร

โบราณ 

1) ก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 ลัทธิไวษณพนิกายเป็นที่ยอมรับนับถือในราชวงศ์ชนชั้นสูง ซึ่ง

อาจจะเป็นนิกายภาควัตที่นับถือพระวาสุเทวะ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้นิกายดังกล่าวได้เข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของลัทธิไวษณพนิกายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นยังพบเทวาลัยพระวิษณุ (สอดคล้อง

กับเนื้อหาในจารึกเจ้าชายคุณวรมัน) และประติมากรรมพระวิษณุกลุ่มถือสังข์ไว้ที่พระโสณีที่สามารถ

กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 10 ในบริเวณกัมพูชาภาคใต้ - ที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง 

2) พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ในระยะเวลานี้ลัทธิไวษณพนิกายยังคงมีการเคารพนับถืออยู่

ในชนชั้นสูงไปพร้อมกับลัทธิไศวนิกายซึ่งได้กลายเป็นลัทธิที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และปรากฏ

การผสมผสานลัทธิทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นจึงพบความนิยมในการสร้างรูปพระหริหระขึ้นซึ่ง

อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองที่กษัตริย์อาณาจักรเจนละนั้นนับถือไศวนิกายได้พยายาม

รวบรวมอาณาจักรฟูนันที่มีการเคารพบูชาพระวิษณุ สอดคล้องกับเนื้อหาจากจารึกได้ระบุอย่างชัดเจน

ถึงการสร้างและถวายสิ่งของแด่พระหริหระ ถึงอย่างไรก็ตามการนับถือลัทธิไวษณพนิกายเป็นหลักก็ มี

ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากพบการสร้างศาสนสถาน และบูชาพระวิษณุในปางต่าง ๆ อยู่เสมอ 

โดยประติมากรรมในระยะนี้มีรูปแบบที่รับอิทธิพลศิลปะอินเดียราชวงศ์ปัลลวะแต่ก็มีลักษณะที่เกิดขึ้น

ในท้องถิ่น คือ การทำวงโค้ง แกนค้ำยันสามจุด การประดิษฐ์ผ้านุ่ง และเครื่องประดับ ซึ่งก็ปรากฏว่า

ได้เกิดการแพร่กระจายรูปแบบดังกล่าวในพื้นที่ประเทศไทยในคาบสมุทรมลายู และที่ราบลุ่มภาค

กลาง รวมทั้งที่เกาะบังกา ประเทศอินโดนีเซีย และในอาณาจักรจามปาซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าอาณาจักร

เจนละและจามปามีความเกี่ยวดองกันทางเครือญาติ 

3) พุทธศตวรรษที่ 14 – 15 ลัทธิไวษณพนิกายยังคงได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์ที่นับถือ

ลัทธิไศวนิกายได้มีการสร้างอาศรม และรูปฉลองพระองค์เป็นรูปพระวิษณุไว้ที่ปราสาทบากอง อย่างไร

ก็ดีการนับถือลัทธินี้ได้กลายเป็นที่ เคารพนับถือในหมู่ขุนนางและชนชั้นสูง ดังนั้นจึงเกิดการสร้าง

เทวาลัยพระวิษณุขึ้นหลายแห่ง เช่น ปราสาทกระวัน ปราสาทเนียงเขมา ปราสาทกุกสลาเกต เป็นอาทิ 

เนื้อหาจากจารึกทำให้ทราบว่าการนับถือลัทธิไวษณพนิกายมีการสืบทอดกันในวงศ์ตระกูลชนชั้นสูง 

ซ่ึงได้สืบทอดปรัชญาทางศาสนา หน้าที่ในการดูแลเทวาลัย และประกอบพิธีกรรมปาญจราตระได้เป็น

อย่างดี ประการที่สำคัญ คือ ลัทธิไวษณพนิกายมีความสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับระบบการเมืองของ

อาณาจักรเขมร ดังเช่นการยอมรับพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ในหมู่สาวกไวษณพนิกายในพื้นที่กัมพูชา

ภาคใต้ ซึ่งหมายรวมถึงพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี (ละโว้) ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มแผ่ขยายอำนาจในไทยอย่างชัดเจน 
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4) พุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ลัทธิไวษณพนิกายในระยะนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์ 

และชนชั้นสูง นอกจากนั้นลัทธิไวษณพนิกายก็มีความสำคัญในเชิงการเมืองระหว่างอาณาจักรเขมร

และเมืองละโว้ดังที่จะกล่าวถึงต่อไป ประการสำคัญท่ีสุดเกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 ลัทธิไวษณพ

นิกายที่พัฒนาขึ้นโดยท่านรามานุชะในอินเดียภาคใต้ได้ทวีความสำคัญขึ้นเป็นอย่างมาก และได้เผยแผ่

มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดการยอมรับนับถือในหมู่กษัตริย์หลายพระองค์โดยเฉพาะในสมัย

พระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ทรงสร้างปราสาทนครวัดขึ้น ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 พุทธศาสนาได้

กลายเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายใต้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่อย่างไรก็ตามลัทธิไวษณพนิกายก็ได้รับการ

อุปถัมภ์อยู่ร่วมกับพุทธศาสนา ดังเช่นการสร้างเทวรูป และการประกอบพิธีกรรมเป็นประจำทุกปี 
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2.2.5 ไวษณพนิกายในประเทศเมียนมา 

ในดินแดนประเทศเมียนมาช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ปรากฏการก่อตัวของรัฐหรือ

อาณาจักรจำนวนมาก ได้แก่ อาณาจักรในรัฐอาระกัน อาณาจักรปยูในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง และ

อาณาจักรมอญทางภาคใต้ อาณาจักรเหล่านี้ได้ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงการนับถือลัทธิไวษณพนิกาย

ที่เก่ียวข้องกับชนชั้นปกครอง ทั้งท่ีเป็นตำนานเมือง จารึก ประติมากรรม และศาสนสถาน 

2.2.5.1 อาณาจักรโบราณในรัฐอาระกัน 

อาระกัน (Arakan) หรือยะไข่ (Rakhine) ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอลระหว่าง

แม่น้ำนาฟ (Naaf river) และแหลมเนไกรส์ (Cape Negrais)369 พบหลักฐานการรับวัฒนธรรม

อินเดีย370ตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 9 ที่เมืองธันยาวดี แล้วจึงรุ่งเรืองขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 

11 – 13 ที่เมืองเวสาลี จนท้ายที่สุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 19 ก็เกิดเมืองหลายแห่งที่เขาเลมโร 

ก่อนที่จะถูกกองทัพพม่าสมัยพระเจ้ามินซอว์มูน (Min Saw Mun)371 เข้าครอบครองใน พ.ศ. 1947372 

ประวัติศาสตร์การนับถือลัทธิไวษณพนิกายของอาณาจักรในรัฐอาระกัน 

ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย พบการเคารพนับถือในหมู่ชนชั้นปกครอง 

จากตำนานเมืองเวสาลีระบุว่าสร้างโดยพระวาสุเทวะ ประกอบกับชื่อราชวงศ์ศรีธรมราชันทัชวงศ์มี

ความหมายว่า วงศ์แห่งครุฑ ซึ่งถือเป็นพาหนะของพระวิษณุ373 ส่วนหลักฐานที่แสดงการนับถือลัทธินี้

ที่ชัดเจนที่สุด คือ ประติมากรรม ดังที่กล่าวแล้วว่าอาณาจักรในอาระกันรับวัฒนธรรมอินเดีย ดังนั้น

การนับถือศาสนารวมถึงรูปแบบศิลปกรรมล้วนแสดงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดียทั้งสิ้น 

 

369 Emanuel Forchhammer, Report on the antiquities of Arakan, ([n.p.], 1892) 1 ; Pamela 
Gutman, Burma’s Lost Kingdoms: Splendours of Arakan,  (Bangkok : Orchid Press, 2001), 3 ; Noel F 
Singer, Vaishali and the Indianization of Arakan, (New Delhi : APH Publishing Corporation, 2008), 1. 

370 หลักฐานการรับวัฒนธรรมอินเดีย เช่น การสร้างเมืองคูน้ำ-คันดิน ประติมากรรมเนื่องในศาสนา
พุทธ และพราหมณ์ ระบบการปกครอง จารึกอักษรอินเดียและภาษาสันสกฤต ดูใน Gutman, Burma’s Lost 
Kingdoms: Splendours of Arakan, 7 – 9, 11 – 12, 14 – 15. 

371 ในวิทยานิพนธ์นี ้ได้ถอดการทับศัพท์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตาม “ประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า (เมียนมา),” ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 135, ตอนพิเศษ 82 ง 
(9 เมษายน 2561) :  1 – 10. 

372 Singer, Vaishali and the Indianization of Arakan, 44. 
373 Ibid., 11, 54. 
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ประติมากรรม 

หลักฐานที่เมืองเวสาลีได้แสดงว่าศาสนาพราหมณ์เจริญรุ่งเรืองขึ้น โดยเฉพาะ

พระวิษณุในภาควาสุเทวะซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในราชวงศ์คุปตะ สันนิษฐานว่าราชวงศ์จันทระได้นำ

พิธีกรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ์เข้าสู่ราชสำนัก374 โดยประติมากรรมรูปพระวิษณุจำนวน 5 องค ์

พระวิษณุอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยคุปตะจำนวน 3 องค์ กำหนดอายุในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 11 – 13 มีลักษณะเป็นพระวิษณุสี่กร พระหัตถ์คู่หลังวางบนอาวุธ คือ จักรและคทา หรือ

อายุธปุรุษะ ส่วนพระหัตถ์คู่หน้าทรงธรณีและสังข์ ทรงสวมกิรีฏมกุฏที่ทำส่วนยอดนูนกลม และสวม

ยัชโญปวีตยาว ได้แก่ พระวิษณุพบจากการขุดค้นที่พระราชวังเมืองเวสาลี375 (ภาพที่ 97) พระวิษณุ

จากวิหารพะระบอ (Phara-baw) (ภาพที่ 98) และพระวิษณใุนพิพิธภัณฑ์มหามุนี376 (ภาพที่ 99) 

   

ภาพที่ 97 พระวิษณุจาก
พระราชวังเมืองเวสาลี 

(ท่ีมา: Pamela Gutman, 
Burma’s Lost Kingdoms: 

Splendours of Arakan, 58.) 

ภาพที่ 98 รูปพระวิษณุจาก
วิหารพะระบอ 

(ท่ีมา: Pamela Gutman, 
Burma’s Lost Kingdoms: 

Splendours of Arakan, 60.) 

ภาพที่ 99 พระวิษณุใน
พิพิธภัณฑ์มหามุนี 

(ท่ีมา: Singer, Vaishali and 
the Indianization of 

Arakan, 27.) 

 

374 Gutman, Burma’s Lost Kingdoms: Splendours of Arakan, 27. 
375 Pamela Gutman กล่าวว่าพบที ่วูนตีตอง (Wuntitaung) สถานที ่ศ ักดิ ์ส ิทธิ ์ของเมือง ดูใน 

Gutman, Burma’s Lost Kingdoms: Splendours of Arakan, 58. 
376 Singer, Vaishali and the Indianization of Arakan, 107, 111 – 112, 111. 
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พระเศียรพระวิษณุทำจากศิลา (ภาพที่ 100) พบที่เทวาลัยไวษณวพ เมืองเวสาลี 

กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ทรงสวมกิรีฏมกุฏประดับด้วยตาบเพชรพลอยสามตาบ ที่ส่วน

ยอดตกแต่งเป็นดอกบัว ปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเมืองมรัคอู377 

 
ภาพที่ 100 พระเศียรพระวิษณุจากเทวาลัยไวษณพ เมืองเวสาลี  

(ท่ีมา: Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdoms: Splendours of Arakan, 12.) 

ประติมากรรมรูปนรสิงหาวตาร (ภาพที่ 101) ปัจจุบันอยู่ที่วัดมหามุนี กำหนด

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10378 แสดงลักษณะเป็นครึ่งสิงห์ครึ่งมนุษย์ ยืนตริภังค์ มีสองกร หัตถ์ขวาถือ

กระบอง สวมกิรีฏมกุฏ สวมกุณฑลทรงกลมขนาดใหญ่ ทำแผงพระศอจนถึงระดับพระอุระ 

 
ภาพที่ 101 สิงหวาตาร ปัจจุบันอยู่ที่วัดมหามุนี 

(ท่ีมา: Noel F Singer, Vaishali and the Indianization of Arakan, Plate 36.) 

 

377 Ibid., 111. 
378 Singer, Vaishali and the Indianization of Arakan, 129. 
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ประติมากรรมรูปพระวิษณุและพระลักษมีสลักบนแผ่นศิลาแผ่นเดียวกัน (ภาพที่ 

102) กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 พบที่เขาเสลาคีรี (Selagiri) มีลักษณะเป็นพระวิษณุสี่กร 

พระหัตถ์ด้านหน้าวางบนอายุธปุรุษ พระหัตถ์หลังทรงจักรและสังข์ ที่ด้านขวาทำเป็นรูปพระลักษมี

สองกรถือดอกบัว ในบริเวณเดียวกันพบรูปพระศิวะและพระทุรคาร่วมด้วย ดังนั้นภูเขาแห่งนี้อาจจะ

เคยมีเทวาลัยประดิษฐานตรีมูรติและศักติ รูปแบบของประติมากรรมแสดงลักษณะความเป็นพื้นถิ่นที่

คลี่คลายรูปแบบศิลปะอินเดียอย่างมากแล้ว แต่กระนั้นยังใช้กระบวนการประติมานวิทยาอินเดีย379  

 
ภาพที่ 102 พระวิษณุและพระลักษมี จากเขาเสลาคีรี 

(ท่ีมา: Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdoms: Splendours of Arakan, 72.) 

2.2.5.2 อาณาจักรในวัฒนธรรมปยู 

ชนชาติปยูหรือพยูเป็นชนชาติพม่ารุ่นแรกที่ตั้งหลักแหล่งในบริเวณที่ราบภาค

กลางของประเทศเมียนมา ชาวจีนได้ติดต่อกับอาณาจักรปยู (หรือเพี้ยว (P’iao)) ผ่านทางแคว้นยูน

นานตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 8 และอาณาจักรปยูก็ค่อย ๆ เสื่อมลงจากการรุกรานของอาณาจักรน่านเจ้า

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ซึ่งคงหมดอำนาจลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 และถูกครอบครองโดยพระ

เจ้าอนิรุทธแห่งอาณาจักรพุกาม ใน พ.ศ. 1593380 

 

379 Gutman, Burma’s Lost Kingdoms: Splendours of Arakan,  71 – 72 ; Singer, Vaishali 
and the Indianization of Arakan, 131 

380 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 92, 95 – 97 ; ศักดิ์ชัย 
สายสิงห ์ , ศ ิลปะพม่า , (กร ุงเทพฯ : มติชน , 2557), 12 – 13 ; G.H. Luce, Phases of pre-pagan Burma : 
languages and history Volume I, (Oxford : Oxford University Press, 1985), 47, 50 
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หลักฐานทางโบราณคดีได้แสดงถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมร่วมกันของเมือง

โบราณปยูในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของเมียนมาที่สำคัญ 3 แห่ง คือ เมืองไบก์ถโน เมืองศรีเกษตร และ

เมืองฮาลิน ส่วนทางด้านศาสนาพบการเคารพนับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก แต่ก็พบหลักฐานทางที่

แสดงถึงการนับถือศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกายตามเมืองทั้งสาม381 

1) เมืองไบก์ถโน 

เมืองโบราณไบก์ถโนตั้งอยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ำอิรวดีในเมียนมาตอนกลาง

อยู ่ระหว่างเมืองแปรกับเมืองพุกาม พบร่องรอยที ่แสดงถึงชุมชนเกษตรกรรมที ่มีการจัดการ

ชลประทานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 4 และพบหลักฐานแสดงการติดต่อกับวัฒนธรรมอินเดียหลาย

ระลอก สำหรับหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกายอาจจะได้รับอิทธิพลราชวงศ์จาลุกยะในช่วง

พุทธศตวรรษที่ 11 – 13 นอกจากนั้นคำว่า ไบก์ถโน เมียว แปลว่า เมืองพระวิษณุ382 

ประวัติศาสตร์การนับถือลัทธิไวษณพนิกายในเมืองไบก์ถโน 

หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรที ่แต่งขึ ้นในสมัยหลัง คือ พระราช

พงศาวดารมหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว (The glass palace chronicle of the kings of Burma) ซึ่ง

ประพันธ์ขึ้นใน พ.ศ. 2372383 ได้มีส่วนที่บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองไบก์ถโนรวมถึงเมือง

ศรีเกษตร คือ เรื่องเจ้าชายพี่น้องฝาแฝดที่ตาบอดแห่งเมืองตะกอง  (Tagaung)384 คือ มหาตัมบวะ 

 

381 พบร่องรอยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมร่วมกัน ได้แก่ การสร้างเมืองคูน้ำ-คันดิน ระบบ
ผังเมือง จารึก เหรียญตราประทับลายมงคล การปลงศพด้วยการเผาและบรรจุอัฐิไว้ในโกศดินเผา ดูใน หม่อมเจ้า สุ
ภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, 300 – 301 ; ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิง
วิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 66 ; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 13 – 17, 52, 65, 151 ; หม่องทินอ่อง, 
ประวัติศาสตร์พม่า, แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร, พิมพ์ครั ้งที ่ 3 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2556), 7. 

382 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 65, 151 – 152 
; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 13 ; Luce, Phases of pre-pagan Burma : languages and history Volume I, 
49. ; Singer, Vaishali and the Indianization of Arakan, 77.  

383 ตามพระราชโองการของพระเจ้าบะจีดอ (Bagyidaw) เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์พระราชวงศ์
เม ียนมาต ั ้ งแต ่แรกเร ิ ่ม  ด ู ใน Pe Maung Tin and G. H. Luce, trans, “Introduction” The glass palace 
chronicle of the kings of Burma, 2nd ed. (Rangoon : Rangoon University Press, 1960), X. 

384 Tin and Luce, trans, The glass palace chronicle of the kings of Burma, 9 – 15. 
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(Mahathambawa) และ ซะลูตัมบวะ (Saluthambawa) ทั้งสองต้องระหกระเหินออกจากเมือง และ

ได้พบยักษ์ซันดะมูคี (Sandamukhi) ผู้สัญญาว่าจะช่วยรักษาตาของทั้งสองให้เป็นปกติ ต่อมาทั้งสอง

ได้ครองเมืองยะเตมโย (Yathemyo คือ เมืองศรีเกษตร) ซ่ึงซะลูตัมบวะก็ได้เสกสมรสกับราชินีบะดะยี 

(Badayee) มีโอรสนามว่า ดุตะบอง (Duttabaung, Dwattabaung)385 

ทางด้านนางยักษ์ซันดะมูคีได้ให้กำเนิดทารกเพศหญิงแล้วมีฤาษีรับเลี้ยงทารก

จนเติบใหญ่ โดยในแต่ละวันนางมีต้องตักน้ำด้วยหม้อดินดิบจึงทำให้นางเหนื่อยล้า เมื่อนั้นพระวิษณุได้

ตระหนักว่าพระองค์เป็นพระเชษฐาของนาง จึงได้ช่วยเหลือด้วยการบันดาลหม้อดินเผา อีกท้ังบุญกุศล

ที่นางทำในกาลก่อนพระวิษณุจึงได้สร้างเมืองแห่งความรุ่งโรจน์ คือ ปานฮตวา เมียว (Panhtwar-

Myo) หรือไบก์ถโนเมียว และมอบให้นางปกครองเถลิงพระนามว่า พระราชินีปานฮตวา386 

เหตุการณ์เหล่านี้กล่าวกันว่าเกิดขึ ้นตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 1 ดังนั้นจึง

เป็นไปได้ว่าเป็นตำนานที่ไม่มีข้อเท็จจริงมากนัก แต่ก็คงมีเค้าโครงทางประวัติศาสตร์อยู่บ้าง ถึงแม้ว่า

ไม่พบประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองโบราณไบก์ถโนแต่ก็พบภาชนะดินเผา

ประเภทหม้อกุณฑี และหม้อพรมน้ำ ซ่ึงถือเป็นเครื่องใช้ของนักบวชของพระสงฆ์ และพราหมณ3์87 

 

2) เมืองศรีเกษตร 

เมืองศรีเกษตร หรือเมืองตะเยคิตะยะ (Thayekhittaya) หรือเมืองแปรเก่า 

(Old Prome) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองแปรห่างจากที่ราบลุ่มปากแม่น้ำอิรวรดีประมาณ 250 กิโลเมตร 

สันนิษฐานว่าเป็นเมืองหลวงของวัฒนธรรมปยูในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 14388 พบหลักฐานการ

 

385 Aung Thaw ได้นำเนื ้อหาจาก Taungdwingyi Thamaing ซึ ่งประพันธ์ขึ ้นในศตวรรษที ่ 19 
กล่าวถึงตำนานเมืองไบก์ถโนที่ค่อนข้างเป็นเรื่องเล่ามุขปาฐะ ดูใน Aung Thaw, Report on the excavations at 
Beikthano, (Rangoon : Revolutionary Government of the Union of Burma, 1968),3. 

386 Aung Thaw, Report on the excavations at Beikthano, 3 ; Luce, Phases of pre-pagan 
Burma : languages and history Volume I, 49. 

387 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 66, 151 ; Aung 
Thaw, Report on the excavations at Beikthano, 3, 42 – 44. 

388 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 65, 151 – 152 
; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, Aung Thaw, Report on the excavations at Beikthano, 1 ; 12 – 13. ; Luce, 
Phases of pre-pagan Burma : languages and history Volume I, 47 – 48. 
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ปกครองโดยกษัตริย์389 จากบันทึกของพระภิกษุเหี้ยนจังในพุทธศตวรรษที่ 12 กล่าวถึงที่ตั ้งของ

อาณาจักรศรีเกษตรหรือเชลิฉาตาโล (She-li-ch’a-ta-lo) ส่วนพระภิกษุอ้ีระบุถึงพุทธศาสนา นิกาย

เถรวาท และมูลสรรวาสติวาท ซึ่งสอดคล้องกับจารึกหลักธรรมบาลี และพระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์390  

ประวัติศาสตร์การนับถือลัทธิไวษณพนิกายในเมืองศรีเกษตร 

หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรได้เรียกเมืองศรีเกษตรว่า ยะเตมโย แปลว่า 

เมืองแห่งฤาษี ส่วนด้านตำนานระบุถึงการสร้างเมืองโดยฤาษีพิสนู (Bisnū คือ พระวิษณุ) ควังปติ 

(Gaṁpati คือ เทพแห ่งปราการของชาวมอญ) พระอ ินทร ์  พระว ิศวกรรม และกตกรรม 

(Katakarm)391 นอกจากนั้นได้พบประติมากรรมรูปพระวิษณุที่กะละกานโกน (Kalagangon) ได้แก่ 

พระวิษณสุี่กรทรงครุฑ พระวิษณุกับพระลักษมี (ภาพที่ 103) และพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ392 

 
ภาพที่ 103 พระวิษณุและพระลักษมี จากกะละกานโกน เมืองศรีเกษตร 

(ท่ีมา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_Vishnu_and_Lakshmi.jpg) 

 

389 จารึกบนโกศจำนวน 5 ใบ ระบุพระนามกษัตริย์ในพุทธศตวรรษที่ 13 ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ 
ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 94 ; หม่องทินอ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, 14 ; C.O. Blagden, 
“The “Pyu” Inscriptions,” Journal of Burma Research Society,  Vol.VII Part I, (April, 1894), 37 – 42 ; 
Luce, Phases of pre-pagan Burma : languages and history Volume I, 51. 

390 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 92 – 94 ; Aung Thaw, 
Report on the excavations at Beikthano,  1 ; M. Louis Finot, “Un Nouveau document sur le 
Bouddhisme Birman,” Journal Asiatique, Tome XX, (Juillet – Août, 1912) : 121 – 136. 

391 Luce, Phases of pre-pagan Burma : languages and history Volume I, 49. 
392 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 67. ; Luce, Phases of pre-pagan Burma : languages and 

history Volume I, 55 – 56, 148.  
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รูปพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ (ภาพที่ 104) เป็นภาพสลักนูนสูงบนหิน

ทราย ขนาด 39x38 เซนติเมตร แสดงเป็นรูปพระวิษณุบรรทมเหนือนาคเศษะ (ปัจจุบันส่วนพระวิษณุ

และเศษะนาคหักหายทั้งหมด) ลักษณะเป็นพระวิษณุบรรทมสินธุ์ที่ข้อพระบาทไขว้กัน สวมกิรีฏมกุฏ

ประดับด้วยตาบหน้า ที่พระนาภีมีดอกบัวผุดออกมาจำนวน 3 ดอก พระพรหมประทับนั่งวัชราสนะ

ทางด้านขวา พระวิษณุประทับนั่งท่ามหาราชลีลาสนะที่ตรงกลาง และพระศิวะประทับนั่งในท่า

มหาราชลีลาสนะทางด้านซ้าย จากลักษณะของมงกุฎมีตาบแสดงอิทธิพลของศิลปะปาละ – เสนะ ซึ่ง

ไดค้ลี่คลายเป็นศิลปะพ้ืนถิ่น กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 15393 ไม่เกินพุทธศตวรรษท่ี 16394 

 
ภาพที่ 104 พระวิษณุอนันตศายิน จากกะละกานโกน เมืองศรีเกษตร 

(ท่ีมา: U. Aung Thaw, Historical sites in Burma (Rangoon : Ministry of Union Culture. 

Govt. of the Union of Burma, 1972), 30.) 

2.2.5.3 อาณาจักรมอญโบราณ หรือรามัญเทศะ 

ชนชาติมอญ (Mons) คือ กลุ่มชนที่ใช้ภาษาในกลุ่มมอญ-ขแมร์ และอาณาจักร

มอญโบราณตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ระหว่าง

แม่น้ำสิตตัง (Sittang) และแม่น้ำตาน ลวิน (Than Lwin) หรือแม่น้ำสาละวิน สำหรับเมืองใน

 

393 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง , 300 – 301. ; ผาสุข 
อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 65, 151 – 152. 

394 ศักดิ์ชัย สายสิงห์ จัดประติมากรรมวัฒนธรรมปยูออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลศิลปะ
คุปตะ ราวพุทธศตวรรษที่ 9 – 14 และกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลศิลปะปาละ ราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 16 ดูใน ศักดิ์ชัย 
สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 63 – 67. 
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วัฒนธรรมมอญก็เหมือนกับเมืองอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรากฏการรับวัฒนธรรม

อินเดีย395 มีเมืองที่สำคัญ เช่น เมืองพะโค เมืองสะเทิม เมืองทวาย เป็นต้น 

1) ประวัติศาสตร์การนับถือลัทธิไวษณพนิกายในเมืองสะเทิม หรือสุธรรมวดี 

เมืองสะเทิมตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศเมียนมา ระหว่าง

แม่น้ำสิตตัง และตาน ลวิน ทางด้านตำนานกล่าวว่า เป็นดินแดนสุวรรณภูมิในพุทธศตวรรษท่ี 3 แต่ถึง

กระนั้นยังไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีแสดงถึงอิทธิพลอารยธรรมอินเดียในช่วงเวลาดังกล่าว396 โดย

จะพบหลักฐานที่แสดงการรับอารยธรรมอินเดียในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 เป็นต้นไป จนกระทั่งในช่วง

ต้นพุทธศตวรรษท่ี 17 อาณาจักรพุกามได้เข้าพิชิตเมืองสะเทิมได้สำเร็จ397 

ทางด้านศาสนาพบหลักฐานการนับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก แต่กระนั ้นก็

ปรากฏประติมากรรมเทพเจ้าที่แสดงถึงการนับถือศาสนาพราหมณ์จำนวน 3 ชิ้น398 ที่กอกูน ใกล้กับ

เมืองสะเทิม ได้แก่ แผ่นศิลาสลักรูปพระวิษณุอนันตาศายินปัทมนาภะจำนวน 2 ชิ้น และรูปพระศิวะ

เคียงคู่กับพระปารวตีจำนวน 1 ชิ้น399 

รูปพระวิษณุอนันตาศายินปัทมนาภะทั้งสองชิ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดย

ชิ้นที่ 1 (ภาพที่ 105) แสดงเป็นพระวิษณุสี่กรบรรทมเหนือเศษนาคทำพระชงฆ์ไขว้กัน พระหัตถ์ขวา

ด้านหน้าวางไว้บนพระอุทร ศิราภรณ์ประดับด้วยตาบขนาดใหญ่ ถัดขึ้นไปที่ด้านบนทำเป็นก้านดอก

 

395 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, 301 – 302. ; Thaw, 
Historical sites in Burma, 15 ; ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 
65, 151 – 153 ; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 18 – 19, 68 ;  

396 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 65, 151 – 153 
; Thaw, Historical sites in Burma, 34.. 

397 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 100 – 101 ; ศักดิ์ชัย 
สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 18 ; Thaw, Historical sites in Burma, 34 – 35. 

398 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี , 153. ; R. C. 
Temple, Notes On Antiquities Of Ramannadesa (The Talaing Country of Burma), Reprinted (Bombay 
: Education Society’s Steam Press, 1894), 31. 

399 R. C. Temple ให้ความคิดเห็นว่าเป็นรูปพระวิษณุสี่กรประทับนั่ง แต่มีความเป็นไปได้ว่าเป็นรูป
พระศิวะกับพระปารวตีทรงประทับนั่งเหนือโคนนทิ และที่ด้านล่างซ้ายแสดงรูปอสูรควายขนาดเล็ก ดูใน Temple, 
Notes On Antiquities Of Ramannadesa (The Talaing Country of Burma), 34. 
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บัวผุดออกมาจำนวน 3 ดอก เหนือดอกบัวปรากฏรูปเทพเจ้าทั้งสามประทับนั่งท่าวัชราสนะ ได้แก่ 

พระพรหม พระวิษณุสี่กรทรงถือจักรและสังข์ไว้ที่พระหัตถ์ด้านหลัง และทางด้านซ้ายเป็นรูปพระศิวะ 

รูปเทพเจ้าทั้งสามทรงสวมศิราภรณ์ประดับด้วยตาบอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะปาละ-เสนะ กำหนด

อายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14 – 15400 หรือไม่หลังไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 16401 รูปพระวิษณุอนัน

ตาศายินปัทมนาภะ ชิ้นที่ 2 (ภาพที่ 106) ลักษณะคล้ายกับประติมากรรมชิ้นก่อนหน้านี้ แตกต่างกัน

เฉพาะท่านั่งของพระพรหมและพระศิวะเท่านั้น402 

  
ภาพที่ 105 พระวิษณุอนันตาศายินปัทมนาภะ 

พบที่กอกูน เมืองสะเทิม 
(ท่ีมา: R. C. Temple, Notes On Antiquities 
Of Ramannadesa (The Talaing Country 

of Burma), Plate XIV.) 

ภาพที่ 106 วิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ พบที่
กอกูน เมืองสะเทิม  

(ท่ีมา: R. C. Temple, Notes On Antiquities 
Of Ramannadesa (The Talaing Country 

of Burma), Plate XIVa.) 

 

400 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 153 ; Temple, 
Notes On Antiquities Of Ramannadesa (The Talaing Country of Burma), 33 ; Thaw, Historical sites in 
Burma, 38. 

401 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 70. 
402 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 153 ; ศักดิ์ชัย 

สายสิงห์ , ศ ิลปะพม่า, 70 ; Temple, Notes On Antiquities Of Ramannadesa, (The Talaing Country of 
Burma), 33 ; Thaw, Historical sites in Burma, 38. 
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2) ประวัติศาสตร์การนับถือลัทธิไวษณพนิกายในเมืองทวาย 

รูปประติมากรรมพระวิษณุสี่กร (ภาพที่ 107) ที่หมู่บ้านลานดอ (Landaw) 

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกำแพงเมืองทวาย กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 เป็น

ประติมากรรมศิลาขนาดความสูง 1.4 เมตร จำหลักด้วยวิธีนูนสูง แสดงลักษณะเป็นพระวิษณุทรงยืน

บนปัทมาสนะที่มีครุฑนั่งคุกเข่ากำลังทำท่าอัญชลีรองรับอยู่ที่ด้านล่าง ที่พระหัตถ์ทั้งสี่ ประกอบด้วย 

พระหัตถ์ขวาด้านหน้ามีก้อนธรณีวางอยู่ในพระหัตถ์ที่กระทำท่าวรมุทรา พระหัตถ์ด้านหลังทรงถือคทา

และจักร ส่วนพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าชำรุดเสียหาย ทรงนุ่งผ้าถึงระดับพระชานุที่ปรากฏเส้นโค้ง

ระหว่างพระชานุคล้ายวนมาลา403  

 
ภาพที่ 107 พระวิษณุสี่กร จากเมืองทวาย 

(ท่ีมา: Elizabeth H. Moore, Early landscapes of Myanmar, 141.) 

2.2.5.4 อาณาจักรพุกาม 

หลังจากที่อาณาจักรปยูถูกรุกรานโดยพวกน่านเจ้าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 

อาณาจักรปยูก็เสื่อมถอย ชาวปยูส่วนหนึ่งได้รวมตัวกับชนชาติพม่าและได้สถาปนาอาณาจักรพุกามขึ้น

ในปี พ.ศ. 1587 นำโดยพระเจ้าอนิรุทธ และปกครองโดยกษัตริย์ต่ออีกหลายพระองค์ จนท้ายที่สุดก็

ล่มสลายลงเมื่อกองทัพของกุบไลข่านเข้าโจมตีในปี พ.ศ. 1830404 

 

403 Elizabeth H. Moore, Early landscapes of Myanmar,  ( Bangkok : River Books, 2007) , 
141. 

404 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 97, 100, 114 ; หม่อง
ทินอ่อง, ประวัติศาสตร์พม่า, 32, 34 ; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 21. 
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ประวัติการนับถือลัทธิไวษณพนิกายในอาณาจักรพุกาม 

ทางด้านศาสนาพบหลักฐานเนื่องในพุทธศาสนาเป็นหลัก405 เนื่องจากกษัตริย์ทุก

พระองค์อุปถัมภ์จึงเกิดการสร้างศาสนสถาน และศิลปกรรมขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่กระนั้นตำนาน 

และจารึกบางหลักก็ได้แสดงว่าในราชสำนักก็มีเหล่าพราหมณ์ประกอบพิธีกรรมอยู่ด้วย 

จารึก 

จารึกภาษามอญจากเมืองพุกามบางหลักได้แสดงถึงอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ 

ลัทธิไวษณพนิกาย คือ จารึกมอญหมายเลข 9 พบใกล้กับประตูทะระบะ (Tharaba) เมืองพุกาม406 มี

เนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมบูชาพระนารายณะโดยเหล่าพราหมณ์ในพระราชวัง 407 เนื้อหา

บางช่วงได้บรรยายขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมของเหล่าพราหมณ์ ความว่า 

… โหราจารย์พราหมณ์ได้ไปตักน้ำ ... และ (สรงน้ำ) ที ่ด้านข้างของเสาทั้งหลาย ได้แก่ 

เสายัส (yas) เสาอตัส และอื่น ๆ ... (ที่) ทั้งหมด 17 แห่ง ได้ประดับประดากล้วยกล้าย (plantains) 

ด้วยกล้วยกล้ายอ่อน (และ) อ้อย (และตระเตรียม) น้ำ (ใน) ภาชนะทองคำ (และ) เงิน (และ) น้ำ (ใน) 

หอยสังข์ที่ซึ่ง (ท่านทั้งหลาย) ใส่ข้าวสะอาด (และ) หญ้าทุพพา (และ) ปูเสื่อ (ที่มี) ดอกไม้ทองคำ 

แท่นบูชา และเทียนบูชา ได้ (จัดทั้งหมด ?) เพื่อเป็นเกียรติแด่พระนารายณะ ตกแต่งกล้วยกล้าย ... 

ต่อจากนัน้โหราจารย์พราหมณ์ก็ได้บูชาพระนารายณะ …408 

นอกจากนั้นพระเจ้ากยันสิตถา (Kyanzittha) ผู้ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1627 

– 1656 ทรงมีความเกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกาย409 โดยจารึกบางหลักได้อ้างถึงอดีตชาติของ

 

405 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 97, 110 ; หม่องทินอ่อง
, ประวัติศาสตร์พม่า, 32 – 34 ; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 22, 78. 

406 จารึกบนศิลาขนาดใหญ่ 2 หลัก ไม่ระบุศักราช มีเนื้อหาซ้ำกันบนทั้งสี่ด้าน ดูใน C. O. Blagden, 
Epigraphia Birmanica being lithic and other inscriptions of Burma. Vol.3. Pt.1, ed. Charles Duroiselle 
(Rangoon : Burma Archaeological Survey, 1923), 1 – 68 ; Nihar-ranjan Ray, Brahmanical Gods In 
Burma Chapter of Indian Art and Iconography, (Calcutta : University of Calcutta, 1932), 6 – 7 

407 Nihar-ranjan Ray, Brahmanical Gods In Burma Chapter of Indian Art and Iconography, 
5 – 7. 

408 Ray, Brahmanical Gods In Burma Chapter of Indian Art and Iconography, 6 – 7. 
409 ถึงกระนั้นศาสนาพุทธยังถือเป็นศาสนาของพระองค์ ทรงสร้างพุทธสถานหลายแห่ง ดูใน หม่อม

เจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 105. ; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 22 – 23. 
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พระองค์ว่า ทรงถือกำเนิดเป็นพระวิษณุในวงศ์พระรามแห่งอโยธยา  (Oude) ได้แก่ จารึกมยะกัน410 

และจารึกในพิพิธภัณฑ์พะยเร (Inscription in the Phayre Museum) ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็น

ถึงการผสมผสานแนวความเชื่อเรื่องชาติภพทางพุทธศาสนาผสมรวมกับเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์411 

จนกระทั ่งช ่วงพุทธศตวรรษที ่ 18 ลัทธิไวษณพนิกายก็เป็นที ่น ับถือของ

ชาวต่างชาติในเมืองพุกามดังเนื้อหาในจารึกไวษณพที่เมืองพุกาม (A Vaishnava Inscription at 

Pagan) พบที่บริเวณหมู่บ้านมยินกะบะหรือมยินปะกัน (Myinkaba/ Myinpagan) ทางทิศใต้ของ

เมืองพุกาม มีเนื้อหากล่าวถึงการถวายสิ่งของแด่เทวาลัยในลัทธิไวษณพนิกาย412 

จารึกไวษณพที่เมืองพุกามหลักนี้ประกอบด้วยบทร้อยกรองแต่งด้วยอักษรกรันถะ 

(Grantha) ภาษาสันสกฤต และบทร้อยแก้วแต่งด้วยอักษรทมิฬ ภาษาทมิฬ โดยเนื้อหาเริ่มต้นด้วย

ส ่วนภาษาส ันสกฤตเป ็นบทประพันธ ์ส ั ้น ๆ โดยผ ู ้น ับถ ือไวษณพนิกายนามว ่า ก ุลเศขระ 

(Kulaśēkhara) และตามด้วยส่วนภาษาทมิฬ กล่าวถึง การมอบของกำนัลล้ำค่าที่สร้างที่มเลมัณฑลัม 

(Malaimaṇḍalam)413 ได ้แก ่  มณฑป ประต ูศ ักด ิ ์ส ิทธ ิ ์  และโคมไฟ แด ่นานาเทศิ -ว ิณณคัร 

(Nānādēsi-Viṇṇagar)414 ท ี ่ เม ืองปุกกัม (Pukkam) หรือเม ืองที ่ม ีอ ีกนามว ่า อร ิว ัตตนปุรัม 

(Arivattanapuram)415 โดยศรีกุลเศขรนัมพิ (śrī Kulaśēkhara-Nambi) แห่งมโคทยรปัฏฏณัม 

(Magōdayarpaṭṭaṇam) จากมเลมัณฑลัย416 

 

410 จารึกมยะกันพบท่ีริมทะเลสาบมยะกันท่ีตีนเขาตะวินดอง (Taywindaung) เกี่ยวกับการขุดบ่อน้ำ
ตามโองการของพระเจ้ากยันสิตถาเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ใน พ.ศ. 1630 สำหรับด้าน A กล่าวว่าทรงเป็นกษัตริย์
ในวงศ์พระรามแห่งอูเดหรืออโยธยาในอดีตชาติ ส่วนด้าน B เป็นคำทำนายของพระพุทธเจ้าต่อพิสนุ (หรือวิษณุ) ว่า

จะถือกำเนิดเป็นกษัตริย์แห่งอริมัททนปูร (Arimaddanapūr คือ เมืองพุกาม) ดูใน Duroiselle, ed., Epigraphia 
Birmanica being lithic and other inscriptions of Burma Volume I, Part II, 131 – 132, 138 – 140. 

411 Ray, Brahmanical Gods In Burma Chapter of Indian Art and Iconography,  5 – 6 ; 
Charles Duroiselle, ed., Epigraphia Birmanica being lithic and other inscriptions of Burma Volume I, 
Part II, (Rangoon : Burma Archaeological Survey, 1960), 86 – 87. 

412 E. Hultzsch, Epigraphia Indica Vol.7 1902 – 1903, 2nd ed. (New Delhi : Archaeology 
Survey of India, 1981), 197. 

413 เมืองแห่งหนึ่งในมะละบาร์ (Malabar) ดูใน Ibid. 
414 นานาเทศ-ิวิณณคัร มีความหมายว่า เทวาลัยพระวิษณุแห่งผู้ที่มาจากดินแดนต่าง ๆ ดูใน Ibid. 
415 อริวัตตนปุรัม คือ เมืองพุกาม ดูใน Ibid. 
416 Ibid., 197 – 198. 
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ดังนั้นในอดีตมีเทวาลัยของลัทธิไวษณพนิกายอยู่ที่เมืองพุกามซึ่งเป็นที่เคารพบูชา

โดยชาวต่างชาติที่คงเป็นชาวอินเดีย (โดยเฉพาะชาวทมิฬ) ที่ได้เดินทางมาจากดินแดนต่าง ๆ แต่

กระนั้นสถานที่ที่พบจารึกหลักนี้ไม่ปรากฏร่องรอยของซากเทวาลัยอยู่แต่อย่างใด417 จึงมีความเป็นไป

ได้ว่า เทวาลัยหลังเดิมคงเสียหายจนหมดหรืออาจมีการย้ายจารึกมาจากเทวาลัยในบริเวณใกล้เคียง 

อย่างไรก็ดีที่เมืองพุกามก็ปรากฏเทวาลัยพระวิษณุ คือ เทวาลัยนัตลองจอง (Nat-hlaung kyaung)  

ศาสนสถาน 

เทวาลัยนัตลองจอง418 (ภาพที่ 108) มีลักษณะอยู่ในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี

มุขทางทิศตะวันออก ที ่ด ้านในมีการสร้างแกนค้ำยันที ่ตรงกลางสามารถเดินรอบได้ด้วยลาน

ประทักษิณ ปรากฏการประดิษฐานรูปพระวิษณุสี่กรทำจากปูนปั้นยืนภายในซุ้ม 3 ด้าน (ภาพที่ 109) 

และอีกด้านหนึ่งทำเป็นประติมากรรมปูนปั้นรูปพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ 419 และที่ผนังด้าน

นอกมีการประดับประติมากรรมศิลาเรื่อง ทศอวตารของพระวิษณุไว้ภายในซุ้มจระนำ420 

รูปพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ (ภาพที่ 110) จากเทวาลัยนัตลองจองมี

ลักษณะคล้ายกับประติมากรรมพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะจากเมืองศรีเกษตร และสะเทิม ที่

แสดงเค้าโครงของประติมากรรมที่ทำเป็นพระวิษณุทรงบรรทม และมีดอกบัวผุดออกมาจากพระนาภี

จำนวน 3 ดอก และมีเทพเจ้าทั้งสามประทับนั่งเหนือดอกบัว (ปัจจุบันซ่อมแซมทั้งหมด) 

หากเทวาลัยนัตลองจองตรงกันกับเทวาลัยนานาเทศิ -วิณณคัร ตามที่ระบุไว้ใน

จารึกไวษณพที่เมืองพุกาม สามารถกำหนดอายุไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ส่วนการกำหนดอายุ

รูปแบบศิลปกรรมสามารถพิจารณาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากได้มีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยปจัจุบัน 

แต่กระนั้นก็พบความสัมพันธ์บางประการที่แสดงถึงแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมปยูและมอญ 

 

417 ที่มยิงกะบะได้มีการค้นพบประติมากรรสำฤทธิ์รูปพระวิษณุ ดูใน Thaw, Historical sites in 
Burma, 75. 

418 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 105 – 107 ; Ray, Brahmanical Gods In Burma Chapter of 
Indian Art and Iconography, 8 ; Thaw, Historical sites in Burma, 73, 75. 

419 ประติมากรรมปูนปั้นท้ังหมดมีการซ่อมแซมเลียนแบบรูปประตมิากรรมเดิม ดูใน ศักดิ์ชัย สายสิงห์
, ศิลปะพม่า, 107. 

420 ปัจจุบันพบหลงเหลืออยู่เพียง 7 ช้ิน ดูใน Thaw, Historical sites in Burma, 73.) 
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ภาพที่ 108 เทวาลัยนัตลองจอง 

(ท่ีมา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bagan-Nat_Hlaung_Kyaung-02-gje.jpg) 

 
ภาพที่ 109 ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระวิษณุ บนแกนกลางของเทวาลัย 

(ท่ีมา: https://www.bloggang.com/data/a/aerides/picture/1502281019.jpg) 

 
ภาพที่ 110 ประติมากรรมปูนปั้นพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ ก่อนการซ่อมแซม 

(ท่ีมา: ศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชล)ี 
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สรุปพัฒนาการและหลักฐานทางโบราณคดีของลัทธิไวษณพนิกายในเมียนมา 

1) พุทธศตวรรษที่ 10 – 13 หลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายปรากฏอยู่ที่อาณาจักร

ในรัฐอาระกันภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์ พบประติมากรรมพระวิษณุที่แสดงการรับอิทธิพล

ทางด้านคติความเชื่อโดยตรงจากราชวงศ์คุปตะของอินเดียภาคเหนือ 

2) พุทธศตวรรษที่ 14 – 17 การนับถือลัทธิไวษณพนิกายได้พบอยู่ในวัฒนธรรมปยู และ

มอญโบราณซึ่งเป็นที่นับถือในหมู่ชนชั้นปกครอง ลัทธิไวษณพนิกายในระยะนี้ได้แสดงว่ารับอิทธิพล

จากอินเดียภาคเหนือภายใต้ราชวงศ์ปาละ - เสนะ และพบว่ามีความนิยมบูชาพระวิษณุอนันตศายิน

ปัทมนาภะเป็นอย่างมาก 

3) พุทธศตวรรษที ่ 18 – 19 ปรากฏพราหมณ์ล ัทธิไวษณพนิกายในราชสำนักของ

อาณาจักรพุกาม พบจารึกที่แสดงถึงพิธีกรรมบูชาพระนารายณะ และจารึกบางหลักได้กล่าวถึง

อดีตชาติของกษัตริย์เชื่อมโยงกับพระรามอวตารหนึ่งของพระวิษณุ และดูเหมือนว่าลัทธินี้เป็นที่นับถือ

ของชาวต่างชาติซึ่งคงเป็นพ่อค้าจากอินเดียภาคใต้ที่เดินทางมายังพุกามแล้วได้สร้าง เทวาลัยถวายแด่

พระวิษณ ุแต่กระนั้นประติมากรรมภายในเทวาลัยก็แสดงความสัมพันธ์กับพระวิษณุอนันตศายินที่พบ

ในวัฒนธรรมปยูและมอญโบราณในสมัยก่อนหน้านี้ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลัทธิไวษณพนิกายในเมียนมามีความแตกต่างจากบริเวณอื่นของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ ลัทธิไวษณพนิกายสัมพันธ์กับอินเดียภาคเหนือสมัยราชวงศ์คุปตะและ

สมัยปาละ-เสนะ แต่กระนั้นก็ต้องยกเว้นกรณีไวษณพนิกายของชาวต่างชาติหรือชาวอินเดียภาคใตใ้น

อาณาจักรพุกาม  



 157 

2.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และรูปแบบในการนับถือลัทธิไวษณพนิกายในประเทศอินเดีย 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ลัทธิไวษณพนิกายถือว่าพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุดประจำลัทธิ โดยเริ่มต้นจากการเป็นหนึ่งใน

เทพเจ้ากลุ่มแสงอาทิตย์ของศาสนาพระเวท แล้วจึงเจริญขึ้นจากการรวมลัทธิความเชื่อในท้องถิ่นที่เข้า

เป็นส่วนหนึ่งของลัทธิในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8 เป็นต้นมา หลังจากนั้นลัทธิไวษณพนิกายก็ได้ทวี

ความสำคัญขึ้นในฐานะหนึ่งในลัทธิที่สำคัญที่สุดของศาสนาพราหมณ์ โดยปรากฏหลักฐานจารึก 

ประติมากรรม และเทวาลัยที่แสดงถึงการนับถือลัทธินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรณะกษัตริย์ ซึ่งพบการ

สร้างศาสนวัตถุตั้งแต่ราชวงศ์กุษาณะและพบปริมาณมากขึ้นในสมัยราชวงศ์คุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9 

– 11) รวมถึงราชวงศ์ทั้งหลายในพุทธศตวรรษที่ 12 – 18 ได้แก่ ราชวงศ์ปาละ - เสนะ และราชวงศ์

ปัลลวะ – โจฬะ ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ลัทธิไวษณพนิกายได้เผยแผ่มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่ง

หลักฐานที่พบได้แสดงความสัมพันธ์ด้านรูปแบบศิลปกรรมและสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

รูปแบบท่ี 1 ลัทธิไวษณพนิกายจากอินเดียภาคเหนือ ไดเ้ผยแผ่สู่ดินแดนประเทศเมียนมาตั้งแต่

พุทธศตวรรษที่ 10 จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 17 อันเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ของเมียนมาอยู่ติด

กับอินเดียภาคเหนือ ดังนั้นการติดต่อระหว่างกันและกันจึงเกิดขึ้นอย่างสะดวก ซึ่งจะพบหลักฐานเป็น

เทวรูปที่แสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์คุปตะ และปาละ-เสนะ ทั้งที่ในรัฐอาระกัน เมือง

โบราณในวัฒนธรรมปยู และมอญโบราณ โดยจะเป็นการนับถือในหมู่ชนชั้นสูงไปพร้อมกับพุทธศาสนา 

ถึงแม้ว่าหลักฐานของลัทธิไวษณพนิกายแบบอินเดียภาคเหนือได้แสดงสัมพันธ์กับบ้านเมืองใน

เมียนมาเป็นอย่างมาก แต่กระนั้นเทวรูปพระวิษณุบางองค์ในพื้นที่อื่นก็ได้แสดงอิทธิพลของอินเดีย

ภาคเหนือ เช่น พระวิษณุจากวัดศาลาทึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงกลุ่มพระวิษณุที่ทรงสังข์ที่พระ

โสณี แต่อย่างไรก็ตามเทวรูปเหล่านี้ก็ไม่ได้ปรากฏรูปแบบของอินเดียภาคเหนืออย่างเฉพาะเจาะจง

หากแตม่ีรูปแบบที่ผสมผสานกับอินเดียภาคใต้แบบอมราวดี และจาลุกยะ 

รูปแบบท่ี 2 ไวษณพนิกายจากอินเดียภาคใต้ พบหลักฐานที่แสดงการเผยแผ่ลัทธิไวษณพนิกาย

ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ก่อนพุทธศตวรรษที่ 13 ระยะที่ 2 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 

และระยะท่ี 3 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18  

- ระยะที่ 1 ก่อนพุทธศตวรรษที่ 13 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแผ่ลัทธิไวษณพนิกายใน

เวลานี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของราชวงศ์ปัลลวะ ถือเป็นช่วงแรกและช่วงที่สำคัญที่สุด โดยพบหลักฐานที่
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แสดงการเผยแผ่ลัทธิความเชื่อมาพร้อมกับการค้าขายทางทะเล และเคารพนับถือในชนชั้นปกครอง

ดังที่ปรากฏในจารึกที่ใช้อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤตทั้งหมด ส่วนทางด้านประติมากรรมได้แสดง

รูปแบบศิลปะของราชวงศ์ปัลลวะ คือ พระวิษณุสี่กรสวมกิรีฏมกุฏ นุ่งโธตียาว และคาดกฏิสูตร เทวรูป

เหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองท่าโบราณ และเมืองตามลุ่มแม่น้ำสำคัญในบริเวณคาบสมุทรมลายู ที่ราบ

ลุ่มปากแม่น้ำโขง และหมู่เกาะอินโดนีเซีย  

อย่างไรก็ดีเมื ่อลัทธิไวษณพนิกายได้ลงหลักปักฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่

เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดพัฒนาการทางด้านรูปแบบศิลปะที่มีแม่แบบของอินเดียภาคใต้ราชวงศ์ปัลลวะ 

เช่น ประติมากรรมในดินแดนกัมพูชา และหมู่เกาะชวา ซึ่งทั้งสองแห่งจะถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนา

ที่สำคัญในระยะต่อมาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

- ระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 14 – 15 การเผยแผ่ลัทธิไวษณพนิกายในช่วงเวลานี้เกิดขึ้น

ภายใต้อิทธิพลราชวงศ์ปัลลวะตอนปลาย - โจฬะตอนต้น ซึ่งได้แสดงผ่านรูปแบบศิลปกรรมอย่าง

ชัดเจนโดยปรากฏเทวรูปพระวิษณุในคาบสมุทรมลายูซึ่งมีปริมาณน้อยลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ

ระยะแรก และเนื่องจากรัฐโบราณต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประดิษฐ์ศิลปกรรมของตนเอง

จึงทำให้ศิลปะอินเดียแบบแท้จริงไม่ส่งผลต่อการสร้างประติมากรรมในระยะเวลานี้เท่าใดนัก แต่ก็ต้อง

กล่าวยกเว้นกลุ่มเทวรูปพระวิษณุโยคสถานกมูรติจากจังหวัดพังงาที่ได้แสดงรูปแบบของอินเดียภาคใต้

สมัยปัลลวะตอนปลาย-โจฬะตอนต้น ซึ่งการปรากฏเทวรูปแบบอินเดียนี้ได้แสดงถึงกลุ่มชนที่เป็นชาว

อินเดียภาคใต้ที่คงเป็นกลุ่มพ่อค้าได้เดินทางและพำนักอยู่ในคาบสมุทรมลายูในระยะเวลานี้421 

อย่างไรก็ดีการนับถือบูชาลัทธิไวษณพนิกายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระยะนี้ได้ลดลง 

และแปรเปลี่ยนเป็นลัทธิรองในศาสนาพราหมณ์เท่านั้นเนื่องจากลัทธิไศวนิกายได้ขึ้นมามีความสำคัญ

เป็นอันมาก แต่กระนั้นลัทธิไวษณพนิกายก็ยังคงได้รับการอุปถัมภ์โดยกษัตริย์อยู่เสมอ อย่างไรก็ดีการ

 

421 Hiram Woodward ได้ความคิดเห็นว่าอาจจะเป็นกลุ ่มพ่อค้าอินเดียภาคใต้  (มณิครามน) ที่
ปรากฏในจารึกเมืองตะกั่วป่าในสมัยพระเจ้านันทิวรมันที่ 3 ในพุทธศตวรรษที่ 14 แต่อย่างไรก็ตามจารึกหลักนี้
นักวิชาการได้กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 11 ดูใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษร
หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษท่ี 11 – 14, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม, 62 – 63 ; Hiram Woodward , The Art And 
Architecture Of Thailand From Prehistoric Times Through the Thirteenth Century, 2nd ed. (Leiden ; 
Boston : Brill, 2005), 112. 
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นับถือลัทธินี้ก็ยังคงเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ราชวงศ์และชนชั้นปกครอง ถึงแม้ว่ารูปแบบศิลปกรรมจะ

แปรเปลี่ยนไป แต่ระบบปรัชญา และพิธีกรรมทางศาสนายังคงมีความเข้มข้นเป็นอย่างยิ่ง 

- ระยะที่ 3 พุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ลัทธิไวษณพนิกายได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง ซึ่ง

เกิดจากการพัฒนาลัทธิไวษณพนิกายโดยรามานุชะในอินเดียภาคใต้และได้เผยแผ่เป็นที่นิยมอย่าง

แพร่หลายในกษัตริย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ พระเจ้าไอร์ลังคะ และพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 

จึงได้เกิดการสร้างศาสนสถานและประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับเป็นอย่างจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม

หลักฐานที่ปรากฏในระยะนี้ก็มี 2 ลักษณะ ได้แก่ เทวรูปพระวิษณุในศิลปะโจฬะซึ่งแสดงอิทธิพลของ

ไวษณพนิกายอินเดียภาคใต้ในคาบสมุทรมลายู และเกาะสุมาตรา และเทวรูปที่สร้างขึ้นตามศิลปะที่

เกิดขึ้นในแต่ละอาณาจักรโดยเฉพาะที่เกาะชวา และกัมพูชา จึงอาจเกี่ยวข้องกับการรับคติความเชื่อ

โดยตรงจากอินเดียกับการรับคติความเชื่อท่ีผ่านศูนย์กลางของอาณาจักรต่าง ๆ 

นอกจากนั้นได้ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงการรวมผสมผสานลัทธิความเชื่อให้กลายเป็น

หนึ่งเดียว โดยเฉพาะการรวมภาคพระวิษณุกับพระศิวะที่เรียกว่า พระหริหระ ก็มีความสำคัญ และคง

มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองดังเช่นกรณีของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละหลายพระองค์

ทรงสร้างเทวรูปพระหริหระ รวมทั้งถวายสิ่งของมีค่าแด่เทวรูปเหล่านั้น ซึ่งการบริจาคสิ่งของถวายแด่

พระหริหระก็ปรากฏต่อมาในกษัตริย ์อ ีกหลายพระองค์422 ซึ ่งได้แสดงถึงการพยายามสร้าง

ความสัมพันธ์ทางการเมืองผ่านทางศาสนาซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 4 ต่อไป 

ดังนั้นการเผยแผ่ลัทธิไวษณพนิกายจากประเทศอินเดียได้ เกิดขึ้นหลายระลอก รวมทั้งมี

การเคารพนับถือลัทธินี ้ต่อเนื ่องภายใต้การอุปถัมภ์โดยกษัตริย์ และชนชั ้นปกครองของแต่ละ

อาณาจักร ซึ่งในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยก็ได้ปรากฏการนับถือลัทธิ

ไวษณพนิกายตามเมืองโบราณต่าง ๆ จำนวนหนึ่งเช่นเดียวกัน 

นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ตั ้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบของการนับถือลัทธิไวษณพนิกายใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การนับถือแบบความเชื่อหลัก การนับ

ถือแบบความเชื่อรอง และการนับถือแบบความเชื่อผสมผสาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

422 การสร้างรูปพระหริหระก็เป็นที่นิยมในกษัตริย์บนเกาะชวาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นไป 
ซึ่งในขณะนั้นลัทธิความเชื่อบนเกาะชวาได้ผสมผสานกันระหว่างลัทธิไศวนิกาย พุทธศาสนา และผีบรรพบุรุษ 



 160 

รูปแบบท่ี 1 การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อหลัก 

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อหลัก หมายถึง การนับถือเฉพาะลัทธิไวษณพนิกาย

โดยเหล่าภักดีหรือสาวกที่มุ่งบูชาพระวิษณุเท่านั้น ทั้งนี้หลักฐานที่เป็นประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุ 

และเทวาลัยทั้งหลายล้วนจำแนกอยู่ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ดี ไม่รวมถึงประติมากรรมพระวิษณุที่พบ

ร่วมกับเทพเจ้าองค์อื่น ๆ สำหรับหลักฐานที่เป็นจารึกถือเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดที่บ่งชี้ถึงรูปแบบ

การเคารพบูชาได้ชัดเจนที่สุด ทั้งนี้ในแต่ละช่วงเวลาก็พบรูปแบบของการนับถือท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

1) การนับถือไวษณพนิกายแบบความเชื่อหลักในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 13 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 13 ลัทธิไวษณพนิกายปรากฏเป็นที่เคารพนับถือโดยเหล่า

กษัตริย์ และราชวงศ์ ซึ่งมักแปลงอำนาจของเทพเจ้ามาเป็นสภาวะเทพเจ้าในองค์กษัตริย์ หลักฐานที่

สำคัญ คือ จารึกทั้งหลายของพระเจ้าปูรณวรมันแห่งอาณาจักรตารูมา รวมทั้งปรากฏการสร้างอาศรม 

และประติมากรรมแทนรูปพระวิษณุ เช่น พระวิษณุบาทโดยพระเจ้าปูรณวรมัน และพระวิษณุบาทที่มี

ชื ่อว่าจักรตีรถสวามิน โดยเจ้าชายคุณวรมันแห่งอาณาจักรฟูนัน การสร้างอาศรมโดยพระนางกุล

ประภาวดี การสร้างเทวาลัยพระวิษณุโดยพระเจ้าวิกรานตวรมันแห่งจามปา เป็นต้น ประเด็นที่

น่าสนใจ คือ จารึกเหล่านี้กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 ซึ่งจารึกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 

12 – 13 พบการนับถือที่เปลี่ยนแปลงไป คือ พระวิษณุได้กลายเป็นเทพเจ้าชั้นรองแทบท้ังหมด 

นอกจากจารึกที่กล่าวถึงการสร้างอาศรมของลัทธิไวษณพนิกายแล้วก็พบหลักฐาน

ประเภทศาสนสถานที่พบในบริเวณแหล่งโบราณคดีบนเกาะบังกา โบราณสถานบนเขาศรีวิชัยใน

คาบสมุทรมลายู แหล่งโบราณคดีก่อท๊าปในบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง ได้พบศาสนสถานที่เคยใช้

เป็นเทวาลัยพระวิษณุมาก่อน แต่ทั้งนี้มีข้อสังเกต คือ มักพบเทวรูปพระทุรคามหิษาสูรมรรทินี และ

พระสูรยะ ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ด้วย (ยกเว้นที่เขาศรีวิชัย) ดังนั้นมีความ

เป็นไปได้ว่าเทวรูปเหล่านี้อาจจะเป็นเทพเจ้าชั้นรองที่นับถือร่วมในลัทธิไวษณพนิกายก็เป็นได้ แต่ก็ไม่

อาจบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนเท่าใดนัก 

เทวรูปที่สามารถจำแนกอยู่ในรูปแบบการนับถือแบบความเชื่อหลักมีจำนวนหลายรูป

โดยพบปรากฏตามแหล่งโบราณคดีในคาบสมุทรมลายูซึ่งแสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบภาคเหนือ

ผสมผสานกับอินเดียภาคใต้ ได้แก่ กลุ่มพระวิษณุที่ทรงสังข์ไว้ที่พระโสณีพบที่วัดศาลาทึง พระวิษณุ

จากจังหวัดนครศรีธรรมราช และพระวิษณุจากบริเวณออกแก้วในพ้ืนที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง ส่วนพระ

วิษณุที่แสดงอิทธิพลราชวงศ์ปัลลวะ ได้แก่ พระวิษณุจากแหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัยและเวียงสระใน
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คาบสมุทรมลายู พระวิษณุจากตวลชุก ประเทศกัมพูชา ดังที่กล่าวในข้างต้นแล้วว่าพระวิษณุในกลุ่มนี้

จะเริ ่มเกิดพัฒนาการในตนเอง คือ การสร้างแกนวงโค้ง และการสร้างรูปแบบผ้านุ ่ง เช่น กลุ่ม

ประติมากรรมท่ีพบในบริเวณพนมดา เป็นต้น 

2) การนับถือไวษณพนิกายแบบความเชื่อหลักในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 

การเคารพนับถือลัทธิไวษณพนิกายในฐานะความเชื่อหลักปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน

ที่สุดจากจารึกหลายหลักโดยเฉพาะจารึกในอาณาจักรเขมรโบราณ ซึ่งได้แสดงว่าการนับถือลัทธิ

ไวษณพนิกายยังคงเป็นที่เคารพบูชาในราชวงศ์ ชนชั้นปกครอง และขุนนาง แต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้

การอุปถัมภ์ของกษัตริย์อยู่เสมอแม้ว่ากษัตริย์จะทรงนับถือลัทธิไศวนิกายก็ตาม ทั้งนี้เกิดปรากฏการณ์

ใหม่ของลัทธิไวษณพนิกาย คือ ขุนนางสามารถสร้างเทวาลัยเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายได้ดังเช่น การ

สร้างปราสาทกระวันโดยมหีธรวรมันใน พ.ศ. 1464 การสร้างปราสาทเนียงเขมาระบุศักราชตรงกับ 

พ.ศ. 1471 การสร้างปราสาทกุกสลาเกตในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 เป็นอาทิ  

นอกเหนือจากการสร้างเทวรูป และเทวาลัยแล้ว จารึกบางหลักก็ได้แสดงเนื้อหาที่

แตกต่างจากระยะก่อนหน้านี้ คือ หลักการทางศาสนา และการประกอบพิธีกรรมถวายแด่พระวิษณุ 

ดังเช่นจารึกกุกสลาเกต และจารึกทวารกเด็ย อีกทั้งจารึกเหล่านี้ก็ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงการสืบทอด

หน้าที่วัติปฏิบัติต่อลัทธิไวษณพนิกายในตระกูลชนชั้นสูงอีกด้วย อย่างไรก็ดีต้องเน้นย้ำอีกว่าชนชั้นสูง 

และขุนนางเหล่านี้มักเริ ่มต้นด้วยบทสรรเสริญกษัตริย์ที่ทรงนับถือไศวนิกาย และมักเปรียบเทียบ

พระองค์เป็นพระวิษณุอยู่เสมอ อย่างไรก็ดีผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการนับถือลัทธิไวษณพนิกายของชน

ชั้นเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของกษัตริย์ด้วย เนื่องจากการสร้างเทวาลัยได้นั้นนอกจากจะเป็น

ผู้มีทรัพย์มากแล้วก็ต้องได้รับการอนุญาตจากกษัตริย์ในการสร้างศาสนสถานเหล่านี้ อย่างไรก็ดี

เทวาลัยของขุนนางก็มักมีขนาดเล็ก และตั้งอยู่บนฐานเขียง 1 ชั้น ด้วยประการนี้อาจจะเป็นการบ่ง

บอกสถานะของศาสนสถาน รวมทั้งความเป็นไปของลัทธิไวษณพนิกายในอาณาจักรเขมรโบราณใน

ทางอ้อมได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

การสร้างเทวรูปพระวิษณุในอาณาจักรเขมรโบราณช่วงระยะเวลานี้ได้เกิดความนิยม

สร้างรูปพระวิษณุที ่หลากหลายมากขึ ้น โดยเฉพาะพระวิษณุแปดกร พระวิษณุตรีว ิกรม และ

พระกฤษณะโควรรธนะ ทั้งนี้พระวิษณุแปดกร และพระกฤษณะโควรรธนะก็ปรากฏนิยมในการสร้าง

มาก่อนแล้วตั้งแต่ระยะที่ 1 ส่วนพระวิษณุตรีวิกรมดูเหมือนจะได้ขึ้นมาเป็นที่นิยมในอาณาจักรเขมร

โบราณทั้งที่เป็นเทวรูป ภาพจำหลักบนผนัง และทับหลังจำนวนมากในปราสาทหิน รวมทั้งนิยม
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นำไปใช้สรรเสริญกษัตริย์ดังที่ปรากฏบนจารึกแทบทุกหลัก สำหรับทางประติมานวิทยานั้นพระวิษณุ

ตรีวิกรมถือเป็นหนึ่งในฉากที่สำคัญในขณะที่พระวิษณุอวตารมาเป็นพราหมณ์วามนะผู้ปราบท้าวพลี 

ในตอนท้ายของเรื่องพระองค์ได้ก้าวเท้าจำนวนสามครั้งที่สามารถครอบคลุมได้ทั้งสามโลก423 ดังนั้นจึง

เป็นการแสดงพลังอำนาจของพระวิษณุในฐานะผู้ยิ ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง และเมื่อนำมาประกอบบท

สรรเสริญกษัตริย์ก็ถูกนำมาเปรียบกับพระราชอำนาจของกษัตริย์ผู้แผ่ขยายดินแดนปกครองทุกสารทิศ 

ในประการนี้พระวิษณุตรีวิกรมได้ปรากฏนำมาใช้ในงานศิลปกรรมก่อนหน้านี้แล้ว เช่น ภาพสลักบนถ้ำ

พาทามิของราชวงศ์จาลุกยะ และถ้ำวราหะของราชวงศ์ปัลลวะ ที่มีข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุของการนำ

ภาพวิษณุตรีวิกรมไปใช้ในเชิงแสดงพระราชอำนาจของกษัตริย์ผู้แผ่อำนาจออกไปทุกสารทิศ 

นอกเหนือจากเทวรูปที่พบในอาณาจักรเขมรโบราณแล้ว ยังพบกลุ่มเทวรูปที่สำคัญใน

คาบสมุทรมลายู คือ พระวิษณุโยคสถานกมูรติจากอำเภอกะปง จังหวัดพังงา สำหรับประติมากรรม

พระวิษณุ ฤาษี และภูมิเทวีกลุ่มนี้ได้แสดงรูปแบบศิลปะอินเดียแบบปัลลวะตอนปลาย – โจฬะตอนต้น 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่อาจจะเป็นชาวอินเดียภาคใต้อย่างแท้จริง เนื่องจาก

รูปแบบของศิลปกรรมทั้งหมดล้วนแสดงออกถึงสุนทรียะแบบช่างชาวทมิฬอย่างครบถ้วน424 

3) การนับถือไวษณพนิกายแบบความเชื่อหลักในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ลัทธิไวษณพนิกายที่พัฒนาขึ้นโดยท่านรามานุชะได้

เป็นที่นิยมและเกิดการแพร่หลายมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นจึงส่งผลให้ลัทธิไวษณพนิกายเป็น

ที่นับถือของกษัตริย์ คือ พระเจ้าไอร์ลังคะบนเกาะชวา และพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 แห่งอาณาจักรเขมร

โบราณ แต่ทั้งนี้ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่ากษัตริย์ทุกพระองค์จะหันมานับถือลัทธินี้แต่อย่างไรในทางตรงกัน

ข้ามลัทธิไศวนิกายก็ยังคงเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ต้องกล่าวถึงอิทธิพลพุทธศาสนา

มหายานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงนับถือได้ขึ ้นมามีอิทธิพลในระยะเวลาหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม

ศาสนาพราหมณ์ก็ยังคงมีความสำคัญในอาณาจักรเขมรโบราณอย่างต่อเนื่อง 

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายเป็นพิเศษของพระเจ้าไอร์ลังคะแห่งชวา และพระเจ้า

สูรยวรมันที่ 2 แห่งเมืองพระนคร สืบเนื่องจากการเผยแผ่ลัทธิไวษณพนิกายแบบใหม่โดยรามานุชะได้

 

423 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู, 102 – 108. 
424 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล

ในเอเชียอาคเนย์, 125, 186, 206, 284. 
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ส่งผลต่อการนับถือลัทธินี้ต่อกษัตริย์ที่สำคัญทั้งสองพระองค์สำหรับพระเจ้าไอร์ลังคะทรงใช้สัญลักษณ์

ครุฑมุขเป็นตราลัญจกรของพระองค์ รวมทั้งทรงสร้างสระน้ำเบลาหันที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปพระ

วิษณุทรงครุฑซึ่งเป็นรูปฉลองของพระองค์ สอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าพระองค์ทรงอวตารมาจากพระ

วิษณุ เมื่อสวรรคตก็ทรงปรารถนาไปรวมกับพระวิษณุ นอกจากนั้นในรัชกาลของพระองค์ก็เริ่มมีการ

รจนาอรชุนวิวาหะในภาษาชวา โดยเนื้อเรื่องได้แต่งสอดแทรกประวัติของพระองค์ในขณะที่บ้านเมือง

แตกแยกและสามารถรวบรวมได้อีกครั้งโดยพระองค์ ส่วนพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ทรงนับถือลัทธิ

ไวษณพนิกายเป็นศาสนาหลักประจำพระองค์ พระองค์ทรงมีพระนามหลังสิ้นพระชนม์ว่า บรมวิษณุ

โลก อีกท้ังทรงสร้างเทวาลัยไวษณพนิกายที่ยิ่งใหญ่ คือ ปราสาทนครวัด ได้ปรากฏภาพเล่าเรื่องตั้งแต่

การกวนเกษียรสมุทร การต่อสู้ในรามายณะ-มหาภารตะ รวมทั้งเรื่องพระกฤษณะอีกด้วย 

ทั้งนี้ต้องกล่าวถึงการใช้สัญลักษณ์ของพระวิษณุของกษัตริย์แห่งเกาะชวาก็พบการใช้

งานอย่างต่อเนื่องคือ สัญลักษณ์ครุฑมุขได้มาเป็นลัญจกรประจำราชวงศ์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าไอร์ลังคะ 

ได้แก่ จารึกบารู (พ.ศ. 1577) ของพระเจ้าไอร์ลังคะ จารึกฮันตัง (พ.ศ. 1678) และจารึกตาลัน (พ.ศ. 

1679) ของพระเจ้าชัยภยะ (ปรากฏการใช้รูปนรสิงห์ร่วมกับครุฑมุข)  

นอกจากจะเป็นที่เคารพบูชาในหมู่กษัตริย์แล้ว การนับถือลัทธินี้ก็ยังคงพบในชนชั้นสูง 

และขุนนาง เช่น จารึกกลายกลองอาเนิก (พ.ศ. 1551) ของเสนาบดีจามปามีชื่อว่า ปังโรง ได้สร้าง

เทวาลัยพระวิษณุ, จารึกปราสาทขนาที่มลูไพร K.660 (พ.ศ. 1584) ของศรีภูวนาทิตยะ พี่ชายของ

พระนางวีรลักษมี ได้สร้างพระกฤษณะทรงครุฑถวายแด่พระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 เป็นต้น 

ถึงแม้ว่าศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย จะไม่เป็นที ่นิยมในหมู่กษัตริย์ของ

อาณาจักรต่าง ๆ เพราะส่วนใหญ่นับถือไศวนิกายเป็นอันมาก แต่ทางฝั่งอาณาจักรพุกามกลับพบ

หลักฐานที่แสดงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงลัทธินี้เข้ากับกษัตริย์เป็นอย่างมาก คือ จารึกมอญหมายเลข 9 

ของพระเจ้ากยันสิตถา425 เกี่ยวกับการประกอบพิธีทางพระเวทโดยเหล่าพราหมณ์ในราชสำนักเพ่ือ

บูชาพระนารายณะ และหลังจากนั้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ได้พบจารึกไวษณพแห่งเมืองพุกาม เป็น

จารึกภาษาทมิฬ เกี่ยวกับการถวายสิ่งของและสร้างศาสนสถานถวายแด่พระวิษณุที่เทวาลัยนานาเทศิ

วิณณคัร ซึ่งอาจจะเป็นเทวาลัยนัตลองจองซึ่งเป็นเทวาลัยไวษณพนิกายเพียงแห่งเดียวในพุกาม ที่ด้าน

 

425 แต่กระนั้นในสมัยของพระองค์ไม่พบการสร้างประติมากรรมหรือศาสนสถานเนื่องในลัทธิไวษณพ
นิกายที่ชัดเจนเท่ากษัตริย์ทั ้งสองพระองค์ อีกทั้งการรับอิทธิพลศาสนาของพุกามก็มักจะเกี่ยวข้องกับอินเดีย
ภาคเหนือเป็นหลัก  
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ในมีการประดิษฐานรูปพระวิษณุสี่กร และพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะที่มีรูปแบบเดียวกันกับ

ประติมากรรมจากอาณาจักรปยู และมอญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 

 

รูปแบบท่ี 2 การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อรอง 

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อรอง หมายถึง การนับถือลัทธิไวษณพนิกายในฐานะ

หนึ่งในลัทธิความเชื่อร่วมกันกับลัทธิอื่น ๆ ได้แก่ การบูชาพระวิษณุเป็นเทพเจ้าชั้นรองในไศวนิกาย 

หรือบางครั้งก็ปรากฏการบูชาพระองค์ในพุทธศาสนา ทั้งนี้หลักฐานที่แสดงรูปแบบการนับถือประเภท

นี้ที่ชัดเจนที่สุด คือ จารึกที่ประกอบด้วยบทสรรเสริญทั้งเทพเจ้า และกษัตริย์ไปพร้อมกับเทพเจ้าองค์

อ่ืน ๆ ซึ่งแสดงออกในลักษณะในเชิงนามธรรม ได้แก่ บทสรรเสริญกษัตริย์กับพระวิษณุร่วมกับเทพเจ้า

หลายพระองค์ รวมทั้งการบริจาคสิ่งของ และการสร้างเทวรูปพระวิษณุร่วมกันกับเทวรูปของเทพเจ้า

องค์อ่ืนในศาสนาพราหมณ์หรือแสดงในเชิงรูปธรรม 

1) การนับถือไวษณพนิกายแบบความเชื่อรองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 13 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 13 การนับถือไวษณพนิกายแบบความเชื่อรอง ปรากฏ

เฉพาะในจารึกที่ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ การกล่าวบูชาพระวิษณุเป็นหนึ่งในเทพตรีมูรติ เช่น 

จารึกมิเซินของพระเจ้าภัทรวรมันแห่งจามปา จารึกจังกัลของพระเจ้าสันชัย และการสร้างเทวรูป-

ถวายสิ่งของแด่พระศิวะ และพระวิษณุ เช่น จารึกพญาโหรของพระเจ้าภววรมันที่ 2 แห่งเจนละ  

นอกจากการบูชา และถวายสิ่งของแด่พระวิษณุร่วมกับเทพเจ้าองค์อื่นแล้ว จารึกบน

เกาะชวาก็ได้นำสัญลักษณ์ของพระวิษณุ คือ จักร และสั งข์ ไปใช้เป็นหนึ ่งในเครื ่องสูงแทน

พระมหากษัตริย์อีกด้วย การนำสัญลักษณ์ของพระวิษณุมาใช้บนจารึกจะปรากฏความนิยมในการใช้

มากขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะชวาในช่วงต่อจากนี้ 

2) การนับถือไวษณพนิกายแบบความเชื่อรองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 พบหลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความ

เชื่อรองในเชิงนามธรรมซึ่งอยู่ในบทสรรเสริญกษัตริย์ในลักษณะของการอุปมากับพระวิษณุ และ

อวตารปางต่าง ๆ ได้แก่ จารึกเสมาเมือง จารึกกลายลาโมว จารึกปราสาทพะโค-บากอง เป็นอาทิ ทั้งนี้

จารึกดังกล่าวมักสรรเสริญเทพเจ้าองค์อ่ืน ๆ ร่วมด้วย โดยเฉพาะพระศิวะ และพระชายาของพระองค์  
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การนับถือลัทธิไวษณพนิกายในเชิงรูปธรรมประกอบด้วยเทวรูป และเทวาลัยของพระ

วิษณุที่สร้างขึ้นพร้อมกับเทพเจ้าพระองค์อ่ืน เช่น พระศิวะ พระหริหระ พระชายา เป็นต้น จารึกท่ีระบุ

ถึงการสร้างและถวายสิ่งของแด่เทวรูป ได้แก่ จารึกกลายลาโมว จารึกกอมนัป และจารึกปราสาทพะ

โค-บากอง แต่ทั้งนี้เทวรูปพระวิษณุที่ระบุถึงในจารึกส่วนหายก็สูญหายแทบทั้งสิ้น ส่วนประติมากรรม

ที่แสดงว่ามีการนับถือไวษณพนิกายในฐานะความเชื่อรอง คือ เทวรูปพระวิษณุจากจันทิบานัน ซึ่งพบ

ร่วมกับรูปพระศิวะ พระพรหม และพระอคัสตยะ รวมทั้งภาพสลักรูปพระวิษณุบนผนังของเทวาลัย

พระศิวะทั้งที่จันทิเสมภัทร และจันทรศรีกันทิ รวมถึงการสร้างเทวาลัยพระวิษณุเป็นเทวาลัยชั้นรอง

ที่ปรัมบานัน รวมทั้งภาพจำหลักเล่าเรื่องรามายณะ และพระกฤษณะที่ระเบียงของเทวาลัยพระศิวะ 

พระพรหม และพระวิษณุ ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้การจำหลักภาพรามายณะก็ได้ปรากฏหลักฐานที่

ปราสาทเข่ืองหมีในอาณาจักรจามปาที่ถือกันว่าได้รับอิทธิพลศิลปะชวาในระยะนี้ 

นอกจากนั้นการใช้สัญลักษณ์จักรและสังข์ก็ได้ปรากฏใช้เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์

ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ สัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏเป็นสัญลักษณ์แทนพระเจ้าสิณฑกบนจารึกอันจุกลา

ดัง (พ.ศ. 1478) ซึ่งมีเนื้อหาเป็นประกาศงดเว้นภาษีแล้วนำรายได้มาบำรุงศาสนสถานแทน 

3) การนับถือไวษณพนิกายแบบความเชื่อรองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 

พุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ในช่วงเวลานี้ลัทธิไวษณพนิกายยังคงเป็นลัทธิที่มีการนับถือ

แบบความเชื่อรองในชนชั้นกษัตริย์ แต่กระนั้นก็เกิดแรงกระเพื่อมทางศาสนาที่สำคัญในช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 16 – 17 คือ การแพร่หลายของลัทธิไวษณพนิกายที่ปฏิรูปโดยรามานุชะในเกาะชวา และ

กัมพูชา หลักฐานประเภทจารึก และศาสนสถาน พบรูปแบบการนับถือลัทธิไวษณพนิกายเช่นเดียวกัน

กับระยะก่อนหน้านี้ ได้แก่ 

การสรรเสริญพระวิษณุร่วมกับเทพเจ้าองค์อื่น ๆ การอุปมากษัตริย์กับพระวิษณุ เช่น 

จารึกเจียนด่าน (พุทธศตวรรษที่ 16) ของพระเจ้าหริวรมันที่ 3 แห่งจามปา เกี่ยวกับการซ่อมแซมเมือง

หลังเกิดเหตุโกลาหล และสรรเสริญพระองค์เป็นอวตารของพระวิษณุ, จารึกปราสาทขนาที่มลูไพร 

K.661 (พ.ศ. 1603) เป็นบทราชาภิเษกของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 มีการสรรเสริญพระเจ้าสูรยวร

มันที่ 1 ว่าเป็นพระตรีวิกรม และปรศุราม, จารึกมิเซินมหาศักราช 1003 (พ.ศ. 1624) พระเจ้าหริวร

มันที่ 4 แห่งจามปา ทรงถวายสิ่งของแด่ศิวลึงค์ และสรรเสริญว่าทรงเป็นมัธวะหรือพระวิษณุ, จารึกมิ

เซินมหาศักราช 1079 (พ.ศ. 1700) ของพระเจ้าชัยหริวรมันที่ 1 มีเนื้อหาที่แสดงว่าพระองค์ทรงมีพระ

ราชอำนาจเหนือยิ่งกว่าพระวิษณุ 
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การสร้างเทวรูปและการบริจาคสิ่งของ-ข้าทาสแด่พระวิษณุร่วมกับศาสนาอื่น ๆ เช่น 

จารึกปราสาทเบง (พ.ศ. 1500) เกี่ยวกับรางวัลที่พระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ประทานให้แก่นฤปตีนทรวร

มันผู้นับถือภาควัต และนฤปตีนทรลักษมีเพ่ือนำไปถวายแด่ศิวลึงค์ พระศิวะ พระวิษณุ และพระชายา, 

จารึกตระพังโดนออน (พ.ศ. 1656) ในสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 เกี่ยวกับหน้าที่ของพราหมณ์นมัศศิ

วายะผู้รับนับถือลัทธิไศวนิกายแต่ทำหน้าที่ดูแลเทพเจ้าทุกองค์รวมถึงพระวิษณุด้วย นอกจากนั้นภาพ

จำหลักบนศาสนสถานในลัทธิไศวนิกายหลายหลัง เช่น ภาพรามายณะ และพระกฤษณะที่ปราสาท

บาปวน เป็นอาทิ 

รูปแบบท่ี 3 การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อผสมผสาน 

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบผสมผสาน หมายถึง การรวมลัทธิไวษณพนิกายเข้ากับลัทธิไศว

นิกาย หรือเป็นการรวมภาคพระวิษณุเข้ากับพระศิวะที่เรียกว่า พระหริหระ แต่ทั้งนี้การรวมสองลัทธิ

เข้าด้วยกันอาจจะแสดงถึงการประนีประนอมทางศาสนาขึ้นก็ได้ เพราะเม่ือรวมทั้งสองภาคเข้าด้วยกัน

แล้วผู้บูชาก็สามารถบูชาได้ทั้งสองพระองค์ในขณะเดียวกัน ทั้งนี้การรวมภาคทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันก็

ย่อมแสดงถึงการรวมอำนาจของเทพเจ้าทั้งสองได้อย่างยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ดีการนับถือแบบผสมผสานก็

อาจจะพิจารณาได้ว ่าเป็นการนับถือพระวิษณุในฐานะเทพเจ้าช ั ้นรองของพระศิวะ หรือใน

ขณะเดียวกันพระศิวะก็ถือเป็นเทพเจ้าชั้นรองของพระวิษณุก็ได้เช่นเดียวกัน การจำแนกรูปแบบ

ผสมผสานให้แยกออกจากความเชื่อแบบรองเนื่องมาจากการสร้างรูปพระหริหระในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้อาจจะมีความสัมพันธ์กับการเมืองที่เกิดขึ้นภายในอาณาจักรนั้น ๆ ก็เป็นได้  หลักฐานการนับ

ถือลัทธิไวษณพนิกายแบบผสมผสานพบจำนวนมากที่อาณาจักรเขมรโบราณโดยเฉพาะในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 12 จึงขอกล่าวถึงหลักฐานโดยภาพรวม ได้แก่ พระหริหระจากอาศรมมหาฤษี พระหริหระ 

ปราสาทสมโบร์ไพรกุกหมู่เหนือหมายเลข 9 พระหริหระจากปราสาทอันเดต เป็นต้น  

นอกเหนือจากการผสมผสานเข้ากับลัทธิไศวนิกายแล้ว ลัทธิไวษณพนิกายก็ได้เข้าผสมผสานเป็น

ส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาในฐานะหนึ่งในเทพเจ้าที่สำคัญ เช่น จารึกเกลูรักของพระเจ้าสงครามธนันชัย 

แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์บนเกาะชวา ได้ทรงบูชาพุทธศาสนา และกล่าวว่าพระรัตนตรัยก็เป็นเหมือนกับ

พระตรีมูรติ และจารึกมยะกันได้แสดงการผสมผสานแนวความเชื่อเรื่องอดีตชาติในพุทธศาสนาเข้ากับ

ศาสนาพราหมณ์ของพระเจ้ากยันสิตถาแห่งอาณาจักรพุกาม โดยกล่าวว่าทรงเป็นพระรามที่อดีตชาติ

ไดค้รองกรุงอโยธยาอีกด้วย 
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บทที่ 3 

ไวษณพนิกายในภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย 

บริเวณพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย พบหลักฐานที่เกี ่ยวเนื่องกับ

ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย กระจายอยู่ตามชุมชน และเมืองโบราณต่างๆ หลักฐานเหล่านี้ได้

แสดงถึงการติดต่อระหว่างพื้นที่ ทั้งคาบสมุทรภาคใต้ และดินแดนในกัมพูชา โดยพบทั้งที่เป็นตำนาน

มุขปาฐะ หลักฐานทางโบราณคดีประเภทจารึก ประติมากรรม รวมทั้ งศาสนสถาน ในบทนี้จะกล่าว

เรียงลำดับดังนี้ 1) เมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 2) เมืองนครปฐมโบราณ 3) ชุมชนโบราณพงตึก 

จ.กาญจนบุรี 4) วัดธ่อ (ท่อ) จ.เพชรบุรี 5) ถ้ำพระโพธิสัตว์ จ.สระบุรี 6) เมืองลพบุรีโบราณ 7) เมือง

ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 8) เมืองศรีมโหสถ-โบราณสถานพานหิน จ.ปราจีนบุรี 9) เมืองโบราณเพนียด จ.

จันทบุรี และ 10) ปราสาทเขาน้อย จ.สระแก้ว (แผนที่ที่ 2) 

 

แผนที่ที่ 2 ชุมชน และเมืองโบราณในภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย 
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3.1 เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

3.1.1 ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ 

เมืองโบราณอู่ทองตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจรเข้สามพันลำน้ำสาขาของแม่น้ำท่าจีน 

(สุพรรณบุรี) หลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่เมืองอู่ทองแสดงร่องรอยการอยู ่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ จนกระทั่งเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ จากหลักฐานทั้งหมดทำให้ทราบว่าเมืองอู่ทองเป็น

เมืองท่าโบราณของทวารวดี1 นอกจากนั้นยังพบหลักฐานของพุทธศาสนาอีกเป็นจำนวนมาก 

หลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ในเมืองอู ่ทองชิ ้นสำคัญ คือ จารึกแผ่นทองแดง 

เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ลัทธิไศวนิกายโดยกษัตริย์2 สอดคล้องกับการพบศิวลึงค์อีกหลายองค์ รวมทั้ง

ภาชนะบรรจุแท่งเงินและเหรียญเงินมีจารึก “ศฺรีทฺวารวตี ศฺวรปุณฺย” พบที่โบราณสถานคอกช้างดิน

หมายเลข 63 อีกท้ังได้พบหน้าต่างจำลอง (จันฺทฺรศาลา) ทีใ่ช้สำหรับประดับชั้นหลังคาของเทวาลัย4 

นอกจากนั้นยังพบหลักฐานที่แสดงบทบาทของศาสนาพราหมณ์ระหว่างเมืองโบราณอู่ทอง

กับเมืองโบราณจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ คือ ตราดินเผามีจารึกปรากฏรูปโค พระจันทร์เสี้ยว ตรีศูล 

และครุฑ (ภาพที่ 111) มีจารึกอักษรพราหมี ภาษาสันสกฤต กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 10 – 115 

ซ่ึงได้มีการอ่านและแปลแตกต่างกัน ได้แก่ “ศิวรฺพรหมหฤตา” แปลว่า พระศิวะ พระพรหม และพระ

 

1 พบหลักฐานการติดต่อระหว่างเมืองอู่ทองกับอินเดียตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 3 – 5 เช่น ลูกปัดหินคาร์
เนเลียน ลูกปัดแก้ว ฯลฯ และรุ่งเรืองมากขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 5 – 9 นอกจากนั้นยังพบเหรียญทองแดงของ
จักรพรรดิวิคโตรินุสของอาณาจักรโรมันตะวันตก (พ.ศ. 811 – 813) ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิง
วิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 103 – 105. 

2 จารึกแผ่นทองแดงพบที่บริเวณเมืองโบราณอู่ทอง กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ระบุ
ถึงพระเจ้าศรีหรรษวรมันผู้เป็นหลานของพระเจ้าศรอีีศานวรมัน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัล
ลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12 – 14, 225 – 228. 

3 สมศักดิ์ รัตนกุล, “การขุดแต่งโบราณสถานด้านทิศเหนือของคอกช้างดิน อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี,” ศิลปากร ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2510), 78 – 83 ; กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 
อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11 – 14, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม, 158 – 160. 

4 พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 116. 
5 อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ, “การศึกษาความหมายและแบบของตราประทับสมยัแรกเริ่มประวัติศาสตรใ์น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” (วิทยานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 105. 
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วิษณุ6 และ “ศิวํ พฺริหสฺปติ” แปลว่า พระศิวะผู้ยิ ่งใหญ่7 ตราดินเผาลักษณะเดียวกันก็พบที่เมือง

โบราณจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์8 ซึ่งปรากฏจารึกประโยคเดียวกัน แต่มจีารึกเพ่ิมเติมที่

ด้านข้างแปลได้ว่า “สายสัมพันธ์ประจำเผ่า”9 ดังนั้นจึงบ่งชี้ถึงการติดต่อระหว่างกลุ่มชนเดียวกัน

ระหว่างเมืองโบราณทั้งสอง 

 

ภาพที่ 111 ตราดินเผามีจารึก เมืองโบราณอู่ทอง  

(ท่ีมา: พนมบุตร จันทรโชติ, บรรณาธิการ, หนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองและเรื่องราว

สุวรรณภูม,ิ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 48.) 

การศึกษาของสันติ์ ไทยานนท์10 พบร่องรอยศาสนาพราหมณ์ที่น่าสนใจ คือ การประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาที่คาดว่าเกี่ยวกับการบูชากูณฑ์ โดยพบดินเผารูปหงส์และศรีวัตสะซึ่งอาจจะเป็น

พิธีกรรมของเหล่านักบวช หรือการประกอบพิธีกรรมที่เก่ียวเนื่องกับกษัตริย์ก็ได้ ซึ่งก็ได้พบแผ่นดินเผา

ที่จังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกัน 

 

6 ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกดินเผาประทับตรา อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ 14,” ใน สังคมและวัฒนธรรมจันเสน เมืองแรกเริ่มในลุ่มลพบุรี -ป่าสัก, (กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2539), 
192, 197. 

7 อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ, “การศึกษาความหมายและแบบของตราประทับสมยัแรกเริ่มประวัติศาสตรใ์น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” 104 – 105, 136 – 137. 

8 ตราดินเผามีจารึกเมืองจันเสนหมายเลข 2995/38 ก็อ่านได้ว่า “ศิวํ พฺริหสฺปติ” และตราดินเผา
หมายเลข 2993/38 แปลได้ว่า “พระวิษณุและพระศิวะ” ดูใน ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกดินเผาประทับตรา อักษร
ปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14,” ใน สังคมและวัฒนธรรมจันเสน เมืองแรกเริ่มในลุ่มลพบุรี-ป่า
สัก, 191 – 192. 

9 เรื่องเดียวกัน, 197. 
10 สันติ์ ไทยานนท์, “การศึกษาลำดับพัฒนาการวัฒนธรรมทางโบราณคดีเมืองอู่ทอง,” (วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 203 – 205. 
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3.1.2 ประติมากรรม 

3.1.2.1 พระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อพระยาจักร 

พระวิษณุภายในศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ตลาดอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (ภาพ

ที่ 112) ปัจจุบันเรียกว่า เจ้าพ่อพระยาจักร ที่มาของรูปเจ้าพ่อพระยาจักรนี้ไม่ทราบสถานที่ที่พบที่

ชัดเจน แต่ได้กล่าวถึงในรายงานเสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรีของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงรา

ชานุภาพในปี พ.ศ. 2446 ว่า “...สถานพระนารายณ์ริมท่าพระยาจักร...”11 เจ้าพ่อพระยาจักรมี

ลักษณะเป็นพระวิษณุสถานกมูรติสี่กร ทำเป็นประติมากรรมนูนสูงสลักจากศิลา 12 มีความสูง 140 

เซนติเมตร และความกว้าง 60 เซนติเมตร และความหนา 10 เซนติเมตร พระหัตถ์ขวาหน้าไม่ทราบ

ว่าทรงถือสิ่งใด พระหัตถ์ขวาด้านหลังทรงจักรแบบหันด้านหน้าออก พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังทรงถือ

คทาที่นำด้านปลายตั้งขึ้น และพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าทรงถือสังข์ ส่วนพระพักตร์และพระวรกายไม่

สามารถทราบรายละเอียดเดิมได้ พระวิษณุทรงกิรีฏมกุฏสี่เหลี่ยม ที่ด้านหลังพระเศียรทำเป็นศิรศจักร 

พระองค์นุ่งผ้าโธตียาว ปรากฏเค้าโครงของกฏิสูตรรูปวงโค้งตกท่ีหน้าพระเพลา และมีการนำปลายทั้ง

สองข้างผูกที่พระโสณีและปล่อยชายผ้าลง ที่ส่วนฐานมีเค้าโครงของกลีบบัว 

 
ภาพที่ 112 พระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

 

11 สมเด็จฯ กรมพระยา ดำรงราชานุภาพ, “เรื่องเมืองอู่ทอง จากรายงานเสด็จตรวจราชการเมือง
สุพรรณบุรี,” โบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง, 27. 

12 เนื่องจากรูปประติมากรรมถูกปิดทับด้วยทองคำหนาจึงทำให้ไม่ทราบประเภทของศิลาที่ชัดเจน 
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3.1.2.2 พระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อจักรนารายณ์ 

พระวิษณุภายในศาลเจ้าของวัดพระศรีสรรเพชญาราม ปัจจุบันเรียกว่า เจ้าพ่อ

จักรนารายณ์ (ภาพที่ 113) สำหรับที่มาของรูปเจ้าพ่อจักรนารายณ์นี้พบในบริเวณเชิงเขาพระ ซึ่ง

อาจจะเคลื่อนย้ายมาจากบริเวณอ่ืน13 พระวิษณุองค์นี้สลักจากศิลา14 มีความสูงประมาณ 160 – 165 

เซนติเมตร15 และความกว้าง 92 เซนติเมตร จำหลักเป็นประติมากรรมนูนสูง มีลักษณะเป็นพระวิษณุ

สถานกมูรติ มีสี่กร พระหัตถ์ขวาด้านหน้าทรงถือตรีศูล พระหัตถ์ขวาด้านหลังทรงจักรในลักษณะนำ

นิ้วเกี่ยวไว้ในกำของจักร พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังทรงถือสิ่งของบางอย่างมีรูปร่างสี่เหลี่ยม พระหัตถ์ซ้าย

ด้านหน้าถือวัตถุคล้ายสังข์16 ทรงมีพระพักตร์รูปไข่ แต่เดิมทรงกิรีฏมกุฏทรงสี่เหลี่ยมแต่ถูกซ่อมแปลง

ใหม่จนมีลักษณะเป็นมงกุฎมีกะบังหน้าในศิลปะไทย ทรงสวมกุณฑลทรงกลมที่พระกรรณ (กุณฑลข้าง

ขวาหักหาย) ด้านหลังพระเศียรมีศิรศจักร ทรงนุ่งผ้าโธตียาวจรดข้อพระบาทมีการทำชายกระเบน

ด้านหน้าปล่อยตกเป็นหน้านางตกลงมาที่ระหว่างพระเพลา ที่บริเวณด้านหน้าของผ้านุ่งทำเป็นผ้าจีบ

เป็นพัดซึ่งมีการมัดผ้าเป็นโบที่ด้านบน อีกทั้งทรงกฏิสูตรเป็นวงโค้งด้านหน้าแล้วนำไปผูกเป็นโบที่

ด้านข้างพระโสณีก่อนจะปล่อยชายผ้าตกลงด้านล่างทำปลายชายผ้าแหลมเป็นสามเหลี่ยม ด้านหลัง

ของพระวิษณุทำเป็นรูปคล้ายเศียรพญานาค 8 เศียร17 

 

13 วนกร ลออสุวรรณ, “ร่องรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 ที่
พบบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” (สารนิพนธศ์ิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2541), 25. 

14 ไม่ทราบประเภทของศิลาที่ชัดเจนเนื่องจากมีการปิดทองคำเปลวไว้ 
15 เนื่องจากพระวิษณุเจ้าพ่อพระยาจักรในปัจจุบันตั้งอยู่บนฐานชั้นหนึ่งจึงทำให้ไม่สามารถวัดจาก

ตลับเมตรได้ จึงได้ใช้การวัดจากโปรแกรม Measure ของ Apple Distribution International 
16 สันนิษฐานว่าตรีศูล สิ่งของรูปสี่เหลี่ยม และสังข์คงถูกซ่อมหรือสร้างขึ้นใหม่ในภายหลัง 
17 น่าจะเป็น อาทิเศษ ดูใน วนกร ลออสุวรรณ, “ร่องรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ช่วง

ก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 ที่พบบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ,” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 39. 
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ภาพที่ 113 พระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อจักรนารายณ์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

3.1.2.3 เทวรูปพระวิษณุที่ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี 

พระวิษณุจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีจำนวน 2 องค์ ประวัติของพระ

วิษณุทั้งสององค์นี้มีเรื่องเล่าว่าเจ้าพ่อหลักเมืองลอยน้ำมาอยู่ที่ข้างตลิ่ง18 และปรากฏในหนังสือนิทาน

โบราณคดี นิทานที่ 4 เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ นิพนธ์ของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุ

ภาพ ครั้งเมื่อพระองค์เสด็จเมืองสุพรรณบุรีเมื่อปี  พ.ศ. 2435 แล้วได้เยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญ 

ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดพระป่าเลไล สระน้ำสรงราชาภิเษก และศาลหลักเมือง 19 พระองค์ทรงบรรยาย

เกี่ยวกับเทวรูปพระวิษณุไว้ว่า 

“... ไปทำพลีกรรมที่ศาลเทพารักษ์หลักเมืองซึ่งในเวลานั้นยังเป็นศาลไม้เก่าคร่ำคร่า  

มีเทวรูปพระพิษณุแบบเก่ามาก จำหลักศิลา ตั้งอยู่สององค์ ...”20 

 

18 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ประติมากรรมพระวิษณุที่ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี,” ใน รวมบทความวิชาการ 
เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2564), 186. 

19 สมเด็จฯ กรมพระยา ดำรงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ 
คุณหญิงกสิการบัญชา (ทรัพย์ บุราวาศ) คุณแม่สังเวียน เหราบัตย์ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 
มกราคม 2501 (พระนคร : กรมศิลปากร, 2501), 23 – 27.  

20 สมเด็จฯ กรมพระยา ดำรงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, 28. 
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ในครั้งนั้นพระองค์ได้ชักชวนประชาชนชาวสุพรรณบุรีบูรณะศาลใหม่เป็นอาคาร

ก่ออิฐถือปูน ส่วนที่มาของพระวิษณุนั้นมีผู้พบจมดินอยู่ริมคลอง และสันนิษฐานว่าอาจจะขนย้ายมา

จากเมืองอู่ทอง21 สำหรับเทวรูปพระวิษณุทั้งสององค์จำหลักแบบนูนสูงบนหินควอร์ตไซต์สีขาว22 และ

มีเดือยยาว23 รายละเอียดดังนี้ 

1) พระวิษณุองค์ทิศใต้จากศาลหลักเมือง 

พระวิษณุองค์ทิศใต้ (ภาพที่ 114) มีลักษณะเป็นพระวิษณุสถานกมูรติมีสี ่กร 

มีความสูง 123 เซนติเมตร และความกว้าง 65 เซนติเมตร24 พระหัตถ์ขวาด้านหน้าทรงถือธรณีทรง

กลม พระหัตถ์ขวาด้านหลัง25แผ่นศิลาได้ชำรุดเลือนหายไปแต่ลักษณะของนิ้วพระหัตถ์ที่ทำทรงเกี่ยว

เอาไว้ระหว่างกำจึงสันนิษฐานว่าเป็นจักร พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังทรงถือสังข์ในลักษณะหันด้านข้าง 

และพระหัตถ์ขวาด้านหน้าทรงวางบนคทาที่ปักลงบนพ้ืน ส่วนพระพักตร์ทำเป็นทรงไข่ ทรงสวมกิรีฏม

กุฏทรงสี่เหลี่ยมที่ขอบของมกุฏเป็นเส้นหนาหนึ่งเส้น และขอบด้านล่างอีกหนึ่งเส้น ที่ด้านหลังพระ

เศียรทำเป็นศิรศจักรซึ่งทำขีดเป็นรัศมีออกจากศูนย์กลางเศียร ทรงสวมกุณฑลทรงกลม ทรงอาภรณ์

ต่าง ๆ ได้แก่ สร้อยพระศอ พาหุรัด และทองพระกร ทรงนุ่งผ้าโธตียาวแต่ปราศจากชายโจงกระเบน ที่

ด้านหน้ามีการปล่อยชายผ้าสองชั้น ชั้นแรกปล่อยลงธรรมดาส่วนชั้นที่สองปล่อยเป็นหางปลา ถัดมา

เป็นกฏิสูตริแบบวงโค้งแคบ ปล่อยชายผ้าเป็นริ้วที่ด้านขวาเพียงด้านเดียว ที่ด้านหลังของพระวิษณุทำ

เป็นเศียรพญานาคจำนวน 8 เศยีร (อาทิเศษะนาค) ที่ส่วนฐานมีการทำลวดลายเป็นริ้วคลื่น 

 

21  Quaritch Wales, Dvaravati : The Earliest Kingdom of Siam, (London : Bernard 
Quaritch, 1969), 23. 

22 ถึงแม้ว่าด้านหน้าของพระวิษณุทั้งสององค์จะถูกทาทับด้วยสีทองแล้วแต่ด้านหลังยังเป็นศิลาเดิม 
จึงได้วิเคราะห์ศิลาจากด้านหลังของประติมากรรม 

23 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ประติมากรรมพระวิษณุที่ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี,” ใน รวมบทความวิชาการ 
เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 187. 

24 เรื่องเดียวกัน, 192. 
25 จากการลอกผิวทองเมื ่อปี พ.ศ. 2555 พบร่องรอยการพอกเสริมด้วยปูนขาวที่พระหัตถ์ขวา

ด้านหลัง และพระหัตถ์ขวาด้านล่าง ดูใน เรื่องเดียวกัน, 192, 195. 
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ภาพที่ 114 พระวิษณุองค์ทิศใตจ้ากศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) พระวิษณุองค์ทิศเหนือจากศาลหลักเมือง 

พระวิษณุองค์ทิศเหนือ (ภาพที่ 115) มีลักษณะเป็นพระวิษณุสถานกมูรติมีสี่

กร ขนาดความสูง 115 เซนติเมตร และความกว้าง 53 เซนติเมตร26 พระหัตถ์ขวาด้านหน้าค่อนข้าง

ชำรุดอยู่ในบริเวณพระโสณี (กฏยวลัมพิตมุทรา) พระหัตถ์ขวาด้านหลังทรงถือจักรในลักษณะนำนิ้ว

พระหัตถ์เกี่ยวไว้ในกำของจักร ส่วนวัตถุในพระหัตถ์ซ้ายด้านหลังค่อนข้างชำรุดมากอาจจะเป็นสังข์ ? 

และพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าอยู่ในระดับพระโสณีไม่ทราบสิ่งของในพระหัตถ์เช่นเดียวกัน27 ส่วนพระ

พักตร์ทรงไข่ ทรงสวมกิรีฏมกุฏทรงสี่เหลี่ยมที่ด้านหน้าทำเป็นวงโค้งคล้ายกลีบดอกไม้ ด้านหลังพระ

เศียรทำเป็นศิรศจักรที่มีการทำขีดเป็นเส้นรัศมีออกจากศูนย์กลางเศียร ทรงสวมกุณฑลทรงกลม ที่

พระวรกายทรงสวมสร้อยพระศอ ทรงนุ่งผ้าโธตียาวจนถึงระดับต่ำกว่าพระชงฆ์เล็กน้อยที่ทำค่อนข้าง

แนบพระวรกาย ที่ด้านหน้ามีการปล่อยชายผ้าสามชั้น ได้แก่ ชายผ้าธรรมดา ชายผ้าหางปลา และชาย

ผ้าทรงสามเหลี่ยมแหลม ถัดมาทรงกฏิสูตรเป็นวงโค้งที่มีการผูกผ้าเป็นโบไว้ที่พระโสณีก่อนจะปล่อย

ชายผ้าเป็นเส้นริ้วตกลงมาด้านล่างซึ่งทำเป็นหางปลาสองแฉก 

 

26 พบร่องรอยการซ่อมแซมด้วยปูนขาวที่บริเวณพระกรซ้ายด้านหลัง และพระกรซ้ายด้านล่าง ดูใน 
เรื่องเดียวกัน, 189. 

27 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 115 พระวิษณุองค์ทิศเหนือจากศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

รูปแบบทางด้านศิลปะของกลุ่มพระวิษณุที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า พระ

วิษณุจากศาลเจ้าพ่อพระยาจักรคล้ายคลึงกับพระวิษณุระยะแรกท่ีพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ คือ กลุ่มพระวิษณุทรงถือสังข์ไว้ที่พระโสณี28 ส่วนการถือจักรในลักษณะนำนิ้วเกี่ยวไว้ในกำของจักร

ได้ปรากฏในประติมากรรมพระวิษณุตั้งแต่ราชวงศ์กุษาณะ-อมราวดี และพบที่ถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัด

สระบุรี ทางด้านเครื่องแต่งกายพบลักษณะการสวมกิรีฏมกุฏสี่เหลี่ยมที่มีการเย็บขอบด้านข้างของพระ

วิษณุทั้ง 2 องค์จากศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีได้แสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะ ลักษณะการคาด

กฏิสูตรเป็นวงโค้งและผูกเป็นโบที่พระโสณี แสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปัลลวะ29  

 

28 ข้อแตกต่างท่ีสำคัญของพระวิษณุอู่ทองกับพระวิษณุจากแห่งอื่น คือ พระวิษณุสกุลช่างอู่ทองใช้วิธี
จำหลักแบบนูนสูง ส่วนพระวิษณุจากภาคใต้จำหลักแบบลอยตัว ดูใน O'Connor, Hindu gods of peninusular 
Siam, 19 – 31 ; วนกร ลออสุวรรณ, “ร่องรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 ที่
พบบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ,” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2541), 38 – 39 ; จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศ
ไทย,” ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561, 74 ; อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ประติมากรรมพระ
วิษณุที่ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี,” ใน รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 198. 

29 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 68 ; อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ประติมากรรมพระวิษณุที่ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี ,” ใน รวมบทความ
วิชาการ เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 199. 
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ดังนั้นพระวิษณุที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นเทวรูปรุ่นเก่าในประเทศไทย ที่

ได้รับอิทธิพลศิลปะจากอินเดียสมัยอมราวดี คุปตะ และปัลลวะ รวมทั้งผสมผสานกับศิลปกรรมพ้ืนถิ่น 

ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มช่างเดียวกัน คือ พระวิษณุสกุลช่างอู่ทอง30 กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 11 – 1331 

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากเมืองอู่ทอง และสุพรรณบุรี ได้แก่ พระวิษณุ

จำนวน 4 องค์ ที่มีอิทธิพลศิลปะอินเดียและพื้นถิ่นซึ่งแสดงความสัมพันธ์กับประติมากรรมพระวิษณุ

จากเมืองท่าภาคใต้ของประเทศไทย32 และตราดินเผาได้แสดงถึงบทบาทของลัทธิไวษณพนิกายที่

เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้าระหว่างชุมชนโบราณ ซึ่งปรากฏการใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิ

ไวษณพนิกายร่วมกับสัญลักษณ์ในลัทธิไศวนิกาย ดังนั้นจึงตั้งข้อสังเกตว่าศาสนาพราหมณ์ ลัทธิ

ไวษณพนิกายเป็นหนึ่งในลัทธิที่มีบทบาททางการค้าระหว่างเมืองท่าและเมืองโบราณในภาคพ้ืนทวีป 

 

3.2 เมืองนครปฐมโบราณ 

3.2.1 ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ 

เมืองนครปฐมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นเมืองที่มีแผนผัง

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน มีคูน้ำล้อมรอบ ขนาดกว้างประมาณ 2 กิโลเมตร ยาว 3.6 กิโลเมตร33 

โดยเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งของทวารวดี พบหลักฐานการติดต่อทางการค้ากับภายนอก34 ส่วน

 

30 วนกร ลออสุวรรณ, “ร่องรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 ที่
พบบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ,” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2541), 39. 

31 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ประติมากรรมพระวิษณุที่ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี,” ใน รวมบทความวิชาการ 
เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 199. 

32 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเทวรูปพระวิษณุ จากหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย, 97. 

33 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, โบราณคดีเมืองนครปฐม : การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี, พิมพ์
ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2559), 21. 

34 โบราณวัตถุที่แสดงถึงการติดต่อทางการค้า เช่น ตราประทับดินเผา ลูกปัดแก้ว เป็นต้น ดูใน เรื่อง
เดียวกัน, 172 – 177. 
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ทางด้านศาสนาได้พบร่องรอยหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเมืองนครปฐมโบราณได้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนา

ที่สำคัญแห่งหนึ่งโดยเฉพาะพุทธศาสนา35 แต่ก็ปรากฏหลักฐานของศาสนาพราหมณ์อยู่จำนวนหนึ่ง 

3.2.2 ตำนานเมือง 

ทางด้านตำนานและมุขปาฐะที่เกี่ยวกับเมืองนครปฐมโบราณที่เล่าสืบต่อกันมานั้นปรากฏ

เรื่องการสร้างเมืองนครไชยศรี พระปฐมเจดีย์ และพระประโทณเจดีย์ ส่วนเรื่องพญากงและพญาพาน

นั้นดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับไวษณพนิกายอยู่มากกล่าวคือ ชื่อและเค้าโครงของกฤษณาวตารซึ่ง

เป็นอวตารที่ 8 ของพระวิษณุ โดยเริ่มต้นที่พญากงทราบว่าบุตรของตนเองจะสังหารตนจึงได้สั่งให้นำ

พญาพานไปทิ้ง แต่พระมเหสีได้นำพญาพานไปให้ยายหอมเลี้ยงดู36 ในตอนนี้ตรงกันกับตอนที่พญากัง

สะสังหารบุตรของนางเทวากีรวมทั้งคนเลี้ยงโคเพราะทราบว่าบุตรของนางเทวากีและบุตรคนเลี้ยงโค

จะสังหารตน แต่เนื่องจากพระวิษณุใช้อำนาจสับเปลี่ยนครรภ์จึงทำให้พระกฤษณะ37รอดชีวิตและได้

อยู่อาศัยกับเหล่าคนเลี้ยงวัว38 ต่อมาเมื่อพญาพานได้เติบโตขึ้นก็ได้ทำสงครามและสังหารพญากงได้

สำเร็จ คล้ายกันกับการสังหารท้าวกังสะโดยพระกฤษณะ นอกจากนั้นในบางสำนวนยังกล่าวด้วยว่า

พญาพานได้ปราบช้างตกมันได้ด้วยก็ตรงกันกับการปราบช้างกุวัลยปิยะโดยพระกฤษณะเช่นเดียวกัน 

หลังจากที่พระกฤษณะปราบเหล่าอสูรแล้วก็ได้สร้างเมืองใหม่ นามว่า “ทวารกา”39 สำหรับตำนาน

เมืองนครปฐมที่มีความเกี่ยวข้องกับพระกฤษณะ มีดังนี้ 

เรื ่องพระยากง ในพงศาวดารเมืองเหนือ ปรากฏเรื ่องราวเมื ่อพระยากงครองเมือง

กาญจนบุรี มีพระราชโอรสประสูติแต่พระมเหสีนามว่าพระยาพาน40 ในครั้งนั้นโหรได้ทำนายว่าพระ

ราชโอรสจะสังหารพระยากง พระองค์จึงสั่งให้ฆ่าพระโอรส แต่พระมเหสีได้ฝากพระยาพานไว้แก่ยาย

หอม ต่อมายายหอมก็ได้นำพระยาพานให้แก่พระยาราชบุรีเลี้ยงเป็นพระโอรสบุญธรรม ต่อมาถึงเวลา

 

35 เมืองนครปฐมโบราณถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและศิลปกรรมของรัฐทวารวดี จากการพบศาสน
สถานจำนวนมาก เช่น ธรรมจักร ขักขระ และพระพิมพ์ แสดงถึงความหลากหลายของพุทธศาสนา ดูใน  เรื ่อง
เดียวกัน, 178 – 183. 

36 ยายหอมได้ยกพญาพานเป็นบุตรบุญธรรมของพระยาราชบุรี (บ้างก็ว่าพระยาเมืองสุโขไทย) 
37 บางครั้งก็เรียกว่า พระพาลกฤษณะ ดูใน Edward Moor, The Hindu Pantheon, (London : J. 

Johnson, 1810), 198. 
38 Rao, Elements of Hindu Iconography Volume 1, 195 – 196. 
39 Ibid., 198. 
40 เมื่อตอนประสูติได้นำพานไปรองรับทำให้มีรอยรูปขอบพานบนพระพักตร์ 
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ที่พระยาราชบุรีต้องส่งดอกไม้ทองแก่พระยากงในฐานะประเทศราช แต่พระยาพานได้ห้ามไม่ให้พระ

ยาราชบุรีส่งดอกไม้ทองถวาย ทำให้พระยากงได้ยกทัพลงมายังเมืองราชบุรี แต่ก็พ่ายแพ้ถูกพระยา

พานสังหาร ทำให้พระยาพานได้ครองเมืองกาญจนบุรี และได้คิดจะนำพระมารดาเป็นชายา แต่ก็ไม่

สำเร็จและได้ทราบว่าตนคือพระโอรสของพระนาง เมื่อนั้นพระยากงโกรธมากจึงสั่งฆ่ายายหอม 

หลังจากนั้นพระยากงก็ทุกข์ใจมากเพราะได้ฆ่าบิดาและผู้เลี้ยงดูของตนเอง จึงขอหนทางในการผ่อน

กรรมหนักให้เป็นเบาจากพระคิริมานนท์และพระองคุลิมาล โดยจะต้องสร้างเจดีย์สูงใหญ่ชั่วนกเขา

เหินรวมทั้งพระวิหาร ฆ้องใหญ่ ระเบียงรอบวิหาร แล้วบรรจุพระบรมธาตุ และพระเข้ียวแก้ว41 

ตำนานพระปฐมเจดีย์ ฉบับพระยาราชสมภารากรและฉบับตาปะขาวรอต42 มีเรื่องราวที่

คล้ายคลึงกันแต่บางส่วนก็แตกต่างกันออกไป เรื่องราวที่เหมือนกันคือ พระยากงบุตรแห่งท้าวสิการาช 

ได้ครองเมืองศรีวิไชยหรือนครไชยศรี43 ทรงมีพระโอรสกับพระมเหสีองค์หนึ่ง พระโอรสองค์นี้โหรได้

ทำนายว่าจะกระทำปิตุฆาต พระยากงจึงสั่งให้นำโอรสทิ้งในป่าไผ่ เมื่อนั้นยายพรหมได้มาพบเข้าจึง

เก็บโอรสมาเลี้ยงแต่เนื่องจากยายพรหมมีลูกหลานมากจึงได้นำโอรสไปให้ยายหอมเลี้ยง 44 เมื่อโอรส

เจริญวัยได้เดินทางไปยังเมืองสุโขไทย และได้ช่วยปราบช้างของพระเจ้าแผ่นดินสุโขไทยตกมัน

อาละวาดในเมืองได้ ด้วยแหตุนี้พระเจ้าเมืองสุโขไทยจึงได้รับเป็นบุตรบุญธรรม45 กุมารได้ซ่องสุมผู้คน

แล้วจึงได้ยกทัพและได้ชนช้างกับพระยากงที่แขวงเมืองนครไชยศรี ในที่สุดพระยากงก็ถูกสังหารขาด

คอช้าง กุมารจึงได้เข้าครองเมืองแล้วหวังจะเอาพระมารดาตนเองเป็นชายา แต่ท้ายที่สุดพระกุมารก็

ทราบความจริงว่าพระยากงคือบิดาของตนเองจึงโกรธยายหอมมาก และได้ยกทัพไปสังหารยายหอม 

 

41 พระวิเชียรปรีชา (น้อย), รวบรวมและเรียบเรียง, พงศาวดารเหนือ คุณหญิง (เช้ือ) ธนรัตนบดี พิมพ์
ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยาธนรัตนบดี (เสงี่ยม สิงหลกะ) ปีมะแม พ.ศ. 2474 (พระนคร : โรง
พิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2474), 55 – 59. 

42 ทั้งสองฉบับมีความคล้ายคลึงกันหนังสือเล่มนี้จึงรวมไว้ในบทเดียวกัน 
43 หนังสือบางเล่มกล่าวว่าครองเมืองกาญจนบุรี 
44 หนังสือบางเล่มว่าพระมเหสีนำพระโอรสให้ยายหอมเลี้ยง 
45 หนังสือบางเล่มกล่าวว่ายายหอมได้ยกกุมารให้พระยาราชบุรีรับเป็นบุตรบุญธรรม 
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คนทั้งหลายจึงเรียกพระกุมารว่า พระยาพาล46 หลังจากนั้นพระยาพาลได้สำนึกในบาปของตนจึงได้

เรียกประชุมเหล่าพระสงฆ์แล้วจึงก่อพระเจดีย์ใหญ่และถวายที่ดินโดยรอบพร้อมข้าพระจำนวนมาก47 

3.2.3 จารึกวัดพระงาม 

จารึกวัดพระงาม48 (ภาพที่ 116) จารบนหินทรายเนื้อละเอียดด้วยอักษรปัลลวะ ภาษา

สันสกฤต มีจำนวน 1 ด้าน 6 บรรทัด พบที่บริเวณด้านทิศเหนือของโบราณสถานวัดพระงาม กำหนด

อายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 1249 

เนื้อหาจากจารึกเป็นการกล่าวสรรเสริญพระราชาที่ทรงชัยชนะในสงคราม และนำความ

เจริญมาสู่วงศ์ตระกูล และบ้านเมือง โดยมีเมืองทิมิริงคะ เมืองสาหัสตินปุระ และทวารวตี เป็นเมืองที่

ยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักกันทั่ว ทั้งได้ถวายสิ่งของไว้กับพระศิวะ ได้แก่ ต้นมะม่วงทอง 30 ต้น แม่โค 400 ตัว 

และลูกนกคุ่ม 156 ตัว มีเนื้อหาส่วนสำคัญดังนี้ 

(พระราชา ? ) ใดทรงชนะรอบทิศ ทรงชนะรัศมีอันบริสุทธิ ์ผุดผ่องของพระพรหมที่แผ่

ออกไปจากพระวรกายของพระองค์ ... ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองที่แผ่นดินรองรับไว้ ... ในสงครามด้วย

พระพักตร์ที่งามเหมือนดวงจันทร์ ... ที่ไหลออกมาเหมือนน้ำอมฤตที่ไหลออกมาจากแสงจันทร์คือ

พระทนต์ของพระองค์ ... พอพระทัยในการสงคราม มีพระทัยกว้าง ทรงประกอบยัญพิธี (สม่ำเสมอ) 

... พระองค์ทรงใส่พระทัยในพระราชธุระแห่งราชวงศ์ที่รุ ่งเรืองของพระองค์ การอวตารลงมาบน

แผ่นดิน (ของพระองค์ ? ) ได้รับการร้องขอโดยพวกเทพ เพื่อปราบ ..... เมื่อได้สร้าง ... เหมือนของคน

ทั้งหลายที่กำลังเข้าไปในกระจก (เมือง ? ) ทิมิริงคะ เป็นเหมือนยานของพระลักษมีเป็นเมืองที่ไม่มี

 

46 หนังสือบางเล่มก็กล่าวว่าตอนพระกุมารประสูตินั้น พระพักตร์ได้กระทบกับขอบพานจึงปรากฏเป็น
รอยบนพระพักตร์ 

47 สนองราชกิจ (หลุย), รองอำมาตย์ตรี ขุน และแฝง สนองราชกิจ, ตำนานพระปฐมเจดีย์ พิมพ์แจก
ในงานศพ คุณตากลิ่น คุณยายปัด ขำจาด ที่วัดลุ่ม เมื่อปีมะเสง พ.ศ. 2472 (พระนคร : โรงพิมพ์กิมหลีหงวน, 2472), 
11 – 16 

48 ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกวัดพระงาม,” ศิลปากร 63, 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563) : 4 – 
15. 

49 จารึกมีขนาดความกว้าง 50.2 เซนติเมตร ความยาว 96.3 เซนติเมตร และความหนา 14.5 
เซนติเมตร พบใกล้กับแนวอิฐที่ก่อเป็นแนวฐานเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
อักษรบางตัวสามารถกำหนดอายุได้เก่าท่ีสุดถึงพุทธศตวรรษที่ 11 ดูใน ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกวัดพระงาม,” 
ศิลปากร 63, 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563) : 8. 
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เมืองใดเทียบได้ เมืองนั้นก็คือเมืองหัสตินาปุระและคือเมืองทวารวตี 50 ที ่ยิ ่งใหญ่เนื ่องจากความ

เจริญรุ ่งเรืองเหมือนเมืองของพระวิษณุ ... ที่มีชื ่อว่า ... โดยข้าพเจ้า เครื ่องประดับที่ดีสำหรับ

ท้องพระคลังของพระปศุปติ (ศิวะ) (ได้แก่ ? ) ต้นมะม่วงทอง 30 ต้น ผู้ ... นาจำนวน 300 (คน ? ) ... 

นับได้ ... จำนวน ... ร้อย ... แม่โคจำนวน 400 ตัว นกคุ่มจำนวน 156 ตัว สิ่งของที่กล่าวมาแล้วนี้เป็น

ของพระปรเมศวร ... ของฝั่ง (ขอบ) ทั้งหลาย ... แผ่นศิลา”51 

เนื่องจากจารึกหลักนี้เป็นของกษัตริย์ จึงสะท้อนให้เห็นว่าชนชั้นสูงหรือราชวงศ์ที่เมือง

นครปฐมโบราณนับถือศาสนาพราหมณ์ ทั้งลัทธิไวษณพนิกายและไศวนิกาย รวมทั้งต้องมีเหล่า

พราหมณ์ประจำราชสำนักทีป่ระกอบพิธีกรรม ถึงแม้ว่า เนื้อหาจากจารึกได้กล่าวถึงเทพเจ้าทั้งสาม คือ 

พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ แต่จะสังเกตได้ว่ามีการกล่าวถึงพระวิษณุจำนวนหลายครั้ง โดย

ระบุอย่างชัดเจนว่ากษัตริย์เป็นพระวิษณุผู้อวตารลงมาปราบยุคเข็ญ และพระราชาทรงทำให้บ้านเมือง

เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมืองพระวิษณุ ดังนั้นนอกจากจะนำหลักการของลัทธิไวษณพนิกายที่สำคัญ คือ 

การอวตาร มาสร้างพระเกียรต ิแด่องค์กษัตริย ์แล้วยังเป ็นการผูกภาวะเทพเจ้ารวมเข ้ากับ

พระมหากษัตริย์ผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนแต่เป็นเทพเจ้าในร่างมนุษย์ 

 
ภาพที่ 116 จารึกวัดพระงาม ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ 

 

 

50 ประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ การกล่าวถึง “ทวารวดี” ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงการมีอยู่ของรัฐแห่งนี้ 
และยังเป็นหลักฐานที่แสดงสถานะของเมืองนครปฐมโบราณในระดับที่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครอง 

51 ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกวัดพระงาม,” ศิลปากร 63, 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563) : 15. 



 181 

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการสงครามที่เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 1252 อาจตรงกัน

กับเนื้อหาของจารึกวัดกุดแต้53 (ภาพที่ 117) เกี่ยวกับการสงครามของพระเจ้าภววรมันที่ 2 กับเมือง

ศัมพูกะ54 มีส่วนข้อความที่น่าสนใจ คือ  

... พระองค์เป็นผู้มีมโนธรรมเป็นปทัฏฐานแห่งอำนาจ ถึงพร้อมด้วยความรู้ที่พระศิวะทรง

ประทานให้ ทรงประสูติในศังกรคราม ได้ครองเมืองอันกว้างใหญ่ ... ต่อมาภายหลังเสนาบดีผู้ใหญท่ี่

เป็นรองเจ้าเมืองของเชยษฐปุระได้ช่วยปราบปรามพวกศัมพูกะด้วยลูกศรอันแหลมคม ผู้เป็นเจ้าแห่ง

เมืองโบราณอันน่ากลัว ... เหมือนเทพเจ้าในท่ีอยู่อันน่ากลัว และในเมืองจันทรปุระ ...55 

ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเมืองศัมพูกะอาจมีความเป็นไปได้ว่า คือ เมืองนครปฐมโบราณ56 ซ่ึง

หากเป็นเช่นนั้นจริง ได้แสดงว่ากษัตริย์แห่งเมืองนครปฐมได้กระทำสงครามกับพระเจ้าภววรมันที่ 2 

ซึ่งพระเจ้าภววรมันที่ 2 ก็ได้รับความช่วยเหลือจากขุนนางแถบเมืองเชยษฐปุระ (เขาน้อย) ซึ่งในช่วง

เวลาดังกล่าวขุนนางแห่งเชยษปุระได้เคารพนับถือลัทธิไวษณพนิกาย (ตามจารึกเขาน้อย) รวมทั้ง

พระองค์เองก็ยังคงสร้างเทวรูป และบริจาคสิ่งของถวายแด่พระวิษณุไตรโลกนาถ ตามเนื้อหาในจารึก

พญาโหรที่พบทางตอนใต้ของอาณาจักรเจนละ  

 

52 วริศ โดมทอง, “ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐจามปาและรัฐโบราณในประเทศไทย” (สารนิพนธ์ ศิลปศา
สตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562), 141 – 142. 

53 จารึกวัดกุดแต้หรือจารึกบ้านกุดแต้ พบที่บ้านเขาน้อยสีชมพู ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว เป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต กำหนดอายุในพุทธศตวรรษท่ี 12 ดูใน กรมศิลปากร, จารึก
ในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษท่ี 11 – 14, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม, 133 
– 136. 

54 Hiram Woodward ให้ข้อคิดเห็นอย่างกว้าง ๆ ว่า ศัมพูกะคือชื ่อหนึ่งที ่ใช้เรียกทวารวดี ดูใน 
Woodward, The Art And Architecture Of Thailand From Prehistoric Times Through the Thirteenth 
Century, 58. 

55 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11 – 
14, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม, 135 – 136. 

56 ศามพูกะหรือศัมพูกะ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 14 คือ เมืองนครปฐมโบราณ ส่วนศัมพูกปัฏฏ
นะ ในพุทธศตวรรษที่ 18 หมายถึง เมืองสระโกสินารายณ์ ดูเพิ ่มเติมใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “พัฒนาการทาง
วัฒนธรรมของเมืองนครปฐมในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1553), 307 – 310.  
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ภาพที่ 117 จารึกวัดกุดแต้ 

(ท่ีมา: https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/image_detail/25439) 

ดังนั้นจารึกวัดพระงามก็สะท้อนถึงระบบการปกครองของทวารวดีที่มีกษัตริย์ที่ทรงนับถือ

หรืออุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์ท้ังลัทธิไวษณพนิกาย และไศวนิกายไปพร้อมกัน อีกท้ังได้กล่าวถึงหน้าที่

ของกษัตริย์ ได้แก่ การกระทำสงคราม และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนั้นจารึกหลักนี้

ก็ได้ระบุถึงสิ่งของมีค่าต่าง ๆ เช่น ต้นมะม่วงทอง แม่โค นกคุ่ม เป็นอาทิ สิ ่งเหล่านี้สามารถเป็น

หลักฐานทางอ้อมที่แสดงถึงระบบเศรษฐกิจและการค้าขายได้ในทางหนึ่ง 

3.2.4 ประติมากรรม 

การศึกษาร่องรอยศาสนาพราหมณ์ในจังหวัดนครปฐม 57 พบประติมากรรมศาสนา

พราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกาย คือ ชิ้นส่วนเทวรูปพระวิษณุจำนวน 2 ชิ้น ได้แก่ 

3.2.4.1 ชิ้นส่วนโกลนพระวิษณุ 

ชิ ้นส่วนรูปพระวิษณุ (ภาพที่ 118) สลักจากหินปูน พบในจังหวัดนครปฐม 

กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที ่ 12 – 14 มีขนาดความสูง 63 เซนติเมตร และความกว้าง 42 

เซนติเมตร58 มีลักษณะเป็นพระวิษณุสวมกิรีฏมกุฏทรงกระบอกที่ด้านบนของกิรีฏมกุฏทำเป็นปุ่มทรง

กลมนูนขึ้น พระพักตร์ค่อนข้างลบเลือนแลเห็นเฉพาะส่วนพระนาสิก ทรงสวมกุณฑลที่พระกรรณ ส่วน

 

57 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “ร่องรอยศาสนาพราหมณ์ ณ เมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมทวารวดี,” 
ศิลปากร, 57 – 66. 

58 อุษา ง้วนเพียรภาค, เรียบเรียง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, (กรุงเทพฯ 
: สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2548), 78. 
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พระวรกายเหลือเพียงส่วนของพระอุระและพระนาภี ส่วนพระกรด้านซ้ายหักหายทั้งหมด ส่วนพระกร

ข้างขวาเหลือพระกรส่วนบนและพระกรส่วนล่างที่กำลังยกขึ้นมาหรืออาจจะเป็นพระกรส่วนบนของ

พระกรด้านหน้า ส่วนพระกรที่เหลือคงจะเป็นพระกรขวาด้านหลังก็เป็นได้ ที่ด้านหลังพระเศียรอาจจะ

เป็นแผ่นหลังของประติมากรรม หรืออาจะเป็นศิรศจักรหลังพระเศียรก็ได้ ลักษณะกิรีฏมกุฏของพระ

วิษณุชิ้นนี้มีความคล้ายคลึงกับพระวิษณุจากวัดธ่อ จ.เพชรบุรี และพระกฤษณะโควรรธนะจากเมืองศรี

เทพ จ.เพชรบูรณ์ (ภาพที่ 119) 

 
ภาพที่ 118 ชิ้นส่วนโกลนพระวิษณุ พบในจังหวัดนครปฐม 

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ 

    
ภาพที่ 119 ปุ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏ พระวิษณุจากวัดธ่อ จ.เพชรบุรี (ซ้าย)  

และพระกฤษณะโควรรธนะ เมืองศรีเทพ (ขวา) 
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3.2.4.2 ชิ้นส่วนประติมากรรมส่วนพระบาทพร้อมส่วนเดือย 

ชิ้นส่วนประติมากรรมส่วนพระบาทพร้อมส่วนเดือย (ภาพที่ 120) กำหนดอายุ

อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 1359 มีความสูง 37 เซนติเมตร ความกว้าง 30.5 เซนติเมตร และความ

หนา 7.8 เซนติเมตร ปัจจุบันเก็บรักษาภายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ แสดง

ลักษณะเป็นพระบาทสองข้าง ตรงกลางปรากฏส่วนของชายผ้าที่ปล่อยยาวจรดส่วนฐาน ที่ด้านข้าง

ของพระบาทหลงเหลือส่วนของชายผ้าหรือส่วนแกนค้ำยันของประติมากรรม รูปแบบของส่วนฐานชิ้น

นี้สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นส่วนฐานของประติมากรรมพระวิษณุ ซึ่งคล้ายคลึงกับส่วนฐานของพระ

วิษณุรุ่นเก่าที่พบในประเทศไทยหลายรูป เช่น พระวิษณุจากเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี (ภาพที่ 121) 

พระวิษณุจากโบราณสถานหมายเลข 25 เมืองศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ฯลฯ รวมทั้งเทวรูปพระวิษณุใน

ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม 

 
ภาพที่ 120 ชิ้นส่วนประติมากรรมส่วนพระบาทพร้อมส่วนเดือย  

ปัจจุบันเก็บรักษาภายในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ 

 
ภาพที่ 121 ส่วนฐานแสดงลักษณะแกนค้ำยันและชายผ้าตรงกลาง  

พระวิษณุจากเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 

59 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “ร่องรอยศาสนาพราหมณ์ ณ เมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมทวารวดี,” 
ศิลปากร, 62. 
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ดังนั้นที่เมืองนครปฐมโบราณได้ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงลัทธิไวษณพนิกายตั้งแต่พุทธ

ศตวรรษที่ 12 – 13 ได้แก่ จารึกวัดพระงาม และประติมากรรมพระวิษณุจำนวน 2 ชิ้น รวมทั้งได้

ปรากฏตำนานที่ดูมีความข้องเกี่ยวกับพระกฤษณะ รวมทั้งหลักฐานที่เกี ่ยวข้องกับการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ จึงได้แสดงอย่างชัดเจนว่า ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย ได้มี

บทบาทโดยตรงต่อกษัตริย์และชนชั้นสูงที่เมืองนครปฐมโบราณ 

3.3 ชุมชนโบราณพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี 

3.3.1 ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ 

ชุมชนโบราณพงตึกตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

บนฝั่งขวาของคุ้งแม่น้ำแม่กลอง มีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2470 โดย

ยอร์ช เซเดส์ พบซากโบราณสถานจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานใกล้ศาลเจ้า 1 แห่ง 60 

โบราณสถานบ้านนายมา 2 แห่ง โบราณสถานในสวนกล้วย 1 แห่ง และโบราณสถานขนาดเล็ก

ระหว่างสวนกล้วยและศาลเจ้า 1 แห่ง ส่วนโบราณวัตถุที ่พบ เช่น ตะเกียงโรมัน พระพิมพ์61 

พระพุทธรูปสำริด แผ่นหินปูนเจาะรู เป็นต้น62 

การขุดค้นทางโบราณคดีครั้งที่ 2 นำโดย H.G. Quaritch Wales เมื่อพ.ศ. 2478 

– 2479 ได้ทำการขุดค้นทางโบราณคดีจำนวน 2 หลุมขุดค้น พบโบราณสถาน 2 แห่ง ได้แก่ ฐาน

อาคารประเภทวิหารก่อด้วยอิฐผสมแกลบ และฐานสถูปทรงกลม ประเด็นสำคัญของการขุดค้นครั้งนี้

คือ พบการฝังศพที่ระดับชั้นดินต่ำกว่าระดับฐานโบราณสถานทั้งสองแห่ง นอกจากนั้นยังพบแหล่ง

 

60 ปัจจุบันกำหนดชื่อว่า โบราณสถานหมายเลข 1 มีลักษณะเป็นฐานอาคารในผังสี่เหลี่ยมผนืผ้ายอ่มมุ 
ขนาด 15x25 เมตร มีบันไดทางขึ้นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่ฐานอาคารทำเป็นมุขย่อเก็จ ดูใน กรมศิลปากร, 
สมุดนำชมโบราณสถาน ตำบลพงตึก และปูชนียสถานพระแท่นดงรัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี, (พระนคร : 
กรมศิลปากร, 2505), 23. 

61 อาจจะเป็นตะเกียงลักษณะแบบไบเซนไทน์ยุคต้นผลิตในดินแดนอียิปต์ กำหนดอายุ ในช่วง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 ดูใน Brigitte Borell, “The Early Byzantine Lamp from Pong Tuk,” The 
Journal of the Siam Society Vol.96 (Bangkok : The Siam Society, 2008), 1 – 26. 

62 กรมศิลปากร, สมุดนำชมโบราณสถาน ตำบลพงตึก และปูชนียสถานพระแท่นดงรัง อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี, 30 – 32.  
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เตาเผาเครื่องถ้วยสมัยทวารวดีบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระสถูป ระยะประมาณ 275 เมตร 

ในบริเวณเดียวกันได้พบฐานอาคารก่ออิฐ และดินเผารูปกวาง63 

3.3.2 พระวิษณุจากชุมชนโบราณพงตึก 

เทวรูปพระวิษณุ (ภาพที่ 122) พบโดยบังเอิญขณะทำการขุดดินสร้างถนนห่างจากศาลเจ้า 

(โบราณสถานหมายเลข 1) ไปทางตะวันออกประมาณ 200 เมตร64 ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดดงสัก 

สำหรับพระวิษณุองค์นี้จำหลักจากศิลาไม่ทราบชนิด มีขนาดความสูงประมาณ 75 เซนติเมตร65 และ

กว้าง 38 เซนติเมตร ทำเป็นประติมากรรมนูนสูงเป็นพระวิษณุสี่กร โดยพระหัตถ์ขวาด้านหน้าทรงถือ

ก้อนธรณีทรงกลม พระหัตถ์ขวาด้านหลังทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังทรงสังข์ และพระหัตถ์ซ้าย

ด้านหน้าวางบนคทา ทรงสวมกิรีฏมกุฏที่มีขนาดเล็กกว่าพระเศียรและอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางพระเศียร 

ยอดของกิรีฏมกุฏประดับด้วยอามลกะขนาดใหญ่ ที่ด้านหน้าของกิรีฏมกุฏทำเป็นกรอบกะบังหน้ามี

การสลักเป็นตาบปราศจากการตกแต่งลวดลายจำนวน 3 ตาบ สำหรับตาบด้านข้างทั้งสองมีลักษณะ

คล้ายกรรเจียกจร พระพักตร์รูปไข่ พระเนตรหรี่ พระขนงเชื่อมกับสันพระนาสิก พระโอษฐ์หนาใหญ่ 

ทรงนุ่งผ้าสั้นที่นำผ้าพาดเป็นชายพกที่ด้านข้างพระโสณีทำให้มีลักษณะคล้ายถุงผ้า แล้วนำชายผ้าที่

เหลือไปมัดที่เข็มขัดผ้าแล้วจึงปล่อยชายผ้าตกที่พระเพลาขวา แล้วจึงคาดเข็มขัดผ้า และเข็มขัดโซ่

โลหะ ที่พระบาทและส่วนฐานทรงสี่เหลี่ยมได้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ พระวิษณุรูปนี้ยังมีการทำวงโค้งรูป

เกือกม้าเชื่อมระหว่างพระหัตถ์ด้านหลังทั้งสองเข้ากับพระเศียร66 นอกจากนั้นยังปรากฏที่ค้ำจากพระ

หัตถ์ขวาด้านหน้าอีกด้วย 

 

63 H.G. Quaritch Wales. Further excavations at P'ong Tuk (Siam), Reprinted from Indian 
Art and Letters Vol X. No.1 (London : India Society, 1936), 1 – 5. 

64 กรมศิลปากร, สมุดนำชมโบราณสถาน ตำบลพงตึก และปูชนียสถานพระแท่นดงรัง อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี, 40 – 41. 

65 ความสูงรวม 92 เซนติเมตร (เนื่องจากมีการซ่อมเพิ่มเติมบริเวณส่วนล่างถัดจากพระชงฆ์ พระบาท 
และฐานสี่เหลี่ยม) 

66 เมื่อแรกพบรูปพระวิษณุนั้น พระวิษณุมีลักษณะแตกหักเป็นหลายชิ้น พระครูสุกิจวิริยากรเจ้า
อาวาสวัดดงสักได้ต่อชิ้นส่วนเหล่านี้เข้าด้วยกันด้วยการสร้างแผ่นหลัง รวมทั้งได้ทำรองพระบาทขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์ 
สอดคล้องกับการศึกษาด้วยเทคนิค Radiation X-ray gamma ซึงใช้รังสีแกมม่าจากธาตุอิริเดียม-192 ฉายผ่านพระ
วิษณุไปตกยังแผ่นฟิล ์มที ่อยู ่ด ้านหลัง  ทำให้ทราบลักษณะเดิมของพระวิษณุ ดูใน Chalermpong Polee, 
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ภาพที่ 122 พระวิษณุ พิพิธภัณฑ์วัดดงสัก  

ชุมชนโบราณพงตึก จ.กาญจนบุรี 

รูปพระวิษณุจากชุมชนโบราณพงตึก มีรูปแบบศิลปกรรมที่แสดงถึงความหลากหลายทาง

รูปแบบศิลปะจากหลายพื้นที่ ได้แก่ การทำแนววงโค้งเพื่อยึดติดระหว่างพระหัตถ์กับพระเศียร และ

รูปแบบผ้านุ่งที่เทียบได้กับผ้านุ่งของพระหริหระ จากปราสาทอันเดต67 ในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมือง

พระนคร กำหนดอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 12 – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 1368 

นอกจากนั้นลักษณะของกิรีฏมกุฏที่มีขนาดเล็กกว่าพระเศียรที่ด้านบนทำเป็นอามลกะ

และทำกระบังหน้าตกแต่งด้วยตาบอาจจะเกี่ยวข้องกับศิลปะอินเดียแบบปาละซึ่ง ได้แพร่หลายใน

 

“Comparative Investigation and Improvement of Film Radiography Speed for Non-Destructive of 
Industial Specimens” (Ph.D. dissertation, Chulalongkorn University, 2015), 80 – 83. 

67 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” ดำรง
วิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561 17,1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) : 79 ; Paul A. Lavy 

and Clarke Wesley, “Integrating the Phong Tuek Viṣṇu:  The Archaeology and Art History of a 
Forgotten Image,” Journal of Siam Society Vol.103. (2015) : 46 – 49.  

68 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 17 – 18. 
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ศิลปะชวาช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 1469 แต่มีความเป็นไปได้ว่าพระวิษณุองค์นี้ได้ผ่านการบูรณะ ทำ

ให้ส่วนกิรีฏมกุฏอาจจะมีการซ่อมแปลงในภายหลัง70 

3.4 วัดธ่อ (ท่อ) จังหวัดเพชรบุรี 

3.4.1 ที่ตั้ง 

วัดธ่อ (ท่อ) ปัจจุบันมีชื่อว่า วัดธ่อเจริญธรรม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี ใกล้กับที่ราบริมแม่น้ำเพชรบุรี ฝั่งทิศตะวันออก ประวัติของวัดไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างโดยผู้ใด 

แต่สิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่สามารถกำหนดอยู่ในศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย71 

3.4.2 ประติมากรรม 

ประติมากรรมพระวิษณุที่พบจากวัดธ่อ (ท่อ) จังหวัดเพชรบุรี มีจำนวน 2 ชิ้น ซึ่งมรีูปแบบ

ทางศิลปกรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ เทวรูปพระวิษณุ ก.ข. 6 และพระวิษณุ ก.ข. 7 

3.4.2.1 เทวรูปพระวิษณุ ก.ข. 6 

พระวิษณุ ก.ข. 6 (ภาพที่ 123) ได้มาจากวัดธ่อ จังหวัดเพชรบุรี กำหนดอายุใน

พุทธศตวรรษที่ 12 – 1372 เป็นพระวิษณุจำหลักบนศิลาแบบลอยตัว มีขนาด 152 เซนติเมตร ลักษณะ

เป็นพระวิษณุสี่กรยืนตรง ทรงกิรีฏมกุฏมียอดเป็นปุ่มนูน พระหัตถ์ขวาด้านหน้าวางบนพระโสณี และ

พระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าวางบนคทา พระกรด้านหลังทั้งสองข้างหักหายไป ทรงนุ่งโธตียาวที่ทำชายผ้าตก

ที่ตรงกลางจรดพ้ืนแล้วคาดด้วยเข็มขัดทรงรี ทรงผูกกฏิสูตร 2 ผืน ผืนหนึ่งทำเป็นผ้าแบบบิดเกลียวผูก

 

69 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 84 – 87.  

70 รูปพระวิษณุวัดดงสักได้มีการบูรณะและเสริมแต่งบริเวณถัดจากพระชงฆ์ คทาส่วนล่าง พระสนับ
เพลา และรองพระบาทเพิ่มเติมทั้งหมด ดูใน กรมศิลปากร, สมุดนำชมโบราณสถาน ตำบลพงตึก และปูชนียสถาน
พระแท่นดงรัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี, 41. 

71 สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี, ข้อมูลโบราณสถานวัดธ่อเจริญธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
[ออนไลน์], เข้าถึงเมื ่อ 25 ตุลาคม 2564. แหล่งที่มา https://www.finearts.go.th/fad1/view/13829-ข้อมูล
โบราณสถานวัดธ่อเจริญธรรม-อำเภอเมือง-จังหวัดเพชรบุรี 

72 กำหนดอายุตามเทวรูปรุ่นเก่าในประเทศไทย ที่กำหนดอายุไว้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 ดูใน 
หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 13 – 14 ; พิริยะ ไกรฤกษ์ กำหนดอายุในช่วงครึ่งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 13 ดูใน พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 107. 
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ในแนวนอนที่มีการผูกโบที่ข้างพระโสณีข้างขวาแล้วทิ้งชายผ้าลงเป็นแกนค้ำยันประติมากรรม และผืน

ที่สองเป็นผ้าคาดวงโค้ง ซ่ึงเป็นลักษณะผสมผสานระหว่างการผูกผ้าคาดตรงแบบอินเดียเหนือ และ

การทำผ้าคาดวงโค้งแบบอินเดียใต้ ถือเป็นลักษณะเฉพาะของประติมากรรมในคาบสมุทร73 

3.4.2.2 เทวรูปพระวิษณุ ก.ข. 7 

พระวิษณุ ก.ข.7 (ภาพที่ 124) ได้มาจากวัดธ่อ จังหวัดเพชรบุรี กำหนดอายุใน

พุทธศตวรรษที่ 12 – 1474 เป็นพระวิษณุจำหลักบนศิลาแบบลอยตัวที่มีแผ่นหลังที่บริเวณพระเศียร

และพระหัตถ์ มีขนาด 98 เซนติเมตร แสดงเป็นรูปพระวิษณุ 4 กร ยืนตรง ทรงกิรีฏมกุฏที่สอบเข้า 

พระหัตถ์ขวาด้านหน้าหักหายไป พระหัตถ์ขวาด้านหลังทรงถือจักร พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังทรงถือสังข์ 

และพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าวางบนคทา ส่วนพระบาทหักหายไป ทรงนุ่งโธตียาวแบบแนบพระวรกาย 

  
ภาพที่ 123 พระวิษณุ ก.ข.6 วัดธ่อ จ.เพชรบุรี 
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ภาพที่ 124 พระวิษณุ ก.ข.7 วัดธ่อ จ.เพชรบุรี  
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ประติมากรรมพระวิษณุท่ีพบจากวัดธ่อ ทำให้อนุมานได้ว่าในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีได้มีการ

นับถือไวษณพนิกายในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 12 – 13 ต่อจากนั้นก็ไม่พบหลักฐานของลัทธินี ้ อีก 

 

73 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 242 – 243. 

74 พระวิษณุ ก.ข.7 มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระวิษณุจากอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการทำ
แผ่นยึดส่วนพระหัตถ์เข้ากับพระเศียร แสดงถึงความเสื่อมถอยในการแกะสลัก พิริยะ ไกรฤกษ์ จึงกำหนดอายุไว้
ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษท่ี 13 ดูใน ใน พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 106. 
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สันนิษฐานว่าคงมีการแพร่เข้าสู่เพชรบุรีจากทางภาคใต้ของประเทศไทย75 สำหรับพระวิษณุจากวัดธ่อ

จำนวน 2 องค์ ไม่มีบันทึกที่ระบุถึงแหล่งที่มาของพระวิษณุทั้งสององค์ กล่าวแต่เพียงว่านำมาจาก

วัดธ่อ จึงทำให้ขาดบริบททางโบราณคดีที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็แสดง

ถึงความสัมพันธ์กับรูปพระวิษณุจากคาบสมุทรมลายู และพระวิษณุที่เมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัด

ปราจีนบุร ี ซึ ่งมีร ูปแบบบางประการที่ เกี ่ยวข้องกับโกลนพระวิษณุจากจังหวัดนครปฐม และ

พระกฤษณะโควรรธนะจากเมืองศรีเทพ 

3.5 ถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี 

3.5.1 ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ 

ถ้ำพระโพธิสัตว์ตั้งอยู่ในเขตสำนักสงฆ์ถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ที่ 10 บ้านน้ำพุ ตำบลทับกวาง 

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถ้ำพระโพธิสัตว์  เป็นถ้ำบนภูเขาหินปูนเรียกว่า เขาน้ำพุ อยู่สูงจาก

พ้ืนดิน 60 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บนผนังถ้ำด้านเหนือมีภาพสลักนูน

ต่ำเป็นรูปพระพุทธเจ้า เทพเจ้า และรูปบุคคล76 

ถ้ำพระโพธิสัตว์ประกอบด้วยคูหาทั้งหมด 6 คูหา โดยคูหาที่มีภาพสลักอยู่บนผนังคูหา

ใหญ่ติดปากทางเข้าถ้ำที่มีแสงส่องถึง มีขนาดยาว 22.50 เมตร กว้าง 19 เมตร ภายในคูหาเดียวกันมี

เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยปัจจุบัน77 

 

75 การศึกษาของชิโนรส หงษาภิรมย์ ปณิธา รื่นบรรเทิง และ อัญญาณี ตรีโลเกศวัฒนา เน้นศึกษา
พราหมณ์ที่เมืองเพชรบุรีในสมัยปัจจุบัน โดยพบการนับถือไวษณพนิกายในระยะแรก ต่อมาจึงปรากฏหลักฐานการ
นับถือลัทธิไศวนิกาย และท้ายที่สุดเป็นกลุ่มพราหมณ์ในสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ทีย่ังมีการประกอบพิธีกรรมอยู่ใน
สมัยปัจจุบัน ดูใน ชิโนรส หงษาภิรมย์ ปณิธา รื่นบรรเทิง และ อัญญาณี ตรีโลเกศวัฒนา, “เอกสารประกอบการ
สัมมนาเรื่องการศึกษาร่องรอยศาสนาพราหมณ์ ที่จังหวัดเพชรบุรี” (สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 41 – 42, 58. 

76 อมรา ศรีสุชาติ, เรียบเรียง, ศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร์ ภาคกลาง ภาคใต้  (กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2534), 31. 

77 เรื่องเดียวกัน, 32. 
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3.5.2 ลักษณะทางศิลปกรรมของภาพสลัก 

ภาพสลักนูนต่ำ (ภาพที่ 125) อยู่บนผนังด้านทิศเหนือของคูหา สูงจากพื้นถ้ำ 3.27 เมตร 

– 5.35 เมตร ภาพสลักมีความกว้าง 2.08 เมตร และความยาว 3.30 เมตร ภาพประกอบด้วยรูปบุคคล 

จำนวน 6 ภาพ ได้แก่ 

ภาพที่ 1 ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งท่าประลัมพปาทาสนบนบัลลังก์ที่ตกแต่งปลายพนัก

ด้วยเศียรมกร พระหัตถ์ขวาแสดงวิตรรกมุทราหันด้านเฉียง พระหัตถ์ซ้ายจับชายผ้าในท่ากฏกมุทรา 

ทรงครองผ้าห่มเฉียงแนบพระวรกาย พระวรกายล้อมรอบด้วยประภาวลีขนาดใหญ่ที่จะเชื่อมกับภาพ

พระศิวะ และพระวิษณุที่อยู่ติดกัน78 ส่วนภาพที่ 2 ภาพพระศิวะ79ประทับนั่งในท่าลลิตสนะ (หรือ

อาจจะเป็นท่าโยคาสนะ) พระหัตถ์แสดงวิตรรกมุทราหรือวยาขยานมุทรา พระหัตถ์ซ้ายทำกฏกมุทรา

ที่มีอักษมาลาคล้องอยู่ พระพักตร์กลม พระเกศาทรงชฎาคาร 80 ประดับด้วยเสี้ยวพระจันทร์ ทรง

กุณฑลที่พระกรรณ81 

ภาพที่ 3 ภาพพระวิษณุ 4 กร ทรงยืนตริภังค์ พระหัตถ์หน้าแสดงสวัสดิกมุทรา ซึ่งพระ

หัตถ์ขวาแบออก ส่วนพระหัตถ์ซ้ายหน้าพระอังคุฐและพระดัชนีจีบเข้าหากันคล้ายวิตรรกมุทรา พระ

หัตถ์ขวาด้านหลังทรงจักรแบบเกี่ยวนิ้วไว้ในกำจักร พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังทรงสังข์ พระพักตร์ค่อนข้าง

กลม เหนือพระเศียรปรากฏคล้ายกิรีฏมกุฎทรงกระบอก ด้านหลังพระเศียรมีประภามณฑลทรงกลม 

พระวิษณุทรงโธตียาวลักษณะแนบพระวรกาย ผูกกฏิสูตรที่พระโสณี82 ผูกเป็นปมที่ด้านซ้ายของพระ

 

78 อมรา ศรีสุชาติ, เรียบเรียง, ศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร ์ภาคกลาง ภาคใต้, 33. ; เกสรา จาติกวนิช
, “พุทธประวัติในประติมากรรมทวารวดี,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545), 57. 

79 ธนิต อยู่โพธ์ิกล่าวว่าเป็น พระพรหม ดูใน ธนิต อยู่โพธ์ิ, เรียบเรียง, พรหมสี่หน้า, (พระนคร : กรม
ศิลปากร, 2509), 12. 

80 ชฎาคาร คือ ทรงทรงผมแสดงการเป็นนักบวช ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี,รายงานวิจัยเรื่อง บทบาทของ
ศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์, 58. 

81 อมรา ศรีสุชาติ, เรียบเรียง, ศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร ์ภาคกลาง ภาคใต้, 33. ; เกสรา จาติกวนิช
, “พุทธประวัติในประติมากรรมทวารวดี”, 57. ; เชษฐ์ ติงสัญชลี,รายงานวิจัยเรื่อง บทบาทของศิลปะอินเดียต่อ
เครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์, 62. 

82 กฏิสูตรแบบห้อยเฉียงเป็นสุนทรียศาสตร์ของศิลปะอินเดียภาคเหนือ ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี,รายงาน
วิจัยเรื่อง บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์, 223 – 228. 
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อุรุ และปล่อยชายผ้าลงด้านข้าง ที่ชายผ้าพับซ้อนกันคล้ายเขี้ยวตะขาบ มีประภาวลีล้อมรอบพระ

วรกายแต่ไม่เต็มองค์ สำหรับแนวประภาวลีนี้ต่อเนื่องมาจากประภาวลีของพระศิวะ  

ส่วนภาพที่ 4 – 6 เป็นภาพเทวดาเหาะ ภาพบุคคลลักษณะเกล้าผมเป็นมวยกลางศีรษะ 

นั่งท่าคุกเข่า และภาพเทวดาเหาะในท่านั่ง83 นอกจากกลุ่มภาพนี้แล้วภายในถ้ำพระโพธิสัตว์ยังพบรูป

สลักนูนต่ำภาพพระพิฆเนศวร84 มีลักษณะเป็นช้างเหมือนจริง ปรากฏงาข้างขวาเพียงข้างเดียว  

ภาพสลักบนผนังถ้ำพระโพธิสัตว์เป็นภาพเล่าเรื่องในพุทธศาสนา สันนิษฐานว่าเป็นตอนที่

บรรดาเทพเจ้าเข้ามาเฝ้าทูลอาราธนาให้ทรงประกาศศาสนาตามที่ปรากฏในคัมภีร์ลลิตวิสตระ อันเป็น

พุทธคัมภีร์ฝ่ายมหายาน85  

ทางด้านการกำหนดอายุของภาพสลักที่ถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี มีผู้เสนอไว้หลาย

ช่วงเวลา โดยทั้งหมดอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 11 – 1386 และเป็นภาพที่เกี ่ยวข้องกับพุทธ

ศาสนาลัทธิมหายาน ในตอนแสดงธรรมแด่เทพเจ้าทั้งหลายดังนั้นการปรากฏรูปพระศิวะและพระ

วิษณุ ร่วมกับพระพุทธเจ้าจึงเป็นการแสดงว่าผู้คนในพ้ืนที่ถ้ำพระโพธิสัตว์ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 – 13 

มีความรับรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางศาสนา ถึงแม้ว่าไม่อาจจะตีความว่าท่านเหล่านั้นได้เคย

อ่านคัมภีร์ทางศาสนา แต่ก็ได้แสดงให้ทราบถึงการรับรู ้เรื ่องภาคปรากฏของเทพเจ้าในศาสนา

พราหมณ์มีรูปลักษณะอย่างไร และได้ถ่ายทอดออกมาสู่งานศิลปกรรม  

 

83 อมรา ศรีสุชาติ, เรียบเรียง, ศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร์ ภาคกลาง ภาคใต้, 34. 
84 กรมศิลปากร, ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 30 

มกราคม 2564. แหล่งท่ีมา http://gis.finearts.go.th/fineart/ 
85 อมรา ศรีสุชาติ, เรียบเรียง, ศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร์ ภาคกลาง ภาคใต้, 34. 
86 พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 48 – 49 ; ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรม

พุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 218 ; หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะ
ใน ป ร ะ เ ทศ ไทย ,  43 ; Pierre Dupont,  L'archeologie mone de Dvaravati,  ( Paris : Ecole Francaise 
D'extremeorient, 1959 ) ,  269 – 271.  ; Jeannine Auboyer,  Le trone et son symbolisme dans l'Inde 
ancienne, (Paris : Presses Universitaires de France, 1949), 117 – 125, อ้างถึงใน สฤษดิ ์พงศ์ ข ุนทรง , 
“ความสัมพันธ์ไทย – อินเดีย : ศึกษาจากถ้ำสถานระยะแรกในประเทศไทย,”. ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความ
ทางวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 6, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2550) : 46. 
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ภาพที่ 125 ภาพสลักถ้ำพระโพธิสัตว์ จ.สระบุรี 

3.6 เมืองลพบุรีโบราณ 

3.6.1 ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ 

เมืองลพบุรีโบราณตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยโดยอยู่บนฝั่ง

ซ้ายของแม่น้ำลพบุรี87 อยู่ในทำเลที่ตั้งอันเหมาะสมที่สามารถเดินทางออกสู่ทะเล และติดต่อกับเมือง

โบราณตอนในแผ่นพื้นทวีปได้หลายแห่ง เช่น เมืองซับจำปา เมืองจันเสน เมืองศรีเทพ เป็นต้น88 

นอกจากเรื่องตำแหน่งที่ตั้งที่ดีแล้ว ทรัพยากรประเภทแร่ทองแดงก็ถือได้ว่ามีความสำคัญที่ทำให้เมือง

โบราณในลพบุรีเจริญรุ่งเรืองขึ้น โดยพบหลักฐานการผลิตและใช้โลหะทองแดงในรูปของสำริดตั้งแต่

ยุคก่อนประวัติศาสตร์89 และหลังจากนั้นก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นเมืองโบราณสำคัญในยุคประวัติศาสตร์ 

 

87 กรมทรัพยากรธรณี, ธรณีวิทยาประเทศไทย, พิมพ์ครั ้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) (กรุงเทพฯ : กรม
ทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550), 4 – 5 ; กรมศิลปากร, ปกิณกศิลปวัฒนธรรม 
เล่ม 24 จังหวัดลพบุรี, (กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2561), 50. 

88 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 108. 
89 แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในลพบุรีที่พบหลักฐานการถลุงแร่ทองแดงเพื่อใช้ผสมกับ

โลหะอื่น เช่น แหล่งโบราณคดีหุบเขาวงพระจันทร์ แหล่งโบราณคดีศูนย์การทหารปืนใหญ่ แหล่งโบราณคดีโนนป่า
หวาย เป็นต้น นอกจากนั้นแหล่งโบราณคดีบางแห่งก็พบหลักฐานที่แสดงการติดต่อกับภายนอกในสมัยอินโด-โรมัน 
ดังเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแคได้พบลูกปัดแก้ว เหรียญราชวงศ์สาตวาหนะ เป็นอาทิ ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, ทวาร
วดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 108 – 110 ; ชาร์ลส ไฮแอม และ รัชนี ทศรัตน์, สยามดึก
ดำบรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์, 2542), 91 – 99. 
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หลักฐานที่แสดงถึงการนับถือศาสนาที่เมืองลพบุรีโบราณส่วนใหญ่ปรากฏหลักฐานที่

เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา90 แต่กระนั้นก็ได้พบหลักฐานของลัทธิไวษณพนิกายจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงถึง

การเคารพนับถือลัทธินี้ที่เมืองลพบุรีโบราณตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 

นอกจากหลักฐานทางโบราณคดีแล้วที่เมืองลพบุรีก็มี เรื ่องเล่าเป็นตำนานมุขปาฐะที่แสดงความ

เกี่ยวข้องผูกโยงกับระบบความคิดความเชื่อของชาวลพบุรี 

3.6.2 ตำนานเมือง 

ตำนานพื้นเมืองจังหวัดลพบุรีมีหลายเรื่อง ได้แก่ ตำนานเรื่องเขาทับควาย ตำนานเรื่องหนุ

มานครองเมืองลพบุรี และตำนานเรื่องเขาสมอคอน โดยตำนานเหล่านี้มีโครงเรื่องมาจากรามายณะ 

นอกจากนั้นตำนานบางเรื่องก็แสดงความเกี่ยวข้องกับชาวจีน คือ ตำนานเรื่องเขาตะเภาล่มหรือเขา

เจ้ากงจีน91 โดยเรื่องราวทางตำนานเหล่านี้ได้ผูกโยงเข้ากับชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดลพบุรีทั้งสิ้น 

3.6.2.1 ตำนานเรื่องเขาทับควาย92 

เขาทับควายหรือเขาตับควาย ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัด

ลพบุรี เป็นภูเขาท่ีมีแหล่งแร่เหล็กมีลักษณะเป็นสีเลือดหมูปนดำ จึงมีตำนานเชื่อมโยงกับรามเกียรติ์ว่า

เป็นเลือดของทรพีตอนสู้กับพาลี93  

ตามตำนานเขาทับควายเล่าไว้ว่า ครั้งหนึ่งเมืองลพบุรีเป็นป่าดงมีฝูงลิงและฝูง

ควายอาศัยอยู่ในป่าบริเวณหน้าเขาวงพระจันทร์ สำหรับฝูงควายนี้ทั้งหมดเป็นตัวเมียเท่านั้นเว้นแต่มี

ควายตัวผู้เพียงตัวเดียวที่ชื ่อว่า ทรพา เพราะเมื่อควายตัวใดตกลูกเป็นตัวผู้ก็จะถูกทรพาสังหาร 

จนกระทั่งมีแม่ควายตัวหนึ่งเข้าไปตกลูกในถ้ำเป็นควายตัวผู้ชื่อว่า ทรพี เมื่อทรพีเติบใหญ่ก็ได้ประลอง

กำลังกับทรพา และได้รับชัยชนะ หลังจากนั้นก็เที่ยวระรานสรรพสัตว์ในป่า ทำให้พาลีและสุครีพแห่ง

เมืองขีดขินได้เข้าต่อสู้กับทรพี ในตอนท้ายก็ได้เข้าต่อสู้กันภายในถ้ำพาลีได้ตามไปยังถ้ำนั้นและสั่งให้

สุครีพเฝ้าปากถ้ำหากเลือดไหลจากถ้ำเป็นสีใสให้ปิดปากถ้ำ จนกระท่ังสามารถสังหารทรพีได้สำเร็จ ใน

 

90 หลักฐานพุทธศาสนา ได้แก่ จารึกท่ีเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา พระพุทธรูป เป็นต้น 
91 ตำนานเรื่องเขาตะเภาล่มหรือเขาเจ้ากงจีน ดูใน หวน พินธุพันธุ์, ลพบุรีที่น่ารู้, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2515), 39 – 41.  
92 หวน พินธุพันธุ์, ลพบุรีที่น่ารู้, 295. 
93 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, รามเกียรติ์ เล่ม 2 พระราชนิพนธ์บทละครในรัชกาลที่ 

1, (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2507), 234 – 238. 
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วันนั้นเองได้เกิดฝนตกเลือดได้ออกมาจากถ้ำแต่ถูกน้ำฝนชะจึงกลายเป็นเลือดใส สุครีพเข้าใจผิดนึกว่า

พาลีตายจึงนำหินมาปิดปากถ้ำ94 ทำให้สุครีพคิดว่าพาลีทรยศเพื่อจะครองเมืองขีดขิน ด้วยความโกรธ

จึงตัดหัวทรพีขว้างถูกหินที่ปากถ้ำกระเด็นไปตกที่ริมแม่น้ำลพบุรีเรียกสถานที่ นั้นว่า “ตำบลท่าหิน” 

ส่วนหัวของทรพีกระเด็นไปตกกลางทุ่งเกิดหนองน้ำใหญ่เรียกว่า “หนองหัวกระบือ”95 

3.6.2.2 ตำนานหนุมานครองเมืองลพบุรี 

ตำนานหนุมานครองเมืองลพบุรีมีหลายสำนวนโดยทุกสำนวนเป็นเรื ่องราวที่

เกี่ยวข้องกับรามเกียรติ์ที่เก่ียวข้องกับศรพรหมมาศ ดังต่อไปนี้ 

หลังจากที่พระรามชนะสงครามก็ได้เสี่ยงศรพรหมมาศแล้วมีรับสั่งให้หนุมาน

เหาะตามลูกศรไปหากศรตกท่ีใดก็ให้หนุมานครองเมืองนั้น96 โดยลูกศรได้ตกที่ทุ่งพรหมมาศ อานุภาพ

ของลูกศรที่พระรามเสี่ยงยิงไปนั้น มีความร้อนแรงมากถึงขั้นทำให้พื้นดินบริเวณนั้นสุกไปทั่ว เรียกว่า 

ดินสอพอง97 เมื่อหนุมานสร้างเมืองเสร็จ พระรามก็ได้ประทานนามว่า ลพบุรี98 มีความหมายว่า เมือง

แห่งพระลพผู้เป็นโอรสองค์หนึ่งของพระราม99 

นอกจากนั้นยังมีตำนานเล่าถึงศรพรหมมาศเพิ่มเติมอีก กล่าวคือ เมื่อพระราม

แผลงศรพรหมมาศแล้วศรนั้นได้มาตกบริเวณทุ่งแห่งหนึ่งจึงได้ตั้งชื่อว่า ทุ่งพรหมมาศ และเม่ือถึงฤดูน้ำ

หลากบริเวณทุ่งพรหมาศจะกลายเป็นทะเลขนาดใหญ่ เรียกว่า ทะเลชุบศร สำหรับทะเลชุบศรนี้ได้เล่า

สืบกันมาว่า เมื่อพระนารายณ์จะแผงศรจะต้องมาชุบศรที่นี่เสียก่อน อีกทั้งยังกล่าวอ้างถึงยุคที่ขอมได้

 

94 เรื่องเดียวกัน, 217 – 218, 227, 237 – 238. 
95 หวน พินธุพันธุ์, ลพบุรีที่น่ารู้, 245. 
96 ตรงกับเร ื ่องราวในรามเกียรติ์  ตอน พระรามแผลงศรสร้างเม ืองใหม่ให ้พระอนุช ิต ด ูใน 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก , รามเกียรติ์ เล่ม 8 พระราชนิพนธ์บทละครในรัชกาลที่ 1 (พระนคร : 
องค์การค้าของคุรุสภา, 2507), 283 – 284. 

97 บ้างก็ว่าดินสอพองเกิดขึ้นเมื่อหนุมานได้กวาดเมือง ทำให้ไฟลุกไปท่ัวดินสุกเป็นสีขาวท้ังเมือง 
98 ตามรามเกียรติ์มีเนื้อเรื่องที่ต่างไป คือ พระรามโปรดให้พระวิษณกุรรมมาสร้างเมอืงให้หนุมาน ส่วน

ชื่อเมืองนั้นประทานว่า “เมืองนพบุรี” ดูใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, รามเกียรติ์ เล่ม 8 พระราช
นิพนธ์บทละครในรัชกาลที่ 1, 288 – 290. 

99 หวน พินธุพันธุ์, ลพบุรีที่น่ารู้, 164. 
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มีอำนาจเหนือเมืองลพบุรีก็มักนำน้ำจากทะเลชุบศรมาใช้ในพิธีไสยศาสตร์ และยังเล่าอีกว่าเมื่อตอนที่

พ่อเมืองละโว้ส่งส่วยน้ำแก่ขอมนั้นก็ตักน้ำจากที่นี่อีกเช่นกัน100  

3.6.2.3 ตำนานเรื่องเขาสมอคอน 

เขาสมอคอนอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอท่าวุ้งหรือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

เมืองลพบุรี มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ย ๆ ที่อยู่กลางที่ราบลุ่มมีจำนวนหลายลูก มีตำนานกล่าวถึง 2 ทาง 

คือ พระรามทรงขว้างจักรจากทะเลชุบศรเพ่ือสังหารทศกัณฐ์ แต่เผอิญจักรนั้นได้เฉี่ยวยอดเขาสูงทำให้

เศษหินกระเด็นตกเป็นหมู่เขาสมอคอน ส่วนยอดเขาที่ถูกตัดมีชื่อว่า “เขาช่องลม”101 

ตำนานอีกเรื่องหนึ่ง คือ พระลักษมณ์ต้องศรโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณหนุมานจึง

อาสาไปหาต้นสังกรณีตรีชวาที่เขาสรรพยา เมื่อหนุมานได้ต้นสังกรณีตรีชวาแล้วจึงเดินทางกลับ 102 

ในขณะที่เหาะอยู่นั้นก้อนหินที่เกาะรากต้นไม้ได้ล่วงลงพื้น บางสำนวนก็เล่าว่า พระรามให้หนุมานไป

เอาต้นสังกรณีตรีชวาและให้กลับก่อนรุ่งเช้า เมื่อนั้นเป็นเวลากลางคืนหนุมานมองไม่เห็นจึงคอนภูเขา

มาท้ังลูก เมื่อเหาะผ่านเมืองลพบุรีที่ขณะนั้นไฟจากเมื่อตอนหนุมานกวาดเมืองก็ยังไม่มอด จึงมองเห็น

ต้นสังกรณีตรีชวา จึงทิ้งเขานั้นลงถูกไฟเผากลายเป็นหินสีขาว และมีชื่อเรียกว่า เขาสมอคอน103 

เมื่อตรวจสอบตำนานพื้นเมืองทั้งหมดได้แสดงว่าชาวลพบุรีมีความคุ้นเคยกับ 

นิยายหรือตำนานต่าง ๆ ที่ล้วนเกี ่ยวเนื่องกับเรื ่องในมหากาพย์รามายณะหรือรามเกียรติ ์เกือบ

ทั้งหมด104 แต่กระนั้นก็พบว่ามีการดัดแปลงเรื่องราวในรามายณะหรือรามเกียรติ์อยู่บ้างเพ่ือให้เข้ากับ

สภาพภูมิศาสตร์ที่นำมาตั้งเป็นชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดลพบุรี อนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าโครงเรื่องของ

รามายณะที่ปรากฏในตำนานนี้ ชาวลพบุรีนำต้นฉบับมาจากแหล่งใด และเรื่องราวนั้นแต่งขึ้นเมื่อใด

นั้นยังคงเป็นประเด็นที่ต้องมีการศึกษาต่อไป 

 

100 เรื่องเดียวกัน, 169, 174. 
101 เรื่องเดียวกัน, 259 – 260. 
102 รามเกียรติ์ ตอน กุมภกรรณพุ่งหอกโมกขศักดิ์ต้องอกพระลักษมณ์ ถึงตอน หนุมานไปเก็บสังกรณี

ตรีชวา ดูใน พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ, รามเกียรติ์ เล่ม 5 พระราชนิพนธ์บทละครในรัชกาลที่ 1 
(พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2507), 131 – 143. 

103 หวน พินธุพันธุ์, ลพบุรีที่น่ารู้, 260 – 261. 
104 ผาสุข อินทราวุธ, “ตำนานเมืองลพบุรี (ละโว้),”. ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 6, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2550) : 11. 
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ในเบื้องต้นพบข้อแตกต่างบางประการระหว่างรามายณะและรามเกียรติ์ เช่น 

หลักจากสิ้นสงครามพระรามได้ประทานเมืองให้หนุมานพบในรามเกียรติ์เท่านั้น ส่วนในรามายณะหนุ

มานขอให้พระรามประทานพรให้ตนรักและจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไป อีกท้ังยังขอให้ตนมีชีวิตยืน

ยาว105 เป็นต้น ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าตำนานเรื่องเล่าเมืองลพบุรีอาจมีเค้าโครงเรื่องมาจากรามเกียรติ์

ที่เรียบเรียงขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ซึ่งเรื่องราวจากตำนานคงต้องมีการถ่ายทอดมาก่อน

หน้านั้น ต่อมาเมื่อเกิดพลวัตในสมัยปัจจุบันเริ่มมีการอธิบายความเป็นมาในอดีตของตนเอง เรื่องราว

ทางตำนานจึงมีทั้งที่เป็นความจริงในทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งเรื่องที่แต่งเสริมขึ้นมาใหม่เพื ่อให้

สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม106 

3.6.3 จารึก 

นอกจากตำนานมุขปาฐะที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันซึ่งแสดงเค้าโครงเรื่องรามายณะหรือ

รามเกียรติ์อันเกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกายแล้ว หลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ จารึกจำนวน 2 หลัก 

คือ จารึกอัญชัยวรมัน และจารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี ก็ได้แสดงว่าลัทธิไวษณพนิกายมีความสำคัญที่

เมืองลพบุรีในพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 เป็นอย่างมาก 

3.6.3.1 จารึกอัญชัยวรมัน 

จารึกอัญชัยวรมัน (ภาพที่ 126) พบที่จังหวัดลพบุรี ระบุศักราชตรงกับปี พ.ศ. 

1466 เป็นจารึกหินทรายแป้ง มีลักษณะเป็นจารึกหลักสี่เหลี่ยม จารด้วยอักษรขอมโบราณ ภาษา

สันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ เนื้อหาในจารึกประกอบด้วยเนื้อหา 2 ตอน107 ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นบทนมัสการเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งหลาย และกล่าวถึง

เทพเจ้าแห่งพิภพพระยานาคในโลกบาดาลด้วยภาษาสันสกฤต ต่อจากนั้นจึงเป็นภาษาเขมรโบราณที่

กล่าวถึง พระราชโองการของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4108 ในการสถาปนา และบริจาคสิ่งของทางศาสนาที่

 

105 Valmiki,  Ramyana, trans. Krishna Dharma, Ramayana : India's Immortal Tale of 
Adventure, Love, and Wisdom (n.p. : Torchlight Publishing, 2000), 448 – 449. 

106 สุดารา สุจฉายา, “พลวัตของตำนานเมืองลพบุรี,” เมืองโบราณ 42,2 (เมษายน – มิถุนายน, 
2559) : 53. 

107 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 จารึกอักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 74 – 81. 
108 พระบาทพระกมรเตงอัญชัยวรมันเทวะ ดูใน เรื่องเดียวกัน, 80. 
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ระบุถึงจำนวนและช่วงเวลาที่ต้องถวาย ณ เมืองรลลบ และเมืองเทวริบุรี109 ดังนั้นจึงสามารถพิจารณา

ได้ว่าการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองลพบุรีนี้มีความสำคัญเป็นอันมากในฐานะลัทธิความเชื่อที่ชน

ชั้นปกครองนับถือ  

ตอนที่ 2 เริ่มตั้งแต่บรรทัดที่ 39 เนื้อหาเกี่ยวกับหลักทางศาสนา และการถวาย

ข้าทาส และสิ่งของ ความว่า “...มหาศักราช 845 (ตรงกับพ.ศ. 1466) การกระทำให้หลุดพ้นจาก

สังสารวัฏ อันผู้ใดตัดขาดได้แล้ว วิธีการหลุดพ้นนี้คือความเป็นผู้ไม่มีเรือน ส่วนกรรมที่กำลังดำเนินไป

นั้นก็หยุดลงแล้ว เพราะไม่มีผลสืบต่อ และในฐานะเช่นนี้ผู้นั้นเป็นเสมือนองค์พระนารายณ์...”110 ใน

ส่วนสุดท้ายได้แสดงการหลุดพ้นจากสังสารวัฏที่ เปรียบเทียบเหมือนพระนารายณ์ซึ่งมีความหมายว่า 

อาตมันที่เข้ารวมกับปรมาตมันที่ได้แสดงว่าพระวิษณุเป็นอาตมันสูงสุดซึ่งเป็นการสรรเสริญพระวิษณุ

ในฐานะเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์  

สำหรับจารึกหลักนี้ได้ปรากฏศักราชที่ตรงกับปี พ.ศ. 1466 ซึ่งอยู่ในช่วงการ

ครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 (พ.ศ. 1464 – 1484)111 แต่กระนั้นศักราชที่ปรากฏในจารึก

ตัวเลขได้เลือนรางซึ่งสามารถอ่านได้เป็นมหาศักราช 815 หากเป็นศักราชหลังนี้จะตรงกับพ.ศ. 1436 

ซึ่งเป็นช่วงการครองราชย์ของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1432 – 1443)112 แต่ถึงกระนั้นก็สามารถ

กลา่วได้ว่าเป็นจารึกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ที่แสดงอิทธิพลของเขมรในระยะแรกท่ีเมืองลพบุรี 

ทางด้านเนื้อหาได้บรรยายอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ทรงบริจาคข้าไท 

และวัตถุสิ่งของอุทิศแด่ลัทธิไวษณพนิกาย จึงแสดงให้เห็นว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ลัทธินี้เป็นหนึ่ง

ในลัทธิที่สำคัญมากที่เมืองลพบุรี ถึงขั้นที่ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ทรงบริจาคสิ่งของให้ สำหรับ

หลักฐานที่กำหนดอายุในเวลานี้ที่ลพบุรี คือ เทวสถานปรางค์แขก113 ซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานเขมรที่

เก่าแก่ท่ีสุด แต่ก็ไม่พบโบราณวัตถุท่ีสามารถยืนยันว่าเป็นเทวาลัยของลัทธิไวษณพนิกายแต่อย่างใด 

 

109 เรื่องเดียวกัน. 
110 เรื่องเดียวกัน, 80 – 81. 
111 George Coedes, The Indianized states of Southeast Asia, trans. Susan Brown Cowing 

(Honolulu : East West Center Press, 1968), 114 – 115. 
112 Ibid., 111, 114.  
113 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “ปรางค์แขกเมืองลพบุรีกับประเด็นศึกษาใหม่” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 76 – 77. 
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ภาพที่ 126 จารึกอัญชัยวรมัน 

(ท่ีมา: https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/image_detail/24563) 

3.6.3.2 จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี 

จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี (ภาพที่ 127) พบที่ศาลเจ้า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด

ลพบุรี กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นจารึกหินทราย มีลักษณะเป็นหลักสี่เหลี่ยม ปรากฏ

จำนวน 1 ด้าน มี 28 บรรทัด จารด้วยอักษรขอมโบราณ ภาษาเขมรโบราณ เนื้อหาในจารึกกล่าวถึง 

การกัลปนาที่ดิน ข้ารับใช้และสิ่งของถวายแด่พระบรมวาสุเทพ โดยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1114 มีเนื้อหา

ที่สำคัญดังนี ้

... (พระเทวรูป) พระกัมรเดงอัญศรีบรมวาสุเทพซึ่งอยู่นั้น แลผลประโยชน์ซึ่งข้าพเจ้าได้

ถวายพระกัมรเดงอัญ (ศรีบรมวาสุเทพ) เมื่อได้ทำสักการะบูชาฉลอง (พระรูปนั้น) ข้าพเจ้ามอบไว้ใน

ความดูแลของโขลญพล ขอให้ท่านรักษาไว้ตามกัลปนาของข้าพเจ้า คือ พระในเมืองละโว้ ซึ่งมีนาง

ระบำกับนักร้องเพลง ข้าพเจ้ากัลปนานางระบำ 1 คน นักร้อง 1 คน นักดีด 1 คน นักสี 1 คน ทำการ

รับใช้ของพระกัมรเตงอัญศรีบรมวาสุเทพทุกวัน ...115 

จากเนื้อหาจากจารึกนั้นแสดงการบูชาพระวาสุเทวะ ผู้เป็นเทพเจ้าองค์สำคัญใน

ลัทธิภาควัต ในลัทธิไวษณพนิกาย รวมทั้งการบริจาคข้าทาส และสิ่งของจำนวนมากมายแด่พระรูป

พระวิษณ ุจึงสามารถตีความได้ว่า ผู้บริจาคต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกาย และต้องเกี่ยวข้องกับ

ชนชั้นปกครอง ซึ่งที่เมืองลพบุรีได้มีการพบจารึกอีกหลักหนึ่งที่มีอายุในพุทธศตวรรษที่ 16 คือ จารึก

 

114 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 จารึกอักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 253 – 
257. 

115 เรื่องเดียวกัน. 
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ศาลสูงภาษาเขมร หลักที่ 1 ระบุศักราชตรงกับปี พ.ศ. 1568 ซึ่งอยู่ในช่วงที่พระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 

ครองราชย์ (ระหว่าง พ.ศ. 1545 – 1593) จารึกหลักนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระโองการของพระองค์ทรง

สั่งให้ดาบสและนักบวชในพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ช่วยกันบำเพ็ญตบะเพ่ือถวายแด่พระองค์116 

ด้วยประการนี้จึงแสดงให้ทราบว่า พระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ทรงมีอำนาจในดินแดน

ของลพบุรีอย่างเต็มที่117 รวมทั้งทรงอุปถัมภ์ศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย 

ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงนับถือลัทธิไศวนิกายก็ตาม118 มีข้อสังเกตว่า การนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมือง

ลพบุรีได้ปรากฏการนับถืออย่างชัดเจนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 (จากจารึกอัญชัยวรมัน) อีกทั้งจารึก

ศาลเจ้าได้แสดงโองการของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ที่มอบหมายให้โขลญพลเป็นผู้ดูแลพระวาสุเทวะ จึง

แสดงถึงการเคารพบูชาลัทธิไวษณพนิกายในหมู่ชนชั้นปกครองโดยเฉพาะ จึงทำให้พระองค์ทรงทำนุ

บำรุงลัทธินี้เป็นพิเศษ119 

 
ภาพที่ 127 จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี 

(ท่ีมา: https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/image_detail/24814) 

 

116 เรื่องเดียวกัน, 159 – 163. 
117 สอดคล้องกับจารึกคำสัตย์สาบานท่ีประตูพระราชวังหลวง ท่ีกล่าวแล้วในไวษณพนิกายในกัมพูชา 
118 เนื ่องจากทรงสร้างศาสนสถานหลายของลัทธิไศวนิกายหลายแห่ง เช่น ปราสาทพนมจิสอร์ 

ปราสาทเขาพระวิหาร เป็นต้น ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 187. 
119 ทางด้านกัมพูชาก็มีการนับถือลัทธิไวษณพนิกายในหมู่ชนช้ันสูงเช่นเดียวกัน ตามจารึกปราสาทเบง

ดังท่ีกล่าวแล้วในไวษณพนิกายในกัมพูชา 
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ดังนั้นจารึกทั้งสองหลักจึงแสดงความสำคัญของลัทธิไวษณพนิกายในฐานะลัทธิ

ความเชื่อที่มีการเคารพนับถือในหมู่ชนชั้นปกครองทั้งที่เมืองลพบุรี และได้รับการอุปถัมภ์ด้วยการ

บริจาคสิ่งของจากกษัตริย์เขมรทั้ง 2 พระองค์ ด้วยประการนี้จึงเป็นการแสดงถึงการแผ่อำนาจทางการ

เมืองของอาณาจักรเขมรผ่านทางศาสนาความเชื่อ นอกเหนือจากการแสดงถึงคติความเชื่อทางศาสนา

และการเมืองแล้ว เนื ้อหาจากจารึกได้กล่าวถึงการบริจาคสิ ่งของต่าง ๆ แด่เทวรูปทั ้งข้าวสาร 

ข้าวเปลือก และภาชนะเงินต่าง ๆ จึงเป็นการแสดงถึงระบบเศรษฐกิจระดับรัฐได้ในทางหนึ่ง อนึ่ง

สามารถตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับที่มาของข้าวสารและข้าวเปลือก รวมทั้งแร่เงินที่นำมาใช้ในการผลิต

ภาชนะเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน 

สำหรับการบูชาพระวาสุเทวะนั้นในได้แสดงประวัติการนับถือแล้วว่ามีจุดเริ่มต้น

จากการเป็นวีรบุรุษประจำเผ่าที่กลายมาเป็นเทพเจ้าสูงสุดของลัทธิภาควัตในประเทศอินเดียตั้งแต่ช่วง

ก่อนพุทธศตวรรษที่ 8 แล้วจึงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิไวษณพนิกายในเวลาต่อมา ประเด็นที่สำคัญ 

คือ จารึกหลายหลักที่พบในวัฒนธรรมเขมรนิยมใช้คำว่า พระวาสุเทวะดังเช่น จารึกกุกพระโกตของ

พระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 จารึกเนียงเขมาในสมัยพระเจ้าชัยวรรมันที่ 4 และจารึกทวารกเด็ยในสมัย

พระเจ้าราเชนทรวรมัน120 ซึ่งทำให้เกิดคำถามต่อมาว่าประติมากรรมพระวาสุเทวะที่กล่าวถึงในจารึก

ทั้งสองของเมืองลพบุรี และจารึกหลายหลักของกัมพูชานั้นสามารถอนุมานได้ว่าเป็นการเคารพนับถือ

ในลัทธิภาควัตได้หรือไม่ เนื่องจาก พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้จัดจำแนกประติมากรรมพระวาสุเทวะแยก

ออกเป็นรูปพระนารายณะ และพระวิษณุ ซึ่งถือเป็นรูปเคารพในนิกายย่อยของลัทธิไวษณพนิกาย121  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงการนับถือภาควัตนี้ได้ปรากฏมาแล้วตั้งแต่ช่วง

ปลายพุทธศตวรรษท่ี 11 โดยเจ้าชายคุณวรมัน ซึ่งในจารึกของพระองค์ก็ระบุถึงการสถาปนาพระวิษณุ

บาทจักรตีรถสวามิน ซึ่งไม่ใช่ประติมากรรมบุคคลหากแต่เป็นรูปพระบาทคู่ ประกอบกับคำว่าภาควัต

นั้นได้ปรากฏใช้ในสมัยราชวงศ์คุปตะซึ่งมีความหมายเดียวกันกับไวษณพ122 อีกท้ังจารึกอัญชัยวรมันที่

กล่าวถึงการบูชาพระกปิลวาสุเทวะก็ได้กล่าวถึงปรมาตมันของพระนารายณ์ในภายหลัง และจารึกทวา

รกเด็ยก็ได้อธิบายรายละเอียดของพระวาสุเทวะมีลักษณะเป็นรูปบุคคลมีสี่กรที่ถือจักร สังข์ คทา และ

ธรณี จึงเป็นที่ชัดเจนว่าการเรียกนามพระวาสุเทวะนั้นก็หมายถึงพระวิษณุนั่นเอง ดังนั้นการจัดจำแนก

 

120 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 ส่วนไวษณพนิกายในวัฒนธรรมเขมร 
121 พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 100 – 101. 
122 กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 45. 
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ประติมากรรมออกเป็นนิกายย่อยในลัทธิไวษณพนิกายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 เป็นต้นมา อาจจะ

ก่อให้เกิดปัญหาได้ แต่อย่างไรก็ดีการจัดจำแนกเทวรูปตามนิกายนั ้นสามารถใช้เรียกได้กับ

ประติมากรรมในช่วงเริ่มแรกในประเทศอินเดีย เช่น เทวรูปจตุรวยูหะ แผงประติมากรรมรูปวีรบุรุษทั้ง

ห้าหรือปัญจวีระแห่งวฤษณิ เป็นอาทิ นอกจากนั้นทฤษฎีเรื่องพระนามของพระวิษณุจำนวน 24 รูป 

นั้นก็ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ควรมีการศึกษาต่อไป 

3.6.4 ประติมากรรม 

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายได้ปรากฏอย่างชัดเจนจากเนื้อหาจากจารึกทั้งสองหลักได้

แสดงการนับถือลัทธิไวษณพนิกายภายใต้อิทธิพลอาณาจักรเขมรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 

สอดคล้องกับการกำหนดอายุทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ ์เช ่นเดียวกัน แต่กระนั ้นหลักฐาน

ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุแสดงว่าลัทธินี้มีการเคารพนับถือก่อนช่วงเวลาดังกล่าวหลายศตวรรษ  

3.6.4.1 เทวรูปพระวิษณุ 

ประติมากรรมศิลารูปพระวิษณุ 4 กร (ภาพที่ 128) ย้ายมาจากศาลพระกาฬ 

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี กำหนดอายุพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 มีลักษณะเป็นประติมากรรม

พระวิษณุ 4 กร สลักบนหินควอร์ตไซต์ด้วยวิธีนูนสูง มีขนาดสูง 108 เซนติเมตร ทรงยืนตรง (สมภังค์) 

อยู่เหนือฐานที่ประดับด้วยแถบเม็ดไข่ปลาทรงกลมขนาดใหญ่ ส่วนประติมากรรมและฐานเชื่อมกัน

ด้วยแผ่นหลัง พระพักตร์ชำรุด ทรงสวมกิรีฏมกุฎทรงสี่เหลี่ยมที่มีการตกแต่งด้วยสี่เหลี่ยมขนมเปียก

ปูนตรงกลาง ทรงสวมกุณฑลแบบห้อยเป็นเส้นที่พระกรรณ ด้านหลังพระเศียรปรากฏศิรัศจักรทรง

กลม และมีประภามณฑลทรงกลมอยู่ถัดจากศิรัศจักร ทรงสร้อยพระศอขนาดใหญ่ พระหัตถ์ขวาหน้า

อยู่ที่ระดับพระโสณีค่อนข้างเลือนสันนิษฐานว่า อาจจะเคยทรงถือธรณีหรืออาจแสดงประทานพร พระ

หัตถ์ขวาหลังทรงจักรโดยหันจักรออกด้านข้าง ที่จักรปรากฏซี่จักรทางด้านนอก ส่วนทางด้านใน

ปรากฏเป็นดุมจักรทรงสามเหลี่ยม พระหัตถ์ซ้ายบนทรงถือวัตถุที่หักหายไป สันนิษฐานว่าเป็นสังข์ 

พระหัตถ์ซ้ายล่างชำรุด สันนิษฐานว่าทรงทำท่ากฏยวลัมพิตมุทราหรือวางพระหัตถ์บนพระโสณี พระ

วิษณุทรงนุ่งโธตียาวเลยครึ่งพระชงฆ์ ทรงเข็มขัดมัดเป็นปมวงรี และคาดด้วยกฏิสูตรตกเป็นวงโค้ ง 

และผูกเป็นโบขนาดใหญ่ที่ข้างพระโสณีแล้วทิ้งชายผ้าลงสู่พ้ืน 

ลักษณะของพระวิษณุองค์นี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียสมัยมถุราตอนปลาย 

ศิลปะอมราวดี และศิลปะคุปตะตอนต้น ซึ่งสามารถจัดเป็นกลุ่มเดียวกันกับพระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อ
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พระยาจักร อำเภออู่ทอง และพระวิษณุจากศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี123 กล่าวคือ การสร้าง

ประติมากรรมเป็นแบบนูนสูง ลักษณะของเครื่องประดับ ได้แก่ กิรีฏมกุฏทรงสี่เหลี่ยม มีศิรศจักรหลัง

พระเศียร การคาดผ้ากฏิสูตรเป็นวงโค้งแล้วผูกโบปล่อยชายที่ด้านข้าง  

 
ภาพที่ 128 พระวิษณุ จากศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี 

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

3.6.4.2 ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ 

ทับหลังพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ (ภาพที่ 129) ย้ายมาจากศาลพระกาฬ โดย

พระยาโบราณราชธานินทร์รวบรวมไว้ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ทับหลังชิ้นนี้สร้างด้วย

ศิลาประเภทหินทราย มีขนาดกว้าง 54.5 เซนติเมตร ยาว 118 เซนติเมตร และหนา 22 เซนติเมตร 

ปรากฏภาพสลักพระวิษณุ 4 กร ทรงบรรทมเหนือพญานาค หรือในรูปวิษณุอนันตศายิน (แต่ไม่

ปรากฏดอกบัวผุดจากพระนาภี) พระองค์ทรงบรรทมตะแคงขวา นำพระกรขวาข้างหนึ่งหนุนพระเศียร

ไว้ ส่วนพระกรขวาอีกข้างตั้งขึ้นแต่พระหัตถ์หักหายไป พระหัตถ์ข้างซ้ายหลังแนบพระวรกาย พระ

หัตถ์ซ้ายหน้าวางบนพระนาภีในระดับพระโสณี พระเศียรหักหายไปแต่แสดงอาการตั้ งพระองค์ขึ้น ที่

พระบาทปรากฏภาพบุคคลวางพระหัตถ์ขวาบนพระอูรุของพระวิษณุ ที่บริเวณภาพพื้นหลังหลังพระ

หัตถ์ซ้ายหลังของพระวิษณุปรากฏกอบัวสำหรับการกำหนดอายุนั้นอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 17 

 

123 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” ดำรง
วิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561 17,1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) : 74. 



 204 

ในศิลปะเขมรแบบบาปวน124 เป็นทับหลังประเภทภาพเล่าเรื ่องที่ไม่ปรากฏลายพันธุ์พฤกษา125 

เนื่องจากภาพยังไม่ปรากฏตัวเหราหรือมกรรองรับพระองค์ในขณะบรรทม รวมทั้งมีรูปแบบคล้ายกับ

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์จากปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีษะเกษ126 

 
ภาพที่ 129 ทับหลังพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ 

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

3.6.5 ปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่ในตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นศาสนสถานที่

เกี ่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ภายในวัดประกอบด้วยพระปรางค์ประธาน (ภาพที่ 130) วิหารหลวง 

และศาสนสถานขนาดเล็กจำนวนหนึ่ง127 แผนผังของวัดในสภาพปัจจุบันมีลักษณะตรงตามแผนผังการ

สร้างวัดในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้แก่ การสร้างปรางค์ประธาน มีระเบียงคดล้อมรอบ ด้านหน้ามีวิหาร

หลวง และที่ด้านหลังเป็นพระอุโบสถ128 รวมทั้งการสร้างปรางค์ประธานที่มีปรางค์ปราสาทขนาบ

 

124 ทับหลังศิลปะบาปวนแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ ทับหลังภาพเล่าเรื่องเต็มพื้นที่ไม่มีลายพันธุ์พฤกษา 
และทับหลังลวดลายพันธ์ุพฤกษาที่มีท่อนพวงมาลัย และภาพท่ีตรงกลาง ดูใน สมิทธิ ศิริภัทร์ และ มยุรี วีระประเสรฐิ
, ทับหลัง, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 24. 

125 สมิทธิ ศิริภัทร์ และ มยุรี วีระประเสริฐ , ทับหลัง, 24, 27, 106 – 107 ; หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ 
ดิศกุล, ศิลปะขอม, 74. 

126 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร , พัฒนาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบุรีตั้งแต่
พุทธศตวรรษท่ี 12 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 24 เล่ม 2, (นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 
78. 

127 กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุสถานท่ัวราชอาณาจักร, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ
, 2516), 106 – 107. 

128 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ลพบุรีหลังวัฒนธรรมเขมร, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2559), 18 – 22. 
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ด้านข้างในลักษณะของปรางค์ปราสาทสามยอด และการสร้างชั้นเชิงบาตรซ้อนชั้นในส่วนยอดที่ป้อมก็

ได้แสดงอิทธิพลเขมรที่สืบเนื่องยาวนานในลพบุรี129 

ข้อสันนิษฐานทางด้านอายุของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สามารถกำหนดอายุไว้ในช่วงก่อน

การสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 18 - กลางพุทธศตวรรษที่ 19130 ซึ่งถือเป็น

ช่วงเวลาสุดท้ายของวัฒนธรรมเขมรที่เมืองลพบุรี 

 
ภาพที่ 130 ปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ถ่ายจากด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

3.6.5.1 ทับหลังรูปพระกฤษณะสังหารคชสีห์ 

ทับหลังพระกฤษณะ (ภาพที่ 131) และช้างสามตัวปูนปั้นประดับที่ทับหลังที่ตรี

มุขด้านใต้ของปรางค์ประธาน มีลักษณะทางศิลปกรรมคล้ายกับศิลปะเขมรแบบบาปวน เพราะที่

 

129 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ลพบุรีหลังวัฒนธรรมเขมร, 23 ; สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวง
แห่งแผ่นดิน, พิมพ์ครั้งท่ี 4 (นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2560), 12 – 13.  

130 การกำหนดอายุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ได้มีผู้กำหนดอายุไว้หลายช่วง เช่น หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ 
ดิศกุล กำหนดอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ส่วนศาสตราจารย์ ฌอง พวสเซอลีเย กำหนดอายุไว้
ราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 สันติ เล็กสุขุม ได้กำหนดอายุไว้ราว 100 ปีก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรือปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 18 เป็นต้น ดังนั้นจึงขอกำหนดช่วงเวลาครอบคลุมทั้งหมดไว้ในไช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 18 - ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ดูใน ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ลพบุรีหลังวัฒนธรรมเขมร, 55 – 58 ; สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, บรรณาธิการ, 
ตามรอยภาพเก่า เล่ม 5 : ศิลปกรรมนอกกรุงเก่า, โครงการศูนย์รูปธรรมศึกษา คลังภาพโปษยะจินดา และหอ
นิทรรศน์รัตกสิกร (กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์รูปธรรมศึกษา คลังภาพโปษยะจินดา และหอนิทรรศน์รัตกสิกร, 2553), 
46 ; สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, 13 ; หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศ
ไทย, 31. 
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ส่วนกลางของทับหลังเป็นภาพเล่าเรื่อง มีท่อนพวงมาลัยแยกออกมา 2 ข้าง เหนือท่อนพวงมาลัยเป็น

ลายกระหนกที่พัฒนามาจากลายใบไม้ม้วน และด้านล่างทำเป็นลายใบไม้ม้วน พบว่ามี การสร้าง

ซ้อนทับ 2 ครั้ง คือ ระยะแรกทำเป็นรูปพระกฤษณะกำลังจับขาของคชสีห์ 2 ตัว ในอาการฟาดเหวี่ยง 

และระยะที่ 2 เป็นการปั้นรูปพระอินทร์ทรงช้าง 3 ตัว ทับภาพเล่าเรื่องเดิม ที่ด้านข้างซ้ายและขวา

ของช้างปรากฏรูปบุคคลที่เหลือเพียงส่วนล่างซึ่งนุ่งผ้ายาว131 

ข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับทับหลังพระกฤษณะสังหารคชสีห์ คือ การสร้าง

ภาพเล่าเรื่องพระกฤษณะประดับบนส่วนทับหลังของปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซ่ึงอาจจะ

เคยเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ นิกายไวษณพนิกาย ด้วยเหตุผลที่ว่าการสร้างรูปประดับศา

สนสถานล้วนมีความเกี่ยวข้องกับคติทางศาสนาที่ประจำศาสนสถานนั้น ๆ ประกอบกับได้มีภาพพระ

นารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ตรีมุขด้านทิศเหนือ ซึ่งในระยะต่อมาอิทธิพลพุทธศาสนาเจริญขึ้นจึงได้ดัดแปลง

เฉพาะภาพพระกฤษณะเป็นพระอินทร์ตามคติพุทธศาสนาแทน132 แต่กระนั้นอาจจะตีความได้ในอีก

มุมมองหนึ่ง เนื่องจากไม่พบหลักฐานเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายอื่นนอกเหนือจากภาพปูนปั้น จึงไม่

สามารถยืนยันได้ว่าลัทธิไวษณพนิกายเคยเป็นลัทธิประจำวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งช่างอาจจะได้รับ

แรงบันดาลใจจากงานเขมรมาถ่ายทอดเพ่ือประดับศาสนสถานก็ได้ 

 
ภาพที่ 131 ทับหลังพระกฤษณะสังหารคชสีห์ บนตรีมุขด้านทิศใต้  

ปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 

 

131 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ลพบุรีหลังวัฒนธรรมเขมร, 41 – 44. 
132 เรื่องเดียวกัน, 46 – 47. 
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3.6.5.2 ภาพปูนปั้นพระนารายณ์บรรทมสินธุ์บนผนังตรีมุขด้านทิศเหนือ 

ภาพปูนปั้นพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ (ภาพที่ 132) เป็นภาพปูนปั้นบนโกลนศิลา

แลงประดับผนังบนตรีมุขด้านทิศเหนือ ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยและเค้าโครงเท่านั้น ได้แก่ ส่วน

พญานาคที่ทอดตัวยาว ยกเศียรทั้งเจ็ดขึ้นแผ่เป็นพังพาน ที่ด้านบนเหนือพญานาคมีรูปบุคคลที่หลุด

หายทั้งหมด ที่ด้านปลายหางของพญานาคเป็นรูปสตรีในท่าพนมมือ 2 – 3 คน ที่ด้านใต้ของลำตัว

พญานาคแสดงด้วยฉากโลกใต้น้ำซึ่งมีปลาแหวกว่ายอยู่  สามารถกำหนดอายุในช่วงเดียวกันกับอายุ

ของปรางค์ประธานในพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 เนื่องจากเป็นการตกแต่งปูนปั้นบนศิลาแลงเดิม และ

สามารถตีความได้ว่าศาสนสถานแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกาย แต่กระนั้นอาจจะเป็น

งานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะเขมรในยุคก่อนหน้าก็ได้133 

 
ภาพที่ 132 ภาพปูนปั้นพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ประดับผนังบนตรีมุขด้านทิศเหนือ 

ปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 

โดยสรุปแล้วการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองลพบุรีโบราณ พบหลักฐานที่แสดงถึงลัทธิ

นี้ตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 คือ เทวรูปพระวิษณุจากศาลพระกาฬได้แสดงความสัมพันธ์บาง

ประการกับพระวิษณุที่พบในเมืองโบราณอู่ทอง และศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอันจะกล่าวถึงใน

บทถัดไป หลังจากนั้นการนับถือลัทธิไวษณพนิกายซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าผู้ปกครองที่เมืองลพบุรีได้

อุปถัมภ์ลัทธินี้ภายใต้การบูชาเทวรูปพระกปิลวาสุเทวะ (จารึกอัญชัยวรมัน) หรือพระกัมรเดงอัญศรี

บรมวาสุเทพ (จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี) ซึ่งแสดงความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรเขมรโบราณภายใต้สมัย

 

133 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ลพบุรีหลังวัฒนธรรมเขมร, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2559), 47 – 49. 
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พระเจ้าชัยวรมันที ่ 4 และสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที ่ 1 ซึ ่งในระยะหลังนี ้ได้แสดงถึงอิทธิพลของ

อาณาจักรเขมรโบราณอย่างชัดเจน และช่วงสุดท้ายลัทธินี้ได้เปลี่ยนจากการนับถือทางพราหมณ์มา

เป็นภาพปูนปั้นประดับพุทธสถานในพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 

3.7 เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.7.1 ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ 

เมืองศรีเทพ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำแหน่งของเมืองอยู่ในบริเวณ

ขอบด้านตะวันตกของที่ราบสูงโคราช มีแม่น้ำสำคัญ 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำป่าสักทางทิศตะวันตก ห่าง

ออกมาประมาณ 5 กิโลเมตร และลำน้ำเหียงทางทิศตะวันออกของตัวเมือง ประมาณ 2 กิโลเมตร134 

เมืองศรีเทพมีลักษณะเป็นเมืองคูน้ำคันดินที่ประกอบด้วยเมืองชั้นใน และเมืองชั้นนอก ที่

มีอาณาเขตติดต่อเนื่องกัน ลักษณะของเมืองชั้นในค่อนข้างกลม ส่วนเมืองชั้นนอกเป็นสี่เหลี่ยมมมุมน 

ทั้งสองบริเวณมีซากโบราณสถาน เนินดินที่อยู่อาศัย และบ่อน้ำกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ แต่ที่เมืองในพบ

โบราณสถานที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางเมือง โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ โบราณสถานเขาคลังใน 

ปรางค์สองพ่ีน้อง และปรางค์ศรีเทพ135 

ทางด้านพัฒนาการเมือง ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 5 – 7 พบร่องรอยการอยู่อาศัย

ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ทั้งที่ภายในเมืองศรีเทพ และบริเวณโดยรอบ เช่น แหล่ง

โบราณคดีบ้านหนองแดง แหล่งโบราณคดีบ้านหนองหมู ฯลฯ ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 7 – 11 เป็น

ช่วงการติดต่อค้าขายกับดินแดนภายนอก พบหลักฐานที่สำคัญ เช่น ลูกปัดแก้ว เครื่องประดับที่ทำ

จากเปลือกหอยทะเล เป็นต้น ซ่ึงการติดต่อกับภายนอกได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนไปทีละน้อย136 

จนกระท่ังในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 เมืองศรีเทพก็เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์พบจารึกมีเนื้อหา

แสดงถึงการปกครองด้วยกษัตริย์และมีระบบวรรณะ คือ จารึกบ้านวังไผ่ และจารึกเมืองศรีเทพ137 

จารึกบ้านวังไผ่ พบที่บ้านวังไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 เป็น

จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต มีเนื้อหาแสดงประวัติของกษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้เป็นพระราชนัดดา

 

134 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2550), 11, 15. 
135 เรื่องเดียวกัน, 17, 19, 83 – 109. 
136 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 37 – 38. 
137 รวมทั้งจารึกท่ีเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาอีกจำนวนมาก ดูใน เรื่องเดียวกัน, 135 – 139. 
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ของพระจักรพรรดิซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปฤถิวีนวรมัน ต่อจากนั้นเป็นการสดุดีพระเกียรติ

ของพระองค์เทียบได้กับพระเจ้าศรีภววรมัน138 สำหรับพระเจ้าภววรมันที่ถูกกล่าวถึงนี้ เมื่อพิจารณา

ควบคู่ไปกับการกำหนดอายุของจารึกก็น่าจะเป็นพระเจ้าภววรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรเจนละ 

ประเด็นเรื่องกษัตริย์พระองค์นี้ได้มีการตีความถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกษัตริย์แห่ง

อาณาจักรเจนละไว้ 2 แนวคิด คือ แนวคิดที่ 1  กษัตริย์พระองค์นี้คือพระองค์เดียวกันกับพระเจ้า

ภววรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรเจนละ139 ส่วนแนวคิดที่ 2 สันนิษฐานว่าพระองค์เป็นผู้นำท้องถิ่นของศรี

เทพที่กล่าวอ้างความยิ่งใหญ่เทียบเสมอพระเจ้าภววรมันที่ 1 เพียงเท่านั้น140  

จารึกเมืองศรีเทพ พบที่เมืองโบราณศรีเทพ กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12141 เป็น

จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต เนื้อหาบางช่วงได้ระบุว่า “… ธิดาของฤษีนั้นไม่กระทำ ...” แสดง

ถึงการมีอยู่ของศาสนาพราหมณ์ในเวลานั้น อีกท้ังได้ระบุต่อไปว่า “... อันเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดิน

ผู้มีประโยชน์ ... บุญ (ความดี) ...”142 เป็นการสนับสนุนเนื้อหาจากจารึกบ้านวังไผ่เกี่ยวกับระบบการ

ปกครองโดยกษัตริย์ที่มีความเก่ียวข้องใกล้ชิดกับฤษีหรือพราหมณช์าวอินเดียที่อาศัยในเมืองศรีเทพ143 

ทางด้านศาสนาพบหลักฐานการนับถือทั้งพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ สำหรับ  

ศาสนสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ที่เมืองศรีเทพ ได้แก่ ปรางค์ฤษี (พุทธศตวรรษที่ 16) ปรางค์สอง

พี ่น้อง และปรางค์ศรีเทพ (พุทธศตวรรษที ่ 16 – 17) ล้วนเป็นศาสนสถานลัทธิไศวนิกาย พบ

โบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น ศิวลึงค์ ฐานโยนิ ชิ้นส่วนโคนนทิ และทับหลังอุมามเหศวร จากปรางค์สองพ่ี

 

138 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14, 
139 – 143. 

139 Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.VII, 156 – 158. 
140 โคลด ชาคส์, “เขมรในประเทศไทย: ข้อมูลที่ปรากฏในจารึก (Les Khmers en Thaïlande: ce 

que nous disent les inscriptions)” ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นจนถึงคริสตวรรษที่ 15: การ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศสไทยครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 36 – 54, อ้างถึงใน 
อนุรักษ์ ดีพิมาย, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19” 
(วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563), 69. 

141 รูปอักษรบางตัวสามารถกำหนดอายุได้เก่าถึงพุทธศตวรรษที่ 11 ดูใน กรมศิลปากร, จารึกใน
ประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11 – 14, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม, 70. 

142 เรื่องเดียวกัน, 68 – 70. 
143 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 114. 
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น้อง144 เทวรูปพระศิวะจากปรางค์ศรีเทพ145 ศิวลึงค์จากปรางค์ฤษี146 เป็นต้น ส่วนหลักฐานทาง

โบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกาย พบหลักฐานเฉพาะที่เป็นจารึก และประติมากรรมเท่านั้น 

ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานที่ชี้ชัดถึงศาสนสถานของลัทธิไวษณพนิกายได้อย่างชัดเจน 

3.7.2 จารึก 

จารึกเกี่ยวกับไวษณพนิกาย พบโดย H.G. Quaritch Wales เป็นจารึกหินชีสต์ (ภาพที่ 

133) กำหนดอายุในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 11 พบบนพื้นดินห่างจากปรางค์สองพี่น้อง

ออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 60 ฟุต มีขนาดสูง 3 ฟุต 6 นิ้วครึ่ง จารึกมีลักษณะเป็นแท่งมียอด

คล้ายดอกบัวตูม เป็นจารึกอักษรอินเดียเหนือแถบเดคข่านใช้ภาษาสันสกฤต ข้อความจากจารึก

ค่อนข้างเสียหาย บรรทัดที่ 1 สามารถอ่านและแปลได้ว่า “... วีรบุรุษแห่งไวษณพ ... ผู้ซื่อตรง ...” 

ส่วนบรรทัดที่ 2 เป็นกล่าวถึง พระราม และพระลักษมณ์147 

จากเนื้อหาของจารึกถึงแม้จะมีจำนวนน้อย และไม่ได้ใจความมาก แต่ก็สนับสนุนว่ามีการ

นับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 เมื่อพิจารณาร่วมกับเนื้อหาในจารึก

เมืองศรีเทพที่ระบุถึงธิดาฤษีหรือธิดาของพราหมณ์ จึงอาจจะพิจารณาว่าพราหมณ์เหล่านั้นคงมีการ

นับถือลัทธิไวษณพนิกาย ประกอบกับในช่วงท้ายของจารึกเมืองศรีเทพ และจารึกบ้านวังไผ่ที่กล่าวถึง

กษัตริย์ และพระราชวงศ์ ซ่ึงอาจจะมีความเก่ียวข้องกับลัทธิไวษณพนิกายก็เป็นได้  

 

144 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 97 – 101. 
145 เรื่องเดียวกัน, 105 – 117. 
146 กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีปรางค์ฤษี (ST’06 : PRS), (กรุงเทพฯ : 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร, 2551), 61 – 69. 
147 H.G. Quaritch Wales, Dvaravati : the earliest Kingdom of Siam (6th-11th century 

A.D.), (London : Bernard Quaritch, 1969), 25. 



 211 

 
ภาพที่ 133 จารึกเก่ียวกับไวษณพนิกาย เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(ท่ีมา: H.G. Quaritch Wales, Dvaravati : the earliest Kingdom of Siam (6th-11th century 

A.D.), (London : Bernard Quaritch, 1969), Plate IV.) 

3.7.3 ประติมากรรม 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย ได้ปรากฏอยู่ที่เมือง

ศรีเทพ และในช่วงเวลาเดียวกันกับการบูชาพระวิษณุในลัทธิไวษณพนิกายได้เกิดขึ้นไปพร้อมกันกับ

การบูชาพระสูรยะ ในลัทธิเสาระ148 ซึ่งได้พบรูปพระสูรยะเป็นจำนวนมากในเมืองศรีเทพเช่นเดยีวกัน 

สำหรับการนับถือพระสูรยะที่เมืองศรีเทพนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ได้มีการเสนอ

แนวความคิดไว้ 2 แนวทาง คือ พระสูรยะที่เมืองศรีเทพเป็นเทพเจ้าชั้นรองในลัทธิไวษณพนิกาย

เนื่องจากไม่พบจารึก และศาสนสถานที่ชี้ชัดถึงการบูชาเทพองค์นี้เหมือนที่กัมพูชา149 และเกาะชวา150 

 

148 พิริยะ ไกรฤกษ์กำหนดอายุพระสูรยะจากเมืองศรีเทพในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 13 ดูใน 
พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 109. 

149 ในบริเวณปากแม่น้ำโขงพบเทวรูปพระสูรยะในศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนครหลายองค์ ส่วนจารึก
บางหลักก็ได้แสดงการเคารพบูชาในหมู่ศกพราหมณ์  แต่กระนั้นก็ยังมีความคลุมเครืออยู่ นอกจากนั้นได้พบ
ประติมากรรมพระสูรยะและศาสนสถานที่แสดงถึงการบูชาลัทธินี ้อย่างชัดเจนที่แหล่งโบราณคดีก่อท๊าป ดูใน 
กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม , 62 – 64 ; Le, “Indian Values in Oc Eo Culture 
Case Study – Go Thap, Dong Thap Province,” ASRJETS 25,1 (2016) : 169 – 180. 

150 ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ และศิวพงศ์ สีเสียดงาม ได้อ้างบทความของ Edi Sedyawati ที่กล่าวถึง 
การบูชาพระสูรยะบนเกะชวาจากจารึกของพระเจ้าปูรณวรมัน คือ จารึกจียารูเตินที่มีรูปพระบาทคู่ว่าเกี่ยวข้องกับ
พระสูรยะที่มีหน้าที่ก้าวพระบาทสามเวลา และจารึกจัมบูได้ปรากฏคำว่า วรมัน ที่แปลว่าเกราะ ก็หมายถึงพระสูรยะ 
ซึ่งแท้จริงแล้วเนื้อหาจากจารึกได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นพระวิษณุบาท รวมทั้งคำว่า วรมัน ก็ปรากฏใช้เป็นพระนาม
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ส่วนแนวคิดท่ี 2 กล่าวว่า พระสูรยะเป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะลัทธิใหญ่ของเมืองศรีเทพเนื่องจากพบ

ประติมากรรมพระสูรยะเป็นจำนวนมากที่เมืองโบราณแห่งนี้151  

สำหรับแนวความคิดท้ังสองล้วนมีความเป็นไปได้ แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของพัฒนาการทาง

ศาสนาที่ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่าพระวิษณุเคยเป็นหนึ่งในเทพเจ้ากลุ่มแสงอาทิตย์ในสมัยพระเวทก็

ตาม152 แต่ในสมัยปุราณะได้เกิดเทพสำคัญทั้งสามขึ้น ส่วนพระสูรยะได้กลายเป็นเทพเจ้าองค์รอง ซึ่ง

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 การบูชาพระสูรยะก็ได้กลายเป็นลัทธิเอกเทศซึ่งอาจจะมีความเป็นไป

ได้ว่าการบูชาพระสูรยะท่ีเมืองศรีเทพก็ถือเป็นลัทธิหนึ่งแยกออกจากไวษณพนิกายก็เป็นได้ แต่อย่างไร

ก็ตามประเด็นการศึกษาเรื่องลัทธิที่บูชาพระสูรยะนี้ก็ยังคงต้องมีการศึกษาต่อไป153  

ดังนั้นด้วยสาเหตุดังกล่าวในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงจะขอไม่กล่าวรายละเอียดของพระสูรยะ

จากเมืองศรีเทพ ซึ่งจะเน้นเฉพาะประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุ และพระกฤษณะโควรรธนะเท่านั้น 

ประกอบด้วยเทวรูปพระวิษณุเลขทะเบียน ก.ข. 11 และพระวิษณุเลขทะเบียน ก.ข.25 ก.ข.26 และ 

01/23/2511 พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ ก.ข.8 และ ก.ข.17 แผ่นทองคำรูปพระวิษณุ และเทวรูป

สำริดพระวิษณุจากเขาคลังใน 

 

ของชนชั้นสูงทั้งในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการนับถือพระสูรยะ ดูใน Edi 
Sedyawati,  “The Sun in Indonesian Culture,” in The Sun (in Myth and Art), (Great Britain : Thames 
and Hudson, 1993), 195 – 198, อ้างถึงใน ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, “การนับถือพระสุริยะในดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19,” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 
325 – 327 ; ศิวพงศ์ สีเสียดงาม, “ศิลปกรรมในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ,” 
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 223 – 226. 

151 กนกวลี สุริยะธรรม, “ร่องรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 ที่
พบบริเวณชุมชนเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์,” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2541), 43 – 44 ; พิกุล สมัครไทย, “คติความเชื่อเรื่องพระสุริยะที่พบจากประติมากรรมที่เมืองโบราณศรีเทพ,” 
(สารนิพนธศ์ิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 48. 

152 Rao, Elements of Hindu Iconography Volume 1, 74. 
153 นอกจากพระสูรยะที่เป็นประติมากรรมบุคคลแล้วก็พบในรูปของสูรยจักร พบที่เมืองนครปฐม

โบราณ และเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กรุงเทพฯ ดูใน; ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ “คติรูปพระสูรยะบนธรรมจักรใน
ศิลปะทวารวดี,” ดำรงวิชาการ 3,5 (มกราคม – มิถุนายน 2547) : 63 – 64 ; พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะ
ไทย, 109 – 110. 
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3.7.3.1 เทวรูปพระวิษณุ 

1) พระวิษณุเลขทะเบียน ก.ข.11 

พระวิษณุเลขทะเบียน ก.ข.11 (ภาพที่ 134) สลักแบบลอยตัวบนศิลา154 

ขนาด 205 เซนติเมตร ลักษณะเป็นพระวิษณุสี่กรทรงยืนเอียงพระวรกายแบบตริภังค์ ทรงกิรีฏมกุฏ 

พระเกศาหยิกลอนถึงพระศอ ทรงนุ่งผ้าสมพตที่สั้นรั้งแนบพระวรกาย รูปร่างสูงเพรียว พระกรทั้งสี่หัก

หายไปจึงไม่สามารถทราบว่าทรงถือวัตถุใดไว้ในพระหัตถ์ กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 – 13155 

 
ภาพที่ 134 พระวิษณุเลขทะเบียน ก.ข.11 จากเมืองศรีเทพ  

ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

(ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

2) พระวิษณุเลขทะเบียน ก.ข.25 ก.ข.26 และ 01/23/2511 

พระวิษณุเลขทะเบียน ก.ข.25 ก.ข.26 และ 01/23/2511 (ภาพที ่ 135) 

ประกอบด้วยชิ้นส่วน 3 ชิ้น ได้แก่ ส่วนพระเศียร ส่วนพระวรกาย และส่วนพระบาท156 มีลักษณะเป็น

 

154 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 146. 
155 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล ได้อรรถาธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาการเทวรูปจากเมืองศรีเทพในกลุ่ม

เทวรูปรุ่นเก่าว่าคงสร้างในเวลาไล่เลี่ยกันหรือเก่ากว่าเล็กน้อย จึงได้กำหนดอายุไว้ในพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ดูใน 
หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 11 – 13. 

156 จากข้อมูลของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระบุว่า ชิ้นส่วนทั้งสามพบไม่พร้อมกัน สำหรับ
ชิ้นส่วนพระวรกายนั้น H.G. Quaritch Wales เคยพบภายในห้องปรางค์ศรีเทพ แต่กระนั้นก็ไม่สามารถพิจารณาว่า
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พระวิษณสุี่กรศิลาสลักแบบลอยตัว ขนาด 107.5 เซนติเมตร พระวิษณุแสดงในท่ายืนเอียงพระวรกาย

ในท่าตริภังค์ ทรงกิรีฏมกุฏ พระกรทั้งสี่หักหายไป พระกรหลังแสดงการแยกออกจากพระกรหน้าที่

บริเวณข้อศอก ลักษณะคล้ายพระวิษณุ ก.ข. 11157 กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 

 
ภาพที่ 135 พระวิษณุเลขทะเบียน ก.ข.25 ก.ข.26 และ 01/23/2511  

ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

3.7.3.2 เทวรูปพระกฤษณะ 

1) พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ ก.ข.8 

พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ ก.ข. 8 (ภาพที่ 136) สลักบนศิลาแบบลอยตัว 

มีขนาด 104 เซนติเมตร แสดงเป็นรูปพระกฤษณะประทับยืนเอียงกายแบบตริภังค์ มี 2 กร ซึ่งหักหาย

ทั้งหมด158 ทำเกศาหยิกลอนปรกพระปฤษฎางค์ พระกรข้างซ้ายมีลักษณะยกขึ้นสูง ทรงนุ่งผ้าสั้นคาด

 

พระวิษณุองค์นี ้เคยประดิษฐานที่ปรางค์แห่งนี ้มาก่อน เนื ่องจากถูกวางอยู่บนระดับชั้นดินปัจจุบัน ดูใน H.G. 
Quaritch Wales, Dvaravati : the earliest Kingdom of Siam (6th-11th century A.D.), 23. 

157 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 147. 
158 เรื่องเดียวกัน, 148. 
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ด้วยเข็มขัดทรงรีขนาดเล็ก สามารถเทียบได้กับประติมากรรมพระกฤษณะโควรรธนะจากวัดเกาะ 

ประเทศกัมพูชา ในศิลปะเขมรแบบพนมดา159 กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 

 
ภาพที่ 136 พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ ก.ข.8 

ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

2) พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ ก.ข.17 

พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ ก.ข.17 (ภาพที่ 137) สลักบนศิลาแบบลอยตัว 

ขนาด 118 เซนติเมตร เป็นพระกฤษณะยืนเอียงพระวรกายหรือตริภังค์ พระเกศาหยิกลอนปรกพระ

ปฤษฎางค์ และสวมกิรีฏมกุฏแบบแปดเหลี่ยม สำหรับการสร้างกิรีฏมกุฏทรงกระบอกที่ถากมุมจน

กลายเป็นแปดเหลี่ยมซึ่งได้ใช้เจาะจงกับเทพเจ้าบางองค์ คือ พระสูรยะ และพระกฤษณะ จึงเป็นไปได้

ว่าเป็นการสร้างประติมานวิทยาแบบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้160 ทรงนุ่งผ้าสั้นที่คาดด้วยเข็มขัด

ซึ่งชำรุดไป กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 – 13161 

 

159 พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้กล่าวถึงลักษณะของพระกฤษณะองค์นี้คล้ายกับพระกฤษณะพนมดารุ่นแรก 
กำหนดอายุในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งเก่ากว่าพระกฤษณะ ก.ข. 17 ดูใน พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่ง
ศิลปะไทย, 108 – 109. 

160 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 82 – 83. 

161 พิริยะ ไกรฤกษ์ กำหนดอายุพระกฤษณะ ก.ข. 17 ไว้ในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งอ่อน
กว่าพระกฤษณะ ก.ข. 8 ดูใน พิริยะ ไกรฤกษ,์ รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 109. 
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ภาพที่ 137 พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ ก.ข.17 

ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

3.7.3.3 แผ่นทองคำรูปพระวิษณุ 

แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุจำนวน 2 ชิ้น ระบุว่าได้มาจากเมืองศรีเทพ สำหรับ

แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุชิ้นที่ 1 (ภาพที่ 138) ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นอร์ตันไซมอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา162 กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 ขนาดความสูง 30.2 เซนติเมตร และกว้าง 16.2 

เซนติเมตร แสดงรูปพระวิษณุสี่กรยืนตริภังค์บนแท่นสี่เหลี่ยม ทรงกิรีฏมกุฏที่ทำยอดเป็นดอกบัวบาน 

สวมกุณฑลแบบห่วง พระหัตถ์ขวาด้านหน้าทรงถือธรณีไว้ที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาหลังทรงถือจักร 

พระหัตถ์ซ้ายดานหลังทรงถือสังข์ และพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าทรงวางบนคทา ทรงนุ่งสนับเพลาคาด

ด้วยกฏิสูตรในแนวนอนที่ผูกโบไว้ที่พระโสณีขวา แล้วคาดเข็มขัดโลหะอีกทีหนึ่ง ที่ด้านขวาพระวิษณุ

แสดงเป็นรูปบุคคลกำลังยืนถือดอกบัวหนึ่งดอก 

แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุชิ้นที่ 2 (ภาพที่ 139) ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์

ศิลปะคลีฟแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดอายุในช่วงเวลาเดียวกัน มีขนาดความสูง 7.6 

เซนติเมตร และกว้าง 4.5 เซนติเมตร แสดงรูปพระวิษณุสี่กรยืนตริภังค์บนแท่นสี่เหลี่ยม ทรงกิรีฏมกุฏ

แปดเหลี่ยมมีการตกแต่งด้วยตาบที่กะบังหน้า สวมเครื่องประดับน้อยกว่าชิ้นที่ 1 พระหัตถ์ขวา

ด้านหน้าทรงถือธรณีไว้ในระดับพระอุระ พระหัตถ์ขวาด้านหลังทรงถือจักร พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังทรง

ถือสังข์ และพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าวางไว้บนคทา ทรงนุ่งสนับเพลาแล้วคาดด้วยกฏิสูตรที่พระโสณี  

 

162 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 155. 
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ภาพที่ 138 แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุ ชิ้นที่ 1 จากเมืองศรีเทพ 

(ท่ีมา: https://www.nortonsimon.org/art/detail/F.1972.19.2.S/) 

 

ภาพที่ 139 แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุชิ้นที่ 2 จากเมืองศรีเทพ 

(ท่ีมา: https://www.clevelandart.org/art/1973.75#) 

3.7.3.4 เทวรูปสำริดพระวิษณุ และพระลักษมี 

เทวรูปพระวิษณุและพระลักษมี (ภาพที่ 140) พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี

เขาคลังใน ด้านทิศใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นรูปพระวิษณุสำริด ขนาดสูง 14 เซนติเมตร กว้าง 5.5 

เซนติเมตร แสดงเป็นพระวิษณุสี่กร ทรงถือธรณีที่พระหัตถ์ขวาด้านหน้า ทรงถือจักรที่พระหัตถ์ขวา

ด้านหลัง ทรงถือสังข์ที่พระหัตถ์ซ้ายด้านหลัง และทรงถือคทาขนาดเล็กไว้ในพระหัตถ์ซ้ายด้านหน้า 

นุ่งผ้าสั้นและชักชายผ้าออกที่พระนาภี แล้วปล่อยชายหางปลา 2 ชั้นที่ด้านหน้า ทรงสวมกระบังหน้า
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และรัดเกล้ารูปกรวย ทรงเครื่องประดับที่พระศอ พาหุรัดที่พระกร และทองพระบาท ลักษณะทั้งหมด

กำหนดในศิลปะเขมรแบบนครวัด กำหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 17163 

  
ภาพที่ 140 พระวิษณุ (ซ้าย) และพระลักษมี (ขวา) พบจากการขุดค้นเขาคลังใน เมืองศรีเทพ  

(ท่ีมา: ศุภวรรณ นงนุช, รายงานการวิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบในเมืองศรีเทพ ปีงบประมาณ 2545, 
(ม.ป.ท., 2545), 70.) 

โดยสรุปแล้วการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้

ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงการเคารพนับถือลัทธินี้แล้วตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 จากเนื้อหาของ

จารึกเกี่ยวกับไวษณพนิกาย ส่วนประติมากรรมที่พบที่เมืองศรีเทพถือได้ว่ามีปริมาณ และหลากหลาย

ทั้งทางด้านวัสดุ และรูปแบบของศิลปกรรมเป็นอย่างมาก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ช่วง

พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ได้แก่ ประติมากรรมพระวิษณุและพระกฤษณะโควรรธนะศิลา รวมทั้งแผ่น

ทองคำรูปพระวิษณุก็กำหนดอายุในช่วงเวลานี้ และระยะที่ 2 ในปลายพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นพระ

วิษณุและพระลักษมีสำริดพบที่เขาคลังใน ศิลปะเขมรแบบนครวัด 

  

 

163 ศุภวรรณ นงนุช, รายงานการวิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบในเมืองศรีเทพ ปีงบประมาณ 2545, (ม.
ป.ท., 2545), 69. 



 219 

3.8 เมืองโบราณศรีมโหสถ และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดปราจีนบุรี 

3.8.1 ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ 

เมืองโบราณศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่บริเวณ

ด้านทิศตะวันออกของที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง มีคลองหัวไผ่เชดเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำบางประกง

ซึ่งไหลทางด้านทิศเหนือของเมือง ปัจจุบันเมืองศรีมโหสถตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสระ

มะเขือ บ้านโคกวัด และบ้านหนองสะแก164 

สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองศรีมโหสถ ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดจากเทือกเขาดงพญาเย็น 165 และ

เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับเทือกเขาจันทบุรีที่ตั้งอยู่

ตอนกลาง มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยุบตัวลงไปเป็นที่ราบแคบ ๆ ครอบคลุมตั้งแต่พ้ืนที่บางส่วนของ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และต่อเนื่องไปยังที่ราบลุ่มโตนเลสาบใน

ประเทศกัมพูชา จึงทำให้สามารถติดต่อกับท่ีราบภาคกลางได้สะดวก เรียกพ้ืนที่นี้ว่า ฉนวนไทย166 

ดังนั้นที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของเมืองศรีมโหสถซึ่งอยู่ระหว่างที่ราบลุ่มภาคกลางของ

ประเทศไทย กับที่ราบลุ่มโตนเลสาบของประเทศกัมพูชาจึงทำให้สามารถติดต่อสัญจรทางบกระหว่าง

กันและกันได้ อีกทั้งยังมีแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลทำให้สามารถติดต่อกับดินแดนต่างประเทศได้ จึงทำให้

เมืองศรีมโหสถเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญ167 

ลักษณะแผนผังเมืองศรีมโหสถเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนขนาดกว้าง 700 เมตร ยาว 

1,500 เมตร ตั้งอยู่ในแนวแกนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต้ มีคันดินคูน้ำล้อมรอบ ที่

ตอนกลางของเมืองมีการขุดคูน้ำเชื ่อมระหว่างคูเมืองด้านทิศเหนือและทิศใต้มีชื ่อว่า คูลูกศร 

 

164 บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ และภัทรพงษ์ เก่าเงิน , เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ, (กรุงเทพฯ : 
สำนักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2548), 1 ; ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษา
เชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 116. 

165 บรรจบ เทียมทัด และนิคม มุสิกะคามะ, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี, (พระนคร : กรม
ศิลปากร, 2514), 4. 

166 ยุพดี เสตพรรณ, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (ปทุมธานี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ฯ, 2542), 29 ; วรรณี พุทธาวุฒิไกร, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 
2549), 19 ; กรมทรัพยากรธรณี, ธรณีวิทยาประเทศไทย, 6 

167 บรรจบ เทียมทัด และนิคม มุสิกะคามะ, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี, 5. 
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นอกจากนั้นเมืองศรีมโหสถยังมีระบบการจัดการชลประทานที่ดี โดยพบคันกั้นน้ำและคันดินหลาย

แห่งซึ่งมีประโยชน์ต่อการบังคับทิศทางของกระแสน้ำ168 (แผนที่ที่ 3) 

 
แผนที่ที่ 3 เมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

ภายในตัวเมืองประกอบด้วยโบราณสถาน เนินดิน สระน้ำ และบ่อน้ำกระจายอยู่มากกว่า 

100 แห่ง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดีและเจริญสืบต่อมาถึงสมัยที่เขมรเรืองอำนาจ จาก

การดำเนินการทางโบราณคดีพบโบราณวัตถุสถานจำนวนมาก มีข้อสังเกตว่าภายในเมืองคูน้ำคันดินได้

ปรากฏหลักฐานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ส่วนภายนอกเมืองพบหลักฐานของพุทธศาสนา169 

เมืองศรีมโหสถจัดเป็นเมืองท่าสำคัญในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง มีร่องรอยการ

ติดต่อค้าขายกับอินเดียตั้งแต่สมัยอินโด – โรมัน (พุทธศตวรรษที่ 5 – 9) หลักฐานทางโบราณคดี 

ได้แก่ ลูกปัดหินคาร์เนเลียนและหินอาเกต ลูกปัดแก้วมีแถบสี ในระยะนี้ได้พบการตั้งถิ่นฐานของชาว

อินเดียจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ดังปรากฏภาพสลักบนขอบสระแก้วคล้ายกับศิลปะอมราวดี (พุทธ

ศตวรรษที่ 6 – 9) และรอยพระพุทธบาทที่สระมรกต ต่อจากนั ้นในสมัยถัดมาพบโบราณวัตถุที่

เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์170 

 

168 บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ และ ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ, 3, 5. 
169 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 116 – 117. 
170 เรื่องเดียวกัน,  117. 
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ส่วนทางด้านจารึกที่พบที่เมืองศรีมโหสถมีจำนวน 6 หลัก โดยพบเป็นหลักศิลา 1 หลัก 

คือ จารึกเนินสระบัว กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 14 หรือ 16171 และเป็นจารึกบนเครื่องใช้สำริด 5 

ชิ้น กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 18172 ได้แก่ ขันทรงกลม ขันทรงรี กรอบคันฉ่อง เชิงเทียน และสังข์ 

จารึกทั้งหมดท่ีพบจากเมืองศรีมโหสถเป็นจารึกที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา 

โบราณสถานที่เมืองศรีมโหสถ ประกอบด้วยโบราณสถานภายในเมืองโบราณจำนวน 10 

แห่ง และเมืองโบราณสถานนอกเมืองจำนวน 14 แห่ง และเนินโบราณสถานจำนวน 133 แห่ง 

กระจายรอบเมือง173 โดยจำแนกจากลักษณะของแผนผังได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ แผนผังทรงกลมเป็น

พระสถูป แผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นเทวาลัยหรือหอพระ และแผนผังสี่เหลี่ยมเป็นพระวิหาร174  

สำหรับอาคารมีแผนผังเป็นสี่เหลี่ยมจัดเป็นเทวาลัยนั้นได้กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 

– 14 เป็นศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ เช่น โบราณสถานหมายเลข 22 พบพระคเณศ 

โบราณสถานหมายเลข 86 โบราณสถานหมายเลข 25 ซึ่งได้พบพระวิษณุ175 เป็นต้น 

3.8.2 โบราณสถานหมายเลข 25 และเทวรูปพระวิษณุ 

โบราณสถานหมายเลข 25 (ภาพที่ 141 - ภาพที่ 142) ตั้งอยู่ห่างจากคูเมืองด้านทิศใต้

ประมาณ 100 เมตร และอยู่ทางด้านตะวันตกของคูลูกศรประมาณ 80 เมตร เป็นโบราณสถานก่อด้วย

ศิลาแลงที่มีลักษณะแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีมุขและ

บันไดทางขึ้น ล้อมรอบด้วยแนวศิลาแลงเป็นระเบียงของศาสนสถาน อาคารชั้นในกว้างประมาณ 90 

เซนติเมตร ระหว่างระเบียงถึงตัวอาคารชั้นในมีการใช้ดินลูกรังอัดเป็นพื้นอาคาร ที่บริเวณตรงกลาง

 

171 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษท่ี 11 – 
14, 179 – 186 ; บัณฑิต ลิ ่วชัยชาญ และ ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ, 121 ; M. 
Rohanadeera, “New Evidence on Cultural Relations Between Sri Lanka and the Dvaravati Kingdom 
in Thailand,” Vidyodaya Journal of Social Science Vol. 2 (January – July 1988) : 47 – 63. 

172 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 จารึกอักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 17-18, (กรุงเทพฯ : 
หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 121 – 139. 

173 บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ และ ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ, 14, 37. 
174 สุกัญญา เบาเนิด, “การศึกษาพัฒนาการของโบราณสถานที่เมืองโบราณศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ 

อำเภอโคปปีบ จังหวัดปราจีนบุรี.” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2537), 
252 – 260. 

175 เรื่องเดียวกัน, 271 – 273. 
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ของอาคารชั้นในเป็นแท่นที่สามารถเข้าได้จากด้านหลัง แท่นนี้มีหน้าที่ใช้ในการประดิษฐานเทวรูปที่

ด้านหน้าของแท่นมีมุขยื่นออกมาทางทิศตะวันออก และที่มุมทั้งสี่ของอาคารชั้นในมีเสาศิลาแลงทรง

กลม หลักฐานที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี ได้แก่ รูปพระวิษณุจตุรภุชสลักติดกับส่วนฐานครึ่ง

วงกลม (ภาพที่ 143) ชิ้นส่วนพระหัตถ์ถือสังข์ และชิ้นส่วนพระหัตถ์ถือจักร (ภาพที่ 144)176 

สำหรับล ักษณะของโบราณสถานหมายเลข 25 ที ่ เม ืองโบราณศรีมโหสถ Hiram 

Woodward ได้กล่าวว่าเหมือนกันกับโบราณสถานหมายเลข 9 และ 17 ที่เมืองไบก์ถโน ประเทศ

เมียนมา177 จากการตรวจสอบพบลักษณะแผนผังที่คล้ายกัน คือ โบราณสถานทั้งสองแห่งที่ไบก์ถโน

อยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านบนมีการทำส่วนแท่นฐานเช่นเดียวกัน แต่กระนั้นก็ไม่พบหลักฐาน

ทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกาย พบเพียงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ และภาชนะดินเผา

แบบกดซี่ฟันเฟือง และชนิดตกแต่งแบบกดประทับลวดลายเท่านั้น178 

พระวิษณุจตุรภุชจากโบราณสถานหมายเลข 25 (ภาพที่ 145) มีความสูง 148 เซนติเมตร 

(ความสูงรวมส่วนฐานและเดือย 222 เซนติเมตร) มีลักษณะเป็นประติมากรรมสลักบนหินทรายแบบ

ลอยตัว ส่วนของประติมากรรมสลักติดกับฐานรูปครึ่งวงกลม ทรงกิรีฏมกุฏ พระกรรณประดับด้วย

กุณฑลแบบห่วงซึ่งแบบที่นิยมในศิลปะทวารวดี นุ่งผ้าโธตีบางแนบพระองค์ ยาวเหนือข้อพระบาทที่

ด้านหน้าทำเป็นจีบหน้านางหรือชายโจงกระเบนยาวจรดพ้ืน คาดเข็มขัดแบบมัดปมเป็นวงรี179 ไว้ใต้

พระนาภี พระโสณีมีผ้ากฏิสูตรคาดขวางที่มีการผูกเป็นโบไว้ที่ด้านขวาแล้วปล่อยชายยาวจรดพ้ืน พระ

หัตถ์บนทั้งสองข้างหักหายไป พระหัตถ์ขวาด้านล่างถือก้อนธรณีทรงกลม และพระหัตถ์ซ้ายด้านล่าง

วางบนคทา ซึ่งคทาได้สลักเป็นแกนค้ำยันเชื่อมยึดติดกับส่วนฐาน180  

เมื่อพิจารณาลักษณะของพระวิษณุองค์นี้แล้วสามารถเทียบเคียงกับพระวิษณุที่ได้รับ

อิทธิพลศิลปะราชวงศ์ปัลลวะ ได้แก่ พระวิษณุจากตวลเกาะ ประเทศกัมพูชาพระวิษณุจากเขาศรีวิชัย 

 

176 บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ และ ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ, 31 – 33. 
177 Woodward, The Art And Architecture Of Thailand From Prehistoric Times Through 

the Thirteenth Century, 47. 
178 Aung Thaw, Report on the excavations at Beikthano, 3 ; Luce, Phases of pre-pagan 

Burma : languages and history Volume I, 20 – 22. 
179 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล

ในเอเชียอาคเนย์, 263 – 264. 
180 บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ และ ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ, 97. 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี181 พระวิษณุจากอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี182 แต่กระนั้น พระวิษณุ

จากโบราณสถานหมายเลข 25 เป็นศิลปะเขมรแบบสมโบร์ไพรกุก แต่ก็ได้รับรูปแบบและเทคนิคจาก

ศิลปะมอญ (ทวารวดี) เช่น ทรงกุณฑลเป็นรูปห่วง การสลักภาพลอยตัวปราศจากวงโค้ง เป็นต้น 

ดังนั้นจึงเป็นศิลปะเขมรสกุลช่างในประเทศไทย183  สามารถกำหนดอายุในช่วงประมาณปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 12 – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 13184 

 
ภาพที่ 141 ภาพลายเส้นของโบราณสถานหมายเลข 25 เมืองโบราณศรีมโหสถ  

(ท่ีมา: บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ และ ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ, (กรุงเทพฯ : 

สำนักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2548), 33.) 

 

181 รศ. ดร. จีราวรรณ แสงเพ็ชร์ จัดอยู่ในแบบ B พระวิษณุที่ได้รับอิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ สมัย
ราชวงศ์ปัลลวะ ดูใน จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” 
ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561 17,1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) : 74 – 75. 

182 พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปะทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523), 122 – 
123. 

183 หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2543), 
39 – 41. 

184 พิริยะ ไกรฤกษ์ กำหนดอายุช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 13 ส่วนบัณฑิต ลิ่วชัยชาญ และภัทร
พงศ์ เก่าเงิน กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ดูใน พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 105 ; 
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ และ ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ, 97. 
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ภาพที่ 142 โบราณสถานหมายเลข 25 เมืองโบราณศรีมโหสถ  

ถ่ายจากมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

 
ภาพที่ 143 พระวิษณุ จากโบราณสถานหมายเลข 25 พบจากการขุดค้นฯในปี พ.ศ. 2518 – 2519  

(ท่ีมา: ศิริ ดวงดี และ วัชรินทร์ พุ่มพงษ์แพทย์, “รายงานการขุดแต่งและขุดค้น เทวสถานหมายเลข 

25 ตำบลโคกปีป กิ่งอำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี,” ศิลปากร 21, 2 (กรกฎาคม, 2520) : รูปที่ 5.) 

  
ภาพที่ 144 ชิ้นส่วนพระหัตถ์ถือจักร (ซ้าย) และสังข ์(ขวา) โบราณสถานหมายเลข 25 

(ท่ีมา: ศิริ ดวงดี และวัชรินทร์ พุ่มพงษ์แพทย์, “รายงานการขุดแต่งและขุดค้น เทวสถานหมายเลข 25 
ตำบลโคกปีป กิ่งอำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี,” ศิลปากร (กรกฎาคม, 2520) : รูปที่ 4, 19.) 
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ภาพที่ 145 พระวิษณุจตุรภุช จากโบราณสถานหมายเลข 25  

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 

3.8.3 โบราณสถานพานหิน และหลักฐานที่พบ 

โบราณสถานพานหิน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (ภาพ

ที่ 146 – ภาพที่ 147) ห่างจากเมืองศรีมโหสถไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 11 กิโลเมตร (แผน

ที่ที่ 4) โบราณสถานแห่งนี้เป็นเทวาลัยศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย อนึ่งโบราณสถานพานหิน

เป็นหนึ่งในโบราณสถานหลายแห่งในชุมชนโคกขวางอันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ตั ้งอยู่บนที่สูง เป็น

ชุมชนที่ไม่มีคูน้ำคันดิน สำหรับโบราณวัตถุเนื่องในศาสนาที่พบจากชุมชนโคกขวาง เช่น ศิวลึงค์ ฐาน

โยนิ พระคเณศ เป็นต้น185 นอกจากนั้นได้ที่ชุมชนโคกขวางมีสระน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง และมีแนว

ถนนหรือคันดินกันน้ำจากเมืองศรีมโหสถมายังชุมชนแห่งนี้186  

 

185 วิระดา ทองมิตร, “ศรีมโหสถ เมืองท่าแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออก,” เมืองโบราณ 44, 1 (มกราคม 
– มีนาคม, 2561) : 17 – 18. 

186 บรรจบ เทียมทัด และนิคม มุสิกะคามะ, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี, 6 – 7 ; สมศักดิ์ 
ทองมูลเมือง, “การศึกษาสิ่งก่อสร้างด้วยดินที่เรียกว่า "ถนนโบราณ" ภายในเขตจังหวัดปราจีนบุรี,” (สารนิพนธ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 46 – 48. 
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แผนที่ที่ 4 แสดงโบราณสถานพานหิน และเมืองโบราณศรีมโหสถ 

การขุดค้นทางโบราณคดีในปี พ.ศ. 2509 ได้พบฐานอาคารอยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยม กว้าง

ด้านละ 16 เมตร ยาวด้านละ 22.60 เมตร มีมุขยื ่นสี ่ทิศ ที ่ด ้านบนของโบราณสถานพบแท่น

ประติมากรรมศิลาแลง ขนาดกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.20 เมตร โบราณสถานแห่งนี้กำหนดอายุในช่วง

พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 โบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดค้นทางโบราณคดี ได้แก่ พระหัตถ์ซ้ายพระวิษณุ

ถือสังข์ทำจากหินสีเขียวขนาด 10 เซนติเมตร (ภาพที่ 148) กำไลศิลา ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา187 

นอกจากนั้นที่อำเภอดงศรีมหาโพธิได้พบชิ้นส่วนจักรและพระหัตถ์  (ภาพที่ 149) จึงเป็นหลักฐานที่

แสดงถึงการนับถือลัทธิไวษณพนิกายในบริเวณชุมชนโคกขวางนอกเมืองศรีมโหสถ 

 
ภาพที่ 146 ผังพ้ืนโบราณสถานพานหิน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

(ท่ีมา: บรรจบ เทียมทัด และนิคม มุสิกะคามะ, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี, 60.) 

 

187 บรรจบ เทียมทัด และนิคม มุสิกะคามะ, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี, 58 – 61. 



 227 

 
ภาพที่ 147 โบราณสถานพานหิน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

(ถ่ายจากมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้) 

 
ภาพที่ 148 ชิ้นส่วนพระหัตถ์ถือสังข์ จากการขุดค้นฯที่โบราณสถานพานหิน 

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 

 
ภาพที่ 149 ชิ้นส่วนจักร พบที่ดงศรีมหาโพธิ  

ได้รับบริจาคจาก นายเตียว ฮงหลี ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 
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3.8.4 ประติมากรรม 

นอกเหนือจากเทวรูปพระวิษณุท่ีพบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่โบราณสถานหมายเลข 

25 และชิ้นส่วนสังข์ท่ีโบราณสถานพานหินแล้ว ภายในจังหวัดปราจีนบุรีก็พบเทวรูปพระวิษณุอีกอย่าง

น้อยจำนวน 3 องค์ ซึ่งไม่ชัดเจนว่าเคลื่อนย้ายมาจากที่ใด แต่รูปแบบทางศิลปกรรมทั้งหมดได้แสดง

ลักษณะร่วมกันกับเทวรูปจากโบราณสถานหมายเลข 25 ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าพระวิษณุทั้งสาม

องค์อาจจะเคยประดิษฐานอยู่ที่ใดที่หนึ่งของเมืองโบราณศรีมโหสถก็เป็นได้ ประกอบด้วย พระวิษณุ

จากวัดโบสถ์ พระวิษณุจากวัดศรีมหาโพธิ์ และพระวิษณุจากวัดบ้านโคกวัด (แผนที่ที่ 5) 

การศึกษาเทวรูปพระวิษณุที่เมืองโบราณศรีมโหสถ และบริเวณใกล้เคียง ของจุฑาธัช 

สาหร่ายกาญจน์188 ให้ข้อคิดเห็นว่าเทวรูปทั้งหมดได้รับอิทธิพลจากเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครทั้งสิ้น

แต่ก็มีพัฒนาการในกลุ่มช่างพ้ืนถิ่นที่ไม่จำหลักประติมากรรมมีแกนวงโค้ง สำหรับประเด็นเรื่องแกนวง

โค้งนี้ผู้วิจัยค่อนข้างเห็นด้วย แต่เรื่องการรับรูปแบบพระวิษณุสวมหมวกกระบอกจากอาณาจักรเขมร

สมัยก่อนเมืองพระนครนั้นอาจจะค่อนข้างยากที่จะชี้ชัดได้ว่ารับมาจากกัมพูชา เนื่องจากที่คาบสมทุร

มลายูก็พบพระวิษณุลักษณะเดียวกันกับพระวิษณุจากเมืองโบราณศรีมโหสถ และบริเวณใกล้เคียง

เช่นเดียวกัน  

สำหรับข้อคิดเห็นแบบหลังนี้ Pierre Dupont189 กลับมองว่าพระวิษณุที่นุ่งโธตียาว และ

สวมกิรีฏมกุฏนี้อาจจะแผ่จากคาบสมุทรมลายู มายังเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี ผ่านเมืองศรีมโหสถ 

แล้วจึงแพร่กระจายในอาณาจักรเจนละ เช่น พระวิษณุจากตวลชุก พระวิษณุกำปงจามเก่า เป็นต้น190 

 

188 จุฑาธัช สาหร่ายกาญจน์, “การศึกษาประติมากรรมศาสนาพราหมณ์ในจังหวัดปราจีนบุรี,” 
(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2532), 115 – 116. 

189 Pierre Dupont, La statuaire preangkorienne, (Ascona, Suisse : Artibus Asiae, 1955), 
129. 

190 สอดคล้องกับแนวความคิดของ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงวินิจฉัยไว้ว่า พระวิษณุคาดกฏิสตูร
แบบตรงได้เริ่มจากภาคใต้แล้วจึงแพร่ไปยังภาคตะวันออก ดูใน ชาญมิตต์ นาคเกิด, “ร่องรอยหลักฐานการนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 ที่พบบริเวณเมืองโบราณศรีมโหสถ จั งหวัดปราจีนบุรี,” (สารนิพนธ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2541), 41 ; หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะใน
ประเทศไทย, พิมพ์ครั้งท่ี 12 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 11. 
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นอกจากนั้นข้อคิดเห็นที่น่าสนใจของ Hiram Woodwoard191 ได้กล่าวว่าประติมากรรม

ระยะแรกท่ีเมืองศรีมโหสถนี้มีความเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ และอาจจะจัดจำแนกแยกออกจากศิลปะใน

วัฒนธรรมทวารวดีได้ ซึ ่งหากกล่าวเช่นนี ้ก็สอดคล้องกับการจัดจำแนกประติมากรรมในศาสนา

พราหมณ์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 14 ที่พบตามเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งอยู่ในกลุ่ม

เทวรูปรุ่นเก่าอันเจริญไปพร้อมกับการสร้างศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในทวารวดี192 

 
แผนที่ที่ 5 ตำแหน่งที่พบพระวิษณุภายในจังหวัดปราจีนบุรี 

3.8.4.1 พระวิษณุจากวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

พระวิษณุจากวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

(ภาพที่ 150) เป็นประติมากรรมสลักบนหินทราย ขนาดความสูง 165 เซนติเมตร แสดงเป็นพระวิษณุ

ทรงยืน หันพักตร์ตรงสวม สวมกิรีฏมกุฏเตี้ย พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระเนตรเบิก พระกรรณประดับ

ด้วยกุณฑล พระนาภีป่อง พระปฤษฎางค์เว้าเข้า ทรงนุ่งโธตียาวเหนือข้อพระบาทในลักษณะบางแนบ

พระเพลา ชายผ้าด้านหน้าจีบทบแบบหน้านางแล้วปล่อยชายผ้าลงด้านล่างแต่ชายผ้าแหวกออก

ด้านข้าง ที่ขอบผ้าด้านบนขมวดชายพกเหน็บเป็นปมเล็ก ใต้พระนาภีมีริ้วผ้าเป็นริ้วแยกออกมา ที่พระ

โสณีทำกฏิสูตรแบบคาดตามแนวนอน และคงผูกเป็นโบไว้ที่พระโสณีด้านขวา พระบาททั้งสองข้างหัก

 

191 Woodward, The Art And Architecture Of Thailand From Prehistoric Times Through 
the Thirteenth Century, 89. 

192 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 11. 
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หายไป พระหัตถ์หักหายเหลือเพียงพระหัตถ์ซ้ายล่างเพียงพระหัตถ์เดียว พระวิษณุองค์นี้แสดง

ลักษณะกายวิภาคท่ีใกล้เคียงธรรมชาติ193 กำหนดอายุในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 12194 

 
ภาพที่ 150 พระวิษณุจากวัดโบสถ์ จ.ปราจีนบุรี 

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 

3.8.4.2 พระวิษณุจากวัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

พระวิษณุจากวัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี (ภาพที่ 151) เป็นประติมากรรม

สลักบนหินทราย ขนาดความสูง 173 เซนติเมตร มีลักษณะเหมือนกันกับพระวิษณุจากวัดโบสถ์ แสดง

เป็นพระวิษณุยืนตรง ทรงกิรีฏมกุฏที่เตี้ย เหลือพระกร 2 ข้าง ได้แก่ พระกรขวาด้าน และพระกรขวา

ด้านหลังเหลือเพียงบางส่วน พระวรกายแสดงกายวิภาคชัดเจน ทรงโธตียาวที่จีบทบที่ด้านหน้าแล้ว

คาดกฏิสูตรแนวนอนที่ยังหลงเหลือส่วนโบที่ข้างพระโสณีขวา แล้วคาดเข็มขัดแบบมัดปมเป็นวงรี พระ

ปฤษฎางค์เว้าเข้า ส่วนพระบาทหักหายไป กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 

 

193 บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ และ ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ, 95. 
194 พิริยะ ไกรฤกษ,์ รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 103. 
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ภาพที่ 151 พระวิษณุจากวัดศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

3.8.4.3 พระวิษณุจากวัดบ้านโคกวัด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

พระวิษณุจากวัดบ้านโคกวัด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ภาพที่ 152) 

เป็นประติมากรรมสลักบนหินทราย ขนาดความสูง 125 เซนติเมตร สภาพไม่สมบูรณ์เหลือเพียงท่อน

พระวรกายและพระเพลา แสดงเป็นพระวิษณุยืนตรง ทรงนุ่งโธตียาวบางแนบพระองค์ที่มีริ้วผ้าแบบ

ศิลปะปัลลวะตอนปลาย195 ชายผ้าด้านหน้าจีบทบแล้วปล่อยชายผ้าแล้วแยกออกที่พระเพลา คาดเข็ม

ขัดผูกหูกระต่ายอิทธิพลศิลปะปัลลวะ196 มีผ้ากฏิสูตรคาดขวางในแนวเฉียงแล้วผูกเป็นโบไว้ที่ด้านขวา 

แล้วปล่อยชายผ้าตกสู่ด้านล่างเพื่อใช้เป็นเครื่องยึดประติมากรรม พระวิษณุองค์เหมือนกันกับพระ

วิษณุจากเขาศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 – 13197 

 

195 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 286. 

196 เรื่องเดียวกัน, 263 – 264. 
197 บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ และ ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, เรียบเรียง, โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ, 99. 
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ภาพที่ 152 พระวิษณุจากวัดบ้านโคกวัด จ.ปราจีนบุรี 

ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  

ดังนั้นการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองโบราณศรีมโหสถ และบริเวณใกล้เคียง พบ

หลักฐานที่กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 เท่านั้น โดยพบหลักฐานเป็นประติมากรรม

เทวรูปที่แสดงความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบกับพระวิษณุที่พบในคาบสมุทรมลายู และประเทศกัมพูชา 

นอกจากนั้นก็พบศาสนสถานที่สำคัญจำนวน 2 แห่ง ที่ภายในเมืองโบราณศรีมโหสถ และภายนอกที่

บริเวณชุมชนโบราณโคกขวางซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนสำคัญที่อยู่ล้อมรอบเมืองโบราณศรีมโหสถที่แสดง

การเคารพนับถือลัทธิไวษณพนิกายเช่นเดียวกัน 

3.9 เมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี 

3.9.1 ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ 

เมืองเพนียดเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บริเวณบ้านเพนียดและบ้านสระบาป ตำบลคลอง

นารายณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในบริเวณที่ราบหน้าเขาสระบาป มีคลองนารายณ์ที่มีต้น

กำเนิดจากเขาสระบาปซึ่งไหลผ่านเมืองทางตอนเหนือและไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรี198  

 

198 สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, โบราณสถานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วันที่ 15 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ จังหวัดจันทบุรี , (ปราจีนบุรี : 
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, 2547), 9. 



 233 

ลักษณะของเมืองอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 2 

กิโลเมตร เคยมีคันดินล้อมรอบแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแนวกำแพงด้านทิศใต้199 ภายในเมืองเพนียดพบ

โบราณสถาน 4 แห่ง ได้แก่ เนินโบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง) โบราณสถานเพนียด เนินโบราณสถาน

ใกล้วัดทองทั่ว และเนินโบราณสถานวัดสมภาร (ร้าง)200 (แผนที่ที่ 6) 

สำหรับอายุสมัยของเมืองโบราณแห่งนี้ คือ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 18 โดยได้รับอิทธิพล

ของอาณาจักรเขมรโบราณ ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 และเด่นชัดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 

18 แล้วจึงปรากฏหลักฐานอีกครั้งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 เป็นต้นมา201 

 
แผนที่ที่ 6 ตำแหน่งโบราณสถานภายในเมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี 

 

199 อำพัน กิจงาม, รายงานเบื้องต้นการขุดตรวจโบราณสถานเมืองเพนียด, (กรุงเทพฯ : สำนักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 4 ปราจีนบุรี, ม.ป.ป.), 3 – 4. 

200 สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี,. โบราณสถานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วันท่ี 15 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ จังหวัดจันทบุรี, 9. 

201 อุไรวรรณ รัตนวิระกุล, “การศึกษาแหล่งโบราณคดี ณ วัดทองทั่วและบริเวณใกล้เคียง ตำบล
คลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 99 – 103. 
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3.9.2 จารึก 

3.9.2.1 จารึกวัดทองท่ัว-ไชยชุมพล 

จารึกวัดทองทั่ว – ไชยชุมพล (ภาพที่ 153) กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 

เป็นจารึกบนกรอบประตูอักษรปัลลวะ ภาษาเขมรโบราณ และภาษาสันสกฤต ประกอบด้วยจารึกที่

แตกออกเป็น 2 ชิ้น ได้แก่ จารึกชิ้นที่ 1 มี 16 บรรทัด และจารึกชิ้นที่ 2 มี 8 บรรทัด ปัจจุบันเก็บ

รักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก202 

ทางด้านเนื ้อหาประกอบด้วยพระราชโองการของพระเจ้าอีศานวรมันที ่ 1 

(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1158 – 1180) ทรงมอบหมายให้สร้างจารึก พร้อมทั้งทรงประทานข้าทาส 

โค และกระบือ นอกจากนั้นมีข้อความบางส่วนกล่าวถึงผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่จะถูกลงโทษ ความว่า 

… คำสั่งพระกัมรตางอัญนี้ ที่มีถึงมารตาญอนงค์ทั้งปวง สิ่งของเบื้องต้นที่มารตาญให้ทั้งปวง 

คือ ... ท่ีพวกเขาละเมิดคำสั่งพระกัมรตางอัญ พวกเขาจึงถูกลงโทษ ... ศิลาสกัดด้วยเหล็ก (ศิลาจารึก) 

ที่พระเจ้าศรีอีศานวรมันได้พระราชทานไว้ ... พร้อมกับคณะคนงานที่ต้องโทษ 42 คน โค 231 ตัว 

กระบือ 245 ตัว ...203 

จากข้อความข้างต้นสังเกตว่ามีการใช้คำว่า พระกัมรตาญ แทนพระเจ้าอีศานวร

มันที่ 1 และคำว่า มารตาญ เป็นตำแหน่งยศที่ต่ำกว่าคงเป็นข้าราชการของพระองค์หรือผู้ปกครองใน

ท้องถิ่น ดังนั้นตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นไป ที่เมืองเพนียดได้มีผู ้ปกครองใน

วัฒนธรรมเขมรแล้ว อีกประหนึ่งได้ คำว่า ศิลาที่สกัดด้วยเหล็ก อาจจะหมายถึงการสกัดศิลาเพ่ือ

นำมาใช้ก่อสร้างอาคาร เนื่องจากที่ภายในเมืองเพนียดปรากฏร่องรอยของซากโบราณสถานที่เนิน

โบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง) ลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่พบซากอาคารก่ออิฐล้อมรอบด้วยแนว

ศิลาแลง ซึ่งในบริเวณเดียวกันได้ค้นพบทับหลังศิลปะถาลาบริวัติ (พุทธศตวรรษที่ 12 – 13) จำนวน 2 

ชิ้น204 (ภาพที่ 154 – ภาพที่ 155) ซึ่งจากการกำหนดอายุของจารึกและทับหลังพบว่ามีอายุอยู ่ใน

 

202 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษท่ี 11 – 
14, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม, 128.  

203 เรื่องเดียวกัน, 131. 
204 ทับหลังศิลปะถาลาบริวัติอีกชิ้นหนึ่งที่พบในจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่วัดบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี ดูใน สมิทธิ ศิริภัทร์ และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง, 26, 60. 



 235 

ช่วงเวลาเดียวกัน205 แต่กระนั้นที่เนินโบราณสถานแห่งนี้ก็ได้พบโบราณวัตถุในสมัยต่อมา เช่น จารึก

เพนียด 1 กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 15 แผ่นศิลาจำหลักลายบุคคลที่กำหนดอายุไว้ราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 16 – 17 เป็นต้น 

 
ภาพที่ 153 จารึกวัดทองทั่ว – ไชยชุมพล 

(ที่มา: https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/image_detail/24931) 

 
ภาพที่ 154 ทับหลังหรือหน้าบัน จากเนินโบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง)  

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว 

 

205 อุไรวรรณ รัตนวิระกุล, “การศึกษาแหล่งโบราณคดี ณ วัดทองทั่วและบริเวณใกล้เคียง ตำบล
คลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 18, 22 – 24, 48 – 49. 
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ภาพที่ 155 ทับหลังหรือหน้าบัน จากเนินโบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง)  

ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

3.9.2.2 จารึกเพนียด 1 

จารึกเพนียด 1 (จ.บ.2 หรือ K.479) (ภาพที่ 156) เป็นจารึกบนหินทรายสภาพ

ชำรุด จารด้วยอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรโบราณ ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านที่ 

1 มี 8 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 5 บรรทัด ข้อความในจารึกเหมือนกับจารึกหลักอื่นที่สร้างในรัชกาลของ

พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1432 – 1450) ได้แก่ จารึกพระตะบอง เสียมเรียบ 

นครจำปาศักดิ์ ตะโบงฆมุม บาพนม บันทายมาส และมาสัก206 ประกอบด้วยเนื้อหาที่กล่าวถึงวิธีการ

ปฏิบัติตนในอาศรม ได้แก่ หากเป็นสามัญชนต้องไม่สวมเครื่องประดับ ผู้ที่ผ่านอาศรมต้องลงเดิน ต้อง

ปฏิบัติตนให้เหมาะสม อีกทั้งอาศรมแห่งนี้เข้าได้เฉพาะนักบวช (ยกเว้นนักบวชที่ประพฤติตนไม่ดี)207 

ประเด็นที่สำคัญคือได้กล่าวถึงพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย และลัทธิไศวนิกาย ความว่า  

... เหล่าพราหมณ์ผู้นับถือองค์พระวิษณุ หรือองค์พระศิวะ รวมทั้งสาธุชนทั้งหลายสามารถ

จะพักผ่อนหลับนอน สวดท่องมนตร์ด้วยเสียงท่ีเบา และภาวนาได้ ณ ท่ีนั้น...208 

อีกท้ังยังกล่าวถึงข้อกำหนดของนักบวชประจำอาศรมที่ต้องดูแลเหล่าผู้ที่เดินทาง

มาอาศรมแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ กษัตริย์ ข้าราชการ และนักบวชของทั้งสองลัทธิ ดังนั้นจารึก

หลักนี้แสดงว่าที่เมืองเพนียดในพุทธศตวรรษที่ 15 มีการเคารพนับถือศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพ

 

206 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 60 – 61. 
207 เรื่องเดียวกัน, 63. 
208 เรื่องเดียวกัน, 63, 65. 
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นิกาย และไศวนิกาย ที่อยู่ร่วมในอาศรมเดียวกันโดยไม่แบ่งแย่งลัทธิ ประกอบกับได้พบส่วนพระเศียร

ของพระหริหระภายในเมืองเพนียดซึ่งสอดคล้องกันดีกับเนื้อหาจากจารึกที่เก่ียวข้องกับการเคารพบูชา

ศาสนาพราหมณ์ทั้งสองลัทธิ แต่กระนั้นรูปแบบทางด้านศิลปกรรมของพระเศียรพระหริหระ กำหนด

อายุในพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งมีอายุเก่ากว่าจารึก นอกจากนั้นยังพบหลักฐานที่แสดงถึงการใช้พื้นที่

ต่อเนื่องภายในเมืองเพนียด เช่น ทับหลังศิลปะไพรกเมง ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 13 

 
ภาพที่ 156 จารึกเพนียด 1 

(ท่ีมา: https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/image_detail/24819) 

3.9.3 เนินโบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง) 

โบราณสถานในเมืองเพนียดมีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เนินโบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง) 

โบราณสถานเพนียด เนินโบราณสถานใกล้วัดทองทั่ว และเนินโบราณสถานวัดสมภาร (ร้าง) ส่วนใหญ่

เป็นซากโบราณสถานที่หลงเหลือหลักฐานจำนวนไม่มากนัก ส่วนโบราณสถานเพนียดมีลักษณะเป็น

สิ่งก่อสร้างศิลาแลงในลักษณะแผนผังสี่เหลี่ยม อาจจะมีหน้าที่เกี ่ยวกับการกักเก็บน้ำ 209 สำหรับ

โบราณสถานที่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิไวษณพนิกาย คือ เนินโบราณสถานวัด

เพนียด (ร้าง) 

เนินโบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง) มีลักษณะเป็นเนินดินที่เดิมเป็นที่ตั ้งของวัดเพนียด 

ปัจจุบันถูกท้ิงร้างกลายเป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 3 เมตร อยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาด 20X40 เมตร เป็นฐานก่ออิฐที่ยกฐานสูงประมาณ 4 เมตร และพบร่องรอยแนวศิลาแลงอยู่ใน

ระดับต่ำกว่าส่วนฐานสันนิษฐานว่าเป็นกำแพงแก้วที่มีความกว้างประมาณ 1 เมตร และความยาว 15 

 

209 กรมศิลปากร, การปฏิบัติงานขุดค้นโบราณสถานเมืองเพนียด อ.เมือง จ.จันทบุรี ปฏิบัติงาน
ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2544, (ม.ป.ท., 2544), 3 – 5. 
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เมตร พบโบราณวัตถุท่ีสำคัญ ได้แก่ จารึกเพนียด 1 จารึกเพนียดหลักที่ 52 ทับหลังศิลปะถาลาบริวัติ

จำนวน 2 ชิ้น และแผ่นศิลาจำหลักลายบุคคลในอาคาร210 

3.9.4 ประติมากรรม 

โบราณวัตถุที ่พบจากเมืองเพนียด ประกอบด้วยโบราณวัตถุที ่เกี ่ยวเนื ่องกับศาสนา

พราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ได้แก่ ศิวลึงค์ พระคเณศสลักบนศิลา ชิ้นส่วนของรางโสมสูตร และฐาน

ประติมากรรม (โยนิ) ส่วนโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายประกอบด้วยเศียรพระหริหระ 

และชิ้นส่วนพระหัตถ์ของพระวิษณุ  

3.9.4.1 เศียรพระหริหระ 

เศียรพระหริหระ พบที่เมืองเพนียด (ภาพที่ 157) เป็นประติมากรรมหินทราย มี

ขนาด 13.2 เซนติเมตร และความกว้างสูงสุด 13 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นพระเศียรที่ติดกับส่วนของ

วงโค้งที่ด้านหลัง แสดงภาคพระศิวะในฝั่งขวา ทรงสวมชฎามกุฏ และปรากฏพระเนตรที่สามกลาง

พระนลาฏ ส่วนฝั่งซ้ายเป็นภาคพระวิษณุ ทรงกิรีฏมกุฏเรียบ ที่ทำกรอบของกิรีฏมกุฏติดกับกรอบพระ

พักตร์ ลักษณะดังกล่าวเป็นรูปแบบศิลปะพนมดา หมู่ที ่ 2 กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12211 

สำหรับชิ ้นส่วนพระเศียรของพระหริหระชิ ้นนี้ ระบุเพียงว่าพบที ่เมืองโบราณเพนียด และเป็น

โบราณวัตถุขนาดเล็กทำให้ขนย้ายได้ง่าย จึงมีอาจจะนำเข้ามาจากบริเวณอ่ืนก็เป็นได้  

จารึกวัดทองทั่ว-ไชยชุมพลก็ได้แสดงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้อาณาจักรเจนละได้

มีอิทธิพลเหนือเมืองเพนียดอย่างสมบูรณ์ และจารึกเพนียด 1 ในสมัยอาณาจักรเขมรก็แสดงถึงความ

แพร่หลายของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย และไวษณพนิกาย ได้เป็นที่ยอมรับนับถือภายในเมือง

แห่งนี้ซึ่งสอดคล้องกับการพบรูปพระหริหระองค์นี้ อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าการนับถือศาสนาแบบ

ผสมผสานที่เมืองเพนียดนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองการปกครองของอาณาจักรเจนละ 

และอาณาจักรเขมรเป็นอย่างมาก  

 

210 เรื่องเดียวกัน, 18 – 24. 
211 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 14. 
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ภาพที่ 157 พระเศียรพระหริหระ จากเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี  

จดัแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 

3.9.4.2 ชิ้นส่วนพระหัตถ์พระวิษณุ 

ชิ้นส่วนพระหัตถ์จากประติมากรรมพระวิษณุพบที่วัดสมภาร (ร้าง) 212 (ภาพที่ 

158) ประกอบด้วย ชิ้นส่วนพระหัตถ์ถือสังข์ ชิ้นส่วนพระหัตถ์ถือคทาแปดเหลี่ยม สลักจากหินทราย

เนื้อละเอียด พระหัตถ์ถือก้อนธรณี สลักจากหินทรายหยาบ และชิ้นส่วนคทาแปดเหลี่ยมสลักจากหิน

ทรายละเอียด ปัจจุบันเก็บรักษาที่วัดสระบาป213 

 
ภาพที่ 158 ชิ้นส่วนพระหัตถ์จากประติมากรรมพระวิษณุ จากเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี 

(ท่ีมา: อุไรวรรณ รัตนวิระกุล, “การศึกษาแหล่งโบราณคดี ณ วัดทองทั่วและบริเวณใกล้เคียง ตำบล

คลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดี

สมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 168.) 

 

212 อุไรวรรณ รัตนวิระกุล, “การศึกษาแหล่งโบราณคดี ณ วัดทองทั่วและบริเวณใกล้เคียง ตำบล
คลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 32. 

213 จากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2564 ได้สอบถามผู้ดูแลวัดสระบาป แต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันผู้ใดเก็บ
รักษา  
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เมื่อพิจารณาถึงลัทธิความเชื่อที ่พระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ที่ทรงนับถือลัทธิไศวนิกาย 

อย่างไรก็ตามจากจารึกกุกพระโกตพบที่กัมปงจามได้กล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของ และ

ทาส ถวายแด่รูปพระวิษณุที่มีนามว่า พระกมรเตงอัญศรีจักรตีรตถสวามิ214 จึงถือเป็นการเคารพบูชา

ลัทธิทั้งสองไปพร้อมกันจึงเป็นไปได้ว่าการรวมภาคพระศิวะกับพระวิษณุของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 

มีความเกี่ยวข้องในเชิงอำนาจทางการเมืองที่แผ่ขยายมายังบริเวณจันทบุรี 215 ถึงแม้ว่าจารึกของ

พระองค์ที่เมืองเพนียดโบราณจะไม่ได้กล่าวถึงการนับถือศาสนาที่ผสมผสานอย่างชัดเจน แต่ก็ได้

กล่าวถึงการสร้างสิ่งก่อสร้างบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นศาสนสถานที่ใช้ประดิษฐานพระหริหระซึ ่งได้

ค้นพบที่เมืองนี้ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามหากมีการขุดค้นทางโบราณคดีที่เนินโบราณสถานวัดเพนียด 

(ร้าง) อาจจะค้นพบหลักฐานที่แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งานของอาคารแห่งนี้เนื ่องจาก

หลักฐานเกือบทั้งหมดได้ขนย้ายมาจากเนินโบราณสถานแห่งนี้ 

อำนาจของอาณาจักรเขมรโบราณก็ได้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งในสามศตวรรษต่อมา216 ในสมัย

พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ผู้สถาปนาราชธานีแห่งใหม่ที่เมืองยโศธรปุระ ในรัชกาลของพระองค์ทรง

พยายามบูรณะบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญคือการอุปถัมภ์ลัทธิศาสนาทั้งหมด จากจารึกปราสาท

กอมนัปได้กล่าวอย่างชัดเจนเกี ่ยวกับการสร้างอาศรมของทั ้งสามศาสนาที ่เมืองยโศธรปุระ 217 

นอกจากนั้นก็ปรากฏการอุปถัมภ์ลัทธิความเชื่อต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วอาณาจักรเขมรโบราณ รวมถึงที่

เมืองโบราณเพนียดเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมือง

โบราณแห่งนี้อีก218 

 

214 Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.V, 25 – 27. 
215 Paul A. Lavy, "As in Heaven, So on Earth: The Role of Vishnu, Harihara, and Shiva 

Images in the Politics of Preangkorian Southeast Asia," Journal of Southeast Asian Studies 34, 1 
(2003) : 21 – 39. 

216 อย่างไรก็ดีที่เมืองเพนียดโบราณก็ยังคงพบหลักฐานที่มีศิลปกรรมแบบเขมรโบราณที่กำหนดอายุ
หลังจากนี้ ได้แก่ ประติมากรรมสำริดและทับหลังในศิลปะเขมรแบบนครวัดกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 และ
ประติมากรรมสำริดในศิลปะเขมรแบบบายนกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18 แต่ไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกาย 

217 Cœdès, “IV. Etudes cambodgiennes XXVIII. Quelques suggestions sur la méthode à 
suivre pour interpréter les bas-reliefs de Bantây Chmàr et de la galerie extérieure du Bàyon.” 
Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient Tome 32, (1932), 98 – 105. 

218 จากการสำรวจภาคสนามที่เมืองโบราณเพนียด พบประติมากรรมเป็นรูปบุคคลสี่กรขนาดเล็กทำ
จากสำริด จากรูปแบบของการนุ่งผ้า และศิราภรณ์สามารถกำหนดในศิลปะเขมรแบบนครวัดหรือบายน แต่อย่างไรก็
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ดังนั้นการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี ปรากฏหลักฐาน

ที่แสดงถึงการเคารพบูชาลัทธิไวษณพนิกายไปร่วมกันกับลัทธิไศวนิกายตามที่ปรากฏหลักฐานทั้งที่เป็น

จารึก และประติมากรรมพระหริหระ โดยการนับถือศาสนาที่เมืองเพนียดนี้อยู่ภายใต้อำนาจของ

กษัตริย์ที่ปกครองในดินแดนกัมพูชา ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอีศานวรมันที่  1 แห่งอาณาจักรเจนละ (พุทธ

ศตวรรษท่ี 12) และพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 15) 

3.10 ปราสาทเขาน้อย จังหวัดสระแก้ว 

3.10.1 ที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร์ 

ปราสาทเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว เขาน้อยเป็นภูเขาที่สูงจากพื้นที่ราบโดยรอบประมาณ 80 เมตร เป็นภูเขาที่ล้อมรอบ

ด้วยพื้นที่ราบที่ต่อเนื่องไปยังประเทศกัมพูชา219  

3.10.2 จารึกเขาน้อย 

จารึกเขาน้อย (ภาพที่ 159) เดิมอยู่ที่ปราสาทเขาน้อย ก่อนย้ายลงมาไว้ที่วัดเขาน้อยสี

ชมพูที่บริเวณเชิงเขา220 บ้านคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปรากฏศักราชตรงกับ 

พ.ศ. 1180 เป็นจารึกหินทราย ใช้อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรโบราณ จารึกมี

ลักษณะเป็นทรงแท่งสี่เหลี่ยมมีเดือยหัวท้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกับกรอบประตูปราสาทหิน ขนาดกว้าง 

38 เซนติเมตร ความสูง 189 เซนติเมตร และความหนา 14 เซนติเมตร ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ ปราจีนบุรี221  

 

ตามวัตถุที ่อยู ่ในพระหัตถ์ของประติมากรรมชิ้นนี้เหลือเพียงคทาหรือกระบองที่พระหัตถ์ซ้ายด้าน หลังเท่านั้น 
แตกต่างจากพระวิษณุจากภูมิโพนเหียเลียง และพระวิษณุจากเมืองศรีเทพ จึงไม่สามารถระบุชี้ชัดได้ว่าเป็นพระวิษณุ  

219 วิสันธนี โพธิสุนทร, ผู้รวบรวม, ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
2533), 5 ; หน่วยศิลปากรที ่ 5 (ปราจีนบุรี) กองโบราณคดี กรมศิลปากร, เอกสารประกอบการทัศนศึกษา
โบราณสถานปราจีนบุรี – สระแก้ว – จันทบุรี, เนื ่องในการประชุมระดับหัวหน้าหน่วยงานของกองโบราณคดี 
ระหว่างวันท่ี 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2537 ณ จังหวัดจันทบุรี, (ม.ป.ท. : 2537), 32. 

220 หน่วยศิลปากรที่ 5 (ปราจีนบุรี) กองโบราณคดี กรมศิลปากร, เอกสารประกอบการทัศนศึกษา
โบราณสถานปราจีนบุรี – สระแก้ว – จันทบุรี, 32. 

221 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษท่ี 11 – 
14, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม, 74. 
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ทางด้านเนื้อหาจากจารึกเขาน้อยกล่าวถึง การบูชาพระวิษณุ และการประกอบพิธีทาง

พระเวท โดยเชยษฐปุรสวามี ผู ้ปกครองแห่งเชยษฐปุระในตำแหน่งโกลญเชยษฐปุระ 222 ถวายแด่

พระกัมรเตงองค์หนึ่งที่น่าจะเป็นรูปพระวิษณุ ในปีศักราชตรงกับ พ.ศ. 1180 หลังจากนั้นเป็นรายการ

ข้าทาส และสิ่งของ223 ความว่า  

... ขอพระวิษณุจงชนะ พระองค์ได้คุ้มครองรักษาจักรไว้ อย่างบริบูรณ์ … ต่อมาเชยษฐปุร

สวามี ในกรรมสิทธิ์ที่รักษาของเชยษฐปุระอีก ... ท่านเป็นผู้มีความรู้เป็นที่เคารพรัก (ของประชาชน) 

เป็นผู้เอ่ยคำบูชาบวงสรวงรูปพระวิษณุในสงคราม ศรีมานิหะและศรีมนทาระ ในดิถีที่ 8 ของเดือน 

เชยษฐศุกละ ในปีมหาศักราช 559 (พ.ศ. 1180) ทรัพย์อันผู้ประกอบการบูชาตามพิธีพระเวทนั้นให้

แล้วแก่ ... โกลญเชยษฐปุระแด่พระกัมรเตง ...224 

นอกจากนั้นยังปรากฏประโยคที่ว่า “… เกราะ … แห่งนัยของศรีภวะ การต่อสู้ของพระศรี 

... วรมัน ... ราชสมบัติของเจ้าชาย ...” ซึ่งเป็นพระนามของกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ซึ่งจากปีศักราชที่

ระบุในจารึกตรงกับ พ.ศ. 1180 จึงน่าจะเป็นพระเจ้าภววรมันที่ 2 แห่งอาณาจักรเจนละ อีกทั้งจารึก

ยังกล่าวถึงการต่อสู้ของพระองค์น่าจะสอดคล้องกับเรื่องราวที่ปรากฏในจารึกบ้านกุดแต้ ในพุทธ

ศตวรรษท่ี 12 ซึ่งระบุว่าพระองค์ทรงกระทำสงครามกับพวกศัมพูกะด้วยลูกศรอันแหลมคม และได้รับ

ความช่วยเหลือจากเสนาบดีผู้ใหญ่ที่เป็นรองเจ้าเมืองเชยษปุระ225 สันนิษฐานว่า เชยษฐปุระจากจารึก

 

222 ช่ือคล้ายกันนี้ปรากฏในจารึกวัดแถลง Vằt Thlĕṅ (K.1) พบที่จังหวัดอานเกียง ประเทศเวียดนาม
ติดกับกัมพูชา กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นจารึกภาษเขมรโบราณ กล่าวถึง การถวายทาสแด่พระกัมฺมร

เตงอัญศรีศังกรนารายณะแห่งจโมง (cmoṅ) โดยมรตาญโขลญภวปุระ ส่วนตอนต้นระบุนาม มรตาญโขลญเชยฐปรุะ 

(mratāñ kloñ jeṣṭhapura) หากพิจารณาแล้วอาจจะเป็นช่ือเดียวกันกับเชยษปุระที่เขาน้อยหรือไม่ก็ได้ เนื่องจาก
สะกดชื่อต่างกัน และอยู่ในพื้นที่ต่างกัน ดูใน George Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.VI, (Hanoi : 
Imprimerie d’Extrême-Orient, 1954), 28 – 30 ; Majumdar, Inscriptions of Kambuja, 51. 

223 ชะเอม แก้วคล้าย และ บุญเลิศ เสนานนท์, “ศิลาจารึกเขาน้อย,” ใน ปราสาทเขาน้อย จังหวัด
ปราจีนบุรี, 115 – 121. 

224 เรื่องเดียวกัน, 119 – 120. 
225 จารึกบ้านกุดแต้ (พระเจ้าภววรมันที่ 2) พบที่บ้านเขาน้อยสีชมพู ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญ

ประเทศ จังหวัดสระแก้ว กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ดูใน กรม
ศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11 – 14, พิมพ์ครั้งที่ 2 
แก้ไขเพิ่มเติม, 133 – 136. 
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เขาน้อยกับจารึกบ้านกุดแต้น่าจะเป็นที่เดียวกัน และเป็นไปได้หรือไม่ว่าบริเวณโดยรอบของปราสาท

เขาน้อยจะเป็นที่ตั้งของเชยษฐปุระ ดินแดนพันธมิตรของพระเจ้าภววรมันที่ 2 

ถึงแม้ว่าพระเจ้าภววรมันที่ 2 จะทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย แต่พระองค์ก็

ทรงเคารพบูชาพระวิษณุในลัทธิไวษณพนิกายด้วย ดังเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในจารึกพญาโหร จังหวัดตา

แก้ว ที่กล่าวว่าทรงบริจาคสิ่งของมีค่าถวายแด่พระรูปพระศิวะแห่งธันวิปุระ และพระวิษณุไตรโลกย

สาระ226 ดังนั้นลัทธิไวษณพนิกายในระยะนี้ได้เป็นที่ยอมรับนับถือโดยกษัตริย์ และขุนนางในท้องถิ่น 

 
ภาพที่ 159 จารึกเขาน้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 

3.10.3 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของปราสาท และหลักฐานที่พบ 

ปราสาทเขาน้อยประกอบด้วยปราสาท 3 องค์ ได้แก่ ปราสาทองค์เหนือ องค์กลาง และ

องค์ใต้ เรียงกันอย่างไม่สมมาตรในแนวแกนทิศเหนือ – ใต้ หันหน้าทางทิศตะวันออก โดยปราสาท

องค์เหนือและองค์กลางสร้างอยู่บนฐานเดียวกัน ส่วนปราสาทองค์ใต้สร้างบนฐานแยกแต่ได้ทำส่วน

เชื่อมกับปราสาทองค์กลางที่ด้านหลัง ปราสาทท้ังสามมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออก227 

 

226 Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.V, 5 – 6 ; Majumdar, Inscriptions of Kambuja, 
13. 

227 หน่วยศิลปากรที่ 5 (ปราจีนบุรี) กองโบราณคดี กรมศิลปากร, เอกสารประกอบการทัศนศึกษา
โบราณสถานปราจีนบุรี – สระแก้ว – จันทบุรี, 33. 
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ปราสาทองค์เหนืออยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุม ขนาดกว้าง 6.60 เมตร ยาว 7.90 

เมตร จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบทับหลังประดับจำนวน 4 ชิ้น เป็นทับหลังศิลปะสมโบร์ไพรกุก

ประดับประตูหลอกทิศใต้ และทิศเหนือ และทับหลังศิลปะไพรกเมงประดับบนทางเข้าทิศตะวันออก 

และประตูหลอกกด้านทิศตะวันตก รวมทั้งพบฐานไว้ใส่เสาประตูเป็นรูปช้าง ที่ส่วนฐานมีการแกะสลัก

บนอิฐลักษณะคล้ายอาคาร มีข้อสันนิษฐานว่าคล้ายคลึงกับปราสาทในศิลปะเขมรสมัยกุเลนทีป่ราสาท

ดำไรกราบ228 

ปราสาทองค์กลางอยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ขนาด 4.70 เมตร มีลักษณะเป็น

ปราสาทจตุรมุขที่ทำประตูไว้ 4 ด้าน แต่เป็นประตูจริงด้านตะวันออกด้านเดียว ที่ส่วนยอดทำเป็น

เรือนธาตุซ้อนชั้น ลักษณะการตกแต่งส่วนซุ้มหน้าบันทำเป็นวงโค้งสูงที่เป็นที่นิยมในศิลปะเขมรแบบ

สมโบร์ไพรกุก ด้านบนสุดมีลักษณะกว้างซึ ่งชวนให้นึกถึงปราสาทในศิลปะเขมรแบบกุเลน229 ที่

ปราสาทองค์กลางได้ประดับทับหลังศิลปะสมโบร์ไพรกุกท่ีประตูทิศตะวันออกไว้แต่เดิม230 

ปราสาทองค์ใต้อยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 5.15 เมตร ยาว 6.40 เมตร สร้าง

บนฐานอิฐมีมุขยื่นด้านหน้า ลักษณะของเรือนธาตุปรากฏการทำลวดบัวเป็นเส้นซ้อน231 

ทางด้านหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี คือ ทับหลังที่ปราสาท

องค์เหนือจำนวน 4 ชิ้น ศิวลึงค์ 8 ชิ้น เป็นศิวลึงค์แบบสมัยก่อนเมืองพระนคร (พุทธศตวรรษที่ 12 – 

14) จำนวน 7 ชิ้น และศิวลึงค์แบบสมัยเมืองพระนคร (พุทธศตวรรษที่ 15 – 18) จำนวน 1 ชิ้น และ

โบราณวัตถุชิ้นอื่น ๆ ได้แก่ ฐานรูปเคารพ ประติมากรรมบุคคลในศิลปะเกาะแกร์ (พุทธศตวรรษที่ 15) 

 

228 วิสันธนี โพธิสุนทร, ผู้รวบรวม, ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี , 25, 29, 46 – 55 ; หน่วย
ศิลปากรที่ 5 (ปราจีนบุรี) กองโบราณคดี กรมศิลปากร, เอกสารประกอบการทัศนศึกษาโบราณสถานปราจีนบุรี – 
สระแก้ว – จันทบุรี, 33. 

229 การทำหน้าบันเป็นวงโค้งก็พบที่ปราสาทบันทายสรี (พ.ศ. 1510) ดูใน หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุข
สวัสดิ์, บรรณาธิการ, ปราสาทหินและทับหลัง, (กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542), 153. 

230 วิสันธนี โพธิสุนทร, ผู้รวบรวม, ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี, 34, 44 – 45 ; หน่วยศิลปากร
ที่ 5 (ปราจีนบุรี) กองโบราณคดี กรมศิลปากร, เอกสารประกอบการทัศนศึกษาโบราณสถานปราจีนบุรี – สระแก้ว – 
จันทบุรี, 33. 

231 วิสันธนี โพธิสุนทร, ผู้รวบรวม, ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี, 37. 
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ตราประทับอักษรขอมโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 16) เครื่องถ้วยราชวงศ์ถัง (พุทธศตวรรษที่ 14 – 15) 

เครื่องถ้วยราชวงศ์ซ้องและราชวงศ์หยวน (พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) 232 

ดังนั้นการใช้งานปราสาทเขาน้อยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 12 ตามเนื้อหา

ของจารึกเขาน้อยซึ่งได้ระบุถึงการบูชาพระวิษณุ แต่กระนั้นไม่พบโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับลัทธิ

ไวษณพนิกายในพื้นที่ปราสาทเขาน้อยแต่อย่างใด จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ปราสาทเขาน้อยใน

ระหว่างปี พ.ศ. 2531 – 2533 ได้พบศิวลึงค์ 8 ชิ้น และการสำรวจของศาตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ในปี 

พ.ศ. 2451 ได้ระบุว่า พบเทวรูปศิลา 4 กร ยืนเหนือศีรษะกระบือ233 จึงแสดงว่า ศาสนสถานแห่งนี้คง

สร้างขึ้นในลัทธิไศวนิกาย นอกจากนั้นหลักฐานส่วนใหญ่ที่พบก็มีอายุหลังจากนั้น ได้แก่ ศิวลึงค์สมัย

เมืองพระนคร ประติมากรรมรูปบุคคล ตราประทับตัวอักษร เครื่องถ้วยเขมร และเครื่องถ้วยจีน ได้

แสดงการใช้งานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 – 18 

แต่อย่างไรก็ตามได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีก็สามารถ

กำหนดอายุได้ในช่วงเดียวกันกับจารึกเขาน้อย ได้แก่ ทับหลังในศิลปะสมโบร์ไพรกุกจำนวน 3 ชิ้น 

(ภาพที่ 161) ได้แก่ ทับหลังจากประตูของปราสาทองค์กลาง ทับหลังจากประตูหลอกทิศใต้ และประตู

หลอกทิศเหนือของปราสาทองค์เหนือ กำหนดอายุไว้ราว พ.ศ. 1150 – 1200 และทับหลังศิลปะไพรก

เมง จำนวน 2 ชิ้น (ภาพที่ 162) ได้แก่ ทับหลังจากประตูหลอกด้านทิศตะวันตก และประตูทางเข้า

ของปราสาทองค์เหนือ กำหนดอายุไว้ราว พ.ศ. 1180 – 1250234 และเนื่องจากทับหลังมีอายุเก่ากว่า

อาคารที่เป็นปราสาทซึ่งสร้างขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่ 14 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็นไปได้ว่า

อาจจะมีการนำทับหลังเก่ามาใช้ติดตั้งบนปราสาทอีกครั้ง235  

 

232 เรื่องเดียวกัน, 56 – 112, 123. 
233 วิสันธนี โพธิสุนทร, ผู้รวบรวม, ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี, 11. 
234 วิสันธนี โพธิสุนทร, ผู้รวบรวม, ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี , 44 – 55 ; สมิทธิ ศิริภัทร์ 

และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง, 26, 64 – 67 ; หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, บรรณาธิการ, ปราสาทหินและ
ทับหลัง, 147 – 159. 

235 วิสันธนี โพธิสุนทร, ผู้รวบรวม, ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรี, 123, 153. 
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ภาพที่ 160 ปราสาทเขาน้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 
ภาพที่ 161 ทับหลังศิลปะสมโบร์ไพรกุก ปราสาทเขาน้อย ได้แก่ ทับหลังปราสาทองค์กลาง  

ทับหลังปราสาทองค์เหนือจากประตูหลอกทิศใต้ และทิศเหนือ (เรียงจากบนลงล่าง) 

 

 
ภาพที่ 162 ทับหลังศิลปะไพรกเมงพบจากปราสาทองค์เหนือ ปราสาทเขาน้อย ได้แก่ ทับหลัง

ประตูหลอกด้านทิศตะวันตก (บน) และทับหลังประตูทางเข้าทิศตะวันออก (ล่าง) 
ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 
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ดังนั้นหลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่ในบริเวณปราสาทเขาน้อย จังหวัดสระแก้ว 

พบเพียงจารึกเพียงหลักเดียวที่แสดงถึงการเคารพนับถือบูชาลัทธินี้ของชนชั้นปกครองแห่งเชยษฐปุระ

ที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรเจนละในสมัยพระเจ้าภววรมันที่ 2 อย่างไรก็ดีที่ปราสาทเขาน้อยกับพบ

โบราณวัตถุที่แสดงถึงการใช้งานเนื่องในลัทธิไศวนิกายเท่านั้น แต่ก็พบหลักฐานที่สามารถกำหนดอายุ

ในช่วงเดียวกันกับจารึกได้ คือ ทับหลังจำนวน 5 ชิ้น จากปราสาทแห่งนี้
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บทที่ 4 

พัฒนาการ และบทบาทของไวษณพนิกายในภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย 

หลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่พบในพ้ืนที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศ

ไทยทั้งท่ีเป็นจารึก ประติมากรรม และศาสนสถาน สามารถจัดลำดับพัฒนาการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ระยะที่ 2 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 และระยะที่ 3 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 นอกจากนั้นพบว่าลัทธิไวษณพนิกายมีบทบาทต่อระบบการเมือง และ

เศรษฐกิจ ส่วนในแง่ของศาสนาปรากฏรูปแบบการนับถือ 3 รูปแบบ ได้แก่ การนับถือแบบความเชื่อ

หลัก การนับถือแบบความเชื่อรอง และการนับถือแบบความเชื่อผสมผสาน 

4.1 พัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย 

พัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทยเริ่มต้นขึ้น

ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12 จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 18 พบการรับอิทธิพลและมีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับดินแดนภายนอกอยู่เสมอ ทั้งคาบสมุทรมลายู หมู่เกาะอินโดนีเซีย และกัมพูชา ดังนั้นส่วน

นี้จึงกล่าวถึงพัฒนาการของไวษณพนิกายในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปพร้อมกับการ

นำเสนอหลักฐานที่พบในพ้ืนที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย 

4.1.1 พัฒนาการระยะท่ี 1 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 

พัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกายในระยะที่ 1 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ถือเป็น

ระยะแรกและระยะเดียวที่ปรากฏหลักฐานปริมาณมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับลัทธิ

ไวษณพนิกายในคาบสมุทรมลายู หมู่เกาะอินโดนีเซีย และกัมพูชา ซึ่งล้วนแสดงอิทธิพลของอินเดีย

ภาคใต้สมัยราชวงศ์ปัลลวะเป็นหลัก แต่ก็ผสมผสานกับอินเดียภาคเหนือราชวงศ์คุปตะร่วมด้วย 

4.1.1.1 พัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกายในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ระยะที่ 1 

ก่อนที่จะกล่าวถึงลัทธิไวษณพนิกายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 จำเป็นต้อง

กล่าวถึงการเผยแผ่ลัทธิไวษณพนิกายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 เนื่องจากถือเป็นจุดเริ่มต้นแรก

ทีสุ่ดของลัทธินี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกันพัฒนาการทางศาสนาในประเทศอินเดียถือ
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เป็นช่วงที่ลัทธิในท้องถิ่นถูกรวมเข้าสู่ลัทธิไวษณพนิกายซ่ึงได้ถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุดประจำลัทธิ 

เกิดการสร้างรูปประติมากรรมพระวาสุเทวะและพระวิษณุในรูปบุคคลสี่กรขึ้นในสมัยราชวงศ์กุษาณะ

ในศิลปะมถุรา ราชวงศ์สาตวาหนะในศิลปะอมราวดี และราชวงศ์คุปตะในสกุลช่างสารนาถ 

- ระยะแรกเริ่มในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 11  

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 พบร่องรอยการนับถือลัทธิไวษณพนิกายกระจาย

อยู่ในหมู่เกาะชวา คาบสมุทรมลายู กัมพูชา เวียดนามภาคกลาง และเมียนมา1 ยกเว้นภาคกลางและ

ภาคตะวันออกของไทย (แผนที่ที่ 10)  

หลักฐานที่สำคัญ คือ จารึกจียารูเติน2ของพระเจ้าปูรณวรมันในชวาภาค

ตะวันตก และจารึกพระนางกุลประภาวดี และจารึกปราสาทปรัมโลเวงของเจ้าชายคุณวรมันแห่ง

อาณาจักรฟูนัน เนื้อหาของจารึกทั้งหมดได้แสดงถึงการเคารพบูชาลัทธินี้ รวมทั้งการอุทิศพบความ

นิยมในการสร้างพระบาทคู่หรือวิษณุบาท 

นอกจากนั้นพบกลุ่มพระวิษณุทรงสังข์ไว้ที่พระโสณีซึ่งถือเป็นรูปพระวิษณุที่

เก่าแก่ที่สุดจากวัดศาลาทึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 9 – 103 มีรูปแบบ

เดียวกันกับพระวิษณุจากตวลเกาะ และพระวิษณุจากอานเกียงในพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง สำหรับ

ประติมากรรมกลุ่มนี้ทั้งหมดแสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบมถุราตอนปลายและอมราวดี4 คือ หมวก

หรือกิรีฏมกุฏมีลวดลายประดับในกรอบกากบาทลักษณะเดียวกันกับการตกแต่งหมวกของกษัตริย์ใน

ราชวงศ์คุปตะ ส่วนลักษณะของกฏิสูตรมีทั้งแบบปล่อยเป็นวงโค้ง และแบบคาดเฉียงแล้วจึงมีการผูก

เป็นปมหรือโบแล้วปล่อยชายผ้าลงด้านล่าง ชายผ้านี้มีหน้าที่เป็นแกนค้ำยันประติมากรรม ซึ่งพบใน

ศิลปะอินเดียแบบอมราวดีและคุปตะสกุลช่างสารนาถตามลำดับ5  

 

1 ไวษณพนิกายเริ่มแรกท่ีสุดของเมียนมาพบในรัฐยะไข่เป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลราชวงศ์คุปตะโดยตรง 
2 รวมทั้งจารึกจัมบู และจารึกปาซีอาวีร์ของพระเจ้าปูรณวรมันก็มีการสลักรูปพระบาทคู่เช่นเดียวกัน 
3 พระวิษณุจากนครศรีธรรมราชสามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่อายุอ่อนกว่า  กำหนดอายุในช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 10 – 11 
4 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเทวรูปพระวิษณุ จากหลักฐานทาง

โบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย, 89. 
5 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบคุคล

ในเอเชียอาคเนย์, 76 – 79, 223 – 230. 
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ข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุของพิริยะ ไกรฤกษ์ 

ซ่ึงจัดรูปพระวาสุเทวะเป็นที่นับถือในนิกายภาควัต จากลักษณะของการสร้างเทวรูปที่มีสี่กรแสดงปาง

ประทานอภัยที่พระหัตถ์ขวาด้านหน้า และทรงสังข์ที่พระโสณี6 แต่กระนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าลักษณะ

ของประติมากรรมไม่สามารถบ่งบอกถึงนิกายได้7 เนื่องจากรูปพระวาสุเทวะที่บ่อน้ำโมระไม่พบเค้า

โครงของการมีสี่กรและไม่มีส่วนสังข์ท่ีพระโสณี ส่วนประติมากรรมปัญจวีระแห่งวฤษณิจากโกณฑมตุก็

แสดงรูปพระวาสุเทวะมีสองกร ดังนั้นในประเด็นนี้อาจจะเกี ่ยวข้องกับสกุลช่างและเทคนิคการ

แกะสลักเพื่อไม่ให้ประติมากรรมแตกหักได้หรือไม่ นอกจากนั้นจากจารึกของเจ้าชายคุณวรมันก็ระบุ

อย่างชัดเจนว่าทรงนับถือลัทธิภาควัตและทรงสถาปนาพระบาทคู่จักรตีรถสวามิน8 อีกทั้งรูปเคารพใน

นิกายภาควัตอาจจะหมายรวมถึงเทวรูปพระกฤษณะซึ่งเป็นอวตารปางที่ 8 ของพระวิษณุด้วยก็

เป็นได9้ 

ดังนั ้นจึงเป็นการแสดงถึงการสร้างรูปเคารพที่มีความหลากหลาย รวมทั้ง

อาจจะไม่สามารถระบุถึงเทวรูปที่นับถือในนิกายซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อของลัทธิไวษณพนิกายที่

ขณะนี้นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด ถึงกระนั้นประเด็นเรื่องนิกายย่อยในลัทธิก็เป็นที่น่าสนใจต่อ

การศึกษาในอนาคต 

ทางด้านการกระจายตัวของหลักฐานทางโบราณคดีของลัทธิไวษณพนิกาย

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 พบว่ากระจายอยู่ตามเมืองท่าที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลและในพื้นที่

ราบลุ่มปากแม่น้ำซึ่งสามารถสัญจรผ่านแม่น้ำสาขาออกสู่ทะเลได้  

- ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 

ลัทธิไวษณพนิกายช่วงพุทธศตวรรษที ่ 12 – 13 ได้แพร่หลายกระจายทั่ว

ดินแดนประเทศอินเดีย พบหลักฐานการเคารพนับถือในกษัตริย์และหมู่ราชวงศ์ต่าง ๆ ได้แก่ ราชวงศ์

ปาละ-เสนะในอินเดียภาคเหนือ ราชวงศ์จาลุกยะแห่งพาทามิ และราชวงศป์ัลลวะในอินเดียภาคใต้ 

 

6 พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 100 – 101. 
7 ประกอบกับคำว่าภาควัตนั้นได้ปรากฏใช้ในสมัยราชวงศ์คุปตะซึ่งมีความหมายเดียวกันกับไวษณพ ดู

ใน กมเลศวร ภัฏฏาจารย์, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 45. 
8 จารึกจียารูเติน และจารึกอีกสองหลักของพระเจ้าปูรณวรมันก็แสดงการสร้างพระวิษณุบาทเช่นกัน 
9 จิราพร โชติเธียระวงศ์, “พระกฤษณะกับนิกายภาควตะ” วารสารศิลปศาสตร์ 4,1 (มกราคม – 

มิถุนายน, 2547) : 69 – 70. 
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เนื่องจากเป็นลัทธิที่วรรณะสูงนับถือ และอุปถัมภ์จึงเกิดการสร้างงานศิลปกรรม

ขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในอินเดียภาคใต้ภายใต้ราชวงศ์ปัลลวะ10 เช่น ถ้ำศาสนสถานที่เมือง

มามัลลปุรัมที่ปรากฏการสร้างรูปพระวิษณุสี่กร พระวิษณุในปางต่าง ๆ ซึ่งมีการสร้างรูปเคารพ

ลักษณะเดียวกันกับภาพกษัตริย์ที่ถ้ำอาทิวราหะ-เปรุมาฬ และเทวาลัยธรรมราชรถะ คือ ทรงกิรีฏมกุฏ

เรียบ นุ่งโธตียาว กฏิสูตรแบบคาดตรงและคาดแบบวงโค้ง และเข็มขัดโบหูกระต่าย11 

รูปแบบประติมากรรมดังกล่าวได้ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างเทวรูปที่พบใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิ้น โดยในช่วงเวลานี้หลักฐานที่เป็นประติมากรรมมีจำนวนมากยิ่งขึ้นกว่า

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 เป็นอย่างมาก โดยยังคงพบอยู่ในบริเวณเมืองท่าโบราณ และเมือง

โบราณตามลุ่มแม่น้ำสำคัญ ได้แก่ บริเวณกัมพูชาภาคใต้และที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง คาบสมุทรมลายู

แถบจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะบังกา และชวาภาคตะวันตก ถึงกระนั้นเทวรูปพระวิษณุในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแต่ละแห่งก็ได้แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน เช่น พระวิษณุท่ีสร้างแกนค้ำยันกับส่วนฐานพบในกัมพูชาภาคใต้และ

พระวิษณุในคาบสมุทรมลายู12 พระวิษณุที่สร้างแกนค้ำยันเป็นวงโค้ง13 ที่ถือว่าพัฒนาขึ้นในกัมพูชาก็

พบอยู่ท่ีเกาะบังกา เป็นต้น14 

 

10 สำหรับงานศิลปกรรมแบบอินเดียภาคเหนือจะส่งอิทธิพลให้ประเทศเมียนมาเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ 
กลุ่มพระวิษณุสี่กรจากรัฐยะไข่ 

11 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 80 -82, 231 – 232, 259, 272. 

12 การสร้างส่วนค้ำยันเพื่อรองรับพระหัตถ์หน้าในรูปของแกนค้ำยันเป็นแท่น หรือแบบที่เป็นชายผ้า
กฏิสูตร-คทา และแกนค้ำยันจากชายผ้าโจงกระเบนจากการนุ่งโธตียาว เช่น พระวิษณุจากตวลชุก กัมพูชา พระวิษณุ
จากแหล่งโบราณคดีก่อท๊าปท่ีราบลุ่มปากแม่น้ำโขง พระวิษณุจากเวียงสระ และเขาศรีวิชัยบนคาบสมุทรมลายู และ
พระวิษณุจากจีบูยา ประเทศอินโดนีเซีย 

13 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, (พระนคร : กรุงสยามการพิมพ์, 2515), 14 – 19. 
14 นอกจากนั้นลักษณะของผ้านุ่งประเภทสมพตที่อาจได้รับอิทธิพลจากการนุ่งผ้าสั้นในศิลปะอินเดีย

แบบคุปตะตอนปลาย หรืออาจเกิดจากการพับผ้าโธตีขึ้นมาเหน็บไว้ที่ด้านบนเกิดเป็นชายพกที่พระเพลาก็ได้ ดูใน 
จีราวรรณ แสงเพ็ชร์ จำแนกในกลุ่ม B และ E ดูใน จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเทวรู
ปพระวิษณุ จากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย, 90 – 91, 93 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงาน
วิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์, 289. 
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หลักฐานประเภทจารึกในพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ปรากฏเป็นจำนวนมาก

เช่นเดียวกัน จารึกเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานที่สำคัญที่แสดงว่าลัทธิไวษณพนิกายยังคงเป็นที่เคารพนับถือ 

แต่ไม่ได้เป็นลัทธิที่กษัตริย์ทรงนับถืออย่างแท้จริง อย่างไรก็ดีกลับปรากฏการนับถืออยู่ในหมู่ราชวงศ์ 

และชนชั้นสูงที่เป็นขุนนางของกษัตริย์ ปัจจัยสำคัญท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนับถือเป็นความ

เชื่อรองนั้นเนื่องจากกษัตริย์ของแต่ละอาณาจักรล้วนนับถือลัทธิไศวนิกายเป็นหลัก แต่กษัตริย์ยังคงให้

การอุปถัมภ์ในรูปของการบริจาคสิ่งของ และการสร้างศาสนวัตถุ เช่น จารึกแท่นฐานเซืองมงและจารึก

วาลมิกิของพระเจ้าวิกรานตวรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรจามปา จารึกกุกพระโกตของพระเจ้าอีศานวรมัน

ที่ 115 จารึกพญาโหรของพระเจ้าภววรมันที่ 2 แห่งอาณาจักรเจนละ เป็นอาท ิ 

ดังที่กล่าวแล้วว่าในระยะเวลานี้ลัทธิไศวนิกายได้ขึ้นมามีความสำคัญในฐานะ

ลัทธิที่กษัตริย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคารพนับถือ อย่างไรก็ดีก็พบการควบรวมระหว่างไศวนิกาย

และ ไวษณพนิกายขึ้น โดยเฉพาะกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละที่ได้สร้างเทวรูป และบริจาคสิ่งของแด่

พระหริหระ การเคารพบูชาพระหริหระในกัมพูชานี้จะต่อเนื่องยาวนานอีกหลายร้อยปี นอกจากจะ

ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงคติความเชื่อทางศาสนาแล้วที่บนเกาะชวาก็เกิดการนำสัญลักษณ์จักร และ

สังข์ของพระวิษณุไปใช้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์กษัตริย์อีกด้วย  

นอกจากหลักฐานจารึก และประติมากรรมพระวิษณุแล้วก็ปรากฏร่องรอย

ของศาสนสถานขึ ้น ได้แก่ โบราณสถานจากแหล่งโบราณคดีก่อท๊าปในที่ราบลุ ่มปากแม่น้ำโขง 

โบราณสถานจากแหล่งโบราณคดีโกตากาปูร์หมายเลข 1 บนเกาะบังกา โบราณสถานหมายเลข 6 ที่

แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ถึงกระนั้นศาสนสถานเนื่องในลัทธิไวษณพนิกาย

คงมีการสร้างแล้วตั้งแต่พุทธศวรรษที่ 10 – 11 จากเนื้อหาของจารึกพระนางกุลประภาวดีได้กล่าวถึง

การสร้างอาศรมและที่อยู่อาศัยพร้อมบ่อน้ำ เป็นอาทิ สำหรับศาสนสถานที่หลงเหลืออยู่นั้นมักเป็น

ส่วนฐานในผังสี่เหลี่ยมไม่ปรากฏส่วนของชั้นเรือนธาตุ และชั้นหลังคาหลงเหลืออยู่อาจจะสร้างขึ้นจาก

วัสดุธรรมชาติที่ได้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแล้ว 

 

15 จารึกกุกพระโกตเกี่ยวกับการถวายสิ่งของแด่พระจักรตีรถสวามิ สันนิษฐานว่าคงเป็นพระวิษณุบาท 
(ภควัตบาท) ของเจ้าชายคุณวรมันที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 11  
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ศาสนสถานเนื ่องในลัทธิไวษณพนิกายที่กระจายอยู ่ตามพื้นที ่ต่าง ๆ ก็พบ

ประติมากรรมเทวรูปองค์อ่ืนร่วมอยู่ด้วย เช่น พระสูรยะที่แหล่งโบราณคดีก่อท๊าป16 พระทุรคามหิษา-

สูรมรรทินีที่แหล่งโบราณคดีโกตากาปูร์และบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง จึงแสดงว่าคงมีการบูชา

พระสูรยะ และพระทุรคาในฐานะเทพเจ้าชั้นรองร่วมด้วย17 

4.1.1.2 พัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลาง และภาคตะวันออก ระยะที่ 1 

(พุทธศตวรรษที่ 12 – 13) 

ร่องรอยและหลักฐานของลัทธิไวษณพนิกายได้พบอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง และภาค

ตะวันออกของไทยเป็นครั้งแรกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 และถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีปริมาณ

หลักฐานทั้งจารึก ประติมากรรม และศาสนสถานจำนวนมากที่สุดครอบคลุมในทุกชุมชนโบราณ และ

เมืองโบราณขนาดใหญ่แทบทั้งหมด ซ่ึงล้วนแตแ่สดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับดินแดนรอบข้างทั้งจาก

คาบสมุทรมลายู และกัมพูชาทั้งสิ้น (แผนที่ที่ 11) 

หลักฐานทางของลัทธิไวษณพนิกายในระยะที่ 1 (พุทธศตวรรษที่ 12 – 13) 

ประกอบด้วย 1) จารึก จำนวน 2 หลัก ได้แก่ จารึกวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม และจารึกเขาน้อย

จังหวัดสระแก้ว 2) ศาสนสถาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานหมายเลข 25 เมืองโบราณ

ศรีมโหสถ และโบราณสถานพานหิน ชุมชนโบราณโคกขวาง จังหวัดปราจีนบุรี และ 3) ประติมากรรม

พระวิษณุ จำนวน 20 องค์ ได้แก่ พระวิษณุจากเมืองโบราณอู ่ทองและศาลหลักเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี จำนวน 4 องค์ ชิ้นส่วนโกลนพระวิษณุและชิ้นส่วนประติมากรรมส่วนพระบาทพร้อมเดือย 

จังหวัดนครปฐม พระวิษณุจากชุมชนโบราณพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี พระวิษณุจากวัดธ่อ (ท่อ) 

จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 องค์ ภาพสลักจากถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี พระวิษณุจากศาลพระ

กาฬ จังหวัดลพบุรี พระวิษณุและพระกฤษณะโควรรธนะ จำนวนรวม 4 องค์ และแผ่นทองคำรูปพระ

วิษณุ จากเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระวิษณุจากเมืองโบราณศรีมโหสถ จำนวน 4 องค์ และ

เศียรพระหริหระ จากเมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี สามารถจำแนกจากวิธีการจำหลักออกเป็น 

 

16 Le, “Indian Values in Oc Eo Culture Case Study – Go Thap, Dong Thap Province,” 
ASRJETS 25,1 (2016) : 169 – 180. 

17 Dalsheimer et Manguin,  “Visnu mitres et réseaux marchands en Asie du Sud-Est: 
nouvelles données archéologiques sur le Ier millénaire apr. J. – C., ” Bulletin de l’Ecole française 
d'Extrême-Orient Tome 85, (January, 1998), 99. 
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2 ประเภท คือ การจำหลักด้วยวิธีนูนสูงพบจำนวน 5 องค์ ได้แก่ พระวิษณุจากจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งหมด และพระวิษณุจากศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี และวิธีลอยตัวคือพระวิษณุองค์ท่ีเหลือทั้งหมด 

จากการกระจายตัวของหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

ของประเทศไทย สามารถจำแนกตามรูปแบบของหลักฐานได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ไวษณพนิกายในกลุ่ม

วัฒนธรรมทวารวดี ไวษณพนิกายในเมืองศรีเทพ และไวษณพนิกายภายใต้อารยธรรมเขมรโบราณ 

1) ไวษณพนิกายในกลุ่มวัฒนธรรมทวารวดี 

ไวษณพนิกายในกลุ่มวัฒนธรรมทวารวดีพบตามชุมชนโบราณ และเมือง

โบราณที่ตั้งอยู่ตามลุ่มแม่น้ำที่สามารถติดต่อกับพื้นที่ภายนอกทางทะเล และพ้ืนที่ตอนในแผ่นพ้ืนทวีป 

ได้แก่ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองนครปฐมโบราณ ชุมชนโบราณพงตึก จังหวัด

กาญจนบุรี ภาพสลักจากถ้ำพระโพธิสัตว์ จั งหวัดสระบุรี เมืองลพบุรีโบราณ และเมืองโบราณ

ศรีมโหสถและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดปราจีนบุรี 

หลักฐานประเภทจารึกที่เกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกาย คือ จารึกวัดพระงาม 

จังหวัดนครปฐม จารึกหลักนี ้ถือได้ว่าเป็นจารึกหลักสำคัญที่แสดงว่าเมืองนครปฐมโบราณ เป็น

ศูนย์กลางแห่งหนึ่งที่สำคัญของทวารวดี และได้แสดงถึงการมีกษัตริย์ปกครองที่ชัดเจน โดยเนื้อหาได้

กล่าวสรรเสริญพระราชาผู้มีชัยชนะสงคราม18 และได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมือง สำหรับ

จารึกหลักนี้ได้แสดงว่าในขณะนั้นกษัตริย์รวมทั้งราชวงศ์ได้เคารพนับถือศาสนาพราหมณ์ทั้งลัทธิ

ไวษพนิกาย และไศวนิกาย แต่มีข้อสังเกตว่าจารึกได้กล่าวถึงพระวิษณุจำนวนหลายครั้ง โดยระบุอย่าง

ชัดเจนว่ากษัตริย์เป็นพระวิษณุผู ้อวตารลงมาปราบยุคเข็ญ และพระราชาทรงทำให้บ้านเมือง

เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมืองพระวิษณุ ดังนั้นการนำหลักการที่สำคัญ คือ การอวตารมาผูกภาวะเทพเจ้า

เข้ากับกษัตริย์จึงเป็นการแปลงสถานะจากมนุษย์เป็นเทพเจ้าผู้สามารถปกครองอย่างชอบธรรม 

ตราดินเผามีจารึกจากเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองโบราณจัน

เสน จังหวัดนครสวรรค์ (ภาพที่ 163) ได้ปรากฏคำว่า “ศิวรฺพรหมหฤตา” แปลว่า พระศิวะ พระ

พรหม และพระวิษณุ19 พร้อมด้วยสัญลักษณ์โคหมอบ พระจันทร์เสี้ยว ตรีศูล และครุฑ ซึ่งโคและครุฑ

 

18 สงครามที่เกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 อาจจะเป็นสงครามที่ปรากฏในจารึกวัดกุดแต้ของพระ
เจ้าภววรมันท่ี 2 ซึ่งกล่าวถึงการสงครามกับศัมพูกะหรือนครปฐมโบราณ ดังท่ีกล่าวถึงแล้ว 

19 มีการอ่านและแปลแตกต่างกันไป บ้างก็แปลว่า “ศิวํ พฺริหสฺปติ” แปลว่า พระศิวะผู้ยิ่งใหญ่  
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มีความเกี ่ยวข้องเป็นพาหนะของพระศิวะ และพระวิษณุตามลำดับ ดังนั ้นจึงเป็นการแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโบราณทั้งสองแห่งซึ่งคงมีความเกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างกลุ ่มชน

เดียวกัน อีกทั้งตราดินเผาจากเมืองจันเสนมีจารึกเพิ่มเติมที่ด้านข้างแปลได้ว่า “สายสัมพันธ์ประจำ

เผ่า” จึงเป็นการเน้นย้ำถึงความเป็นกลุ่มชนกลุ่มเดียวกันที่มีการใช้ตราดินเผาติดต่อสื่อสารระหว่าง

พ้ืนที่  

สำหรับตราประทับ (seals) และก้อนดินที่มีรอยประทับ (sealings) นั้นปรากฏ

ว่ามีการใช้ในอินเดียมาก่อน20 ซึ่งมักจะออกโดยกษัตริย์ ข้าราชการที่อยู่ในสถาบันการปกครอง 

สถาบันศาสนา องค์กรการค้าเอกชน ต่อมาเมื่อชาวอินเดียเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้

นำตราประทับมาใช้ติดต่อระหว่างกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งต่อมาผู้นำชาวพ้ืนถิ่นคงผลิตขึ้นใช้

เองเพื่อใช้ในกิจการทางการเมือง ศาสนา การค้า และอื่น ๆ ดังที่ปรากฏว่าสัญลักษณ์บนตราประทับ

สื่อความหมายได้หลายด้าน21 นอกจากนั้น อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ ได้จำแนกตราประทับและตราดินเผา

ในไทยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตราประทับบนเชือกบนบรรจุภัณฑ์สินค้าซึ่งใช้สัญลักษณ์ทุกชนิด

ยกเว้นรูปเทพเจ้า กลุ่มตราดินเผาที่ถูกประทับโดยตราประทับซึ่งแตกหักเนื่องจากสินค้าถูกเปิด กลุ่ม

ตราประจำตัวเพื่อแสดงสถานะของผู้ถือตราหรือแสดงว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อใช้เป็นใบผ่านทางหรือ

ติดต่อส่อสารกันในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มซึ่งเป็นตราประทับและตราดินเผาได้ทุกรูปแบบ และกลุ่มที่ใช้

เป็นเครื่องรางประจำตัวใช้รูปเทพหรือเทพี เช่น กุเวร พระลักษมี พระคเณศ ฯลฯ22  

เมื่อพิจารณาถึงตราดินเผามีจารึกจากเมืองโบราณอู่ทอง และเมืองโบราณจันเสน 

ก็สามารถจำแนกอยู่ได้ในกลุ่มที่ใช้เป็นตราประจำตัวเพ่ือแสดงสถานะระหว่างกลุ่ม แต่ก็สามารถจัดอยู่

ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อทางศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องรางได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะมีการใช้

สัญลักษณ์พาหนะของเทพเจ้าทั้งหลาย แต่ทั้งนี้สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนตราดินเผาสามารถตีความได้

 

20 ตราประทับในประเทศอินเดียทำจากวัสดุหลากหลายเป็นต้นว่า หิน โลหะ และดินเผา พบการผลิต
ใช้ขึ้นครั้งแรกในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 3 – 5 ซึ่งรับรูปแบบและการใช้งานมาจากเปอร์เซีย กรีก และโรมัน ต่อเนื่องมา
ในสมัยราชวงศ์คุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9 – 11) ซึ่งได้พบหลักฐานการใช้ตราประทับและตราดินเผากระจายอยู่ ใน
เมืองโบราณสมัยทวารวดี เช่น เมืองนครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง เมืองคูบัว เมืองพรหมทิน เมืองซับจำปา จังหวัด
ลพบุรี และเมืองจันเสน ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 134. 

21 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 134, 137. 
22 อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ, ตราประทับ ตราประจำตัว และเครื่องรางยุคโบราณ, (กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, 2550), 56. 
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หลายด้าน อย่างไรก็ตามตราประทับที่มีทั้งจารึก และสัญลักษณ์ระบุถึงการเคารพนับถือทั้งลัทธิไศว

นิกาย และไวษณพนิกาย จึงทำให้ทราบว่ากลุ่มชนที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างกันและกันนั้นคงเคารพ

นับถือลัทธิความเชื่อทั้งสองไปพร้อมกัน และสามารถอนุมานได้ว่าลัทธิไวษณพนิกายถือเป็นหนึ่งใน

ลัทธิที่มีความสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศาสนา และการค้าลัทธิหนึ่ง

ร่วมกันกับลัทธิไศวนิกาย 

  
ตราดินเผาจากเมืองโบราณอู่ทอง 23 ตราดินเผาจากเมืองโบราณจันเสน 24 

ภาพที่ 163 ตราดินเผามีจารึก และสัญลักษณ์พาหนะของเทพเจ้า 

ศาสนสถานเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

ของไทยที่ชัดเจนและยังคงหลงเหลือร่องรอยในปัจจุบันจำนวน 2 แห่ง คือ โบราณสถานหมายเลข 25 

เมืองโบราณศรีมโหสถ และโบราณสถานพานหิน ชุมชนโบราณโคกขวาง จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับ

แผนผังของโบราณสถานทั้ง 2 แห่ง มีลักษณะแตกต่างกัน โดยโบราณสถานหมายเลข 25 เป็นฐาน

สี่เหลี่ยมมีมุขทางทิศตะวันออกที่ตรงกลางมีแท่นไว้ประดิษฐานพระวิษณุ ส่วนโบราณสถานพานหิน

เป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขทั้งสี่ด้านที่ด้านบนเป็นแท่นทีใ่ช้ประดิษฐานเทวรูปที่น่าจะเป็นพระวิษณุ  

ในระยะเดียวกันนี้ก็พบเทวาลัยพระวิษณุที่แหล่งโบราณคดีก่อท๊าป จังหวัด

โด่งท๊าปในบริเวณที ่ราบลุ ่มปากแม่น้ำโขง มีลักษณะเป็นฐานอาคารในแผนผังสี ่เหลี ่ยมผืนผ้า 

โบราณสถานหมายเลข 1 จากแหล่งโบราณคดีโกตากาปูร์ บนเกาะบังกา ซึ่งมีแผนผังอาคารเป็น

สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขทางทิศเหนือ และโบราณสถานหมายเลข 6 จากแหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย ซึ่งมี

แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานไปกับแนวทิวเขาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ 

 

23 ที่มา: พนมบุตร จันทรโชติ, บรรณาธิการ, หนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู ่ทองและ
เรื่องราวสุวรรณภูมิ, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 48. 

24 ที่มา: https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/image_detail/25391 
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เมื่อพิจารณาแผนผังของศาสนสถานลัทธิไวษณพนิกายที่กล่าวในข้างต้นก็จะ

พบว่านิยมสร้างอยู่ในแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจัตุรัส สอดคล้องกับการศึกษาของ สุกัญญา 

เบาเนิด ที่ได้เสนอว่าโบราณสถานที่เมืองโบราณศรีมโหสถที่มีแผนผังสี่เหลี่ยมควรเป็นเทวาลัยหรือหอ

พระ อีกทั้งได้กล่าวว่าศาสนาพราหมณ์ที่เมืองศรีมโหสถได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรกัมพูชา25 แต่ใน

ประเด็นหลังใช้ประติมากรรมในการศึกษาซึ่งไม่ได้จำแนกจากโบราณสถานแต่อย่างใด นอกจากนั้น 

Hiram Woodward ได้เปรียบเทียบลักษณะแผนผังของโบราณสถานหมายเลข 25 เมืองโบราณ

ศรีมโหสถ เหมือนกันกับโบราณสถานหมายเลข 9 และ 17 ที่เมืองไบก์ถโน ประเทศเมียนมา26 จาก

การตรวจสอบพบว่าลักษณะแผนผังมีความคล้ายกันจริง แต่กระนั้นก็ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่

เกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกาย พบเพียงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิและภาชนะดินเผาเท่านั้น27  

ดังนั้นในที่นี้จึงอาจจะกล่าวได้ว่าแผนผังอาคารไม่สามารถใช้ในการพิจารณา

ถึงการใช้งานของลัทธิความเชื่อต่าง ๆ ได้นอกเสียจากจะพบโบราณวัตถุในโบราณสถานนั้น ๆ28 

ดังเช่นโบราณสถานขนาดเล็กภายในเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็มีรูปแบบของแผนผัง

จำนวนมากแต่ก็ไม่สามารถระบุถึงการใช้พ้ืนที่ของลัทธิใดลัทธิหนึ่งได้อย่างชัดเจนแต่ก็ต้องยกเว้นกรณี

ที่พบศาสนวัตถุในลัทธินิกายเหล่านั้น29 อีกทั้งโบราณสถานบางแห่งก็พบหลักฐานการใช้พื้นที่อย่าง

ต่อเนื่องแต่ว่ามีการใช้งานในลัทธิความเชื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปปในแต่ละช่วงเวลา30 

 

25 สุกัญญา เบาเนิด, “การศึกษาพัฒนาการของโบราณสถานที่เมืองโบราณศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ 
อำเภอโคปปีบ จังหวัดปราจีนบุรี.” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2537), 
252 – 260. 

26 Woodward, The Art And Architecture Of Thailand From Prehistoric Times Through 
the Thirteenth Century, 47. 

27 Aung Thaw, Report on the excavations at Beikthano,  3 ; Luce, Phases of pre-pagan 
Burma : languages and history Volume I, 20 – 22. 

28 ยกเว้นในกรณีพุทธเจดีย์ที่มักสร้างอยู่แผนผังทรงกลมหรือหลายเหลี่ยมหรือแผนผังสี่เหลี่ยมย่อเก็จ 
29 ดูใน อนุรักษ์ ดีพิมาย, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน ช่วงก่อน

พุทธศตวรรษท่ี 19” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563), 105 – 115. 
30 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการใช้งานจากพุทธสถานในวัฒนธรรมทวารวดีมาเป็นเทวาลัยพราหมณ์ใน

สมัยเขมรรุ่งเรืองในเมืองศรีเทพของโบราณสถานหมายเลข 0352/1 ดูใน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, รายงานการ
ปฏิบัติงานทางโบราณคดี ปีงบประมาณ 2539, (เพชรบูรณ์ : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2539), 12 – 13. 
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ศาสนสถานเหล่านี้เหลือร่องรอยเพียงส่วนฐานของอาคารเท่านั้น จึงมีความ

เป็นไปได้ว่าคงเป็นอาคารที่ประกอบขึ้นจากเครื่องไม้ซึ่งเป็นวัสดุอินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ตาม

กาลเวลา สำหรับในประเด็นเรื่องอาคารเครื่องไม้นี้มีความเป็นไปได้ เนื่องจากได้พบชิ้นส่วนไม้จาก

โบราณสถานที่ก่อท๊าปจำนวนมากกว่า 100 ชิ้น31 ซึ่งอาจจะนำมาอนุมานกับโบราณสถานต่าง ๆ ที่

หลงเหลือเพียงส่วนฐานได้ และจากข้อสันนิษฐานเกี ่ยวกับโบราณสถานหมายเลข 6 จากแหล่ง

โบราณคดีเขาศรีวิชัยของ เชษฐ์ ติงสัญชลี ได้กล่าวว่า อาคารแห่งนี้ควรเป็นอาคารมุงหลังคาเครื่องไม้

ซึ ่งอาจจะเป็นอาคารทรงจั่ว หรืออาคารทรงปั้นหยา32 แต่กระนั้นจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่

โบราณสถานหมายเลข 25 เมืองโบราณศรีมโหสถ และโบราณสถานพานหิน ชุมชนโบราณโคกขวาง 

จังหวัดปราจีนบุรี ก็ไม่พบชิ้นส่วนไม้ที่สามารถชี้ชัดได้ถึงการเป็นอาคารเครื่องไม้ได้อย่างชัดเจน  

อย่างไรก็ดีที่โบราณสถานหมายเลข 25 ก็พบศิลาทรงกลมที่อาจจะใช้เป็นเสา

ของอาคารหรือส่วนฐานที่ใช้รองรับเสาอาคารที่ทำมาจากไม้ และปรากฏร่องรอยการถากส่วนของ

สถาปัตยกรรมบางส่วนให้มีลักษณะโค้งมนเพื่อใช้ในตั้งเสาทรงกลม สำหรับศิลาทรงกลมนี้ก็พบที่

โบราณสถานหมายเลข 22 และ 8633 ด้วยเช่นกัน (ภาพที่ 164) การถากส่วนสถาปัตยกรรมให้โค้งเป็น

วงกลมก็พบทีโ่บราณสถานหมายเลข 3 ทีแ่หล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย อีกท้ังที่แหล่งเดียวกันนี้ก็พบการ

ใช้วัสดุและเทคนิคในการสร้างเสาที่หลากหลาย เช่น ฐานหินที่มีการเซาะร่องเป็นวงกลมที่อาจจะเคย

รองรับเสาไม้หรืออิฐ และการใช้อิฐหน้าวัวในการก่อเสาร่วมในของโบราณสถานหมายเลข 1 (ภาพที่ 

165) อย่างไรก็ดีการใช้ฐานศิลาเพ่ือรองรับเสาไม้ก็อาจจะมีการเจาะรูเพ่ือใช้เข้าเดือยเสาไม้พบที่แหล่ง

โบราณคดีเขาคา จังหวัดนครศรีธรรมราช34 ด้วยเช่นกัน (ภาพที่ 166) 

 

31 Le, “Indian Values in Oc Eo Culture Case Study – Go Thap, Dong Thap Province,” 
ASRJETS 25,1 (2016) : 169 – 180. 

32 เชษฐ์ ติงสัญชลี ได้สันนิษฐานลักษณะอาคารเดิมจากภาพสลักเล่าเรื่องบนพนักศิลาจากบุโรพทุโธ 
และปรัมบานัน แต่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าอาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของอายุสมัยเนื่องจากโบราณสถานทั้งสองแห่ง
สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 อย่างไรก็ดีอาคารดังกล่าวอาจจะมีการสร้างมาอย่างยาวนานแล้วก็ได้ ดูใน 
เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบโบราณสถานและแนวความคิดในการจัดทำรูปแบบ
สันนิษฐานโบราณสถานเขาศรีวิชัย, (นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปากรที่ 12 กรมศิลปากร, 2564), 97. 

33 โบราณสถานหมายเลข 22 ค้นพบพระคเณศ ส่วนโบราณสถานหมายเลข 86 สันนิษฐานว่าเป็น
เทวาลัยเนื่องจากพบรางโสมสูตรแต่ไม่อาจกล่าวได้ชัดเจนว่าเป็นเทวาลัยของเทพเจ้าพระองค์ใด 

34 ศาสนสถานท่ีแหล่งโบราณคดีเขาคาเป็นศาสนสถานเนื่องในลัทธิไศวนิกาย 
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ชิ้นส่วนศิลาทรงกลมล้อมรอบส่วนฐานที่ใช้
ประดิษฐานเทวรูปพระวิษณุ  
โบราณสถานหมายเลข 25 

ชิ้นส่วนศิลาทรงกลม และการถากศิลาแลงให้
โค้งท่ีส่วนฐานที่ใช้ประดิษฐานเทวรูป  

โบราณสถานหมายเลข 25 

  

ชิ้นส่วนเสาศิลาทรงกลมหรือส่วนฐานรองรับเสา 
โบราณสถานหมายเลข 22 

การถากศิลาแลงให้โค้งเพ่ือใช้ในการประกอบ
เสาของอาคาร โบราณสถานหมายเลข 22 

  
ชิ้นส่วนเสาศิลาทรงกลมหรือส่วนฐานรองรับเสา 

โบราณสถานหมายเลข 86 
การถากศิลาแลงให้โค้งเพ่ือใช้ในการประกอบ
เสาของอาคาร โบราณสถานหมายเลข 86 

ภาพที่ 164 ชิ้นส่วนศิลาทรงกลมที่ใช้ในการรองรับเสาอาคาร  

โบราณสถานหมายเลข 22 25 และ 86 เมืองโบราณศรีมโหสถ 
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การถากส่วนฐานก่ออิฐให้เป็นทรงกลมเพ่ือใช้ลง
เสาไม้ท่ีมุขทิศเหนือด้านขวาของโบราณสถาน

หมายเลข 3  

การถากส่วนฐานก่ออิฐให้เป็นทรงกลมเพ่ือใช้ลง
เสาไม้ท่ีมุขทิศเหนือด้านซ้ายของโบราณสถาน

หมายเลข 3 

  
ฐานหินที่มีการเซาะร่องเป็นวงกลม 

จากโบราณสถานหมายเลข 1   
การก่อเสาโดยใช้อิฐหน้าวัวที่อาจจะเคยเป็นเสา

ร่วมใน จากโบราณสถานหมายเลข 1  

ภาพที่ 165 ลักษณะการก่อเสาของโบราณสถานหมายเลข 1 และ 3 แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย 

  
ฐานศิลาที่มีการเจาะรูเพ่ือใส่เดือยเสาไม้ 

โบราณสถานหมายเลข 2  
แหล่งโบราณคดีเขาคา จ.นครศรีธรรมราช 

ฐานศิลาที่มีการเจาะรูเพ่ือใส่เดือยเสาไม้ 
โบราณสถานหมายเลข 4  

แหล่งโบราณคดีเขาคา จ.นครศรีธรรมราช 

ภาพที่ 166 ลักษณะการก่อเสาของโบราณสถานหมายเลข 2 และ 4  

แหล่งโบราณคดีเขาคา จ.นครศรีธรรมราช 
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เทวาลัยเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายอีกแห่ง คือ โบราณสถานพานหิน ตั้งอยู่ที่

ชุมชนโบราณโคกขวาง จังหวัดปราจีนบุรี ถือเป็นศาสนสถานเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายที่มีขนาดใหญ่

มากแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยฐานชั้นที่ 1 อยู่แผนผังสี่เหลี่ยมมีมุขยื่นทั้งสี่ทิศแต่มีบันไดทางขึ้นทางทิศ

ตะวันออกเพียงด้านเดียว ส่วนฐานชั้นที่ 2 เป็นส่วนฐานที่ใช้ในการประดิษฐานประติมากรรม อยู่ใน

แผนผังสี่เหลี่ยมที่มีการเพ่ิมมุมทั้งสี่  

แผนผังของศาสนสถานแห่งนี้แตกต่างจากเทวาลัยเนื่องในลัทธิไวษณพนิกาย

แห่งอื่น ๆ ลักษณะของการทำฐานชั้นที่ 1 ที่มีมุขสี่ทิศก็ปรากฏในสถาปัตยกรรมประเภทพุทธเจดีย์ใน

วัฒนธรรมทวารวดีแบบแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีบันไดทางขึ้นสี่ทิศ35 เช่น ส่วนฐานลานประทักษิณ

ของเจดีย์จุลประโทนระยะที่ 136 แต่มีความแตกต่างที่โบราณสถานพานหินมีทางขึ้นทางทิศตะวันออก

ด้านเดียว และไม่ปรากฏชุดฐานลวดบัวที่เรียกว่า ชุดฐานบัววลัย37 แต่กลับกลายเป็นลวดบัวคว่ำขนาด

เล็กเท่านั้น (ภาพที่ 167) อย่างไรก็ดีเมื่อกล่าวถึงลักษณะฐานที่มีมุขทั้งสี่ทิศก็ปรากฏที่โบราณสถาน

หมายเลข 5 แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย แต่ก็มีความแตกต่างที่มีการสร้างบันไดที่สามารถขึ้นได้ทั้งสี่

ทิศ และส่วนของชุดฐานมีการย่อเก็จที่มุมเล็กน้อยรวมทั้งมีลวดบัวลูกแก้วหรือบัวกลศะ38 (ภาพที่ 

168) 

 

35 เจดีย์ในลักษณะเดียวกันนี้พบท่ีเมืองโบราณคูบัวด้วยเช่นเดียวกัน เช่น เจดีย์หมายเลข 10, 21, 22 
เป็นต้น ดูใน สมศักดิ์ รัตนกุล และคนอ่ืน ๆ, โบราณคดีเมืองคูบัว, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 24, 42 – 46. 

36 เจดีย์จุลประโทนได้มีการสร้างหรือบูรณะ 3 ครั ้ง โดยระยะที ่ 1 ส่วนฐานเขียงใช้เป็นลาน
ประทักษิณมีทางขึ้นทั้งสี ่ทิศ ถัดขึ ้นไปเป็นส่วนฐานรองรับส่วนเรือนธาตุและเจดีย์ ดูใน Pierre Dupont, The 
archaeology of the Mons of Dvaravati, trans, Joyanto K. Sen (Bangkok : White Lotus, 2006), 96 – 97. 

37 ชุดฐานบัววลัยเป็นรูปแบบเฉพาะของเจดีย์ในศิลปะทวารวดี ประกอบด้วยฐานเขียง ต่อด้วยส่วน
ลูกแก้วขนาดใหญ่หรือวลัยที่ต่อด้วยส่วนขื่อปลอม ท้องไม้ที่เจาะเป็นช่อง ดูใน ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี : 
วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 151 – 152. 

38 เชษฐ์ ติงสัญชลี ได้กล่าวว่า โบราณสถานหมายเลข 5 อาจจะเป็นเทวาลัยที่มีประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศ
ที่เรียกว่า เทวาลัยแบบสรรวโตภัทระ มีความหมายว่า อาคารที่ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองแผ่ออกในทุกทิศมีนัยถึงการ
แผ่ความมงคลของเทพเจ้าออกได้ทั้งสี่ทิศ และสันนิษฐานว่าหลังคาของโบราณสถานหมายเลข 5 น่าจะมีชั้นหลังคา
เป็นโครงสร้างไม้ที่มุงด้วยวัสดุไม่ถาวร มีน้ำหนักเบา ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
โบราณสถานและแนวความคิดในการจัดทำรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานเขาศรีวิชัย, 82 – 84. 



 262 

  

แผนผังโบราณสถานพานหิน จ.ปราจีนบุรี39 แผนผังเจดีย์จุลประโทน (ระยะที่ 1)40 

ภาพที่ 167 แผนผังของโบราณสถานพานหินเปรียบเทียบกับเจดีย์จุลประโทน จ.นครปฐม 

  
โบราณสถานพานหิน 

ชุมชนโบราณโคกขวาง จ.ปราจีนบุรี 
โบราณสถานหมายเลข 5  

แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี 

ภาพที่ 168 ลักษณะของโบราณสถานพานหินเปรียบเทียบกับโบราณสถานหมายเลข 5 เขาศรีวิชัย 

ส่วนฐานชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ประดิษฐานประติมากรรมที่มีแผนผังสี่เหลี่ยม

เพ่ิมมุมเป็นมุขนั้นชวนให้นึกถึงแผนผังของเจดีย์ในวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งปรากฏอยู่หลายแห่ง เช่น ฐาน

 

39 ดัดแปลงจาก: บรรจบ เทียมทัด และนิคม มุสิกะคามะ, โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี, 60 
40 ดัดแปลงจาก: Dupont, The archaeology of the Mons of Dvaravati, Plan D-5. 
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ชั้นบนของเจดีย์หมายเลข 9 เมืองโบราณอู่ทอง41 เจดีย์หมายเลข 1 เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี42 

เป็นต้น แต่กระนั ้นโบราณสถานพานหินก็มีความแตกต่างจากสถาปัตยกรรมทวารวดีทั ้งหลาย 

เนื่องจากไม่ปรากฏความซับซ้อนในการย่อเก็จของส่วนเรือนธาตุ รวมทั้งลวดบัวก็สร้างขึ้นมาอย่างง่าย

ดังที่กล่าวถึงแล้ว นอกจากเจดีย์ต่าง ๆ ในวัฒนธรรมทวารวดีแล้ว ลักษณะแผนผังของฐานชั้นที่ 2 ของ

โบราณสถานพานหินก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับแผนผังของเทวาลัยทศอวตารแห่งเทวคฤหะ ซึ่งมี

ลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ส่วนมุมมีการสร้างมุขเป็นห้องครรภคฤหะขนาดเล็ก เมื่อรวมกับสว่น

เทวาลัยประธานแล้วจะมีจำนวนทั้งสิ้น 5 หลัง เรียกเทวาลัยในลักษณะนี้ว่า ปัญจายตนะ43 (ภาพที่ 

169) แต่อย่างไรก็ดีก็มีข้อแตกต่างกับโบราณสถานพานหิน เนื่องจากสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมเป็นมุขของ

โบราณสถานพานหินมีขนาดเล็กกว่ามากจึงอาจจะอยู่ในแผนผังปัญจายตนะค่อนข้างยาก ดังนั้นส่ วน

เพ่ิมมุมทั้งสี่น่าจะเป็นส่วนที่รองรับชั้นเรือนธาตุหรืออาคารมากกว่า (ภาพที่ 170) 

ผู้วิจัยจึงได้ตั้งข้อสันนิษฐานส่วนอาคารที่ด้านบนของโบราณสถานพานหินได้

ได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 อาคารแบบปะรำที่มีการตั้งเสา 4 ต้นที่ส่วนเพิ่มมุมรองรับส่วนหลังคา ส่วน

ของอาคารเปิดออกสี่ทิศ44 เช่น เทวาลัยที่เมืองไอโหเฬ ศิลปะจาลุกแห่งพาทามิ (พุทธศตวรรษที่ 11 – 

12) แบบที่ 2 อาคารจตุรมุขที่มีผนังทึบแต่มีช่องประตูเปิดได้ทั้งสี่ทิศ เช่น เทวาลัยจตุรมุข ด้านหน้าถ้ำ

อินทรสภา (เอลโลร่าที่ 33) (พุทธศตวรรษที่ 14 – 15) และแบบที่ 3 อาคารผนังทึบมีทางเข้าทางเดียว 

เช่น เทวาลัยเทราปตี เมืองมามัลลปุรัม (พุทธศตวรรษที่ 12 – 13)45 อย่างไรก็ดีที่ด้านบนของฐานชั้นนี้

ก็พบร่องรอยของการเจาะพื้นศิลาแลงให้เป็นทรงกลมให้เป็นหลุมเสา ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า

 

41 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, วสันต์ เทพสุริยานนท์ และ ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, โบราณคดีเมืองอู่ทอง, (กรุงเทพฯ 
: สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร, 2545), 43 – 44, 53 – 55. 

42 เจดีย์องค์อื่น ๆ เช่น เจดีย์หมายเลข 1, 8, 13, 31, 40 เป็นต้น ดูใน สมศักดิ์ รัตนกุล และคนอ่ืน ๆ, 
โบราณคดีเมืองคูบัว, 24, 31 – 41, 77 – 79. 

43 กล่าวถึงรายละเอียดแล้วในส่วนไวษณพนิกายในอินเดีย 
44 อาคารทรงปะรำก็ปรากฏในศิลปะเขมร เช่น อาคารทรงปะรำที่ปราสาทออนมอน (On Mon) และ

ที่ปราสาทกอมนัป สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 อาคารทรงปะรำตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ภายในกำแพงช้ันในของปราสาทแปรรูปสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ดูใน Trouvé, “V. Etude sur le Prei Pràsàt, 
le Pràsàt Komnap et l'édicule qui abritait la cinquième stèle inscrite du Bàrày oriental,” Bulletin de 
l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 32, (1932), 125 – 126. 

45 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบโบราณสถานและแนวความคิดในการ
จัดทำรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานเขาศรีวิชัย, 82 – 84, 111 – 112. 
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อาคารด้านบนนี้อาจจะสร้างขึ้นจากเครื่องไม้ที่คงย่อยสลายไปหมดแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับผลการขุดค้น

ทางโบราณคดีก็ไม่พบกระเบื้องมุงหลังคาจากโบราณสถานแห่งนี้แต่อย่างใด (ภาพที่ 171)  

  

แผนผังเจดีย์หมายเลข 9 เมืองโบราณอู่ทอง46 แผนผังเทวาลัยทศอวตาร เมืองเทวคฤหะ47 

ภาพที่ 169 ลักษณะแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพ่ิมมุมด้วยมุขของเจดีย์ในวัฒนธรรมทวารวดี และแผนผัง

เทวาลัยแบบปัญจายตนะในศิลปะอินเดียราชวงศ์คุปตะ 

  

ส่วนฐานชั้นที่ 2  
โบราณสถานพานหิน จ.ปราจีนบุรี 

หลุมเสาบนฐานชั้นที่ 1 
โบราณสถานพานหิน จ.ปราจีนบุรี 

ภาพที่ 170 ส่วนฐานชั้นที่ 2 และหลุมเสาบนฐานชั้นที่ 1 ด้านบน โบราณสถานพานหิน 

 

46 ดัดแปลงจาก: อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, วสันต์ เทพสุริยานนท์ และ ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, โบราณคดีเมืองอู่
ทอง, 54.  

47 ดัดแปลงจาก: https://nl.pinterest.com/pin/329536897704718129/  
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เทวาลัยแบบปะรำที่เมืองไอโหเฬ  
ศิลปะจาลุกยะระยะต้น48 

อาคารทรงปะรำในศิลปะเขมรแบบแปรรูป 
ปราสาทแปรรูป49 

  

เทวาลัยจตุรมุข ด้านหน้าถ้ำอินทรสภา  
(เอลโลร่าที่ 33)50 

เทวาลัยเทราปตี เมืองมามัลลปุรัม (เทวาลัยแบบ
ผนังทึบมีทางเข้าทางเดียว) 

(ท่ีมา: เชษฐ์ ติงสัญชลี) 

ภาพที่ 171 ลักษณะของเทวาลัยที่ใช้ในการสันนิษฐานรูปแบบอาคารด้านบนของโบราณสถานพานหิน 

 

48 ที่มา: เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบโบราณสถานและแนวความคิดใน
การจัดทำรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานเขาศรีวิชัย, 83. 

49 ที่มา: Nhim Sotheavin, “A Study of the names of monuments in Angkor (Cambodia),” 
Renaissance Culturelle du Cambodge 30 (2017 – 2018) : 54. 

50 ที่มา: เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบโบราณสถานและแนวความคิดใน
การจัดทำรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานเขาศรีวิชัย, 83. 
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ดังนั้นลักษณะของศาสนสถานที่สร้างขึ้นทั้งหมดได้แสดงถึงความหลากหลาย

ในเชิงการก่อสร้างทั้งแผนผัง ทิศทาง และวัสดุ และสามารถสรุปได้ในเบื้องต้นว่า โบราณสถานทั้งหมด

ที่เหลือเพียงส่วนฐานนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเคยมีการสร้างอาคารที่เป็นเครื่องไม้คลุมศาสนสถาน แต่

กระนั้นยังคงต้องมีการศึกษาในประเด็นเรื่องศาสนสถานเหล่านี้ต่อไป 

นอกจากจารึก ตราดินเผา และศาสนสถานที่แสดงถึงลัทธิไวษณพนิกายใน

ระยะแรก ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 แล้ว ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุก็ถือเป็นหลักฐานที่สำคัญ

เป็นอย่างยิ่งท่ีสามารถแสดงถึงการเคารพนับถือลัทธินี้ ทั้งนี้เทวรูปพระวิษณุที่พบตามชุมชน และเมือง

โบราณในภาคกลางของประเทศไทยได้ความสัมพันธ์ทางรูปแบบศิลปกรรมกับเทวรูปพระวิษณุที่พบ

ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ทางรูปแบบนี้แสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์

ระหว่างกัน ซึ่งคงมีความเก่ียวข้องในแง่ของศาสนา การติดต่อค้าขาย และการเมือง มีรายละเอียดดังนี้ 

- พระวิษณุนูนสูงจากเมืองโบราณอู่ทอง ศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 

และศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ที่แสดงความสัมพันธ์ภายในภาคพื้นทวีป 

จากที่กล่าวในข้างต้นแล้วว่าประติมากรรมพระวิษณุที่พบในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ล้วนมีความสัมพันธ์กับศิลปะอินเดียแบบปัลลวะตอนต้นทั้งสิ้น แต่กระนั้นพระวิษณุบางองค์ก็

แสดงลักษณะบางประการที่สัมพันธ์กับศิลปะอินเดียภาคเหนือ คือ ศิลปะมถุรา และคุปตะ ดังเช่น

ลักษณะของกิรีฏมกุฏทรงสี่เหลี่ยมที่มีการเย็บตะเข็บที่ขอบเป็นสันของรูปพระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อ

พระยาจักร และพระวิษณุจากศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีทั้ง 2 องค์ รวมทั้งพระวิษณุจากศาลพระกาฬ 

จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ 172) แต่อย่างไรก็ดีพระวิษณุที่พบในประเทศไทยไม่นิยมตกแต่งส่วนกิรีฏมกุฏ

เหมือนกับกิรีฏมกุฏในสมัยราชวงศ์คุปตะ จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าคงได้รับอิทธิพลจากสมัยมถุรามากกว่า 

นอกจากนั้นมีการประดิษฐ์ศิรศจักรไว้หลังพระเศียรแสดงอิทธิพลศิลปะ

ราชวงศ์จาลุกยะ51 แต่กระนั้นทั้งกิรีฏมกุฏทรงสี่เหลี่ยม และศิรศจักรอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพระ

วิษณุจากภาคใต้ และจากจีบูยา ชวาภาคตะวันตกด้วยก็ได้ นอกจากนั้นภาพสลักพระวิษณุจากถ้ำพระ

โพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี ก็แสดงการประดิษฐ์ศิรศจักรไว้หลังพระเศียรเช่นเดียวกันแต่ไม่ปรากฏการขีด

เป็นเส้นรัศมี (ภาพที่ 173) 

 

51 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ประติมากรรมพระวิษณุที่ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี,” ใน รวมบทความวิชาการ 
เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 198. 
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พระวิษณุ 

ศิลปะมถุรา 
พระวิษณุท่ีอีราน 

ศิลปะคุปตะ 
สกุลช่างมถุรา52 

พระวิษณุองค์ใต้ 
ศาลหลักเมืองฯ 

พระวิษณุ 
องค์เหนือ 

ศาลหลักเมืองฯ 

พระวิษณุ  
ศาลพระกาฬ  

จ.ลพบุรี 
ภาพที่ 172 การเปรียบเทียบกิรีฏมกุฏทรงสี่เหลี่ยมที่มีการเย็บตะเข็บที่สันด้านข้าง 

    
พระวิษณุ 

ศิลปะจาลุกยะ  
ถ้ำพาทามิหมายเลข 3 

พระวิษณุ 
หอพระนารายณ์ 

จ.นครศรีธรรมราช 

พระวิษณุจากจีบูยา 
ชวาภาคตะวันตก 

พระวิษณุจาก 
ถ้ำพระโพธิสัตว์  

จ.สระบุรี 
ภาพที่ 173 การเปรียบเทียบศิรศจักรทรงกลม 

ข้อสังเกตอีกประการ คือ การสลักรูปเศียรนาคไว้บนแผ่นหลังของพระวิษณุ

จากศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีองค์ทิศใต้กับพระวิษณุเจ้าพ่อจักรนารายณ์มีความคล้ายคลึงกัน

แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันเป็นต้นว่า พระวิษณุจากศาลหลักเมืองได้จำหลักใบหน้ าของพญานาค

และลำตัว ส่วนพญานาคบนรูปเจ้าพ่อจักรนารายณ์ปราศจากการจำหลักใบหน้าของพญานาค53 (ภาพ

 

52 ที่มา: เชษฐ์ ติงสัญชลี 
53 แต่เนื่องจากมีการปิดทองคำเปลวทำเทวรูปจึงทำให้ไม่สามารถทราบลักษณะเดิมได้ 
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ที่ 174) เศียรนาคดังกล่าวสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น อาทิเศษ หรือเศษนาค 54 และมีผู้เสนอว่าอาจจะ

ได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปนาคปรกสมัยทวารวดี55 แต่ผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานที่ว่า

เศียรพญานาคดังกล่าวเป็นเศษนาคนั้นดูจะมีความสมเหตุผลมากกว่าเพราะจะสอดคล้องตรงกันกับ

ประติมานวิทยาของพระวิษณุที่ทรงมีเศษนาคเป็นบริวารดังเช่นพระวิษณุอนันตศายินก็ทรงบรรทม

เหนือเศษนาค หรือเมื ่อทรงอวตารเป็นพระกฤษณะนั ้นเศษนาคก็กำเนิดมาเป็นพระพลราม56 

นอกจากนั้นพระพลรามก็มีความเกี่ยวข้องกับการบูชางูจึงมักปรากฏการสร้างรูปงูแผ่พังพานเหนือพระ

เศียรของพระพลราม57 

ส่วนประเด็นเรื ่องการได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปนาคปรกนั้นก็มี

ความน่าสนใจแต่ผู ้วิจัยได้มีข้อสังเกตเพิ ่มเติม คือ การสร้างรูปนาคหรืองูได้ปรากฏในอินเดียมา

ยาวนานอย่างน้อยตั้งแตช่่วงพุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา เนื่องจากท่ีอินเดียก็มีการบูชางูซึ่งนำมาสู่การ

สร้างรูปงูทั้งในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์58 และคงเป็นต้นแบบให้กับประติมากรรมในสมัย

ทวารวดี ถึงแม้ว่าลักษณะของเศียรนาคที่มีปุ ่มนูนเหนือเศียรที ่ปรากฏบนเทวรูปพระวิษณุจาก

ศาลหลักเมืององค์ใต้จะคล้ายกับเศียรนาคของพระพุทธรูปนาคปรกจากวัดประดู่ทรงธรรมก็ตาม แต่ก็

มีข้อสังเกตว่าปุ่มนูนเหนือเศียรนาคก็ได้มีการทำในประติมากรรมศาสนาพราหมณ์ คือ พระวิษณุ

อนันตศายินที่ผนังของเทวาลัยทศอวตารเมืองเทวคฤหะอีกด้วย  

อย่างไรก็ดีไม่ว่ารูปพญานาคที่ปรากฏบนประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุจาก

ศาลหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อจักรนารายณ์จะมีที่มาจากคติเศษนาคของพระวิษณุ หรือได้รับแรง

บันดาลใจมาจากพระพุทธรูปนาคปรกก็ดี รูปแบบของการสร้างรูปพญานาคของเทวรูปพระวิษณุทั้ง

สององค์ก็แสดงลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ รูปพญานาคมักจะแผ่พังพานเหนือพระเศียรของพระวิษณุ 

 

54 วนกร ลออสุวรรณ, “ร่องรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 ที่
พบบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2541), 39. 

55 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ประติมากรรมพระวิษณุที่ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี,” ใน รวมบทความวิชาการ 
เนื่องในโอกาสครบ 65 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 199. 

56 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู, 117. 
57 Singh, A history of ancient and early medieval India : from the Stone Age to the 12th 

century, 438. 
58 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 336. 
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พระพลราม และพระพุทธรูป แต่เทวรูปทั้งสององค์นี้กลับปรากฏพญานาคแผ่เศียรที่ด้านข้างพระ

วรกายแทน ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับการทำประภามณฑลในประติมากรรมทางพุทธศาสนาดังเช่น

พระพุทธรูปจากเจดีย์หมายเลข 2 เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ก็แสดงประภามณฑลแบบ

แสงพระฉัพพรรณรังสีที่เป็นเปลวแสงในรูปของริ้วคลื่นแผ่ออกมาจากพระวรกายคล้ายคลึงกับการแผ่

เศียรพญานาคของพระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อจักรนารายณ์ ลักษณะของพญานาคที่แผ่ออกด้านข้างก็

ปรากฏบนหน้าบันรูปพระวิษณุจากตร่าเกียวศิลปะจามปา แต่มีอายุอ่อนกว่า คือ พุทธศตวรรษที่ 15  

    
ภาพสลักนาคบนเวทิกา 

ศิลปะอมราวดี59 
มนุษยนาค? 
ศิลปะมถุรา60 

พระวิษณุอนันตศายิน 
เทวาลัยทศอวตาร 

พระพุทธรูปนาคปรก
วัดประดู่ทรงธรรม 

    
เศียรพญานาคของพระ

วิษณุองค์ทิศใต้ 
ศาลหลักเมืองฯ 

พระพุทธรูปจาก
เจดีย์หมายเลข 2  
เมืองโบราณอู่ทอง 

เศียรพญานาคของ 
เจ้าพ่อจักรนารายณ์ 
เมืองโบราณอู่ทอง 

หน้าบันพระวิษณุ
จากตร่าเกียว 

ภาพที่ 174 การเปรียบเทียบลักษณะพญานาคบนแผ่นหลังของพระวิษณุ 

 

59 ที่มา: https://www.britishmuseum.org/collection/image/1613052250 
60 ที่มา: เชษฐ์ ติงสัญชลี 
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ลักษณะของการนุ ่งผ้า และคาดกฏิสูตรของเทวรูปพระวิษณุจากจังหวัด

สุพรรณบุรีทั้งสี่องค์61 รวมทั้งพระวิษณุจากศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ได้แสดงวิธีการนุ่งผ้า และคาด

กฏิสูตรที่มีลักษณะเหมือนกัน ได้แก่ การนุ่งผ้าโธตียาวแนบไปกับพระวรกาย ระดับความยาวไม่ถึงข้อ

พระบาทจึงคล้ายกับนุ่งสนับเพลา ส่วนการคาดกฏิสูตรได้แสดงการปล่อยผ้าเป็นวงโค้งที่ด้านหน้า แล้ว

จึงนำไปผูกเป็นปมหรือโบที่พระโสณีก่อนทิ้งชายลงด้านข้าง (ภาพที่ 175) ลักษณะการคาดกฏิสูตร

ดังกล่าวคล้ายคลึงกับการคาดกฏิสูตรที่พบในประติมากรรมอินเดียสมัยอมราวดีที่ประกอบด้วยการ

คาดกฏิสูตร 3 ประการ ได้แก่ การคาดกฏิสูตรตรงรอบเอวเป็นราวแขวนผ้าผ้ากฏิสูตรที่ปล่อยทิ้งเป็น

วงโค้ง และผูกปมหรือโบที่ข้างพระโสณีสองด้านที่ปล่อยชายผ้าตกลงสู่พื้น 62 แต่กระนั้นเทวรูปพระ

วิษณุกลุ่มที่พบในประเทศไทยก็ไม่ได้แสดงผ้าคาดตรงรอบเอวชัดเจนเท่าใดนัก ประกอบกับที่ภายใน

ส่วนวงโค้งได้ทำชายผ้าโจงกระเบนทีห่ลากหลายแตกต่างจากการทิ้งชายผ้าเป็นแนวตรงสู่พ้ืนจึงอาจจะ

เป็นความเฉพาะของกลุ่มช่างในพ้ืนที่ก็เป็นได้ 

     
พระวิษณุจาก 

เยเลศวรัม 
ศิลปะอมราวดี 

เจ้าพ่อจักร
นารายณ์ เมือง
โบราณอู่ทอง 

พระวิษณุ 
องค์ทิศใต้ 

ศาลหลักเมือง
สุพรรณบุรี 

พระวิษณุ 
องค์ทิศเหนือ 
ศาลหลักเมือง
สุพรรณบุรี 

พระวิษณุ  
จากศาลพระกาฬ 

จ.ลพบุรี 

ภาพที่ 175 การเปรียบเทียบลักษณะการนุ่งผ้า และการคาดกฏิสูตรของพระวิษณุกลุ่มนูนสูง 

 

61 พระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อพระยาจักรเป็นพระวิษณุที่มีลักษณะเหมือนกันกับพระวิษณุที่เหลือ ทั้ง
การสลักแบบนูนต่ำ การทรงกิรีฏมกุฏสี่เหลี่ยมมีศิรศจักรที่ด้านหลัง และการคาดผ้ากฏิสูตร แต่จากการถ่ายภาพไม่
สามารถแสดงรายละเอียดได้เนื่องจากถูกปิดทองจนหน้า ต้องใช้วิธีการจับต้ องโบราณวัตถุถึงจะสามารถทราบ
ลักษณะเดิมได้  

62 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 231. 
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เทคนิคการแกะสลักของประติมากรรมพระวิษณุจากจังหวัดสุพรรณบุรี และ

ลพบุรี คือ การจำหลักด้วยวิธีนูนสูงจึงทำให้ช่างสามารถสลักรูปพระวิษณุให้มีลักษณะอย่างไรก็ได้

เพราะไมต่้องกังวลเรื่องการแตกหักของพระกรโดยประการที่สำคัญ คือ การเก่ียวนิ้วในกำของจักร แต่

กระนั้นการเกี่ยวนิ้วในกำของจักรลักษณะเดียวกันนี้ก็พบมาก่อนแล้วในประติมากรรมของพระวิษณุ

นูนสูงในศิลปะมถุรา แต่มีข้อแตกต่างที่พระวิษณุในศิลปะมถุราทรงถือจักรไว้ที่พระหัตถ์ซ้ายด้านหลัง 

ด้วยประการดังกล่าวจึงไม่อาจสรุปได้ว่าการถือจักรของพระวิษณุท่ีพบในจังหวัดสุพรรณบุรี และลพบุรี 

จะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะมถุราอย่างชัดเจน เพราะพระวิษณุมถุราจะโอบคทาในพระหัตถ์ขวาหลัง 

     

พระวิษณุ 
ศิลปะมถุรา 

เจ้าพ่อจักร
นารายณ์  

พระวิษณุ 
องค์ทิศใตฯ้ 

พระวิษณุ 
องค์ทิศเหนือฯ 

พระวิษณุจาก
ถ้ำพระโพธิสัตว์ 

ภาพที่ 176 รูปแบบการถือจักรในพระวิษณุท่ีจำหลักด้วยวิธีนูนต่ำและนูนสูง 

นอกจากลักษณะทางศิลปกรรมที ่เหมือนกันของพระวิษณุจากจังหวัด

สุพรรณบุรีทั้งสี่องค์ กับพระวิษณุศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรีแล้วจากการสำรวจภาคสนามพบว่าวสัดุ

ที่ใช้ในการสร้างประติมากรรมพระวิษณุจากศาลหลักเมือง และพระวิษณุศาลพระกาฬเป็นหินควอร์ต

ไซต ์แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถทราบวัสดุเดิมของประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อ

พระยาจักร และเจ้าพ่อจักรนารายณ์ได้ หากใช้หินชนิดเดียวกันในการสร้างจะสามารถยืนยันได้ว่าพระ

วิษณุทั้งหมดคงมีแหล่งที่มาของหินควอร์ตไซต์และจำหลักประติมากรรมโดยกลุ่มช่างกลุ่มเดียวกัน 

ดังนั้นพระวิษณุทั้งสี่องค์จากจังหวัดสุพรรณบุรี และพระวิษณุที่ศาลพระกาฬ 

ได้แสดงรูปแบบศิลปกรรมที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ ทั้งวัสดุ วิธีการจำหลักแบบนูนสูง และ

รูปแบบศิลปะที่ได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบมถุราและอมราวดี รวมทั้งมีรูปแบบบางประการที่

สอดคล้องกับพระวิษณุกลุ่มถือสังข์ที่พระโสณีในแถบคาบสมุทรมลายู และพระวิษณุที่จีบูยา รวมทั้งมี

ความเกี่ยวข้องกับพระวิษณุบนภาพสลักถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรีอีกด้วย (แผนที่ที่ 7) 
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แผนที่ที่ 7 การกระจายตัวของพระวิษณุในกลุ่มนูนสูงที่มีความสัมพันธ์ในภาคพ้ืนทวีป  
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- สังข์ของพระวิษณุจากโบราณสถานพานหินกับพระวิษณุถือสังข์ที่พระโสณี 

ชิ้นส่วนพระหัตถ์ถือสังข์จากโบราณสถานพานหินมีลักษณะการถือสังข์ที่นำพระ

หัตถ์ทั้งสี่สอดเข้าไปในสังข์ซึ่งตรงกับการถือสังข์ของพระวิษณุกลุ่มที่ถือสังข์ไว้ที่พระโสณี ได้แก่ พระ

วิษณุจากวัดศาลาทึง พระวิษณุจากตวลเกาะ และพระวิษณุจากอานเกียง สำหรับประติมากรรมกลุ่มนี้

แสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบมถุราตอนปลาย อมราวดี และคุปตะสกุลช่างสารนาถ 63 สำหรับรูป

พระวิษณุลักษณะนี้อาจจะเป็นพระวาสุเทวะในนิกายภาควัต64 แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าลักษณะของ

ประติมากรรมไม่สามารถบ่งบอกถึงนิกายได้ เนื่องจากการเรียกภาควัตเหมือนกับคำว่าไวษณพ รวมทั้ง

หลักฐานในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้แสดงว่ารูปพระวาสุเทวะมีความหลากหลาย หาก

ชิ้นส่วนพระหัตถ์ถือสังข์จากโบราณสถานพานหินเคยเป็นเทวรูปพระวิษณุกลุ่มทรงสังข์ไว้ที่พระโสณี

จริง ก็พิจารณาได้ว่าพระวิษณุองค์นี้จะมีอายุเก่าก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งจะกลายเป็นพระวิษณุรุ่น

แรกในพื้นที่ภาคกลางของไทย และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ในคาบสมุทรมลายู และที่ราบลุ่ม

ปากแม่น้ำโขง แต่กระนั้นก็ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นพระวิษณุกลุ่มดังกล่าวอย่างชัดเจน (ภาพที่ 177)  

   

 

พระวิษณุวัดศาลาทึง  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

พระวิษณุวัดพระเพรง 
จ.นครศรีธรรมราช 

พระวิษณุ 
จากออกแก้ว 

ชิ้นส่วนพระหัตถ์ถือสังข์ 
โบราณสถานพานหิน  

ภาพที่ 177 การถือสังข์ไว้ที่พระโสณีของพระวิษณุ 

 

63 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเทวรูปพระวิษณุ จากหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย, 89 ; เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อ
เครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์, 76 – 79, 223 – 230. 

64 พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 100 – 101. 
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- พระวิษณุมีแกนค้ำยันสัมพันธ์กับพระวิษณุในคาบสมุทรมลายู และกัมพูชา 

พระวิษณุจากวัดธ่อ จังหวัดเพชรบุรี และพระวิษณุทั ้ง 4 องค์ จากเมือง

โบราณศรีมโหสถ และบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แสดงความสัมพันธ์กับพระวิษณุที่พบใน

คาบสมุทรมลายู และกัมพูชา ซึ่งมีการสร้างแกนค้ำยันสามจุด ได้แก่ พระหัตถ์ด้านหน้าทั้งสองข้างใน

รูปของชายผ้าด้านขวา และคทาทางด้านซ้าย รวมทั้งชายโจงกระเบนที่ปล่อยตกสู่ฐานด้านล่าง 

นอกจากนั้นพระวิษณุทั้งหมดนี้ก็นุ่งผ้าโธตียาวที่ปล่อยชายผ้าโจงกระเบนที่ตรงกลางระหว่างพระเพลา

จรดส่วนฐาน และทรงสวมกิรีฏมกุฏเรียบ ที่แสดงลักษณะของเทวรูปพระวิษณุราชวงศ์ปัลลวะช่วงต้น

กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 1365  

พระวิษณุที่มีการสร้างแกนค้ำยันสามจุดสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม จาก

ความแตกต่างของการคาดผ้ากฏิสูตร ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พระวิษณทุี่คาดกฏิสูตรแบบตรงและวงโค้ง และ

กลุ่มท่ี 2 พระวิษณุท่ีคาดกฏิสูตรเฉียง 

กลุ่มที่ 1 พระวิษณุที่คาดกฎิสูตรแบบตรงและวงโค้ง สามารถเปรียบเทียบได้

กับพระวิษณุจากเมืองโบราณเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพระวิษณุจากตวลชุก ประเทศ

กัมพูชา สำหรับพระวิษณุที่แสดงการสร้างแกนค้ำยันในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่ พระ

วิษณุจากวัดธ่อ ก.ข.6 จังหวัดเพชรบุรี พระวิษณุจากโบราณสถานหมายเลข 25 เมืองโบราณศรีมโหสถ 

และพระวิษณุจากบริเวณใกล้เคียงประกอบด้วยพระวิษณุจากวัดโบสถ์ พระวิษณุจากวัดศรีมหาโพธิ 

และชิ้นส่วนประติมากรรมส่วนพระบาทพร้อมเดือย เมืองนครปฐมโบราณ (ภาพที่ 178)  

กลุ ่มที ่  2 พระว ิษณุท ี ่คาดกฏิส ูตรเฉียง ม ีล ักษณะของประติมากรรม

เช่นเดียวกันกับกลุ่มแรก แต่แสดงเป็นประติมากรรมพระวิษณุที่คาดกฏิสูตรแบบเฉียง ผูกปมไว้ที่ข้าง

พระโสณี66 ไว้ใช้วางพระหัตถ์ข้างซ้าย ซึ่งใช้ชายผ้าที่ปล่อยสู่พื้นเป็นแกนค้ำยัน นอกจากนั้นยังมีการ

คาดเข็มขัดผูกโบหูกระต่ายตามลัดษณะของประติมากรรมศิลปะปัลลวะตอนต้น 67 สำหรับพระวิษณุ

 

65 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 14 – 15 ; จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, รายงานฉบับ
สมบูรณ์ โครงการวิจัยเทวรูปพระวิษณุ จากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย, 90 – 91. 

66 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์ จำแนกไว้ในกลุ่มพระวิษณุกลุ่มย่อย B2 ดูใน จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเทวรูปพระวิษณุ จากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย, 91. 

67 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 259. 
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กลุ่มนี้ คือ พระวิษณุจากวัดบ้านโคกวัด จังหวัดปราจีนบุรี เปรียบเทียบได้กับพระวิษณุจากเขาศรีวิชัย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ทั้งขนาด 170 เซนติเมตร และขนาด 40 เซนติเมตร) (ภาพที่ 179) 

   

พระวิษณุเวียงสระ  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

พระวิษณุจากตวลชุก 
จ.กำปงสปือ 

พระวิษณุ ก.ข.6 วัดธ่อ 
จ.เพชรบุรี 

 

    

พระวิษณุวัดโบสถ์  
จ.ปราจีนบุรี 

พระวิษณุ 
จากวัดศรีมหาโพธิ 

พระวิษณุโบราณสถาน
หมายเลข 25 

พระบาทพร้อมเดือย 
จ.นครปฐม 

ภาพที่ 178 พระวิษณุกลุ่มที่มีการสร้างแกนค้ำยัน 
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การผูกโบหูกระต่าย 
ในปัลลวะตอนต้น  
รูปเหมือนของพระ

เจ้านรสิงหวรมันที่ 1 
ธรรมราชรถะ 

พระวิษณุ 
ขนาด 40 ซม.  
จากเขาศรีวิชัย 

พระวิษณุ 
ขนาด 170 ซม.  
จากเขาศรีวิชัย 

พระวิษณุบ้านโคกวัด 
จ.ปราจีนบุรี 

ภาพที่ 179 พระวิษณุท่ีมีการสร้างแกนค้ำยัน คาดผ้ากฏิสูตรแบบเฉียง 

พระวิษณใุนกลุ่มที่สร้างแกนค้ำยันกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนประติมากรรม

จำนวนมากที่สุด และกระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ รอบพ้ืนที่อ่าวไทย ตั้งแต่ตอนกลางของคาบสมุทร

มลายู ภาคกลางของประเทศไทย และทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชา ถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะพบกระจาย

อยู่โดยรอบอ่าวไทยตอนในก็ตาม แต่พระวิษณุในคาบสมุทรภาคใต้ที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

นครศรีธรรมราช รวมทั้งพระวิษณุในกัมพูชาภาคใต้หรือในบริเวณออกแก้วล้วนแต่พบเทวรูปพระวิษณุ

กลุ่มถือสังข์ที่พระโสณี ที่กำหนดอายุเก่ากว่าพุทธศตวรรษที่ 12 ก็ได้แสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้มีการ

เคารพลัทธิไวษณพนิกายมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจสรุปได้ว่าการเคารพนับถือลัทธินี้

จะได้รับการนับถือจากกลุ่มเดียวกันเนื่องจากรูปแบบศิลปกรรมมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มที่

อายุก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 ได้แสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียภาคเหนือ ส่วนกลุ่มนี้รับอิทธิพลอินเดีย

ภาคใต้ในสมัยราชวงศ์ปัลลวะตอนต้น แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในระยะนี้ได้แสดงการรับคติความ

เชื่อทางศาสนาจากประเทศอินเดียโดยตรง แต่ก็เกิดการสร้างแกนค้ำยันสามจุดที่เกิดขึ้นรอบอ่าวไทย 
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แผนที่ที่ 8 การกระจายตัวของพระวิษณุในกลุ่มมีแกนค้ำยัน 
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นอกจากนั้นพระวิษณุจากวัดธ่อ ก.ข. 7 จังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบคล้ายคลึง

กับพระวิษณุจากสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งแสดงเทคนิคท่ีแตกต่างจากรูปพระวิษณุที่กล่าวในข้างต้น

ทั้งหมด คือ การสลักแผ่นศิลาที่เชื่อมระหว่างจักรและสังข์เข้ากับพระเศียรอาจจะเป็นเทคนิควิธีของ

ช่างที่กังวลว่าพระกรจะหัก แตกต่างจากรูปสลักนูนต่ำและนูนสูงที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องการแตกหักของ

ประติมากรรม และมีผู้เสนอว่าพระวิษณุดังกล่าวได้แสดงฝีมือเชิงช่างที่แตกต่างจากพระวิษณุองค์อ่ืน 

ได้แก่ พระวรกายล่ำสัน มีขนาดเล็ก และฝีมือการแกะสลักหยาบลงจึงเป็นการแสดงว่าความนิยมใน

ลัทธิไวษณพนิกายเริ่มเสื่อมลงในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 1368 แต่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า

ประติมากรรมดังกล่าวน่าจะแสดงถึงความสามารถของเชิงช่างก็ได้ เนื่องจากการให้เหตุผลว่าลัทธิ

ไวษณพนิกายเสื่อมลงจากลักษณะของประติมากรรมโดยขาดหลักฐานบริบทก็ไม่สามารถแสดงความ

ชัดเจนในประเด็นนี้ได้เท่าใดนัก 

  

พระวิษณุ ก.ข.7 จากวัดธ่อ (ท่อ) จ.เพชรบุรี 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

พระวิษณุจากอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 

ภาพที่ 180 รูปแบบการสลักแผ่นศิลาเชื่อมระหว่างอาวุธ กับพระเศียร 

ถึงแม้ว่าจะสามารถจัดพระวิษณุเหล่านี้ไว้ในกลุ่มที่มีการสร้างแกนค้ำยันที่

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ แต่กระนั้นก็พบลักษณะเฉพาะพื้นที่ด้วย กล่าวคือ พระวิษณุจาก

 

68 พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 105 – 106. 
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โบราณสถานหมายเลข 25 เมืองโบราณศรีมโหสถ ทรงสวมกุณฑลแบบห่วงที่นิยมในศิลปะทวารวดี69 

นอกจากนั้นลักษณะการคาดผ้าแบบเฉียงของพระวิษณุบ้านโคกวัดที่เฉียงไม่มากซึ่งแทบจะกลายเป็น

การคาดผ้าตรง รวมทั้งการสร้างขีดริ้วผ้าที่เกิดจากการนุ่งผ้าโธตี อีกทั้งการแสดงกล้ามเนื้อบริเวณบ่า

ของพระวิษณุวัดโบสถ์ และพระวิษณุวัดศรีมหาโพธิที่โป่งขึ้นเล็กน้อย เหมือนกล้ามเนื้อขณะเกร็งซึ่ง

แสดงความสมจริงเชิงกายวิภาคซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่พบในกลุ่มช่างศรีมโหสถเท่านั้น 

- พระวิษณุที่มีปุ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏ 

พระวิษณุที่มีปุ ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏพบในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 

ได้แก่ พระวิษณุวัดธ่อ ก.ข.6 โกลนพระวิษณุจากเมืองนครปฐมโบราณ พระกฤษณะโควรรธนะและ

แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุจากเมืองศรีเทพ สำหรับลักษณะการสร้างปุ่มนูนที่ด้านบนเหนือกิรีฏมกุฏนี้

พบว่ามีรูปแบบการสร้างเหมือนกับรูปของกษัตริย์ราชวงศ์ปัลลวะตอนต้นที่ถ้ำอาทิวราหะ-เปรุมาฬ 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 13 แต่กระนั้นลักษณะของปุ่มนูนของรูปที่ถ้ำดังกล่าว

แสดงเป็นปุ่มนูนทรงครึ่งวงกลมซึ่งโกลนพระวิษณุเมืองนครปฐมมีความคล้ายคลึงกว่าการทำชั้นซ้อน

ด้วยยอดเป็นปุ่ม70 (ภาพที่ 181) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าโกลนพระวิษณุจากเมืองนครปฐมอาจจะรับ

รูปแบบนี้มาโดยตรงจากแหล่งดังกล่าวแล้วหลังจากนั้นจึงเกิดการจำหลักด้วยการซ้อนชั้นให้สูงขึ้นดังที่

ปรากฏบนประติมากรรมอีกสองรูป อย่างไรก็ตามไม่อาจสรุปอย่างชี้ชัดได้ว่าการจำหลักพระวิษณุเมือง

นครปฐมจะเกิดขึ้นก่อนประติมากรรมที่เหลือเนื่องจากรูปดังกล่าวถือกันว่าเป็นโกลนประติมากรรมที่

สลักไม่แล้วเสร็จ แต่อย่างน้อยที่สุดรูปพระวิษณุท่ีมีปุ่มนูนนี้ก็แสดงความสัมพันธ์กับลัทธิไวษณพนิกาย

ของราชวงศ์ปัลลวะอย่างชัดเจน อีกทั้งยังบ่งบอกการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เพชรบุรี นครปฐม 

และเมืองศรีเทพ ซึ่งอาจจะเก่ียวข้องในเชิงกลุ่มชนที่ติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันและกัน 

การจำหล ักปุ่ มน ูนเหน ือก ิร ีฏมก ุฏของร ูปพระว ิษณ ุนอกเหน ือจาก

ประติมากรรมลอยตัวที่พบในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยแล้ว ยังปรากฏลักษณะเดียวกันกับรูป

พระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะบนทับหลังและหน้าบันในศิลปะเขมรแบบไพรกเมง และศิลปะจาม

ปาแบบมิเซิน E1 ซึ่งกำหนดอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 12 – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 13 เช่น ทับหลัง 

 

69 หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ได้กล่าวเป็นศิลปะเขมรสกุลช่างในประเทศไทย ดูใน หม่อม
ราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน, 39 – 41. 

70 พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้กล่าวว่า พระวิษณุจากวัดธ่อ และพระกฤษณะโควรรธนะที่ทำช้ันมียอดเป็นปุ่มมี
รูปแบบทีแ่ตกต่างกันจึงอาจเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นท่ี ดูใน พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 107. 



 280 

จากตวลอัง จังหวัดกำปงสปือ ทับหลังจากปราสาทปเวล (Bavel) จังหวัดพระตะบอง หน้าบันจาก

ปราสาทมิเซิน E1 และหน้าบันจากฟู้โถะ จ.ก๋วงหงาย ถึงแม้ว่าจะมีการปุ ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏ

เช่นเดียวกันแต่ลักษณะกลับแตกต่างกัน กล่าวคือ กิรีฏมกุฏมีขนาดเล็กกว่ากรอบพระเศียรมีกระบัง

หน้า และตกแต่งตาบลายกระหนกผักกาด ซึ่งแสดงถึงกลุ่มศิลปะที่ต่างกัน สำหรับกิรีฏมกุฏในลักษณะ

หลังนี้เป็นที่นิยมในศิลปะอินเดียแบบปาละซึ่งอาจจะส่งผลต่อศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร แต่

อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้ก็อาจจะเกิดพัฒนาขึ้นในท้องถิ่น เพราะรูปแบบกิรีฏมกุฏแบบปาละจะเริ่มต้น

ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นไป ลักษณะดังกล่าวก็ได้แสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มช่าง รวมทั้ง

คติความเชื่อทางศาสนาระหว่างวัฒนธรรมเขมร และจามปาในช่วงเวลานี้ 

     

รูปเหมือนกษัตริย์ 
ถ้ำอาทิวราหะ71 

โกลนพระวิษณุ  
จ.นครปฐม 

พระวิษณุวัดธ่อ  
จ.เพชรบุรี 

พระกฤษณะฯ  
เมืองศรีเทพ  

แผ่นดุนทองคำ
พระวิษณุ72 

ภาพที่ 181 การเปรียบเทียบลักษณะปุ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏ 

    
ทับหลังพระวิษณุ  

จ.กำปงสปือ 
ทับหลังพระวิษณุ 
ปราสาทปเวล 

หน้าบันพระวิษณุ 
ปราสาทมิเซิน E1 

หน้าบันพระวิษณ ุ 
ฟู้โถะ จ.ก๋วงหงาย 

ภาพที่ 182 ปุ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏบนทับหลังศิลปะเขมรแบบไพรกเมง และศิลปะจามแบบมิเซิน E1 

 

71 ที่มา: https://puratattva.in/2010/08/04/mahabalipuram-the-workshop-of-pallavas 
72 ดัดแปลงจาก: https://www.nortonsimon.org/art/detail/F.1972.19.2.S 
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ภาพที่ 183 การกระจายตัวของพระวิษณุที่ทำปุ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏ 
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- พระวิษณุชุมชนโบราณพงตึกกับอิทธิพลศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 

พระวิษณุจากชุมชนโบราณพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี แสดงความสัมพันธ์กับ

ประติมากรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร คือ การทำวงโค้งเพื่อเชื่อมส่วนพระหัตถ์ด้านหลังกับพระ

เศียร ซ่ึงเทคนิคดังกล่าวปรากฏในศิลปะพนมดาเป็นต้นไป ประติมากรรมท่ีทำวงโค้งนี้พบว่าแพร่หลาย

ถึงเกาะบังกา คือ พระวิษณุจากแหล่งโบราณคดีโกตากาปูร์ กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 

แต่กระนั้นลักษณะของการนุ่งผ้าของประติมากรรมกลุ่มทำวงโค้งมี 2 ลักษณะ 

คือ การนุ่งผ้าโธตียาวมีการทิ้งชายโจงกระเบนที่ด้านนหน้า และการนุ่ งผ้าแบบสมพตสั้น73 สำหรับรูป

พระวิษณุจากชุมชนโบราณพงตึกจัดอยู่ในลักษณะหลัง (ภาพที่ 184) ยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบของผ้านุ่ง

และการคาดเข็มขัดโลหะคล้ายโซ่ของพระวิษณุจากชุมชนโบราณพงตึกคล้ายคลึงกับการนุ่งผ้าของพระ

หริหระจากปราสาทอันเดต ซึ่งกำหนดอายุในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 12 – พุทธศตวรรษที่ 13 

(ภาพที่ 185) หรือเป็นช่วงระหว่างศิลปะไพรกเมงและกำพงพระ นอกจากนั้นลักษณะการนุ่งผ้าแบบ

พระหริหระจากปราสาทอันเดตได้กระจายสู่อาณาจักรจามปา คือ พระวิษณุจากดาหงิ จังหวัดก๋วงตริ 

การปรากฏประติมากรรมที่มีอิทธิพลศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครแบบ

ปราสาทอันเดตของอาณาจักรเจนละทั้งทีชุ่มชนโบราณพงตึก และท่ีจังหวัดก๋วงตริในบริเวณภาคกลาง

ของเวียดนามนั้นได้แสดงว่าทั้งสองพื้นที่มีการติดต่อระหว่างกันและกัน สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง

อาณาจักรเจนละกับจามปานั้นค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากพระเจ้าวิกรานตวรมันที่ 1 แห่งจามปา ทรง

เป็นพระโอรสของเจ้าชายชคัทธรรมกับพระนางศรรวาณีซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 174 

ส่วนความสัมพันธ์กับชุมชนโบราณพงตึกนั้นอาจจะกล่าวได้ในทางอ้อมจากหลักฐานที่พบในบริเวณ

ใกล้เคียง คือ จารึกแผ่นทองแดงพบที่เมืองโบราณอู่ทองที่ระบุถึงพระเจ้าศรีหรรษวรมันผู้เป็นหลาน

ของพระเจ้าศรีอีศานวรมัน75 ซึ ่งพระเจ้าศรีอีศานวรมันอาจจะเป็นพระองค์เดียวกันกับพระเจ้ า

อีศานวรมันที่ 1 หากเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่ากษัตริย์ในภาคพื้นทวีปล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ในเชิงเครือญาติ นอกจากนั้นจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เนินพลับพลาในเมืองโบราณอู่ทองพบ

 

73 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” 
ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561 17,1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) : 74 – 75. 

74 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 128. 
75 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12 – 14, 

225 – 228. 
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ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเคลือบสีเหลืองซึ่งตกแต่งคล้ายคลึงกับคนโทเคลือบสีเขียวปนเหลืองจากพนมโส

ลก (Phnom Salok) จังหวัดบันเตียเมียนเจย จึงแสดงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ทั้งสองได้เป็น

อย่างดี76 แต่กระนั้นหลักฐานที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ได้แสดงถึงการติดต่อระหว่างพื้นที่กัมพูชา และภาค

กลางของประเทศไทยที่เมืองอู่ทองซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนโบราณพงตึก จึงอาจจะไม่ชี้ชัดถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างชัดเจนนัก 

อย่างไรก็ตามทั้งพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 แห่งเจนละ พระเจ้าวิกรานตวรมันที่ 

1 แห่งจามปา และพระเจ้าศรหีรรษวรมันที่ปรากฏบนจารึกแผ่นทองแดงแห่งเมืองอู่ทองนั้นต่างเคารพ

บูชาลัทธิไศวนิกาย จากเนื้อหาของจารึกแผ่นทองแดงเมืองอู่ทองระบุเกี ่ยวกับการบริจาคสิ่งของ

ถวายศิวลึงค์ศรีธาเรศวร ส่วนจารึกมิเซินของพระเจ้าวิกรานตวรมันที่ 1 ได้ระบุปีมหาศักราช 609 

เกี่ยวกับการอุทิศปลอกศิวลึงค์อีศาเนศวร และภัทเรศวร77 ดังนั้นจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าการแพร่หลาย

ของรูปแบบนี้เกิดขึ้นภายใต้ลัทธิไวษณพนิกาย แต่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้แรงขับเคลื่อนของลัทธิไศว

นิกายเป็นหลัก หรืออย่างน้อยลัทธิไวษณพนิกายก็ได้รับการอุปถัมภ์โดยพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 และ

พระเจ้าวิกรานตวรมันที่ 1 ดังเนื้อหาในจารึกท่ีระบุถึงการสร้างและบริจาคสิ่งของเนื่องในลัทธิไวษณพ

นิกาย ซึ่งในระยะเวลานี้การบูชาทั้งสองลัทธิก็เกิดร่วมกันแล้วดังเช่นเนื้อหาจากจารึกกุกพระโกต 

รวมทั้งรูปพระหริหระจากปราสาทอันเดตก็ได้แสดงถึงการรวมทั้งสองลัทธิเข้าไว้ด้วยกัน 

 

76 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, รายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการของเมืองอู่ทองจากหลักฐานทางโบราณคดี , 
(กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 126 – 128. 

77 Majumdar, Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Book III, The 

Inscriptions of Champa, 28 – 31 ; Arlo Griffiths and others, The Inscriptions of Campā in the Museum 
of Cham Sculpture at Đà Nẵng, (Ho Chi Minh City : VNUHCM Publishing House, 2012), 229 – 233. 
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พระวิษณจุากสะตรึงเตรง 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

กรุงพนมเปญ  

พระวิษณุ 
จากแหล่งโบราณคดี

โกตากาปูร์ 

พระหริหระปราสาท
สมโบร์ไพรกุก N9  

พิพิธภัณฑ์  
กรุงพนมเปญ 

พระวิษณุชุมชน
โบราณพงตึก  

(แบบสันนิษฐาน
ลักษณะเดิม) 

ภาพที่ 184 การสร้างวงโค้งในประติมากรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร กลุ่มนุ่งโธตียาว (ซ้าย) และ

กลุ่มนุ่งสมพตสั้น (ขวา) 

   

พระหริหระ ปราสาทอันเดต พระวิษณุ ชุมชนโบราณพงตึก พระวิษณุ ดาหงิ จ.ก๋วงตริ 

ภาพที่ 185 เปรียบเทียบการทำชายพกตามประติมากรรมจากปราสาทอันเดต 
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แผนที่ที่ 9 การกระจายตัวของพระวิษณุในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครแบบปราสาทอันเดต 

ดังนั้นจากรูปแบบของศิลปกรรมทั้งหมดจึงแสดงถึงการติดต่อระหว่างเมือง 

หรือระหว่างรัฐ คือ ระหว่างคาบสมุทรมลายู ภาคกลางของไทย และกัมพูชาภาคใต้ในบริเวณที่ราบลุ่ม
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ปากแม่น้ำโขง โดยมีปัจจัยทางการค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการเผยแผ่ลัทธิไวษณพนิกายโดยเฉพาะ

ระหว่างเมืองท่าใกล้ชายฝั่งกับเมืองโบราณใกล้ลำน้ำสำคัญ78 นอกจากนั้นยังเกิดการติดต่อระหว่างกัน

และกันกับพ้ืนที่ตอนบนของภาคพ้ืนทวีป ซึ่งได้พบหลักฐานที่แสดงว่าลัทธิไวษณพนิกายเป็นส่วนหนึ่งที่

สนับสนุนการติดต่อระหว่างเมืองภายใน คือ ตราดินเผาจากเมืองโบราณอู่ทองกับเมืองโบราณจันเสน  

2) ไวษณพนิกายทีเ่มืองโบราณศรีเทพ 

ไวษณพนิกายที่เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปรากฏหลักฐานการ

นับถือตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 จากจารึกไวษณพจารึกเกี่ยวกับไวษณพนิกายที่มีเนื้อหาสั้น ๆ คือ 

วีรบุรุษแห่งไวษณพ พระราม และพระลักษมณ์ แต่กระนั้นจารึกหลักนี้ถือว่าเป็นหลักฐานที่ไม่ชัดเจน

และยังไม่มีการอ่านแปลใหม่ในปัจจุบันจึงอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตีความ แตอ่ย่างไรก็ดี

จารึกบ้านวังไผ่และจารึกเมืองศรีเทพก็ได้แสดงว่าในขณะนี้มีกษัตริย์และพราหมณ์อยู่ที่ศรีเทพแล้ว  

หลักฐานที่สำคัญที่แสดงถึงการเคารพนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองศรีเทพ คือ ประติมากรรม

ประกอบด้วย พระวิษณุจำนวน 2 องค์ และพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะจำนวน 2 องค ์

ทางด้านรูปแบบของเทวรูปพระวิษณุ และพระกฤษณะศิลาซึ่งกำหนดอายุ

ในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 12 – 13 ได้มีนักวิชาการหลายท่านเสนอความคิดเห็นเกี ่ยวกับรูปแบบ

ศิลปกรรมไว้หลายท่าน โดย ยอร์ช เซเดส์ ให้ความคิดเห็นว่าซึ่งมีรูปแบบเดียวกันกับประติมากรรมใน

ศิลปะฟูนัน79 ซึ่งต่อมาท่านได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเทวรูปที่เมืองศรีเทพรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียสมัย

คุปตะเช่นเดียวกันกับประติมากรรมของฟูนัน80 สอดคล้องกับแนวคิดของ Lawrence Palmer 

 

78 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย,” ดำรง
วิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2561, 70 – 74. 

79 ท่านกำหนดอายุเทวรูปไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ตามอายุของจารึกไวษณพที่เมืองศรีเทพ ดูใน 
George Cœdès, Les collections archéologiques du Musée national de Bangkok, (Paris, Bruxelles : 
Les Éditions G. van Oest, 1928), 24. 

80 Etudes d'orientalisme, Publiées par le Musée Guimet à la mémoire de Raymonde 
Linossier, (Paris : Librairie Ernest Leroux, 1 9 3 2 ), 159-164 ; George Cœdès, “Etudes d'orientalisme 
publiées par le Musée Guimet à la mémoire de Raymonde Linossier [note critique]” Bulletin de 
l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 33 (1933) : 1034 – 1038 ; Wales, Dvaravati : the earliest 
Kingdom of Siam (6th-11th century A.D.), 23 – 24. 
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Briggs81 ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงกลุ่มประติมากรรมของศรีเทพ และฟูนัน ล้วนได้รับแรงบันดาลใจจาก

ศิลปะอินเดียภายใต้สกุลช่างคุปตะ คือ ประติมากรรมสตรีจากสมโบร์ พระพุทธรูปจากอังกอร์บอเรย 

พระหริหระ และพระวิษณุสวมกิรีฏมกุฏ โดยพระวิษณุในกลุ่มหลังนี้จะสืบเนื่องจนถึงสมัยเจนละ แต่

กระนั้นกก็็ปรากฏความแตกต่างบางประการ คือ เทวรูปที่เมืองศรีเทพปราศจากการทำวงโค้งเชื่อมต่อ

ระหว่างพระหัตถ์กับกิรีฏมกุฏ82 

นอกจากแนวความคิดที่อธิบายการรับรูปแบบศิลปกรรมอินเดียสมัยคุปตะ

แล้วก็มีนักวิชาการหลายท่านได้เปรียบเทียบพัฒนาการของเทวรูปเมืองศรีเทพกับพระวิษณุ ที่พบ

บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ศักดิ์ชัย สายสิงห์83 ได้แสดงความสัมพันธ์กับพระวิษณุจากเขาพระเหนอ 

อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่จำหลักประติมากรรมเป็นแบบลอยตัว พระหัตถ์ไม่วางบนพระโสณี แต่

ก็กล่าวว่าพระวิษณุจากเมืองศรีเทพแตกต่างในเรื่องของการทำตริภังค์ และนุ่งผ้าสั้น ส่วน Hiram 

Woodward84 ได้ให้ความคิดเห็นว่าเทวรูปที่เมืองศรีเทพแสดงกายวิภาคในส่วนพระอุระ และพระ

อังสา ในลักษณะที่สืบทอดขนบการสร้างประติมากรรมแบบเดียวกันกับพระวิษณุจากเมืองโบราณ

ศรีมโหสถซึ่งได้รับอิทธิพลจากภายนอกอีกต่อหนึ่ง 

สำหรับในประเด็นแรกผู้วิจัยมีความคิดเห็นต่างออกไป เนื่องจากเทวรูปพระ

วิษณุที่เมืองโบราณศรีเทพเป็นประติมากรรมลอยตัวตั้งแต่ระยะแรกและระยะเดียวไม่แสดงพัฒนาการ

เช่นเดียวกันกับพระวิษณุจากเขาพระเหนอที่พัฒนาจากประติมากรรมที่มีแกนค้ำยันสามจุด ที่ยังคง

เอกลักษณ์ของพระวิษณุในสมัยราชวงศ์ปัลลวะตอนต้นอย่างชัดเจน ส่วนข้อคิดเห็นในประการหลัง

ผู้วิจัยมองว่ามีความเกี่ยวข้องกับความชำนาญของช่างผู้สร้างประติมากรรมในแต่ละเมือง จึงอาจไม่

สามารถกล่าวถึงการรับอิทธิพลจากเมืองโบราณศรีมโหสถได้ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการศึกษารูปแบบศิลปกรรมของเทวรูปจากเมืองศรีเทพนั้น 

นักวิชาการมีแนวคิดไปทางเดียวกัน ได้แก่ การรับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะ ซึ่งผู้วิจัยมีความ

 

81 Lawrence Palmer Briggs,  The Ancient Khmer Empire, Transactions of the American 
Philosophical Society Volume 41 Part 1 (Philadelphia : American Philosophical Society, 1951), 36. 

82 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2539), 76. 
83 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 167. 
84 Woodward, The Art And Architecture Of Thailand From Prehistoric Times Through 

the Thirteenth Century, 55, 89. 
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คิดเห็นสอดคล้องกับแนวคิดความคิดในประเด็นนี้ แต่กระนั้นเทวรูปจากเมืองศรีเทพก็ได้แสดง

ลักษณะเฉพาะในท้องถิ่นซึ่ง อนุรักษ์ ดีพิมาย85 ได้ตั้งข้อสังเกต และจำแนกลักษณะเทวรูปเหล่านี้อยู

เป็นสกุลช่างศรีเทพที่มีเอกลักษณ์ 4 ประการ ได้แก่ การสร้างประติมากรรมลอยตัว การยืนตริภังค์ 

การทรงผ้านุ่งสั้นซึ่งมีการทำกิรีฏมกุฏหลายรูปแบบ และสุนทรียภาพของพระวรกายที่เพรียวบางสม

สัดส่วน และได้ความคิดเห็นว่าเทวรูปจากเมืองศรีเทพไม่สามารถจัดอยู ่ในกลุ ่มพระวิษณุและ

พระกฤษณะจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้  

อย่างไรก็ดีผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของกิรีฏมกุฏของพระกฤษณะ

ยกเขาโควรรธนะ ก.ข. 17 ที่ทำเป็นปุ่มนูนที่ส่วนยอดของกิรีฏมกุฏนั้นมีความคล้ายคลึงกับพระวิษณุ 

ก.ข. 6 จากวัดธ่อ จังหวัดเพชรบุรี และโกลนพระวิษณุจากเมืองนครปฐมโบราณ ลักษณะดังกล่าวนี้พบ

ในประติมากรรมรูปกษัตริย์ที่ถ้ำอาทิวราหะ-เปรุมาฬ รวมทั้งการทำกิรีฏมกุฏทรงแปดเหลี่ยมนั้นก็ถือ

เป็นลักษณะเฉพาะของเทวรูปพระสูรยะในที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงและเมืองศรีเทพเท่านั้น 

ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดสอดคล้องในเรื่องของเอกลักษณ์ของสกุลช่างศรีเทพ 

กล่าวคือ ประติมากรรมทั้งหมดเป็นประติมากรรมลอยตัวที่แสดงการยืนตริภังค์ชัดเจน (ภาพที่ 186) 

แตกต่างจากพระวิษณุในระยะเวลาเดียวกันที่ยืนตรง และมีการทำแกนค้ำยันประติมากรรม รวมทั้ง

การนุ่งผ้าแบบแนบพระวรกายและถกรั้งข้ึนมามากซึ่งทำให้นึกถึงศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครแต่

กระนั้นก็แตกต่างกันทั้งระดับความยาวของผ้า การไม่ตกแต่งริ้วผ้า รวมทั้งปราศจากการทิ้งชายผ้านุ่งที่

ด้านหน้า รูปแบบดังกล่าวนี้ปรากฏทั้งในศิลปะมถุรา-คุปตะ และปัลลวะ ทั้งนี้เทวรูปที่ยืนตริภังค์ นุ่ง

ผ้าลักษณะเดียวกันนี้กลับคล้ายคลึงกับพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะจากถ้ำกฤษณะมณฑป เมือง

มามัลลปุรัม แต่ก็แตกต่างกันเนื่องจากพระวิษณุและพระกฤษณะจากเมืองศรีเทพไม่ทรงเครื่องประดับ 

ยัชโญปวีต และคาดผ้ากฏิสูตร ซึ่งแสดงถึงความเรียบง่ายของช่างกลุ่มเมืองศรีเทพ (ภาพที่ 187) แต่

อย่างไรก็ดีแผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุที่พบจากเมืองโบราณศรีเทพก็ได้แสดงว่าคงมีการประดับและ

สวมพระภูษาให้กับเทวรูปดังที่จะกล่าวถึงต่อไป 

 

85 อนุรักษ์ ดีพิมาย, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน ช่วงก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563), 133 – 139. 
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พระกฤษณะฯ  
ถ้ำกฤษณะมณฑป 

พระวิษณุก.ข.11 
เมืองศรีเทพ 

พระวิษณกุ.ข.25 
ก.ข.26 และ 
01/23/2511 
เมืองศรีเทพ 

พระกฤษณะ 
ก.ข.17  

เมืองศรีเทพ 

พระกฤษณะ 
ก.ข.8  

เมืองศรีเทพ 

ภาพที่ 186 การเปรียบเทียบลักษณะการยืนตริภังค์ของประติมากรรมเมืองศรีเทพ 

     

พระวิษณุ
อนันตศายินปัทม

นาภะ  
ศิลปะคุปตะ 

เทวาลัยทศอวตาร 

พระกฤษณะฯ 
ถ้ำกฤษณะ

มณฑป 

พระวิษณุก.ข.11 
เมืองศรีเทพ 

พระกฤษณะ 
ก.ข.17  

เมืองศรีเทพ 

พระกฤษณะ  
ก.ข.8  

เมืองศรีเทพ 

ภาพที่ 187 การเปรียบเทียบการนุ่งผ้าถกรั้งของประติมากรรมเมืองศรีเทพ 
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กิรีฏมกุฏทรงแปดเหลี่ยมของพระกฤษณะโควรรธนะ ก.ข.17 ที่ด้านบนมีปุ่ม

นูนซ้อนชั้น ซึ่งกล่าวแล้วในส่วนพระวิษณุที่มีปุ่มนูนเหนือกิรีฏมกุฏ การทำกิรีฏมกุฏทรงแปดเหลี่ยมนี้

พบเฉพาะพระสูรยะ และพระกฤษณะโควรรธนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น ประเด็นการทำ

หมวกทรงแปดเหลี่ยมนี้อาจจะเกิดการจากการถากมุมของหมวกทรงกระบอกทั่วไป86 เทวรูปที่สำคัญ 

เช่น พระสูรยะจากเมืองบาเท จังหวัดอานเกียง ประเทศเวียดนาม ซึ ่งตั ้งอยู ่ในบริเวณดินดอน

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง กับพระสูรยะ ก.ข.9 และพระกฤษณะ ก.ข.17 รวมทั้งแผ่นทองคำดุนรูปพระ

วิษณุชิ้นที่ 2 จากเมอืงโบราณศรีเทพเท่านั้น (ภาพที่ 188) จึงเป็นไปได้ว่าเมืองศรีเทพในพุทธศตวรรษ

ที่ 12 – 13 คงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาณาจักรฟูนันหรืออาณาจักรเจนละ (?) ซึ่งขณะนั้น

ราชวงศ์ของฟูนันได้ย้ายลงมาสู่เมืองนครบุรีทางตอนใต้ ส่วนราชวงศ์ของเจนละปกครองอยู่ในบริเวณ

ตอนเหนือในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล-พนมดงรัก-โตนเลสาบ ดังนั้นศรีเทพกับอาณาจักรฟูนัน (?) คงมีความ

เกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรประเด็นนี้ต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคต 

    

พระสูรยะจากบาเท 
พิพิธภัณฑ์ฯ  
กรุงโฮจิมินต์ 

พระสูรยะ ก.ข.9  
เมืองโบราณศรีเทพ 

พระกฤษณะ ก.ข.17 
เมืองโบราณศรีเทพ 

แผ่นทองคำดุน 
รูปพระวิษณุ  

จากเมืองศรีเทพ87 

ภาพที่ 188 การเปรียบเทียบกิรีฏมกุฏทรงแปดเหลี่ยม 

การทำพระเกศาของประติมากรรมจากเมืองศรีเทพถือว่าเป็นลักษณะสำคัญ

อีกประการหนึ่ง โดยพบเฉพาะรูปพระกฤษณะโควรรธนะ ก.ข. 17 ทำพระเกศาขมวดเป็นก้อนกลม

ซ้อนเป็นแถว ที่ปลายเกศาแสดงลักษณะของขมวดก้นหอย ส่วนพระกฤษณะโควรรธนะ ก.ข. 8 ทำ

 

86 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 82 – 83. 

87 ดัดแปลงจาก: https://www.nortonsimon.org/art/detail/F.1972.19.2.S 
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พระเกศาขมวดก้นหอยเช่นกันแต่แสดงความพริ้วไหวของเกศามากกว่า รูปแบบพระเกศาดังกล่าวได้

ปรากฏในพระวิษณุอัษฏภุชจากพนมดามาก่อน แต่ก็มีลักษณะต่างกันเพราะพระวิษณุจากพนมดา

ขมวดเป็นลอนขนาดกว้างกว่า (ภาพที่ 189) ด้วยประการนี้อาจจะแสดงความเชื ่อมโยงเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ของเมืองศรีเทพกับพ้ืนที่ในบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงซึ่งอาจจะอยู่ภายใต้อาณาจักร

ฟูนันหรืออาณาจักรเจนละในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ได้อีกทางหนึ่ง  

สำหรับพระวิษณุ 8 กร หรืออัษฏภุชองค์นี้อาจจะเป็นองค์เดียวกับพระหริกัม

พุเชนทระ สร้างโดยพระเจ้าศรีโรทรวรรมมา (พระเจ้ารุทรวรมัน ?) ตามเนื้อหาจากจารึกจากพนมดา 

K.549 ซึ่งกำหนดอายุจากตัวอักษรไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 12 (พระเจ้ารุทรวรมัน ครองราชย์ 

พ.ศ. 1057 – 1093) จึงอาจจะเป็นกษัตริย์คนละพระองค์กัน แต่อย่างน้อยจากรูปแบบทางศิลปกรรม

ของพระวิษณุอัษฏภุชองค์นี้ที่ตรงกับศิลปะเขมรแบบพนมดาและพบทางภาคใต้ของกัมพูชา ซึ่งอยู่ใน

บริเวณเดียวกันกับเมืองบาเท จังหวัดอานเกียง ดังนั้นจึงสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างเมืองทั้งสองได้ 

   

พระวิษณุอัษฏภุช พนมดา 
พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ 

พระกฤษณะ ก.ข.17 
เมืองโบราณศรีเทพ 

พระกฤษณะ ก.ข.8  
เมืองโบราณศรีเทพ 

ภาพที่ 189 การเปรียบเทียบการทำพระเกศาของประติมากรรมเมืองศรีเทพ 

ประเด ็นท ี ่น ่าสนใจอ ีกประการหน ึ ่ง ค ือ ความน ิยมในการสร ้างรูป

ประติมากรรมพระกฤษณะโควรรธนะขนาดใหญ่นั้นพบเฉพาะเมืองศรีเทพ และแถบพนมดาหรืออังกอ

บอเรยเท่านั้นจึงได้มีนักวิชาการเสนอว่า เมืองศรีเทพมีความเหมาะสมลงตัวกับการเป็นเมืองศูนย์กลาง
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แห่งทวารวดีเนื่องจากเป็นเมืองที่สถาปนาโดยพระกฤษณะ88 หากเป็นเช่นนั้นจริงเมืองที่พบการสร้าง

ประติมากรรมพระกฤษณะก็จะถือเป็นเมืองศูนย์กลางของทวารวดี ซึ่งจะเท่ากับว่าบริเวณพนมดาหรือ

อังกอร์บอเรยก็เป็นศูนย์กลางทวารวดีได้เช่นกันซึ่งเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นในประการนี ้การสร้างรูป

พระกฤษณะโควรรธนะคงมีความเกี่ยวข้องกับการอวตารปางที่ 8 ของพระวิษณุ แสดงถึงความนิยมใน

การบูชาอวตารปางนี้ที่เมืองศรีเทพ 

สำหรับการอวตารของพระวิษณุมาเป็นพระกฤษณะเพื่อปราบท้าวกังสะผู้ชั่ว

ร้าย มีเรื่องโดยสังเขปว่า พระกฤษณะนั้นเป็นบุตรของพระวาสุเทวะกับนางเทวกี โดยมีคำทำนายว่า

บุตรคนที่ 8 จะเป็นผู้สังหารท้าวกังสะ ทำให้ท้าวกังสะพยายามหาหนทางกำจัดพระกฤษณะอยู่เสมอ 

เช่น อสูรม้าเกศิน ช้างกุวัลยปิถะ นักมวยปล้ำจาณูระและมุสติกะ เป็นต้น นอกจากนั้นยังตอนที่สำคัญ

ของพระกฤษณะ คือ ตอนพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะเพื่อบังพายุฝนของพระอินทร์แก่โคปาลและ

โคปีเป็นเวลาเจ็ดวัน เนื่องจากพระกฤษณะแนะนำให้โคปาลและโคปีเลิกพิธีบูชายัญถวายแด่พระ

อินทร์ แล้วเปลี่ยนไปบูชาภูเขาโควรรธนะแทน จึงทำให้พระอินทร์ไม่พอใจนั่นเอง89 

นอกจากประติมากรรมศิลาขนาดใหญ่แล้วยังพบการสร้างแผ่นทองคำดุนรูป

พระวิษณุท่ีเมืองศรีเทพด้วย ลักษณะของพระวิษณุได้แสดงความเรียบง่ายไม่ทรงเครื่องเช่นเดียวกันกับ

ประติมากรรมศิลา สำหรับแผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุจากเมืองศรีเทพก็ได้แสดงถึงความหลากหลาย

ทางด้านการเลือกใช้วัสดุในการสร้างศาสนสวัตถุซึ่งในที่นี่การใช้ทองคำก็สามารถแสดงถึงความเป็น

เมืองที่ความม่ังคั่งทางด้านเศรษฐกิจได้ในทางหนึ่ง เนื่องจากได้พบแผ่นทองคำที่เมืองศรีเทพอย่างน้อย

อีก 3 ชิ้น เช่น แผ่นทองคำดุนรูปพระจันทร์ แผ่นทองคำดุนรูปพระพุทธรูป เป็นต้น ซึ่งในดินแดน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ก็พบการดุนแผ่นทองคำดังเช่นแหล่งโบราณคดีก่อท๊าปที่ปรากฏรูปพระวิษณุ

สี่กรอยู่จำนวนหนึ่งดังที่กล่าวแล้วในข้างต้น แต่ก็มีขนาดเล็กและรูปแบบทางศิลปะก็แตกต่างกัน 

ส่วนบนเกาะชวาก็ปรากฏแผ่นทองคำดุนเป็นรูปพระวิษณุเช่นเดียวกัน 

ลักษณะรูปพระวิษณุบนแผ่นทองคำดุนจากทั้งสามแห่งความแตกต่างกัน 

(ภาพที่ 190) กล่าวคือ แผ่นทองคำดุนจากแหล่งโบราณก่อท๊าปมีขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร ซึ่งถือ

 

88 ยิ่งไปกว่านั้นได้เสนอว่าเมืองศรีเทพเป็นเมืองที่ไม่พบเหรียญทวารวตีศวรปุณยะ จึงถือเป็นเมือง
ศูนย์กลางของทวารวดี ส่วนเมืองอื่น ๆ เป็นเมืองภายใต้การปกครองของศรีเทพ ดูใน พิริยะ ไกรฤกษ์, เมืองศรีเทพ
ศูนย์กลางของทวารวดี?, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์, 2561), 50 – 51.  

89 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ทิพยนิยายจากปราสาทหิน, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2562), 131 – 141. 
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ว่ามีขนาดเล็กท่ีสุด ถัดมาคือแผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุจากเมืองโบราณศรีเทพ ได้แก่ แผ่นทองคำชิ้น

ที่ 1 มีขนาด 30.2 x 16.2 เซนติเมตร และแผ่นทองคำชิ้นที่ 2 ขนาด 7.6 x 4.5 เซนติเมตร ส่วนแผ่น

ทองคำจากชวาภาคกลางมีขนาด 34.5 เซนติเมตร อย่างไรก็ดีแผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุจากแหล่ง

โบราณคดีก่อท๊าปนั้นได้พบร่วมกันกับแผ่นทองคำดุนลายมงคลอ่ืน ๆ อีกจำนวนหลายร้อยชิ้น และพบ

จากการขุดค้นทางโบราณคดีจึงทำให้ทราบว่าโบราณสถานที่ก่อท๊าปนั้นเป็นเทวาลัยพระวิษณุ ส่วน

แผ่นทองคำจากเมืองโบราณศรีเทพทั้งสองแผ่นมีที่มาไม่ชัดเจนจึงไม่อาจทราบถึงบริบททางโบราณคดี

ร่วมได้ว่ามีหน้าที่ใช้งานอย่างไร แต่อย่างน้อยที่สุดก็แสดงว่ามีการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมือง

โบราณศรีเทพและถือได้ว่าเป็นลัทธิที่สำคัญลัทธิหนึ่งร่วมกับพุทธศาสนาแล้วเนื่องจากก็พบแผ่น

ทองคำดุนรูปพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ที่เมืองแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน หากเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดง

ว่าแผ่นทองคำดุนอาจจะอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13 เนื่องจากพุทธศาสนาลัทธิมหายานได้เผยแผ่

สู่เมืองศรีเทพในขณะนี้90 

ทางด้านรูปแบบและลักษณะของรูปพระวิษณุที่ดุนบนแผ่นทองคำทั้งหมด

แสดงเป็นรูปพระวิษณุสี่กร โดยพระหัตถ์ทรงถือธรณี จักร สังข์ และคทา แต่ก็มีความแตกต่างกัน โดย

รูปพระวิษณุบนแผ่นทองคำจากแหล่งโบราณคดีก่อท๊าปมีลักษณะเรียบง่ายปราศจากเครื่องประดับบน

พระวรกาย ก็สามารถเปรียบเทียบกับประติมากรรมศิลาที่พบจากแหล่งโบราณคดีนี้กับพระวิษณุที่พบ

ในบริเวณกัมพูชาภาคใต้ และที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ ส่วนพระวิษณุบนแผ่นทองคำจากชวาภาคกลางได้

แสดงการทรงเครื่องประดับเป็นอย่างมาก โดยลักษณะของการคาดกฏิสูตร 3 ชิ้น และการนุ่งโจง

กระเบนลักษณะนี้ตรงกันกับพระวิษณุในศิลปะอินเดียแบบปัลลวะตอนต้นแต่ลักษณะของมุกต

ยัชโญปวีตที่ปล่อยโค้งคล้ายตัวอักษร S นี้ตรงกับรูปแบบของประติมากรรมในสมัยปัลลวะตอนปลาย 

– โจฬะ แต่ลักษณะของกิรีฏมกุฏมีตาบสามเหลี่ยมที่กะบังหน้า สร้อยพระศอเส้นคู่ซึ่งประกอบด้วย

 

90 อนุรักษ์ ดีพิมาย ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่เมืองศรีเทพแบ่งเป็น 3 ระยะ 
โดยระยะที่ 1 (พุทธศตวรรษที่ 11 – 13) และ 3 (พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย
และไศวนิกายได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ ส่วนในระยะที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 13 – 15) พุทธศาสนามหายานได้
เจริญขึ้นแทน แต่พุทธศาสนาลัทธิหีนยานได้เจริญขึ้นก่อนตั้งแต่ระยะแรก ดูใน อนุรักษ์ ดีพิมาย, “พัฒนาการทาง
วัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563), 220 – 222. 
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สร้อยไข่มุกและสร้อยเพชรพลอยมีติ่งห้อย รวมทั้งลักษณะของจักรก็แสดงถึงอิทธิพลอินเดียภาคเหนือ

สมัยปาละ แต่ก็มีรูปแบบเฉพาะของศรีวิชัย และชวาภาคกลางร่วมด้วย91 

ส่วนรูปพระวิษณุบนแผ่นทองคำจากเมืองโบราณศรีเทพแสดงเป็นพระวิษณุ

ทรงยืนตริภังค์เหนือแท่นฐานสี่เหลี่ยม ทั้งสองชิ้นทรงนุ่งผ้าสั้นในระดับพระชานุ แต่ก็มีลักษณะ

แตกต่างกัน ได้แก่ พระวิษณุบนแผ่นทองคำชิ้นแรกทรงกิรีฏมกุฏทรงกระบอกตกแต่งด้านบนเป็น

ดอกบัวปล่อยพระเกศาจรดพระอังสา และคาดผ้ากฏิสูตรผูกปมที่บั้นพระองค์แล้วปล่อยชายผ้าตกสู่

พ้ืน ส่วนพระวิษณุบนแผ่นทองคำชิ้นที่ 2 ทรงกิรีฏมกุฏแปดเหลี่ยมที่ตกแต่งตาบที่กะบังหน้า และคาด

ผ้ากฏิสูตรแบบรอบพระโสณีแล้วผูกปมไว้ที ่พระโสณีที ่มีการปล่อยชายผ้าเล็กน้อย จากลักษณะ

ดังกล่าวได้แสดงอิทธิพลของอินเดียภาคเหนือแบบราชวงศ์คุปตะ แต่การทรงกิรีฏมกุฏทรงแปดเหลี่ยม

ถือเป็นลักษณะเฉพาะของเมืองศรีเทพ และพระสูรยะในที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงดังที่กล่าวถึงแล้ว 

ข้อสังเกตอีกประการ คือ ลักษณะของเข็มขัดโซ่ของพระวิษณุบนแผ่นทองคำ

ชิ้นที่ 1 ซึ่งแสดงทั้งรูปแบบและการคาดแบบตวัดกลับวนรอบหัวเข็มขัดรูปดอกไม้แล้วปล่อยชายเข็ม

ขัดที่เหลือบนพระเพลาด้านหนึ่งนี่ได้มีมาก่อนแล้วในประติมากรรมสมัยปาละตอนต้น 92 อย่างไรก็ดี

ประติมากรรมที่มีการคาดเข็มขัดโซ่ก็มีปรากฏในศิลปะเขมรแบบไพรกเมง – ปราสาทอันเดตด้วย

เช่นเดียวกัน แต่ก็ไม่มีการปล่อยเข็มขัดส่วนที่เหลือไว้ที่พระโสณี93 นอกจากนั้นบนแผ่นทองคำแผ่น

เดียวกันนี้ก็มีการดุนรูปบุคคลขนาดเล็กที่ถือดอกบัวทางเบื้องขวาของพระวิษณุที่อาจจะเป็นปัทมบุรุษ

หรืออาจะเป็นบุคคลที่แสดงการเคารพพระวิษณุก็ได้ ส่วนแผ่นทองคำจากชวาภาคกลางนั้นบุคคลใน

บริเวณเดียวกันแสดงด้วยรูปครุฑกำลังอัญชลีพระวิษณุอยู่ 

เมื ่อพิจารณาลักษณะของพระวิษณุบนแผ่นทองคำจากแหล่งโบราณคดี

ก่อท๊าป และเมืองโบราณศรีเทพ ค่อนข้างมีลักษณะตรงกันกับประติมากรรมศิลาที่พบจากทั้ง 2 แห่ง 

กล่าวคือ พระวิษณุศิลาจากเมืองโบราณศรีเทพทรงยืนตริภังค์อยู่เหนือบนแท่นสี่เหลี่ยม จึงสามารถ

อนุมานถึงลักษณะเดิมของรูปพระวิษณุศิลาได้ ทั ้งนี้พระวิษณุบนแผ่นทองคำได้แสดงการทรง

เครื ่องประดับบนพระวรกายจึงมีความเป็นไปได้ว ่า เทวรูปศิลาเหล่านี ้แต่เด ิมคงมีการสวม

 

91 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล
ในเอเชียอาคเนย์, 84, 231 – 232, 284 – 286, 149, 154. 

92 เรื่องเดียวกัน, 251 – 252. 
93 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 15 – 18.  
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เครื่องประดับและพระภูษาที่สามารถสวมหรือถอดได้ นอกเหนือจากนี้เมื่อสังเกตพื้นที่ด้านหลังบน

แผ่นทองคำชิ้นที่ 1 เมืองโบราณศรีเทพ ที่แสดงพ้ืนหลังเป็นคลื่นก้อนเมฆ กับแผ่นทองคำจากชวาภาค

กลางที่ด้านบนมีวงโค้งและอุบะ รวมทั้งดอกไม้ที่กำลังร่วงหล่นสู่พื้น ก็ได้แสดงถึงสภาพแวดล้อมเดิม

ของการประดิษฐานเทวรูปพระวิษณุ รวมทั้งการพิธีกรรมบูชาพระวิษณุในขณะนั้นได้ในทางหนึ่ง  

ดังนั้นการพบแผ่นทองคำดุน และเทวรูปศิลาทั้งพระวิษณุ และพระกฤษณะ

ยกเขาโควรรธนะจากเมืองโบราณศรีเทพที่แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะคุปตะ และหลังคุปตะ (ราชวงศ์

ปัลลวะ) ประกอบกับพบจารึกหลายหลักที่แสดงว่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 – 13 ได้มีชาวอินเดียที่นับ

ถือลัทธิไวษณพนิกายเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่เมืองศรีเทพ ซึ่งในระยะเวลาเดียวกันนี้ก็ปรากฏการ

ตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์ในบริเวณอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังที่พบ

เทวรูปพระวิษณุที่พนมดา ประเทศกัมพูชา และคาบสมุทรมลายู94 แต่กระนั้นก็ต้องกล่าวเพิ่มเติมถึง

ความสัมพันธ์ทางศิลปกรรมกับประติมากรรมที่พบในอาณาจักรฟูนัน (หรืออาณาจักรเจนละ ?) ก็ได้

แสดงว่าที่เมืองโบราณศรีเทพมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์บางประการกับกลุ่มชนเหล่านี้ อย่างไรก็ดีแผ่น

ทองคำและเทวรูปศิลาก็แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มช่างศรีเทพ ซึ่งแตกต่างจากประติมากรรม

ต้นแบบของอินเดีย และเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครแล้ว  

หากกล่าวเช่นนี้จะเกิดข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่องรอยหลักฐานที่พบใน

เมืองศรีเทพระยะเริ ่มแรกล้วนแสดงถึงการติดต่อ และรับวัฒนธรรมอินเดีย ไว้จำนวนมากนั้น 

โดยเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิไวษณพนิกายจะสามารถจัดอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมทวารวดีได้

หรือไม่ เนื่องด้วยศิลปกรรมสมัยทวารวดีมีพ้ืนฐานมาจากศิลปะอินเดียตั้งแต่สมัยอมราวดี - หลังคุปตะ 

และเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบศิลปกรรมพระวิษณุและพระกฤษณะ (รวมทั้งพระสูรยะ) ที่แสดงอิทธิพล

ของอินเดียสมัยคุปตะ - หลังคุปตะ และเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร จนเกิดพัฒนาการขึ้นรูปแบบ

เฉพาะของกลุ่มช่างศรีเทพ ประกอบกับที่เมืองศรีเทพยังไม่เคยพบเหรียญทวารวตีศวรปุณยะจึงอาจใช้

เป็นหลักฐานที่ใช้ในการประกอบพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นเมืองในทวารวดีได้ในทางหนึ่ง อย่างไรก็ดี

ที ่เมืองโบราณศรีเทพก็พบหลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดี เช่น ธรรมจักร จารึกคาถาเยธมมฺมาฯ 

พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี เป็นต้น 

 

94 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 113 – 114. 
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แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุจาก 
แหล่งโบราณคดีก่อท๊าป95 

แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุ  
จากชวาภาคกลาง96 

  

แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุชิ้นที่ 1 
จากเมืองโบราณศรีเทพ97 

แผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุชิ้นที่ 2  
จากเมืองโบราณศรีเทพ98 

ภาพที่ 190 การเปรียบเทียบแผ่นทองคำดุนรูปพระวิษณุ  

สรุปได้ว่าเทวรูปพระวิษณุ และพระกฤษณะจากเมืองศรีเทพได้รับอิทธิพล

ศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ และหลังคุปตะ (ราชวงศ์ปัลลวะ) รวมทั้งอิทธิพลจากอาณาจักรฟูนันหรือ

 

95 ที ่มา : Le Thi Lien, “Gold Plaques and Their Cultural Context in the Oc Eo Culture,” 
Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association 3 (2005) : 150. 

96 ที่มา: https://arjuna-vallabha.tumblr.com/post/186337495632 
97 ที่มา: https://www.nortonsimon.org/art/detail/F.1972.19.2.S 
98 ที่มา: https://www.clevelandart.org/art/1973.75# 
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อาจจะอาณาจักรเจนละ แต่ก็ไดแ้สดงเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองศรีเทพหลายประการ การนับถือลัทธิ

ไวษณพนิกายในเมืองศรีเทพจึงได้แสดงถึงการรับวัฒนธรรมจากอินเดีย และกัมพูชา เข้าไว้ด้วยกัน 

สอดคล้องกับตำแหน่งที่ตั้งของเมืองศรีเทพที่ตั้งอยู่ระหว่างพ้ืนที่กลุ่มวัฒนธรรมทวารวดี กับวัฒนธรรม

เขมรโบราณ จึงทำให้เมืองศรีเทพปรากฏหลักฐานจากทั้งสองวัฒนธรรมอยู่เสมอซึ่งยกเว้นช่วงหลัง

พุทธศตวรรษที่ 16 ที่วัฒนธรรมเขมรได้มีอิทธิพลเหนือเมืองศรีเทพอย่างเต็มรูปแบบ 

3) ไวษณพนิกายภายใต้อารยธรรมเขมรโบราณ 

ไวษณพนิกายภายใต้อารยธรรมเขมรโบราณปรากฏอยู ่ในบริเวณภาค

ตะวันออกที่มีพื้นที่ติดกับดินแดนประเทศกัมพูชาปัจจุบัน โดยปรากฏหลักฐานเนื่องในลัทธิไวษณพ

นิกายอยู่ใน 2 แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี และบริเวณปราสาทเขาน้อย จังหวัด

สระแก้ว ในบริเวณดังกล่าวนี้สามารถเชื่อมโยงถึงกันด้วยที่ราบรอยต่อของที่ราบลุ่มโตนเลสาบ - 

ฉนวนไทย ซึ่งสามารถเดินทางทางบกมาถึงเมืองโบราณเพนียดหรือทางทะเลผ่านอ่าวไทยแล้วเข้าสู่

แม่น้ำจันทบุรีก็ได้เช่นเดียวกัน  

หลักฐานลัทธิไวษณพนิกายที่พบทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมร

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ซ่ึงตรงกับห้วงเวลาที่อาณาจักรเจนละมีอำนาจเหนืออาณาจักรฟูนัน 

ส่วนลัทธิไวษณพนิกายในระยะนี้เป็นที่นับถือในชนชั้นปกครอง ซึ่งแสดงความเกี่ยวข้องกับระบบ

การเมืองระหว่างพื้นที่อย่างชัดเจน 

จารึกเขาน้อยปรากฏศักราชตรงกับ พ.ศ. 1180 ตรงกับสมัยพระเจ้าภววรมัน

ที่ 2 เนื้อหาแสดงการบวงสรวงรูปพระวิษณุในสงคราม และการประกอบพิธีทางพระเวทโดยเชยษฐปุร

สวามีผู้ปกครองแห่งเชยษฐปุระ99 ดังนั้นในประเด็นแรกจึงแสดงให้เห็นว่าลัทธิไวษณพนิกายที่เมือง

เชยษฐปุระมีความเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองของอาณาจักรเจนละ ส่วนประเด็นที่สอง คือ เกี่ยวกับ

ทางด้านศาสนาที่แสดงถึงการเคารพบูชาลัทธินี้รวมทั้งพิธีกรรมของลัทธิในอดีต สำหรับการบวงสรวง

พระวิษณุในสงครามอาจจะเป็นการบูชารูปพระวิษณุอภิฉาริกะซึ่งก็คือรูปที่บูชาเพื่อการคาดโทษแก่

ศัตรู แต่กระนั้นก็ยังไม่พบเทวรูปพระวิษณุจากปราสาทเขาน้อยและบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด 

รวมทั้งหลักฐานที่ปราสาทเขาน้อยที่สามารถกำหนดอายุในช่วงเวลาเดียวกันกับจารึกก็ได้พบเฉพาะ

 

99 สำหรับเชยษฐปุระนี้น่าจะเป็นเมืองเดียวกันกับท่ีปรากฏในจารึกวัดกุดแต้ที่ระบุถึงสงครามของพระ
เจ้าภววรมันท่ี 2 กับเมืองศัมพูกะ (หรือเมืองนครปฐมโบราณ) อธิบายแล้วในบทที่ 3  
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ทับหลังศิลปะเขมรแบบสมโบร์ไพรกุก และแบบไพรกเมง แต่กลับพบศิวลึงค์จำนวนหลายองค์ กับ

เทวรูปพระทุรคามหิษาสูรมรรทินีเท่านั้น 

อย่างไรก็ดีหากกล่าวถึงเทวรูปพระทุรคามหิษาสูรมรรทินีแล้วนั้นก็ดูเหมือนว่า

จะมีการเคารพบูชาพระองค์ในฐานะเทพเจ้าชั้นรองของลัทธิไวษณพนิกายด้วย เนื ่องจากแหล่ง

โบราณคดีในระยะเริ่มแรกนั้นมักจะพบเทวรูปพระทุรคามหิษาสูรมรรทินีร่วมกับพระวิษณุด้วย เช่น 

แหล่งโบราณคดีโกตากาปูร์บนเกาะบังกา100 และในบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง ซึ่งอาจจะรวมถึงที่

เมืองโบราณศรีเทพ101 และเมืองโบราณศรีมโหสถ102เช่นเดียวกัน ทั้งนี้รูปพระทุรคาก็ถูกนำไปประดับ

บนผนังด้านนอกทางทิศเหนือของเทวาลัยพระวิษณุในประเทศอินเดียซึ่งนิยมตั้งแต่สมัยคุปตะ103 

รวมทั้งก็ปรากฏในถ้ำศาสนสถานของลัทธิไวษณพนิกายของราชวงศ์ปัลลวะด้วย สำหรับการตกแต่ง

ลักษณะนี้ก็ปรากฏในจันทิหลายแห่งบนเกาะชวาเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นเทวาลัยเนื่องในลัทธิไศวนิกาย

ทั้งสิ้น หากพิจารณาถึงประติมานวิทยาแล้วพระทุรคาถือเป็นศักติของพระศิวะในรูปหนึ่ง104 และ

ประกอบกับแหล่งโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กล่าวถึงในข้างต้นก็มักพบศิวลึงค์ร่วมอยู่ด้วย 

จึงอาจจะไม่สามารถระบุได้ว่าพระทุรคามหิษาสูรมรรทินีมีความเกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกาย ได้

อย่างชัดเจน 

 

100 Dalsheimer et Pierre - Yves Manguin,  “Visnu mitres et réseaux marchands en Asie 

du Sud-Est: nouvelles données archéologiques sur le Ier millénaire apr. J. – C.,” Bulletin de l’Ecole 

française d'Extrême-Orient., 99. 
101 ศุภวรรณ นงนุช, รายงานการวิเคราะห์โบราณวัตถุท่ีพบในเมืองศรีเทพ ปีงบประมาณ 2545, 14. 
102 สุกัญญา เบาเนิด, “การศึกษาพัฒนาการของโบราณสถานที่เมืองโบราณศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ 

อำเภอโคปปีบ จังหวัดปราจีนบุรี.” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2537), 
255. 

103 สำหรับการสลักภาพบนผนังด้านนอกที่นิยมในระยะแรก ได้แก่ พระคเณศทางทิศใต้ พระวราหะ
ทางทิศตะวันตก และพระทุรคาทางทิศเหนือ ดูใน Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism 
and Saivism, 90 – 92. 

104 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู, 217 – 221. 
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พระทุรคาฯ เมืองเลนหืว จ.ตร่าวิญ  
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ นครโฮจิมินต์ 

ส่วนฐานพร้อมเดือยมีรูปหัวกระบือ 
จากแหล่งโบราณคดีโกตากาปูร์105 

  

ส่วนฐานพระทุรคาฯ ด้านหน้าปรางค์สองพ่ีน้อง 
เมืองโบราณศรีเทพ106 

พระทุรคาฯ โบราณสถานหมายเลข 22  
เมืองโบราณศรีมโหสถ107 

ภาพที่ 191 พระทุรคามหิษาสูรมรรทินีจากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ 

 

105 ที ่มา: Dalsheimer et Pierre - Yves Manguin, “Visnu mitres et réseaux marchands en 

Asie du Sud-Est: nouvelles données archéologiques sur le Ier millénaire apr. J. – C., ” Bulletin de 

l’Ecole française d'Extrême-Orient., 122. 
106 ที่มา: ศุภวรรณ นงนุช, รายงานการวิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบในเมืองศรีเทพ ปีงบประมาณ 2545, 

14. 
107 ที่มา: สุกัญญา เบาเนิด, “การศึกษาพัฒนาการของโบราณสถานที่เมืองโบราณศรีมโหสถ ตำบล

โคกปีบ อำเภอโคปปีบ จังหวัดปราจีนบุรี.” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2537), 265. 
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ส่วนที่เมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี ได้พบเศียรพระหริหระซึ่งเป็นภาค

ผสมระหว่างพระศิวะ และพระวิษณุ การเคารพบูชาพระหริหระนี้เป็นที่แพร่หลายในอารยธรรมเขมร

โบราณตั้งแตพุ่ทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นไป  

ประเด็นเรื่องการแพร่หลายของพระหริหระหรือรูปผสมระหว่างพระศิวะ และ

พระวิษณุ คงมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในกัมพูชาช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 เนื่องจากใน

ขณะนั้นอาณาจักรเจนละที่นับถือลัทธิไศวนิกายได้ปกครองกัมพูชาทางตอนเหนือ และต้องการขยาย

อาณาเขตสู่ภาคใต้ที่นับถือลัทธิไวษณพนิกาย เพื่อที่จะต้องการพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะใน

สมัยพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1108 และพระเจ้าภววรมันที่ 2109 ทรงพยายามขยายดินแดนไปทางภาคใต้

ของกัมพูชาโดยใช้ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายนี้ ดังเช่นบทสรรเสริญพระศิวะและพระวิษณุ รวมทั้ง

การบริจาคสิ่งของถวายแด่เทพทั้งสองพระองค์ตามเนื้อหาจากจารึกพญาโหร และจารึกวัดโพ (K.22) 

และในช่วงเวลานี้ได้เริ่มมีการสร้างพระหริหระขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นไปได้ว่าการรวมภาคพระศิวะ

เข้ากับพระวิษณุของอาณาจักรเจนละมีความเกี่ยวข้องในเชิงการเมือง110  

นอกจากจะทรงขยายดินแดนออกไปทางภาคใต้ของกัมพูชาแล้ว ทั ้งสอง

พระองค์ยังพยายามขยายดินแดนมาทางตะวันตก111 ที่จังหวัดสระแก้ว - จันทบุรี จากจารึกที่พบ 

 

108 จารึกกุกพระโกตของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 พบที่กัมปงจามได้กล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการ
บริจาคสิ่งของ และทาส ถวายแด่รูปพระวิษณุที่มีนามว่า พระกมรเตงอัญศรีจักรตีรตถสวามิ จึงแสดงว่าทรงอปุถัมภ์
ลัทธิไวษณพนิกายด้วย ดูใน Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.V, 25 – 27. 

109 อันที่จริงแล้วได้พบหลักฐานของการบูชาลัทธิทั้งสองแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้ามเหนทรวรมันเมื่อครั้ง
เป็นเจ้าชายจิตรเสน ดังเช่น จารึกท่ีบ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน จ.ร้อยเอ็ด กำหนดอายุในพุทธศตวรรษ
ที่ 12 ซึ่งปรากฏตัวอักษรที่หมายถึง พระศิวะ พระวิษณุ พระอุมา และพระลักษมี โดยมีข้อสันนิษฐานว่าการเรียง
ตัวอักษรดังกล่าวอาจจะเป็นบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าทั้งสี่พระองค์ อย่างไรก็ดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้พบจารึก
ฐานรูปเคารพที่กล่าวถึงชัยชนะเหนือดินแดนนี้ และการสถาปนาพระศิวะและโคนนทิศิลา ดังนั้นลัทธิไศวนิกายก็ยัง
ถือได้ว่าเป็นลัทธิที่กษัตริย์นับถือ ส่วนพระวิษณุนั้นเป็นเทพเจ้าช้ันรองเท่านั้น ดูใน ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกที่
บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน” นิตยสารศิลปากร 51,2 (มีนาคม - เมษายน, 2551) : 27 – 35.  

110 Paul A. Lavy, "As in Heaven, So on Earth: The Role of Vishnu, Harihara, and Shiva 
Images in the Politics of Preangkorian Southeast Asia," Journal of Southeast Asian Studies 34, 1 
(2003) : 21 – 39. 

111 รวมทั้งการสานสัมพันธ์กับอาณาจักรจามปาทางทิศตะวันออก โดยพระเจ้าประกาศธรรมหรือวิ
กรานตวรมันที่ 1 พระมารดาของพระองค์ คือ พระนางศรรวาณี พระธิดาของพระเจ้าอีศานวรมัน  
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ได้แก่ จารึกทองทั่ว-ไชยชุมพล ที่เมืองโบราณเพนียดที่เป็นโองการของพระเจ้าอีศานวรมันที ่ 1 

เกี ่ยวกับการสร้างจารึกหรือศาสนสถานไว้ที่เมืองเพนียด ภายใต้การดูแลของบุคคลในตำแหน่ง

ผู้ปกครองท้องถิ่นของเขมร ถึงแม้ว่าจารึกของพระองค์ท่ีเมืองโบราณเพนียดจะไม่ได้กล่าวถึงการนับถือ

ศาสนาที่ผสมผสานอย่างชัดเจน แต่ก็ได้กล่าวถึงการสร้างสิ่งก่อสร้างซึ่งอาจจะเป็นศาสนสถานที่ใช้

ประดิษฐานพระหริหระซึ่งได้ค้นพบที่เมืองนี้ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามหากมีการขุดค้นทางโบราณคดีที่

เนินโบราณสถานวัดเพนียด (ร้าง) อาจจะค้นพบหลักฐานที่แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งานของ

โบราณสถถานแห่งนี้เนื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีเกือบทั้งหมดย้ายมาจากเนินโบราณสถานแห่งนี้ 

ส่วนสาเหตุที่อาณาจักรเจนละต้องการขยายดินแดนมาทางทิศตะวันตกใน

บริเวณสระแก้ว-จันทบุรี อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการครอบครองพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่ง

ทะเลให้มากที่สุดเพื่อที่จะสามารถดำเนินการค้าทางทะเลได้สะดวก หรืออาจจะต้องการขยายอาณา

เขตมาสู่พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าลัทธิไวษณพนิกายมีความ

เกี่ยวข้องในฐานะลัทธิที่ผสมผสานเข้ากับลัทธิไศวนิกายที่ยอมรับนับถือโดยกษัตริย์ที่ถูกนำมาใช้เป็น

เครื่องมือทางการเมืองของอาณาจักรเจนละในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 สอดคล้องกับการพบพระเศียร

ของพระหริหระที่เมืองโบราณเพนียด อันแสดงถึงการผสมผสานความเชื่อของทั้งสองลัทธิไว้ด้วยกัน  

สำหรับเรื่องการผสมผสานสองลัทธิที่เมืองโบราณเพนียดจะปรากฏชัดเจนในระยะต่อมา 

4.2.2 พัฒนาการระยะท่ี 2 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 หลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายปรากฏปริมาณน้อยลง 

โดยแปรเปลี่ยนเป็นการนับถือในฐานะลัทธิรองของกษัตริย์ที่นับถือลัทธิไศวนิกายอย่างแท้จริง แต่

กระนั้นก็ยังคงมีการนับถือลัทธิไวษณพนิกายอย่างจริงจังอยู่บ้างแต่อยู่ในหมู่ชนชั้นสูง  และขุนนาง 

สำหรับในภาคกลางของประเทศไทยพบเฉพาะหลักฐานประเภทจารึกเท่านั้น ส่วนที่คาบสมุทรมลายู 

เกาะสุมาตรา และเกาะชวาพบหลักฐานที่แสดงการนับถือลัทธินี้น้อยลงและเข้าผสมผสานกับพุทธ

ศาสนาที่ได้ขึน้มาเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปพร้อมกันกับลัทธิไศวนิกาย 

4.1.2.1 พัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกายในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ระยะที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 14 – 15) 

ทางด้านประวัติศาสตร์ของอินเดียในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 ปรากฏว่าทาง

ภาคเหนือปกครองโดยราชวงศ์ปาละ ส่วนทางภาคใต้ปกครองโดยราชวงศ์ปัลลวะ และโจฬะ สำหรับ

ราชวงศ์ปาละได้อุปถัมภ์พุทธศาสนาเป็นหลัก จึงพบการสร้างศาสนสถานและประติมากรรมเนื่องใน
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พุทธศาสนาจำนวนมาก แต่ศาสนาพราหมณ์ก็ยังมีการนับถืออยู่เช่นเดียวกัน ส่วนทางภาคใต้ยังปรากฏ

การนับถือพระวิษณุอยู่บ้างแต่ลัทธิไศวนิกายได้เป็นที่แพร่หลายมากกว่า ในระยะนี้ศิลปะอินเดียไม่ได้

ส่งอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากเท่าระยะแรกแต่ยกเว้นในหมู่เกาะสุมาตรา และเกาะชวา 

รัฐหรืออาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 

ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิม ทั้งบนเกาะชวาปกครองโดยราชวงศ์ไศเลนทร์ และราชวงศ์สันชัย ประกอบ

กับอาณาจักรศรีวิชัยได้ถือกำเนิดขึ้นในเกาะสุมาตราแล้วได้ขยายอำนาจเข้าสู่คาบสมุทรมลายู ส่วนใน

บริเวณประเทศกัมพูชาหลังจากอาณาจักรเจนละล่มสลายลงก็ได้เกิดสถาปนาอาณาจักรเขมรโบราณ

ขึ้น และเป็นอาณาจักรที่สำคัญในภาคพ้ืนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกันกับอาณาจักรจามปา 

ทางด้านศาสนา ลัทธิไศวนิกายได้ขึ ้นมาเป็นลัทธิที่กษัตริย์ทรงนับถือทั ้งใน

อาณาจักรเขมรโบราณ อาณาจักรมะตะราม และอาณาจักรจามปา พร้อมกันกับการเจริญขึ้นของพุทธ

ศาสนาลัทธิมหายานในอาณาจักรศรีวิชัย และอาณาจักรในเมียนมา อย่างไรก็ดีพบหลักฐานการนับถือ

ลัทธิไวษณพนิกายกระจายอยู่ตามอาณาจักรเหล่านี้  

แม้ว่าลัทธิไศวนิกายและพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่

กระนั ้นลัทธิไวษณพนิกายก็ยังมีการนับถืออยู ่ในหมู ่ราชวงศ์ และชนชั ้นสูง โดยจารึกหลายหลัก

โดยเฉพาะในอาณาจักรเขมรโบราณก็ระบุถึงการสร้างเทวรูป และเทวาลัยถวายแด่พระวิษณุ แต่ใน

ระยะเวลานี้ได้เกิดการแปรเปลี่ยนที่เป็นข้อสังเกตหนึ่ง คือ ชนชั้นสูงหรือขุนนางสามารถสร้างเทวาลัย

ถวายแด่พระวิษณุได้ เช่น การสร้างปราสาทกระวันโดยมหีธรวรมันใน พ.ศ. 1464 การสร้างปราสาท

เนียงเขมาระบุศักราชตรงกับ พ.ศ. 1471 การสร้างปราสาทกุกสลาเกตในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 

เป็นอาทิ แต่ทั้งนี้เนื้อหาจากจารึกมักมีการสรรเสริญกษัตริย์อยู่เสมอ ประกอบกับการสร้างเทวาลัยนั้น

นอกจากจะต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นอันมากก็คงต้องได้รับอนุญาตจากกษัตริย์ในการสร้างศาสนสถานบน

ที่ดินที่มักได้รับการพระราชทานเหล่านั้น อย่างไรก็ดีเทวาลัยของขุนนางก็มักมีขนาดเล็ก และตั้งอยู่บน

ฐานเขียง 1 ชั้น ด้วยประการนี้อาจจะเป็นการบ่งบอกสถานะของศาสนสถาน รวมทั้งแสดงความ

เป็นไปของลัทธิไวษณพนิกายที่มีความสำคัญไม่มากนักเมื่อเทียบกับลัทธิไศวนิกายในอาณาจักรเขมร 

นอกเหนือจากการสร้างเทวรูป และเทวาลัยแล้ว จารึกบางหลักก็ได้แสดงเนื้อหา

ที่แตกต่างจากระยะก่อนหน้านี้ คือ หลักการทางศาสนา และการประกอบพิธีกรรมถวายแด่พระวิษณุ

อย่างชัดเจน ดังเช่นเนื้อหาจากจารึกกุกสลาเกต และจารึกทวารกเด็ย อีกทั้งจารึกเหล่านี้ก็ได้ระบุถึง

การสืบทอดหน้าที่ทีป่ฏิบัติในลัทธิไวษณพนิกายของตระกูลชนชั้นสูงอีกด้วย อย่างไรก็ดีต้องเน้นย้ำอีก
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ครั้งว่าจารึกเหล่านี้มักเริ่มต้นด้วยบทสรรเสริญกษัตริย์ที่ทรงนับถือไศวนิกาย และมักเปรียบเทียบ

พระองค์เป็นพระวิษณุอยู่เสมอ ซ่ึงสามารถอาจจะแปลงจากพระศิวะเป็นพระวิษณุเทพเจ้าสูงสุดของ

ลัทธิก็ได้ อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของบทสรรเสริญก็เพียงต้องการนำสภาวะเทพเจ้าสู่กษัตริย์เท่านั้น

ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าพระองค์ใดก็ตาม 

การสร้างเทวรูปพระวิษณุในอาณาจักรเขมรโบราณช่วงระยะเวลานี้ได้เกิดความ

นิยมสร้างรูปพระวิษณุที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะพระวิษณุแปดกร พระวิษณุตรีวิกรม และ

พระกฤษณะโควรรธนะ ทั้งนี้พระวิษณุแปดกร และพระกฤษณะโควรรธนะก็ถือเป็นปางที่นิยมสร้างมา

ก่อนแล้วตั้งแต่ระยะที่ 1 ส่วนพระวิษณุตรีวิกรมดูเหมือนจะเป็นที่นิยมเป็นอันมากในอาณาจักรเขมร

โบราณทั้งที่อยู่ในรูปของการอุปมาพระราชอำนาจของกษัตริย์ในจารึก การสร้างเทวรูป ภาพจำหลัก

บนผนัง และทับหลังจำนวนมากตามศาสนสถาน  

สำหรับทางประติมานวิทยานั้นพระวิษณุตรีวิกรมถือเป็นหนึ่งในฉากที่สำคัญใน

ขณะที่พระวิษณุอวตารมาเป็นพราหมณ์วามนะผู้ปราบท้าวพลี ในตอนท้ายของเรื่องพระองค์ได้ก้าว

พระบาทจำนวนสามครั้งที่สามารถครอบคลุมได้ทั้งสามโลก112 ดังนั้นจึงเป็นการแสดงพลังอำนาจของ

พระวิษณุในฐานะผู้ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง และเมื่อนำมาประกอบบทสรรเสริญกษัตริย์ก็ถูกนำมาเปรียบ

กับพระราชอำนาจของกษัตริย์ผู้แผ่ขยายดินแดนปกครองทุกสารทิศ ในประการนี้พระวิษณุตรีวิกรมได้

ปรากฏนำมาใช้ในงานศิลปกรรมก่อนหน้านี้แล้ว เช่น ภาพสลักบนถ้ำพาทามิของราชวงศ์จาลุกยะ และ

ถ้ำวราหะของราชวงศ์ปัลลวะ ที่มีข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุของการนำภาพวิษณุตรีวิกรมไปใช้ในเชิง

แสดงพระราชอำนาจของกษัตริย์ผู้แผ่อำนาจออกไปทุกสารทิศ 

นอกเหนือจากเทวรูปที่พบในอาณาจักรเขมรโบราณแล้ว ยังพบกลุ่มเทวรูปที่

สำคัญในคาบสมุทรมลายู คือ พระวิษณุโยคสถานกมูรติจากอำเภอกะปง จังหวัดพังงา สำหรับลักษณะ

ของประติมากรรมพระวิษณุ ฤาษี และภูมิเทวีกลุ่มนี้ได้แสดงรูปแบบศิลปะอินเดียแบบปัลลวะตอน

ปลาย – โจฬะตอนต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่อาจจะเป็นชาวอินเดียภาคใต้

อย่างแท้จริง เนื่องจากรูปแบบของศิลปกรรมทั้งหมดล้วนแสดงออกถึงสุนทรียะแบบช่างชาวทมิฬ

อย่างครบถ้วน113 ซึ่งแตกต่างไปจากเทวรูปในอาณาจักรเขมรที่ไม่แสดงออกถึงศิลปะอินเดียอีกต่อไป 

 

112 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู, 102 – 108. 
113 เชษฐ์ ติงสัญชลี, รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคล

ในเอเชียอาคเนย์, 125, 186, 206, 284. 
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จึงทำให้สามารถอนุมานได้ว่าการนับถือลัทธิไวษณพนิกายในอาณาจักรเขมรโบราณกับคาบสมุทร

มลายูนั้นมีการนับถือโดยกลุ่มชนที่แตกต่างกัน แตท่ั้งนีก้็ไมส่ามารถแยกความสัมพันธ์ของลัทธิไวษณพ

นิกายจากทั้งสองแห่งออกจากกันได้ ถึงแม้รูปแบบศิลปกรรมจะแตกต่างกันแต่ก็อาจจะมีการติดต่อ

ระหว่างกลุ่มชนที่นับถือลัทธิไวษณพนิกายระหว่างพ้ืนที่ก็เป็นได้ 

เมื่อกล่าวถึงลัทธิไวษณพนิกายภายใต้ชาวอินเดียซึ่งคงเป็นชาวทมิฬบนคาบสมุทร

มลายูแล้ว การนับถือลัทธิไวษณพนิกายในประเทศเมียนมาในขณะนี้ ก็แสดงถึงอิทธิพลของอินเดีย

ภาคเหนือแบบปาละเป็นอย่างมาก ดังเช่นเทวรูปพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ และพระวิษณุใน

ปางอื่น ๆ ที่พบกระจายอยู่ตามเมืองโบราณในวัฒนธรรมปยู และวัฒนธรรมมอญ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี

ว่าวัฒนธรรมทั้งสองนั้นเป็นวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการนับถือพุทธศาสนาเป็นหลักจึงมีความ

เป็นไปได้ว่าลัทธิไวษณพนิกายคงเป็นลัทธิที่นับถือกันเฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ดี ควรจำแนก

กลุ่มลัทธิไวษณพนิกายในเมียนมาออกจากกลุ่มที่เหลือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากรูปแบบ

ทางศิลปกรรมได้แสดงอย่างชัดเจนแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกับอินเดียภาคเหนือเป็นหลักซึ่งแตกต่าง

จากกลุ่มอื่น ๆ ที่รับอิทธิพลทางศาสนาและศิลปกรรมจากอินเดียภาคใต้แทบท้ังสิ้น 

4.1.2.2 พัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลาง และภาคตะวันออก ระยะที่ 2 

(พุทธศตวรรษที่ 14 – 15) 

ลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทยในระยะที่ 2 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 ปรากฏหลักฐานจำนวนน้อยลงกว่าระยะแรกอย่างชัดเจน114 และพบ

หลักฐานเฉพาะที่เมืองลพบุรี และเมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี เท่านั้น สำหรับไวษณพนิกายใน

ระยะนี้มีความเก่ียวข้องกับอารยธรรมเขมรโบราณจากกัมพูชาทั้งสิ้น (แผนที่ที่ 12) 

ทางด้านประวัติศาสตร์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 อาณาจักรเขมรโบราณได้ขยาย

อำนาจสู่ดินแดนภาคกลางของประเทศไทยเป็นระลอกแรก โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน 

 

114 ปริมาณหลักฐานของลัทธิไวษณพนิกายมีจำนวนน้อยลงอาจจะแสดงถึงการบูชาลัทธินี้เฉพาะกลุ่ม
บุคคล ซึ่งขณะเดียวกันพุทธศาสนาได้เจริญขึ้นเป็นอันมาก แตกต่างจากอาณาจักรเขมร และอาณาจักรมะตะรามที่มี
ศาสนาพราหมณ์เป็นลัทธิความเชื่อที่สำคัญ สำหรับประเด็นนี้ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตถึงการนับถือศาสนาพราหมณใ์น
ภาคกลางของไทยคงมีความใกล้เคียงกับวัฒนธรรมปยู และวัฒนธรรมมอญในเมียนมา ซึ่งวัฒนธรรมทั้งสองนี้ล้วนนับ
ถือพุทธศาสนาเป็นหลักและพบหลักฐานเนื่องในศาสนาพราหมณ์จำนวนน้อย และพบการกระจายของหลักฐานเนื่อง
ในลัทธิไวษณพนิกายอยู่ตามเมืองโบราณขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน 
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(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1487 – 1511) แต่กระนั้นก็ปรากฏจารึกที่แสดงว่าอาณาจักรเขมรเริ่ม

พยายามสร้างความสัมพันธ์กับรัฐในบริเวณภาคกลางของไทยโดยเฉพาะที่เมืองลพบุรีแล้วตั้งแต่สมัย

พระเจ้าชัยวรมันที ่ 4 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1471 – 14851) ส่วนเมืองโบราณเพนียดก็พบ

หลักฐานที่แสดงอำนาจของอาณาจักรเขมรโบราณอีกครั้งหนึ่ง115 และคงมีความสำคัญในฐานะเมือง

ท่าแห่งหนึ่งของอาณาจักรเขมรโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณตอนในของอ่าวไทย 

ทางด้านหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิไวษณพนิกายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 

15 พบเฉพาะหลักฐานประเภทจารึก ได้แก่ จารึกเพนียด 1 และจารึกอัญชัยวรมัน ซ่ึงจารึกทั้ง 2 หลัก 

ได้แสดงลักษณะ และรูปแบบของการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่แตกต่างกัน อีกทั้งได้แสดงอิทธิพล

ทางการเมืองของอาณาจักรเขมรผ่านทางศาสนาที่ต่างกัน 

จารึกเพนียด 1 พบที่เมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี เป็นจารึกที่มีเนื้อหา

เหมือนกันกับจารึกหลักอื่น ๆ ของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1432 – 1450) 

ได้แก่ จารึกพระตะบอง เสียมเรียบ นครจำปาศักดิ์ ตะโบงฆมุม บาพนม บันทายมาส และมาสัก116

เนื้อหาในจารึกกล่าวเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตนในอาศรมที่อนุญาตให้พราหมณ์ในลัทธิไวษณพนิกาย และ

ลัทธิไศวนิกายสามารถใช้ร่วมกันได้ สำหรับพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 พระองค์ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ที่

เมืองยโศธรปุระ ในรัชกาลของพระองค์ทรงพยายามสร้างบ้านแปงเมืองขึ้นใหม่โดยหนึ่งในโครงการที่

สำคัญ คือ การสร้างอาศรมเพื่ออุทิศถวายแด่ศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา ดังเช่นเนื้อหาจาก

จารึกปราสาทกอมนัปได้กล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างอาศรมของทั้งสามลัทธิที่เมืองยโศธรปรุะ 

ซึ่งอาศรมของลัทธิไวษณพนิกายมีชื่อว่า ไวษณาศรม117 ดังนั้นพระเจ้ายโศธรวรมันที่ 1 ทรงต้องการ

อุปถัมภ์ลัทธิความเชื่อต่าง ๆ ทั้งที่เมืองหลวงแห่งใหม่ และตามเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจของ

 

115 ทั ้งนี ้หลักฐานที่แสดงถึงอารยธรรมเขมรโบราณที่ เมืองเพนียดโบราณก็ยังคงปรากฏอีกหลาย
ระลอกจนกระทั ่งพุทธศตวรรษที่ 18 ได้แก่ ประติมากรรมสำริดและทับหลังในศิลปะเขมรแบบนครวัด และ
ประติมากรรมศิลปะเขมรแบบบายน 

116 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 60 – 61. 
117 Cœdès, “IV. Etudes cambodgiennes XXVIII. Quelques suggestions sur la méthode à 

suivre pour interpréter les bas-reliefs de Bantây Chmàr et de la galerie extérieure du Bàyon.” 
Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient Tome 32, (1932), 98 – 105. 



 306 

พระองค์อันกระจายอยู่ในกัมพูชารวมถึงที่เมืองโบราณเพนียดเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีหลังจากรัชกาล

ของพระองคก์็ไม่ปรากฏหลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายท่ีเมืองโบราณเพนียดอีกต่อไป118 

ดังนั้นการเคารพนับถือลัทธิไวษณพนิกาย และไศวนิกายไปพร้อมกันที่เมือง

โบราณเพนียดนี้ได้แสดงถึงการนับถือลัทธิความเชื่ออย่างผสมผสานอันถือได้ว่ามีความต่อเนื่องตั้งแต่

พุทธศวรรษที่ 12 – 13 ซึ่งพบพระเศียรพระหริหระในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครจนถึงช่วง

พุทธศตวรรษที่ 15 ถึงแม้ว่าทั้งจารึกวัดทองทั่ว-ไชยชุมพล และจารึกเพนียด 1 จะกล่าวถึงศาสนสถาน

หรืออาศรมของทั้งสองลัทธิที่เมืองโบราณแห่งนี้ แต่ในปัจจุบันยังไม่พบซากศาสนสถานที่สามารถระบุ

ชี้ชัดถึงอาศรมของลัทธิทั้งสองได้  

จารึกอัญชัยวรมัน พบที่จังหวัดลพบุรี ปรากฏศักราชตรงกับปี พ.ศ. 1466 เนื้อหา 

ส่วนแรกกล่าวสรรเสริญเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหนือเทพเจ้าทั้งหลาย ต่อจากนั้นเป็นพระราชโองการของ

พระเจ้าชัยวรมันที่ 4119 ในการสถาปนาเทวรูป และบริจาคข้าไทและสิ่งของแด่พระกปิลวาสุเทวะ120

โดยระบุทั้งปริมาณ และกำหนดวันเวลาในการถวายอย่างเจาะจง และส่วนต่อมากล่าวถึงการหลุดพ้น

สังสารวัฏโดยเปรียบเทียบว่าเป็นดั่งสภาวะของพระนารายณ์121 

ประเด็นที่ 1 เนื้อหาจากจารึกอัญชัยวรมันได้แสดงเหตุการณ์ทางศาสนาและ

การเมืองระหว่างเมืองลพบุรี และอาณาจักรเขมรโบราณในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษท่ี 15 ซ่ึงทาง

อาณาจักรเขมรโบราณในขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจระหว่างศูนย์กลางเดิมที่เมืองยโศธรปุระ 

 

118 จากการสำรวจภาคสนามที่เมืองโบราณเพนียด พบประติมากรรมเป็นรูปบุคคลสี่กรขนาดเล็กทำ
จากสำริด จากรูปแบบของการนุ่งผ้า และศิราภรณ์สามารถกำหนดในศิลปะเขมรแบบนครวัด – บายน อย่างไรก็ตาม
วัตถุท่ีอยู่ในพระหัตถ์ของประติมากรรมเหลือเพียงคทาหรือกระบองที่พระหัตถ์ซ้ายด้านหลังเท่านั้น จากลักษณะการ
ถือสิ่งคทาน้ันแตกต่างจากพระวิษณุภูมิโพนเหียเลียง และทีเ่มืองศรีเทพ จึงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นพระวิษณุ  

119 นามที่ปรากฏในจารึก คือ พระบาทพระกมรเตงอัญชัยวรมันเทวะ ดูใน กรมศิลปากร, จารึกใน
ประเทศไทย เล่ม 3 จารึกอักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 74 – 81. 

120 เนื่องจากจารึกค่อนข้างเสียหายซึ่งอ่านและแปลได้เพียงว่า “พระกัมรเตงอัญศรีกปิล...” สำหรับ
คำว่า กปิล นั้นมักใช้นำหน้าคำว่า วาสุเทวะ ดังท่ีปรากฏในจารึกอักษรเขมรโบราณหลักอ่ืน ๆ เช่น จารึกจากภูมิจเรย 
(Stèle de Phum Črei) พบที่กำปงสปือ ซึ่งปรากฏพระนามพระเจ้าชัยวรมันท่ี 1 กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 13 
จารึกจากภูมิกอร์ (Stèle de Phum Kor) พบที่ตโบงฆมุม กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 15 เป็นต้น ดูใน Cœdès, 
Inscriptions du Cambodge Vol.II, 198 – 199 ; Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.VI, 214 – 217. 

121 คำอ่านของจารึกคือ “มธุสูทนะ” ซึ่งแปลว่า ผู้สังหารอสูรมธุ ซึ่งได้ อำไพ คำโท ได้แปลเป็น พระ
นารายณ์ ดูใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 จารึกอักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 81. 
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กับศูนย์กลางใหม่ท่ีเมืองโฉกครรคยาร์หรือเกาะแกร์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 การสร้างเมืองใหม่นี้ย่อม

ต้องมีการสร้างศาสนสถานขึ้นใหม่ดังเช่นการสร้างเมืองยโศธรปุระโดยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ที่ทรง

สร้างศาสนสถาน และอุปถัมภ์ทุกลัทธิศาสนา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ก็ทรง

สนับสนุนทุกลัทธิศาสนาเช่นเดียวกันแม้ว่าจะทรงนับถือลัทธิไศวนิกายเป็นหลักก็ตาม สำหรับการ

อุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกายนั้นทรงมีรับสั่งให้สร้างเทวรูปพระวิษณุ และบริจาคสิ่งของรวมทั้งข้าทาส 

ตามเนื้อหาจากจารึกโจงอัญ และจารึกปราสาทเจน 

นอกเหนือจากการอุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกายโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 แล้ว ลัทธิ

นี้ก็ยังคงมีการนับถืออย่างจริงจังในบริเวณพื้นที่ปราสาทเนียงเขมาในจังหวัดตาแก้วซึ่งอยู่ทางตอนใต้

ของกัมพูชา จารึกจากปราสาทแห่งนี้จำนวน 2 หลัก122 ได้แสดงถึงการนับถือพระวิษณุเป็นอย่างมาก 

ประกอบกับภาพจิตรกรรมบนผนังอิฐภายในปราสาทที่ทำเป็นรูปพระวิษณุในปางต่าง ๆ ก็สะท้อนถึง

คติความเชื่อที่นิยมกันในอาณาจักรเขมรโบราณ ทั้งนี้รูปแบบของจิตรกรรมในส่วนของซุ้มภาพนั้นมี

ความคล้ายคลึงกับการทำซุ้มโค้ง 3 วง บนผนังด้านในห้องครรภคฤหะปราสาทองค์กลาง เทวสถาน

ปรางค์แขกท่ีกำหนดอายุจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไว้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 ประกอบด้วยการ

ทำลวดบัวที่ส่วนฐานของเรือนธาตุที่ค่อนข้างสูง และการทำซุ้มโค้งซ้อนกัน 3 วง ซึ่งได้ปรากฏลักษณะ

เดียวกันนี้บนจิตรกรรมที่ปราสาทโลเลย ปราสาทกระวัน และปราสาทเนียงเขมา123 แต่อย่างไรก็ดียัง

ไม่พบหลักฐานที่สามารถชี้ชัดได้ว่าโบราณสถานปรางค์แขกเป็นศาสนสถานของลัทธิใดที่ชัดเจน แต่

จากบริบททางด้านประวัติศาสตร์ในสมัยของพระองค์นั้นศาสนสถานแห่งนี้ อาจจะเป็นศาสนสถาน

เนื่องในลัทธิไวษณพนิกายหรือไศวนิกายก็ได้124  

 

122 จารึกจากปราสาทเนียงเขมาจำนวน 2 หลัก ประกอบด้วยจารึก K.36 จากปราสาทองค์เหนือ 
กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 13 กล่าวถึงพระวาสุเทวะ และการสร้างเทวรูปพระวาสุเทวะและพระศรี ส่วนจารึก 
K.35 จากปราสาทประธาน มีศักราชตรงกับปี พ.ศ. 1471 กล่าวสรรเสริญพระวิษณุโลกนาถในฐานะพระตรีวิกรม ดู
ใน Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.II, 31 – 34. 

123 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “ปรางค์แขกเมืองลพบุรีกับประเด็นศึกษาใหม่” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 37 – 51. 

124 ทั้งนี้ ตรงใจ หุตางกูร ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า เทวสถานปรางค์แขกอาจจะเป็นเทวสถานพระวิษณุ 
ดูใน วินัย พงศ์ศรีเพียร และ ตรงใจ หุตางกูร, บรรณาธิการ, มรดกความทรงจำแห่งนพบุรีศรีลโวทัยปุระ : ว่าด้วย
โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ฯ และจารึกโบราณแห่งเมืองละโว้ , (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน), 2558), 189. 
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ภาพจิตรกรรมบนผนังปราสาทเนียงเขมา125 ซุ้มมีวงโค้ง ปรางค์แขก จ.ลพบุรี 

ภาพที่ 192 การเปรียบเทียบลักษณะซุ้มวงโค้ง 

ส่วนในตอนท้ายของจารึกปราสาทเนียงเขมาได้กล่าวสดุดีพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 

ดังนั้นจึงแสดงถึงการยอมรับพระองค์ในฐานะกษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนในแถบนี้ ซึ่งมีความแตกต่าง

กับจารึกอัญชัยวรมันเมืองลพบุรีที่ไม่ปรากฏบทสรรเสริญพระองค์เหมือนกับจารึกหลายหลักที่พบใน

ประเทศกัมพูชา เพียงแต่ระบุถึงการบริจาคอุทิศถวายแด่ลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองลพบุรีเท่านั้น ด้วย

ประการนี้ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่า อำนาจทางการเมืองที่เมืองลพบุรีในช่วงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 

คงอยู่ในรูปของการเจริญสัมพันธไมตรีผ่านทางศาสนา ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับความพยายามใน

การประกาศพระองค์ในฐานะกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแห่งอาณาจักรเขมรโบราณก็เป็นได้ ทั้งนี้การ

แผ่ขยายอำนาจทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณเริ่มต้นตั้งแต่สมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมัน

เป็นต้นไป อย่างไรก็ดีการพบหลักฐานของพระองค์ที่เมืองลพบุรีอย่างน้อยที่สุดก็แสดงว่าเมืองแห่งนี้มี

ความสำคัญขึ้นอย่างมากในพุทธศตวรรษที่ 14 และมีลัทธิไวษณพนิกายเป็นลัทธิความเชื่อท่ีสำคัญ 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาหลักฐานจารึกหลักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกาย

ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ในกัมพูชาร่วมกันกับจารึกอัญชัยวรมันที่เมืองลพบุรี ก็แสดงถึงความสัมพันธ์

ทางการเมืองผ่านทางศาสนาซึ่งได้แสดงถึงระบบเศรษฐกิจได้ในทางอ้อม เนื่องจากจารึกอัญชัยวรมัน

ได้ระบุถึงคำสั่งในการถวายข้าวสาร และข้าวเปลือกในแต่ละช่วงเวลาอย่างละเอียด  ซึ่งผู้วิจัยมองว่า

 

125 ที่มา: https://www.facebook.com/phanomdongrakstudy/photos 
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ข้าวถือเป็นผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญของผู้คนในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย 126 ดังนั้นการ

บริจาคข้าวแก่ศาสนานั้นจึงเป็นการสะท้อนถึงระบบเศรษฐกิจที่มีพ้ืนฐานจากการเกษตรที่ประกอบกัน

อย่างเป็นล่ำเป็นสันได้เป็นอย่างดี 

ประเด็นที่ 2 ที่ควรพิจารณาต่อมา คือ การปรากฏหลักปรัชญาทางศาสนาที่ระบุ

ถึงการหลุดพ้นจากสังสารวัฏด้วยการเป็นผู้ไม่มีเรือนทำให้กรรมหยุดลงก็เหมือนกับพระนารายณ์127ซึ่ง

สื่อถึงการยึดถือพระนารายณ์หรือพระวิษณุในฐานะปรมาตมันสูงสุดนั้นก็ปรากฏในจารึกทวารกเด็ยที่

สร้างโดยวาปปัญผู้เป็นพระญาติของพระเจ้าราเชนทรวรมันก็ได้ยึดถือพระวิษณุ เป็นปรมาตมันสูงสุด

เช่นเดียวกัน128 ดังนั้นจึงตั้งข้อสังเกตถึงความนิยมแสดงหลักปรัชญาของลัทธิไวษณพนิกายลงบนจารึก

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ได้ในทางหนึ่ง 

ข้อสังเกตอีกประการ คือ ลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองลพบุรีถือเป็นลัทธิความเชื่อที่

สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ทรงอุทิศถวายข้าทาสและสิ ่งของแด่ลัทธินี้

โดยเฉพาะ ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่าลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองลพบุรีคงนับถือกันในชนชั้นปกครอง และ

หากพิจารณาถึงการหลักฐานที่ปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 คือ พระวิษณุจากศาลพระกาฬ 

อาจจะแสดงว่าลัทธิไวษณพนิกายได้มีการเคารพบูชามาก่อนหน้าแล้ว แต่อย่างไรก็ดีก็ไม่กล่าวได้ว่ามี

การนับถืออย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มชนเดียวกัน เพราะเทวรูปดังกล่าวมีรูปแบบศิลปกรรมที่รับอิทธิพล

จากเทวรูประยะแรกที่พบในภาคใต้ซึ่งแสดงรูปแบบศิลปกรรมอินเดียโดยตรง ส่วนจารึกที่เมืองลพบุรี

ได้แสดงแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมรมากกว่า แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ยังไม่มีการค้นพบ

หลักฐานอื่น ๆ ของลัทธิไวษณพนิกายในระยะเวลานี้ ถึงกระนั้นเมื่อมีการสถาปนาเทวรูป และมีการ

 

126 Kenneth R. Hall ได้กล่าวถึงปัจจัยที่อาณาจักรเขมรขยายอำนาจเข้าสู่บริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทยเพราะต้องการพื้นที่ในการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าว ดูใน Kenneth R. Hall, Network of 
Trade Polity, and Societal Integration in Chola-Era South India c.875 – 1279, ( Haryana : Primus 
Books,2014), 177, อ้างถึงใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, ทวารวดี : ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล, 263. 

127 ทั้งนี้คำว่าองค์พระนารายณ์ที่ได้รับการแปลความจากจารึกนั้นในส่วนของคำอ่านใช้คำว่า “มธุสูท
นะ” ที่แปลว่า ผู้สังหารอสูรมธุ สำหรับอสูรมธุนั้นเป็นหนึ่งในอสูรที่เข้ามาก่อกวนพระวิษณุในขณะทรงบรรทมเหนือ
เศษนาคตอนกำลังเริ่มต้นสร้างโลกใหม่อีกครั้ง ดูใน ศานติ ภักดีคำ, พระนารายณ์, 11 ; อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตรีมูรติ 
อภิมหาเทพของฮินดู, 86. 

128 นอกจากน้ันจารึกปราสาทเบงในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 16 ก็ระบุไว้ว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
พิธีปาญจราตระจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏ ดูใน Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.VII, 182. 
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ถวายสิ่งของแด่ลัทธินี้ก็แสดงว่าต้องมีศาสนสถานเพื่อประดิษฐานพระวิษณุซึ่งอาจจะเป็นเทวสถาน

ปรางค์แขกท่ีมีอายุอยู่ในช่วงเวลานี้ แต่กระนั้นดังที่แสดงแล้วในข้างต้นก็ไม่อาจชี้ชัดได้ว่าโบราณสถาน

แห่งนี้เป็นศาสนสถานเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายได้อย่างชัดเจนเพราะไม่พบหลักฐานอื่นแต่อย่างใด 

4.2.3 พัฒนาการระยะท่ี 3 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ถือเป็นระยะสุดท้ายที่มีพบหลักฐานที่แสดงถึงการนับถือ

ลัทธิไวษณพนิกายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแพร่หลาย สำหรับลัทธิไวษณพนิกายในระยะนี้ได้

กลับมามีความสำคัญขึ้นอีกครั้งภายใต้คติความเชื่อที่พัฒนาขึ้นใหม่อีกครั้งในอินเดียภาคใต้ โดยท่าน

รามานุชะ สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนทวีปอาณาจักรเขมรโบราณได้มีอำนาจเหนือดินแดน

ภาคกลางของประเทศไทย 

4.1.3.1 พัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกายในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ระยะที่ 3 (พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) 

ประเทศอินเดียในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18 ได้เกิดอาณาจักรเล็กใหญ่จำนวน

มากซ่ึงปกครองโดยราชวงศ์ต่าง ๆ โดยอินเดียภาคเหนือปกครองโดยราชวงศ์ปาละ และราชวงศ์เสนะ

ที่อุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกาย ส่วนอินเดียภาคใต้มีราชวงศ์โจฬะปกครองแทบทั้งหมดของคาบสมุทร 

แม้ว่ากษัตริย์ในราชวงศ์โจฬะจะทรงนับถือลัทธิไศวนิกาย แต่ก็พบหลักฐานที่แสดงถึงความสำคัญของ

ลัทธิไวษณพนิกายอยู่เสมอ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 คือ 

การปรับปรุงลัทธิไวษณพนิกายขึ้นใหม่โดยท่านรามานุชะ ซึ่งยึดถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุดเท่านั้น 

ซึ่งมีหลักปฏิบัติคือ เอกภักติ การปรับปรุงลัทธิครั้งนี้ได้ส่งผลต่อการนับถือไวษณพนิกายไปทั่วทั้ง

อินเดีย รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะเวลานี้ยังคงมีอาณาจักรที่สำคัญหลายแห่งซึ่งได้

เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องจากระยะก่อนหน้า โดยในประเทศเมียนมาอาณาจักรพุกามได้ถือกำเนิดขึ้น

โดยมีพุทธศาสนาเป็นคติความเชื่อที่นับถือกันแพร่หลาย แต่กระนั้นก็มีพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกายที่

นับถือพระนารายณะประจำอยู่ในราชสำนัก รวมทั้งมีจารึก ประติมากรรม และเทวาลัยของพระวิษณุ

ที่แสดงว่าชาวทมิฬที่อาจจะเป็นสมาคมพ่อค้าอุปถัมภ์ที่เมืองพุกาม อย่างไรก็ดีรูปแบบศิลปกรรมของ

ประติมากรรม และเทวาลัยได้แสดงศิลปะเมียนมาแบบพุกามซึ่งมีพื้นฐานจากศิลปะอินเดียภาคเหนือ 

และศิลปะด้ังเดิมในวัฒนธรรมปยู และวัฒนธรรมมอญผสมผสานร่วมกันแล้วอย่างชัดเจน 
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ส่วนทีห่มู่เกาะอินโดนีเซียในขณะนี้ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นจากปัญหาภายใน และ

ภายนอก ทั้งนี้เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุด คือ การโจมตีอาณาจักรศรีวิชัยโดยพระเจ้าราเชนทรโจฬะที่ 1 

แห่งราชวงศ์โจฬะ ในปี พ.ศ. 1560 และ 1568 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อาณาจักรศรีวิชัยเริ่มเสื่อมลง 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พบศาสนวัตถุที่แสดงอิทธิพลศิลปะของราชวงศ์

โจฬะจำนวนหนึ่ง สำหรับหลักฐานเนื่องในลัทธิไวษณพนิกาย ได้แก่ เทวรูปพระวิษณุพบที่เมืองโบราณ

เวียงสระ และแหล่งโบราณคดีโกตาจีนา แต่กระนั้นก็พบเทวรูปพระศิวะไภรวะทีเ่มืองโบราณเวียงสระ 

และศิวลึงค์ที่โกตาจีนาด้วย129 จึงมีความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ส่งผลต่อการเผยแผ่ศาสนา

สู่เกาะสุมาตรา และคาบสมุทรอีกระลอกหนึ่ง ทั้งนี้ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าลัทธิไวษณพนิกายในขณะนี้เป็น

ลัทธิไวษณพนิกายที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยท่านรามานุชะ เนื่องจากท่านกำเนิดในปี พ.ศ. 1561 ดังนั้นลัทธิ

ไวษณพนิกายแบบใหม่ต้องเผยแผ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากช่วงเวลานี้ 

สำหรับลัทธิไวษณพนิกายที่ปรับปรุงขึ้นใหม่โดยท่านรามานุชะได้เผยแผ่สู่เกาะ

ชวาโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าไอร์ลังคะ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1562 – 1592) ทรงถือว่าเสด็จ

อวตารมาจากพระวิษณุ130 หลักฐานที่สำคัญ คือ พระวิษณุทรงครุฑเป็นประติมากรรมฉลองพระองค์

ประดิษฐานที่จันทิเบลาหันโดยหวังว่าหลังจากสิ้นพระชนม์จะทรงเข้าไปรวมกับพระวิษณุ นอกจากนั้น

ตั้งแต่สมัยของพระองค์เป็นต้นไปจะใช้ลัญจกรเป็นรูปครุฑมุขซึ่งมักปรากฏบนจารึกที่เป็นประกาศถึง

การประทานรางวัลแก่คนในท้องที่นั้น ๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กษัตริย์ซึ่งจะจำหลักรูปลัญจกรไว้

บนจารึกเหล่านั้น เช่น จารึกบารู จารึกครุฑมุข จารึกเตเร็บ จารึกกัมบังปูตีฮ์ เป็นต้น การใช้สัญลักษณ์

ครุฑมุขนี้จะนิยมต่อเนื่องในวงศ์กษัตริย์มาจนถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18131 

 

129 แหล่งโบราณคดีโกตาจีนาพบพระพุทธรูปในศิลปะอินเดียภาคใต้สกุลช่างนาคปฏินัมหรืออาจจะ
เป็นศิลปะลังกาแบบโปลนนารุวะ อีกทั้งได้พบซากศาสนสถานทั้งในลัทธิไวษณพนิกาย ลัทธิไศวนิกาย และพุทธ
ศาสนา ดูใน Shuhaimi, “Art, archaology and the early kingdoms in the Malay Peninsula and Sumatra: 
c.400 – 1400 A.D.” (Ph.D. dissertation, University of London, 1984), 102 – 110, 274, 390. 

130 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 58 – 59. 
131 N. J. Krom, “Oud=Javaansche Oorkonden Nagelaten Transscrpties van wijlen Dr. J. 

L. A. Brandes,” in Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen Deel LX,  128 – 134,  154 – 158 ; R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan 
Indonesia II, 57 – 58. 
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ส่วนลัทธิไวษณพนิกายในอาณาจักรเขมรโบราณคงรับแนวคิดแบบฉบับปรับปรุง

ใหมข่องท่านรามานุชะด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีลัทธิไวษณพนิกายในอาณาจักรเขมรโบราณก็ยังคง

มีการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะได้รับอิทธิพลไวษณพนิกายของท่านรามานุชะ ดังที่ปรากฏ

หลักฐานประเภทจารึกจำนวนหลายหลักในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 พระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 และ

พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 แต่การนับถือไวษณพนิกายก็ถือว่านับถือไปพร้อมกันกับลัทธิไศวนิกาย 

จนกระทั่งสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ก็ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าทรงนับถือลัทธิไวษณพนิกาย 

ดังเช่นพระนามหลังสิ้นพระชนม์ของพระองค์ คือ พระบรมวิษณุโลก และการสร้างปราสาทนครวัด

เป็นเทวาลัยขนาดใหญ่ที่สุดอุทิศถวายแด่พระวิษณุ ดังนั้นในสมัยของพระองค์จึงคงมีความเกี่ยวข้อง

กับลัทธิไวษณพนิกายของท่านรามานุชะทีส่่งอิทธิพลเป็นอันมากต่ออาณาจักรเขมรโบราณ132  

สำหรับแนวความคิดการนับถือไวษณพนิกายที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่ของท่านรามานุชะ

โดยพระเจ้าไอร์ลังคะ และพระเจ้าสูรยวรมันที ่ 2 ผู ้วิจัยค่อนข้างเห็นด้วยเนื ่องจากลำดับเวลา

สอดคล้องกันกับช่วงที่ท่านรามานุชะสามารถพัฒนาและเผยแผ่ลัทธิในอินเดีย แต่กระนั้นผู้วิจัยได้ตั้ง

ข้อสังเกตเกี่ยวกับเทวรูปพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะที่พบจากปราสาทแม่บุญตะวันตกที่สร้างขึ้น

ในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับลัทธิไวษณพนิกายของท่านรามานุชะก็

ได้ เนื่องจากลำดับช่วงเวลาก็มีความเป็นไปได้เพราะก็อยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 - ต้นพุทธ

ศตวรรษที่ 17 ซึ่งตรงกับช่วงสุดท้ายของพระเจ้าไอร์ลังคะแห่งอาณาจักรมะตะรามด้วยเช่นเดียวกัน 

นอกจากนั้นผู้วิจัยก็ตั้งข้อสังเกตถึงลัทธิไวษณพนิกายในสมัยพระเจ้ากยันสิตถา (ครองราชย์ระหว่าง 

พ.ศ. 1627 – 1656) ก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับไวษณพนิกายที่รุ่งเรืองขึ้นใหม่ในอินเดียด้วยก็ได้ 

อย่างไรก็ดีประเด็นการนับถือลัทธิไวษณพนิกายในเมียนมาคงต้องมีการพิจารณาในเรื ่องของ

พัฒนาการของลัทธินี ้ เนื ่องจากการรับอิทธิพลลัทธิศาสนามีที ่มาแตกต่างกัน แต่กระนั ้น จารึก 

ประติมากรรม และเทวาลัยที่กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับลัทธิ

ไวษณพนิกายแบบใหม่นี้ก็ได้  

จนกระทั่งช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ลัทธิไวษณพนิกายก็ปรากฏการนับถือร่วมกับ

ลัทธิไศวนิกายดังที่ปรากฏพราหมณ์ในราชสำนักของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ 

ถึงแม้ว่าพระองค์จะนับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายานก็ตาม แต่ก็เป็นพุทธศาสนาที่มีการนับถือศาสนา

 

132 Gavin Flood, An Introduction to Hinduism, (Cambridge : Cambridge University Press), 
136 – 137 อ้างถึงใน พิริยะ ไกรฤกษ,์ รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 180. 



 313 

พราหมณ์ผสมผสานร่วมกันด้วย หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐานศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย

ที่ชัดเจนอีกต่อไป 

4.1.3.2 พัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลาง และภาคตะวันออก ระยะที่ 3 

(พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) 

ลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทยระยะที่ 3 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ปรากฏหลักฐานการนับถือลัทธินี้กระจายอยู่ที่เมืองลพบุรีโบราณ และ

เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการนับถือทีอ่ยู่ภายใต้อิทธิพลกัมพูชา (แผนที่ที่ 13) 

ตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 อาณาจักรเขมรได้ขยายอำนาจเข้าสู่พ้ืนที่ภาคกลาง

ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 

1545 – 1593) จากเนื้อหาของจารึกคำสัตย์สาบานของขุนนางที่ประตูพระราชวังหลวงได้กล่าวถึง 

เมืองลโวหรือละโว้ (Lvo) จึงเป็นการแสดงว่าขณะนี้ลพบุรีได้อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์ สอดคล้อง

กับจารึกจำนวน 2 หลัก ของพระองค์พบที่เมืองลพบุรี ได้แก่ จารึกศาลสูง ระบุศักราชตรงกับปี พ.ศ. 

1568 เกี่ยวกับพระราชโองการให้ดาบส และนักบวชในพุทธศาสนาบำเพ็ญเพียรถวายแด่พระองค์ 

รวมทั้งจารึกศาลเจ้าที่ถือเป็นหลักฐานเกี่ยวกับลัทธิไวษพนิกายที่สำคัญที่สุด 

สำหรับลัทธิไวษณพนิกายพบเพียงหลักเดียว คือ จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี 

กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 16 ซ่ึงสร้างในสมัยเดียวกันกับจารึกศาลสูงของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1133 

เนื้อหาในจารึกกล่าวถึง การกัลปนาข้ารับใช้ และสิ่งของ เช่น ข้าวสาร และภาชนะท่ีทำจากเงิน ถวาย

แด่พระบรมวาสุเทพ โดยมีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลในการถวายสิ่งของในแต่ละ

วัน ด้วยประการนี้จึงแสดงว่า ลัทธิไวษณพนิกายเป็นที่นับถือในชนชั้นปกครองที่เมืองลพบุรี และได้รับ

การอุปถัมภ์โดยกษัตริย์แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ และมีความเป็นไปได้ว่าคงมีการนับถือลัทธินี้ที่

เมืองลพบุรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 แล้วก็เป็นได้ 

 

133 ตรงใจ หุตางกูร เสนอข้อคิดเห็นว่า จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรีอาจจะสร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 5 
(ช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 16) จากการเทียบลักษณะอักษรบนจารึกปราสาทหินพนมรุ้งพนมรุ้ง 2 จารึกอุบมุง 
และจารึกตาพระยา อย่างไรก็ดีก็กล่าวว่าอาจจะสร้างขึ้นในสมัยใกล้เคียงกับพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ดูใน วินัย พงศ์ศรี
เพียร และ ตรงใจ หุตางกูร, บรรณาธิการ, มรดกความทรงจำแห่งนพบุรีศรีลโวทัยปุระ : ว่าด้วยโคลงเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนารายณ์ฯ และจารึกโบราณแห่งเมืองละโว้, 21, 28, 151, 188. 
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ประเด็นทีค่วรพิจารณา คือ สาเหตุที่กษัตริย์แห่งอาณาจักรเขมรผู้นับถือลัทธิไศว

นิกาย134 ทรงบริจาคสิ่งของ และข้าไทถวายพระวิษณุท่ีเมืองลพบุรีน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านทางศาสนาซึ่งนอกเหนือจากแสดงอำนาจการเมืองทางตรงดังเนื้อหา

จารึกคำสัตย์สาบานของขุนนางที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์ที่ประตูพระราชวังหลวง ทั้งนี้ผู้วิจัย

คิดเห็นว่า การบริจาคสิ่งของแด่ลัทธิที่ผู้ปกครองในท้องถิ่นนับถือเป็นการแผ่อำนาจในทางอ้อมที่มีผล

ทางจิตใจ ซึ่งนอกเหนือจากการครอบครองในเชิงการเมืองระหว่างรัฐก็คือการครองใจคน 

ทางด้านหลักฐานทางโบราณคดีที ่พบจากเมืองลพบุรี คือ ทับหลังนารายณ์

บรรทมสินธุ์จากศาลพระกาฬ กำหนดรูปแบบอยู่ในศิลปะเขมรแบบบาปวน (พุทธศตวรรษที่ 16 – 17) 

แต่ทับหลังชิ้นนี้อาจจะเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างเบาบางเนื่องจากไม่ทราบว่ามาจากศาสนสถานแห่งใด 

เพราะที่ศาลพระกาฬได้พบโบราณวัตถุที่มาจากหลายสมัยหลากศาสนา เช่น จารึกเสาแปดเหลี่ยม 

จารึกศาลสูง เทวรูปพระวิษณุ ประติมากรรมเจ้าพ่อศาลพระกาฬ เป็นต้น ดังนั้นที่ศาลสูงจึงเป็นที่ไว้ใช้

รวบรวมโบราณวัตถุที่พบในบริเวณใกล้เคียงของจังหวัดลพบุรีก็เป็นได้ นอกจากนั้นการนำรูปพระ

นารายณ์บรรทมสินธุ์มาใช้เป็นภาพจำหลักบนทับหลังก็เป็นที่นิยมใช้ประดับบนศาสนสถานเนื่องลัทธิ

ไศวนิกาย และพุทธศาสนาอีกด้วย เช่น ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และปราสาทพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา ตามลำดับ 

จนกระทั่งช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 ลัทธิไวษณพนิกายได้เจริญรุ่งเรือง

อีกครั้งภายใต้การฟื้นฟูศาสนาโดยท่านรามานุชะ และมีความเป็นไปได้ว่าคงส่งอิทธิพลต่อการนับถือ

ลัทธินี้ของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ดังที่กล่าวแล้วในข้างต้น ในช่วงเวลาที่ทรงครองราชย์นั้นฝั่งเมือง

ละโว้ได้ส่งคณะทูตเข้าสู่ราชสำนักจีนในปี พ.ศ. 1658 และ 1698 จึงเป็นการแสดงถึงความพยายาม

 

134 เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาจากจารึกหลักอื่นที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 คือ จารึก
ปราสาทเบง และจารึกปราสาทขนาที่มลูไพร พบว่า ไวษณพนิกายมีการเคารพนับถือกันในราชวงศ์และชนชั้นสูง
พร้อมกันกับลัทธิไศวนิกาย 

อย่างไรก็ดีหากจารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 5 ตามข้อเสนอของ ตรงใจ 
หุตางกูร ดังที่กล่าวข้างต้น ก็พบจารึกหลายหลักที่แสดงว่ามีการนับถือลัทธิไวษณพนิกายไปพร้อมกันกับไศวนิกาย 
และพุทธศาสนา ตามเนื้อหาของจารึกเมืองเสมา และจารึกอุบมุง ดูใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 
จารึกอักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 105 – 117, 130 – 143. 



 315 

ออกจากอำนาจของเขมรแต่หลังจากนั้นพระองค์ก็ปราบปรามลงได้135 สำหรับอิทธิพลลัทธิไวษณพ

นิกายภายใต้สมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ก็ปรากฏหลักฐานที่เมืองโบราณศรีเทพด้วยเช่นกัน 

ลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองโบราณศรีเทพในระยะนี้ คือ เทวรูปสำริดพระวิษณุ 

และพระลักษมี136 พบที่เขาคลังในภายในเมืองศรีเทพ กำหนดอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 

จากรูปแบบของผ้านุ่งและศิราภรณ์ที่สามารถจัดอยู่ในศิลปะเขมรแบบนครวัด ดังนั้นในช่วงเวลานี้ลัทธิ

ไวษณพนิกายได้ปรากฏที่เมืองศรีเทพอีกครั้งซึ่งอาจจะตรงกับสมัยของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 หรือ

หลังจากสมัยของพระองค์ อย่างไรก็ตามพระวิษณุและพระลักษมีสำริดทั้ง 2 องค์นี้พบจากการขุดค้นที่

เขาคลังใน ซึ่งเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนาจึงทำให้ไม่ทราบว่าเคยประดิษฐานไว้ที่ใด รวมทั้งใน

ระยะเวลานี้ลัทธิไศวนิกายก็ถือเป็นลัทธิที่สำคัญที่เมืองโบราณศรีเทพ เนื่องจากพบประติมากรรม 

และศาสนสถานของลัทธิไศวนิกายจำนวนมาก137 อย่างไรก็ดีหลักฐานลัทธิไวษณพนิกายที่พบจาก

เมืองศรีเทพนี้ก็สะท้อนถึงการแพร่กระจายในเชิงศาสนาหรือวัฒนธรรมมากกว่าในเชิงการเมือง

แตกต่างจากลัทธิไวษณณพนิกายที่เมืองลพบุรี 

จนกระท่ังช่วงสุดท้ายในพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 ลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลาง

ของไทยได้พบหลักฐานเป็นภาพประดับของพุทธสถาน คือ ทับหลังปูนปั้นรูปกฤษณะปราบคชสีห์ และ

ภาพฉากนารายณ์บรรทมสินธุ์บนตรีมุขของพระปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 

สำหรับพระปรางค์องค์นี้สร้างขึ้นในช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยามีรูปแบบที่คลี่คลายจากปราสาทเขมร แต่

ยังคงได้รับแรงบันดาลใจเรื่องลวดลายปูนปั้นประดับของเขมรในยุคก่อนหน้า  

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายช่วงสุดท้ายที่เมืองลพบุรี โบราณในพุทธศตวรรษที่ 

18 – 19 ได้แปรเปลี่ยนจากการเคารพบูชาอย่างเฉพาะเจาะจงกลายเป็นภาพปูนปั้นประดับพระ

 

135 วินัย พงศ์ศรีเพียร และตรงใจ หุตางกูร, บรรณาธิการ, มรดกความทรงจำแห่งนพบุรีศรีลโวทัยปรุะ 
: ว่าด้วยโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ฯ และจารึกโบราณแห่งเมืองละโว้, 25. 

136 ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประติมากรรมสำริดขนาดเล็กนี้อาจจะถือเป็นรูปอุตสวเบระ หรือโก
ตุกเบระหรือสนาปนเบระ ซึ่งหมายถึง รูปเคารพขนาดเล็กท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ มักใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น 
การสรงน้ำ การอัญเชิญมาประดิษฐานภายนอกได้ ดังท่ีกล่าวถึงแล้วในบทท่ี 2 

137 งามพรรณ เทพทา, “การศึกษาร่องรอยการนับถือศาสนาพราหมณ์ ณ เมืองโบราณศรีเทพในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 12-18,” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 263 – 265 ; 
อนุรักษ์ ดีพิมาย, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19” 
(วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563), 221 – 222. 
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ปรางค์ในพุทธศาสนา ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ 2 ประการ138 ได้แก่ ปรางค์ประธานแห่งนี้

เคยเป็นปราสาทในลัทธิไวษณพนิกาย หรือเป็นเพียงการนำภาพเล่าเรื่องในศาสนาพราหมณ์มาประดับ

พุทธสถานเท่านั้น ในประการนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นตรงกับประการหลังมากกว่า เนื่องจากไม่พบ

โบราณวัตถุอ่ืนใดที่พระปรางค์แห่งนี้อันแสดงถึงการเป็นเทวาลัยในลัทธิไวษณพนิกาย อย่างไรก็ดีก็เกิด

คำถามว่าเพราะเหตุใดช่างจึงนำภาพเล่าเรื ่องศาสนาพราหมณ์ โดยเฉพาะในลัทธิไวษณพนิกายมา

ประดับบนศาสนสถานแห่งนี้ ซึ ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่าลัทธิไวษณพนิกายถือเป็นลัทธิความเชื ่อที ่มี

ความสำคัญของเมืองลพบุรีมาก่อนดังที่ปรากฏหลักฐานการนับถือตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 และ

พุทธศตวรรษที่ 15 – 16139 จนกระทั่งพุทธศาสนาได้ขึ้นมามีความสำคัญที่สุดของเมืองลพบุรีตั้งแต่

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นต้นไป ซึ่งช่างผู้ก่อสร้างศาสนสถานแห่งนี้ก็คงนำวัฒนธรรมที่แพร่หลายเดิม

มาปรับใช้กับพุทธสถาน แต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็ควรมีการศึกษาต่อไป 

 

138 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ลพบุรีหลังวัฒนธรรมเขมร, 46 – 47. 
139 แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจกล่าวได้ว่ามีการนับถืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา 

เนื่องจากช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จึงอาจจะเป็นการเคารพบูชาในกลุ่มวัฒนธรรมที่ต่างกันก็เป็นได้ 
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แผนที่ที่ 10 การกระจายตัวของหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 
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แผนที่ที่ 11 การกระจายตัวของหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 
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แผนที่ที่ 12 การกระจายตัวของหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 
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แผนที่ที่ 13 การกระจายตัวของหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 
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4.2 บทบาทของลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย 

บทบาทของลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย สามารถจำแนก

ได้เป็น 3 บทบาท ได้แก่ บทบาททางด้านศาสนา บทบาททางด้านการเมือง และบทบาททางด้าน

เศรษฐกิจ โดยบทบาททั้งสามมีความเก่ียวข้องโยงใยระหว่างกันทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1 บทบาททางด้านศาสนา 

ลัทธิไวษณพนิกายถือเป็นลัทธิที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ จากพัฒนาการของลัทธิซึ่งได้

แสดงแล้วว่า เกิดจากการหลอมรวมความเชื่อของนิกายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียเข้าไปเป็น

ส่วนหนึ่งของลัทธิ เช่น พระวาสุเทวะ-กฤษณะที่เป็นวีรบุรุษประจำเผ่าวฤษณิ พระกฤษณะที่ถือเป็น

เทพเจ้าของเหล่าคนเลี้ยงวัว เป็นต้น หลังจากท่ีรวมกันเป็นลัทธิไวษณพนิกายซึ่งถือพระวิษณุที่เคยเป็น

เทพเจ้าในกลุ่มแสงอาทิตย์เป็นเทพเจ้าสูงสุดแล้ว ลัทธินี้กเ็ป็นที่เคารพบูชาในหมู่กษัตริย์ ราชวงศ์ และ

ชนชั้นปกครอง และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในลัทธิที่สำคัญและส่งอิทธิพลต่อระบบการเมือง สังคม และ

วัฒนธรรมของอินเดียเป็นอย่างมาก ทั้งนี้หลักฐานทางโบราณคดีทั้งหลายก็สะท้อนอย่าง ชัดเจนว่า 

กษัตริย์ผู้นับถือลัทธิไวษณพนิกายมักจะอ้างพระองค์ว่าทรงอวตารมาจากพระวิษณุซึ่งก็คือการนำ

สภาวะเทพเจ้ามาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมของพระองค์ อย่างไรก็ดีเหล่าพราหมณ์ในลัทธิไวษณพ

นิกายจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน คือ การประทานที่ดิน การสร้างเทวาลัย เครื่องอุป โภคบริโภค

ต่าง ๆ การให้สิทธิพิเศษ เป็นอาทิ  

จากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคนทั้งสองในอินเดีย คือ กษัตริย์ และพรามหณ์ ก็

ปรากฏรูปแบบเดียวกันกับการนับถือลัทธินี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พระเจ้าปูรณวรมันแห่ง

อาณาจักรตารูมาได้จำลองพระบาทของพระองค์เป็นดังพระวิษณุบาท บทสรรเสริญกษัตริย์ผู้มีอำนาจ

เช่นเดียวกันกับพระวิษณุในอาณาจักรเขมรโบราณ การอวตารลงมาเป็นกษัตริย์ที ่เมืองนครปฐม

โบราณ เป็นต้น ในขณะเดียวกันกษัตริย์เหล่านี้ก็ทรงถวายเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่การสร้าง

อาศรม และเทวาลัยทั้งหลายอุทิศถวายแด่พราหมณ์อยู่เสมอ รวมทั้งกษัตริย์ก็ทรงมีหน้าที่ในการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือบางครั้งก็รับสั่งให้ผู้อื่นกระทำหน้าที่ดังกล่าวแทน ดังนั้นบทบาท

ทางด้านศาสนาของลัทธิไวษณพนิกายจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อชนชั้นกษัตริย์ที่นำสภาวะเทพเจ้า

มาใช้สร้างอำนาจชอบธรรมในการปกครองบ้านเมืองทั้งในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วน

พราหมณ์ก็ได้รับผลตอบแทนในรูปของสิ่งของเครื่องใช้ และสิทธิประโยชน์บางประการ 
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ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจของ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง140 เกี่ยวกับพัฒนาการทางศาสนาพราหมณ์

ในประเทศอินเดียที่เกิดการสร้างระบบระเบียบขึ้นใหม่จากศาสนาที่นับถือเดิมเป็นศาสนาพราหมณ์ 

กล่าวคือ การเปลี่ยนสภาวะจาก “ผีบรรพบุรุษ” ซึ่งก็คือเทพพ้ืนเมืองให้กลายเป็น “เทพเจ้า และพระ

เป็นเจ้า” ภายหลังการผสมรวมหรือดูดกลืนลัทธิความเชื่อโดยชาวอารยันซึ่งแรกเริ่มเดิมทีก็ได้เคารพ 

“เทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ” ซึ่งในที่นี้ คือ พระวิษณุที่อยู่ในกลุ่มเทพเจ้าแสงอาทิตย์กลายเป็น

ไวษณพนิกาย จากแบบแผนพัฒนาการทางศาสนาดังกล่าวสามารถนำมาใช้อธิบาย การยอมรับนับถือ

ลัทธิไวษณพนิกายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภูมิหลังความเชื่อของชนก่อนประวัติศาสตร์ที่

นับถือ “ผีบรรพบุรุษ” และเคารพ “ความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติ” จึงทำให้เข้ากันได้ดีกับคติความเชื่อ

ของอินเดียที่เข้ามายังดินแดนนี้ 

เมื่อพิจารณาบทบาททางด้านศาสนาของลัทธิไวษณพนิกายในข้างต้นกับหลักฐานทาง

โบราณคดีที่กระจายอยู่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้พบรูปแบบการนับถือลัทธิไวษณพนิกาย

ที่สามารถจำแนกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การนับถือแบบความเชื่อหลัก การนับถือแบบความเชื่อรอง 

และการนับถือแบบความเชื่อผสมผสาน ทั้งนี้จะนำเสนอหลักฐานที่พบในบริเวณภาคกลาง และภาค

ตะวันออกของประเทศไทยเป็นหลักเท่านั้น141 

รูปแบบท่ี 1 การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อหลัก 

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อหลัก หมายถึง การนับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้า

สูงสุดพระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งรวมถึงพระวิษณุในอวตารปางต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน สำหรับการนับถือ

รูปแบบนี้ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยสามารถวิเคราะห์ได้จากหลักฐานทั้ง

สามประเภท ได้แก่ จารึก ศาสนสถาน และประติมากรรม  

หลักฐานประเภทจารึกถือได้ว่าเป็นหลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการนับถือลัทธิ

ไวษณพนิกายแบบความเชื่อหลักที่ชัดเจนและละเอียดที่สุด โดยพบจารึกท่ีแสดงการเคารพนับถือลัทธิ

นี้ในทุกระยะของพัฒนาการ ได้แก่ ระยะที่ 1 (พุทธศตวรรษที่ 12 – 13) คือ จารึกไวษณพนิกายที่

 

140 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, “เทวนิยมอินเดีย : เส้นทางและปรากฏการณ์ในสังคมไทย,” Veridian E-
Journal Silpakorn University 11,2 (พฤษภาคม – สิงหาคม, 2561) : 1585 – 1589. 

141 สำหรับรูปแบบการนับถือลัทธิไวษณพนิกายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวถึงแล้วในบทท่ี 2.3  
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เมืองโบราณศรีเทพ142 และจารึกเขาน้อย ระยะที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 14 – 15) คือ จารึกอัญชัยวรมัน 

และระยะที่ 3 (พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) คือ จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อย่างไรก็ดีเนื้อหาจากจารึก

ทั้งหมดมีความแตกต่างทางด้านรายละเอียด และสามารถพิจารณาพัฒนาการได้เพียงจารึกที่พบใน

จังหวัดลพบุรีเท่านั้น 

ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะด้านเนื้อหาจารึกโดยตัดเงื่อนไขทางเวลาและพื้นที่พบว่า ลัทธิ

ไวษณพนิกายที่นับถือแบบความเชื่อหลักนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับชนชั้นปกครองทั้งสิ้น แต่กระนั้นจารึกจาก

ปราสาทเขาน้อยกับจารึกที่เมืองลพบุรีดูจะมีความเกี ่ยวข้องโดยตรงกับอาณาจักรเขมรโบราณ 

กล่าวคือ การนับถือลัทธิไวษณพนิกายโดยผู้ปกครองแห่งดินแดนเชยษฐปุระซึ่งคงจะอยู่ในบริเวณ

ปราสาทเขาน้อย จังหวัดสระแก้ว โดยท่านเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าภววรมันที่ 2 แห่งอาณาจักรเจนละ 

ในทางกลับกันการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองโบราณศรีเทพนั้นค่อนข้างยากที่จะกล่าวอย่าง

เจาะจงว่านับถือกลุ่มชนชั้นใดและมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรเขมรโบราณ (ฟูนันหรือเจนละ) 

หรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์ก็ได้เนื่องจากจารึกในระยะเวลาใกล้เคียงกันนี้ก็พบจารึก

หลักอีก 2 หลักท่ีระบุเก่ียวกับกษัตริย์ และพราหมณ์ไปพร้อมกัน ส่วนดินแดนในแถบเมืองลพบุรี (หรือ

ละโว้) การนับถือลัทธิไวษณพนิกายของชนชั้นปกครองได้แสดงความสัมพันธ์กับพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 

และพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ตามลำดับ  

ดังนั้นจารึกเหล่านี้จึงแสดงความเกี่ยวข้องของลัทธิไวษณพนิกายในฐานะเป็นลัทธิทาง

ศาสนาที่ผู้ปกครองในแถบบริเวณลพบุรี เมืองศรีเทพ และปราสาทเขาน้อยให้การเคารพนับถือเป็น

ความเชื่อหลัก แตกต่างจากกษัตริย์ในอาณาจักรเขมรโบราณที่ล้วนนับถือลัทธิไศวนิกาย แต่กระนั้นก็

ยังคงให้ความสำคัญกับลัทธิไวษณพนิกายด้วย เช่น การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แด่พระวิษณุในนาม

 

142 ควอริตช์ เวลส์ (Quaritch Wales) กำหนดอายุจารึกในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 11 อย่างไรก็ดี
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าจารึกหลักนี้ไม่ทราบว่าอยู่ท่ีใดและยังไม่มีการอ่านแปลใหม่ในปัจจุบัน จึงขอจัดรวมอยู่ในกลุ่ม
หลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 เพื่อให้ง่ายต่อการจัดกลุ่มสำหรับการวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้
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พระวาสุเทวะที่เมืองลพบุรีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4143 และพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1144 อย่างไรก็ดี

จารึกอัญชัยวรมันก็ได้แสดงหลักปรัชญาความเชื่อทางศาสนาที่กล่าวถึงการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ ซึ่ง

จะมีสถานะเหมือนกับพระนารายณ์ (ผู้ปราบอสูรมธุ) ซึ่งถือเป็นจารึกของลัทธินี้เพียงหลักเดียวที่แสดง

หลักปรัชญาที่แสดงบทบาททางศาสนาต่อผู้เคารพบูชาลัทธินี้145 นอกจากนั้นจารึกเขาน้อยก็เป็นจารึก

ที่กล่าวถึงการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยบูชาพระวิษณุในการสงคราม146 สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็น

การแสดงบทบาททางศาสนาที่เปลี่ยนจากความเชื่อที่เป็นนามธรรมให้ไปสู่รูปธรรมผ่านการประกอบ

พิธีกรรมต่าง ๆ และการสถาปนาพระเทวรูป 

การสร้างศาสนสถานก็ถือได้ว่าเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบ

ความเชื่อหลัก เนื่องจากอาคารที่ใช้ในการประดิษฐานเทพรูปต้องแสดงฐานันดรสูงเป็นพิเศษ และ

แตกต่างจากอาคารที่คนทั่วไปอาศัยตามที่ระบุตามคัมภีร์ต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างอาคารเพื่อจำลองที่

ประทับของเทพเจ้าจึงเป็นการนำนิยามทางประติมานวิทยามาใช้สร้างอาคารบนพื้นโลก แต่ทั้งนี้จาก

นิยามที่กล่าวว่า อาคารฐานันดรสูงจะต้องทำยอดซ้อนชั้นที่แต่ละชั้นมีการจำลองอาคารซ้อนขึ้นไป 

รวมทั้งต้องทำผนังออกเป็นเก็จ และส่วนฐานต้องมีลวดบัว147 มีความแตกต่างจากซากอาคารที่เป็น

เทวาลัยพระวิษณุที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทย เนื่องจากโบราณสถานหมายเลข 25 ทีเ่มืองศรีมโหสถ 

และโบราณสถานพานหิน ชุมชนโบราณโคกขวาง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเหลือเพียงส่วนฐานที่ไม่มีการ

 

143 พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ทรงนับถือลัทธิไศวนิกายแต่ทรงอุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกายด้วยเช่นกัน ตาม
เนื้อหาจารึกปราสาทโจงอัญ และจารึกปราสาทเจน กล่าวถึง การสร้างเทวรูปพระวิษณุ และการบริจาคสิ่งของและ
ข้าไท นอกจากนั้นจารึกปราสาทเนียงเขมรก็แสดงว่าสาวกลัทธิไวษณพนิกายในพื้นที่อาณาจักรฟูนันเดิมนั้นยอมรับ
พระองค์เป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ 

144 พระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ทรงนับถือลัทธิไศวนิกายเช่นเดียวกันกับกษัตริย์องค์อื่นของอาณาจักรเขมร
โบราณ จารึกปราสาทเบงได้ระบุถึงการประทานรางวัลแก่พระญาติซึ่งได้นำมาถวายแด่พระศิวะ และพระวิษณุ 

145 จารึกในอาณาจักรเขมรที่กล่าวถึงหลักปรัชญาทางศาสนา คือ จารึกทวารกเด็ย (พ.ศ. 1495) ระบุ
ถึงปรัชญาโยคางคะ และแนวคิดปรมาตมันสูงสุดเป็นพระวิษณุ  

146 จารึกอื่น ๆ ที่ระบุถึงการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น จารึกกุกสลาเกตการประกอบพิธี
ปาญจราตระของตระกูลช่างตัดผมของพระเจ้าราเชนทรวรมัน จารึกปราสาทพระขรรค์เกี ่ยวกับการประกอบ
พิธีกรรมทางพราหมณ์เป็นประจำทุกปี เป็นต้น นอกจากนั้นจารึกมอญหมายเลข 9 แห่งอาณาจักรพุกามก็กล่าว
รายละเอียดในการประกอบพิธีพระเวทไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างมาก 

147 เชษฐ์ ติงสัญชลี, อาคารทรงศิขระ-วิมานในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในเอเชียอาคเนย์, 6 
– 8. 
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ย่อเก็จและไม่พบหลักฐานของอาคารจำลองแต่อย่างใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเทวาลัย

พระวิษณุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ว่าคงเป็นเทวาลัยที่สร้างขึ้นไม่ซับซ้อนและมีการใช้วัสดุ

อินทรีย์ซึ ่งย่อยสลายไปตามกาลเวลาเป็นส่วนของอาคารและชั้นหลังคา นอกจากนั้นแผนผังและ

รูปแบบของศาสนสถานที่สร้างขึ้นในระยะนี้ไม่สามารถระบุหรือชี้ชัดถึงการใช้งานของลัทธิทางศาสนา

ได้อย่างชัดเจนหากไม่พบหลักฐานหรือศาสนวัตถุเหล่านั้น สำหรับศาสนสถานทั้งสองแห่งมีความ

แตกต่างกันทางด้านแผนผังแต่ก่อฐานด้วยวัสดุคงทน คือ ศิลาแลงที่มีร่องรอยการ เซาะร่องเพื่อเข้า

ส่วนเสาอาคาร อย่างไรก็ดีก็ทำให้ทราบว่าศาสนสถานในลัทธินี้มีลักษณะของแผนผังที่หลากหลายเมื่อ

เปรียบเทียบกับศาสนสถานเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายบนเกาะบังกา ประเทศอินโดนีเซีย คาบสมุทร

มลายู และท่ีราบลุ่มแม่น้ำโขง ทีมี่อายุในช่วงเวลาเดียวกัน 

สำหรับการสร้างเทวรูปพระวิษณุได้กล่าวแล้วว่าเป็นการจำลองรูปของเทพเจ้าตามคัมภีร์

ทางศาสนา เช่น คัมภีร์ปาญจราตราคม คัมภีร์ไวขานสาคม ฯลฯ คัมภีร์เหล่านี้บรรยายรายละเอียด

ถึงธรุวเพระของพระวิษณุซึ่งก็คือ รูปเคารพหรือประติมากรรมพระวิษณุ สำหรับเทวรูปที่พบในพื้นที่

ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยล้วนเป็นเทวรูปพระวิษณุสี่กรสถานกมูรติทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้

ก็ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าสร้างขึ้นเพื่อบูชาในผู้ที่ต้องการบำเพ็ญโยคะหรือเพื่อต้องการความมั่งคั่ง

(โภคะ) เป็นอาทิ อย่างไรก็ดีจารึกเขาน้อยได้กล่าวถึงการบวงสรวงพระวิษณุเพ่ือชัยชนะในการสงคราม 

ซึ่งในทางประติมานวิทยากำหนดว่าเป็นรูปพระวิษณุแบบอภิฉาริกะ  

อย่างไรก็ดีเทวรูปที่สร้างขึ้นจากศิลาที่กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 มักมี

ขนาดใหญ่จึงคงเคยประดิษฐานไว้ในเทวาลัย ส่วนรูปพระวิษณุและพระลักษมีสำริดที่มีขนาดเล็กจาก

เมืองโบราณศรีเทพอาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นรูปเคารพขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ซึ่งมัก

ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาที่จำเป็นต้องสรงน้ำที่เรียกว่า อุตสวเบระหรือโกตุกเบระหรือสนาปนเบระ148 

แต่กระนั้นการนำประติมานวิทยามาใช้ในการเรียกและพิจารณาเทวรูปเหล่านี้อาจจะต้องระมัดระวัง 

เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่เคยพบคัมภีร์หรือหลักฐานเอกสารที่ระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทวรูป

และศาสนสถานว่านำคัมภีร์ใดมาใช้ในการสร้างศาสนวัตถุเหล่านี้ 149 แต่อย่างน้อยที่สุดหลักฐาน

ทั้งหมดนี้ก็แสดงอย่างชัดเจนถึงการเคารพบูชาลัทธิไวษณพนิกายของกลุ่มคนในอดีตได้เป็นอย่างดี 

 

148 Banerjea, Religion in art and archaeology : Vaishnavism and Saivism, 23. 
149 เชษฐ์ ติงสัญชลี ได้ศึกษาเทวรูปต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับคัมภีร์ศิลปศาสตร์ของอินเดียภาคเหนือ

และอินเดียภาคใต้ โดยพบว่าเทวรูปมีทั้งที่สอดคล้องและที่ไม่สอดคล้อง นอกจากนั้นยังพบการเลือกรับและปฏเิสธ
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ข้อสังเกตที่น่าสนใจของ อนุรักษ์ ดีพิมาย เกี่ยวกับหลักฐานของศาสนาพราหมณ์ที่พบตาม

เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีที่กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 ที่พบตามเมืองโบราณ

ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง – ท่าจีน พบหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ ทั้งลัทธิไศวนิกาย 

และไวษณพนิกาย ซึ่งแตกต่างจากหลักฐานที่พบในแถบเมืองโบราณของที่ราบลุ่มแม่น้ำลพบุรี -ป่าสัก 

ซึ่งพบเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิไวษณพนิกายเท่านั้น ดังเช่นกรณีของเมืองโบราณศรีเทพ150 

สำหรับข้อสังเกตนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นไปแนวทางเดียวกัน เพราะที่เมืองลพบุรีก็พบหลักฐานที่แสดง

ถึงการนับถือลัทธิไวษณพนิกายเป็นหลักเท่านั้น อย่างไรก็ดีถัดจากลุ่มแม่น้ำลพบุรี – ป่าสักออกไปทาง

ทิศตะวันออกหรือในลุ่มแม่น้ำบางปะกงถึงจะพบหลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายอย่างหนาแน่น

แต่ก็พบหลักฐานการนับถือเทพเจ้าองค์อ่ืน ๆ ด้วย คือ พระทุรคามหิษาสูรมรรทินี และพระคเณศ 

รูปแบบท่ี 2 การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อรอง 

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อรอง หมายถึง การนับถือพระวิษณุเป็นหนึ่งใน

เทพเจ้าสำคัญ หรือนับถือในฐานะเป็นเทพเจ้าชั้นรองในลัทธิความเชื่ออื่นโดยเฉพาะในลัทธิไศวนิกาย 

สำหรับหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงการนับถือรูปแบบนี้ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย151 ได้แก่ จารึกวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม และตราดินเผามีจารึกจากเมืองโบราณอู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองโบราณจันเสน จังหวัดนครสวรรค์  

 

ประติมานวิทยาที่มีความซับซ้อนอีกด้วย ดูใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประติมากรรมฮินดู-พุทธในศิลปะอินเดียกับคัมภีร์
ศิลปศาสตร์ภาษาสันสกฤต, (กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2559), 276 – 300. 

150 อนุรักษ์ ดีพิมาย, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน ช่วงก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563), 299 – 301. 

151 จารึกหลักอื่น ๆ ที่แสดงการนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อรองในประเทศไทย เช่น จารึก
อุงมุง พบที่บ้านอุบมุง จ.อุบลราชธานี (พ.ศ. 1536) เนื้อหากล่าวสรรเสริญพระศิวะ พระวิษณุ และพระอุมา และ
โองการของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ให้ดูแลอาศรม, จารึกวัดสุปัฏนาราม 3 จ.อุบลราชธานี (พ.ศ. 1590) เนื้อหาส่วน
ใหญ่เกี่ยวกับประวัติของราเชนทรบัณฑิต ในตอนต้นระบุรายการสิ่งของต่าง ๆ ที่ถวายแด่ศิวลึงค์และการย้ายศิวลึงค์
โดยภรรยาของพราหมณผ์ู้หนึ่งที่นับถือพระไวษณะ (พระวิษณุ), จารึกปราสาทพนมรุ้ง 8 (พุทธศตวรรษท่ี 17) เนื้อหา
ระบุถึงรายการสิ่งของมีค่า และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ซึ่งได้กล่าวสรรเสริญพระศิวะและการสร้างเทวรูปทองคำ 
ได้แก่ พระศิวะในท่าฟ้อนรำ พระวิษณุที่ใช้ช่ือว่า พระลักษมีฤตะ และพระมธุสูทนะ และพระเทวี ดูใน กรมศิลปากร, 
จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 130 – 143 ; ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกปราสาท
หินพนมรุ้งที่พบใหม่ จารึกปราสาทพนมรุ้ง 8,” ศิลปากร 31, 2 (พฤษภาคม-มิถุนายน, 2530) :  32 – 41 ; ชะเอม 
แก้วคล้าย, “จารึกวัดสุปัฎนาราม อบ. 6,” ศิลปากร 37,6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2537) : 96 – 109. 
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ลัทธิไวษณพนิกายถือเป็นหนึ่งในลัทธิของศาสนาพราหมณ์ที่กษัตริย์เมืองนครปฐมโบราณ

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ทรงเคารพนับถือ ตามเนื้อหาของจารึกวัดพระงามได้ระบุว่า ทรงอวตารลง

มาเป็นกษัตริย์เพื่อปราบยุคเข็ญและทรงทำให้เมืองของพระองค์ที่ชื่อว่า “เมืองทวารวดีเจริญรุ่งเรือง

เป็นดั่งเมืองของพระวิษณุ” ดังนั้นในประการแรก การอวตารถือเป็นหลักการของลัทธิไวษณพนิกายที่

สำคัญที่ถูกนำมาใช้สร้างพระเกียรติแด่พระองค์ในประการนี้จึงถือเป็นการผูกภาวะเทพเจ้ารวมเข้ากับ

พระมหากษัตริย์ผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนแต่เป็นเทพเจ้าในร่างมนุษย์  ดังนั้นการนำหลักการอวตารมาใช้

โดยกษัตริย์แห่งเมืองนครปฐมโบราณจึงเป็นการแสดงบทบาททางศาสนาของลัทธิไวษณพนิกายได้

อย่างชัดเจน152 นอกจากนี้การนำความเชื่อทางศาสนามาใช้เพื่อสร้างอำนาจให้กับกษัตริย์ก็ต้องตอบ

แทนในรูปของการประกอบพิธีกรรมและการบริจาคสิ่งของให้แก่ศาสนา ทั้งนี้ ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่า

กษัตริย์แห่งเมืองนครปฐมโบราณทรงนับถือเฉพาะลัทธิไวษณพนิกายเท่านั้นเพราะเนื้อหาจากจารึกก็

ระบุถึงการบริจาคสิ่งของจำนวนมากแก่ท้องพระคลังแต่ถือเป็นสมบัติของพระปรเมศวร (พระศิวะ) 

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถระบุลัทธิที่ทรงนับถือได้อย่างชัดเจนแต่จารึกวัดพระงามก็ถือได้ว่าเป็นหลักฐาน

ชิ้นสำคัญที่ทำให้ทราบว่าที่เมืองนครปฐมโบราณเคยมีกษัตริย์และราชวงศ์ปกครอง และในราชสำนักก็

คงจะมีเหล่าพราหมณ์ประจำอยู่  

ตราดินเผามีจารึกพบที่เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่

แสดงบทบาททางศาสนาที่มีความเกี่ยวข้องกับการติดต่อของกลุ่มชนเดียวกันในระหว่างพื้นที่ 2 แห่ง 

ที่เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองโบราณจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งตราดินเผา

ดังกล่าวมีจารึกว่า “ศิวรฺพรหมหฤตา” ที่แปลว่า พระศิวะ พระพรหม และพระวิษณุ153 แตต่ราดินเผา

จากเมืองโบราณจันเสนก็ปรากฏเนื้อหาเพ่ิมเติมว่า “สายสัมพันธ์ประจำเผ่า”154 ดังนั้นตราดินเผาจาก

 

152 การอวตารของพระวิษณุในปางต่าง ๆ ก็ปรากฏในบทสรรเสริญกษัตริย์แห่งอาณาจักรโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มักกล่าวร่วมกับเทพเจ้าองค์อื่นเสมอ เช่น จารึกปราสาทพระโค จารึกปราสาทเจน จารึก
ปราสาทขนาแห่งมลูไพรของอาณาจักรเขมรโบราณ จารึกกลายลาโมว จารึกเจียนด่าน และจารึกจากมิเซินแห่ง
อาณาจักรจามปา และจารึกมยะกันของอาณาจักรพุกาม เป็นต้น 

153 คำอ่านและแปลอื่น ๆ คือ “ศิวํ พฺริหสฺปติ” แปลว่า พระศิวะผู้ยิ่งใหญ่ ดูใน อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ, 
“การศึกษาความหมายและแบบของตราประทับสมัยแรกเริ ่มประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” 104 – 105, 136 – 137. 

154 ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกดินเผาประทับตรา อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 14,” ใน สังคมและวัฒนธรรมจันเสน เมืองแรกเริ่มในลุ่มลพบุรี-ป่าสัก, (กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 
2539), 192, 197. 
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ทั้งสองแห่งคงใช้เป็นตราประจำตัวเพื่อแสดงสถานะระหว่างกลุ่มซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อ

ทางศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องรางได้ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนตราดินเผา คือ โคและ

ครุฑ ซึ่งถือเป็นสัตว์พาหนะของพระศิวะและพระวิษณุตามลำดับ จึงทำให้ทราบว่ากลุ่มชนจากทั้งสอง

แห่งนั้นคงเคารพนับถือลัทธิความเชื่อทั้งสองไปพร้อมกัน 

รูปแบบท่ี 3 การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อผสมผสานหรือประนีประนอม 

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบความเชื่อผสมผสานหรือแบบประนีประนอม หมายถึง 

การนับถือพระหริหระซึ่งเป็นการหลอมรวมลัทธิไวษณพนิกายเข้ากับลัทธิไศวนิกายในลักษณะแบบ

ประนีประนอม ซ่ึงพระหริหระเป็นภาครวมเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ คือ พระศิวะในไศวนิกาย

เข้ากับพระวิษณ ุการประนีประนอมระหว่างกันนี้เป็นการแสดงถึง “พหุเทวนิยม” ซึ่งแสดงว่ามีการนับ

ถือเทพเจ้าทั้งสองเป็นปรมาตมันอันหนึ่งเดียวซ่ึงเป็นการเน้นย้ำเรื่องของพระเป็นเจ้าทั้งมวลในจักรวาล

คือองค์เดียวกันในทางหนึ่ง155  

สำหรับหลักฐานการนับถือในรูปแบบนี้ปรากฏเฉพาะที่เมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี

เท่านั้น156 ประกอบด้วยจารึกเพนียด 1 (พุทธศตวรรษที่ 15) และพระเศียรของพระหริหระ (พุทธ

ศตวรรษที่ 12 – 13) ทั้งนี้ต้องกล่าวว่าหลักฐานที่เมืองโบราณเพนียดทั้งหมดได้แสดงความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับอารยธรรมเขมรโบราณทั้งสิ้นซึ่งในประเด็นนี้จะกล่าวถึงในบทบาททางด้านการเมืองต่อไป 

นอกเหนือจากการผสมผสานระหว่างลัทธิในศาสนาพราหมณ์แล้วก็พบการผสมผสานเข้า

กับพุทธศาสนาแต่กระนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการผสมรวมทั้งสองลัทธิเข้าด้วยกันแต่เป็นการแสดงในรูปของ

 

155 เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประติมากรรมฮินดู-พุทธในศิลปะอินเดียกับคัมภีร์ศิลปศาสตร์ภาษาสันสกฤต, 
80, 85. 

156 อย่าไรก็ดีจารึกพันดุง พบที่บ้านพันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ปรากฏศักราชตรงกับปี 
พ.ศ. 1372 ระบุถึงการสร้างเทวรูปพระหริหระโดยพระศรวีัตสะ ทั้งนี้เนื้อหาในตอนต้นได้กล่าวสรรเสรญิพระศิวะ แต่
เนื้อหาส่วนต่อมากลับระบุถึงการบูชาและสร้างเทวรูปพระวิษณุ และพระสุคตไว้ในที่เดียวกัน และในตอนท้ายระบุถึง
การบำเพ็ญตบะ และโยคสมาธิ ดังนั้นจึงเป็นการแสดงถึงการผสมผสานลัทธิทางศาสนา และการปฏิบัติกรรมฐานใน
สถานที่เดียวกัน อย่างไรก็ดีศักราชที่ปรากฏบนจารึกตรงกับช่วงครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 แต่อาจจะไม่มี
ความเกี่ยวข้องระหว่างกัน เพราะจารึกหลักนี้ใช้อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต และไม่กล่าวถึงราชวงศ์ของ
อาณาจักรเขมรโบราณอีกด้วย ดูใน ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกพระศรีวัตสะสร้างเทวรูป อักษรปัลลวะ ภาษา
สันสกฤต,” ศิลปากร 31,5 (พฤศจิกายน - ธันวาคม, 2530) : 91 – 96. 
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การประนีประนอมมากกว่า157 กล่าวคือ ภาพสลักที่ถ้ำพระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี (พุทธศตวรรษที่ 

12 – 13) ที่แสดงเป็นรูปขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เทพเจ้าทั้งหลายซึ่งมีพระวิษณุรวมอยู่

ด้วย สำหรับภาพสลักดังกล่าวนั้น สันนิษฐานว่าเป็นตอนที่บรรดาเทพเจ้าเข้ามาเฝ้าทูลอาราธนาให้ทรง

ประกาศศาสนาตามท่ีปรากฏในคัมภีร์ลลิตวิสตระอันเป็นพุทธคัมภีร์ของพุทธศาสนาลัทธิมหายาน158  

นอกจากนั้นยังปรากฏเป็นภาพประดับของพุทธสถาน คือ ภาพปูนปั ้นพระกฤษณะ

ปราบคชสีห์ และภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ที ่ปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด

ลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 18 – 19) ก็สามารถกำหนดอยู่ในกลุ่มการนับถือลัทธิไวษณพนิกายแบบ

ผสมผสานหรือประนีประนอมได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำภาพอวตาร

ปางหนึ่งของพระวิษณุมาประดับพุทธสถานที่เมืองลพบุรีอาจจะอนุมานได้ว่า ลัทธิไวษณพนิกายมี

ความสำคัญในฐานะเป็นคติความเชื่อที่นับถือกันแต่เดิมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 17 โดยได้แสดง

แล้วว่าลัทธิไวษณพนิกายเป็นที่นับถือในชนชั้นปกครองของลพบุรี โบราณ ทั้งนี้หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่

สามารถจำแนกให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้อีก คือ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์จากเมืองลพบุรี (พุทธ

ศตวรรษท่ี 16 – 17) ซึ่งไม่ทราบว่าเคยประดับบนซุ้มประตูของมณฑปของปราสาทองค์หนึ่งซึ่งอาจจะ

เคยประดับในเทวาลัยของพระศิวะหรือปราสาทในพุทธสถานก็ได้ 

4.2.2 บทบาททางดา้นการเมือง 

บทบาททางด้านการเมืองของลัทธิไวษณพนิกายในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ของประเทศไทย ปรากฏหลักฐานขึ้นตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 โดยวิเคราะห์ได้จากเทวรูป 

พระวิษณุซึ่งพบกระจายอยู่ตามเมืองโบราณขนาดใหญ่ และคงมีความเกี่ยวข้องกับการยอมรับนับถือ

 

157 จารึกหลักอืน่ที่ปรากฏลักษณะการประนีประนอมทางศาสนา เช่น จารึกเมืองเสมา จ.นครราชสมีา 
(พ.ศ. 1514) เนื้อหากล่าวถึงการสรรเสริญเทพเจ้าต่าง ๆ ได้แก่ พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม และพระชายา แต่ใน
ตอนท้ายระบุถึงการประดิษฐานพระพุทธรูปโดยขุนนางผู้หนึ่ง จารึกปราสาทหินพิมาย 2 (พ.ศ. 1589) เนื้อหาส่วน
หนึ่งได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระพรหมและพระวิษณุมากราบไหว้ ดูใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศ
ไทย เล่ม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 105 – 117, 176 – 180. 

158 อมรา ศรีสุชาติ, เรียบเรียง, ศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร์ ภาคกลาง ภาคใต้, 34. 
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ศาสนาระยะแรกที่ในหมู่ชนชั้นปกครอง159 บุคคลเหล่านั้นคงต้องการสร้างเสริมสถานภาพให้กับ

ตนเองเทียบให้เหมือนกับกษัตริย์ในดินแดนอินเดีย160  

ในประการแรกของการรับวัฒนธรรมอินเดีย คือ การรับคตคิวามเชื่อและพิธีกรรมที่ปฏิบัติ

กันในหมู่พราหมณ์161 ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ในแถบนี้กับอินเดีย162 กระนั้น

ก็มีความเป็นไปได้ว่าลัทธิไวษณพนิกายคงเข้ามาพร้อมเหล่าพ่อค้าและนักบวชที่เดินทางเข้ามาค้าขาย

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ ่งต่อมาได้เกิดชุมชนพราหมณ์ตามเมืองท่าและเมืองโบราณต่าง ๆ163 

สำหรับข้อเสนอประการหลังมีความสอดคล้องกับตำนานเมืองนครไชยศรีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพราหมณ์

ที่เมืองนครปฐม164 อีกทั้งตำนานเรื่องพญากง – พญาพานก็มีเค้าโครงเรื่องเกี่ยวกับพระกฤษณะหรือ

อวตารปางที ่ 8 ของพระวิษณุ และมีความเกี ่ยวข้องกับเมืองทวารกาหรือเมืองที ่สร้างขึ ้นโดย

พระกฤษณะ ที่ตรงกับชื่อกลุ ่มวัฒนธรรมที่ใช้เรียกชื่อเมืองโบราณในพื้นที่ราบลุ ่มภาคกลางของ

 

159 ข้อสังเกตเกี่ยวกับเทวรูปพระวิษณุสี่กรกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปัลลวะซึ่งอธิบายแล้ว
ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปกษัตริย์ในราชวงศ์ปัลลวะ ดังนั้นการนับถือลัทธินี้คงเกี่ยวข้องกับวรรณะกษัตริย์นั่นเอง 

160 ในประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายเทวรูปพระวิษณุสี่กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในระยะแรกเริ่มอาจเกิดจากชนพื้นเมืองต้องปรับตัวให้ทันสมัยและต้องการกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนขนาดใหญ่ 

ด ู ใ น  Pierre-Yves Manguin, “The Transmission of Vaiṣṇavism Across the Bay of Bengal: Trade 
Networks and State Formation in Early Historic Southeast Asia,” In Early Global Interconnectivity 
Across the Indian Ocean World, Volume II, (London : Palgrave Macmillan, 2019) : 64 – 65. 

161 สำหรับพิธีการแปลงสถานะ เช่น พิธีราชสูยะหรือพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ที่ยกฐานะกษัตริย์ให้
เทียบเท่าเทพเจ้า สำหรับหลักฐานที่พบ คือ แผ่นหินมีลวดลายมงคลที่ใช้รองรับหม้อปูรณกลศพบที่จังหวัดนครปฐม 
เมืองดงคอน จังหวัดชัยนาท เป็นอาทิ นอกจากน้ันก็มีพิธีกรรมสำคัญที่กระทำหลังจากราชสูยะ คือ พิธีวาชปิยะ และ
พิธีอัศวเมธ ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 175. 

162 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, “เทวนิยมอินเดีย : เส้นทางและปรากฏการณ์ในสังคมไทย,” Veridian E-
Journal Silpakorn University 11,2 (พฤษภาคม – สิงหาคม, 2561) : 1588.  

163 ผาสุข อินทราวุธ สันนิษฐานว่า ชาวอินเดียจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้เผยแผ่ลัทธิความเช่ือของ
ศาสนาพราหมณ์มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะที่เมืองโบราณศรีมโหสถ และเมืองโบราณศรีเทพ ดูใน 
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 206 – 207. 

164 ตำนานเมืองนครไชยศรีได้กล่าวเกี่ยวกับหมู่บ้านพราหมณ์ที่ดูแลโทณะหรือทะนานทองที่ใช้ตวง
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้งนี้ตำนานระบุถึงกลุ่มพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้กล่าวว่าเป็นพราหมณ์ในลัทธิใด 
อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้ว่าเมืองนครปฐมโบราณคงเคยเป็นศูนย์กลางศาสนาท่ีสำคัญของทวารวดี ดูใน สฤษดิ์พงศ์ 
ขุนทรง, โบราณคดีเมืองนครปฐม : การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี, 29 – 32, 179. 
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ประเทศไทย อย่างไรก็ตามตำนานในข้างต้นไม่อาจกล่าวได้ว่าเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีเหล่านี้

มีการนับถือศาสนาพราหมณเ์ป็นหลักเนื่องจากพบหลักฐานทางพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก165  

การผูกเรื่องราวทางภารตวิทยากับศูนย์กลางแห่งอาณาจักรทวารวดีของ พิริยะ ไกรฤกษ์ 

ที่กล่าวว่า เมืองศรีเทพเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีโดยใช้ตำนานเรื่องเมืองทวารกาของ

พระกฤษณะผนวกเข้ากับหลักฐานเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะที่พบเป็นจำนวนมากที่เมืองแห่งนี้ 

รวมทั้งได้กล่าวถึง การพบเหรียญเงินศฺรีทฺวารวตีศฺวรปุณฺยะตามเมืองโบราณต่าง ๆ นั้นถือว่าเป็นเมือง

ที่อยู่ภายใต้ศูนย์กลางที่เมืองศรีเทพที่ไม่พบเหรียญดังกล่าว166 อย่างไรก็ดี สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ได้

วิเคราะห์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเมืองนครปฐมโบราณควรเป็นเมืองศูนย์กลางหรือเมืองหลวงของ

อาณาจักรทวารวดี ทั ้งการพบเหรียญเงินฯ โบราณสถาน และธรรมจักรเป็นจำนวนมากที่เมือง

นครปฐม รวมทั้งบันทึกของราชวงศ์จีนด้วยเช่นเดียวกัน167 และเมื่อไม่นานมานี้การค้นพบจารึกหลัก

สำคัญที่วัดพระงามก็ยืนยันได้ว่า เมืองศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีควรอยู่ที่เมืองนครปฐมโบราณ 

อย่างไรก็ดีประเด็นเรื่องเมืองทวารวกาและทวารวดีก็ควรมีการศึกษาโดยละเอียดต่อไป168 

สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาททางด้านการเมืองของลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลาง

และภาคตะวันออกของประเทศไทยพบประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็น ได้แก่ การนำคติความเชื่อทาง

ศาสนามาใช้สร้างความชอบธรรมของกษัตริย์หรือชนชั้นปกครอง และบทบาทของลัทธิไวษณพนิกาย

กับระบบการเมืองระหว่างรัฐ 

ประเด็นที่ 1 การนำคติความเชื่อทางศาสนามาใช้สร้างความชอบธรรมของกษัตริย์

หรือชนชั้นปกครอง 

การนำคติความเชื่อทางศาสนามาใช้ในการสร้างความชอบธรรมและพระราชอำนาจใน

การปกครองบ้านเมืองปรากฏเนื้อหาจากจารึกวัดพระงามทีก่ล่าวถึง “การอวตารลงมาของกษัตริย์เพ่ือ

 

165 เรื่องเดียวกัน, 37. 
166 พิริยะ ไกรฤกษ,์ เมืองศรีเทพศูนย์กลางของทวารวดี?, 50 – 51, 64. 
167 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, โบราณคดีเมืองนครปฐม : การศึกษาอดีตของศูนย์กลางแห่งทวารวดี, 164 – 

170.  
168 กรณีของคำว่า ทวารดีหรือทวารวตี ก็ปรากฏบนจารึกทวารกเด็ย (พ.ศ. 1495) เป็นนามหมู่บ้าน

ทวารวตี (sruk dvāravatī) ซึ ่งเป็นที่ตั ้งเทวาลัยพระวิษณุที ่ชื ่อว่า กัมฺมรเตงอัญศรีจามเปศวร ดูใน Cœdès, 
Inscriptions du Cambodge Vol.VI, 132 – 142. 
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ปราบยุคเข็ญ” ด้วยประการนี้จึงแสดงถึง “การนำสภาวะเทพเจ้ามาสู่มนุษย์ปุถุชนด้วยการอวตาร” 

สำหรับการอวตารได้กล่าวแล้วว่าเป็นคติความเชื่อซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของลัทธิ

ไวษณพนิกายหรือพระวิษณุทรงอวตารมาในปางต่าง ๆ เพื่อปราบเหล่าอธรรมที่ก่อกวนโลกมนุษย์ 

ดังนั้นการอวตารของกษัตริย์จึงเป็นการแปลงสภาวะของเทพเจ้ามาสู่พระองค์เพื่อที ่จะสามารถ

ปกครองบ้านเมืองได้อย่างชอบธรรม  

ทั้งนี้การนำคติความเชื่อทางศาสนามาใช้สร้างความชอบธรรมของกษัตริย์นั้นปรากฏอยู่

เสมอ โดยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในประเทศอินเดียเช่น จารึกของกษัตริย์ราชวงศ์จาลุกยะมักมีการสรรเสริญ

กษัตริย์ว่าทรงอวตารมาจากพระวิษณุเป็นพระวราหะ169 จารึกของพระเจ้าราชราชะที่ 1 แห่งราชวงศ์

โจฬะได้กล่าวว่า ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ควบคุมทั้งโลกซึ่งเหมือนกับพระวิษณุผู้ครอบครองทั้งจักรวาล

ด้วยการก้าวพระบาทสามครั้ง ส่วนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็พบการนำสภาวะเทพเจ้า

และการอวตารมาใช้ในบทสรรเสริญกษัตริย์ของอาณาจักรต่าง ๆ170 โดยเฉพาะในอาณาจักรตารูมา 

และอาณาจักรเขมรโบราณดังที่กล่าวถึงแล้ว 

ทั้งนี้ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ได้อธิบายถึง การสร้างเทวภาพหรือการทำให้กษัตริย์เป็นส่วน

หนึ่งของเทพเจ้าซึ่งปรากฏในอาณาจักรเขมรโบราณที่เรียกว่า “ลัทธิเทวราช” โดยถือว่ากษัตริย์เป็น

ส่วนหนึ่งของพระศิวะ และมักมีการบูชาบรรพกษัตริย์ในรูปของศิวลึงค์ ในประการนี้มีข้อแตกต่างจาก

การอุปมาความเป็นเทพเจ้าของกษัตริย์อินเดียตามคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์ 171 จากคำอธิบายดังกล่าว

ผู้วิจัยพิจารณาว่าสามารถใช้กับลัทธิไวษณพนิกายได้ด้วยเช่นเดียวกัน เช่น การสร้างเทวรูปพระวิษณุที่

 

169 นอกจากนั้นราชวงศ์จาลุกยะแห่งพาทามิก็นำรูปหมูป่าเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ สำหรับการนำ
สัญลักษณ์ของพระวิษณุมาใช้แทนองค์กษัตริย์และราชวงศ์ก็ปรากฏในอาณาจักรมะตะรามด้วย เช่น รูปจักรและสังข์ 
รูปครุฑมุข รูปนรสิงห์ เป็นต้น อ่านเพิ่มเติมในบทที่ 2  

170 ปิแอร์-อีฟ ม็องแก็งน์ ได้กล่าวว่า การรับแรงบันดาลใจจากลักษณะโครงสร้างทางการเมืองของ
อินเดียถูกนำมาใช้โดยชนชั้นปกครองในช่วงการก่อตัวของอาณาจักรฟูนัน และชวาภาคตะวันออก ซึ่งผู้นำต้องการ
แสดงความชอบธรรมในการปกครอง เช่น การแสดงว่าพระองค์เป็นเทพเจ้า การแสดงว่าเป็นร่างอวตาร เป็นต้น ดูใน 

Manguin , “The Transmission of Vaiṣṇavism Across the Bay of Bengal: Trade Networks and State 
Formation in Early Historic Southeast Asia,” In Early Global Interconnectivity Across the Indian 
Ocean World, Volume II, 51 – 68. 

171 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, “เทวนิยมอินเดีย : เส้นทางและปรากฏการณ์ในสังคมไทย,” Veridian E-
Journal Silpakorn University 11,2 (พฤษภาคม – สิงหาคม, 2561) : 1588 – 1589. 
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เป็นรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 3 ตามเนื้อหาของจารึกปราสาทพระโค ซึ่งรวมถึงกรณี

ของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 และพระเจ้าไอร์ลังคะที่ทรงต้องการรวมเป็นส่วนหนึ่งของพระวิษณุหลังจาก

สิ้นพระชนม์ด้วยเช่นเดียวกัน 

นอกจากการนำคติความเชื่อของลัทธิไวษณพนิกายมาใช้ในการแสดงความชอบธรรมใน

การปกครองบ้านเมืองแล้ว กษัตริย์ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมควรแก่การได้รับความชอบธรรม172 

กล่าวคือ กษัตริย์ต้องทำนุบำรุงราชวงศ์และราษฎรของพระองค์ ตามเนื้อหาจากจารึกวัดพระงามที่

ระบุอย่างชัดเจนถึงการใส่ใจพระราชธุระของราชวงศ์และการทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเป็นดังเมือง

ของพระวิษณุ ทั้งนี้เมื่อกษัตริย์ได้นำคติความเชื่อทางศาสนามาใช้กษัตริย์ก็ ได้ตอบแทนสถาบันทาง

ศาสนา คือ การประกอบยัญพิธีและการถวายเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของมีค่าให้แก่กลุ่มพราหมณ์173 

การปกป้องประชาชนและรักษาพระราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากภัยอันตรายก็ถือเป็น

หนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของกษัตริย์174 ดังเหตุการณส์งครามตามเนื้อหาจารึกวัดกุดแต้ซึ่งระบุถึงสงคราม

ที่เกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 ระหว่างพระเจ้าภววรมันที่ 2 แห่งอาณาจักรเจนละกับกษัตริย์แห่ง

เมืองศัมพูกะ175 ซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่ากษัตริย์แห่งศัมพูกะ (หรือนครปฐมโบราณ) ได้รับชัยชนะเพราะ

จารึกหลักเดียวกันได้บรรยายถึงเมืองแห่งนี้ไว้ว่า “...ผู้เป็นเจ้าแห่งเมืองโบราณอันน่ากลัว...” 176 อัน

เป็นการสะท้อนถึงอำนาจของศัมพูกะที่แข็งแกร่งเป็นที่ยำเกรงต่อกษัตริย์อาณาจักรอื่น ประกอบกับ

จารึกวัดพระงามก็ได้สรรเสริญพระองค์ว่าเป็นผู้เก่งกาจและได้รับชัยชนะในสงคราม ดังนั้นด้วย

 

172 หน้าท่ีของกษัตริย์คงมีพ้ืนฐานที่รับมาจากอินเดียที่เกิดขึ้นจากความต้องการของสังคม คือ การจัด
ระเบียบสังคมให้สงบสุขภายใต้หัวหน้าหรือกษัตริย์ผู้มีหน้าที่ในการปกป้องรัฐจากศัตรู และชีวิตของประชาชน 
รวมทั้งเป็นผู้ควบคุมระบบเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาระบบชลประทาน ส่วนประชาชนต้องแบ่งรายได้ของตนให้
กษัตริย์เป็นการตอบแทน ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคด,ี 174. 

173 ทั้งนี้จารึกวัดพระงามได้ระบุถึงการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ แก่ท้องพระคลังของพระปศุปติหรือพระ
ปรเมศวร ซึ่งหมายถึง พระศิวะ ซึ่งเป็นการแสดงว่ามีการนับถือลัทธิไวษณพนิกายไปพร้อมกันกับลัทธิไศวนิกาย 

174 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 174. 
175 ได้มีข้อสันนิษฐานว่า เมืองศัมพูกะในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 14 คือ เมืองนครปฐมโบราณ ส่วน

เมืองศัมพูกปัฏฏนะในพุทธศตวรรษที่ 18 คือ เมืองสระโกสินารายณ์ ดูเพิ่มเติมใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “พัฒนาการ
ทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1553), 307 – 310. 

176 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษท่ี 11 – 
14, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม, 135 – 136. 
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ประการนี้จึงแสดงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติของกษัตริย์ผู้อวตารจากพระวิษณุ คือ การปกป้องประชาชน

นอกเหนือจากการสงครามเพื่อรักษาพระราชอำนาจในทางหนึ่ง นอกจากนั้นหน้าที่ในการกระทำ

สงครามนี้ก็ถือเป็น “ธรรม” ประการหนึ่งของกษัตริย์ในศาสนาพราหมณ์ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์

ภควัทคีตาซึ่งเน้นสาระสำคัญเรื่อง “การสงครามที่เป็นธรรม” ดังปรากฏในตอนที่พระกฤษณะสอน

พระอรชุนให้กระทำสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร177 

ประเด็นที่ 2 ลัทธิไวษณพนิกายกับระบบการเมืองระหว่างรัฐ  

หลักฐานเนื่องในลัทธิไวษณพนิกายในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

ได้แสดงถึงระบบการเมืองระหว่างรัฐซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรในอารยธรรมเขมรโบราณ

ทั้งสิ้น ทั้งนี้จำแนกออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ลัทธิไวษณพนิกายกับอิทธิพลอาณาจักรเจนละ และลัทธิ

ไวษณพนิกายกับอิทธิพลอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร 

1) ลัทธิไวษณพนิกายกับอิทธิพลอาณาจักรเจนละ 

จารึกเขาน้อยถือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการนับถือลัทธิไวษณพนิกาย

ของผู้ปกครองแห่งเชยษปุระ178 ซึ่งคงอยู่ภายใต้อำนาจรเขมรโบราณสมัยอาณาจักรเจนละ โดยระบุ

ศักราชในจารึกตรงกับช่วงการปกครองของพระเจ้าภววรมันที่ 2 เนื้อหาจากจารึกหลักนี้ได้กล่าวถึง 

การประกอบพิธีบวงสรวงพระวิษณุในสงครามซึ่งได้แสดงความเป็นไปได้แล้วว่าคงเป็นสงครามระหว่าง

พระเจ้าภววรมันที่ 2 แห่งอาณาจักรเจนละกับกษัตริย์แห่งเมืองศัมพูกะ (หรือนครปฐมโบราณ) โดยใน

ประการแรกพบว่า ผู้ปกครองท้องถิ่นมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือสามารถนับถือลัทธิความเชื่อที่

แตกต่างจากกษัตริย์ผู้ปกครองที่ศูนย์กลางได้ เนื่องจากพระเจ้าภววรมันที่ 2 (และกษัตริย์ในอาณาจักร

เจนละทุกพระองค์) ทรงนับถือลัทธิไศวนิกายแต่ทั้งนี้พระองค์ก็ทรงอุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกายซึ่ง

เจริญรุ่งเรืองอยู่ในบริเวณทางตอนใต้ของอาณาจักรที่จังหวัดตาแก้ว ดังเนื้อหาจากจารึกพญาโหรที่

กล่าวถึงการบริจาคสิ่งของมีค่าถวายแด่พระวิษณุไตรโลกยสาระ179  

 

177 ปรีชา ช้างขวัญยืน, ธรรมรัฐ-ธรรมราช, พิมพ์ครั ้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), 5.  

178 ดินแดนเชยษปุระคงเป็นพื้นที่ในบริเวณปราสาทเขาน้อยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบรอยต่อระหว่าง
ไทยและกัมพูชาในปัจจุบัน ดังท่ีกล่าวถึงก่อนหน้าน้ีแล้ว 

179 Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.V, 5 – 6 ; Majumdar, Inscriptions of Kambuja, 
13. 
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ส่วนประการที่ 2 เนื้อหาจากจารึกเขาน้อยได้กล่าวว่า “… ท่านเป็นผู้มีความรู้เป็นที่

เคารพรัก (ของประชาชน) เป็นผู้เอ่ยคำบูชาบวงสรวงรูปพระวิษณุในสงคราม …”180 จึงเป็นการเน้นย้ำ

ถึงหน้าที่ของผู้ปกครองผู้นับถือลัทธิไวษณพนิกายที่ต้องปกครองประชาชนและมีหน้าที่กระทำสงคราม 

(ที่ถือเป็นธรรมอย่างหนึ่ง) ดังนั้นลัทธิไวษณพนิกายภายใต้อำนาจของอาณาจักรเจนละก็ได้รับการ

อุปถัมภ์จากกษัตริย์ไปพร้อมกันกับลัทธิไศวนิกายและเป็นลัทธิที่ขุนนางส่วนท้องถิ่นเคารพนับถือเป็น

ความเชื่อหลัก 

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้การนำคติความเชื่อทางศาสนามาใช้กับระบบการเมืองของ

อาณาจักรเจนละก็เกิดขึ้นที่เมืองโบราณเพนียดอีกด้วย แต่กลับปรากฏในลักษณะของการผสมผสาน

หรือประนีประนอมระหว่างลัทธิไวษณพนิกายกับลัทธิไศวนิกาย เนื่องจากพบหลักฐานเป็นพระเศียร

พระหริหระที่กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13181 ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในส่วนของบทบาททาง

ศาสนาแบบผสมผสานในข้างต้น ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวก็ตรงกันกับการพยายามรวบรวมอาณาจักร

ฟูนันซึ่งขณะนี้มีฐานอำนาจอยู่ในกัมพูชาตอนใต้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเจนละ ซึ่งได้พบจารึก

หลายหลักในสมัยพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ในพื้นที่นี้ก็แสดงว่า ทรงใช้นโยบายทางศาสนาเป็นหนึ่งใน

หนทางในการรวมอาณาจักรเข้าไว้ด้วยกัน คือ คำสั่งการบริจาคสิ่งของถวายแด่พระจักรตีรถสวามี 

(หรือพระบาทของพระวิษณุที่สร้างขึ้นโดยเจ้าชายคุณวรมัน) ตามเนื้อหาจารึกกุกพระโกตที่กัมปงจาม 

อีกทั้งนโยบายการอุปถัมภ์ลัทธิทั้งสองก็ได้สืบต่อมาในเวลาต่อมา เช่น การถวายสิ่งของแด่พระศิวะ

และพระวิษณุในสมัยพระเจ้าภววรมันที่ 2 จากเนื้อหาจารึกพญาโหรและจารึกวัดโพ (K.22) ประกอบ

กับในช่วงเวลานี้พบการสร้างพระหริหระขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นภาครวมของเทพเจ้าจึงเป็นการ

แสดงว่า นโยบายการอุปถัมภ์ทั้งลัทฺธิไศวนิกายและลัทธิไวษณพนิกายจนกระทั่งเกิดความนิยมในการ

รูปพระหริหระของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละคงมีความเกี่ยวข้องในเชิงการเมืองก็เป็นได้182  

 

180 ชะเอม แก้วคล้าย และ บุญเลิศ เสนานนท์, “ศิลาจารึกเขาน้อย,” ใน ปราสาทเขาน้อย จังหวัด
ปราจีนบุรี, 119 – 120. 

181 ในระยะเวลาเดียวกันนี้ตรงกับการกำหนดอายุจารึกทองทั่ว-ไชยชุมพลที่เป็นโองการของพระเจ้า
อีศานวรมันที่ 1 ให้สร้างบางอย่าง (ศาสนสถาน ?) ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองท้องถิ่นในตำแหน่งเขมรโบราณ 

182 Paul A. Lavy, "As in Heaven, So on Earth: The Role of Vishnu, Harihara, and Shiva 
Images in the Politics of Preangkorian Southeast Asia," Journal of Southeast Asian Studies 34, 1 
(2003) : 21 – 39. 
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ดังนั้นการพยายามขยายอำนาจครอบครองพื้นที่โดยรอบของอาณาจักรเจนละภายใต้

นโยบายการอุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกายและลัทธิไศวนิกายไปพร้อมกันนั้นก็ได้อาจจะใช้เป็นหนึ่งใน

แผนการที่ใช้ในการขยายอำนาจเข้าสู่ดินแดนภาคตะวันออกของประเทศไทยได้ด้วยเช่นเดียวกัน183 

ดังที่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่เมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี คือ จารึกทองทั่ว-ไชยชุมพลของ

พระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 และพระเศียรพระหริหระทีก่ำหนดอายุในช่วงเวลาเดียวกันนี้ 

นอกจากความพยายามในการขยายอาณาเขตสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกของอาณาจักร

เจนละแล้ว ในสมัยพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ทรงสร้างความสัมพันธ์ผ่านระบบเครือญาติระหว่าง

อาณาจักรเจนละกับอาณาจักรจามปา คือ การเสกสมรสระหว่างพระนางศรรวาณี (ทรงเป็นพระธิดา

ในพระเจ้าอีศานวรมัน) กับเจ้าชายชคัทธรรม (ทรงเป็นนัดดาของพระธิดาในพระเจ้ากันทรปธรรม) 

โดยทั้งสองให้กำเนิดพระเจ้าประกาศธรรมหรือพระเจ้าวิกรานตวรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรจามปา184 

ทั้งนี้พระเจ้าประกาศธรรมทรงนับถือไศวนิกายเช่นเดียวกับบูรพกษัตริย์ของพระองค์ แต่ก็พบหลักฐาน

ว่าทรงอุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกายด้วยเนื่องจากทรงสร้างเทวาลัยพระวิษณุและเทวาลัยวาลมิกิ185 และ

ได้พบเทวรูปพระวิษณุที่ก๋วงตริซึ่งมีรูปแบบทางศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลตามประติมากรรมในศิลปะ

เขมรแบบปราสาทอันเดตก็กำหนดอายุในช่วงเวลาเดียวกัน 

นอกจากจะพบประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะเขมรแบบปราสาทอันเดต

ในบริเวณภาคกลางของประเทศเวียดนามแล้วที่ชุมชนโบราณพงตึกก็พบเทวรูปพระวิษณุที่แสดง

อิทธิพลศิลปะดังกล่าวด้วย ทั้งนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าดินแดนทั้งสองคงมีการติดต่อสัมพันธ์

ระหว่างกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง186 ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ผ่านทางด้านระบบการติดต่อค้าขายหรือ

 

183 ทั้งนี้การบูชาลัทธิทั้งสองได้ปรากฏแล้วตั้งแต่ในพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยพระเจ้ามเหนทรวรมัน
เป็นเจ้าชายจิตรเสน ตามเนื้อหาจารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งปรากฏตัวอักษรที่
หมายถึง พระศิวะ พระวิษณุ พระอุมา และพระลักษมี แต่ก็พบจารึกฐานรูปเคารพที่กล่าวถึงการสร้างรูปพระศิวะ
และโคนนทิ ดังนั้นลัทธิไวษณพนิกายจึงเป็นลัทธิรองเท่านั้น ดูใน ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกท่ีบ่อน้ำบริเวณแหลง่
โบราณคดีดอนขุมเงิน” นิตยสารศิลปากร 51,2 (มีนาคม - เมษายน, 2551) : 27 – 35.  

184 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 128. 
185 ตามเนื้อหาของจารึกแท่นฐานเซืองมง และจารึกวาลมิกิ ดูเพิ่มเติมในบทที่ 2 
186 พอล เอ. ลาวี (Paul A. Lavy) และคลาร์ก วีสลีย์ (Clarke Wesley) ให้ความสำคัญกับประเด็น

การปฏิสัมพันธ์ของชนชั้นสูงภายในภูมิภาคข้ามวัฒนธรรมตั้งแต่ในเวียดนามภาคกลาง จนถึงตะวันตกของประเทศ
ไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวนำไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ควบคู่ไปกับการเมืองเหนือ
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ทางการเมืองหรือทางศาสนาก็เป็นไปได้ทั ้งหมด อย่างไรก็ดีที ่เมืองอู ่ทองก็พบหลักฐานที่แสดง

ความสัมพันธ์กับอาณาจักรเจนละ คือ จารึกแผ่นทองแดงของพระเจ้าศรีหรรษวรมันผู้เป็นหลานของ

พระเจ้าศรีอีศานวรมัน187 ทรงบริจาคสิ่งของแด่ศิวลึงค์ศรีธาเรศวร อีกท้ังจากการขุดค้นทางโบราณคดี

ที่แหล่งโบราณคดีเนินพลับพลาที่เมืองโบราณอู่ทองพบชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเคลือบสีเหลืองซึ่ง

คล้ายคลึงกับคนโทเคลือบสีเขียวปนเหลืองจากพนมโสลก หลักฐานเหล่านี้จึงแสดงการติดต่อสัมพันธ์

ระหว่างพื้นที่ท้ังสองได้เป็นอย่างดี188 

ประการนี้จึงได้ตั้งข้อสังเกตไว้ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 พระเจ้าศรีอีศานวรมัน

อาจจะเป็นพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่ากษัตริย์ในภาคพื้นทวีปล้วนมี

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ประการที่ 2 จารึกแผ่นทองแดงได้แสดงว่ากษัตริย์ผู้ปกครอง

เมืองอู่ทองทรงบริจาคสิ่งของแก่ลัทธิไศวนิกาย (ซึ่งอาจจะอุปถัมภ์เหล่าพราหมณ์หรือเคารพนับถือ

ด้วยก็ได้) ดังนั้นจึงพบจุดเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ซึ่งผ่านระบบของสถาบันทางศาสนาซึ่งขับเคลื่อนผ่าน

ลัทธิไศวนิกาย189 ทั้งนี้ได้แสดงแล้วว่าพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 และพระเจ้าประกาศธรรมต่างอุปถัมภ์

ไวษณพนิกายด้วย  

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 กับอาณาจักรข้างเคียงที่ทำให้

ทราบว่าชนชั้นปกครองในภาคพื้นทวีปได้มีปฏิสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ที่ เมืองโบราณศรีเทพก็

พบหลักฐานทีส่ามารถแสดงความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรเจนละเช่นเดียวกัน คือ พระเจ้าภววรมันที่ 1 

 

ด ิ น แ ด น ต ่ า ง  ๆ  ด ู ใ น  Paul A. Lavy and Clarke Wesley, “Integrating the Phong Tuek Viṣṇu:  The 
Archaeology and Art History of a Forgotten Image,” Journal of Siam Society Vol.103. (2015) : 53. 

187 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12 – 14, 
225 – 228. 

188 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, รายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการของเมืองอู่ทองจากหลักฐานทางโบราณคดี , 
(กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 126 – 128. 

189 นอกจากนั้นที่แหล่งโบราณคดีคอกช้างดินทางตอนใต้ของเมืองโบราณอู่ทองก็พบเอกมุขลึงค์
หรือศิวลึงค์ที่มีพระพักตร์ของพระศิวะในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ปราสาทมิเซินของอาณาจักรจามปา แต่ก็มีความ
แตกต่างกันในด้านขนาด และการส่วนของรุทรภาค วิษณุภาค และพรหมภาค ดูใน วริศ โดมทอง, “ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐจามปาและรัฐโบราณในประเทศไทย” (สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2562), 71 – 72. 
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ตามเนื้อหาจารึกบ้านวังไผ่และจารึกเมืองศรีเทพที่กำหนดอายุไว้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12190 ทีร่ะบุถึง

การกษัตริย์และพราหมณ์ท่ีเมืองแห่งนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ทั้งกษัตริย์และพราหมณ์แห่งเมืองศรีเทพ

เวลานี้อาจจะเคารพนับถือลัทธิไวษณพนิกายก็เป็นได้ เนื่องจากพบจารึกไวษณพนิกายที่กล่าวถึง 

วีรบุรุษแห่งไวษณพ พระราม และพระลักษมณ์ ประกอบกับการพบเทวรูปพระวิษณุ และพระกฤษณะ

โควรรธนะที่กำหนดอายุในช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นหลักฐานที่สามารถใช้ในการยืนยันได้ถึงการนับถือลัทธิ

ไวษณพนิกายในกษัตริย์และพราหมณ์ อย่างไรก็ดีผู้วิจัยมีความคิดเห็นถึงเรื่องกษัตริย์ผู้ปกครองที่เมือง

ศรีเทพมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรเจนละที่กษัตริย์ทั้งหลายต่างนับถือลัทธิไศวนิกายนั้นก็ยังคงเป็น

ประเด็นที่ควรมีการศึกษาต่อไป แต่อย่างน้อยที่สุดทั้งจารึกและประติมากรรมที่เมืองศรีเทพก็แสดงถึง

การเคารพนับถือลัทธิความเชื่อนี้ในฐานะศาสนาที่สำคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 13191 

2) ลัทธิไวษณพนิกายกับอิทธิพลอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร 

หลังจากนั้นในพุทธศตวรรษที่ 15 พบการนับถือลัทธิไวษณพนิกายภายใต้อำนาจ

อาณาจักรเขมรโบราณที่เมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี และเมืองลพบุรีโบราณ 

สำหรับที่เมืองโบราณเพนียดก็ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณซึ่งอยู่

ภายใต้อำนาจของอาณาจักรเขมรโบราณที่ได้สถาปนาขึ้นแทนอาณาจักรเจนละ หลักฐานที่พบ คือ 

จารึกเพนียด 1 ตรงกับสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ระบุถึงกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติในศาสนสถานที่

อนุญาตให้ผู้นับถือลัทธิไวษณพนิกายและไศวนิกายสามารถเข้าใช้ศาสนสถานได้ทั้งหมด โดยลักษณะ

ดังกล่าวนี้เป็นการแสดงถึงการผสมผสานหรือประนีประนอมระหว่างคติความเชื่อทางศาสนาซึ่งเมื่อ

ศึกษาถึงพระราชกรณียกิจของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 พบว่า พระองค์สถาปนายโศธรปุระเป็นราชธานี

แห่งใหมข่องอาณาจักรเขมรโบราณ และได้สร้างอาศรมอุทิศให้แด่ทุกลัทธิศาสนาทั้งลัทธิไวษณพนิกาย 

ไศวนิกาย และพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏตามจารึกปราสาทกอมนัป แต่ก็มีข้อแตกต่างบางประการ คือ 

อาศรมที่สร้างไว้ที่ยโศธรปุระนั้นเป็นอาศรมที่สร้างแยกจากกันส่วนที่เมืองเพนียดเป็นศาสนสถานของ

ลัทธิไวษณพนิกายและไศวนิกาย 

 

190 จารึกหลักนี้ยังมีข้อถกเถียงว่ากษัตริย์ที่ปรากฏบนจารึกนี้อาจจะเป็นพระเจ้าภววรมันที่ 1 หรือ
อาจจะเป็นกษัตริย์ที่ต้องการสร้างสถานะให้เทียบเท่ากับพระเจ้าภววรมันที่ 1 ก็ได้ อย่างไรก็ดีการปรากฏพระนาม
ของพระเจ้าภววรมันท่ี 1 แสดงว่า อาณาจักรเจนละได้มีอำนาจเป็นที่รู้จักกันในภูมิภาคแล้วโดยเฉพาะที่เมืองศรีเทพ 

191 อนุรักษ์ ดีพิมาย, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพในฐานะเมืองตอนใน ช่วงก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563), 72, 82, 139. 
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อย่างไรก็ตามจารึกเพนียด 1 ก็มีเนื้อหาที่เหมือนกันกับจารึกหลักอ่ืน ๆ ของพระองค์ที่

พบกระจายอยู่ทั่วอาณาจักรเขมรโบราณ ได้แก่ ได้แก่ จารึกพระตะบอง เสียมเรียบ นครจำปาศักดิ์ ตะ

โบงฆมุม บาพนม บันทายมาส และมาสัก192 ดังนั้นด้วยประการนี้จึงเป็นการแสดงถึงการสร้างพระราช

อำนาจขึ้นใหม่ในฐานะกษัตริย์ผู้สร้างราชธานีเป็นศูนย์กลางอาณาจักรที่ได้ทำนุบำรุงลัทธิทางศาสนา

ทั้งหมดซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง และการศาสนาที่ชัดเจนเป็นอันมาก ทั้งนี้

การอุปถัมภ์ลัทธิศาสนาต่าง ๆ จะดำเนินต่อเนื่องในทุกรัชกาลของกษัตริย์เขมรโบราณทุกพระองค์ ซึ่ง

ก็ปรากฏหลักฐานที่เก่ียวข้องกับลัทธิไวษณพนิกายด้วยเช่นกัน 

ลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองลพบุรีโบราณกับความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเขมรโบราณ

สมัยเมืองพระนครในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 เป็นต้นไป ซึ่งถือได้ว่าขณะนี้อาณาจักรเขมรได้แผ่

ขยายอำนาจเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยแล้ว โดยเฉพาะที่เมืองลพบุรี (หรือละโว้) ซึ่งได้พบ

หลักฐานลัทธิไวษณพนิกายตามจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1193 ที่แสดง

ว่า ลัทธินี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในระบบทางการเมืองระหว่างรัฐ แต่กระนั้นก็พบความเข้มข้นที่

แตกต่างกัน 

ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างเมืองลพบุรีกับอาณาจักรเขมรโบราณในสมัยของ

พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ตามจารึกอัญชัยวรมันซึ่งระบุถึงการบริจาคสิ่งของตามคำสั่งถวายแด่พระวิษณุ

หรือพระกปิลวาสุเทวะและปรากฏหลักปรัชญาทางศาสนาอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงพิจารณาได้ว่า ใน

สมัยของพระองค์ทรงสานสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรผ่านสถาบันทางศาสนามากกว่าความพยายามใน

การแผ่ขยายอำนาจทางการเมืองเพ่ือครอบครองดินแดนลพบุรี  

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงนโยบายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 เป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์

พยายามสร้างพระราชอำนาจในฐานะกษัตริย์ที ่ชอบธรรมแห่งอาณาจักรเขมรโบราณ ณ เมือง

โฉกครรคยาร์ ซ่ึงหนึ่งในนโยบายของพระองค์ก็คือการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับพ้ืนทีโ่ดยรอบ ดังเช่น

จารึกของพระองค์ที่พบในแถบกัมพูชาภาคใต้ เช่น จารึกจากปราสาทเนียงเขมา จังหวัดตาแก้ว และ

จารึกปราสาทโจงอัญ จังหวัดตโบงฆมุม ก็แสดงอย่างชัดเจนว่า พระองค์ทรงใช้นโยบายการอุปถัมภ์

 

192 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 60 – 61. 
193 การแผ่ขยายอำนาจของอาณาจักรเขมรโบราณเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยในช่วงปลาย

พุทธศตวรรษท่ี 15 ที่เด่นชัดที่สุดตรงกับสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันผู้ที่สามารถเข้าครอบครองจามปาและรามัณยะ 
ประเด็นนี้กล่าวถึงแล้วทีล่ัทธิไวษณพนิกายในอารยธรรมเขมรโบราณในบทที่ 2 
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ลัทธิไวษณพนิกายเพื่อที่จะเสริมพระราชอำนาจและสร้างความชอบธรรมในการครองราชย์อาณาจกัร

นี้ อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองใน 2 บริเวณ คือ ความสัมพันธ์ทางการเมืองที่

เมืองลพบุรีกับในบริเวณภาคใต้ของกัมพูชามีลักษณะแตกต่างกัน เพราะจารึกปราสาทเนียงเขมาได้

กล่าวถึงการยอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักร ส่วนที่เมืองลพบุรี ระบุเพียงการบริจาค

ผ่านทางศาสนาที่เป็นการสร้างเสริมสัมพันธไมตรีหรืออาจจะเป็นการแจ้งสถานะของพระองค์ในฐานะ

กษัตริย์แห่งอาณาจักรเขมรโบราณผู้ชอบธรรมแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นไปได้194 

ต่อมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองลพบุรีอยูภ่ายใต้อำนาจ

ทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณ195 ภายใตส้มัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1196 ตามเนื้อหาจารึกศาล

เจ้าเมืองลพบุรีซึ่งกล่าวถึง การถวายข้ารับใช้และสิ่งของต่าง ๆ แด่พระวิษณุหรือพระบรมวาสุเทพ โดย

มอบหมายให้ขุนนางในตำแหน่งโขลญประจำจังหวัดเป็นผู้ดูแลปฏิบัติงานในแต่ละวันจึงทำให้ทราบว่า 

ผู้ปกครองที่เมืองลพบุรีคงนับถือลัทธิไวษณพนิกายหรืออย่างน้อยที่สุดลัทธิไวษณพนิกายก็เป็นลัทธิ

ทางศาสนาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นการบริจาคสิ่งของโดยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 จึงเป็น

การสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างรัฐผ่านทางสถาบันทางศาสนา 

นอกเหนือจากการครอบครองทางการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับอาณาเขตดินแดน

แล้ว การครอบครองจิตใจผู้คนก็ถือเป็นการเสริมสร้างพระราชอำนาจในทางหนึ่ง 197 ทั้งนี้เมื่อทำการ

ตรวจสอบกับจารึกหลักอื่น ๆ ของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ก็แสดงว่าทรงอุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกายไป

พร้อมกับลัทธิไศวนิกายที่ทรงนับถือเป็นหลัก อย่างไรก็ดีจารึกจากปราสาทเบงและจารึกปราสาทขนา

แห่งมลูไพร ระบุถึงการบริจาคสิ่งของแด่พระวิษณุโดยพระญาติของพระองค์ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นได้รับ

 

194 สำหรับข้อสันนิษฐานของผู้วิจัยในประเด็นหลังนี้ยังขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่ชัดเจนจึงเป็น
จุดอ่อนที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ในพื้นที่ภาคกลางของไทย 

195 จากนามระบุตำแหน่งขุนนางเขมรบนจารึกศาลเจ้า และคำสัตย์สาบานของผู้นำละโว้บนจารึกที่
ประตูพระราชวังหลวงก็เป็นท่ีชัดเจนว่า ขณะนี้เมืองลพบุรีอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรเขมรซึ่งได้กล่าวถึงแล้ว 

196 นอกจากนั้นก็พบจารึกจากจังหวัดปราจีนบุรีของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ที่ระบุพระนามบุคคลใน
ราชวงศ์ และการประทานที่ดินเพื่อสร้างเป็นอาศรม การพบจารึกหลักนี้อาจจะเป็นการแสดงถึงเส้นทางที่ใช้ในการ
แผ่ขยายอำนาจของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 เข้าสู่ภาคกลางของประเทศไทย อย่างไรก็ดีจารึกหลักนี้ระบุสถานที่ที่พบ 
คือ จังหวัดปราจีนบุรี แต่ไม่ทราบรายละเอียดที่มาที่ชัดเจน ดังนั้นจารึกหลักนี้อาจจะถูกเคลื่อนย้ายมาจากบริเวณอื่น
ก็เป็นได้ ดูใน Cœdès, Inscriptions du Cambodge Vol.VII, 191 – 193. 

197 ในประเด็นเรื่องการสร้างพระราชอำนาจผ่านทางสถาบันทางศาสนาที่เมืองลพบุรีนั้น สามารถ
รวมถึงพุทธศาสนา ตามเนื้อหาจารึกศาลสูงที่เป็นโองการให้นักบวชในพุทธศาสนาบำเพ็ญตบะถวายแด่พระองค์ 
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พระราชทานมาจากพระองค์ รวมทั้งมีการสร้างเทวรูปเพื่ออุทิศถวายแด่พระองค์ด้วยเช่นกัน ด้วย

ประการนี้จึงแสดงข้อแตกต่างระหว่างลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองลพบุรีซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการ

เมืองอย่างเข้มข้นมากกว่าการอุปถัมภ์ลัทธิไวษณพนิกายภายในอาณาจักรเขมรโบราณ 

สำหรับการประทานสิ่งของโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจปกครองอยู่เหนือกษัตริย์อีกผู้หนึ่งนั้น

สามารถอธิบายผ่านแนวความคิดเรื ่อง “มณฑล (Maṇḍala)”198 ซ่ึงเกี ่ยวข้องกับความสัมพันธ์

ระหว่างมณฑลกับมณฑลรอบศูนย์กลาง (หรือเรียกว่า ปริมณฑล) กล่าวคือ เมื่อมณฑลหนึ่งสามารถมี

อำนาจอยู่เหนืออีกมณฑลหนึ่ง มณฑลนั้นก็จะกลายเป็นปริมณฑลที่อยู่ภายใต้อำนาจของมณฑล

ศูนย์กลาง ปริมณฑลเหล่านี ้มีหน้าที่ทำตามคำสั ่งของมณฑลศูนย์กลาง รวมทั้งการถวายเครื่อง

บรรณาการด้วย อย่างไรก็ดีมณฑลศูนย์กลางก็ต้องให้ผลตอบแทนแก่บรรดาปริมณฑลเหล่านั้น เช่น 

การประทานรางวัล การประทานยศศักดิ์ การปกป้องคุ้มครองปริมณฑลเหล่านั้น เป็นต้น ซึ่งเมื่อ

พิจารณาแนวคิดดังกล่าวกับจารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรีจึงเป็นไปได้ว่า การบริจาคสิ่งของแด่พระวิษณุ

โดยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 อาจเป็นลักษณะการตอบแทนความสัมพันธ์ระหว่างมณฑลกับปริมณฑล

แบบหนึ่ง199 

 

198 มณฑล เป็นภาษาสันสกฤตที่แปลว่า วงกลม เป็นรูปแบบการปกครองแบบหน่ึง โดยภายในมณฑล
มีศูนย์กลางประจำมณฑลที่มีกษัตริย์ (rajya) ปกครอง ถือได้ว่ากษัตริย์นั้นเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวาล เมื่อมีมณฑล
หนึ่งก็จะมีมณฑลเพื่อนบ้านซึ่งมักมีความสัมพันธ์ระหว่างมณฑลขึ้น บางครั้งก็เกิดความพยายามรวมอีกมณฑลเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ (empire) และยังถือเป็นการปกครองที่ไม่ได้รวมเป็นศูนย์กลางเดียว ซึ่งมีศูนย์กลางทีม่ี
ขอบอาณาเขตที่ไม่แน่นอน หรือไม่มีพรมแดนตายตัวขึ้นอยู่กับผู้ปกครองประจำมณฑล ทั้งนี้เมื่อศูนย์กลางมณฑล
อ่อนแอลงปริมณฑลทั้งหลายก็สามารถแยกเป็นอิสระ หรือขึ้นตรงกับมณฑลที่แข็งแกร่งได้ ดูใน I.W. Mabbett, 
“Kingship at Angkor,” Journal Siam Society 66,2 (1978) : 36 – 37 ; O.W. Wolters, “Histprical Patterns 
in Intra-regional Relations” in History, culture, and region in Southeast Asian perspective, (Singapore 
: Institute of Southeast Asian Studies, 1982) ,  16 – 20 ; Prapod Assavavirulhakarn, The ascendancy 
of Theravada Buddhism in Southeast Asia, (Chiang Mai : Silkworm, 2010), 18 – 19. 

199 จากนิยาม และลักษณะการปกครองตามแนวคิดมณฑลข้างต้น ในประเด็นว่าด้วยการแยกออก
ของปริมณฑลจากมณฑลหรือการรวมปริมณฑลกลับเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลก็เกิดขึ้นได้เสมอ เช่น เอกสารจีนระบุ
ถึงการส่งคณะทูตหลัวหูหรือโลฮู (ละโว้หรือลพบุรี) พร้อมเครื่องบรรณาการไปยังประเทศจีนใน พ.ศ. 1658 ต่อมาใน 
พ.ศ. 1698 คณะทูตเจิ้นล่า-หลัวหูก็ได้ถวายเครื่องบรรณาการที่ราชสำนักจีน จึงแสดงว่าอาณาจักรเขมโบราณคงมี
อำนาจเหนือเมืองลพบุรีได้อีกครั้งหนึ่ง ดูใน หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 
199 ; วินัย พงศ์ศรีเพียร และ ตรงใจ หุตางกูร, บรรณาธิการ, มรดกความทรงจำแห่งนพบุรีศรีลโวทัยปุระ : ว่าด้วย
โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ฯ และจารึกโบราณแห่งเมืองละโว้, 25. 
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แนวคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของเคนเนท อาร์ ฮอลล์ (Kenneth R. Hall) 

เรื่อง การบริจาคสิ่งของ ที่ดิน และข้าทาสแด่ศาสนถาน ซึ่งรวมถึงการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

อาจจะได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรเขมร ทั้งนี้ได้พบจารึกที่ระบุสิ ่งของมีค่าต่าง ๆ ที่ถวาย

เหล่านั้นคงได้มาจากพ่อค้าวานิชหรือผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งบุคคลเหล่านั้นก็จะได้ค่าชดเชยด้วยที ่ดิน 

กระบือ ข้าว อัญมณี และข้าทาสเป็นการตอบแทน ดังนั้นจึงอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมได้ถึงการบริการ

หาสิ่งของเครื่องใช้มากกว่าเพ่ือการบริจาคสิ่งของเพ่ือหวังผลบุญเท่านั้น200 

ทั้งนี้แนวคิดของแอล. เอ. เซดอฟ (L. A. Sedov) เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์

แบบรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว (consolidation) ผ่านระบบเครือข่ายทางศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 

– 16 ภายใต้การดำเนินงานของวัดหรือปราสาทขนาดเล็กที่ดูแลโดยตระกูลในท้องถิ่น ซึ่ง เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างกับผู้ดูแลปราสาทขนาดกลางและใหญ่ซึ่งได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐ

ศูนย์กลางอีกต่อหนึ่ง โดยปราสาทท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กกว่าเหล่านั้นถูกเก็บภาษีในนามของปราสาท

ศูนย์กลางที่มีขนาดใหญ่กว่า และจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือเอกสิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมเป็น

ผลตอบแทน เช่นเดียวกันกับการรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เกิดขึ้นภายใต้การทำให้รัฐบาลสามารถควบคุม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ "ประชาชน" จำนวนมากได้  โดยปราสาทควบคุมดินแดน (controlled 

land) กำลังคนในดินแดน (manpower on the land) และผลผลิตในดินแดน (land’s prosuctive 

output) ความสัมพันธ์ของการรวมศูนย์กลางของปราสาทท่ีซับซ้อนเหล่านี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ดินแดน และประชากรในท้องถิ่นกับศูนย์กลางรัฐ201  

อย่างไรก็ดีแนวคิดข้างต้นได้กล่าวถึงระบบเครือข่ายวัดซึ่งหากพิจารณาถึงหลักฐานที่

พบที่เมืองลพบุรีก็พบว่ามีจุดอ่อนที่ไม่สามารถยืนยันได้ถึงศาสนสถานของลัทธิไวษณพนิกายได้อย่าง

ชัดเจนเพียงแต่พบหลักฐานเป็นจารึกและประติมากรรมเท่านั้น แต่กระนั้นแนวคิดนี้ก็ได้แสดงภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐด้วยระบบศาสนาได้อย่างน่าสนใจ 

จากแนวคิดข้างต้นจึงเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางและเมืองต่าง ๆ ที่

อยู่ภายใต้ระบบการเมืองเดียวกันในที่นี้ลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองลพบุรีก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสื่อกลาง

 

200 Hall,  “Khmer Commercial Development and Foreign Contacts under Suryavarman 
I,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, 18,3 (October) : 322. 

201 Kenneth R. Hall,  “Khmer Commercial Development and Foreign Contacts under 
Suryavarman I,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, 18,3 (October) : 319. 
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ระหว่างความสัมพันธ์ดังกล่าว อย่างไรก็ดีหากมองในมุมมองของระบบทางศาสนาแล้วนั้นก็ดูเหมือนว่า 

“ศาสนา” เป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญต่อระบบการเมืองที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จำเป็นต้องค้นหาถึง

สาเหตุและปจัจัยที่ทำให้สถาบันทางศาสนากับระบบการเมืองถูกขับเคลื่อนไปได้พร้อมกัน  

4.2.3 บทบาททางด้านเศรษฐกิจ 

หลังจากกล่าวถึงบทบาททางด้านศาสนาและด้านการเมืองของลัทธิไวษณพนิกายในพื้นที่

ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้วในข้างต้น ก็พบฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อน

เชื่อมโยงระหว่างกันและกันก็คือ ระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นในส่วนนี้จะอธิบายความสำคัญของลัทธิ

ไวษณพนิกายที่ส่งบทบาททางด้านเศรษฐกิจต่อไป 

ลัทธิไวษณพนิกายได้ส่งบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ของประเทศไทย โดยสามารถใช้หลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิไวษณพนิกายอธิบายระบบการค้าและ

เศรษฐกิจที่ชัดเจน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ลัทธิไวษณพนิกายกับระบบการค้าทางทะเลในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 12 – 13 และช่วงที่ 2 ลัทธิไวษณพนิกายกับระบบเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับอาณาจักรเขมร

โบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 16  

ช่วงท่ี 1 ลัทธิไวษณพนิกายกับระบบการค้าทางทะเลในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 

การค้าขายทางทะเลถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม

ระหว่างกลุ่มชนชาวอินเดียและผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญที่สุด คือ การเผยแผ่ลัทธิความ

เชื่อทางศาสนาซึ่งได้ปรากฏหลักฐานแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 10 แล้วจึงทวีความเข้มข้นมากขึ้น

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 และรุ่งเรืองสืบต่อมาหลายร้อยปี ทั้งนี้หลักฐานทีพ่บมักเป็นศาสนวัตถุ

เนื่องในพุทธศาสนาแต่กระนั้นก็พบหลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายอยู่จำนวนมากกระจายอยู่

ตามบ้านเมืองดินแดนต่าง ๆ202 ด้วยประการนี้ ปิแอร์-อีฟ ม็องแก็งน์203 จึงเสนอว่า ลัทธิไวษณพนิกาย

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบเศรษฐกิจผ่านการติดต่อค้าขายระหว่างรัฐซึ่งคู่ขนานไปพร้อมกันกับ

 

202 ข้อสังเกตของ ควอริตช์ เวลส์ ซึ่งกล่าวว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 ที่บริเวณคาบสมุทร
มลายู ซึ่งได้พบพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะคุปตะก็ได้พบเทวรูปพระวิษณุสวมกิรีฏมกุฏที่กำหนดอายุในช่วงเดียวกัน ดู
ใน Quaritch Wales, The Malay Peninsula in Hindu Times, (London : Bernard Quaritch, 1976), 48. 

203 Manguin,  “Pan-Regional Response to South Asian Inputs in Early Southeast Asia,” 
In 50 Years of Archaeology in Southeast Asia: Essays in Honour of Ian Glover, 174 – 181. 
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พุทธศาสนาและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการภารตภิวัตน์โดยเฉพาะในรัฐแรกเริ่มบนเกาะชวาภาค

ตะวันตก ดินแดนกัมพูชา และเวียดนามภาคใต้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 12204  

จากแนวคิดในข้างต ้น ป ิแอร์ -อ ีฟ ม ็องแก็งน์  และนาดีน ดาลส์แอแม (Nadine 

Dalsheimer)205 ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย

เป็นที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงระยะแรกมีความเกี่ยวข้องกับหลักการทางศาสนา 

กล่าวคือ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับชนชั้นวรรณะจึงทำให้มีอิสระในการค้า

ขายและสามารถเผยแผ่คติความเชื่อทางศาสนาด้โดยสะดวก เช่นเดียวกันกับลัทธิไวษณพนิกายก็ได้

อนุญาตให้เหล่าสาวก (เหล่าภักติ) สามารถดำเนินกิจการค้าขายได้อย่างเสรีและไม่จำกัดชนชั้นวรรณะ 

ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การรวมกลุ่มพ่อค้าถึงแม้จะไม่ใช่นักบวชหรือเหล่าพราหมณ์ก็ตาม ดังนั้นจึงทำให้

ลัทธิไวษณพนิกายมีบทบาทในเครือข่ายการค้าเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีท่านไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมถึง

หลักคำสอนของเหล่าภักติที่อ้างถึงว่ามีที่มาจากคัมภีร์ใดและมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไร จึงทำให้

ผู้วิจัยมองว่าอาจจะทำให้เกิดคำถามในประเด็นนี้ตามมาได้ แต่กระนั้นผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นที่ว่า 

กลุ่มพ่อค้าผู้เดินทางเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์

กับวรรณะกษัตริย์โดยเฉพาะกษัตริย์ราชวงศ์อินเดียภาคใต้ คือ ราชวงศ์จาลุกยะ - ปัลลวะ ในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 11 – 13 โดยใช้ความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบศิลปกรรมของเทวรูปที่พบในระยะเวลานี้206 

แต่ทั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งลัทธิไวษณพนิกาย และพุทธศาสนาถือเป็นลัทธิความเชื่อทางศาสนาแรก ๆ 

ที่ได้เผยแผ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคงมีความเก่ียวข้องกับระบบการค้าทางทะเล 

นอกจากนั้นได้มแีนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการเผยแผ่ลัทธิไวษณพนิกายซึ่งมา

พร้อมกับกลุ่มพ่อค้านั้นมีสาเหตุมาจากจากประวัติศาสตร์ และพัฒนาการทางศาสนาภายในอินเดีย

 

204 Dalsheimer et Pierre - Yves Manguin,  “Visnu mitres et réseaux marchands en Asie 
du Sud-Est: nouvelles données archéologiques sur le Ier millénaire apr. J. – C.,” Bulletin de l’Ecole 
française d'Extrême-Orient. Tome 85, (January, 1998) : 109. 

205 Ibid., 109 – 110. 
206 ลัทธิไวษณพนิกายที่แสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์กับอินเดียหลงัจากระยะนี ้คือ กลุ่มเทวรูปพระวิษณุ

โยคสถานกมูรติ พบที่เขาพระนารายณ์ จ.พังงา (พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15) และ พระวิษณุศิลปะอินเดียแบบโจฬะพบ
ที่เมืองโบราณเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และพระวิษณุจากแหล่งโบราณคดีโกตาจีนา เกาะสุมาตรา (พุทธศตวรรษท่ี 
16 – 17) คงมีความเกี่ยวข้องกับระบบการค้าทางทะเลภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างราชวงศ์ของสอง
ภูมิภาค 
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ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 10 ซึ่งถูกรุนรานโดยชนชาติจากทิศตะวันตกอยู่หลายระลอกทำให้ส่งผล

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนจึงค้นหาแนวความเชื่อใหม่ที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน

ขณะนั้นจึงเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาพระเวทที่บูชาเทพเจ้าหลายพระองค์ซึ่งมีวัติปฏิบัติที่ถือเป็นพิธี

ฟุ่มเฟือยมาเป็นการนับถือเทพเจ้าเพียงองค์เดียว จึงเกิดการนับถือพระวาสุเทวะในลัทธิภาควัตแทน

และต่อมาลัทธินี้จะมีบทบาทสำคัญในอินเดีย ดังนั้นลัทธิภาควัตจึงเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ

การค้าในทางหนึ่ง207 สำหรับแนวความคิดดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยมองว่าเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการ

แพร่หลายของลัทธิภาควัตก่อนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิไวษณพนิกายในประเทศอินเดียซึ่งไม่

สามารถใช้อธิบายเรื่องการเผยแผ่ลัทธิไวษณพนิกายกับกลุ่มการค้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 

เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนันอยู่ในพื้นที่และห้วงเวลาที่ต่างกัน รวมทั้งบริบททางสังคมและเนื้อหา

ทางประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกันอีกด้วย 

สำหรับแนวความคิดที่ผู้วิจัยมองว่ามีความเป็นไปได้ คือ การพบเทวรูปพระวิษณุสี่กรตาม 

ชุมชนและเมืองโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันในพุทธศตวรรษที่ 10 – 12 

นั้นเกิดจากการปรับตัวของชนพื้นเมืองที่รับศาสนาจากอินเดียซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมแบบใหม่ที่อาจจะ

เกี่ยวข้องกับความต้องการสร้างสภาวะทางวัฒนธรรมให้มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่ความเจริญ

ทัดเทียมกับสังคมวัฒนธรรมขนาดใหญแ่ละเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับชุมชนชาวอินเดีย208  

การเข้าเป็นส่วนหนึ่งภายใต้วัฒนธรรมเดียวกันนี้ทำให้เกิดการรับรู้ถึงระบบสัญลักษณ์ทาง

ศาสนาที่ได้นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนกลุ่มชนในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ดังนั้นเพื่อเป็น

การดึงดูดให้พ่อค้าเข้ามายังเมืองท่าจึงเกิดการยอมรับนับถือศาสนาตามพ่อค้าเหล่านั้นทั้งพุทธศาสนา

และศาสนาพราหมณ์นั่นเอง ทั้งนี้ ม็องแก็งน์209 ให้ความคิดเห็นว่า ผู้นับถือศาสนาเดียวกันย่อมติดต่อ

ค้าขายระหว่างกันง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นศาสนาจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้อำนวยความสะดวกให้แก่

ระบบการค้า และเมื่อเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการค้ากับสถาบันศาสนาก็จะเกิด

กระบวนการข้ามผ่านทางวัฒนธรรม (cross-cultural) จึงพบสถานีการค้าของลัทธิไวษณพนิกาย

 

207  Manguin, “The Transmission of Vaiṣṇavism Across the Bay of Bengal: Trade 
Networks and State Formation in Early Historic Southeast Asia,” In Early Global Interconnectivity 
Across the Indian Ocean World, Volume II, 62 – 63. 

208 Ibid., 51 – 68. 
209 Ibid. 
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กระจายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามเส้นทางการเดินเรือทางทะเลและเส้นทางทางบก เมื่อ

พิจารณาแนวความคิดข้างต้นกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทยในช่วง

พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ก็พบว่ามีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

หลักฐานที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวนอกเหนือจากเทวรูปพระวิษณุ คือ แผ่นดินเผามี

จารึกจากเมืองโบราณอู่ทองและเมืองโบราณจันเสน ซึ่งปรากฏจารึกระบุถึงเทพเจ้าตรีมูรติ และ

ข้อความ “สายสัมพันธ์ประจำเผ่า” รวมทั้งสัญลักษณ์สัตว์พาหนะของพระวิษณุ และพระศิวะ ทั้งนี้ได้

กล่าวถึงหน้าที่ของตราดินเผาที่ใช้เป็นตราประจำตัวเพื่อแสดงสถานะของกลุ่มระหว่างกันและกัน ซึ่ง

ในที่นี้ได้มีการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้งานจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องรางในทางหนึ่ง ดังนั้นจึงทำให้

ทราบว่า ลัทธิไวษณพนิกายได้เป็นหนึ่งในลัทธิที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อของกลุ่มชนระหว่างเมืองอู่ทอง

และเมืองจันเสน ซึ่งคงจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบการค้าตอนในของภาคพ้ืนทวีป 

เมื่อกล่าวถึงลัทธิไวษณพนิกายกับบทบาททางด้านเศรษฐกิจแล้ว พบเส้นทางที่ใช้ในการ

ติดต่อระหว่างกันสามารถพิจารณาได้ 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นทางทางทะเล และเส้นทางทางบก  

การติดต่อระหว่างกันผ่านเส้นทางทางทะเลสามารถวิเคราะห์ได้จากการกระจายตัวของ

หลักฐานทางโบราณคดีตามชุมชนหรือเมืองท่าและเมืองโบราณต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้

แสดงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดยเฉพาะกลุ่มเทวรูปพระวิษณุที่กำหนดอายุอยู่ในช่วง

พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ซึ่งมีลักษณะร่วมกัน ได้แก่ กลุ่มพระวิษณุที่สร้างแกนค้ำยันจากเมืองท่าใน

คาบสมุทรมลายูและจากที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง (ดังที่กล่าวถึงแล้วในพัฒนาการระยะที่ 1) เมื่อ

พิจารณาถึงเส้นทางที่สามารถติดต่อกันได้แล้วน่าจะเป็นการติดต่อกันผ่าน เส้นทางการเดินเรือทาง

ทะเลอ่าวไทยเป็นหลักแล้วจึงใช้เส้นทางแม่น้ำสาขาที่สามารถเข้าถึงชุมชนและเมืองโบราณต่าง ๆ 

อย่างไรก็ดีเมื่อวิเคราะห์ลักษณะทางภูมิศาสตร์ในมุมมองที่กว้างขึ้น พบว่าการนับถือลัทธิไวษณพนิกาย

ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยนั้นมีความสำคัญในฐานะลัทธิที่สำคัญของตอน

ในของภาคพ้ืนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีลุ่มน้ำสำคัญและที่ราบขนาดใหญ่ติดต่อกับกัมพูชา 

ทั้งนี้ยังมีการติดต่อโดยใช้เส้นทางทางบกผ่านลำน้ำสาขา เช่น เมืองโบราณอู่ทอง และ

เมืองโบราณจันเสนดังที่กล่าวแล้วว่า ลัทธิไวษณพนิกายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการติดต่อทาง

การค้าระหว่างพ้ืนที่ ดังนั้นจึงมีเส้นทางการติดต่อทางบกซึ่งคงจะผ่านทางลำน้ำสาขาและการเดินเท้าก็

เป็นไปได้ ส่วนกลุ่มประติมากรรมพระวิษณุนูนสูงจากจังหวัดสุพรรณบุรีและพระวิษณุศาลพระกาฬ 

จังหวัดลพบุรีได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันทางด้านรูปแบบอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงติดต่อ
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ระหว่างกันผ่านเส้นทางทางบกโดยใช้ลำน้ำสาขาได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีพระวิษณุกลุ่มนี้แสดง

รูปแบบความสัมพันธ์กับประติมากรรมพระวิษณุในคาบสมุทรมลายูจึงคงมีการติดต่อระหว่างกันผ่าน

ทางทะเลแล้วจึงติดต่อทางบกอีกทางหนึ่งก็เป็นได้ ทั้งนี้เรื่องเส้นทางในการติดต่อระหว่างกันนั้นควรมี

การศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตเนื่องจากมีความสำคัญเป็นอย่างมาก 

ช่วงที่ 2 ลัทธิไวษณพนิกายกับระบบเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับอาณาจักรเขมรโบราณ

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 

บทบาททางด้านเศรษฐกิจภายใต้ลัทธิไวษณพนิกายซึ่งเก่ียวข้องสัมพันธ์กับอาณาจักรเขมร

โบราณพบหลักฐานที่ชัดเจนเฉพาะที่เมืองลพบุรีเท่านั้น ตามจารึกอัญชัยวรมัน และจารึกศาลเจ้าเมือง

ลพบุรีที่ระบุถึงสิ่งของหรือเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งที่อุทิศถวายแด่พระวิษณุ ซึ่งการบริจาค

ดังกล่าวนี้สามารถสะท้อนภาพระบบเศรษฐกิจในอดีตได้ในทางอ้อม ซึ่งได้แสดงถึงทรัพยากรบาง

ประเภทที่มีความสำคัญ และคงมีจำนวนมากเป็นมหาศาล 

อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตเก่ียวกับสิ่งของเหล่านั้นที่ระบุไว้บนจารึกทั้งสองหลักที่เมืองลพบุรีซึ่ง

มีความสอดคล้องตรงกัน คือ ข้าวสารและข้าวเปลือก210 โดยผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้าวซึ่งถือเป็น

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของผู้คนในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย รวมทั้งเป็นทรัพยากร

อันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้แนวคิดของเคนเนท อาร์ ฮอลล์ ซึ่งได้กล่าวถึง หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำ

ให้อาณาจักรเขมรโบราณขยายอำนาจเข้าสู่บริเวณภาคกลางของไทย เพราะต้องการพื้นที่เพาะปลูก

เกษตรกรรม211 แต่ท่านได้กล่าวไว้ว่า จารึกที่เมืองลพบุรีให้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับของการ

แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างลพบุรีและศูนย์กลางของอาณาจักรเขมรโบราณเท่านั้น212  

ทั้งนี้หากย้อนกลับไปในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 ก็พบหลักฐานที่สามารถอนุมาน

ไดถ้ึงการปลูกข้าวในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย คือ “อิฐดินเผาผสมแกลบข้าว” ซ่ึงอิฐ

 

210 จารึกอัญชัยวรมันระบุถึงข้าวสาลีอีกด้วย ดูใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 อักษร
ขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 74 – 81. 

211 Hall, Network of Trade Polity, and Societal Integration in Chola-Era South India c.875 
– 1279, (Haryana : Primus Books,2014), 177, อ้างถึงใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง , ทวารวดี : ประตูสู ่การค้าบน
เส้นทางสายไหมทางทะเล, 263. 

212 Hall,  “Khmer Commercial Development and Foreign Contacts under Suryavarman 
I,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, 18,3 (October) : 328 – 331. 
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ดังกล่าวนี้ถือเป็นคุณลักษณะเฉพาะและนิยมในวัฒนธรรมทวารวดี สำหรับแกลบข้าวที่พบในอิฐดินเผา

มี 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวเหนียวแบบเมล็ดป้อม (Round type) และข้าวเจ้าที่มีเมล็ดเรียว (Slender 

type) แต่กระนั้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 พบการผสมข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า จนกระทั่ง

หลังช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นไป ได้พบการผสมข้าวเจ้าในอิฐดินเผา แล้วจึงทวีความนิยมมาก

ยิ่งขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นไป213 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ในเบื้องต้นว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 มีการปลูกข้าวเหนียว

เป็นหลักแต่ก็มีการปลูกข้าวเจ้าขึ้นแล้ว214 และหลังจากช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 พบปริมาณการใชข้้าว

เจ้าจำนวนมากยิ่งขึ้น215 ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตรงกันกับช่วงที่อาณาจักรเขมรโบราณเริ่มแผ่

ขยายอำนาจเข้าสู่บ้านเมืองในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ความนิยม

ของข้าวเจ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะมีเกี่ยวข้องกับการแผ่อำนาจของอาณาจักรเขมรโบราณที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาดังกล่าวและเป็นที่ชัดเจนว่าระบบการเมืองนั้นมีความโยงใยกับระบบเศรษฐกิจ เป็นอันมาก 

อย่างไรก็ดใีนประเด็นเรื่องอิฐผสมข้าวกลับพบเฉพาะในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้น 

กล่าวคือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่พบการผสมข้าวในอิฐดินเผาแต่อย่างใด216 ดังนั้น

ประเด็นนี้คงจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคนิควิธีเฉพาะของช่างในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งดูเหมือนว่าการใช้ข้าว

เป็นผสมในของอิฐจะนิยมในพ้ืนที่นี้ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาเดิมก็เป็นได้ 

ทั้งนี้หากพิจารณาถึงจารึกอักษรเขมรจำนวนหลายหลักที่พบในประเทศไทยซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการทำบุญหรือบริจาคสิ่งของถวายแด่เทวรูปและศาสนสถาน พบว่าจารึกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 

 

213 นคร สำเภาทิพย์, “หลักฐานเรื่องข้าวที่เกี ่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย.” (สารนิพนธ์ตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปศาตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 83 – 87, 116. 

214 ทั้งนี้ในประเด็นเรื่องที่มาของพันธุ์ข้าวเหนียวและข้าวเจ้านี้ยังไม่เป็นข้อยุติในปัจจุบัน 
215 นอกจากน้ันได้พบจารึกอักษรและภาษามอญโบราณที่ระบุถึงการถวายข้าวเปลือกแก่วัดเชชตวันน์

ตามเนื้อหาจากจารึกวัดบ้านหลวย อ.เมือง จ.ลำพูน ศักราชตรงกับ พ.ศ. 1628 ดูใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศ
ไทย เล่ม 2 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ อักษรมอญโบราณ พุทธศตวรรษที่ 12 – 21, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไข
เพิ่มเติม (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. 2559), 177 ; Robert Halliday, “Les Inscription Môn Du 
Siam,” Bulletin de l’École Française d’Éxtrême-Orient XXX (1930) : 102 – 105. 

216 จากการศึกษาตัวอย่างของอิฐที่เก็บจากปราสาทหินในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่พบการผสมข้าวในเนื้อดิน 
กลับพบการใช้ทรายปริมาณมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องในเชิงเทคนิคของช่างในแต่ละ
พื้นที่ ดูใน นคร สำเภาทิพย์, “หลักฐานเรื่องข้าวที่เกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย.” (สารนิพนธ์ตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), ตารางที่ 10 – 11, 83 – 84, 115, 117.  
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เป็นต้นไป217 มักจะกล่าวถึงการถวายข้าวทั้งที่เป็นข้าวสารและข้าวเปลือกอยู่เสมอ เช่น จารึกโนนสัง 

(พ.ศ. 1432) ระบุถึงการส่งเสริมในกิจการนาข้าวที่ลุ่ม218 จารึกสด๊กก๊อกธม 1 (พ.ศ.1480) เป็นจารึก

คำสั่งดูแลเทวรูปด้วยการถวายข้าวสารและข้าวเปลือกตามระยะเวลาที่กำหนด219 จารึกบ้านพังพวย 

(พ.ศ. 1484) เป็นพระบัญชาของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ให้ดูแลเทวรูปด้วยการถวายข้าวสาร220 

จารึกบ้านตาดทอง (พุทธศตวรรษที่ 15) ปรากฏการถวายข้าวสารแด่เทวรูป221 จารึกเมืองเสมา (พ.ศ. 

1514) ระบุในส่วนท้ายถึงข้าราชการผู้ใหญ่ถวายข้าวสารแก่ศาสนสถาน222 จารึกอุบมุง (พ.ศ. 1536) 

ระบุถึงรับสั่งของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ให้ถวายข้าวแด่เทพเจ้าตามที่กำหนด223 จารึกวังสวนผักกาด 

(พ.ศ. 1559) ระบุถึงสิ่งของซึ่งมีข้าวเป็นหนึ่งในนั้น224 จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ (พ.ศ. 1585) กล่าว

เกี่ยวกับการถวายข้าวสารแด่พระกัมรเตงชคตศรีพฤทธาเรศวร225 จารึกสด๊กก๊อกธม 2 (พ.ศ. 1595) 

 

217 จารึกในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 15 ที่เกี่ยวข้อง เช่น จารึกเขารัง (พ.ศ. 1182) อ.อรัญประเทศ   
จ.ปราจีนบุรี ระบุถึงทั้งที่นา สวนโตนด หมาก และมะพร้าว ส่วนจารึกหินขอนหลักที่ 1 และ 2 (พุทธศตวรรษที่ 13 
– 14) พบที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ระบุถึงการบริจาคสวนต้นหมากและทุ่งนา ดูใน กรมศิลปากร, จารึกใน
ประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12 – 14, 35 – 39, 252 – 266. 

218 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 30 – 35. 
219 จารึกสด๊กก๊อกธม 1 พบที่บ้านสระแจง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ดูใน เรื่องเดียวกัน, 36 – 41. 
220 จารึกบ้านพังพวย จ.สระแก้ว เป็นจารึกของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 บัญชาถึงข้าราชการผู้ใหญ่

ทีเ่มืองวนปุระให้ดูแลเทวรูปด้วยการถวายท่ีดิน ข้าวสาร น้ำมัน ลูกสกา และผลไม้ ดูใน เรื่องเดียวกัน, 50 – 56. 
221 จารึกบ้านตาดทอง พบที ่อ.เมือง จ.ยโศธร ระบุถึงพระเจ้าหรรษวรมันและพระเจ้าอีศานวรมนัท่ี 2 

การประทานพระธิดาแกเ่จ้าชายแห่งภวปุระ แล้วได้บริจาคสิ่งของแด่เทวรูปพระมารดาโดยมีสิ่งของ ได้แก่ ข้าวสาร 
อาหาร เนยใส มะพร้าว นมเปรี้ยว เครื่องดนตรี นักร้อง ของหอม และดอกไม้ ดูใน เรื่องเดียวกัน, 84 – 89. 

222 จารึกเมืองเสมา พบที่เมืองเสมา จ.นครราชสีมา ระบุถึงข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้สร้างเทวรูปและ
พระพุทธรูปได้ถวายทาสและสิ่งของต่างๆ เช่น ขันเงินใบใหญ่ ข้าวสาร และข้าทาส ดูใน เรื่องเดียวกัน, 105 – 117. 

223 จารึกอุบมุง พบทีบ่้านอุบมุง จ.อุบลราชธาน ีเป็นพระราชดำรัสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ให้ถวาย
อาศรมพร้อมที่ดิน และให้ร่วมกันปรนนิบัติต่อพระเทวรูป ดูใน เรื่องเดียวกัน, 130 – 143. 

224 จารึกวังสวนผักกาด ปรากฏที่มาไม่ชัดเจน ระบุถึงพระบัญชาของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ทรง
มอบหมายให้มรตาญโขลญศรีวีรวรมันจารึกพระกระแสของพระองค์ โดยมีรายชื่อทาสและรายการสิ่งของ เช่น 
ข้าวสาร น้ำมัน งา ถ่ัว และผ้า ดูใน เรื่องเดียวกัน, 154 – 158. 

225 จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ (พ.ศ. 1585) พบที่ประตูซุ้มกำแพง วัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย 
จ.ศรีสะเกษ ระบุถึงพระกัมรเตงอัญศิวทาส คุณโทษ พระสภาแห่งกัมรเตงชคตศรีพฤทเธศวร ร่วมกับท่านอื่น ๆ ซื้อ
ที่ดินแลกเปลี่ยนกับวัว ทองคำ และภาชนะต่าง ๆ ดูใน เรื่องเดียวกัน, 171 – 175. 
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ปรากฏเนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวถึงรายการสิ่งของมีค่าจำนวนมากที่พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันประทานแก่

พระชเยนทรวรมันโดยมีข้าวสาร 1000 กระสอบ และข้าวเปลือก 10,000 กระสอบ226 เป็นต้น  

จากตัวอย่างของจารึกในข้างต้นจะเห็นได้ว่า “ข้าว” ถือเป็นผลผลิตสำคัญและเป็นสิ่งของ

พ้ืนฐานที่ใช้ในการบริจาคแด่สถาบันทางศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา ทั้งนี้ตั้งข้อสังเกต

ได้ว่า ในการบริจาคทั้งหลายนั้นมักเป็นสิ่งของประทานจากกษัตริย์หรือชนชั้นปกครอง ดังนั้น “ข้าว” 

จึงถือเป็นสิ ่งของที่มีมูลค่าและเป็นสิ่งของที่ใช้แสดงถึงสถานะทางสังคมนอกเหนือจากการเป็น

ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และคงเป็นสินค้าที่สำคัญที่ ใช้ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจซึ่งมี

ความยึดโยงกับระบบการเมืองเป็นอย่างมาก 

สอดคล้องกับข้อสังเกตของ เดอ แมสตีเอ ดูว์ บุรก์ (De Mestier du Bourg) เกี่ยวกับการ

เติบโตของระบบเศรษฐกิจสามารถศึกษาได้จากการพบจารึกเขมรโบราณหลักต่าง ๆ พบว่า ในสมัย

พระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ระบบเศรษฐกิจของอาณาจักรเขมรโบราณได้พัฒนาและรุ่งเรืองขึ้นอย่างมาก

โดยมีศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พระตะบอง ศรีโสภณ พระวิหาร สมโบร์ และกำปงจาม227 

และมีความเป็นไปได้ว่า ศาสนสถานที่ร่ำรวยจะสร้างฐานเศรษฐกิจซึ ่งสามารถนำไปใช้ ในระบบ

สาธารณูปโภคด้วยการสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งระบบชลประทาน ระบบเกษตรกรรมที่

รวมถึงผลิตข้าว228 สอดคล้องกับการศึกษาการศึกษาปราสาทและชุมชนเขมรสมัยบาปวนในภาค

 

226 จารึกสด๊กก๊อกธม 2 พบที่บริเวณปราสาทเมืองพร้าว จ.สระแก้ว ระบุถึงวงศ์ตระกูลของพราหมณ์
ศิวไกวัลย์และบรรพกษัตริย์แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ ดูใน เรื่องเดียวกัน, 181 – 227. 

227 จากจารึกในสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ได้สะท้อนระบบเศรษฐกิจจากพัฒนาการของเมือง 
(urban development) ที่เกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 จากนามเมืองต่าง ๆ ทั้งเมืองที่มีอยู่เดิมและเมือง
เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากอย่างก้าวกระโดด เช่น ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 มีชื่อเมืองจำนวน 12 แห่ง สมัยพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 มีจำนวน 24 แห่ง สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 มีจำนวน 20 แห่ง และสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 
ปรากฏช่ือเมืองจำนวน 47 แห่ง รวมทั้งสมัยของพระองค์ได้กล่าวถึงพ่อค้าวานิชต่าง ๆ กับสินค้ามีค่าจากต่างแดน ดู
ใน Hall, “Khmer Commercial Development and Foreign Contacts under Suryavarman I,” Journal of 
the Economic and Social History of the Orient, 18,3 (October) : 320 – 328. 

228 Hall,  “Khmer Commercial Development and Foreign Contacts under Suryavarman 
I,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, 18,3 (October) : 319, 323. 
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ตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ทราบระบบเศรษฐกิจและสังคมเขมรโบราณสมัยบาปวนซึ ่งพึ ่งพา

เกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งมีความเกี่ยวข้องยึดโยงกับกิจการทางศาสนา229 

ทั้งนี้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในอารยธรรมเขมรโบราณสมัยบาปวน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำมูล ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับอาณาเขตของ

ศูนย์กลางอาณาจักรเขมรโบราณ ทั้งเมืองพระนคร และเมืองพระตะบอง โดยในที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลก็มี

ศูนย์กลางที่สำคัญประจำภูมิภาค คือ พิมาย พนมรุ้ง และพระวิหาร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลชุมชนขนาด

เล็กตั้งอยู่ในเครือข่ายลำน้ำสาขาโดยข้าราชการในท้องถิ่น โดยชุมชนเหล่านี้ล้วนขึ้นตรงต่อเมืองขนาด

ใหญ่กว่าซึ่งสัมพันธ์กับศูนย์กลางของอาณาจักร230 ทั้งนี ้แอล. พี. บริกส ์(L. P. Briggs) ให้ความเห็นว่า 

ศูนย์กลางการปกครองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขมรโบราณคงอยู่ที่เมืองพิมาย ส่วนทางทิศ

ตะวันตกก็พบหลักฐานที่ทำให้ทราบว่าอาณาจักรเขมรโบราณได้แผ่ขยายอิทธิพลมายังเมืองลพบุรี231 

ดังนั้นเมืองลพบุรีจึงถือเป็นศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ที่สำคัญในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

หรือภาคกลางของประเทศไทย  

นอกจากนั้นการขยายอิทธิพลของอาณาจักรเขมรโบราณมายังบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ

เจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง (หรือทั้งพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย) ที่ถือเป็น

ระลอกสำคัญครั้งสุดท้ายในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 คือ ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งถือได้

ว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถติดต่อกับเครือข่ายการค้าทางทิศตะวันตกสู่อ่าวเบงกอลได้ เนื่องมาจากใน

บริเวณนี้มีทรัพยากรเป็นที่ต้องการอย่างสูงของอาณาจักรเขมรโบราณ เช่น แร่เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว 

ดีบุก เป็นต้น และเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่จึงมีพื ้นที ่มหาศาลที่ใช้ในการเพาะปลูกทาง

การเกษตร รวมทั้งยังมีต้นไม้มีมูลค่า เช่น กฤษณา รัก สัก พริกไทย เป็นต้น ส่วนในบริเวณที่ราบลุ่ม

 

229 พบแบบแผนในการก่อสร้างศาสนสถานสมัยบาปวนจำนวน 33 แห่ง ได้แก่ ลักษณะแผนผังและ
ทิศ รูปแบบศิลปกรรม รวมทั้งบารายและตระพังซึ่งเอื้อประโยชน์ทางด้านการชลประทานในการเกษตรกรรมและ
การป้องกันน้ำท่วม ดูใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปราสาท ตระพัง และบารายของชุมชนเขมร
สมัยบาปวน (ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 17) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564), 270. 

230 เรื่องเดียวกัน, 271 – 272. 
231 Hall,  “Khmer Commercial Development and Foreign Contacts under Suryavarman 

I,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, 18,3 (October) : 323, 326. 
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แม่น้ำมูลก็ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ขนาดใหญ่ซึ่งมีศูนย์กลางที่พิมาย และพนมวัน232 ซึ่ง

สามารถสังเกตได้ว่าดำเนินนโยบายครอบครองพื้นที่ราบลุ่มของไทยนี้เป็นการสืบต่อและพัฒนาจาก

รากฐานเดิมที่มีมาก่อนหน้านี้ แต่กระนั้นในสมัยของพระองค์พุทธศาสนา ลัทธิมหายาน ได้ก้าวขึ้นมา

เป็นศาสนาประจำอาณาจักรอย่างไรก็ดีศาสนาพราหมณ์ก็ยังคงเป็นที่นับถือโดยทั่วไป 

ดังนั้นการขยายอาณาเขตสู่ทิศตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั้นมีประโยชน์ในแง่ของการ

ติดต่อระหว่างเครือข่ายการค้าที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะตลาดการค้าจีน เปอร์เซีย  

และอินเดีย อย่างไรก็ดีสามารถมองในภาพรวมได้ว่า ดินแดนที่พระองค์ขยายออกไป ได้แก่ ที่ราบลุ่ม

แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำมูลนั้น ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของแหล่งทรัพยากร และการค้าในที่

ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้233 

จากหลักฐานในข้างต้นจึงแสดง อาณาจักรเขมรโบราณได้พยายามขยายอำนาจเข้าสู่พ้ืนที่

ภาคกลางของประเทศไทยเนื่องมาจากต้องการพื้นที่ในการเกษตรกรรมโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่พุทธ

ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ตามจารึกทั้งสองหลักที่พบในจังหวัดลพบุรีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และ

พระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 ก็แสดงให้เห็นถึงระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และสถาบันทางศาสนามี

ความสัมพันธ์โยงใยกันอย่างเป็นระบบ 

 

 

232 Hedwige Multzer O'Naghten,  “The Organisation of Space in Pre-Modern Thailand 
under Jayavarman VII,” in Before Siam : essays in art and archaeology, ed. Nicolas Revire & Stephen 
A. Murphy (Bangkok : River Books, 2014), 413 – 416. 

233 Ibid., 328 – 331, 413 – 416. 
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บทที่ 5 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

ลัทธิไวษณพนิกายถือเป็นหนึ่งในลัทธิของศาสนาพราหมณ์ที่สำคัญกำเนิดขึ ้นในดินแดน

ประเทศอินเดียแล้วจึงเผยแผ่มายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน รวมถึงพื้นที่ภาคกลาง

และภาคตะวันออกของประเทศไทยก็ได้พบหลักฐานที่แสดงการนับถือลัทธินี ้จำนวนหนึ่ง สำหรับ

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดเรียงพัฒนาการและค้นหาบทบาทของลัทธิไวษณพนิ กายที่

ส ่งผลต่อผู ้คนและสังคมในอดีต โดยการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ จารึก 

โบราณวัตถุ และโบราณสถานที่พบตามชุมชนและเมืองโบราณในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

ของประเทศไทยช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 แล้ววิเคราะห์ร่วมกันกับแนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 

รวมทั้งเพ่ิมเติมข้อมูลใหม่ที่เก่ียวข้อง 

สำหรับผลการศึกษาลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 พบพัฒนาการของลัทธิไวษณพนิกายแบ่งได้ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ระยะที่ 2 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 และระยะท่ี 3 ช่วงพุทธศตวรรษ-

ที่ 16 – 18 ส่วนทางด้านบทบาทของลัทธิไวษณพนิกายพบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางศาสนา 

ระบบการเมือง และเศรษฐกิจการค้า 

พัฒนาการระยะที่ 1 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13  

ร่องรอยการนับถือลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยปรากฏ

ขึ้นเป็นระยะแรกและถือเป็นระยะเดียวที่พบหลักฐานการนับถือลัทธินี้ปริมาณมากที่สุด โดยส่วนใหญ่

พบเป็นเทวรูปพระวิษณุกระจายอยู่ตามชุมชนและเมืองโบราณขนาดใหญ่ซึ่งจำแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

ไวษณพนิกายในวัฒนธรรมทวารวดี ไวษณพนิกายที่เมืองศรีเทพ และไวษณพนิกายภายใต้อารยธรรม

เขมรโบราณ สำหรับสองกลุ่มแรกพบหลักฐานตามชุมชนและเมืองโบราณในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง

ของไทยซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลัทธิไวษณพนิกายในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยเฉพาะในพื้นที่รอบฝั่งอ่าวไทย ส่วนไวษณพนิกายกลุ่มสุดท้ายมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรเจนละ

ในอารยธรรมเขมรโบราณ ทั้งนี้ลัทธิไวษณพนิกายในระยะแรกเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชนชั้นสูงและ

เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ อีกทั้งยังถือเป็นหนึ่งในลัทธิที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจระหว่าง

พ้ืนที่ตอนในภาคพ้ืนทวีปรวมทั้งในพ้ืนทีร่อบอ่าวไทย 
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พัฒนาการระยะที่ 2 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15  

ลัทธิไวษณพนิกายในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยในระยะที่ 2 ปรากฏ

หลักฐานการนับถือปริมาณลดลง โดยพบหลักฐานเฉพาะที่เมืองลพบุรีและเมืองโบราณเพนียดเท่านั้น 

ในระยะเวลานี้ลัทธิไวษณพนิกายยังคงเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชนชั้นปกครอง ทั้งยังแสดงความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอำนาจการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณเป็นอันมาก แต่กระนั้นกลับพบความ

เข้มข้นของสภาวะอำนาจทางการเมืองที่แตกต่างกัน คือ เมืองโบราณเพนียดได้พบรูปแบบการนับถือ

ลัทธิไวษณพนิกายแบบผสมผสานหรือประนีประนอมเข้ากับลัทธิไศวนิกาย ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้อง

กับนโยบายการรวมอาณาจักรเขมรโบราณผ่านทางศาสนา ส่วนทีเ่มืองลพบุรีพบความสัมพันธ์ระหว่าง

รัฐในรูปของการบริจาคสิ่งของผ่านสถาบันทางศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ซึ่งอาจจะมีความ

เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐ 

พัฒนาการระยะที่ 3 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18  

ลัทธิไวษณพนิกายระยะที่ 3 ปรากฏหลักฐานการนับถือเฉพาะพื้นที่ภาคกลางของประเทศ

ไทยเท่านั ้น โดยยังคงมีการนับถือลัทธินี้ในหมู่ชนชั ้นปกครองที่เมืองลพบุรีซึ ่งขณะนี้อำนาจทาง

การเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณได้ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นดังที่ปรากฏหลักฐานทั้งหมดที่ล้วนแสดง

อิทธิพลทางวัฒนธรรมของอาณาจักรเขมรโบราณอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 

นอกจากนั้นได้พบหลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายอีกครั้งที่เมืองศรีเทพซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ภายใต้การเผยแผ่ลัทธิไวษณพนิกายระลอก

ใหม่ที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นโดยท่านรามานุชะในอินเดียภาคใต้ จนกระทั่งช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 

เป็นต้นไป ลัทธิไวษณพนิกายก็ได้เริ่มลดบทบาทลงโดยพบหลักฐานเป็นภาพประดับพุทธสถานที่เมือง

ลพบุรีเท่านั้น 

บทบาทของลัทธิไวษณพนิกาย 

ลัทธิไวษณพนิกายเป็นลัทธิความเชื่อทางศาสนาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวัฒนธรรมของผู้คนโดยเฉพาะกษัตริย์หรือชนชั้นปกครองในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

ของประเทศไทยในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นอย่างมาก โดยพบรูปแบบการนับถือ 3 รูปแบบ 

ได้แก่ การนับถือแบบความเชื่อหลักหรือการนับถือเฉพาะพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด การนับถือแบบ

ความเชื่อรองซึ่งนับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าชั้นรองในลัทธิความเชื่ออ่ืน และการนับถือแบบผสมผสาน

หรือประนีประนอมที่เป็นการรวมภาคระหว่างพระวิษณุและพระศิวะ ทั้งนี้จากหลักฐานทั้งหมดพบ



 370 

การนำคติความเชื่อของลัทธิไวษณพนิกายมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมในการ

ปกครองของกษัตริย์ อีกท้ังมีความเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองระหว่างรัฐโดยเฉพาะในวัฒนธรรมเขมร

โบราณ นอกจากนั้นลัทธิไวษณพนิกายก็มีบทบาทต่อระบบการค้าระหว่างพื้นที่รอบอ่าวไทยหรือ

ระหว่างคาบสมุทรมลายูกับบริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงซึ่งรวมทั้งพื้นที่ตอนในภาคพื้นทวีปหรือ

บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในจารึกที่ระบุถึงการสถาปนาเทวรูป การบริจาคสิ่งของอุทิศถวายแด่พระวิษณุที่มักมีการระบุ

พระนามที่หลากหลาย เช่น กปิลวาสุเทวะ นารายณะ มธุสูทนะ มัธวะ ลักษมีปติ เป็นต้น จึงอาจจะ

แสดงถึงลักษณะของประติมากรรมเทวรูปที่แตกต่างกัน รวมทั้งวิธีการเคารพบูชาที่แตกต่างกัน จึงควร

มีการศึกษาในเชิงลึกต่อไป 

2. หลักฐานการนับถือลัทธิไวษณพนิกายที ่เมืองลพบุรีถือได้ว ่าพบในทุกระยะซึ ่งแสดงถึง

ความสำคัญของลัทธินี้เป็นอย่างมากและแตกต่างจากเมืองโบราณแห่งอื่นในพื้นที่ภาคกลางและภาค

ตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งคงต้องมีการศึกษาในประเด็นบทบาทและความสำคัญของลัทธินี้ที่เมือง

ลพบุรี  

3. แม้ว่าจะพบเทวรูปพระวิษณุจำนวนหลายองค์กระจายอยู่ตามชุมชนและเมืองโบราณในภาค

กลางของไทยแต่กลับพบเทวาลัยของพระวิษณุที่ชัดเจนที่สุดที่จังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้น แม้ว่าจะพบ

การนับถือลัทธิไวษณพนิกายที่เมืองลพบุรีซึ่งแสดงถึงนัยสำคัญบางประการแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า

เทวาลัยของพระวิษณุอยู่ที่ใด รวมทั้งที่ เมืองศรีเทพซึ่งได้พบเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะเป็น

จำนวนมากแต่ก็ยังไม่สามารถระบุถึงเทวาลัยของพระวิษณุได้ถึงแม้ว่าจะพบโบราณสถานภายในเมือง

โบราณหลายแห่งก็ตาม ดังนั้นควรมีการศึกษาในประเด็นศาสนสถานเพ่ิมเติมในอนาคต 
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De Raymonde Linossier [Note Critique]." Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-
Orient. Tome 33  (1933): 1034 – 38. 

———. The Indianized States of Southeast Asia. Translated by Susan Brown Cowing. 
Honolulu: East West Center Press, 1968. 

———. Inscriptions Du Cambodge Vol.I. Paris: P Geuthner, 1927. 
———. Inscriptions Du Cambodge Vol.Ii. Paris: P Geuthner, 1942. 
———. Inscriptions Du Cambodge Vol.Iii. Paris: Editions de Boccard, 1937. 
———. Inscriptions Du Cambodge Vol.Iv. Paris: Editions de Boccard, 1937. 
———. Inscriptions Du Cambodge Vol.V. Paris: Editions de Boccard, 1937. 
———. Inscriptions Du Cambodge Vol.Vi. Hanoi: Imprimerie d’Extrême-Orient, 1954. 
———. Inscriptions Du Cambodge Vol.Vii. Hanoi: Imprimerie d’Extrême-Orient, 1964. 
———. "Iv. Etudes Cambodgiennes Xxviii. Quelques Suggestions Sur La Méthode à 

Suivre Pour Interpréter Les Bas-Reliefs De Bantây Chmàr Et De La Galerie 
Extérieure Du Bàyon." Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. 32 (1932): 
71–112. 

———. Les Collections Archéologiques Du Musée National De Bangkok. Paris, 
Bruxelles: Les Éditions G. van Oest, 1928. 

———. "New Inscription from Fu-Nan." Journal of the Greater India Society 4 (1937): 
117–21. 



  
 

376 

Cœdès, George "Etudes Cambodgiennes. Xxv, Deux Inscriptions Sanskrites Du Fou-Nan, 
Xxvi, La Date De Kôh Ker. Xxvii, La Date Du Bàphûon." Bulletin de l'Ecole 
française d'Extrême-Orient. 31 (1931): 1–23. 

Dalsheimer, Nadine, and Pierre - Yves Manguin. "Visnu Mitres Et Réseaux Marchands En 
Asie Du Sud-Est: Nouvelles Données Archéologiques Sur Le Ier Millénaire Apr. 
J. – C." Bulletin de l’Ecole française d'Extrême-Orient. 85 (January, 1998): 87–
123. 

Desai, Kalpana S. Iconography of Visnu : In Northern India, Upto the Mediaeval Period. 
New Delhi: Abhinav, 1973. 
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