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The purpose of this research is to study the origin of 12th-13th Crowned Buddha
Images of the Khmer art found in Thailand. As for the art style, they are likely to have been
inspired by the Khmer art (Angor Vat-Bayon) and the the Haripuñjaya -Pagan arts which was
influenced by the Pãla art.
However, the artistic styles of some crowned Buddha images of the Khmer art in
Thailand portray the combination of the Khmer art, the Haripuñjaya-Pagan art and local
styles.
Besides some literary evidences shows the kinship relation between the Khmer
Empire and the center of Northeastern Thailand, especially in the Mahidharapura Dynasty
whose center is believed to have been in Pimai-Phnomrung Area. Furthermore, some
accounts show the kinship and political relation between the Haripuñjaya Region and the
Central part of Thailand. The documentary evidence support the result of studying the origin
of crowned Buddha images of the Khmer art found in Thailand as well.
At the present, there is not available evidence to find the exact iconographical
meaning of these crowned Buddha images. The researches presumed that they are likely to
have been related to some iconographical meanings in the Khmer art such as Bhaisajayaguru
and Triad (Buddha, Avalokitesavara and Prajñaparamita).
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
(Statements and Significance of the problem)
แตเดิมพระพุทธรูป ซึ่งเปรียบเสมือนรูปเคารพแทนองคสัมมาสัมพุทธเจา สรางขึ้นเปน
พระพุ ท ธรู ป ครองจี ว รตามความเป น จริ ง อย า งพระภิ ก ษุ ส งฆ ต อ มาจึ ง มี ก ารสร า งพระพุ ท ธรู ป
ทรงเครื่องอยางจักรพรรดิ์ห รื อกษัตริย ซึ่งน าจะมีตนเค ามาจากการถวายเครื่องประดับทองแด
พระพุทธรูป1 อาจเกิดมีขึ้นครั้งแรกในศิลปะอินเดียแบบคุปตะ2 และนิยมอยางแพรหลายในศิลปะ
อินเดียแบบปาละ-เสนะ ราวพุทธศตวรรษที่ 13-16 จนกลายเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
พระพุทธรูปทรงเครื่องในเขตภูมิภาคตางๆ สืบตอมา
สําหรับประเทศไทยนั้น พบหลักฐานเกาสุดวา มีการทําพระพุทธรูปทรงเครื่องมาตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 17 อยูในชวงศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย3 ซึ่งพบหลักฐานครั้งแรกที่ปราสาท
หินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปนภาพสลักอยูบนทับหลังของปราสาทองคกลาง คือ พระพุทธรูป
ทรงเครื่องนาคปรกบนทับหลังทิศใต และพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนบนทับหลังดานทิศ
ตะวันตก4 และอาจจะนับไดวาเปนตนเคาใหแกพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมดวย ทั้งนี้เชื่อวา
พระพุทธรูปทรงเครื่องของศิลปะขอมนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงศาสนาพราหมณมานับ

1

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติ
ชน, 2545), 133.
2
Gordon H. Luce, Old Burma-Early Pagan (Germany : J.J. Augustin, Gluckstadt, 1969), 186. ;
Benjamin Rowland Jr., “The Bejewelled Buddha in Afghainstan,” Artibus Asiae 24, 1 (1961) : 24.
3
ศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยหรือศิลปะขอมในประเทศไทย ใชเรียกแทน “ศิลปะลพบุรี” อาน
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 17-18.
4
ชอง บวสเซอลีเยร, ประติมากรรมขอม, ทรงเรียบเรียงโดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : กรุง
สยามการพิมพ, 2515), 54.
1

2

ถือศาสนามหายานแบบพุทธตันตระ (วัชรยาน) อันมีลักษณะที่ตั้งใจจะแขงขันกับศาสนาฮินดู จึงมี
การสรางรูปพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวตางๆ นานา เชนเดียวกันกับรูปเคารพในศาสนาฮินดู5
ภายใตอิทธิพลทางการเมืองอันเขมแข็งและความเจริญรุงเรืองแหงพุทธศาสนามหายานของ
อาณาจักรขอมในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 รูปแบบทางศิลปกรรมของ
พระพุ ท ธรู ป และพระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งในศิ ล ปะขอมช ว งสมั ย นครวัด สื บ ตอ ถึ ง บายนย อ มส ง
อิทธิพลใหแกพระพุทธรูปทรงเครื่องของศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
แต อ ย า งไรก็ ต าม พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งศิ ล ปะขอมที่ พ บในประเทศไทยนั้ น กลั บ มี
รายละเอียดบางประการที่แตกตางไป กลาวคือ ชวงพุทธศตวรรษที่ 17 พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะ
ขอมในประเทศไทยมีลวดลายของกระบังหนาแตกตางกัน6 โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 18 พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมในประเทศไทยมีการทํามงกุฎทรงเทริดและกุณฑลปลาย
งอนจรดพระอังสา รวมถึงการครองจีวรซึ่งมีชายสังฆาฏิเปนแผนยาวปลายตัดตรง ชายสังฆาฏิมีเสน
ตอยาวพาดผานพระกรออกไป อันเปนลักษณะที่ปรากฏในศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยเทานั้น
โดยอาจจะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียแบบปาละ สงผานมาทางพุกามสูศิลปะหริภุญชัย และ
มาผสมผสานกับรูปแบบของศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยทางภาคกลาง
นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางดานเอกสารที่มีความเกี่ยวของกันวา ราวปลายพุทธศตวรรษที่
17 ในรัชกาลของพระเจาอาทิตยราชหรืออาทิตตราช กองทัพหริภุญชัยยกลงมารบกันกับกองทัพ
ขอมที่เมืองละโวหรือลพบุรี รวมทั้งมีการตอสูกับกองทัพเมืองละโวที่ยกขึ้นไปดวย มีการตั้งกัมโพช
คามที่เมืองหริภุญชัยและการเปนไมตรีตอกันทั้งสองเมือง7 อาจแสดงใหเห็นถึงการแพรอิทธิพลของ
ศิลปะขอมหรือลพบุรีขึ้นไปยังเมืองลําพูน ขณะเดียวกันศิลปะหริภุญชัยก็แพรลงมาเมืองละโว
เชนกัน
แมกระนั้นก็ตาม ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงมีขอสันนิษฐานวา อิทธิพล
ของศิลปะปาละอาจผานเข ามาสูศิลปะขอมได เมื่อคราวที่มหาวิทยาลัยนาลันทาถูกพวกมุสลิม
ทําลายลงในพุทธศตวรรษที่ 18 คงมีพวกพระสงฆแตกสานซานเซ็นเขามาอยูในอาณาจักรขอม
เพราะในขณะนั้ น อาณาจั ก รขอมสมั ย พระเจา ชัย วรมั น ที่ 7 ก็นั บถื อพุ ท ธศาสนาลั ทธิ ม หายาน
5

อานรายละเอียดไดที่ ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย,
2543), 7-9 และ 273-282.
6
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2510), 19-20.
7
พระโพธิรังสี, ผูแปล, คําแปลจามเทวีวงศ พงศาวดารเมืองหริภุญชัย, พิมพครั้งที่สาม (พระนคร : โรง
พิมพพิฆเนศ, 2515), 83-89. ; หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระพุทธรูปสัมฤทธิส์ มัยศรีวิชัยหรือหริภุญชัยใน
พิพิธภัณฑเมืองโบราณ,” เมืองโบราณ 2, 3 (เมษายน-มิถุนายน, 2519) : 12.

3

เชนเดียวกัน พระพุทธรูปบางองคในศิลปะขอมสมัยบายนจึงมีการครองจีวรแบบปาละ คือ ภายใต
ชายจีวรสั้นเหนือพระอังสาซายจะมีขอบจีวรพาดตอลงไปผานขอพระหัตถและพระโสณี (ตะโพก)
ซาย อยางไรก็ดีมงกุฎเทริดแบบปาละก็ยังไมปรากฏในศิลปขอมสมัยบายนกลับไปปรากฏแกรูป
เทพธิดาในศิลปขอมสมัยหลังบายนราวพุทธศตวรรษที่ 18-198 เปนเหตุใหมีขอสงสัยวารูปแบบของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยจะไดรับอิทธิพลศิลปะปาละมาจากทางใด
ระหวางสายอิทธิพลที่ผานพุกาม หรือสายอิทธิพลที่ผานขอม
ดวยเหตุนี้ ประเด็นเกี่ยวกับที่มาทางดานรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่
พบในประเทศไทย จึงสมควรไดมีการตรวจสอบและพิจารณาวาเปนอยางไร ซึ่งจะทําใหทราบถึง
ที่มาดานรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยอยางชัดเจนมากขึ้น
สวนคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องที่พบในประเทศไทย มักจะอาศัยการตีความคติการ
สรางจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอม และยังมีปญหาทางดานการตีความวาเกี่ยวของกับคติ
เรื่องใด เนื่องจากมีนักวิชาการใหความคิดเห็นที่แตกตางกันไป ดังนี้
(1) พอล มุส (Paul Mus) อธิบายวา พระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น หมายถึง สัมโภคกาย
ขณะที่พระพุทธรูปนาคปรกหมายถึง ธรรมกาย และนิรมาณกายแสดงอยูในรูปของ
พระพุทธรูปครองจีวรธรรมดา9
(2) โดโรธี เอช. ฟกเกิล (Dorothy H. Fickle) เชื่อวา พระพุทธรูปทรงเครื่องนาจะเปนการ
แสดงออกถึ ง ความสั ม พั น ธ กั บ คติ เ รื่ อ ง “จั ก รวาทิ น ” (Cakravartin)
ซึ่ ง ขยาย
แนวความคิดครอบคลุมเรื่อง “พุทธราชา” อันพัฒนามาจากลัทธิเทวราชานั่นเอง10 และ
สอดคลองกับความคิดเห็นของ ศ.ฌอง บวสเซอลีเยร (Prof. Jean Boisselier) ซึ่งให
เหตุผลเพิ่มเติมวา เรื่อง “จักรวาทิน” ใชเปนบริบททางดานการเมืองและศาสนา เพื่อ
ความชอบธรรมในการแผขยายอํานาจการปกครองของอาณาจักรขอม11

8

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยศรีวิชัยหรือหริภุญชัยในพิพิธภัณฑเมือง
โบราณ,” 8.
9
อางถึงใน Marilia Albanse, Angkor : Splendors of the Khmer Civilization (Bangkok : River Books,
2002), 89.
10
Dorothy H. Fickle, “Crowned Buddha Images in Southeast Asia,” ใน ศิลปและโบราณคดีใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517), 109, 113.
11
Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture (New york & Tokyo : Weatherhill, 1975), 118.
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(3) ยอรจ เซเดส (George Cœdès) กลับสรุปวา พระพุทธรูปนาคปรกทั้งหมด (ทั้ง
ทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง) อาจหมายถึงพระอาทิพุทธ เพราะมีจารึกอางถึงเรื่อง
ดังกลาว12
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาพระพุทธรูปทรงเครื่องบางประเภท ทั้งเปนพระพุทธรูปทรงเครื่อง
องคเดี่ยวและพระพุทธรูปทรงเครื่องในประติมากรรมหมูสามองค ยังมีการตีความเพิ่มเติมอีก คือ
พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกซึ่งมีวัตถุบางอยางอยูในพระหัตถ อาจหมายถึง พระไภษัชยคุรุ
ไวฑูรยประภา13 พระพุทธรูปทรงเครื่องเรียงกันสามองค อาจหมายถึง คติตรีกาย หรือพระพุทธรูป
ทรงเครื่องขนาบขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตา อาจหมายถึง คติ
รัตนตรัยมหายาน14
เพราะฉะนั้น เพื่อหาคําอธิบายเกี่ยวกับคติการตีความการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะ
ขอมที่พบในประเทศไทยและที่มาของคติแตละคติวาเปนอยางไรบางนั้น จึงควรศึกษาวิเคราะหและ
มีการทบทวนใหมเกี่ยวกับคติเรื่องพระพุทธรูปทรงเครื่องอยางละเอียด โดยอาศัยบริบทตางๆ ไมวา
จะเปนแหลงที่พบ องคประกอบของพระพุทธรูป จารึก และคัมภีรประกอบกัน
อนึ่ง จากการศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง15 จะพบวา ผลการศึกษาเปน
ลักษณะการรวบรวมพระพุทธรูปทรงเครื่องในแตละอาณาเขต แตละยุคสมัย และมุงเนนเพียงคติ
12

George Cœdès, “Bronze Khmers,” Ars Asiatica V (1923) : 37.
หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : อมรินทรพ
ริ้นติ้งกรุพ จํากัด, 2535), 498-499.
14
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 298.
15
การศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง มีดังนี้คือ
(1) Dorothy H. Fickle, “Crowned Buddha Images in Southeast Asia,” ใน ศิลปและโบราณคดีใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517), 85-119.
(2) ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “ภาพชุดพระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริด ศิลปะลพบุรี,” เมืองโบราณ 11, 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2528) และ “พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดในประเทศไทย,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ
ภาคตนประจําปการศึกษา 2529) : 93-103.
(3) ศศี ยุกตะนันท, “คตินิยมในการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา” วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2532.
(4) จารุณี อินเฉิดฉาย, “พระพุทธรูปทรงเครื่อง,” เมืองโบราณ 19, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2536) : 80-87.
13
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การสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องเปนสวนใหญ แตยังขาดการศึกษาถึงที่มาของรูปแบบศิลปกรรม
และการวิเคราะหคติการสรางอยางจริงจัง โดยเฉพาะพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบใน
ประเทศไทย
ดังนั้น การศึกษาถึงที่มาของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยวามี
แหล ง บั น ดาลใจและการผสมผสานรู ป แบบทางศิ ล ปกรรมอย า งไร รวมทั้ ง มี ค ติ ก ารสร า ง
พระพุทธรูปทรงเครื่องวาเปนเชนไร ยอมเปนการตรวจสอบและวิเคราะหเพื่อใหเห็นภาพเชื่อมโยง
ตอเนื่องและภาพพัฒนาการของพระพุทธรูปทรงเครื่องดังกลาวนั้นไดอยางกระจางมากขึ้น และจะ
เปนประโยชนตอการศึกษาศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยสืบไปดวย
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective)
1.เพื่อศึกษาถึงแหลงบันดาลใจและการผสมผสานรูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูป
ทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย เพื่อใหเห็นความแตกตางทางดานรูปแบบที่มาระหวาง
สายอิทธิพลศิลปะขอมกับสายอิทธิพลศิลปะพุกาม
2.เพื่อศึกษาถึงที่มาและการตีความของคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบ
ในประเทศไทย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.เพื่ อ ให ท ราบถึ ง แหล ง บั น ดาลใจและการผสมผสานรู ป แบบทางศิ ล ปกรรมของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
2.เพื่อใหทราบถึงคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย วามี
ความสัมพันธและไดรับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนามหายานอยางไรบาง
3.เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในแงมุมใหมที่
แตกตางจากงานศึกษาที่ผานมา
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
1.ศึกษาเฉพาะพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยเปนหลัก และศึกษา
พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะหริภุญชัย, พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอม และพระพุทธรูป
ไมทรงเครื่องในศิลปะเดียวกันประกอบ รวมถึงพระพุทธรูปแบบอูทองดวย เพื่อใชพิจารณาทางดาน
รูปแบบและคติ อันจะทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
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2.ศึกษางานประติมากรรมอื่นๆ เฉพาะที่เกี่ยวของเปนสวนเสริม เชน เทวรูป พระพิมพ แผน
พิมพดุนนูน และภาพสลัก เปนตน
ขั้นตอนของการศึกษา
การศึกษาจะใชวิธีแบบพรรณนา (Descriptive Research) และวิธีวิเคราะห (Analytical
Research) ตามขั้นตอนดังนี้
1.ขั้นรวบรวมขอมูล
- ศึกษาวรรณกรรมที่มีการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบใน
ประเทศไทย และวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งในแต ล ะยุ ค สมั ย
ประกอบดวย
- เก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม
2.ขั้นดําเนินการวิจัยและวิเคราะห
- นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าจั ด เรี ย งเป น ระบบแบ ง ประเภทและจั ด กลุ ม พระพุ ท ธรู ป
ทรงเครื่องโดยสังเขป
- ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงแหลงบันดาลใจและการผสมผสานรูปแบบ
ทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
- ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอม
ที่พบในประเทศไทย
3.ขั้นสรุปและเสนอผลการศึกษา

บทที่ 2
รูปแบบทีม่ าและคติของพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ภายหลังจากการสังคายนาพระไตรปฎกครัง้ ที่ 2 ในราวพุทธศตวรรษที่ 1 ประเทศอินเดีย
เกิดการแตกแยกในหมูพระสงฆ เนื่องจากพระภิกษุหมูห นึ่ง เรียกวา พวกวัชชีบุตรแหงเมืองเวศาลี
ไดแกไขพระวินัยบัญญัติ 10 ประการ (หรือเรียกวาวัตถุ 10 ประการ) ทําใหมีกลุมเห็นดวยและกลุม
คัดคาน จึงแตกแยกออกเปน 2 นิกาย คือ “เถรวาท” เพราะยังถือตามพระเถรพุทธสาวก กับ “อาจาริ
ยวาท” เพราะถือตามที่อาจารยแกไขในภายหลัง1 ตอจากนั้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 3 จนถึงตน
พุทธศตวรรษที่ 4 รัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราชแหงราชวงศเมารยะ (โมริยะ) มีการสังคายนา
พระไตรปฎกครั้งที่ 3 และครั้งนี้พระพุทธศาสนาไดแตกแยกออกเปน 18-20 นิกาย2
จนกระทั่ง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6-7 แนวความคิดของพุทธศาสนามหายานปรากฏ
เดนชัดขึ้น และเจริญรุงเรืองอยางมากในราชวงศกุษาณ พรอมกันกับชางผูสรางสรรคงานศิลปกรรม
กลาที่จะทํารูปพระพุทธเจาเปนรูปมนุษยขนึ้ เปนครั้งแรก โดยเชื่อกันวาอาจเกิดขึ้นในศิลปะคันธาระ
หรือศิลปะมถุรา3 ขณะเดียวกันก็มีการสรางรูปพระโพธิสัตว ซึ่งมีเครื่องทรง-เครื่องอาภรณอยาง
กษัตริยห รือชนชั้นสูง ดําเนินควบคูไปดวย ภายหลังเมื่อมีการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องอยาง
แพรหลายในศิลปะอินเดียสมัยปาละ จึงมีการหยิบยืมรูปแบบเครื่องทรงมาจากพระโพธิสัตวซึ่งมีมา
คูกันนั่นเอง
เนื่องจากแนวความคิดของพุทธศาสนามหายาน
มีความเชื่อเกีย่ วกับพระพุทธเจา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมวา พระองคทรงอยูสภาวะสูงสุดเหนือสรรพสิ่ง (Transcendental Buddha)
ทรงเปนมหาบุรุษ (Superhuman) ซึ่งแนวความคิดนี้คงเกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 8 ในนิกายหนึ่ง
ของนิกายมหาสังฆิกะ
จึงอาจเปนเหตุทําใหเกิดการพัฒนาขึ้นเปนแนวความคิดในการสราง
พระพุทธรูป
1

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 1-2.
เรื่องเดียวกัน, 2.
3
เนื่องจากยังมีขอถกเถียงกันอยูวาระหวางพระพุทธรูปสมัยคันธาระและพระพุทธรูปสมัยมถุราแบบใด
จะเกากวากัน คือ มีการสรางพระพุทธรูปเปนครั้งแรกกอนกัน อานรายละเอียดเพิ่มเติ่มไดที่ หมอมเจา สุภัทรดิศ
ดิศกุล,ศิลปะอินเดีย, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2545), 85-56.
2

7

8

ทรงเครื่องในเวลาตอมา4 ประกอบกันกับ ความคิดเรื่องการประดับตกแตงพระพุทธรูป ซึ่งเกิดขึ้น
จากประเพณีการถวายสิ่งของเพื่อเปนการเคารพบูชาตอพระพุทธรูป5
ตอมาภายหลังจึงมีการนํา
เครื่องประดับและเครื่องอาภรณมาสวมใสใหแกพระพุทธรูป จนกลายเปนพระพุทธรูปทรงเครื่อง6
ซึ่งการกระทําเชนนี้เปนไปเพราะวา พระพุทธเจาทรงอยูในฐานะเปนจักรวาทิน (จักรพรรดิแหง
จักรวาล) และทรงอยูในสภาวะสูงสุดเหนือสรรพสิ่ง7 อันเกี่ยวของกับแนวความคิดทางพุทธศาสนา
มหายานทีก่ ลาวไปขางตน

1.รูปแบบทางศิลปกรรมและคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในอินเดีย
1.1 รูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปทรงเครื่องในอินเดีย
1.1.1หลักฐานและขอสันนิษฐานเกีย่ วกับพระพุทธรูปทรงเครื่องระยะแรก
หลักฐานทางดานศิลปกรรม เทาที่พบเกาสุดเชื่อวา มีการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 7 ที่เมืองมถุรา เปนพระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงปางประทานอภัย (อภัยมุทรา) สลัก
ดวยศิลาทรายแดง8 (ภาพที่ 1) แตอยางไรก็ตาม ยังมีความคิดเห็นคัดคานวา รูปเคารพดังกลาวอาจจะ
เปนพระโพธิสัตวมากกวา เพราะการแสดงภาพ “พระพุทธเจา” และ “พระโพธิสัตว” ในระยะแรก
ของศิลปะอินเดียนัน้ จะแสดงออกมาเหมือนกัน บางครัง้ “พระโพธิสัตว” อาจจะหมายถึง พระศรี
ศากยมุนี (โคตมะ) ซึ่งเทียบเทากับ “พระพุทธเจา” และในรัชสมัยราชวงศกุษาณชวงตน ประติมาน
วิทยาของประติมากรรม (พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว) ก็ยังไมสามารถระบุไดแนนอน มีทั้งการ
ทรงอาภรณอยางหลากหลายและการปรากฏกายในรูปแบบที่อาจจะเปนตนเคาใหแกพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง ดังรูปขางตน9

4

Dorothy H. Fickle, “Crowned Buddha Images in Southeast Asia,” ใน ศิลปและโบราณคดีในประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517), 89-90.
5
Ibid., 100.
6
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2545), 133.
7
อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักวิชาการที่สนับสนุนเรื่องนี้ไดที่ Dorothy H.
Fickle, “Crowned Buddha Images in Southeast Asia,” 100-101.
8
Ananda K. Coomaraswamy, History of Indian and Indonesian Art (New Delhi: Munshiram
Manoharol, 1972), 56 ; Gordon H. Luce, Old Burma-Early Pagan, Vol.1 (Germany: J.J.Augustin, Gluckstadt,
1969), 186.
9
Ananda K. Coomaraswamy, History of Indian and Indonesian Art, 56.
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ตอจากนั้น ในศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ มีหลักฐานที่เขาใจวาเปนพระพุทธรูปทรงเครื่อง
แสดงอยูในภาพที่เรียกวา “การเปลี่ยนสภาวะของพระพุทธเจา” (Transfiguration of Buddha) ที่ถ้ํา
เจติยสถาน การลี (Karli) ทางทิศตะวันตกของอินเดีย (ภาพที่ 2) ซึ่งภาพแกะสลักนี้คงจะสรางขึ้นเมื่อ
คราวที่มีการเปลี่ยนแปลงศาสนาเปนถ้ําในพุทธศาสนามหายาน10 ภาพดังกลาวปรากฏอยูดานหนา
ทางเขา เปนภาพพระพุทธเจาประทับบนบัลลังก แสดงธรรมจักรมุทรา มีนาคสองตนรองรับอยูเบื้อง
พระบาท มีพระอวโลกิเตศวรและพระไมเตรยะขนาบขางพระองค อันอาจจะหมายถึงการแสดงคติ
เรื่อง สัมโภคกาย เหนือพระเศียรของพระองคเปนเทวดาแบกมงกุฎเพื่อจะมาสวมใหแดพระพุทธ
องค11
1.1.2 การแพรหลายของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะอินเดียสมัยปาละ
ในระยะเวลาตอมา ศิลปะอินเดียแบบปาละ ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
เกิดมีการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องขึ้น เปนพระพุทธรูปทรงเพียงกรองศอทับบนการครองจีวร
พบที่เมืองมคธ แควนพิหาร โดยพระพุทธรูปองคนี้สามารถกําหนดอายุไดจากจารึก ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 13-1412 และจากนั้นจึงนิยมสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องอยางแพรหลาย ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 17 จนกระทั่งถึงศิลปะอินเดียแบบเสนะ คือ ปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 17 จนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 1813 ไดสงอิทธิพลใหแกพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะเนปาล,
ศิลปะธิเบต และศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย
โดยสวนใหญ รูปแบบของพระพุทธรูป (ทั้งทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง) ในศิลปะปาละ
จะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะคุปตะสกุลชางสารนาถและสกุลชางมถุรา รวมถึงอิทธิพลจากศิลปะ
อินเดียตอนกลางดวย14 สวนรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยนี้ จะทรงเพียงมงกุฎซึ่งมี
แผนสามเหลี่ยมใหญ 3 แผนแซมดวยแผนสามเหลี่ยมขนาดเล็กซอนเหลื่อมกัน ทรงกุณฑลยาวปลาย
งอนจรดพระอังสาหรือบางครั้งมีชายผาปลิว และทรงกรองศอ
10

Benjamin Rowland, The Art and Architecture of India, Third Edition (USA: Penguin Books, 1967),

240.
11

Heinrich Zimmer, The Art of Indian Asia: Its mythology and transformation, Vol.1, Second Edition
(New York: Pantheon books, 1960), 250-251. ; Benjamin Rowland, The Art and Architecture of India, 240-242.
แตเขาใหความคิดเห็นแตกตางออกไปเล็กนอยวา สิ่งที่เทวดาแบกเอาไวนั้นเปนสถูป อาจจะเปนสัญลักษณสื่อถึง
นิพพาน
12
Paul Mus, “Le Buddha Paré, Son Origine Indienne, Cakyamuni dans le Mahayanism Moyen,”
Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient 28 (1928) : 186-188.
13
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย, 161-162.
14
Susan L. Huntington, The Pala-Sena Schools of Sculpture (Leiden: E. J. Brill, 1984), 9-26.
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พระพุทธรูปประทับนั่ง โดยมากจะแสดงปางมารวิชัย (ภูมิปรรศมุทรา) ประทับนั่งขัดสมาธิ
เพชร (วัชรอาสน) อันเปนเอกลักษณของศิลปะอินเดียฝายเหนือ การประทับนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ทํา
ใหเกิดชายจีวรเหลือหนาพระเพลาคลี่ออกมาเปนรูปพัดหรือรูปครึ่งวงกลม ครองจีวรหมเฉียงไมมี
ริ้ว แตถาเปนพระพุทธรูปไมทรงเครื่องจะปรากฏจีวรเปนริ้ว ที่พระอังสาซายมีชายสังฆาฏิสั้นคลาย
เขี้ยวตะขาบ มีเสนตอจากชายสังฆาฏิพาดผานพระกรออกไป
พระพุทธรูปประทับยืน โดยมากแสดงปางประทานอภัย โดยแสดงอภัยมุทราดวยพระหัตถ
ขวายกขึน้ เสมอพระอุระโดยประมาณ สวนพระหัตถซายจับชายจีวรทอดขางพระวรกาย ครองจีวร
หมคลุมบางแนบเนื้อ ชายจีวรทั้งสองขางตกลงมาเทากันยับเปนริว้ คลายเขี้ยวตะขาบ อันเปนลักษณะ
เดนของศิลปะปาละประการหนึ่ง
รูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะอินเดียแบบปาละสามารถแบงตามวัสดุที่ใชใน
การสรางไดเปน 2 ประเภทคือ
(1) พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลา มักจะปรากฏแผนหลังเสมอ มีทั้งพระพุทธรูปประทับนั่ง
และพระพุทธรูปประทับยืน
สําหรับพระพุทธรูปประทับนั่ง (ภาพที่ 3-4) จะมีการทําเปนพระพุทธรูป 8 ปาง ซึ่ง
ประกอบดวย เหตุการณสังเวชนียสถาน 4 แหง คือ ตอนประสูติ ตอนตรัสรู ตอนปฐมเทศนา ตอน
ปรินิพพาน และเหตุการณมหาปาฏิหาริย 4 แหง คือ ตอนเสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส ตอนโปรด
ชางนาฬาคีรี ตอนปาลิไลย ตอนแสดงยมกปาฏิหาริย การจัดวางตําแหนงของภาพพุทธประวัตจิ ะ
แตกตางกันออกไปขึ้นอยูก ับความเหมาะสม แตตรงกลางนั้นจะเปนพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชยั
(ตอนตรัสรู) เสมอ
การที่พระพุทธรูป 8 ปางเปนที่นิยมทํากันมาก อาจเนื่องมาจากสรางขึ้นในพุทธศาสนา
นิกายตันตระยานที่ตองการจะแขงขันกับศาสนาฮินดู จึงเนนใหพุทธประวัตมิ ีองคประกอบดาน
ปาฏิหาริยหลากหลายและมีความสําคัญยิ่งขึ้น ประกอบกับเหตุผลทางดานเทคนิคและสุนทรียภาพที่
ไมตองการจะใหพื้นทีว่ างเปลาเมื่อประติมากรรมมีแผนหลัง
บางครั้งพระพุทธรูปประทับนั่งจะมีเพียงองคประกอบดานขางเปนรูปบุคคล
หรือ
องคประกอบทางดานบนเปนพระพุทธรูปสามองคเรียงกัน15 (ภาพที่ 5-6) เพื่อไมใหแผนหลังเหลือที่
วางมากเกินไป และสามารถใสเรื่องราวประกอบลงไปไดดวย

15

พระพุทธรูปสามองคเรียงกันในองคประกอบทางดานบนของแผนหลังของแผนหลัง อาจหมายถึง
พระอดีตพุทธ พระปจจุบันพุทธ และพระอนาคตพุทธ อางจาก David L. Snellgrove, editor, The Image of
Buddha (Tokyo: Kodansah International, 1978), 283.
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สําหรับพระพุทธรูปประทับยืน จะมีการทําพระพุทธรูปประกอบภาพพุทธประวัติ เปน
พระพุทธรูป 8 ปาง (ภาพที่ 7) และพระพุทธรูป 5 ปาง ซึ่งพบเพียงองคเดียว16 (ภาพที่ 8) ตรงกลางจะ
เปนพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางประทานอภัย
นอกจากนี้บางครั้งจะทําเปนพระพุทธรูป
ประทับยืนขนาบขางดวยพระพุทธรูปขนาดเล็กกวา แสดงปางประทานพร (วรทมุทรา) และจะมีการ
ประดับตกแตงดวยลวดลายอื่นๆ เชน รูปสถูป รูปฉัตร รูปบุคคลกําลังเหาะ เปนตน (ภาพที่ 9-10)
อาจไปเพราะเหตุผลทางดานเทคนิคและเหตุผลทางดานสุนทรียภาพดังที่กลาวขางตน
(2) พระพุทธรูปทรงเครื่องสัมฤทธิ์ (ภาพที่ 11-12) สามารถหลอขึ้นเปนประติมากรรม
ลอยตัวได แตมักจะมีแผนหลังมาประกอบดวย โดยจะมีการประดับแผนหลัง ทําเปนรูปซุม รูปฉัตร
หรือรูปเปลวไฟลอมรอบ (ประภาวลี) พบทั้งพระพุทธรูปประทับนั่งและพระพุทธรูปประทับยืน
บางครั้งอาจมีรูปบุคคลขนาบดานขางดวย
1.2 คติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะอินเดีย
คติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะอินเดีย
ตามแนวความคิดของพุทธศาสนา
มหายาน สามารถแบงคติหรือความหมายทางประติมานวิทยาโดยสังเขปเปน 3 แนวความคิด ซึ่งจะ
พยายามอธิบายถึงที่มาและการพัฒนาแนวความคิดของคติตางๆ ไดดังนี้คือ
(1) แนวความคิดเรื่อง พระพุทธเจาทรงอยูในสภาวะสูงสุดเหนือสรรพสิ่ง (Transcendental
Buddha) และคติเรื่อง ตรีกาย (Trikaya)
ความคิดเรื่อง “พระพุทธเจาทรงอยูในสภาวะสูงสุดเหนือสรรพสิ่ง” ปรากฏชัดในคัมภีร
สัทธรรมปุณฑิรีกสูตร ซึ่งแตงขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 717 เนื้อหาสําคัญในพระสูตรดังกลาว คือ
พระพุทธเจาแสดงธรรมบนยอดเขาคฤธรกูฏ (คิชฌกูฏ) โดยมีทั้งพระสาวกนับลานองค เทวดา มาร
พรหม มาสดับตรับฟงพระธรรมเทศนา รวมถึงพระโพธิสัตวหรือมหาสัตวตางๆ เพื่อสั่งสอนเรื่อง

16

พระพุทธรูป 5 ปาง ประกอบดวย (ซายลาง)ตอนเสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงส (ซายบน)ตอนตรัสรู
(ขวาบน)ตอนปาลิไลย (ขวาลาง)ตอนโปรดชางนาฬาคิรี และ (ตรงกลาง)พระพุทธเจาแสดงปางประทานอภัย อาง
จาก Pal Pratapaditya, Light of Asia : Buddha Sakyamuni in Asian Art (Los Angeles : Los Angeles County
Museum of Art, 1955), 58.
17
มาทราบแนชัดวาแปลจากภาษาสันสกฤตเปนภาษาจีน พ.ศ.798 อางจาก ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห,
ผูแปล, สัทธรรมปุณฑรีกสูตร, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : บริษัทสองศยามจํากัด, 2543), (9).
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การเขาถึงความเปนปจเจกพุทธ ทรงชี้ใหเห็นความสําคัญของการสมาทานโพธิสัตวธรรมบารมี เพื่อ
ชวยสรรพสัตวใหขามพนโอฆสงสารและตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา18
แนวความคิดขางตนนี้ พัฒนาขึ้นตอมาในนิกายมัธยมกะ (มาธยมิกะ) และมีแนวโนมสืบตอ
ยังนิกายโยคาจาร ในราวพุทธศตวรรษที่ 919 อันเปนตนกําเนิดที่มาของปรัชญาและความเชื่อเรื่อง
“ตรีกาย”20 ซึ่งประกอบดวย
ธรรมกาย เปนสาระหรือภาวะอันสําคัญของบรรดาพระพุทธเจา เปนกายที่จะเขาสูค วามรู
แจงถึงโพธิหรือนิพพาน ธรรมกายไดแก พระอาทิพุทธ
สัมโภคกาย หรือกายแหงความบันเทิง นั่นคือกายทิพยมีรัศมีรุงเรือง ซึ่งพระพุทธเจาจะ
ปรากฏใหเห็น สัมโภคกายนี้ ไดแก พระธยานิพุทธ
นิรมาณกาย หรือกายอันเนรมิตขึ้น คือ รางมนุษย (มานุษิพุทธ) ซึง่ พระโคตมพุทธหรือ
พระพุทธเจาองคอื่นๆ ปรากฏลักษณะทีแ่ ทจริงของพระองคใหเห็น21
(2) แนวความคิดเรื่อง พระพุทธเจาทรงเปนจักรวาทิน (Cakravatin)
แนวความคิดเรื่องจักรวาทิน ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจาทรงเปนจักรพรรดิแหงจักรวาลนั้น
ปรากฏอยูทั้งในพุทธศาสนาฝายหินยานและฝายมหายาน
แตฝายมหายานไดหยิบยืมและพัฒนา
แนวความคิดเรื่องจักรวาทินจากฝายเถรวาทใหขยายกวางมากขึ้นวา พระพุทธเจาทรงอยูเหนือสรรพ
สิ่ง (Transcendental Buddha) ดังเชนที่ปรากฏในคัมภีรสทั ธรรมปุณฑรีกสูตร บทที่ 13 ความวา
“...พระตถาคตอรหันตเจาทรงปกครองราชบัลลังก ในความเที่ยงธรรม ในสามโลก ซึ่ง
พระองคไดชยั ชนะดวยกําลังพระหัตถและคุณธรรมของพระองคเอง โลกทั้งสามของพระองคถูก
รุกรานดวยพญามารผูชั่วราย และแลวอารยะทหารของตถาคตเจาเขาตอสูกับพญามาร...พระตถาคต
อรหันตเจาผูเปรียบเสมือนพระธรรมิกราชในสามโลก
ทรงปกครองบานเมืองดวยความ
ยุติธรรม…”22
จากคัมภีรที่กลาวถึงพระพุทธเจาดังนี้ พระองคสามารถเปรียบไดกับ “สัมโภคกาย” ขณะ
ทรงสถิตอยูบนสวรรคชั้นดุสิต23 เมื่อพระพุทธเจาศากยมุนีประทับบนสวรรคชั้นดุสิต กอนจะจุตลิ ง
18

เรื่องเดียวกัน, (12). ; ส. ศิวรักษ [นามแฝง], ความเขาใจเรื่องมหายาน, พิมพครั้งที่สอง (กรุงเทพฯ :
บริษัทสองศยาม จํากัด, 2545), 34.
19
Dorothy H. Fickle, “Crowned Buddha Images in Southeast Asia,” 91.
20
ส. ศิวรักษ [นามแฝง], ความเขาใจเรื่องมหายาน, 35.
21
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2530), 80.
22
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, สัทธรรมปุณฑรีกสูตร, 221-222.
23
Dorothy H. Fickle, “Crowned Buddha Images in Southeast Asia,” 94-95.
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มาประสูติบนโลกมนุษยนั้น พระองคทรงมอบหมายงานใหแกพระไมเตรยะ (พระศรีอาริย
เมตไตรย) ซึ่งจะทรงเครื่องอยางกษัตริยและประทับบนบัลลังกเพื่อทําหนาที่แทนพระพุทธเจาศากย
มุนี ในสวรรคชั้นดุสิตตอมา24 แนวคิดของทางมหายานเห็นวาทุกสรรพสิ่งอยูในรูปทรงหนึ่งเดียว
คือ ธรรมกาย พระศากยมุนแี ละพระศรีอาริยเมตไตรยคือองคเดียวกัน เมื่อพระพุทธเจาศากยมุนีมา
ประสูติบนโลกเปนนิรมาณกาย พระศรีอาริยเมตไตรยก็คือ สัมโภคกาย ซึ่งประทับอยูบนสวรรคชั้น
ดุสิตนั่นเอง
(3) แนวความคิดเรื่อง พระอาทิพุทธ
แนวความคิดเรื่องพระอาทิพทุ ธนี้
นาจะพัฒนาขึ้นตอมาในพุทธศาสนามหายานนิกาย
มันตรยานหรือพุทธตันตระ (Mantrayana) ราวพุทธศตวรรษที่ 925 สําหรับพุทธศาสนามหายาน
นิกายมันตรยานขยายปรัชญาทางอุดมคติเบื้องตนวา นิพพานและโลกเปนสัจธรรมเพียงหนึ่งเดียว
แหงสุญญตา (ความวางเปลา) แตมนั ตรยานเห็นวาโลกเปนปรากฏกายแหงธรรมของพุทธเจา26 และ
เปนตนกําเนิดใหแกพุทธศาสนามหายานนิกายวัชรยาน
พุทธศาสนามหายานนิกายวัชรยาน (Vajrayana) กอเกิดแนวความคิดใหมที่จะสรางพระ
อาทิพุทธ พระชินะทั้งหาหรือพระอาทิพทุ ธประจําทิศทั้งหา พระโพธิสัตว เทพและเทพีตางๆ เชน
ตารา เปนตน รวมถึงคติมหาสุข จึงทําใหเกิดมีการสรางรูปเคารพอยางมากมายในนิกายนี้
“พระอาทิพุทธ” ตามคัมภีรคุณการุณฑวยุหะกลาวไววา “เมื่อปราศจากซึ่งทุกสิ่ง มีเพียงสัม
ภูที่ยังคงอยู นัน่ คือ สวยัมภู (ความเปนตัวตน) และพระองคมีมากอนทุกสรรพสิ่ง จึงเรียกวา พระ
อาทิพุทธ” พระอาทิพุทธจะแสดงเปนพระพุทธรูปทรงเครื่อง ซึ่งมีเครื่องทรงอยางพระโพธิสัตวหรือ
เครื่องอาภรณอยางกษัตริย27 ตอมาในชวงหลังพุทธศตวรรษที่ 15 พระวัชรธร (Vajradhara) ก็
หมายถึงพระอาทิพุทธ สวนพระวัชรสัตว (Vajrasattva) ก็กลายมาจากโพธิสัตววัชรปาณี ซึ่งถือ
กําเนิดมาจากธยานิพุทธอักโษภยะและดูเหมือนวาจะเกิดขึ้นกอนวัชรธร ทําใหมักสับสนวาเปนองค
เดียวกันอยูบอยครั้ง28
24

ความคิดนี้ปรากฏอยูในคัมภีรลลิตวิสตระ อางถึงใน รอยตํารวจโท แสง มนวิทูร, ผูแปล, คัมภีรลลิตวิ
สตระ (พระนคร : กรมศิลปากร, 2512), 484-492 และคัมภีรมหาวัสตุ อางถึงใน Edward J. Thomas, The History
of Buddhist Thought, second edition (London: Lowe & Brydone Ltd., 1951), 201.
25
พุทธตันตระมีการพัฒนาหลักการซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 4 ชวง/แนวความคิด คือ มันตรยาน,
วัชรยาน, สหัชยาน และกาลจักรยาน อางจาก ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 10.
26
Edward Conzé, Buddhism : Its Essence and Development (USA: Harper Torchbook, 1959), 188.
27
Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Third Edition (Japan : Charles E. Tuttle Company,
1997), 2-3.
28
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 51-52.
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“พระธยานิพทุ ธ” ถือกําเนิดมาจากพระอาทิพุทธ โดยการจัดแบงเปนธยานิพุทธทัง้ หา มี
มนตรประจําแตละองค มณฑล และตารา (นางคูบารมี) ทิศประจําของธยานิพุทธแตละองคมีดังนี29้
ตรงกลาง
เปนเขตของพระธยานิพุทธไวโรจนะ
ทิศเหนือ
เปนเขตของพระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ
ทิศตะวันออก เปนเขตของพระธยานิพุทธอักโษภยะ
ทิศใต
เปนเขตของพระธยานิพุทธรัตนสัมภาวะ
ทิศตะวันตก เปนเขตของพระธยานิพุทธอมิตาภะ
คติเรื่อง “มหาสุข” หมายถึง การรวมกันระหวางความกรุณาและปญญานําไปสูนิพพานหรือ
มหาสุข ซึ่งเปนตนกําเนิดการสรางประติมากรรมหมู 3 องค (Triad) อยางมากมายในเวลาตอมา
พุทธศาสนามหายานนิกายมันตรยานหรือนิกายวัชรยาน แพรหลายอยางมากในประเทศ
อินเดีย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-17 กอนจะแพรหลายในประเทศธิเบตและประเทศเนปาล
หลังจากที่มุสลิมบุกทําลายพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย และสืบเนื่องไปยังประเทศจีน ประเทศ
เกาหลีและประเทศญี่ปุน30

2.พระพุทธรูปทรงเครื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอนพุทธศตวรรษที่ 19
รูปแบบและคติของพระพุทธรูปทรงเครื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอนพุทธศตวรรษที่
19 ขอกลาวถึงเฉพาะรูปแบบศิลปกรรมของประเทศในภูมิภาคนี้ทเี่ กีย่ วของและเชื่อมโยงมาสูศิลปะ
ขอมที่พบในประเทศไทย
ซึ่งจะไดวิเคราะหถึงรูปแบบและคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ดังกลาวในบทตอไป
2.1 ประเทศพมา
สําหรับประเทศพมานั้น ชวงระยะเวลาสมัยราชวงศพุกาม (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-19)
เปนชวงที่เจริญรุงเรืองทั้งทางดานศิลปะและวัฒนธรรม และเปนชวงเวลาสําคัญที่แสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลของพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะสงใหแกทางภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย

29
30

เรื่องเดียวกัน, 52.
Dorothy H. Fickle, “Crowned Buddha Images in Southeast Asia,” 98.

15

2.1.1 รูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะพุกาม
รูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะพุกาม ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากศิลปะอินเดีย
แบบปาละ-เสนะ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-1831 และ
พัฒนาขึ้นเปนเอกลักษณของตนเอง โดยมีพื้นฐานจากรสนิยมทองถิ่นคือ ศิลปะปยู (Pyu) และศิลปะ
ศรีเกษตร (Sri Ksetra) แทรกอยู
ลักษณะเครื่องทรงของพระพุทธรูปจะทรงมงกุฎเทริดคลายศิลปะแบบปาละ คือ มงกุฎ
เทริดเปนแผนสามเหลี่ยมขนาดใหญ 3 แผน แซมดวยแผนสามเหลี่ยมขนาดเล็กซอนเหลื่อมกัน ทรง
กุณฑลปลายงอนยาวจรดพระอังสา บางองคจะไมทรงกุณฑล แตจะมีลักษณะคลายชายผาซึ่งผูก
หอยลงมาและทัดพระกรรณรูปดอกไม และทรงกรองศอเปนแผงรูปสามเหลี่ยมหรือรูปครึ่งวงกลม
ไมมีลวดลายมากมายนัก
พระพุทธรูปนัง่ โดยมากจะแสดงปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ซึ่งไดรับอิทธิพล
มาจากศิลปะปาละ การประทับนั่งขัดสมาธิเพชรทําใหเกิดชายจีวรเหลือเหนาพระเพลาคลี่ออกมา
เปนรูปพัดหรือรูปครึ่งวงกลม แตบางองคพบวาไมมกี ารทํารายละเอียดดังกลาวนีแ้ ลว อาจเปน
เพราะวาชางเลือกที่จะลดทอนรูปแบบบางอยางลงไป พระพุทธรูปครองจีวรหมเฉียง ปรากฏชาย
สังฆาฏิที่พระอังสาซายสั้นคลายเขี้ยวตะขาบ มีเสนตอจากชายสังฆาฏิพาดผานพระกรออกไป
นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่ง
ซึ่งปรากฏคูกับพระพุทธรูปไม
ทรงเครื่องแสดงปางมารวิชยั แตพบเพียงชิ้นเดียว นาจะมีความหมายทางประติมานวิทยาวาเปนพระ
ศรีอาริยเมตไตรย (พระไมเตรยะ) โดยจะกลาวถึงตอไป
พระพุทธรูปประทับยืน พบทั้งแสดงปางประทานอภัย ปางประทานพร และแสดงวิตรรก
มุทราสองพระหัตถ พระพุทธรูปประทับยืนยังคงไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะปาละอยางมาก ทั้งการ
ครองจีวรและชายจีวรทั้งสองขางตกลงมาเทากันยับเปนริว้ คลายเขี้ยวตะขาบ แตก็มบี างที่คลี่คลาย
เปนชายจีวรทีต่ กลงมาเรียบและไมเปนริ้วแลว สวนการแสดงมุทรานั้นคงไดรับอิทธิพลจากศิลปะ
ปาละที่พบการแสดงปางประทานอภัยและปางประทานพร แตการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
นั้น นาจะมีอิทธิพลจากศิลปะทวารวดีหรือศิลปะปยูซึ่งไดรับอิทธิพลศิลปะทวารวดีอกี ทอดหนึ่ง

31

อยางไรก็ตาม ตนกําเนิดของพระพุทธรูปในประเทศพมานั้น ก็มีอิทธิพลมาจากศิลปะทวารวดี เชน
พระพุทธรูปบางองคที่พบในพุกามก็แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะทวารวดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงมุทรา
เดียวกันทั้งสองพระหัตถ นอกจากนี้ก็ชวนใหนึกถึงศิลปะปยู ซึ่งอาจเปนงานชางปยูที่ยังคงมีอยูในพุกาม อางจาก
H.G.Quaritch Wales, Early Burma-Old Siam (London: Golden Square, 1973), 60-61.
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มีขอนาสังเกตวา พระพุทธรูปประทับยืนทัง้ ทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง จะปรากฏเสนนูน
ระหวางขาทั้งสองขาง ซึ่งเกิดจากชางตองการแสดงใหเห็นถึงสบงบางแนบพระวรกาย และ
กลายเปนเอกลักษณประการหนึ่งในศิลปะพุกาม
รูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะพุกาม สามารถแบงตามวัสดุที่ใชในการสราง
ไดเปน 3 ประเภท คือ
(1) พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลา พบทั้งพระพุทธรูปประทับนั่งและพระพุทธรูปประทับยืน
และมักจะปรากฏแผนหลังเสมอ เพื่อชวยปองกันมิใหประติมากรรมหักไดงาย ตามแบบที่พบใน
ศิลปะปาละ
สําหรับพระพุทธรูปประทับนั่ง มีทั้งเปนองคเดี่ยว (ภาพที่ 13) พระพุทธรูป 8 ปาง (ภาพที่
14) พระพุทธรูป 15 ปาง (ภาพที่ 15) และปรากฏคูกับพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชยั (ภาพที่ 16)
พระพุทธรูป 8 ปาง และพระพุทธรูป 15 ปาง มีรูปแบบคลายกับศิลปะปาละ แตการประดับ
ในพื้นที่ของแผนหลังในศิลปะพุกาม จะคอนขางอัดแนนเต็มเนื้อที่มากกวาการประดับแผนหลังใน
ศิลปะปาละ สวนพระพุทธรูป 15 ปางเปนรูปแบบที่มีเฉพาะในศิลปะพุกาม ซึ่งเปนการสรางสรรค
ขึ้นใหม ประกอบดวยพุทธประวัติจากพระพุทธรูป 8 ปาง และเพิ่มสัตตมหาสถานอีก 7 แหง32
สําหรับพระพุทธรูปประทับยืน พบเพียงการทําเปนองคเดี่ยวประทับยืนบนฐานบัว (ภาพที่
17) พระหัตถทั้งสองขางหักหายไป แตสนั นิษฐานวาอาจแสดงอภัยมุทราหรือวิตรรกมุทราสองพระ
หัตถ ซึ่งนาจะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะทวารวดีหรือศิลปะปยูตามทีก่ ลาวไปขางตน
(2) พระพุทธรูปทรงเครื่องโลหะ วัสดุที่ใชมีทั้งทองคํา (ทองคํานุนดูน) ทองแดงผสม
(copper alloy) และสัมฤทธิ์ พบทั้งพระพุทธรูปประทับนั่งและพระพุทธรูปประทับยืน
ทั้งพระพุทธรูปประทับนั่งและพระพุทธรูปประทับยืน (ภาพที่ 18-20) สามารถหลอเปน
ประติมากรรมลอยตัว โดยไมปรากฏแผนหลังมาประกอบเหมือนศิลปะปาละ

32

สัตตมหาสถาน หมายถึง สถานที่สําคัญ 7 แหงที่พระพุทธองคประทับแหงละ 7 วัน (1 สัปดาห) หลัง
การตรัสรู ประกอบดวย โพธิบัลลังก, อนิมิสเจดีย, รัตนจงกรมเจดีย, รัตนฆรเจดีย, อัชปาลนิโครธ, มุจลินทพฤกษ
และราชายตนพฤกษ อางจาก ฉัตรแกว สิมารักษ, “ประติมากรรมปูนปนรูปเทพชุมนุมประดับผนังวิหารเจ็ดยอด
วัดเจ็ดยอด (มหาโพธาราม) จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 15-16.
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(3) พระพุทธรูปทรงเครื่องไมจําหลัก (ภาพที่ 21-22) พบเปนจํานวนนอย อาจเนือ่ งมาจาก
เปนวัสดุที่ไมทนทานและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาในระยะสั้นกวาวัสดุอื่นๆ แตทวางานชางใน
ศิลปะพมาสมัยหลังพุกามกลับนิยมใชไมในงานศิลปกรรมทั้งสถาปตยกรรมและประติมากรรม33
ดวยขอจํากัดทางดานเทคนิคของประติมากรรมไม ทําใหพระหัตถของพระพุทธรูปจะตอง
ติดกับพระอุระเพื่อปองกันมิใหหกั ไดงาย นอกจากนี้ยงั มีการตีความกันวา พระพุทธรูปทรงเครื่อง
ไมจําหลักนี้อาจหมายถึงพระโพธิสัตวมากกวา34
2.1.2 คติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะพุกาม
คติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะพุกามคงไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะปา
ละเปนสวนใหญ แตอยางไรก็ตาม คติบางคติก็มีการพัฒนาขึ้นในศิลปะพุกามเอง เชน คติการสราง
พระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งหมายถึงพระศรีอาริยเมตไตรย
คติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่อง
สามารถแบงไดดังนี้คือ
(1) คติเรื่อง พระชมพูบดี (Jambupati)
พระพุทธรูปทรงเครื่องในพมา เปนที่รูจักกันดีวา “ชมพูบดี”35 โดยกลุมชนในประเทศพมา
จะเรียกชื่อพระพุทธรูปแตกตางกันไป ดังนั้นในระยะแรกพระพุทธรูปทรงเครื่องในพมาที่เรียกวา
“ชมพูบดี” จึงหมายถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องอยางกษัตริยหรือจักรพรรดิเทานั้น
แตตอมามีการแตงเติมเรื่องราวเกีย่ วกับ “ชมพูบดี” ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจาตอนปราบพระ
ยาชมพูบดี โดยเนื้อเรื่องมีอยูว า
“สมัยหนึ่งพระพุทธเจาประทับสําราญพระอิริยาบถอยู ณ พระเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน
พระนครราชคฤห แควนมคธ ครั้งนั้นมีพระราชาองคหนึ่งทรงพระนามวาชมภูบดี เถลิงถวัลยราช
สมบัติ ณ พระนครปญจาละ พระองคทรงสมบูรณดวยอิสริยยศและบริวารยศ จะหาผูเสมอเหมือน
มิไดในชมพูทวีปในสมัยนั้น ดวยเหตุอันนี้พระเจาชมภูบดีจึงสําคัญพระทัยผิดคิดเห็นวาไมมใี ครใน
โลกจะสามารถสูรบกับพระองคได อยูมาวันหนึ่งเปนวันพระจันทรเต็มดวง พระเจาชมภูบดี ได
ทอดพระเนตรเห็นพระนครราชคฤหรุงเรืองยิ่งนัก มีปราสาทราชวังกวางใหญไพศาล ทรงปรารถนา
จะใหพระเจาพิมพิสารตกอยูในอํานาจของพระองค จึงแสดงฤทธิ์ใหประจักษแตไมสามารถจะขมขี่
พระเจาพิมพิสารได ทั้งนี้เปนดวยพุทธานุภาพคุมครองไว พระพุทธเจาทรงเห็นเหตุนั้นทรงหมายจะ
ศศี ยุกตะนันท, “คตินิยมในการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2532), 46.
34
Gordon H. Luce, Old Burma-Early Pagan, Vol.3, plate.420-421.
35
Ibid., 184.
33

18

ทรมานพระเจาชมภูบดีใหพา ยแพพระฤทธิ์ จึงทรงนิรมิตพระวรกายของพระองคใหปรากฏเปนพระ
เจาราชาธิราช ทรงทําพระเวฬุวนั ใหเปนเหมือนพระนครหลวง เมื่อพระเจาชมภูบดีไดทอดพระนคร
เห็นพระนครของพระเจาราชาธิราชมั่งคั่งสมบูรณกวานครของพระองค ไดเฝาพระราชาธิราชและ
ทรงสดับพระราชบริหารมีประการตางๆ ก็ยอมแพพระฤทธิ์พระเจาราชาธิราช
เมื่อพระพุทธเจาทรงทรมานพระเจาชมภูบดีใหทรงละทิษฐิมานะอันผิดไดแลว จึงทรงคลาย
ฤทธิ์ใหพระเจาชมภูบดีไดทอดพระเนตรเห็นพระสรีระอันแทจริงของพระองค และทรงแสดงธรรม
เทศนาจนพระเจาชมภูบดีก็ทรงสละราชสมบัติขอบรรพชาอุปสมบท”36
เปนไปไดวา เรื่องราวนี้จะแตงขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 โดยพระภิกษุสงฆชาวมอญ
ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากนั้นจึงแพรหลายไปทั่วทั้งในประเทศพมา,ไทยและลาว ดังที่พบ
หลักฐานทางดานศิลปกรรมอยางแพรหลายตอมาในชวงพุทธศตวรรษที่ 21-2237
สวนคัมภีรที่พบเกี่ยวกับคติ “พระชมพูบดี” ซึ่งหมายถึงตอนโปรดชมพูบดี ในประเทศพมา
ประเทศไทย และประเทศลาว พบวาแตงเปนภาษาบาลี อีกทั้งเรื่องราวในตอนนีไ้ มปรากฏในคัมภีร
ทางพุทธศาสนาของประเทศอินเดียหรือประเทศลังกาเลย แมแตทางเหนือของประเทศอินเดีย ทําให
เชื่อไดวาแนวความคิดนี้นาจะเกิดขึน้ ในพุทธศาสนาฝายเถรวาท ในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต มากกวาจะเกิดขึน้ ในพุทธศาสนาฝายมหายาน38
(2) คติเรื่อง จักรวาทิน
แนวความคิดเรื่อง “จักรวาทิน” ในพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะพุกามคงไดรับอิทธิพลมา
จากทางเหนือของอินเดีย คือศิลปะอินเดียแบบปาละ เชนเดียวกันกับรูปแบบทางศิลปกรรม แตคงมา
ปรับใหเขากับพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่มีมากอนหนาสมัยพุกาม โดยมีการผสมผสานแนวความคิด
เรื่อง “พระพุทธเจา” กับ “จักรวาทิน” ซึ่งมีความเกีย่ วเนือ่ งกับเรื่อง “ธรรม” กลาวคือ ธรรมในกรณี
พระพุทธเจาเปนธรรมทางอุตตระ สวนในกรณีจกั รวาทินเปนธรรมทางโลกียะ และทั้งสองเรื่องก็
สัมพันธกับ “จักร” ซึ่งใชประดับบนสถูปดวย39
36

หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “เรื่องพระทรงเครื่อง,” ใน เรื่องโบราณคดี (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ
จํากัด, 2531), 247-248
37
ตัวอยางพระยาชมพูบดีในศิลปะลานนาประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 มีจารึกที่ฐานวา พระมหาชมพู
สรางขึ้นเพื่อทํานุบํารุงพระศาสนา อางจาก A.B. Griwold, “The Conversion of Jambupati,” Artibus Asiae 24
(1961) : 295-296.
38
Dorothy H. Fickle, “Crowned Buddha Images in Southeast Asia,” 88.
39
Paul Strachan, Imperial Pagan Art and Architecture of Burma (Hawaii : University of Hawaii Press,
1989), 31.
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(3) คติเรื่อง พระศรีอาริยเมตไตรย (พระอนาคตพุทธ)
คติเรื่อง “พระศรีอาริยเมตไตรย” หรือ “พระไมเตรยะ” นั้น มีปรากฏมานานแลวตั้งแตสมัย
อินเดียโบราณ
โดยพบหลักฐานการทําภาพสลักนาคเกสรซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของพระองค40
จากนั้นก็มีการสรางงานศิลปกรรมพระศรีอาริยเมตไตรยเปนรูปบุคคล
ทั้งในฝายพุทธศาสนา
หินยาน (เถรวาท) และฝายมหายาน
อยางไรก็ตาม ประติมานวิทยาของพระศรีอาริยเมตไตรยเริ่มมีความแนชัดตามที่ระบุไวใน
คัมภีรทางฝายมหายาน41 ในอินเดียสมัยหลังคุปตะ ถึงสมัยปาละ-เสนะ กลาวคือ พระองคจะมี 2
หรือ 4 พระกร มักจะทรงเครื่องแบบกษัตริย แตบางครั้งก็แสดงเปนเหมือนนักบวช เกลาผมเปน
ชฎามงกุฎและหมหนังกวาง สัญลักษณสําคัญที่มักจะทรงถือ คือ ดอกนาคเกสร แส หรือกลศ (หมอ
น้ําอมฤต) และจะมีสถูปประดับบนศิราภรณหรือพระเกศา
ขณะที่พระศรีอาริยเมตไตรยในประเทศพมา ก็มีรูปแบบทางประติมานวิทยาเชนเดียวกับ
ประติมานวิทยาในประเทศอินเดีย แตกลับพบวา มีอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงเปนพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง ดังที่พบหลักฐานมาตั้งแตศิลปะปยู คือ พระพิมพสัมฤทธิ์เปนรูปบุคคลเรียงกัน 3 องค
(Triad) (ภาพที่ 23) ซึ่งนาจะหมายถึง พระอดีตพุทธ พระปจจุบันพุทธ และพระอนาคตพุทธ (พระ
ศรีอาริยเมตไตรย) โดยแสดงรูปพระอนาคตพุทธเปนพระพุทธรูปทรงเครื่อง42 และพบหลักฐานใน
ศิลปะพุกาม คือ พระพุทธรูปทรงเครื่องนั่งลลิตาสนะคูกับพระพุทธรูปไมทรงเครื่อง (ภาพที่ 16) ซึ่ง
มีการตีความวา เปนพระปจจุบันพุทธ และพระอนาคตพุทธ (พระศรีอาริยเมตไตรย)43
ดังนั้น คติเรื่องพระพุทธรูปทรงเครื่องหมายถึง พระศรีอาริยเมตไตรย สันนิษฐานวานาจะ
เกิดขึ้นเองในประเทศพมา ภายใตพุทธศาสนาฝายเถรวาท ในชวงปยู กอนจะมารับพุทธศาสนาฝาย
มหายานเขาไปผสมผสานในสมัยพุกาม แตถึงกระนั้นการตีความพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะ
พุกามวา หมายถึงพระศรีอาริยเมตไตรยหรือไมนั้น ยังตองอาศัยบริบทที่พบรวมกันมาชวยในการ
ตีความดวย
40

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ดํารงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 46.
41
คัมภีรตางๆ ในฝายมหายาน เชน คัมภีรอรรถมัญชุศรีมูลกัลป, คัมภีรสาธนะ, คัมภีรสาธนมาลา, คัมภีร
นิสบันนาโยคาวลี เปนตน อางจาก S.K. Saraswati, Tantrayana Art : An Album (Calcutta : The Asiatic Society,
1977), 15. ; B. Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography Based on the Sadhanamala and other cognate
Tantric texts of rituals (New Delhi : Cosmo, 1924), 78-80.
42
Gordon H. Luce, Old Burma-Early Pagan, Vol.1, 189-190.
43
Paul Strachan, Imperial Pagan Art and Architecture of Burma, 32.
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2.2 ประเทศกัมพูชา
สําหรับประเทศกัมพูชานั้น ชวงระยะเวลาที่ปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องอยูในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 17-18 ซึ่งตรงกับศิลปะขอมแบบนครวัดถึงศิลปะขอมแบบบายน อันจะเปนแรงบันดาล
ใจสําคัญใหแกพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยอยางสังเกตเห็นไดชัด
หลักฐานทางดานศิลปกรรมของพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เชื่อกันวาเกิดขึ้นครั้งแรก คือ ภาพ
สลักพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกบนทับหลังดานทิศใต และพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
บนทับหลังดานทิศตะวันตก ที่ปราสาทองคกลาง ของปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา44 แต
ตอมา ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเสนอแนวความคิดเห็นใหมวา ภาพสลักของพระพุทธรูป
ทรงเครื่องซึ่งอยูบนลานชั้นนอกทางดานทิศตะวันออกของปราสาทหินพิมายแหงเดียวกันนี้ นาจะ
เปนแบบที่เกาที่สุดในปราสาทหินพิมาย45 เนื่องจากรูปแบบทางศิลปกรรมมีความเกาแกกวาทับหลัง
ชิ้นอื่นๆ ในปราสาทหินพิมาย เพราะฉะนั้นอาจกลาวไดวา ทับหลังซึ่งอยูบนลานชั้นนอกทางดาน
ทิศตะวันออกของปราสาทหินพิมาย
จึงควรเปนหลักฐานทางดานศิลปกรรมของพระพุทธรูป
ทรงเครื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรกมากกวา
ทับหลัง ซึ่งปรากฏภาพสลักพระพุทธรูปทรงเครื่องดังกลาวขางตน ที่ปราสาทหินพิมาย
เรียงตามลําดับเวลา โดยอาศัยการกําหนดอายุจากรูปแบบศิลปกรรม ดังนี้คือ
- ทับหลังทีล่ านชั้นนอกทางดานทิศตะวันออก (ภาพที่ 24) แสดงภาพพระพุทธรูป
ทรงเครื่องประทับยืนอยูภ ายในซุม เรียงตอกันไป พระพุทธรูปเหลานี้แสดงวิตรรกมุทราสองพระ
หัตถ อันแสดงใหเห็นวาไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะทวารวดีทางภาคกลางของประเทศไทย แตผา
ทรงคือสบงนั้น คงดัดแปลงมาจากผานุงสตรีของประติมากรรมขอมแบบบาปวน (ราว พ.ศ.16001650) คือ ผาจีบเปนริ้ว มีชายจีบหนา ปลายเปนรูป “หางปลา” หอยอยูขางหนา นอกจากนีย้ ังคาด
รัดประคดเปนผาแบน มีชายผูกเปนหวงอยูต รงกลางและมีอุบะเล็กๆ หอยประดับ อันแสดงถึงศิลปะ
ขอมแบบบาปวนอีก จากขอพระหัตถทั้งสองมีชายจีวรเปนริ้วทางดานในตกลงมาทั้งสองขาง ดังนั้น
ทับหลังชิ้นนี้อาจสลักขึ้นกอน พ.ศ.1650 เล็กนอย46
- ทับหลังที่ลานชั้นนอกทางดานทิศตะวันออก อีกชิ้นหนึ่ง (ภาพที่ 25) ตรงกลางสลักเปน
พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ คงสลักขึ้นหลังทับหลังภาพที่ผานมา (ภาพ
44

ชอง บวสเซอลีเย, ประติมากรรมขอม, ทรงแปลโดย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : กรุง
สยามการพิมพ, 2515), 54.
45
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทองอารยธรรม: การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพธุรกิจกาวหนา, 2540), 234.
46
เรื่องเดียวกัน, 233-234.
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ที่ 24) เล็กนอย เพราะเหตุวารัดประคดนั้นทําเปนลวดลายเครื่องประดับคลายกับวาทําดวยเพชร
พลอย ชายจีบดานหนาของสบงก็โคงขึ้นเล็กนอย แทนที่จะตกลงมาตรงๆ ทับหลังแบงออกเปน 2
สวน คือ ดานบนเปนพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิ ดานลางเปนภาพนางอัปสรกําลังฟอนรํา มีแนว
ลายเม็ดประคําคั่น พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิทางดานบน ทรงกุณฑลและครองจีวรแบบแปลกๆ
(ภาพที่ 26) คือ ที่พระศอมีขอบนูนคลายกับวาครองจีวรหมคลุม แตใตพระกัจฉะ (รักแร) ดูวางเปลา
คลายกับไมไดครองจีวรเชนนั้น บนพระอังสาซายมีผาหม ซึ่งอาจเปนสังฆาฏิพาดเฉวียงลงมายังบัน้
พระองคดานขวา และเลยสอดหายเขาไปภายใตสบง เหนือพระอังสาซายนั้นเองมีชายผาเล็กๆ หอย
ลงมาจากทางดานหลังซึ่งอาจจะเปนชายสังฆาฏิ47
- ทับหลังดานทิศใตที่ปราสาทองคกลาง ภาพสลักบนทับหลังของคูหาดานทิศตะวันตกของ
ซุมประตูทางเขาดานทิศใตทาํ เปนรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกซึ่งประดิษฐานอยูเหนือคาน
หาม คงจะเปนภาพเลาเรื่องเกี่ยวกับการอัญเชิญประติมากรรมรูปเคารพสําคัญ คือ พระพุทธรูปนาค
ปรกมาประดิษฐาน ณ โบราณสถานแหงนี้ หรืออาจจะเปนภาพเลาเรื่องเกี่ยวกับงานฉลองประจําปที่
มีการแหแหนพระนาคปรกจําลองจากโบราณสถานไปยังที่ตางๆ48
- ทับหลังที่ซุมประตูดานทิศตะวันออกบริเวณปราสาทหินพิมาย (ภาพที่ 27) ตรงกลางสลัก
เปนพระพุทธรูปนาคปรก ประทับอยูระหวางพระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงปางสมาธิสี่องคประทับ
อยูในซุมเรือนแกว องคที่สองนับจากดานขวามือแสดงปางมารวิชัย แนวลางทําเปนรูปบุคคลกําลัง
ถวายความเคารพในทานอนราบพรอมดวยผูติดตามอีกเปนจํานวนมาก ดานซายของทับหลังยังสลัก
ไมเสร็จ49
- ทับหลังดานทิศตะวันตกที่ปราสาทองคกลาง (ภาพที่ 28) ตรงกลางเปนพระพุทธรูป
ทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ ทรงกระบังหนาและรัดเกลารูปกรวย ทรงกุณฑล
รัดประคดทําคลายเพชรพลอยมีพวงอุบะหอย รูปแบบเชนนี้อาจเทียบไดกับประติมากรรมขอมแบบ
นครวัดตอนตน แตการแสดงมุทราเหมือนกันสองพระหัตถ และชายสบงที่ตกลงมาทั้งสองขางชวน
ใหนกึ ถึงศิลปะทวารวดี50 พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนระหวางตนไม หอมลอมดวยบริวาร มี

47

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทองอารยธรรม: การคนควาเกี่ยวกับโบราณคดีในประเทศไทย, 234.
สมิทธิ ศิริภัทร และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง (กรุงเทพฯ : โมเดิรน เพรส, 2533), 168.
49
เรื่องเดียวกัน, หนาเดิม.
50
Dorothy H. Fickle อธิบายวารูปแบบเชนนี้ใกลเคียงกับรูปแบบในศิลปะมอญ ซึ่งนาจะหมายถึงศิลปะ
ทวารวดี อางถึงใน Dorothy H. Fickle, Images of the Buddha in Thailand (Singapore : Oxford University Press,
1989), 38.
48
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ขบวนราชยานคานหามและเครื่องสูงอยูแนวบน มีพนักงานชาวประโคมฟอนรําอยูแนวลาง51 เครื่อง
แตงกายของบุคคลตางๆ ก็แสดงถึงการนุงผาสมัยนครวัดแลว แมวาการจัดองคประกอบของทับหลัง
จะยังคงแบบประเพณีในศิลปะขอมแบบบาปวนอยูก ็ตาม52 มีการตีความกันแตเดิมวา ภาพพุทธ
ประวัติตอนนีอ้ าจหมายถึง พระพุทธเจาตอนปรายพระยาชมพูบดี อยางไรก็ตาม มีการตีความกัน
ใหมวา พระพุทธรูปทรงเครื่องที่ปรากฏบนทับหลังชิน้ นี้ หมายถึง พระองคทรงเปน “จักรวาทิน”
คือ จักรพรรดิแหงจักรวาล53
จากรูปแบบของภาพสลักพระพุทธรูปทรงเครื่องทับหลังดังกลาว ที่ปราสาทหินพิมาย54
สันนิษฐานวาอาจจะเปนตนเคาใหแกพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมสมัยนครวัด เนื่องจากเทาทีม่ ี
การสํารวจพบ นาจะเปนหลักฐานที่มีอายุเกาสุดและเกิดมีขึ้นมากอน อีกทั้งปรากฏอยูในพุทธสถาน
(พุทธศาสนามหายาน) ขนาดใหญ ขณะที่อาณาจักรขอมในเมืองพระนครชวงพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง
ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 17 ยังคงนับถือศาสนาพราหมณลัทธิไวษณพนิกายเปนศาสนาหลักอยู55 จึง
ทําใหมีแนวโนมเชื่อไดวา รูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ปราสาทหินพิมายนี้ นาจะเปนแรง
บันดาลใจใหแกศิลปะขอมแบบนครวัดนัน่ เอง
2.2.1 รูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอม สมัยนครวัดถึงสมัยบายน
(1) สมัยนครวัด
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมสมัยนครวัด จะทรงกระบังหนาและรัดเกลารูปกรวยอยู
เหนือพระเกศาถัก ซึ่งเปนรูปแบบที่มีมากอนแลวในประติมากรรมบุคคลสมัยบาปวนสืบเนื่องมาถึง
สมัยนครวัด แตกระบังหนามีรูปรางบานออกยิ่งกวาในพุทธศตวรรษที่ 15 และอาจเรียกไดวาเปน
มงกุฎอยางแทจริง เนื่องจากลายเสนที่ผูกติดอยูขางหลังไดหายไปในปลายศิลปะขอมแบบนครวัด56
และดังที่พบในภาพสลักบนทับหลังที่ปราสาทหินพิมาย ซึ่งอาจจะเปนตนเคาใหแกพระพุทธรูป
ทรงเครื่องศิลปะขอมแบบนครวัดตามที่กลาวขางตน

51

ธิดา สาระยา, นําเที่ยวปราสาทหินพิมาย, พิมพครั้งที่สอง (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสีดา, 2541), 30.
52
สมิทธิ ศิริภัทร และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง, 136, ภาพที่ 102.
53
Dorothy H. Fickle, Images of the Buddha in Thailand, 40.
54
ปราสาทหินพิมาย นาจะสรางขึ้นในสมัยของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ใน
พุทธศาสนามหายาน มีรูปแบบศิลปกรรมในชวงสมัยบาปวนถึงนครวัด อางถึงใน ธิดา สาระยา, นําเที่ยวปราสาท
หินพิมาย, 13.
55
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539), 17.
56
ชอง บวสเซอลีเย, ประติมากรรมขอม, 32-33.
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สวนใหญพบวา จะมีการทรงกรองศอแผงและสายรัดองคทําดวยเพชรพลอยซึ่งมีพวงอุบะ
เล็กๆ หอยโดยรอบ ทรงกุณฑลเปนตุม ทรงพาหุรัด (กําไลตนแขน) ทองกร (กําไลมือ) และทองพระ
บาท (กําไลเทา)57 แตพระพุทธรูปบางองคก็ทรงเพียงกระบังหนาและรัดเกลารูปกรวยเทานั้น
พระพักตรเปนสี่เหลี่ยมและพระนลาฏแคบ ถือเปนลักษณะเดนของศิลปะขอมประการหนึ่ง
พระพุทธรูปมักจะลืมตาอยูเสมอ แตพระพุทธรูปบางองคก็หลับพระเนตร58 พระขนงยาวตอกันเปน
เสนคลายรูปปกกา คอนขางเปนเสนตรง แตตางจากพระขนงที่ติดกันเปนรูปปกกาในศิลปะทวารวดี
พระวรกายคอนขางหนาหนัก
พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยนครวัดพบเพียง 2 รูปแบบ คือ พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
และพระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ ดังนี้คือ
(1.1) พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก (ภาพที่ 29-31) พบทั้งทําจากศิลาและสัมฤทธิ์ พระพุทธรูป
แสดงปางสมาธิ (ธยานมุทรา) ประทับนั่งนั่งขัดสมาธิราบ (วีราสนะ) มีนาคปรกแผพังพาน 7 เศียร
และขนดนาค 3 ชั้น บางครั้งพระพุทธรูปจะเปลือยพระวรกายทอนบนคลายกับเทวรูป แตถาครอง
จีวรจะครองจีวรหมเฉียง และจีวรที่คลุมพระอังสาซายจะเจาะเปนชองวางระหวางพระวรกายและ
พระกร ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้อาจเกิดจากการที่ชางยังเคยชินกับการทําเทวรูป
รูปแบบของพระพุทธรูปนาคปรกมีมากอนแลวตั้งแตสมัยบาปวน แตเปนพระพุทธรูปนาค
ปรกไมทรงเครื่อง จากนัน้ คงสืบตอมายังสมัยนครวัดดวย ความหมายทางประติมานวิทยาของ
พระพุทธรูปนาคปรกนั้น หมายถึงพุทธประวัติในสัปดาหที่ 7 ซึ่งเปนหนึ่งในเจ็ดสัปดาหสําคัญ
หลังจากการตรัสรูของพระพุทธองค59 แตเมื่อมีการทรงเครื่องใหพระพุทธรูปนาคปรกจึงนาจะมี
ความหมายทางประติมานวิทยาแตกตางไป

57

เรื่องเดียวกัน, 54-55.
Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephis, editor, Sculpture of Angkor and Ancient Cambodia :
Millinium of Glory (New York : Thames and Hudson,Inc., 1997), 268, ภาพที่ 73.
59
เหตุการณนี้อาจเกิดขึ้นในสัปดาหที่หนึ่ง, สาม หรือเจ็ด ขึ้นอยูกับคัมภีรแตละเลม แตสวนใหญมักจะ
เปนสัปดาหที่เจ็ด (สัปดาหสุดทาย) อางจาก ชอง บวสเซอลีเย, “ความคิดเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรก,”
ศิลปวัฒนธรรม ทรงแปลโดย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, 12, 2 (ธันวาคม, 2533) : 150.
58
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(1.2) พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ60
พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ (ภาพที่ 32-33) สวนใหญทําจาก
สัมฤทธิ์ คงเพราะวา วัสดุสมั ฤทธิ์สามารถหลอพระหัตถทั้งสองขางของพระพุทธรูปซึ่งยื่นออกมาก
ไดสะดวกและเหมาะกวาการสลักจากศิลา ซึ่งมักจะแตกหักงาย
พระพุทธรูปทรงเครื่องกลุมนี้ ประทับยืนสมภังค ครองจีวรหมคลุมทอนบนบางแนบเนื้อ
ชายจีวรตกลงมาทั้งสองขางจากพระหัตถที่แสดงมุทราเดียวกัน จะบานออกและมวนเขาที่มุมเบื้อง
ลาง ม.จ.สภัทรดิศ ดิศกุล ทรงอธิบายวาเปนการแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบปาละ61 ซึ่งผู
ศึกษาจะตรวจสอบถึงที่มาในบทตอไป จีบดานหนาของสบงมักมีลวดลายมาประดับดวย62
(2) สมัยบายน
พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมสมัยบายน ก็มีรูปแบบสืบตอมาจากศิลปะขอมสมัย
นครวัด แตมคี วามแตกตางกัน กลาวคือ สวนพระเศียร จากแตเดิมที่พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะ
ขอมแบบนครวัดจะทรงกระบังหนาและรัดเกลารูปกรวย คลี่คลายมาเปนอุษณีษะหรือเกตุมาลารูป
กรวยประดับกลีบบัวซอนกันเปนชั้นๆ ครอบอยู63 แตอยางไรก็ตามพระเกศาก็มีรูปแบบแตกตางกัน
เชน พระเกศาทําเปนเสนถัก พระเกศาเปนขมวดที่สลักอยางแบนๆ หรือนูนขึ้นมาเพียงเล็กนอย64
มีขอนาสังเกตวา ลวดลายของกระบังหนาที่เปนลายเรขาคณิตหรือลายประจํายาม คือ เปน
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนเต็มสลับกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนครึ่งรูป ซึ่งนิยมมากอนหนานี้ในสมัย
บาปวนถึงสมัยนครวัด มักกลายเปนรูปดอกไมแลเห็นเต็มดอกทางดานหนา ลักษณะเชนนี้ยังปรากฏ
ในลวดลายทางสถาปตยกรรมดวย65
พระพักตรของพระพุทธรูปนั้น พระเนตรจะปดและพระโอษฐยมิ้ เล็กนอย อันเปน
ลักษณะเฉพาะของศิลปะขอมแบบบายน เรียกวา “สีหนายิ้มของประติมากรรม”66 แตบางครั้งก็ยัง

60

การแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถนั้น หมายถึง การแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถและอภัยมุทรา
สองพระหัตถ เนื่องจากการแสดงอภัยมุทราสองพระหัตถ เปนเหตุผลทางดานเทคนิคที่คลี่คลายมาจากการแสดง
วิตรรกมุทราสองพระหัตถนั่นเอง
61
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2510), 20.
62
ชอง บวสเซอลีเย, ประติมากรรมขอม, 55.
63
เรื่องเดียวกัน, 56.
64
ปรากฏทั้งพระพุทธรูปทรงเครื่องและพระพุทธรูปไมทรงเครื่อง อางจาก หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล,
ศิลปสมัยลพบุรี, 22-23.
65
ชอง บวสเซอลีเย, ประติมากรรมขอม, 37.
66
เรื่องเดียวกัน, 55.
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เปนพระพักตรที่สืบตอมาจากศิลปะขอมแบบนครวัด พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมแบบบายน
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
(2.1) พระพุทธรูปทรงเครื่ององคเดี่ยว
พระพุทธรูปองคเดี่ยวพบทั้งพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก (ภาพที่ 34) และพระพุทธรูป
ทรงเครื่องประทับยืน (ภาพที่ 35)
พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกในสมัยบายน จะคลายคลึงกับพระพุทธรูปแบบนครวัด
และมักจะปรากฏวัตถุรูปกรวยอยูในพระหัตถ ซึ่งอาจจะหมายถึงพระไภษัชยคุรุ (พระพุทธเจา
แพทย)67
พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน สวนใหญมักหลอจากสัมฤทธิ์ และมีรูปแบบคลายกับ
พระพุทธรูปทรงเครื่องแบบนครวัด แตแสดงใหเห็นถึงการคลี่คลายเปนเรียบงายขึน้ 68
(2.2) พระพุทธรูปทรงเครื่องในประติมากรรมหมูสามองค (triad)
พระพุทธรูปทรงเครื่องในประติมากรรมหมูสามองค (triad) หรือเรียกกันวา “พระรัตนตรัย
มหายาน” คือ พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกอยูตรงกลาง ระหวางพระอวโลกิเตศวรทางดานขวา
และนางปรัชญาปารมิตาทางดานซาย (ภาพที่ 36-37)
ลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก จะแสดงปางสมาธิ มีนาคปรกแผพังพาน 7 ตัว
และขนดนาค 3 ชั้น ที่พระหัตถมีวัตถุบางอยางที่ทรงถืออยู ทอนบนของพระวรกาย มีทั้งเปลือยและ
ครองจีวรหมเฉียง ซึ่งการครองจีวรหมเฉียงจะปรากฏชายสังฆาฏิเปนแผนสี่เหลี่ยมปลายตัดตรง มี
เสนตอจากชายสังฆาฏิพาดผานพระกรออกไป สวนพระอวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตา จะมี
รูปแบบเหมือนประติมากรรมบุคคลในศิลปะขอมแบบบายนโดยทั่วไป
2.2.2 คติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอม
คติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอม อาจแบงตามรูปแบบทางศิลปกรรมที่พบ
คือ ชวงสมัยนครวัดและชวงสมัยบายน เนื่องจากคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในชวงสมัย
นครวัดยังไมมกี ารตีความไดอยางแนชดั เทากับชวงสมัยบายน เพราะชวงสมัยบายน ซึ่งตรงกับรัช
สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ภายใตการนับถือพุทธศาสนามหายานนิกายพุทธตันตระ (วัชรยาน) อยาง
แพรหลายและเจริญรุงเรืองอยางมากมายในขณะนั้น69 เกิดการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องอยางมาก

67

เรื่องเดียวกัน, 56.
68
ดูภาพประกอบเพิ่มเติมไดที่ Hiram W. Woodward, Jr., “Some Buddha Images and the Cultural
Developments of the Late Angkorian Period,” Artibus Asiae XLII, 2/3, (1980) : fig.10-16.
69
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 17-19.
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และมีหลักฐานมากเพียงพอที่จะตีความทางดานประติมานวิทยาไดอยางแนชัดขึ้น
คติการสราง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมมีดังนีค้ ือ
(1) คติเรื่อง “พระอาทิพุทธ” และคติเรื่อง “ตรีกาย”
มีการตีความโดย ศ.จอรจ เซเดส (George Cœdès) วา พระพุทธรูปนาคปรกอาจหมายถึง
พระอาทิพุทธ เนื่องจากมีจารึกอางถึงในเรือ่ งนี70้ และ พอล มุส (Paul Mus) ใหความคิดเห็นใน
ทํานองเดียวกัน แตมีแนวความคิดเพิ่มเติมในเรื่องคติ “ตรีกาย” ซึ่งหมายถึง ธรรมกาย, สัมโภคกาย
และนิรมาณกายวา พระพุทธรูปนาคปรกใชแสดงถึงรูปธรรมกาย ในฐานะเปนพระอาทิพุทธ ขณะที่
รูปสัมโภคกายจะแสดงเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องอยางกษัตรยิ์หรือจักรพรรดิ และกายที่บิดเบือน
ได (นิรมาณกาย) คือ พระศากยมุนี จะแสดงเปนพระพุทธรูปในรูปมนุษยธรรมดา ซึ่งไมมีการ
ทรงเครื่องใดๆ71
(2) คติเรื่อง การเปลี่ยนจากเทวราชามาเปนพุทธราชา (จักรวาทิน)
แนวความคิดเรื่อง “เทวราชา” ของประเทศกัมพูชา เริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจาชัยวร
มันที่ 2 หลังจากที่พระเจาชัยวรมันที่ 2 เสด็จกลับมาจากชวาและทรงประกาศอิสรภาพ พระองคทรง
กระทําพิธีราชาภิเษกบนเขามเหนทรบรรพต (พนมกุเลน) และทรงประกาศวา “พระองคทรงเปนเจา
แหงดินแดนอันรวบรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือเปนพระจักรพรรดิ”72 อันนับวาเปนการ
สถาปนาลัทธิเทวราชาขึ้นในสมัยของพระองคนั่นเอง73
“ลัทธิเทวราชา” มีความเกี่ยวของและสัมพันธกับแนวความคิด “จักรวาทิน” ซึ่งหมายถึง
จักรพรรดิ์แหงจักรวาล, การเปนกษัตริยแหงกษัตริย74 โดยเนื้อหาของลัทธิเทวราชา คือ กษัตริยจะ
เทียบเทาสมมติเทพ พระองคเปรียบเปนอวตารของพระอิศวรในขณะที่ยังทรงพระชนมชีพอยู และ
เมื่อพระองคสิ้นพระชนมลงก็จะกลับไปรวมกับพระเจา มีการสรางศิวลึงคเปนที่สถิตพระธรรมของ
พระองคและจะเปนเสมือนหลักของเมือง เพื่อทําหนาที่สื่อสารเชื่อมตอระหวางพระเจากับกษัตริย
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George Cœdès, “Bronze Khmers,” Ars Asiatica V (1923) : 37.
71
Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephis, editor, Sculpture of Angkor and Ancient Cambodia :
Millinium of Glory, 270-272.
72
มาดแลน จีโต, ประวัติเมืองพระนคร, ทรงแปลโดย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : บริษัท จัน
วาณิชย จํากัด, 2526), 1.
73
กมเลศวร ภัตตาจารย, ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม, ทรงเรียบเรียงโดย หมอมเจา สุภัทรดิศ
ดิศกุล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเนศ, 2516), 17.
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Vittorio Roveda, Khmer Mythology (Bangkok : River Books, 1997), 19.
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โดยผานทางพราหมณ75 ตามแนวความคิดของลัทธิเทวราชาทําใหเกิดการสรางศาสนสถาน 3
ประการ คือ (1) ปราสาทบนฐานเปนชัน้ (2) ปราสาทบนพื้นราบ และ (3) บาราย
จากนั้น ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดเรื่อง “เทวราชา”
มาเปน “พุทธราชา” (Buddharaja) โดยสัญลักษณสําคัญ คือ ราชลึงคถูกแทนที่ดว ยพระพุทธรูป ทํา
ใหมีการตีความกันถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องโดยนักวิชาการ โดโรธี เอช. ฟกเกิล (Dorothy H.
Fickle) เชื่อวา พระพุทธรูปทรงเครื่องนาจะเปนการแสดงออกถึงความสัมพันธกับคติเรื่อง “จักร
วาทิน” (Cakravartin) ซึ่งขยายแนวความคิดครอบคลุมเรื่อง “พุทธราชา” อันพัฒนามาจากลัทธิ
เทวราชานั่นเอง76 และสอดคลองกับความคิดเห็นของ ศ.ชอง บวสเซอลีเยร (Prof. Jean Boisselier)
ซึ่งใหเหตุผลเพิ่มเติมวา เรื่อง “จักรวาทิน” ใชเปนบริบททางดานการเมืองและศาสนา เพื่อความชอบ
ธรรมในการแผขยายอํานาจการปกครองของอาณาจักรขอม77
(3) คติเรื่อง “พระรัตนตรัยมหายาน”
แนวความคิดนี้นาจะมีกําเนิดมาจากคติมหาสุข ซึ่งหมายถึง การรวมกันระหวางกรุณาและ
ปญญา กอใหเกิดการสรางประติมากรรมหมู 3 องค
(Triad) สําหรับหลักฐานการสราง
ประติมากรรมหมู 3 องคในประเทศกัมพูชาตั้งแตสมัยเมืองพระนคร ดังนี้คือ
สําหรับประติมากรรมหมู 3 องคในสมัยเมืองพระนคร พบหลักฐานวา เปนประติมากรรม
หมู 3 องคซึ่งประกอบดวย พระพุทธเจา พระอวโลกิเตศวร และพระวัชรปาณี ตามจารึกที่
ปราสาทบัตชุม พ.ศ. 1496 (Bat Cum) กําหนดอายุอยูใ นราวพุทธศตวรรษที่ 15-1678 ดร.นันทนา ชุติ
วงศใหความคิดเห็นวา ประติมากรรมหมู 3 องค ซึ่งประกอบดวยพระพุทธเจา พระอวโลกิเตศวร
และพระวัชรปาณี เปนทีร่ ูจักกันดีในภาคกลางของประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 13-1479
นอกจากนี้ยังพบรูปแบบเดียวกันที่จนั ทิเมนดุต ศิลปะชวาภาคกลาง ราวพุทธศตวรรษที่ 1480 จึง
เปนไปไดวารูปแบบประติมากรรมหมู 3 องค อันประกอบดวยพระพุทธเจา พระอวโลกิเตศวรและ
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พระวัชรปาณี นาจะเปนที่รูจักและนิยมอยางแพรหลาย ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-16 นั่นเอง
แตตอมา ประติมากรรมหมู 3 องค ซึ่งประกอบดวย พระพุทธเจา พระอวโลกิเตศวร และ
นางปรัชญาปารมิตา ก็ไดรบั ความนิยมแทนที่รูปแบบประติมากรรม 3 องครูปแบบเดิม ดังทีพ่ บ
หลักฐานจารึกที่ปราสาทบัตชุมวา มีการแทนที่พระนามของพระอวโลกิเตศวรดวยนางปรัชญาปารมิ
ตาถึง 2 หน81 และประติมากรรมหมู 3 องคในลักษณะนี้ก็มีความนิยมสูงสุดในชวงสมัยพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 โดยรูปแบบที่พบประกอบดวย พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกตรงกลาง ขนาบขาง
ดวยพระอวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตา
(4) คติพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา
จารึกสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 มีการกลาวอางถึงการสรางบานมีไฟหรือที่พักคนเดินทาง
(ธรรมศาลา) ถึง 121 แหง และสถานพยาบาล (อโรคยศาล) ถึง 102 แหง และสถานพยาบาลทุกแหง
ที่พระองคทรงสรางจะอยูภายใตความคุมครองของพระพุทธเจาผูรักษาโรค คือ พระไภษัชยคุรุ
ไวฑูรย82 หมายถึง “เทพเจาแหงการรักษาโรคซึ่งประกอบไปดวยไพฑูรยที่สองแสง”83
พระไภษัชยคุรุ ซึ่งเปนพระพุทธเจาแพทยในประเทศกัมพูชาชวงพุทธศตวรรษที่ 18 มีการ
ตีความกันวาอาจเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง พระหัตถแสดงปางสมาธิ มีผอบที่มี
ฝาปดอยูในพระหัตถ และทรงยกผอบนี้ขนึ้ ในระดับพระอุระ84 สาเหตุที่พระองคเปนพระไภษัชยคุรุ
ซึ่งคอยชวยเหลือรักษาไขและโรคภัยตางๆ จากน้ํามนตศักดิ์สิทธิ์ จึงทําใหประติมานวิทยาของ
พระองคนั้น มักจะปรากฏมีหมอน้ํามนตในพระหัตถเปนสัญลักษณเสมอ85 นอกจากนี้ยังพบ
หลักฐานวามีประติมากรรมดังกลาวในอโรคยศาลอีกดวย แตพบจํานวนไมมากนัก86
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ทั้งนี้ ยังพบการสรางพระพุทธรูปลักษณะดังกลาว ซึ่งสรางขึ้นประดับศาสนสถานและพบ
ภาพสลักตามศาสนสถานทั่วไปในสมัยบายน และไมไดหมายถึงพระไภษัชยคุรุทั้งหมด เนื่องจาก
เปนรูปแบบประติมากรรมที่นิยมในสมัยนัน้ 87 ดังนั้นจึงตองพิจารณากันใหมวาพระพุทธรูปซึ่งมี
การตีความวาเปนพระไภษัชยคุรุ มีความเปนไปไดเพียงไหน อยางไร
2.3 ประเทศไทย
สําหรับหลักฐานที่พบในประเทศไทยนั้น ในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19 มีหลักฐานการ
สรางพระพุทธรูปทรงเครื่องทั้งในดินแดนทางภาคเหนือคือ ศิลปะหริภุญชัย (พบในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 17-18) ดินแดนทางภาคใต คือ ศิลปะศรีวิชัย และดินแดนทางภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย (พบในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18) ในที่นี้
จะกลาวถึงเฉพาะศิลปะหริภุญชัยและศิลปะศรีวิชยั สําหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบ
ในประเทศไทยจะกลาวถึงในบทตอไป
2.3.1 รูปแบบและคติของพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะหริภุญชัย
หลักฐานทางดานศิลปกรรมเทาที่พบจะเห็นวา พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะหริภุญชัย
จะเปนพระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริด คือ มงกุฎเทริดเปนแผนสามเหลี่ยมใหญ 3 แผนแซมดวยแผน
สามเหลี่ยมขนาดเล็กซอนเหลื่อมกัน มีกณ
ุ ฑลยาวปลายงอนจรดพระอังสา ซึ่งเชื่อวานาจะไดรับแรง
บันดาลใจมาจากศิลปะปาละที่ผานศิลปะพุกามมาอีกทอดหนึ่ง88 ขณะเดียวกันก็ไดรับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะขอมสมัยนครวัดถึงสมัยบายน ซึง่ ผานทางภาคกลางของไทยขึ้นมาประสมประสานรูปแบบ
ทางศิลปกรรม เชน การทรงกรองศอซึ่งมีพวงอุบะหอย และลักษณะพระพักตรที่เปนเหลี่ยม เปนตน
รูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องมีทั้งพระพุทธรูปประทับนั่งและพระพุทธรูปประทับยืน
กลาวคือ
(1) พระพุทธรูปประทับนั่ง
(1.1) พระพิมพแผนทองดุนนูนพบที่เวียงทากาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม (ภาพที่
38) ลักษณะมงกุฎเทริดเปนแผนรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กซอนกันเปนจํานวนมาก ทรงกุณฑลยาว
87

เรื่องเดียวกัน, 66.
เนื่องจากมีหลักฐานตางๆ ที่ชวยยืนยันถึงความสัมพันธระหวางศิลปะพุกามกับศิลปะหริภุญชัย ไมวา
จะเปนหลักฐานดานจารึก-ตํานาน หลักฐานทางดานสถาปตยกรรม เครื่องปนดินเผา พระพิมพ และพระพุทธรูป
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เดนดาว ศิลปานนท, “หลักฐานอิทธิพลศิลปะพุกามที่ปรากฏในศิลปะหริภุญชัย,”
รายงานประกอบรายวิชา 317403 ศิลปะในประเทศไทยพุทธศตวรรษที่ 7-16, ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2545
(อัดสําเนา)
88
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ปลายงอนจรดพระอังสา แสดงใหเห็นถึงลักษณะที่คลี่คลายมามากแลว ทรงกรองศอที่มีอุบะหอย
และการทําสบงเปนขอบนูนขึ้นมาที่บั้นพระองค อาจเปนอิทธิพลจากศิลปะขอมแบบบายนที่เขามา
ปะปน พระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย นัง่ ขัดสมาธิเพชร และปรากฏชายผาที่ตกลงมาจากหนาพระ
เพลาเปนรูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด อันเปนแรงบันดาลใจมาจากศิลปะพุกามซึ่งคงไดรับอิทธิพลมา
จากศิลปะปาละมาอีกทอดหนึ่ง
(2) พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
(2.1) พระพิมพสัมฤทธิ์ จํานวน 5 องค พบที่เวียงทากาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
มีความสูงระหวาง 34-39 เซนติเมตร (ภาพที่ 39) พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราแนบพระอุระ ดวย
พระหัตถขวาหรือพระหัตถซาย ขณะทีพ่ ระหัตถอีกขางหนึ่งทอดยาวลงมาขางพระวรกาย พระ
พักตรเปนแบบศิลปะทวารวดีผสมกับศิลปะขอม ลักษณะมงกุฎเทริดเปนอิทธิพลศิลปะแบบปาละ
ซึ่งผานทางพุกามดังที่กลาวขางตน ทรงกรองศอมีพวงอุบะหอยแบบศิลปะขอมสมัยนครวัดถึงสมัย
บายน ขอบสบงและแนวระหวางพระชงฆเปนเสนนูน ขอบจีวรเบื้องลางเปนหยัก (หรือริ้ว) เผยให
เห็นสบงที่อยูต ่ํากวา89 รูปแบบเชนนี้ชวนใหนกึ ถึงพระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานที่จระนําซุมเจดียแ ปด
เหลี่ยม (รัตนเจดีย) วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน90
(2.2) พระพุทธรูปทรงเครื่องสัมฤทธิ์ พบที่เวียงมะโน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม (ภาพ
ที่ 40) พบเพียงครึ่งองค แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ ทรงมงกุฎเทริดและกรองศอซึ่งอาจเทียบได
กับพระพิมพนนู สัมฤทธิ์องคขางตน
ลักษณะการแสดงวิตรรกมุทราทั้งสองพระหัตถนี้เปน
เอกลักษณในศิลปะทวารวดี91
และปรากฏในพระพุทธรูปศิลปะปยูและศิลปะพุกาม
เชน
พระพุทธรูปซึ่งขุดพบที่เมืองศรีเกษตร และพระพุทธรูปศิลาศิลปะพุกาม (ภาพที่ 17)
(2.3) พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร หอง
ศรีวิชัย (ภาพที่ 41) ชิ้นประเสริฐ เสนอวา นาจะจัดพระพุทธรูปองคนี้เปนศิลปะหริภุญชัยดวย โดย
เปรียบเทียบกับพระพิมพที่เวียงทากาน (ภาพที่ 40) นอกจากนีย้ ังมีรอ งเหนือริมพระโอษฐบน อัน
89

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเรียกวา ขอบจีวรเบื้องลางวาดเปนลวดลายซึ่งปรากฏอยูในศิลปะปาละ
และศิลปะพุกาม อางจาก หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยศรีวิชัยหรือหริภุญชัยใน
พิพิธภัณฑเมืองโบราณ,” เมืองโบราณ 2, 3 (เมษายน-มิถุนายน, 2519) : 7-8.
90
ดูภาพประกอบไดที่ สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ลานนา (กรุงเทพฯ : ดานสุทธากา
รพิมพ, 2538), 38, ภาพที่ 5.
91
เชษฐ ติงสัญชลี, “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปในศิลปะทวาร
วดี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544), 1.
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เปนลักษณะพิเศษที่ปรากฏในศิลปะหริภุญชัย92 ผูศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองตาม ดวยเหตุวา
พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราดวยพระหัตถซาย ขณะที่พระหัตถทอดยาวขางพระวรกาย พุทธ
ลักษณะและเทคนิคคลายกันกับกลุมพระพิมพเวียงทากาน จึงควรจัดเปนพระพุทธรูปศิลปะหริภุญ
ชัยมากกวาจะเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะศรีวิชยั
(2.4) พระพุทธรูปทรงเครื่องสัมฤทธิ์ สูง 87 เซนติเมตร พบที่อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑเมืองโบราณ (ภาพที่ 42) ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล จัดไว
เปนพระพุทธรูปในศิลปะหริภุญชัยตอนปลาย และกําหนดอายุไวราวพุทธศตวรรษที่ 18-1993
พระพุทธรูปแสดงปางประทานอภัย ดวยพระหัตถขวา และแสดงปางประทานพร ดวยพระหัตถซาย
การแสดงมุทราเชนนี้ไมปรากฏในศิลปะอินเดีย แตคลายคลึงกับศิลปะพุกาม คือ พระพุทธรูป
สัมฤทธิ์ที่ชเวซิคอน ทวากลับมีปรากฏในศิลปะจีน ซึ่งอาจผานประเทศพมาเขามายังภาคเหนือของ
ประเทศไทยได ลักษณะมงกุฎเทริดมีลวดลายชายผาผูกเปนปมอยูทั้งสองขางเหนือพระกรรณ และ
ทรงกุณฑลยาวปลายงอนจรดพระอังสาเปนอิทธิพลของศิลปะอินเดียสมัยปาละซึ่งผานมาทางพุกาม
ทรงกรองศอและสายรัดองคเลียนแบบเครื่องเพชรพลอย ซึ่งแสดงอิทธิพลของศิลปะขอมสมัยบายน
และลักษณะของสบง-จีวร ที่มีขอบจีวรเบือ้ งลางวาดเปนลวดลาย (หยักเปนริ้ว) อาจเทียบไดกับพระ
พิมพเวียงทากาน (ภาพที่ 39) นอกจากนี้ ม.จ.สุภัทรดิศ ยังทรงอาศัยหลักฐานจากจารึกอักษรขอม
ภาษาบาลีที่ดานหลังพระพุทธรูปมาประกอบการกําหนดอายุดวย
อยางไรก็ตาม ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐใหความคิดเห็นแตกตางออกไปเล็กนอยวา พระพุทธรูป
ทรงเครื่ององคนี้นาจะเปนของที่ทําขึ้นในเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งไดรับอิทธิพลสืบเนื่องมาจากศิลปะหริ
ภุญชัย โดยใชลายประดับศิราภรณบริเวณเหนือพระกรรณซึ่งทําเปนรูปสามเหลี่ยม แตกตางจากพระ
พิมพเวียงทากาน ซึ่งเครื่องประดับในตําแหนงเดียวกัน ทําเปนรูปวงกลมคลายดอกไม จึงจัดเปน
รูปแบบศิลปะคนละสกุลชาง และนําไปเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปทรงเครื่องปูนปนรูปเทวดา ที่
พบบริเวณเมืองสุพรรณบุรี94 นับวาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางศิลปะหริภุญชัย
และบริเวณภาคกลางของประเทศไทย คือ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยขอกลาวถึงอยางละเอียดในบท
ตอไป
92

ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “พระพุทธรูปมงกุฎเทริดในประเทศไทย,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ
ภาคตนประจําปการศึกษา 2529) : 96.
93
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยศรีวิชัยหรือหริ
ภุญชัยในพิพิธภัณฑเมืองโบราณ,” 6-12.
94
ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “พระพุทธรูปมงกุฎเทริดในประเทศไทย,” 96-97. ; Hiram Woodwards, Jr.,
“Studies in the Art of Central Siam 950-1350 A.D.” (Doctoral Dissertation Yale University, 1975), pl.400, 403.
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สวนคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะหริภุญชัย เชื่อวานาจะไดรับแรงบันดาล
ใจมาจากคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะพุกามเปนสําคัญ แตอยางไรก็ดียังไมสามารถ
ระบุการตีความไดอยางชัดเจนวาเกี่ยวของกับคติเรื่องใด
เนื่องจากยังตองอาศัยหลักฐานมาชวย
สนับสนุนมากกวานี้
2.3.2 รูปแบบและคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะศรีวิชยั
หลักฐานทางดานศิลปกรรมเทาที่พบมีเพียงองคเดียว คือ พระพุทธรูปทรงเครื่องสัมฤทธิ์
ขนาดสูง 10.8 เซนติเมตร ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติสงขลา (ภาพที่ 43)
พระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย และประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ทรงมงกุฎเทริดและทรงกุณฑลยาว
ปลายงอนจรดพระอังสา ทรงกรองศอและบริเวณพระศอดานหลังมีหว งสําหรับใชปก ฉัตรซึ่งหลุด
หายไปแลว95
ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐเสนอไววา รูปแบบเชนนี้แตกตางจากพระพุทธรูปทรงเครื่องที่พบใน
ศิลปะหริภุญชัย สุพรรณบุรีและภาคกลาง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จึงเขาใจวา
เปนของที่สรางขึ้นโดยอิทธิพลของศิลปะปาละโดยตรง มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 17-1896
ผูศึกษามีขอสังเกตเพิ่มเติมวา
พระพุทธรูปองคนี้ไมปรากฏการทํากรองศอเหมือนกับ
พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะหริภุญชัย หรือในพระพุทธรูปทรงเครื่องทางภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การประทับนั่งขัดสมาธิเพชรไมปรากฏชายผารูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัดหนา
พระเพลา ประกอบกับฐานพระพุทธรูปแสดงใหเห็นถึงบัวแบบศิลปะปาละซึ่งจะมีเกสรระหวาง
กลีบบัว สิ่งเหลานี้อาจแสดงใหเห็นถึงการสรางขึ้นโดยมีอิทธิพลและการคลี่คลายจากศิลปะปาละ
เปนสําคัญมากกวาจะไดรับอิทธิพลจากศิลปะอื่นใด นอกจากนัน้ ประติมากรรมชินนี้ทําจากสัมฤทธิ์
และมีขนาดเล็ก อาจสามารถเคลื่อนยายมาจากแหลงอื่นได ทั้งยังปรากฏในดินแดนทางภาคใตเพียง
องคเดียว ในขณะเดียวกันศิลปะชวาภาคกลางซึ่งสงอิทธิพลใหแกศิลปะศรีวิชัยอยางมากมาย ก็ยังไม
เคยปรากฏการทําพระพุทธรูปทรงเครื่องแมแตองคเดียว ทําใหสันนิษฐานไดวา อาจเปนของที่ทําขึ้น
ในศิลปะแบบปาละและนําเขามาโดยพระภิกษุสงฆจากอินเดียก็เปนได
สวนคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่ององคนี้
ยังไมสามารถตีความไดอยางแนชัด
เนื่องจากพบหลักฐานเพียงองคเดียว และไมมีบริบทอื่นใดชวยในการตีความไดอยางเพียงพอ

95

สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา,
พิมพครั้งที่สอง (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ จํากัด, 2542), 168-169.
96
ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “พระพุทธรูปมงกุฎเทริดในประเทศไทย,” 97.
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จากการประมวลรูปแบบและคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องที่กลาวไปขางตน นับเปน
การปูพื้นฐานที่มาทางดานรูปแบบและคติของพระพุทธรูปทรงเครื่องในภาพรวมโดยสังเขป ตั้งแต
ในประเทศอินเดียสืบตอมาจนถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปนการเชื่อมโยงใหเห็นถึง
ที่มาทางดานรูปแบบและคติของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย ซึ่งจะ
วิเคราะหถึงที่มาของรูปแบบทางศิลปกรรมแตละสวนอยางละเอียด และวิเคราะหถึงคติการสราง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในบทตอไป

บทที่ 3
ที่มาของรูปแบบทางศิลปกรรมและแหลงบันดาลใจ
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
ในบทนีจ้ ะศึกษาและวิเคราะหถึงที่มาดานรูปแบบทางศิลปกรรม หรือแหลงบันดาลใจของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
โดยจะเลือกสํารวจพระพุทธรูป
ทรงเครื่องจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, พิพิธภัณฑเอกชน และสมบัติในการครอบครองของ
เอกชน ตามหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือได และจากนัน้ จะพยายามตรวจสอบแหลงทีม่ าหรือแหลงที่
ขุดคนพบของพระพุทธรูปดังกลาวใหไดมากที่สุด เพื่อเปนประโยชนตอการนํามาประกอบการ
พิจารณา
จากการสํารวจพระพุทธรูปทรงเครื่องในชวงเวลาดังกลาวแลว จะนํามาจัดแบงเปนกลุม
ใหญโดยสังเขปเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องในระยะแรก (ราวครึง่ หลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 17) และ (2) กลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องในระยะหลัง (ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 18) นอกจากนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและภาพตอเนื่องของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องดังกลาว จึงศึกษาเปรียบเทียบกับพระพิมพ ภาพสลักบนหนาบันและทับหลัง
หรือประติมากรรมบุคคลในชวงเวลาเดียวกัน

1.พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมทีพ่ บในประเทศไทยระยะแรก
(ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 17)
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยระยะแรก สามารถจัดกลุมรูปแบบ
ทางศิลปกรรม โดยเทียบเคียงไดกับพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมแบบนครวัด อยางไรก็ตาม
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยระยะแรกนี้
ก็มีรูปแบบเฉพาะทองถิ่นที่
แตกตางจากพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมแบบนครวัด โดยแบงกลุมพระพุทธรูปทรงเครื่อง
กลุมนี้ไดเปน 2 ประเภทคือ
1.1 พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
กลุมตัวอยางมีดังนี้คือ
- พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก พบที่วดั หนาพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 44)
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- พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม (ภาพที่ 45)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย (ภาพที่ 46)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ (ภาพที่ 47)
- พระพุทธรูปทรงเครื่อง (พระพุทธมหาธรรมราชา)
ปจจุบันประดิษฐานทีว่ ัดไตรภูมิ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง เพชรบูรณ (ภาพที่ 48)
(1) รูปแบบทางศิลปกรรมโดยรวม
พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกในกลุมนี้ สลักจากศิลาทราย แสดงปางสมาธิ ประทับนั่ง
ขัดสมาธิราบ มีนาคปรกแผพังพาน 7 เศียรและขนดนาค 3 ชั้น พระพักตรเปนรูปสี่เหลี่ยม พระเนตร
มักจะเปดอยูเ สมอ ทอนบนของพระวรกายอาจจะเปลือยเปลา หรือบางครั้งครองจีวรหมคลุม แต
ทอนลางจะใสสบง สําหรับสบงนั้นทําเปนขอบนูนขึน้ มาที่บั้นพระองค ซึ่งบางครั้งก็ทําเปน
รัดประคดคาดอยู1 เครื่องทรงประกอบดวย กระบังหนา ซึ่งลวดลายกระบังหนาเปนลายสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูน2 รัดเกลาเปนรูปกรวยอยูเหนือพระเกศาถัก ทรงกรองศอแผงมีอุบะหอย ทรงกุณฑล
เปนตุม สวนพาหุรัด ทองกรและทองพระบาทอาจมีหรือไมมีก็ได3
(2) วิเคราะหที่มาของรูปแบบศิลปกรรม
วัสดุและเทคนิค
วัสดุสวนใหญที่ใชเปนศิลาทราย
คงไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมอยางเห็นไดชัด
เนื่องจากศิลาทรายเปนวัสดุที่นิยมอยางมากในศิลปะขอม ที่นํามาสลักเปนประติมากรรม และงาน
ประดับสถาปตยกรรม ดังที่พบหลักฐานประติมากรรมสลักจากศิลาทรายมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่
11-18 คือ ศิลปะขอมแบบพนมดา จนถึงในศิลปะขอมแบบนครวัด และสืบตอมายังศิลปะขอมแบบ
บายน4 แตเชื่อกันวาในสมัยบายนนัน้ ศิลาทรายคุณภาพดีคงเหลืออยูนอ ย ประกอบกันกับชางตอง

1

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2510), 20.
บางครั้งอาจเรียกวา “ลายดอกซีกดอกซอน” อางถึงใน สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, พิมพ
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2545), 80
3
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี, 20.
4
Madeleine Giteau, Khmer Sculpture and Angkor Civilization (London : Thames and Hudson, 1965),
33-37.
2
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สลักงานประติมากรรมอยางรีบเรง ชางจึงสลักอวัยวะเบื้องลางของประติมากรรมลอยตัวขยายใหญ
ออกมาก5
สวนวัสดุสัมฤทธิ์ที่ใชในกลุม นี้ มีเปนจํานวนนอยและขนาดไมใหญ เชนเดียวกับงาน
ประติมากรรมสัมฤทธิ์ที่พบในศิลปะขอม
ซึ่งจะเปนประติมากรรมขนาดเล็ก
หากเปนงาน
ประติมากรรมขนาดใหญก็มีเปนจํานวนนอยและมักชํารุดเสียหายโดยมาก6
ดานเทคนิคนัน้ พบวา มีการใชสวนนาคปรกรับสวนบนของพระพุทธรูปไวเพื่อปองกันมิให
ประติมากรรมหักเสียหายไดงาย ในสวนของประติมากรรมศิลาทรายก็แสดงใหเห็นถึงฝมือของชาง
ในการสลัก ดังจะเห็นไดจากความสมสวนและรายละเอียดของลวดลาย ซึ่งเขาใจวาเปนความถนัด
และความชํานาญที่คงไดรับอิทธิพลมาจากชางขอม ตามที่พบหลักฐานงานประติมากรรมซึ่งสลัก
จากศิลาทรายในศิลปะขอม เปนจํานวนมากและมีความประณีตงดงาม
พระพักตร
พระพักตรเปนรูปสี่เหลี่ยม อันเปนเอกลักษณโดยทั่วไปของประติมากรรมในศิลปะขอม7
พระเนตรของพระพุทธรูปในกลุมนี้จะเปดอยูเสมอ พระขนงยาวเปนสันนูนและจรดติดกัน พระ
นาสิกโดง พระโอษฐหนาและเผยออกมา ลักษณะเชนนี้ใกลเคียงกับพระพุทธรูปโดยสวนใหญใน
ศิลปะขอมแบบนครวัด
อยางไรก็ดี มีขอนาสังเกตวา พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย 2 องค
(ภาพที่ 45,47) มีพระขนงยาวเปนเสนนูน แตไมจรดติดกัน แตกตางจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ศิลปะขอมแบบนครวัด ทีม่ ักปรากฏมีพระขนงยาวเปนเสนตรงจรดตอกัน ซึ่งอาจเปนเปนไดวา นี่
เปนลักษณะเฉพาะแบบพื้นเมืองที่เกิดขึ้น8
มุทราและอาสนะ
การทําพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งโดยปรกติจะแสดงปางสมาธิ คงจะรับแรงบันดาลใจมาจาก
พระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะขอมแบบนครวัด ซึ่งเปนรูปแบบทีส่ ืบตอมาจากรูปแบบที่นิยมกัน
อยางแพรหลายในศิลปะขอม ตั้งแตสมัยบาปวนลงมา9 ศ.ชอง บวสเซอลีเยร สันนิษฐานวา ตนแบบ
5

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539), 321.
6
ชอง บวสเซอลีเยร, ประติมากรรมขอม, ทรงเรียบเรียงโดย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ :
กรุงสยามการพิมพ, 2515), 110.
7
Bernard Philippe Grolier, Indochina, translated by George Lawrence (London: Methuen, 1962), 164.
8
ผูศึกษาเห็นวา ลักษณะดังกลาวทําใหพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยแลดู
ออนหวานกวาพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมแบบนครวัด
9
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, ภาพที่ 206.
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ของพระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะขอมนาจะเกิดขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 รัชกาลของพระ
เจาราเชนทรวรมัน ซึ่งอาจไดตนเคามาจากศิลปะทวารวดี10 ทั้งนี้การทําพระพุทธรูปนาคปรกใน
ศิลปะทวารวดีนั้น นาจะไดรบั อิทธิพมาจากศิลปะอินเดียใตและศิลปะลังกาเปนสําคัญ11 แตอยางไรก็
ตามพระพุทธรูปนาคปรกจํานวนมากในศิลปะขอมสมัยหลัง ตั้งแตสมัยบาปวนถึงสมัยบายน เปน
คติการสรางที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนามหายานแลว12
ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุลทรงใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ชาวกัมพูชาถือกันวา ปฐมกษัตริยของ
เขาเกิดจากพราหมณอินเดียมาสมสูกับนาค และพระยานาคผูเปนตาก็ขึ้นมาสรางเมืองใหหลาน คือ
ปฐมกษัตริยของขอม ดวยเหตุนี้จึงเชื่อวา พระยานาคเปนผูปกปกรักษาราชอาณาจักรขอมและศาสน
สถานขอม และอาจเปนเหตุใหมีนยิ มสรางพระพุทธรูปนาคปรกนิยมกันอยางแพรหลายในศิลปะ
ขอม13
สวนการประทับนั่งขัดสมาธิราบ เปนลักษณะที่นยิ มแพรหลายในศิลปะขอมมานาน ตั้งแต
สมัยเกาะแกรถึงแปรรูปลงมา14 และสืบตอมาเรื่อยจนกลายเปนเอกลักษณในศิลปะขอม ซึ่งจะนิยม
ทําพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ เชื่อวาการประทับนั่งขัดสมาธิราบในศิลปะขอมนาจะไดรบั
แรงบันดาลใจมาจากศิลปะทวารวดีในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 อันเปนอิทธิพลจากศิลปะอินเดียใต
หรืออาจเปนแรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียใตที่สงใหศิลปะขอมโดยตรงก็ได
เนื่องจากศิลปะ
อินเดียใตนยิ มทําพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบอยูเสมอ15
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ชอง บวสเซอลีเย, “ความคิดเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรก,” ศิลปวัฒนธรรม ทรงแปลโดย หมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล, 12, 2 (ธันวาคม, 2533) : 157.
11
เนื่องจากมีหลักฐานทางดานจารึกจํานวนหนึ่งที่แสดงถึงการติดตอระหวางบริเวณภาคกลางของไทย
กับเกาะลังกาอยางชัดเจน และหลักฐานทางดานศิลปกรรมในเรื่องการแสดงวิตรรก-กฏกมุทรา และการประทับนั่ง
หอยพระบาท อางถึงใน เชษฐ ติงสัญชลี, “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปใน
ศิลปะทวารวดี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 44-50 .
12
ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ดาน
สุทธาการพิมพ, 2547), 202.
13
อางถึงใน ชอง บวสเซอลีเย, “ความคิดเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรก,” 157.
14
ชอง บวสเซอลีเย, ประติมากรรมขอม, 252.
15
ขอมูลจากการเรียนวิชา สํารวจประวัติศาสตรในประเทศใกลเคียง (Survey of Art History in
Neighbouring Countries) อาจารยเชษฐ ติงสัญชลี, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
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จีวร
พระวรกายทอนบนของพระพุทธรูปบางองคจะเปลือยเปลา
ลักษณะเชนนี้ยงั พบใน
พระพุทธรูปศิลปะขอมแบบนครวัดดวย เปนไปไดวาชางยังคงเคยชินกับรูปแบบการทําเทวรูปซึ่ง
มักจะมีพระวรกายทอนบนเปลือยเปลาที่มีมากอนหนานี16้ และทําใหพระพุทธรูปบางองคมีลักษณะ
พระวรกายทอนบนเปลือยเปลาเชนเดียวกับเทวรูป
พระพุทธรูปบางองคครองจีวรหมคลุมแลว แสดงใหเห็นถึงลักษณะที่ชางพืน้ เมืองเขาใจ
การครองจีวรของพระพุทธรูปมากกวา เพราะชางพื้นเมืองในไทยมีการทําพระพุทธรูปสืบตอกันมา
นานตั้งแตสมัยทวารวดี ทําใหเปนลักษณะที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย เนื่องจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องนาคปรกในศิลปะขอมเทาที่สํารวจพบยังไมปรากฏการครองจีวรหมคลุมเลย
อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกซึ่งพบที่วัดหนาพระเมรุและ
พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก (พระพุทธมหาธรรมราชา) นั้น (ภาพที่ 48) มีการครองจีวรหมเฉียง
และปรากฏสังฆาฏิทางดานซายของพระอังสา เปนแผนสี่เหลี่ยมยาวปลายตัดตรง สันนิษฐานไวเปน
2 แนวทางคือ แนวทางทีห่ นึ่ง คงทําขึน้ พรอมกันกับการทําประติมากรรม และอีกแนวทางหนึ่ง
อาจจะเปนการทําขึ้นในภายหลัง
อยางไรก็ตาม
ผูศึกษาเชื่อวาขอสันนิษฐานในแนวทางแรกมีความเปนไปไดมากกวา
เนื่องจากพบหลักฐานของพระพุทธรูปปรากฏอยูที่ทับหลังชิ้นหนึ่งจากปราสาทหินพิมาย (ภาพที่
26) มีการครองจีวรแปลกๆ บนพระอังสาซายมีผาพาดเฉวียงลงมาทางดานขวา และมีลักษณะคลาย
สังฆาฏิแผนเล็กๆ ทับอยูดานบน ซึ่งอาจถือวาเปนตนกําเนิดของการครองจีวร ซึ่งมีสังฆาฏิที่พระ
อังสาซาย เปนแผนสี่เหลี่ยมปลายตัดตรงในศิลปะขอม เพราะเปนพระพุทธรูปที่กําหนดอายุเกาที่สดุ
เทาที่มีหลักฐาน และยังมีพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกสัมฤทธิ์จากจังหวัดสุรินทร ปจจุบนั จัด
แสดงอยูในพิพิธภัณฑคลีฟแลนด (The Cleveland Museum of Art) กับพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ศิลปะขอมแบบนครวัดอีกองคหนึ่ง (ภาพที่ 31) ครองจีวรหมเฉียง ปรากฏสังฆาฏิบนพระอังสาซาย
ในลักษณะเหมือนกันดวย
นอกจากนี้ ยังพบการทําสังฆาฏิลักษณะเชนเดียวกันนี้ ในพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
ที่ปราสาทนครวัด (ภาพที่ 49) โดย ศ.ชอง บวสเซอลีเยร (Jean Boisselier) ใหความความคิดเห็นวา
“พระพุทธรูปประทับยืนองคนี้ แสดงใหเห็นถึงการครองจีวรแบบใหม คือ ครองจีวรหมเฉียง มีชาย
สังฆาฏิรูปสี่เหลี่ยมสั้นมากพาดอยูเหนือพระอังสาซาย ขอบดานลางของชายสังฆาฏิหยุดอยูเ พียงแค
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ตั้งแตสมัยบาปวน พระพุทธรูปนาคปรกก็เลียนแบบมาจากประติมากรรมทางศาสนาพราหมณ ดังนั้น
พระวรกายของพระองคดูคลายกับไมมีอะไรปกคลุม อางถึงใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 302.
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ครึ่งของผาสบงเทานั้น”17 แตมีขอสังเกตวา สังฆาฎิที่ปรากฏนั้นจะยังไมมีเสนตอจากชายสังฆาฎิ
พาดผานพระกรออกไป เพราะรูปแบบสังฆาฏิเปนแผนสี่เหลี่ยมปลายตัดตรง มีเสนตอจากชาย
สังฆาฏิพาดผานพระกรออกไปนั้น เปนลักษณะที่เกิดขึ้นในกลุมพระพระพุทธรูปทรงเครื่องในระยะ
หลัง โดยจะขอกลาวถึงในลําดับถัดไป
การครองจีวรหมเฉียงและทําสังฆาฏิเปนแผนสี่เหลี่ยมปลายตัดตรง บนพระอังสาซาย เชื่อ
วาอาจไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะทวารวดี เนื่องจากพบหลักฐานของลักษณะสังฆาฏิเปนแผน
สี่เหลี่ยมปลายตัดตรงดังกลาว ในศิลปะทวารวดีชวงพุทธศตวรรษที่ 14-15 ดังที่พบหลักฐานคือ ภาพ
พระพุทธรูปที่ปรากฏในภาพสลักนูนต่ําตอนยมกปาฏิหาริย และเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค
ชั้นดาวดึงส18 ปจจุบันประดับฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม (ภาพที่ 50)
พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี (ภาพที่ 51) รวมถึงพระพุทธรูปในความครอบครองของ ดร.
วิโรจน กรรณสูต (ภาพที่ 52)
ลักษณะที่กลาวไปขางตนนัน้
มีผูใหความคิดเห็นไววา พระพุทธรูปประทับนั่งเหนือ
พนัสบดีจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ครองจีวรหมเฉียง มีชาย
สังฆาฎิจรดพระนาภี ซึ่งเปนแบบอยางทีพ่ บไดนอยสําหรับพระพุทธรูปในสมัยทวารวดี พระพุทธ
องคประทับนัง่ บนบัลลังกซึ่งมีพนักพิงคลายหมอน ซึง่ สามารถเปรียบเทียบไดกับพระพุทธรูปจาก
อินเดียใตจากเมืองนาคปฏฏนัม19 ทั้งยังพบลักษณะการทําชายสังฆาฏิเชนเดียวกันนีใ้ นพระพุทธรูป
ศิลปะอนุราธปุระ-โปโลนารุวะอีกดวย20 จึงมีแนวโนมวาลักษณะการทําสังฆาฏิในศิลปะทวารวดี
นั้น นาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอินเดียใตและ/หรือศิลปะลังกา
เครื่องทรงและลวดลาย
พระพุทธรูปทรงกระบังหนาและรัดเกลารูปกรวยอยูเหนือพระเกศาถัก เชนเดียวกับกระบัง
หนาและรัดเกลารูปกรวยในศิลปะขอม ซึ่งปรากฏเปนเครื่องทรงทั้งพระพุทธรูปและเทวรูปอยูเสมอ
17

Jean Boisselier, “Le Cambodge,” Asie du Sud-Est (Paris : Ouvrage Publie, 1966), 275.
แมวาภาพสลักดังกลาวอาจจะมีการซอมแซมเพิ่มเติมและลงรักปดทอง แตลักษณะของสังฆาฏิ
ดังกลาวนี้นาจะเปนของเดิม เนื่องจากภาพพระพุทธรูปทุกองคบนภาพสลัก มีการครองจีวรและปรากฏชายสังฆาฏิ
เปนแผนสี่เหลี่ยมปลายตัดตรงเหมือนกันทุกองค
19
รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี” (วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2545), 33, รูปที่ 83.
20
Von Schroeder, Buddhist Sculpture of Sri Lanka (Hongkong : Visual Dhrama Publications, 1990),
pl.384.
18

39

ลักษณะกระบังหนาและรัดเกลารูปกรวยในศิลปะขอม เปนการคลี่คลายมาจากกระบังหนา
และมงกุฎแบบใหมซอนชั้นขึ้นไปเปนรูปกรวย ซึ่งเรียกวา “กิรีฏมงกุฎ” เริ่มมีขึ้นในศิลปะขอมสมัย
เกาะแกรถึงสมัยแปรรูป21 (ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 15 – ตนพุทธศตวรรษที่ 16) จากนัน้ ก็
ปรากฏขึ้นอีกในศิลปะขอมสมัยบาปวนและเจริญขึ้นสูงสุดในศิลปะขอมแบบนครวัด22
ลวดลายบนกระบังหนาเปนลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน23 อยูตรงกลาง ขนาบดวยลายเม็ด
ประคํา และบนสุดของกระบังหนาจะเปนลายสามเหลีย่ มคลายใบไมเรียงเปนแถว ซึ่งถือวาเปน
ระเบียบแบบแผนที่เครงครัดในศิลปะขอมแบบนครวัด24
พระพุทธรูปทรงเครื่องสวนหนึ่ง ยังคงยึดถือลวดลายตามระเบียบแบบแผนที่เครงครัดใน
ศิลปะขอมแบบนครวัด แตมีขอสังเกตวา ตําแหนงลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนนั้น พระพุทธรูป
ทรงเครื่องศิลปะขอมในประเทศไทยอาจจะมีลายดอกไมกลมประดับอยูตรงกลางดวย ซึ่งตางจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอม
สําหรับลวดลายกระบังหนาของพระพุทธรูปทรงเครื่องอีกสวนหนึ่ง ซึ่ง ม.จ.สุภัทรดิศ
ดิศกุล ทรงตั้งขอสังเกตไวคอื ลวดลายบนกระบังหนาจะมีแนวเล็กๆ แทรกเขามาอีกแนวหนึ่ง ซึ่งใน
ศิลปะขอมที่ชอบรักษาระเบียบอยางเครงครัดนั้นไมเคยปรากฏ25 ลักษณะดังกลาวนี้อาจนับไดวา
เปนขอสังเกตที่บงบอกความแตกตางระหวางศิลปะขอมแบบนครวัด กับศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยไดประการหนึ่ง นอกจากนี้รายละเอียดของลวดลายก็ทําอยางเรียบงาย เชน มีเพียงการขีดเปน
เสนแนวนอนหรือทําเปนรูปสามเหลี่ยมคว่าํ และหงาย เปนตน ซึ่งนาจะคลี่คลายมาจากลายสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูน อันแสดงใหเห็นความเปนพืน้ เมืองมากขึ้น
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หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 285, ภาพที่ 189-190.
ชอง บวสเซอลีเย, ประติมากรรมขอม, 31-32.
23
ลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนเปนลายสําคัญในศิลปะขอมแบบพระโค ตอมาก็กลายเปนลายที่ไมคอย
สําคัญปรากฏอยูบนขอบของเสาติดกับผนังบางตน และบนลวดบัวของฐาน อางถึงใน หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล,
ศิลปะขอม, 154.
24
Jean Boisselier, “Évolution du diadème dans la statuaire Khmère,” Bulletin de la Société des Études
Indochinoises 25, 2 (1950) : 14-16.
25
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2539), 19.
22
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พระพุทธรูปทรงเครื่องโดยสวนใหญ จะทรงกุณฑลเปนตุม26 ซึ่งเปนขอสังเกตสําคัญที่จะ
แสดงใหเห็นถึงความแตกตางกับรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องในระยะหลัง ที่จะปรากฏการ
ทรงกุณฑลยาวปลายงอนจรดอังสา อันจะกลาวถึงตอไป อยางไรก็ดี พระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุม
นี้บางองค อาจทรงหรือไมทรงกรองศอ พาหุรัด ทองกร ทองบาทก็ได
สําหรับลวดลายกรองศอแผงมีอุบะหอย
จะมีลายดอกไมอยูต รงกลาง
ลวดลายจะ
ประกอบดวยสามแนว คือ แนวที่หนึ่งทําเปนลายเม็ดประคํา แนวทีส่ องเปนลายดอกไมกลม และ
แนวที่สามทําเปนอุบะหอยหรือบางครั้งก็ขีดเปนเสนตั้งเลียนแบบอุบะ
ลวดลายของกรองศอ
ดังกลาวนีย้ ังคงเทียบเคียงไดกับกรองศอของพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมแบบนครวัด
ลวดลายของเครื่องทรงนั้น
เชื่อวาคงเลียนแบบมาจากเครื่องประดับเพชรพลอยหรือ
เครื่องประดับทองคําของจริงที่มีการถวายใหแดพระพุทธรูป หรือเปนเครื่องทรงของกษัตริยใ นสมัย
นั้น ดังทีพ่ บหลักฐานเปนกระบังหนาทําดวยทองคํา ทีป่ ราสาทบานถนนหัก อําเภอหนองบุนนาก
จังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย (ภาพที่ 53)
นาค
นาคแผพังพาน 7 เศียร โดยนาคเศียรกลางจะหันหนาตรง และนาคเศียรที่เหลือจะหัน
ดานขางและหันเศียรเขาหาตรงกลาง ดานละ 3 เศียร นอกจากนี้จะมีลวดลายรูปวงกลมคลาย
เหรียญ27 ที่ตัวนาค และดานหลังของนาคหลังประติมากรรมโดยสวนใหญ ลักษณะเชนนี้มีปรากฏ
เฉพาะในศิลปะขอมและศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
(3) สรุป
พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย คงไดรับแรงบันดาลใจมา
จากศิลปะขอมแบบนครวัดเปนสวนใหญ
แตกแ็ สดงใหเห็นถึงลักษณะพื้นเมืองบางประการที่
แตกตางออกไป กลาวคือ การคลี่คลายของสวนรายละเอียดที่ชางไดบรรจงใสเอกลักษณเฉพาะลง
ไป ไมวาจะเปนสวนพระพักตร การครองจีวร หรือเครื่องทรง อันแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกในศิลปะขอมแบบนครวัด กับพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยระยะแรก
26

ตามปกติในศิลปะขอมโดยทั่วไปนั้น บุคคลชั้นต่ํา บุคคลสามัญ และอสูร มักจะสวมกุณฑลเปนรูป
หวงวงกลมเปนหลัก สวนพระพุทธรูปและบุคคลชั้นสูง มักสวมกุณฑลรูปตุมเปนประจํา อางถึงใน หมอมราชวงศ
สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน (กรุงเทพ : สํานักพิมพมติชน, 2543), 165.
27
ไฮแรม วูดเวิรด ไดวิเคราะหและแบงกลุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวโดยละเอียด สามารถอานรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ Hiram Woodward Jr., “Studies in the Art of Central Siam 950-1350 A.D.” Vol.2 (Doctoral
Dissertation, Yale University, 1975), 49-51.
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อยางไรก็ตาม เปนการยากทีจ่ ะแบงแยกชี้ชดั วา พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกองคใดเปน
พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมหรือในศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
ทั้งนี้ตองพิจารณา
ประกอบกับแหลงที่มาและหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ดวย
1.2 พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
กลุมตัวอยาง มีดังนี้ คือ
- พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 54)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงอภัยมุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา (ภาพที่ 55)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงอภัยมุทราสองพระหัตถ
อยูในความครอบครองของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอภาณุพันธวงศวรเดช (ภาพที่ 56)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงอภัยมุทราสองพระหัตถ
พบที่บานดอนรัก ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 57)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ28 (ภาพที่ 58)
(1) รูปแบบทางศิลปกรรมโดยรวม
พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถในกลุมนี้ พบทั้งสลักจากศิลาทราย
และหลอสัมฤทธิ์ ประทับยืนสมภังค (เทากันทั้งสองขาง) พระพักตรคลายกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง
นาคปรกกลุมขางตน ครองจีวรหมคลุมบางแนบพระวรกาย ชายจีวรตกลงมาเทากันทั้งสองขาง ชาย
จีวรที่ตกลงมานั้นจะบานออกและมวนเขาที่มุมเบื้องลาง29 เครื่องทรงประกอบดวยกระบังหนาและ
รัดเกลา
ลวดลายกระบังหนาเปนลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนหรือขีดเปนเสนตามยาวเปนแนว
บางครั้งมีรูปดอกไมหรือใบไมประดับกึ่งกลางและดานขาง (เหนือขมับ) ทรงกรองศอและสายรัด
28

พบพระพุทธรูปที่มีลักษณะคลายกัน จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ อีก
ประมาณ 8-9 องค ซึ่งกําหนดอายุวาเปนศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยในชวงสมัยนครวัด อ.สมิทธิ ศิริภัทร
เสนอขอคิดเห็นไว 2 แนวทางคือ พระพุทธรูปในกลุมนี้นาจะเปนฝมือของชางทองถิ่น จึงมีการปรับรูปแบบให
เปนรสนิยมพื้นเมืองมากแลว หรืออาจเปนไปไดวาชางทําขึ้นในชวงสมัยบายน แตกลับไปเลียนแบบพระพุทธรูป
ในชวงสมัยนครวัด (สัมภาษณ สมิทธิ ศิริภัทร, อาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กุมภาพันธ 2547.)
29
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี, 20.
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องคมีพวงอุบะหอย จีบดานหนาสบงจะปรากฏลวดลาย ทรงกุณฑลเปนตุม พาหุรัด (กําไลตนแขน)
และทองกร
(2) วิเคราะหที่มาของรูปแบบศิลปกรรม
วัสดุและเทคนิค
วัสดุที่ใชในงานประติมากรรม พบทั้งศิลาทรายและสัมฤทธิ์ งานศิลาทรายคงไดรับอิทธิพล
จากศิลปะขอมเชนเดียวกับการทําพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก แตพบเปนจํานวนนอย เพราะการ
สลักพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถดว ยศิลาทราย อาจทําใหสว นของพระกรที่ยนื่
ออกมาขางหนาหักไดงาย
เพราะฉะนั้น พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราจึงนิยมหลอดวยสัมฤทธิ์ ซึ่งเปน
วัสดุที่สามารถหลอพระกรทีย่ ื่นออกไปและสวนรายละเอียดตางๆ ไดสะดวกกวา ทั้งยังหักเสียหาย
ไดนอยกวา นอกจากนี้ จะเห็นวาชางพยายามใชลักษณะของการครองจีวรหมคลุมของพระพุทธรูป
ชวยยึดสวนระหวางพระกรทีย่ ื่นออกไปกับพระวรกายของตัวประติมากรรมดวย และมีขอสังเกตอีก
วา รายละเอียดของเครื่องทรงคงจะเปนการหลอแยกแลวนํามาประกอบ เพราะลวดลายมีความ
แตกตางกันและขึ้นอยูก ับฝมือชางวาจะทําแบบเรียบงายหรือมีความใสใจใหความประณีต
พระพักตร
พระพักตรของพระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้ คลายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
กลุม 1.1 ที่กลาวมาขางตน ซึ่งยังคงไดรับอิทธิพลจากศิลปะขอมแบบนครวัดมาอยูมาก กลาวคือ
พระพักตรเปนรูปสี่เหลี่ยมอันเปนเอกลักษณของศิลปะขอม พระเนตรของพระพุทธรูปจะเปดอยู
เสมอ พระขนงยาวเปนสันนูนจรดกัน พระนาสิกโดง พระโอษฐหนาและเผยออกมา
แตมีขอนาสังเกตวา พระพุทธรูปทรงเครื่องบางองค (ภาพที่ 59) มีการทําพระมัสสุ (หนวด)
หยักเปนรูปปกกา ซึ่งคงไดรับแรงบันดาลใจมาจากเทวรูปในศิลปะขอม และเชื่อวาอาจเกิดจากความ
เคยชินของชางขอมที่ทําเทวรูปและประติมากรรมบุคคล รวมทั้งยังสืบตอมาในการทําพระพุทธรูป
ทั้งทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง เนื่องจากการทําพระมัสสุของประติมากรรมบุคคลในศิลปะขอม
เริ่มปรากฏมาตั้งแตสมัยไพรกเมง-กําพงพระ ตอมาจนถึงสมัยแปรรูป ก็พบวาพระพักตรของเทวรูป
มีพระมัสสุเปนลักษณะประจําอยูเสมอ จนกระทั่งสมัยคลัง พบหลักฐานวา มีพระพุทธรูปขนาด
ใหญมีการทําพระมัสสุ30 และลักษณะดังกลาวนี้ ก็มเี รื่อยมาจนถึงสมัยบาปวนและนครวัด31
อนึ่ง ยังพบวาประติมากรรมปูนปนบางชิ้นที่พบบริเวณลพบุรีและอูทอง (ภาพที่ 60-61) มี
การทําพระมัสสุคลายกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้
ซึ่งคงไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
30
31

ชอง บวสเซอลีเยร, ประติมากรรมขอม, 51.
เรื่องเดียวกัน, 53-54.
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ประติมากรรมขอมเชนเดียวกัน และลักษณะพระพักตรโดยรวมของประติมากรรมกลุมนี้ คือ พระ
พักตรคอนขางเหลี่ยม พระขนงเปนเสนนูนยาวจรดกัน พระเนตรโปนตัดขอบเปนรองลึก ริมพระ
โอษฐและไรพระมัสสุขีดเปนเสนคมชัด ซึ่ง ศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงอธิบายวาเปนอิทธิพลของ
ศิลปะทวารวดีและศิลปะขอม คลายกับกลุม ประติมากรรมในศิลปะหริภุญชัย32 เนื่องจากมีหลักฐาน
ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเมืองหริภุญชัยและเมืองละโว โดยจะกลาวถึงตอไป
มุทราและอิริยาบถ
พระพุทธรูปประทับยืนสมภังค แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ หรือบางครั้งแสดงอภัย
มุทราสองพระหัตถ คลายกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมสมัยนครวัด ซึ่งคงไดรับอิทธิพล
ศิลปะทวารวดีอยางเดนชัด เนื่องจากการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถเปนมุทราที่ไดรับความ
นิยมมากที่สุดสําหรับพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดี โดยเฉพาะอยางยิง่ พระพุทธรูปประทับยืน ซึง่
อาจเรียกไดวาเปนลักษณะทีป่ รากฏเฉพาะในศิลปะทวารวดี33
มีผูเสนอขอคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องนี้อยางนาสนใจวา การแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถใน
ศิลปะทวารวดี นาจะมีแหลงบันดาลใจมาจากการแสดงวิตรรก-กฏกมุทราในศิลปะอมราวดีตอน
ปลาย-อนุราธปุระ และมีการนํามาปรับเปลี่ยนใหกลายเปนลักษณะพืน้ เมืองในศิลปะทวารวดี34
อยางไรก็ตาม พบหลักฐานวา พระพุทธรูปในศิลปะขอมกอนเมืองพระนครแสดงวิตรรก
มุทราสองพระหัตถดวยเชนกัน (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13) เชน พระพุทธรูปจากวัดพระนิพพาน
พระพุทธรูปจากตวลพระธาตุ (ภาพที่ 62) และพระพุทธรูปจากบารายตะวันตก อาจเปนไปไดวา
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะทวารวดี หรือเปนอิทธิพลของศิลปะอมราวดีตอนปลาย-อนุราธ
ปุระซึ่งแพรหลายในศิลปะเอเชียอาคเนย ตามที่ อ.เชษฐ ติงสัญชลี ตั้งขอสังเกตไว แตการปรากฏขึ้น
ของพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถในศิลปะขอมกอนพระนคร ก็ไมพบรองรอยการ
ทําสืบตอมาจนถึงศิลปะขอมในชวงพุทธศตวรรษที่ 14-16 จนกระทั่งพบการทําพระพุทธรูปแสดง
วิตรรกมุทราสองพระหัตถอกี ครั้งในศิลปะขอมสมัยบาปวน (ภาพที่ 63) และการทําพระพุทธรูป

32

ศุภลักษณ ชลมาศ, “รูปแบบพระพุทธรูปหริภุญชัยพุทธศตวรรษที่ 17-18” (การศึกษาโดยเสรีแขนง
วิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542), 36-37. ; ศักดิ์
ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในประเทศไทย, 145, 151-154.
33
เชษฐ ติงสัญชลี, “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปในศิลปะทวาร
วดี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544), 1.
34
อานรายละเอียดไดที่ เรื่องเดียวกัน, 38-57.
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ทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ ซึ่งปรากฏบนทับหลังปราสาทหินพิมาย (ภาพที่ 24-25,
28)
ดังนั้น การแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้ คงไดรับ
แรงบันดาลใจมาจากศิลปะขอมแบบนครวัด
และรูปแบบที่มีมากอนหนานี้ของพระพุทธรูปไม
ทรงเครื่องในศิลปะขอมแบบบาปวน ซึ่งคงไดรับการปูพนื้ ฐานมาจากศิลปะทวารวดีนั่นเอง
การครองจีวร
พระพุทธรูปครองจีวรหมคลุมบางแบบพระวรกาย ชายจีวรตกลงมาเทากันทั้งสองขาง ชาย
จีวรที่ตกลงมานั้นจะบานออกและมวนเขาที่มุมเบื้องลาง
ลักษณะดังกลาวนีข้ องพระพุทธรูป
ทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
เชื่อวาไดรับแรงบันดาลใจมาจากการครองจีวรของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมแบบนครวัด
ซึ่งคงเปนการคลี่คลายการครองจีวรมาจาก
พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถในศิลปะขอมแบบบาปวน
อยางไรก็ดี การครองจีวรของพระพุทธรูปในศิลปะขอมแบบบาปวนนัน้ ศ.ชอง บวสเซอลี
เยรกลาวถึงไววา การยืนหันหนาตรงและการครองจีวรหมคลุมทั้งสองบา แสดงใหเห็นชัดวาไดรบั
อิทธิพลมาจากศิลปะทวารวดีในประเทศไทย รัดประคดแผนแบนเรียนที่คาดสบงอยู ก็มีลักษณะ
พิเศษอยางแทจริง35
แนนอนวา พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถในศิลปะขอมแบบนคร
วัด คงไดรับอิทธิพลการครองจีวรหมคลุม และชายจีวรที่ตกลงมาเทากันทั้งสองมาจากลักษณะการ
ครองจีวรของพระพุทธรูปดังกลาวในศิลปะบาปวน แตชายจีวรที่ตกลงมาบานออกและมวนเขาที่
มุมเบื้องลาง ศ.ชอง บวสเซอลีเยรเสนอวาอาจแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบปาละดวย36
เมื่อลองตรวจสอบการครองจีวรของพระพุทธรูปในศิลปะอินเดียแบบปาละ ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 16-17 กลับพบวาชายจีวรที่ตกลงมาของพระพุทธรูปนั้น จะตกลงมาเปนริว้ ซิกแซกคลาย
เขี้ยวตะขาบ และเทากันทั้งสองขาง37 แตก็แตกตางจากพระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทรา
สองพระหัตถในศิลปะบาปวนจนถึงศิลปะนครวัดนี้ เนือ่ งจากมีการคลี่คลายรูปแบบไปมากแลว จึง
เชื่อไดวาเปนการคลี่คลายและลดทอนรูปแบบริ้วซิกแซกของชายจีวรใหเรียบงายขึ้นมากกวา
การปรากฏขึ้นของรอยดานหนาสบง หรือที่เรียกวาแถบหนานางบริเวณระหวางพระชงฆ
ในพระพุทธรูปศิลปะขอม ปรากฏขึ้นเปนครั้งคราวในพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยนครวัด ราวพุทธ

35

ชอง บวสเซอลีเยร, ประติมากรรมขอม, 53.
เรื่องเดียวกัน, 55.
37
Susan L. Huntington, The Pala-Sena School of Sculpture, 65-66, fig.69-71.
36
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ศตวรรษที่ 17 แตมีมากอนแลวในศิลปะลพบุรีของไทย38 และตอมาในสวนนีจ้ ะกลายเปนลวดลาย
ของเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนในศิลปะขอมสมัยนครวัดและบายนนั่นเอง
เครื่องทรงและลวดลาย
เครื่องทรงประกอบดวยกระบังหนาและรัดเกลารูปกรวยอยูเหนือพระเกศาถัก เชนเดียวกับ
พระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมขางตน
เชื่อวาไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะขอมแบบนครวัด
นั่นเอง
สวนลวดลายบนกระบังหนาแสดงใหเห็นถึงการคลี่คลายมากขึ้นกวากลุม 1.1 ขางตน และ
แสดงใหเห็นถึงความเปนพืน้ เมืองมากขึ้นดวย กลาวคือ การทําลวดลายมีความเรียบงายมากขึ้น มี
การขีดเปนเสนในแนวนอน ลวดลายในตําแหนงที่ทาํ เปนลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนก็ไมมีปรากฏ
ใหเห็นอีกแลว แตบนสุดของกระบังหนายังคงทําเปนลายสามเหลี่ยมคลายใบไมเรียงเปนแถว และ
มักจะมีแนวเล็กๆ แทรกเขามาอีกแนวหนึ่ง
สําหรับลวดลายกรองศอแผงมีอุบะหอยจะคลายกับพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกในกลุม
ขางตน กลาวคือ จะมีลายดอกไมอยูตรงกลาง ลวดลายจะประกอบดวยสามแนว คือ แนวทีห่ นึ่งทํา
เปนลายเม็ดประคํา แนวที่สองเปนลายดอกไมกลม และแนวที่สามทําเปนอุบะหอยหรือบางครั้งก็ขีด
เปนเสนตั้งเลียนแบบอุบะ ลวดลายดังกลาวนี้ยงั คงใกลเคียงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอม
แบบนครวัด
สวนสายรัดองคจะมีอุบะหอย
ลวดลายมักจะมีดอกไมกลมใหญสดุ ตรงกลางและเปน
ลวดลายสี่เหลีย่ ม ลวดลายดานหนาสบง (แถบหนานาง) จะทําเปนลายกลมซอนกันอยางงายๆ เรียง
ลงไปจนถึงปลายสบง และเนื่องจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุม นี้โดยสวนใหญทําจากสัมฤทธิ์
ทําใหสามารถใหรายละเอียดของลวดลายเครื่องทรงไดมาก
(3) สรุป
พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถศลิ ปะขอมที่พบในประเทศไทย คง
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะขอมแบบนครวัดเปนสวนใหญ
และเหมือนกับพระพุทธรูป
ทรงเครื่องนาคปรกในกลุมขางตน แตกจ็ ะมีความเปนพื้นเมืองมากขึน้ โดยเฉพาะในสวนลวดลาย
ของเครื่องทรง

38

ชอง บวสเซอลีเยร, ประติมากรรมขอม, 54-55.
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2.พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมทีพ่ บในประเทศไทยระยะหลัง
(ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 - ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 18)
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยระยะหลัง จะจัดกลุมรูปแบบทาง
ศิลปกรรม ซึ่งสวนใหญสามารถเทียบเคียงไดกับพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมแบบบายนและ
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะหริภุญชัย โดยพบวา พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบใน
ประเทศไทยระยะหลังมีความหลากหลายทางรูปแบบศิลปกรรม
เนื่องจากพบพระพุทธรูป
ทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริดและพระพุทธรูปทรงเครื่องไมทรงมงกุฎเทริด และพบเปนจํานวนมาก
ฉะนั้นจึงสามารถแบงกลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องกลุมนี้ไดตามลักษณะดังกลาวขางตนเปน 2 กลุม
คือ
2.1 พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริด
พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริด หมายถึง พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริด ซึ่งศิราภรณ
เปนแผนรูปสามเหลี่ยมหรือคลายใบไม
อาจจะทรงมงกุฎเทริดเพียงอยางเดียวหรือประกอบกับ
เครื่องทรงอื่นๆ ดวยก็ได ในที่นี้ผูศึกษาจะจําแนกพระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริดเปนอีก 2
กลุม ดังนี้คือ
2.1.1 พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดประทับนั่ง
กลุมตัวอยางพบทั้งพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งองคเดี่ยว และพระพุทธรูปประทับนั่ง
เรียงกันสามองค39 มีดังนี้คือ
- พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริด แสดงปางมารวิชัย
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑจิม ทอมปสัน (ภาพที่ 64)
- พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริด แสดงปางมารวิชัย ไดจากกรุวัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยา
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา (ภาพที่ 65)
- พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริด แสดงปางมารวิชัย ไดจากกรุวัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยา
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา (ภาพที่ 66)
- พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงปางมารวิชัยประทับนั่งสามองคเรียงกัน
พบที่ตําบลดอนขวาง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 67)

39

เรียกกันวาพระพุทธรูปตรีกาย หรือตรียาน โดยจะวิเคราะหการตีความดานคติของพระพุทธรูปเรียงกัน
สามองคดังกลาวนี้ตอไปในบทที่ 4
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- พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงปางมารวิชัยประทับนั่งสามองคเรียงกัน
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 68)
- พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงปางมารวิชัยประทับนั่งสามองคเรียงกัน
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา (ภาพที่ 69)
(1) รูปแบบทางศิลปกรรมโดยรวม
พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดประทับนั่งในกลุมนี้ เทาที่พบจะหลอจากสัมฤทธิ์ แสดงปาง
มารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพุทธรูปบางองคที่พระนลาฏจะมีอุณาโลม พระพักตร
คอนขางเหลี่ยม พระเนตรลืมอยูเสมอ พระขนงจรดยาวตอกัน ครองจีวรหมเฉียง ปรากฏชายสังฆาฏิ
เปนแผนยาวสีเ่ หลี่ยมปลายตัดตรง และมีเสนตอจากชายสังฆาฏิพาดผานพระกรซายออกไป บางครั้ง
ปรากฏชายผาคลี่ออกเปนรูปครึ่งวงกลม (รูปพัด) หนาพระเพลา เครื่องทรงประกอบดวยมงกุฎเทริด
ลักษณะคลายแผนสามเหลี่ยมหรือใบไมซอ นเหลื่อมกัน จบปลายมงกุฎดวยลวดลายดอกไมหรือ
คลายชายผาผูกเปนปม ทรงกุณฑลงอนยาวจรดพระอังสา ทรงกรองศอมีพวงอุบะหอย และพาหุรดั
(กําไลตนแขน)
(2) วิเคราะหที่มาของรูปแบบศิลปกรรม
วัสดุและเทคนิค
พระพุทธรูปในกลุมนี้เทาทีพ่ บ
จะหลอจากสัมฤทธิ์
จากการสํารวจยังไมปรากฏ
พระพุทธรูปในกลุมนี้ที่สลักจากศิลาทรายเลย สันนิษฐานไดเปน 2 แนวทางคือ ประการหนึ่ง วัสดุ
ศิลาทรายในชวงสมัยบายนที่เหลืออยูมีคณ
ุ ภาพไมดีนกั และหาศิลาทรายคุณภาพดีไดยาก ไมเหมาะ
ที่จะนํามาแกะสลักประติมากรรม ชางจึงหันมาใชสัมฤทธิ์หลอประติมากรรมแทน ประการที่สอง
วัสดุสัมฤทธิ์เปนวัสดุที่ชางทองถิ่น (ชางในประเทศไทย) มีทักษะและความชํานาญมากกวา40 ได
นํามาปรับใชแทนวัสดุศิลาทราย แตยังคงไดรับอิทธิพลทางดานรูปแบบมาจากศิลปะขอม ประกอบ
กับรายละเอียดของประติมากรรมเหมาะแกการหลอสัมฤทธิ์มากกวาดวย
เนื่องจากพระพุทธรูปกลุมนี้หลอจากสัมฤทธิ์ จึงพบประติมากรรมคอนขางครบสมบูรณ
กวาพระพุทธรูปที่สลักจากศิลาทราย โดยเฉพาะเครื่องทรง คือ มงกุฎเทริดและกุณฑลปลายงอนจรด
พระอังสา ซึ่งมีความบอบบางและงายตอการแตกหัก

40

Lemay ใหความคิดเห็นวา ทักษะการหลอสัมฤทธิ์เปนของชางไทยมากกวาจะเปนของชางขอม อาง
จาก Reginald Lemay, A concise history of Buddhist Art in Siam, second edition (Japan : Charles E. Tuctle Co.,
1963), 76
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พระพักตร
พระพักตรคอนขางเปนสี่เหลี่ยมแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะขอม พระเนตรมักจะเปด
อยูเสมอซึ่งแสดงวายังคงอิทธิพลศิลปะขอมแบบนครวัดอยูมาก พระขนงเปนเสนตรงจรดยาวตอกัน
บางครั้งก็คลี่คลายไปบางเปนพระขนงที่ไมจรดยาวตอกัน
พระพุทธรูปบางองค พระพักตรกลับคอนขางกลม และบางครั้งปรากฏอุณาโลม ซึ่งปรากฏ
ขึ้นเหมือนกับกลุมพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถที่จะกลาวถึงตอไป อาจเปนอิทธิพล
ศิลปะปาละทีผ่ านมาทางพุกามสูศิลปะหริภุญชัย และสงมาใหภาคกลางก็เปนได โดยจะขอกลาวถึง
ตอไป ทั้งในเรือ่ งมุทรา-อาสนะ, การครองจีวรและเครื่องทรง
มุทราและอาสนะ
พระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ นับเปนมุทราและอาสนะที่พบ
อยางมากควบคูกับการทําพระพุทธรูปนาคปรก ในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ชวงสมัยบายน
กอนหนานี้ พระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย มีปรากฏมาแลวตั้งแตศลิ ปะทวารวดี ในราว
พุทธศตวรรษที่ 13-15 แตพบเพียงจํานวนนอย ซึ่งคงไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอมราวดี41 เชน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร (ภาพที่ 70) หรือไดรับ
อิทธิพลมาจากศิลปะปาละโดยตรงหรืออาจผานศิลปะพุกามและภาคเหนือของไทย
เขาสูศิลปะ
ทวารวดียุคกลางถึงยุคปลาย42 เชน และพระพุทธรูปในความครอบครองของ ดร.วิโรจน กรรณสูต
(ภาพที่ 52)
มีความเปนไปไดวา พระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัยในศิลปะทวารวดี ซึง่ จะปรากฏคูกบั การ
ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร อาจสงอิทธิพลใหแกศิลปะหริภุญชัย ขณะเดียวกันศิลปะหริภุญชัยคงจะ
ไดรับอิทธิพบจากศิลปะพุกามซึ่งไดรับอิทธิพลจากศิลปะปาละมาอีกทอดหนึ่ง เพราะวามีหลักฐาน
แสดงความสัมพันธระหวางศิลปะทวารวดีและศิลปะหริภุญชัย กับความสัมพันธระหวางศิลปะหริ

41

Theodore Bowie, editor, The Sculpture of Thailand (New York : The Asia Society, 1972), 46.
เนื่องจากศิลปะทวารวดีไดรับอิทธิพลอินเดียเขามาหลายระลอก ทั้งศิลปะอินเดียแบบคุปตะ- ศิลปะ
อินเดียหลังราชวงศคุปตะ และศิลปะอินเดียแบบปาละดวย อางถึงใน ศิริพจน เหลามานะเจริญ, “ประติมากรรม
สําริดแบบประโคนชัย : หลักฐานศิลปกรรมเริ่มแรกของสมัยประวัติศาสตรในที่ราบสูงโคราช” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 28.
42
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ภุญชัยและศิลปะพุกามดวยเชนกัน43 อยางไรก็ตามการแสดงปางมารวิชัยในศิลปะหริภุญชัย คง
ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะพุกามมากกวา44
สวนการปรากฏขึ้นของพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัยในศิลปะขอมตนสมัยนครวัด ในราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 17 พบครั้งแรก บนทับหลังที่พบจากปราสาทหินพิมาย (ภาพที่ 71) เพราะเหตุ
วาทับหลังชิ้นนี้สลักเปนภาพเลาเรื่องพุทธประวัติตอนผจญมาร แสดงพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่ง
ถือวาเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่เกาทีส่ ุด
ที่เคยพบในศิลปะเขมรทั้งในและนอกประเทศ
กัมพูชา45
แตพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยนครวัดทั้งในเมืองพระนครและศิลปะขอมที่พบใน
ประเทศไทย กลับยังไมพบการทําพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัยทีส่ ืบรูปแบบตอมาจากทับหลังที่
ปราสาทหินพิมาย อาจถือไดวาเปนการปรากฏเพียงครั้งเดียวและก็หายไป โดยยังไมทราบที่มาอยาง
แนชัดของการทําพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัยที่ปราสาทหินพิมาย
ตอมาปรากฏวา รูปแบบการแสดงปางมารวิชัยคูกับการประทับนั่งขัดสมาธิราบกลับหันมา
นิยมในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 โดยเฉพาะการแสดงปางมารวิชัยนัน้ นาจะไดรบั อิทธิพลมาจาก
ศิลปะหริภุญชัย หรืออาจมาจากพื้นฐานในภาคกลางสมัยทวารวดีกเ็ ปนได เพราะวาเมื่อพิจารณา
พระพุทธรูปทั้งทรงเครื่องและไมทรงเครื่องในศิลปะหริภุญชัย พบลักษณะหลายประการที่มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกันทั้งในเรือ่ งการครองจีวรและเครื่องทรงมงกุฎเทริด ซึ่งจะกลาวถึงตอไป
สวนพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัยในศิลปะขอม เทาที่ตรวจสอบพบวา ปรากฏการแสดง
ปางมารวิชัยในศิลปะขอมสมัยบายนลงมา เชน ภาพเลาเรื่องตอนมารผจญบนหนาบันปราสาทวัด
นคร (Wat Nokor) และภาพเลาเรื่องตอนพระพุทธเจาตรัสรูบนหนาบันปราสาทพระปาลิไลย (ภาพ
ที่ 72) และปราสาทพระขรรค ซึ่งปราสาททั้งสามแหงกําหนดอายุอยูใ นชวงสมัยบายน46 ดังนั้น จึง
เปนไปไดวาการแสดงปางมารวิชัยของพระพุทธรูปทั้งทรงเครื่องและไมทรงเครื่องในสมัยบายน
นาจะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมในประเทศไทย ที่นิยมทําพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัยกัน

43

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ลานนา (กรุงเทพฯ : ดานสุท
ธาการพิมพ, 2538), 25-26. ; ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในประเทศไทย,
150-154.
44
ดูรายละเอียดไดที่ รูปแบบและคติของพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะหริภุญชัย ในบทที่ 2
45
สมิทธิ ศิริภัทร และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง (กรุงเทพฯ : โมเดิรน เพรส, 2533), 138.
46
Vittorio Roveda, Khmer Mythology (Bangkok : River Books, 1997), 62-63.
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อยางมาก เพราะหากศิลปะขอมไดรับการแสดงปางมารวิชัยมาจากศิลปะอินเดียโดยตรง ก็ควรจะได
รับมาพรอมการประทับนั่งขัดสมาธิเพชรดวย47
สวนการประทับนั่งขัดสมาธิราบ ยังคงเปนแบบแผนที่สืบตอมาจากศิลปะขอมเชนเดียวกับ
กลุมพระพุทธรูปนาคปรก (กลุม 1.1) ขางตน จึงมีการนํามาปรับใชกับการแสดงปางมารวิชัย จึง
กลายเปนลักษณะเฉพาะของศิลปะขอมและศิลปะขอมทีพ่ บในประเทศไทย คือ พระพุทธรูปแสดง
ปางมารวิชัย และประทับนั่งขัดสมาธิราบ
การครองจีวร
พระพุทธรูปครองจีวรหมเฉียง ปรากฏชายสังฆาฏิเปนแผนยาวสี่เหลี่ยมปลายตัดตรง และมี
เสนตอจากชายสังฆาฏิพาดผานพระกรซายออกไป บางครั้งปรากฏชายผาคลี่ออกเปนรูปครึ่งวงกลม
(รูปพัด) หนาพระเพลา อันเปนเอกลักษณที่เกิดขึ้นในการประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร โดยรูปแบบ
เชนนี้สืบมาตั้งแตศิลปะหริภญ
ุ ชัย ซึ่งไดรับการปูพื้นฐานมาจากศิลปะอินเดียแบบปาละ และสืบ
ตอมายังพระพุทธรูปในศิลปะพุกาม ผานมาใหพระพุทธรูปในศิลปะหริภุญชัย กอนจะสงมาให
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยกลุมนี้ แมวาจะประทับนั่งขัดสมาธิราบก็ตาม
อนึ่ง
การทําชายสังฆาฏิเปนแผนยาวสี่เหลี่ยมปลายตัดตรงและยังไมมีเสนตอจากชาย
สังฆาฎิพาดผานพระกรออกไป เปนลักษณะเฉพาะของศิลปะขอมซึ่งปรากฏมากอนหนานี้ ซึ่งอาจ
เปนการนํามาปรับใชในพระพุทธรูปทรงเครื่องและไมทรงเครื่องในศิลปะขอมแบบบายน แตไมได
เกี่ยวของโดยตรงกับรูปแบบการทําชายสังฆาฏิเปนแผนยาว
และมีเสนตอพาดผานจากพระกร
ออกไป
ตามที่ไดกลาวไปแลววา หลังจากมุสลิมเขาทําลายอินเดียทางเหนือ ก็มีพระสงฆแตกสาน
ซานเซ็นไปในหลายๆ แหง รวมถึงพระสงฆจํานวนหนึ่งก็ไดหลีกลีห้ นีภยั มายังอาณาจักรขอมใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 ทําใหเชื่อวาศิลปะอินเดียแบบปาละก็มีอิทธิพลแพรเขามาในศิลปะขอม
ดวยเชนกัน ทําใหเห็นวาการแสดงปางมารวิชัยทีก่ ลาวไปขางตนและการครองจีวรหมเฉียง ปรากฏ
ชายสังฆาฏิและมีเสนตอจากชายสังฆาฏิพาดผานพระกรออกไป อันเปนลักษณะนิยมของอินเดียฝาย
เหนือ อาจสงอิทธิพลใหแกศิลปะขอมก็เปนได จากนัน้ จึงสงแพรอิทธิพลตอมาจากศิลปะขอมที่ใน
ประเทศไทย

47

อยางไรก็ดี อาจเปนไปไดวาศิลปะขอมรับรูปแบบการแสดงปางมารวิชัยมาจากศิลปะอินเดียโดยตรง
แลวนํามาปรับใชคูกับการประทับนั่งขัดสมาธิราบจนกลายเปนเอกลักษณ แตในที่นี้ผูศึกษาเชื่อตามขอสันนิษฐาน
ที่กลาวขางตนมากกวา เนื่องจากพบพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัยในศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยเปนจํานวน
มาก
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อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา หากอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบปาละเขามาโดยตรงใน
ศิลปะขอม การปรากฏชายสังฆาฏิที่พระอังสาซายก็ควรจะยังคงมีลักษณะสั้นและเปนเขี้ยวตะขาบ
มากกวาจะกลายเปนชายสังฆาฏิยาวปลายตัดตรงแลว
และยังไมปรากฏหลักฐานชายผารูปครี่ง
วงกลมหนาพระเพลาอีกประการหนึ่ง
ดังนั้น กรณีของพระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้ นาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะปา
ละที่ผานมาทางศิลปะพุกาม สืบเนื่องมายังศิลปะหริภุญชัย และเขามาสูศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยมากกวา เพราะหลักฐานสําคัญจากชายผาที่คลี่ออกมาเปนรูปครึ่งวงกลมหนาพระเพลา ซึ่งเปน
เอกลักษณที่ยังคงสืบทอดตอกันมาใหเห็นเปนประจักษนนั่ เอง
เครื่องทรงและลวดลาย
เครื่องทรงมงกุฎเทริดมีการคลี่คลายเปนแผนสามเหลี่ยมหลายแผนซอนเหลื่อมกัน ปรากฏ
คูกันกับการทรงกุณฑลปลายงอนจรดพระอังสา เชนเดียวกันกับกลุม พระพุทธรูปทรงเครื่องทรง
มงกุฎเทริดประทับยืน ซึ่งคงไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะหริภุญชัย ที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะพุกามและศิลปะอินเดียแบบปาละตามลําดับ
อยางไรก็ตาม เครื่องทรงมงกุฎเทริดของทั้งสามศิลปะที่เชื่อวาเปนแรงบันดาลใจนัน้ ก็มี
ความแตกตางกัน โดยจะขอกลาวถึงสวนรายละเอียด ดังตอไปนี้
ประการหนึ่ง แผนสามเหลี่ยมของมงกุฎเทริดในพระพุทธรูปทรงเครื่องกลุมนี้ มีการซอน
เหลื่อมแผนกันมากขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการคลี่คลายมาจากแผนสามเหลี่ยมสามแผนและซอน
เหลื่อมสองแผนของเครื่องทรงมงกุฎเทริดในศิลปะอินเดียแบบปาละและศิลปะพุกาม ขณะทีพ่ ระ
พิมพแผนทองดุนนูนในศิลปะหริภุญชัย พบที่เวียงทากาน (ภาพที่ 38) กลับพบวา มีการทํามงกุฎ
เทริดเปนแผนสามเหลี่ยมซอนกันมาก ดังนั้นจึงเปนเหตุใหเขาใจวา การคลี่คลายของการทําแผน
สามเหลี่ยม ของมงกุฏเทริดของพระพุทธรูปทรงเครื่องกลุมนี้ใกลเคียงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ศิลปะหริภุญชัย
อนึ่ง การคลี่คลายรูปแบบในลักษณะเดียวกันนี้ ปรากฏใหเห็นชัดในกลุมพระพุทธรูป
ทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริดแบบประทับนั่งกลุมนี้ เนื่องจากพบเปนจํานวนมาก
ประการที่สอง การจบปลายมงกุฎเทริดเปนผาผูกเปนปม และมีสายระยาตอจากกุณฑลยาว
ปลายงอนจรดพระอังสาออกไป ใกลเคียงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะพุกาม (ภาพที่ 13, 1920, 23) เมื่อพิจารณารูปแบบเดียวกันนี้เทียบกับกลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะหริภุญชัย ซึ่งจะ
พบวาการจบปลายมงกุฎเทริดนิยมทําเปนลายดอกไมกลม และกุณฑลยาวปลายงอนก็จบปลายดวย
ลายดอกไมกลมเชนเดียวกัน แตการจบปลายมงกุฎเทริดเปนผาผูกปม หรือดอกไม ก็ไมไดเปน
กฎเกณฑตายตัวในศิลปะอินเดียแบบปาละ ซึ่งเปนตนกําเนิดมาตั้งแตตน จึงเปนไปไดวาในศิลปะ
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พุกามอาจจะไมนิยมการจบปลายมงกุฎเทริดดวยลายดอกไม แตก็มิไดหมายความวา จะไมมีการทํา
พระพุทธรูปทรงเครื่องจบปลายมงกุฎเทริดดวยลายดอกไม
จากขอสังเกตทั้งสองประการ ทําใหมีความเปนไปไดวา เครื่องทรงมงกุฎเทริดของกลุม
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยนัน้ อาจจะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะพุกาม
โดยผานทางศิลปะหริภุญชัย หรืออาจจะไดรับอิทธิพลจากศิลปะพุกามที่เขามาโดยตรงถึงทางภาค
กลางของไทยก็เปนได แตมีแนวโนมเชื่อไดวา พระพุทธรูปทรงเครื่องกลุมนี้ไดรบั อิทธิพลผานมา
ทางศิลปะหริภุญชัยคอนขางมาก
นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานที่เกี่ยวของกับศิราภรณทรงมงกุฎเทริดบริเวณภาคกลางของไทย
กลาวคือ เศียรประติมากรรมปูนปนรูปบุคคลทรงมงกุฎเทริด บริเวณโบราณสถานเนินทางพระ
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 73) และเศียรปูนปนจากโบราณสถานโกสินารายณ อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 74) ซึ่งนิยมอยางมากในศิลปะอินเดียแบบปาละ และศิลปะพุกาม
ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ แสดงความคิดเห็นวา ศิราภรณทรงมงกุฎเทริดมีรูปดอกไมสี่กลีบหรือ
ดอกไมกลมหนาอุณหิส คลายกับมงกุฎรูปจตุพักตรเหนือปราสาทบายน (ภาพที่ 75) แตกม็ ี
รายละเอียดแตกตางกันไป เชนจํานวนและขนาดของเทริดซึ่งลดหลั่นกัน รวมทั้งการตกแตงขอบ
ของเทริดใหเปนริ้วนั้น ก็มีความใกลเคียงกับมงกุฎทรงเทริดของพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ จากอําเภอ
สามชุกในพิพธิ ภัณฑเมืองโบราณ48 (ภาพที่ 42)
อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการตัง้ ขอสันนิษฐานวา ลักษณะของแผนสามเหลี่ยมหรือใบไมทรง
เทริดของมงกุฎเทริดนั้น อาจปรากฏมีขึ้นในศิลปะขอมในชวงสมัยบายน ซึ่งไดรับอิทธิพลโดยตรง
มาจากศิลปะอินเดียแบบปาละ แตจากที่ตรวจสอบประติมากรรมในศิลปะขอมแบบบายนพบเพียง
วา ศิราภรณทรงเทริดในประติมากรรมนางอัปสรา (ภาพที่ 76) ซึ่งมีลักษณะของศิราภรณที่
หลากหลายและแตกตางจากมงกุฎเทริดในพระพุทธรูปทรงเครื่องอยางมาก ทําใหเชื่อวาเปนลักษณะ
มงกุฎเทริดที่เกิดจากการคิดสรางสรรคขึ้นเองตามแบบพืน้ เมือง และศิราภรณทรงเทริดของภาพ
สลักพระพักตรของประติมากรรมบุคคลบนปราสาทบายน (ภาพที่ 75) ลักษณะของศิราภรณทรง
เทริดนั้นจะเปนแผนสามเหลี่ยมคลายใบไม ลักษณะเชนนี้คลายกับใบไมที่ปรากฏบนภาพสลักบน
กําแพงของปราสาทนครวัด (ภาพที่ 77-78) จึงเปนไปไดวา ไดรับอิทธิพลและการคลี่คลายมาจาก
ศิลปะขอมแบบนครวัดมากกวาจะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียแบบปาละโดยตรง เนื่องจาก
เปนการคลี่คลายทางดานรูปแบบใหเรียบงายมากขึ้น และยังไมพบรูปแบบของมงกุฎเทริดจบปลาย
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หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “เนินทางพระ: แหลงโบราณคดีเขมรแบบบายนในจังหวัด
สุพรรณบุรี,” เมืองโบราณ 13, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม, 2530) : 28-29.
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มงกุฎเปนดอกไมหรือชายผา หรือการปรากฏมงกุฎเทริดคูกับกุณฑลปลายงอนจรดพระอังสาดวย
ซึ่งมักพบอยูเสมอในศิลปะอินเดียแบบปาละ
ขอสังเกตเพิ่มเติม
พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งในกลุมนี้ นอกจากจะพบพระพุทธรูปทรงเครื่ององคเดี่ยว
แลว ยังพบพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งสามองคเรียงกันดวย โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ
1. พระพุทธรูปทรงเครื่องสามองคเรียงกัน เรียกกันวา ตรีกาย? (ภาพที่ 67) พบวาจะมี
ลักษณะคลายใบไมหรือเปลวไฟลอมรอบ เรียกวาประภาวลี และมีลวดลายใบไมอยูดานบนเหนือ
พระพุทธรูปทั้งสาม ซึ่งพบในพระพุทธรูปทรงเครื่ององคอื่นๆ ดวย (ภาพที่ 79) และคลายกับภาพ
ตนไมที่อยูบนภาพสลักบนกําแพงของปราสาทนครวัดและปราสาทบายน (ภาพที่ 77-78)
ฐานของพระพุทธรูปปรากฏมีลายดอกกลม อันเปนลวดลายทีน่ ยิ มกันมากในศิลปะขอม
แบบบายน เนื่องจากศิลปะขอมกอนหนานี้ จะพบวาลวดลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนเปนที่นยิ มกัน
อยางมากตามที่ไดกลาวขางตน โดยเฉพาะศิลปะขอมแบบนครวัดก็ยงั คงมีการใชลวดลายสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูนอยูมาก
2. พระพุทธรูปเรียงกันสามองค ประกอบดวยพระพุทธรูปทรงเครื่องตรงกลาง ขนาบขาง
ดวยพระพุทธรูปไมทรงเครื่อง เรียกกันวา ตรียาน? (ภาพที่ 68-69) กลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องสาม
องคเรียงกันทัง้ สองกลุมนี้ จะไดมกี ารวิเคราะหการตีความทางดานประติมานวิทยาตอไปในบทที่ 4
3.พระพิมพ พบพระพิมพลักษณะตามที่กลาวไปขางตนเปนจํานวนมาก ทั้งในศิลปะหริภุญ
ชัยและศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย (ภาพที่ 80-82) โดย ณัฎฐภัทร จันทวิช ใหคําอธิบายเกี่ยวกับ
พระพิมพดังกลาวในศิลปะหริภุญชัยวา
เปนรูปแบบพระพิมพที่แสดงลักษณะหรืออิทธิพลจาก
ศิลปะลพบุรี พระพิมพจะมีพระพุทธรูปสามองคประทับเรียงกัน องคกลางจะมีขนาดใหญกวาสอง
องคขางๆ และมักประทับในซุมเรือนแกว พระพุทธรูปมักครองจีวรหมเฉียง และทรงเครื่องเปน
มงกุฎเทริดหรือกระบังหนา สวมกุณฑล พาหุรัด ทองพระกร แตซุมเรือนแกวที่มียอดแบบยอด
ปราสาทพุกาม หรือองคพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งขัดสมาธิเพชร บางชิ้นมีลักษณะฐานเปน
แบบฐานบัววางซอนอยูบนบัลลังก และมีชางหรือสิงหปรากฏอยูดว ย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนําเอา
ศิลปะภายนอกมาสรางสรรคผลงานของชางหริภุญไชย49
(3) สรุป
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ณัฏฐภัทร จันทวิช, “วิเคราะหพระพิมพสกุลชางหริภุญชัยและคติการสราง,” ศิลปากร 33, 3
(กรกฎาคม-สิงหาคม, 2532) : 16
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พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริดประทับนั่งศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย ไดรับ
อิทธิพลและแรงบันดาลใจมาจากหลากหลายแหลง ทางหนึ่งซึ่งเปนลักษณะโดยรวมนั้น ยังไดรบั
อิทธิพลมาจากศิลปะขอมแบบนครวัดตอเนือ่ งมาถึงศิลปะขอมแบบบายน แตก็มกี ารผสมผสานแรง
บันดาลใจจากศิลปะหริภุญชัยที่ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะพุกาม
และศิลปะปาละอีกทอดหนึง่
โดยเฉพาะการปรากฏการทรงมงกุฎเทริด และมีกณ
ุ ฑลปลายงอนจรดพระอังสาในพระพุทธรูปกลุม
นี้ พรอมกับการทําพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยที่มีคูกับการทําจีวรหมเฉียง ชายจีวรมีเสนตอพาดผาน
พระกรออกไป และมีชายผาคลี่เปนรูปครึ่งวงกลมคลายพัด ปรากฏอยูห นาพระเพลาดวย
2.1.2 พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดประทับยืน
กลุมตัวอยางมีดังนี้คือ
- พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ไมทราบที่มา (ภาพที่ 83)
- พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ไดจากกรุพระปรางคประธาน วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา (ภาพที่ 84)
- พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงวิตรรกมุทรา ดุนนูนทองคํา
พบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 85)
(1) รูปแบบทางศิลปกรรมโดยรวม
พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถในกลุมนี้ หลอสัมฤทธิ์ ประทับยืน
สมภังค พระพักตรคอนขางกลม พระเนตรเหลือบต่ํา พระขนงยาวจรดตอกัน ที่พระนลาฏปรากฏ
อุณาโลม ครองจีวรหมคลุมบางแนบพระวรกาย ชายจีวรตกลงมาเทากันทั้งสองขาง ชายจีวรที่ตกลง
มานั้นจะบานออกและมวนเขาที่มุมเบื้องลาง เครื่องทรงประกอบดวยมงกุฎเทริดลักษณะคลายแผน
สามเหลี่ยมหรือใบไมซอนเหลื่อมกันจบดวยลวดลายคลายชายผาผูกเปนปมหรือดอกไมกลม ทรง
กรองศอและสายรัดองคมีพวงอุบะหอย จีบดานหนาสบงจะปรากฏลวดลาย ทรงกุณฑลยาวปลาย
งอนจรดพระอังสา พาหุรัด (กําไลตนแขน) และทองกร
(2) วิเคราะหที่มาของรูปแบบศิลปกรรม
วัสดุและเทคนิค
เทาที่สํารวจพบพระพุทธรูปในกลุมนีน้ ั้น พบหลอจากสัมฤทธิ์ เห็นไดชัดวาไดรับอิทธิพล
เนื่องมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถในกลุม 1.2 ขางตน ทั้งในดาน
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ความสะดวกตอการหลอพระกรที่ยื่นออกไปและสวนรายละเอียดตางๆ ของเครื่องทรงและลวดลาย
รวมทั้งการครองจีวรของพระพุทธรูปชวยยึดตัวประติมากรรมไวดว ย
พระพักตร
พระพักตรของพระพุทธรูปกลับคอนขางกลม ตางจากพระพักตรสี่เหลี่ยมอันเปนเอกลักษณ
ในศิลปะขอม พระเนตรเหลือบต่ํา พระขนงโกงยาวจรดตอกัน ที่พระนลาฏปรากฏอุณาโลม
ลักษณะดังกลาวทั้งหมดนี้ ชวนใหนกึ ถึงกลุมพระพิมพสัมฤทธิ์ พบที่เวียงทากาน จํานวน 5 องค
และพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ซึ่งปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร (ภาพที่ 39,
41) ตามที่กลาวถึงไวในหัวขอพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะหริภุญชัย
ลักษณะพระพักตรกลับคอนขางกลม และการปรากฏอุณาโลมนั้น อาจเปนการแสดงให
เห็นถึงอิทธิพลศิลปะปาละที่ผานมาทางพุกามสูศิลปะหริภุญชัย และสงมาใหภาคกลาง เนื่องจากมี
ความเกีย่ วเนื่องรวมไปถึงการทํามงกุฎเทริด
มุทราและอิริยาบถ
พระพุทธรูปประทับยืนสมภังค แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ คงไดรับอิทธิพลสืบ
ตอมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถในศิลปะขอมแบบนครวัด หรือ
พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถกลุม 1.2 ขางตน
พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงวิตรรกมุทรา นุนดูนทองคํา (ภาพที่ 85) พระหัตถซายซึ่ง
แสดงวิตรรกมุทราแนบพระอุระ สันนิษฐานวาเปนรูปแบบที่นาจะไดรบั อิทธิพลมาจากศิลปะหริภญ
ุ
ชัย (ภาพที่ 39) และศิลปะพุกาม (ภาพที่ 86) ซึ่งสวนหนึ่งอาจเปนเหตุผลของขอจํากัดทางเทคนิค
เพื่อปองกันการหักของพระหัตถที่แสดงวิตรรกมุทรา และเพื่อความสะดวกในการสลักหรือหลอ
โดยไฮแรม วูดเวิรด อธิบายวา องคประกอบทางประติมากรรม อันไดแก พระพุทธรูปทรงเครื่อง
สามองคเรียงกัน ศิราภรณมงกุฎเทริด และพระหัตถแนบพระอุระ เปนอิทธิพลของศิลปะมอญ
(ศิลปะพุกาม) ในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-1850
การครองจีวร
พระพุทธรูปครองจีวรหมคลุมบางแนบพระวรกาย จีวรตกลงมาเทากันทั้งสองขาง ชายจีวร
ที่ตกลงมานั้นจะบานออกและมวนเขาที่มมุ เบื้องลาง เหมือนกับการครองจีวรในกลุมพระพุทธรูป
ทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ (กลุม 1.2)
เครื่องทรงและลวดลาย
พระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้ทรงมงกุฎเทริด ลักษณะเปนคลายแผนสามเหลี่ยมหรือ
ใบไมซอนเหลื่อมกันจบดวยลวดลายคลายชายผาผูกเปนปม
และทรงกุณฑลปลายงอนจรดพระ
50
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อังสา ที่ปลายกุณฑลมีสายระยาตอออกไป เชื่อวาไดรับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ในศิลปะหริภญ
ุ ชัย ซึ่งไดรบั อิทธิพลมาจากศิลปะพุกามและศิลปะอินเดียแบบปาละ ตามที่กลาวถึง
ในพระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริดกลุม 2.1.1 ขางตน
กรองศอและสายรัดองคมีพวงอุบะหอย
ยังคงไดรับอิทธิพลมาจากกลุมพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในศิลปะขอมแบบนครวัด ลวดลายก็จะเปนลายเลียนแบบเครื่องประดับจริง และเปนลาย
ดอกไม
(3) สรุป
พระพุทธรูปทรงเครื่องพระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ ศิลปะขอม
ที่พบในประเทศไทย พบเพียงสามองค51 คงไดรับแรงบันดาลใจโดยรวมมาจากศิลปะขอมแบบ
บายน แตก็แสดงใหเห็นถึงการคลี่คลายรูปแบบทางศิลปกรรรมมากขึ้น และมีการผสมผสาน
อิทธิพลจากศิลปะหริภุญชัย
ที่ไดรับการปูพื้นมาจากศิลปะพุกามและศิลปะอินเดียแบบปาละ
เชนเดียวกับกลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริดประทับนั่งกลุม ขางตน
2.2 พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงกระบังหนา
พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงกระบังหนา หมายถึง พระพุทธรูปทรงเครื่องในชวงเดียวกันกับ
พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดกลุมขางตน เพียงแตจะทรงเครื่องอื่นๆ ที่ไมใชเครื่องทรงมงกุฎเทริด
คือ ทรงกระบังหนาและรัดเกลา กุณฑล กรองศอ พาหุรัด ทองกร สายรัดองค และทองพระบาท
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยางประกอบกันก็ได ในที่นี้ผูศึกษาจะจําแนกพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ไมทรงมงกุฎเทริดเปนอีก 2 กลุม ดังนี้คือ
2.2.1 พระพุทธรูปทรงกระบังหนาประทับนั่ง
กลุมตัวอยางมีดังนี้คือ
- พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสวรรควรนายก จังหวัดสุโขทัย (ภาพที่ 87)
- พระไภษัชยคุรุ?
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร (ภาพที่ 88)
- พระไภษัชยคุรุ?
ปจจุบันประดิษฐานภายในหอพระสุลาลัยพิมาน ในหมูพ ระมหามณเฑียร (ภาพที่ 89)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกในประติมากรรมหมูส ามองค
51
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ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพิมาย (ภาพที่ 90)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกในประติมากรรมหมูส ามองค
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี (ภาพที่ 91)
(1) รูปแบบทางศิลปกรรมโดยรวม
พระพุทธรูปทรงเครื่องไมทรงมงกุฎเทริดประทับนั่งในกลุมนี้ พบทั้งสลักจากศิลาทราย
และหลอจากสัมฤทธิ์ พบทั้งแสดงปางมารวิชัยและปางสมาธิ (พระพุทธรูปนาคปรก) ประทับ
นั่งขัดสมาธิราบ พระพักตรคอ นขางเหลี่ยม มีทั้งเปดพระเนตรและปดพระเนตร พระขนงจรดยาวตอ
กัน ครองจีวรหมเฉียง พบทัง้ การปรากฏชายสังฆาฏิเปนแผนยาวสี่เหลีย่ มปลายตัดตรง และมีเสนตอ
จากชายสังฆาฏิพาดผานพระกรซายออกไป และการปรากฏชายสังฆาฏิเปนแผนปลายตัดตรง แตไม
มีเสนตอจากชายสังฆาฏิ อุษณีษะหรือเกตุมาลาทําเปนรูปกรวยประดับดวยกลีบบัวซอนกันเปนชัน้ ๆ
ครอบอยู เครื่องทรงประกอบดวยกรองศอแผงมีอุบะหอยหรือไมมีกไ็ ด ทรงกุณฑลเปนตุมหรือทรง
กุณฑลปลายงอน ทรงพาหุรดั ทองกร และทองบาท
(2) วิเคราะหที่มาของรูปแบบศิลปกรรม
วัสดุและเทคนิค
พระพุทธรูปในกลุมนี้เทาทีพ่ บ
จะหลอจากสัมฤทธิ์
จากการสํารวจยังไมปรากฏ
พระพุทธรูปในกลุมนี้ที่สลักจากศิลาทรายเลย เนื่องจากพระพุทธรูปกลุมนี้หลอจากสัมฤทธิ์ จึงพบ
ประติมากรรมคอนขางครบถวน มีขอนาสังเกตวา
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบใน
ประเทศไทยระยะหลัง
จะพบพระพุทธรูปที่หลอจากสัมฤทธิ์เปนจํานวนมาก
เมื่อเทียบกับ
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยระยะหลัง
พระพักตร
พระพักตรของพระพุทธรูปในกลุมนี้ ใกลเคียงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอม
แบบบายน คือ พระพักตรยังคงเปนสี่เหลี่ยมอันเปนเอกลักษณ พระขนงยาวจรดตอกัน พระเนตร
เหลือบต่ํา พระนาสิกแบนใหญ และพระโอษฐหนา52
มุทราและอาสนะ
พระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้ แบงรูปแบบมุทราที่พบไดเปน 2 ประเภทคือ
(1) พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก แสดงปางสมาธิ (มีวัตถุอยูในพระหัตถบางองค) มุทรา
นี้คงสืบตอมาจากศิลปะขอมแบบนครวัด ซึ่งนิยมทํากันมาก และคงเปนแรงบันดาลใจมาจนถึงกลุม
พระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้ มีนักวิชาการบางทานเชื่อวา พระพุทธรูปทรงเครื่อง ซึ่งมีวัตถุใน
52
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พระหัตถนี้ หมายถึง พระไภษัชยคุรุ โดยจะวิเคราะหการตีความทางดานประติมานวิทยาเรื่องนี้ ใน
บทที่ 4 ตอไป
(2) พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงปางมารวิชัย ตามทีก่ ลาวไปขางตนวา การแสดงปางมาร
วิชัย เปนมุทราที่พบอยางมากในชวงศิลปะขอมแบบบายน สันนิษฐานวาไดรับแรงบันดาลใจจาก
ศิลปะหริภุญชัยมาผสมผสาน และผนวกเขากับการประทับนั่งขัดสมาธิราบ จึงนาเชื่อไดวา การ
แสดงปางมารวิชัยนีไ้ ดรับอิทธิพลมาจากศิลปะหริภุญชัย ที่มีพื้นฐานจากศิลปะพุกามและศิลปะ
อินเดียแบบปาละ
พระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งแสดงมุทราทั้งสองแบบ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ซึ่งยังคงเปน
แบบแผนที่สบื ตอมาจากศิลปะขอม และศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยระยะแรกนั่นเอง
การครองจีวร
การครองจีวรของพระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้ พระพุทธรูปบางองคจะครองจีวรหม
เฉียงปรากฏชายสังฆาฏิที่พระอังสาซาย แตไมมีเสนตอพาดผานพระกรออกไป (ภาพที่ 88) ลักษณะ
เชนนี้เคยพบมากอนแลวตั้งแตพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมแบบนครวัด และกลุมพระพุทธรูป
ทรงเครื่องนาคปรก ศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยระยะแรก จึงนาจะเปนแรงบันดาลใจใหแก
พระพุทธรูปทรงเครื่องบางองคซึ่งครองจีวรในลักษณะเชนนี้
อยางไรก็ตาม พระพุทธรูปอีกองคจะครองจีวรหมเฉียง ปรากฏชายสังฆาฏิที่พระอังสาซาย
และมีเสนพาดผานพระกรออกไป (ภาพที่ 89) ลักษณะเชนนี้เคยมีมากอนแลวกลุมพระพุทธรูป
ทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริดประทับนั่ง (กลุม 2.1.1) และนิยมอยางแพรหลายในพระพุทธรูปสมัย
บายน53 จึงนาจะเปนแรงบันดาลใจใหแกพระพุทธรูปทรงเครื่องบางองคซึ่งครองจีวรในลักษณะ
เชนนี้
เครื่องทรงและลวดลาย
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมในประเทศไทยในระยะหลัง
ทีไ่ ดรับอิทธิพลมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมสมัยบายน จะสังเกตเห็นวาอุษณีษะหรือเกตุมาลารูปกรวย ซึ่งแต
เดิมเปนตําแหนงรัดเกลานัน้ เปลี่ยนเปนการทํากลีบบัวซอนกันขึ้นเปนชั้นๆ ตามที่กลาวถึงขางตน
สวนกระบังหนานั้น พบวายังคงทําตอเนือ่ งอยูในพระพุทธรูปบางองค แตพระพุทธรูปอีก
สวนหนึ่งก็ไมปรากฏการทํากระบังหนาแลว ทําใหเห็นพระเกศาของพระพุทธรูป ที่มีรูปแบบ

53

มีขอถกเถียงกันวา ชายสังฆาฏิปลายตัดตรงที่พระอังสาซาย และมีเสนตอจากปลายสังฆาฏิพาดผาน
พระกรออกไป เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นในศิลปะขอมแบบบายนหรือในศิลปะขอมในประเทศไทยเปนครั้งแรก
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แตกตางกัน เชน พระเกศาที่ทําเปนเสนถัก พระเกศาเปนขมวดที่สลักอยางแบนๆ หรือนูนขึ้นมา
เพียงเล็กนอย54
กระนั้นก็ตาม เครื่องทรงซึ่งเปนกระบังหนาและรัดเกลารูปกรวยในศิลปะขอมแบบนครวัด
ก็ยังคงมีทําสืบตอมาบาง แตพบเปนจํานวนนอย ดังเชนพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก ซึ่งปจจุบัน
จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสวรรควรนายกนัน้ (ภาพที่ 87) แตมีขอนาสังเกตวา ลวดลายของกระบัง
หนาซึ่งแตเดิมทําเปนลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนนั้น กลายเปนลายดอกไมกลมที่นยิ มในสมัยบายน
แลว
กุณฑลเปนตุม เปนรูปแบบที่พบอยูเสมอในเทวรูปและพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะ
ขอม และสืบตอเนื่องมาจนถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยบายน ดังนั้นการทรงกุณฑลเปนตุม จึง
นาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะขอมแบบบายนเปนสําคัญ
พระพุทธรูปบางองคทรงกุณฑลยาวปลายงอนจรดพระอังสา อันเปนลักษณะที่มักปรากฏคู
กับการทรงมงกุฎเทริด มีการนํารูปแบบดังกลาวมาผสมผสานในกลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องไมทรง
มงกุฎเทริดกลุม นี้ดวยเชนกัน (ภาพที่ 92)
ขอสังเกตเพิ่มเติม
พระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้ จะพบพระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุม ประติมากรรมสาม
องค ที่เรียกกันวา พระรัตนตรัยมหายาน อันประกอบดวย พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกอยูตรง
กลาง ขนาบขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตา55
อนึ่ง มีขอแตกตางสําคัญที่สามารถเปนลักษณะแบงแยกระหวาง พระพุทธรูปทรงเครื่อง
นาคปรกในกลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมในประเทศไทยระยะแรก (กลุม 1.1) กับ
พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกในกลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องไมทรงมงกุฎเทริดประทับนั่ง (กลุม
2.2.1) กลาวคือ
1.เกตุมาลา ซึ่งปรากฏเปนกลีบบัวซอนกันขึ้นไปเปนชัน้ เปนรูปแบบที่นิยมกันมากใน
ศิลปะขอมแบบบายน ทั้งในเทวรูป ยักษ และทวารบาล56 (ภาพที่ 93) ดังนั้น พระพุทธรูปทรงเครื่อง

54

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี, 22-23.
รูปแบบทางศิลปกรรมของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตา โดยเฉพาะเครื่องแตง
กายซึ่งสามารถบงชี้ไดวาเปนศิลปะสมัยบายนแลว อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ชอง บวสเซอลีเยร,
ประติมากรรมขอม, 34-37.
56
Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephis, editor, Sculpture of Angkor and Ancient Cambodia :
Millinium of Glory (New York : Thames and Hudson,Inc., 1997), 289 and 293.
55
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นาคปรกในศิลปะขอมแบบบาบนและในกลุมนี้ จึงมักจะมีการทําเกตุมาลาเปนกลีบบัวซอนกันขึ้น
ไปเปนชั้น
2.ลวดลายของกระบังหนา ตามที่กลาวไปขางตนวา ลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่นยิ มใน
ศิลปะขอมแบบนครวัด ซึ่งปรากฏบนลวดลายกระบังหนา คลี่คลายไปเปนลายดอกไมกลมที่นยิ ม
กันในศิลปะขอมแบบบายนแลว57
ดังนั้น รูปแบบทางศิลปกรรมทั้งสองประการนี้ จึงเปนลักษณะที่ชว ยแบงแยกกลุม
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมในประเทศไทยระยะแรก และพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอม
ในประเทศไทยระยะหลังได แตทั้งนี้การพิจารณารูปแบบทางศิลปกรรมสวนอื่นๆ ประกอบกันดวย
(3) สรุป
พระพุทธรูปทรงเครื่องไมทรงมงกุฎเทริดประทับนั่งศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย คง
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะขอมแบบบายน และมีการผสมผสานรูปแบบบางประการจะกลุม
พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริด และมีรูปแบบศิลปกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเปนพื้นเมือง
มากขึ้น จึงทําใหเกิดความหลากหลายของรูปแบบในศิลปะขอมในประเทศไทยชวงนี้
2.2.2 พระพุทธรูปทรงกระบังหนาประทับยืน
กลุมตัวอยางมีดังนี้คือ
- พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน แสดงอภัยมุทราสองพระหัตถ พบที่ปราจีนบุรี
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่ 94)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม (ภาพที่ 95)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา (ภาพที่ 96)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา (ภาพที่ 97)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันประดิษฐานภายในหอพระสุลาลัยพิมาน ในหมูพ ระมหามณเฑียร (ภาพที่ 98)
- พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนในประติมากรรมหมูสามองค
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ (ภาพที่ 99)
57

กรมศิลปากร, นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวรรควรนายก (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527), 93.
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(1) รูปแบบทางศิลปกรรมโดยรวม
พระพุทธรูปทรงเครื่องไมทรงมงกุฎเทริดแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถในกลุมนี้ หลอ
สัมฤทธิ์ ประทับยืนสมภังค พระพักตรคลายกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมแบบบายน
ครองจีวรหมคลุมบางแนบพระวรกาย ชายจีวรตกลงมาเทากันทั้งสองขาง ชายจีวรที่ตกลงมานั้นจะ
ทําอยางเรียบงายคลายรูปสามเหลี่ยม อุษณีษะหรือเกตุมาลาทําเปนรูปกรวยประดับดวยกลีบบัวซอน
กันเปนชัน้ ๆ ครอบอยู58 เครื่องทรงประกอบดวยกระบังหนา ทรงกรองศอและสายรัดองคมีพวงอุบะ
หอย ลวดลายของกรองศอและสายรัดองคทําขึ้นอยางเรียบงาย จีบดานหนาสบงจะปรากฏลวดลาย
ทรงกุณฑลเปนตุม พาหุรัด (กําไลตนแขน) และทองกร
(2) วิเคราะหที่มาของรูปแบบศิลปกรรม
วัสดุและเทคนิค
พระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้ เทาที่สํารวจพบหลอจากสัมฤทธิ์ เนื่องจากความสะดวก
ตอการหลอพระกรที่ยื่นออกไปและสวนรายละเอียดตางๆ ของเครื่องทรงและลวดลาย รวมทั้งการ
ใชการครองจีวรที่ยาวถึงพระบาทของพระพุทธรูป ชวยยึดประติมากรรมไวดว ย นอกจากนี้
พระพุทธรูปทรงเครื่องที่พบในกลุมนี้ เปนประติมากรรมขนาดเล็กและพบจํานวนนอย ซึ่งอาจแสดง
ใหเห็นวา การทําพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนไดรับความนิยมนอยกวาพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ประทับนั่ง
พระพักตร
พระพักตรของพระพุทธรูปในกลุมนีใ้ กลเคียงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมแบบ
บายน คือ พระพักตรยังคงเปนสี่เหลี่ยมอันเปนเอกลักษณ พระขนงยาวจรดตอกัน พระเนตรเหลือบ
ต่ํา พระนาสิกแบนใหญ และพระโอษฐหนา เชนเดียวกับกลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องไมทรงมงกุฎ
เทริดประทับนั่ง
มุทราและอิริยาบถ
พระพุทธรูปประทับยืนสมภังค แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ คงไดรับอิทธิพลสืบตอมา
จากพระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถในศิลปะขอมแบบนครวัด
หรือ
พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถศลิ ปะขอมในประเทศไทยระยะแรก ตาม
กลุมขางตน
การครองจีวร
พระพุทธรูปครองจีวรหมคลุมบางแนบพระวรกาย จีวรตกลงมาเทากันทั้งสองขาง ชายจีวร
ที่ตกลงมานั้นจะบานออกและมวนเขาที่มมุ เบื้องลาง เหมือนกับการครองจีวรในกลุมพระพุทธรูป
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ชอง บวสเซอลีเยร, ประติมากรรมขอม, 55-56.
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ทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ (กลุม 1.2) และกลุม พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดง
วิตรรกมุทราสองพระหัตถ (กลุม 2.2.2) แตสังเกตเห็นไดวาการหลอการครองจีวรมีการทําขึ้นอยาง
เรียบงาย และไมไดใหความสําคัญในสวนรายละเอียดมากนัก อาจเนื่องจากเปนฝมือของชางทองถิ่น
ที่ปรับรูปแบบใหมีความเรียบงายมากขึ้น
เครื่องทรงและลวดลาย
พระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้ มีการทําอุษณีษะหรือเกตุมาลาเปนรูปกรวยประดับดวย
กลีบบัวซอนเปนชั้นๆ
ลักษณะดังกลาวนีค้ ลี่คลายมาจากรัดเกลาในศิลปะขอมแบบนครวัด59
นอกจากจะเปนรูปแบบที่ปรากฏในกลุมพระพุทธรูปในศิลปะขอมแบบบายนแลว ยังปรากฏทั้งใน
ประติมากรรมบุคคล เชน ยักษหรือทวารบาลดวย60 ตามที่กลาวไปขางตน
เครื่องทรงและลวดลายของพระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุมนี้ ถือเปนลักษณะสําคัญที่บง
บอกใหเห็นถึงความเปนพืน้ เมืองและทองถิ่นมากขึ้น สังเกตไดจากการทําลวดลายอยางเรียบงาย
และไมพิถีพิถนั
มักจะเปนลายวงกลมและลายขีดอยางงายๆ ซึ่งแตกตางจากกลุมพระพุทธรูป
ทรงเครื่องประทับยืนในศิลปะขอมแบบนครวัด และศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย ที่เนนการใส
ใจในรายละเอียดมากกวา
ขอสังเกตเพิ่มเติม
สํารวจพบวา
มีพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนในประติมากรรมหมูสามองค
ประกอบดวยพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนตรงกลาง และขนาบขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร (ภาพที่ 99) ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งในประติมากรรมหมู
สามองค กลุม 2.2.1 ขางตน โดยเชื่อวาเปนรูปแบบที่คลี่คลายกลายเปนรูปแบบพื้นเมืองแลว
(3) สรุป
พระพุทธรูปทรงเครื่องไมทรงมงกุฎเทริดประทับยืนศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย คง
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะขอมแบบบายน และมีความเปนพืน้ เมืองมากขึ้น โดยเฉพาะใน
สวนของเครื่องทรงและลวดลายที่มีการทําขึ้นอยางเรียบงาย
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หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี, 22-23.
Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephis, editor, Sculpture of Angkor and Ancient Cambodia :
Millinium of Glory, 289 and 293.
60
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ตารางแสดงถึงที่มาของรูปแบบทางศิลปกรรมศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
ระยะเวลา
1.พระพุทธรูปทรงเครื่อง
ศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยระยะแรก
(ราวครึ่งหลัง พศว.17)

ศิลปะขอมที่พบ
ในประเทศไทย
กลุม 1.1 พระพุทธรูป
ทรงเครื่องนาคปรก

กลุม 1.2 พระพุทธรูป
ทรงเครื่องแสดงวิตรรก
มุทราสองพระหัตถ

ตัวอยาง

ที่มาของรูปแบบทางศิลปกรรม
• พระพุทธรูปกลุมนี้ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมแบบนครวัด
โดยเฉพาะพระพักตร เครื่องทรง การแสดงปางสมาธิและนั่งขัดสมาธิ
ราบ การครองจีวรซึ่งมีทั้งเปลือยทอนบนและครองจีวรหมคลุม แตการ
เปลือยพระวรกายทอนบนเปนรูปแบบที่ยังสืบมาจากความเคยชินของ
การทําเทวรูปในศิลปะขอม
• สวนรายละเอียดและลวดลายในสวนตางๆ ของประติมากรรมแสดงให
เห็นถึงความเปนทองถิ่นมากขึ้น
• พระพุทธรูปกลุมนี้ยังคงไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมแบบนครวัด
ทั้งพระพักตร การแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ (อภัยมุทราสองพระ
หัตถ) เครื่องทรง เชน ทรงกระบังหนาและรัดเกลารูปกรวย กรองศอ
แผงมีอุบะหอย และสายรัดองคที่มีอุบะหอย เปนตน
• สวนลวดลายของเครื่องทรงแสดงใหเห็นถึงความเปนพื้นเมืองมากขึ้น
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ระยะเวลา
2.พระพุทธรูปทรงเครื่อง
ศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยระยะหลัง
(ราวปลาย พศว.17ครึ่งแรก พศว.18)

ศิลปะขอมที่พบ
ในประเทศไทย
กลุม 2.1 พระพุทธรูป
ทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริด

ตัวอยาง
2.1.1 พระพุทธรูปประทับนั่ง

ที่มาของรูปแบบทางศิลปกรรม
• พระพุทธรูปกลุมนี้ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมแบบนครวัด-บายน
และมีการผสมผสานแรงบันดาลใจจากศิลปะหริภุญชัย ซึ่งไดรับการปู
พื้นฐานมาจากศิลปะพุกามและศิลปะปาละ โดยสังเกตไดจากมงกุฎ
เทริดสามเหลี่ยม มีกุณฑลปลายงอนจรดพระอังสา พรอมกับการทํา
พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยคูกับการทําจีวรหมเฉียง ชายจีวร
(สังฆาฏิ) มีเสนตอพาดผานพระกรออกไป ทั้งยังมีชายผาคลี่เปนรูปครึ่ง
วงกลมคลายพัดปรากฏอยูหนาพระเพลาดวย
• นอกจากนี้ ยังพบการทําประติมากรรมพระพุทธรูปประทับนั่งสามองค
เรียงกัน 2 รูปแบบ กลาวคือ (1) พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริด
เรียงกันสามองค (2) พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริดอยูตรง
กลาง ขนาบขางดวยพระพุทธรูปไมทรงเครื่อง
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ระยะเวลา
2.พระพุทธรูปทรงเครื่อง
ศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยระยะหลัง
(ราวปลาย พศว.17ครึ่งแรก พศว.18)

ศิลปะขอมที่พบ
ในประเทศไทย
กลุม 2.1 พระพุทธรูป
ทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริด

ตัวอยาง
2.1.2 พระพุทธรูปประทับยืน

ที่มาของรูปแบบทางศิลปกรรม
• พระพุทธรูปกลุมนี้ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมแบบนครวัด-บายน
และมีการผสมผสานแรงบันดาลใจจากศิลปะหริภุญชัย ซึ่งไดรับการปู
พื้นฐานมาจากศิลปะพุกามและศิลปะปาละเชนเดียวกับกลุม
พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริด (พระพุทธรูปประทับนั่ง)
• มีขอนาสังเกตเพิ่มเติมวา พระพุทธรูปในกลุมนี้ พบตัวอยางเพียง 3 องค
ขณะที่พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริด (พระพุทธรูปประทับนั่ง)
กลับพบเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมพระพิมพ แสดงใหเห็นถึง
ความนิยมทําประติมากรรมพระพุทธรูปประทับนั่งมากกวา อาจเพราะ
การแสดงปางมารวิชัยที่สืบอิทธิพลมาจากสายพุกามและปาละก็เปนได
มาผสมผสานกับการนั่งขัดสมาธิราบ
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ระยะเวลา
2.พระพุทธรูปทรงเครื่อง
ศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยระยะหลัง
(ราวปลาย พศว.17ครึ่งแรก พศว.18)

ศิลปะขอมที่พบ
ในประเทศไทย
กลุม 2.2 พระพุทธรูป
ทรงเครื่องทรงกระบังหนา

ตัวอยาง
2.2.1 พระพุทธรูปประทับนั่ง

ที่มาของรูปแบบทางศิลปกรรม
• พระพุทธรูปกลุมนี้ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมแบบบายน โดย
สังเกตไดจากลักษณะ 2 ประการเดน คือ เกตุมาลา ปรากฏเปนกลีบบัว
ซอนชั้นกันขึ้นไป ซึ่งเปนรูปแบบที่นิยมกันมากในศิลปะขอมแบบ
บายน และลวดลายของกระบังหนา ซึ่งคลี่คลายจากลายสี่เหลี่ยมขนม
เปยกปูนเปนลายดอกไมกลมที่นิยมในศิลปะบายน ลวดลายของเครื่อง
ทรงก็มีการคลี่คลายเปนพื้นเมืองมากยิ่งขึ้น
• มีขอนาสังเกตวา พระพุทธรูปบางองคมีการผสมผสานรูปแบบ
พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริดรวมดวย เชน การปรากฏการ
ทรงกุณฑลปลายงอนจรดพระอังสา
• นอกจากนี้ ยังพบการทําประติกรรมพระพุทธรูปทรงเครื่อง ขนาบขาง
ดวยพระอวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตา อันหมายถึง รัตนตรัย
มหายาน
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ระยะเวลา
2.พระพุทธรูปทรงเครื่อง
ศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยระยะหลัง
(ราวปลาย พศว.17ครึ่งแรก พศว.18)

ศิลปะขอมที่พบ
ในประเทศไทย
กลุม 2.2 พระพุทธรูป
ทรงเครื่องทรงกระบังหนา

ตัวอยาง
2.2.2 พระพุทธรูปประทับยืน

ที่มาของรูปแบบทางศิลปกรรม
• พระพุทธรูปกลุมนี้ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมแบบบายน ไมวาจะ
เปนพระพักตร มุทราและอาสนะ การครองจีวรและเครื่องทรง แตจะ
สังเกตเห็นวา ลวดลายของเครื่องทรงทําเปนลวดลายเรียบงาย เปนลาย
ขีดตรงในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งแสดงใหเห็นความเปนพื้นเมืองมาก
ขึ้น
• มีขอสังเกตวา ปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนใน
ประติมากรรมหมูสามองค อันประกอบดวย พระพุทธรูปทรงเครื่อง
ประทับยืนตรงกลาง ขนาบขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร โดยเชื่อ
วาเปนรูปแบบที่คลี่คลายกลายเปนรูปแบบพื้นเมืองแลว

บทที่ 4
วิเคราะหคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
จากบทที่ 3 ซึ่งเปนการศึกษาถึงที่มาของรูปแบบทางศิลปกรรมพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย โดยแบงกลุมพระพุทธรูปเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมพระพุทธรูป
ทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยระยะแรก (2) กลุมพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบ
ในประเทศไทยระยะหลัง ในบทนี้จะวิเคราะหถึงคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่
พบในประเทศไทย
เนื่องจากคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องดังที่กลาวไวในบทที่ 2 นั้น กลาวถึง คติการ
สรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอม แบงไดเปน 4 คติโดยสังเขป คือ (1) คติเรื่องพระอาทิ
พุทธ และคติเรื่องตรีกาย (2) คติเรื่องจักรวาทิน (3) คติเรื่องพระรัตนตรัยมหายาน และ (4) คติพระ
ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ประกอบกับ คติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะพุกาม-ศิลปะหริ
ภุญชัย แบงไดเปน 3 คติโดยสังเขป คือ (1) คติเรื่องพระชมพูบดี (2) คติเรื่องจักรวาทิน (3) คติเรื่อง
พระศรีอาริยเมตไตรย (พระอนาคตพุทธ)
ดังนั้น ในบทนี้จะกลาวถึงการวิเคราะหคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบ
ในประเทศไทยตามคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอม และศิลปะพุกาม-ศิลปะหริภุญ
ชัย โดยมีการจัดกลุมการวิเคราะหคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยเปน 2 แนวทาง ไดแก (1) แนวทางการวิเคราะหคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เห็น
สอดคลองกับการวิเคราะหคติดังกลาวที่ผานมา (2) แนวทางการวิเคราะหคติการสรางพระพุทธรูป
ทรงเครื่องที่เพิ่มเติมจากการวิเคราะหคติดังกลาวที่ผานมา และขอเสนอใหมในการวิเคราะหคติการ
สรางพระพุทธรูปทรงเครื่อง
อยางไรก็ดี การวิเคราะหและตีความคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบใน
ประเทศไทยนี้ ไมไดหมายความวากลุม พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยที่
แบงกลุมไวตามบทที่ 3 ที่ผานมา จะตองตีความพระพุทธรูปทรงเครื่องทั้งกลุมเหมือนกันหมด
เพราะบางครั้งการตีความพระพุทธรูปทรงเครื่องจําเปนตองตีความเฉพาะองคไป
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1.แนวทางการวิเคราะหคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยสอดคลองกับการวิเคราะหคติการสรางที่ผานมา
1.1 คติเรื่องจักรวาทิน : การปรับเปลี่ยนจากเทวราชามาเปนพุทธราชา?
โดโรธี เอช. ฟกเกิล (Dorothy H. Fickle) เชื่อวา พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอม
หมายความถึงคติเรื่องจักรวาทิน (Cakravartin) ซึ่งขยายแนวความคิดครอบคลุมเรื่อง “พุทธราชา”
อันพัฒนามาจากลัทธิเทวราชานั่นเอง1
นอกจากนี้ ศ.ชอง บวสเซอลีเยร (Prof. Jean Boisselier) ยังใหเหตุผลเพิ่มเติมวา เรื่อง “จักร
วาทิน” ใชเปนบริบททางดานการเมืองและศาสนา เพื่อความชอบธรรมในการแผขยายอํานาจการ
ปกครองของอาณาจักรขอม2
อยางไรก็ตาม ในระยะหลังนักวิชาการมีการศึกษาและวิเคราะหเกีย่ วกับแนวความคิดเรื่อง
เทวราชา แนวความคิดเรื่องพุทธราชา และแนวความคิดเรื่องจักรวาทินวาอาจจะมีความเกีย่ วของ
หรือไมมีความเกี่ยวของกัน โดยในที่นจี้ ะนําเสนอเปนขอสังเกตบางประการ โดยเฉพาะสวนที่
เชื่อมโยงกับการตีความพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมและศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยเปน
หลัก ดังนี้คือ
1.1.1 การพิจารณาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่อง “เทวราชา” และ “พุทธราชา”
แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่อง “เทวราชา” นั้น ศ.ยอรจ เซเดส เปนผูใหคําจํากัดความและกลาว
อางวา พระเจาชัยวรมันที่ 2 (ราวพุทธศตวรรษที่ 14 : พ.ศ. 1345-1393) ซึ่งเสด็จกลับมาจากชวาและ
ทรงประกาศใหกัมพูชาเปนอิสระจากชวา เปนทรงสถาปนาลัทธิพิธีใหมขึ้น คือ ลัทธิเทวราชา3 พิธี
การสถาปนาของเทวราชา คือ (1) การประดิษฐานศิวลึงค (ราชลึงค) และ (2) การกลาวถึงพระราชา
ในฐานะความเปนเทพ หลังจากสิ้นพระชนมไปแลว ทําใหมีการตีความกันวา ตองมีการสรางศาสน
สถาน 3 ประการ คือ ปราสาทบนฐานเปนชั้น ปราสาทบนพื้นราบ และ บาราย

1

Dorothy H. Fickle, “Crowned Buddha Images in Southeast Asia,” ใน ศิลปและโบราณคดีในประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517), 109, 113.
2
Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture (New york & Tokyo : Weatherhill, 1975), 118.
3
ยอรจ เซเดส, เมืองพระนคร นครวัด นครธม, แปลโดย ปรานี วงษเทศ, พิมพครั้งที่สอง (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมติชน, 2535), 63-64.
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คําวา “เทวราชา” หมายถึง เทวะ-กษัตริย (god-king) ซึ่งขยายความตอมาวา กษัตริยผู
กลายเปนเทวะ4 โดยอาศัยหลักฐานจากจารึกสด็อกก็อกธม ซึ่งกลาววา กมรเตง ชคต ต ราชา
หมายถึง เทวะ-ราชา หรือ เทพแหงจักรวาล5
สันนิษฐานกันวาแนวคิดเทวราชาคงไดรับอิทธิพลมาจากชวา หลังจากที่พระชัยวรมันที่ 2
เสด็จกลับมาจากชวานัน่ เอง โดยเชื่อมโยงวานาจะมีทมี่ าการลัทธิการบูชาบรรพบุรุษ นอกจากนี้
แนวความคิดเรื่อง “เทวราชา” ยังมีการกลาววามีมาตั้งแตอินเดีย จีน ยูนาน เจนละ จัมปา และ
อินโดนีเซีย6
ดังนั้น แนวความคิดเกีย่ วกับลัทธิเทวราชานี้ จึงมีนกั วิชาการเชื่อเปน 2 แนวทาง คือ
นักวิชาการสวนหนึ่งสันนิษฐานวา เทวราชาเปนพิธีกรรมที่ยกฐานะของกษัตริยใ หเทียบเทากับเทพ
หรืออาจเปนพิธียกกษัตริยขนึ้ เปนจักรวาทิน ซึ่งหมายความวา พระจักรพรรดิผูยิ่งใหญกวากษัตริย
ทั้งหลาย นักวิชาการอีกสวนหนึ่งสันนิษฐานวาเทวราชาการอาจเปนรูปเคารพ ซึ่งมีหนาที่ปกปก
รักษาราชบัลลังก กษัตริยไ ดสรางรูปเคารพเพื่อประดิษฐานในปราสาทบนฐานเปนชัน้ โดยชื่อของ
รูปเคารพประธานมักเปนชื่อที่เกิดจากการผสมผสานระหวางชื่อกษัตริยกับชื่อเทพเจา7
ตอมา แนวความคิด “เทวราชา” นี้มีการนํามาเชื่อมโยงตอเนื่องพัฒนามาเปน “พุทธราชา”
ในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 เนื่องจากในรัชสมัยของพระองคนั้น มีการนับถือพุทธศาสนามหายาน
อยางแพรหลาย โดยอาจเปนผลมาจากการไดรับอิทธิพลจากประเทศอินเดีย หลังจากที่ศูนยกลาง
พุทธศาสนาที่นาลันทาสิ้นสุดลง เพราะการเขาทําลายลางของมุสลิม8 เพราะพบหลักฐานทางจารึก
และหลักฐานทางศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องพุทธศาสนามากมาย
พัฒนาการแนวความคิดเรื่องพุทธราชานี้ เชื่อวาเริ่มตนในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 โดย
เชื่อตามจารึกปราสาทตาพรหมในป พ.ศ. 1729 วาพระมารดาของพระองคเปรียบเหมือนนางปรัชญา
4

Louis Finot, “Sur quelques traditions Indochioises,” en Mélanges d’ Indianisme (Paris : Levoux,
1911), 95-106.
5
ราฆพ บัณฑิตย, “ปราสาทสด็อกก็อกธม : ปราสาทเขมรทรงพุมรุนแรกในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 21-23.
6
Hermann Kulke, “The Devarãja Cult” (Southeast Asia Program, Department of Asian Studies,
Cornell University, Newyork, 1978), 1.
7
รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย ความเปนมาและขอมูลดานประวัติศาสตรศิลปะ
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2548), 25.
8
Nandana Chutiwongs, The Iconography of Avalokitesavara in Mainland Southeast Asia (Bangkok:
S.N., 1984.), 313.
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ปารมิตา และตัวพระองคเองเปรียบเหมือนพระพุทธเจาตามจารึกปราสาทพระขรรคในป พ.ศ.1734
ซึ่งมีการกลาวถึงการสถาปนาพระพุทธชัยมหานาถใหนําไปประดิษฐานตามเมืองตางๆ 23 องค
ขณะที่ขอสันนิษฐานในแนวคิดนีก้ ลับไดรับการยืนยันมากขึ้น เมือ่ มีการสรางปราสาทบายนอุทิศ
เพื่อพระอวโลกิเตศวร และพบพระพุทธรูปขนาดใหญที่ปราสาทบายนนัน่ เอง9
อยางไรก็ตาม แนวความคิดเรื่องพุทธราชายังมีขอถกเถียงวา ไมมีปรากฏจารึกที่ระบุถึงเรื่อง
นี้อยางเปนลายลักษณอักษรชัดเจน หากแตเชื่อไดวา เปนการรับแนวความคิดในการปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมแบบเทวราชา คือ มีการสถาปนาพระพุทธรูปหลักเชนเดียวกับการสถาปนาศิวลึงค
การสรางปราสาทบนฐานเปนชั้น และการสรางปราสาทบนพื้นราบ
ทั้งนี้ พระพุทธรูปที่มีการสถาปนาเพื่อประดิษฐานบนปราสาทบนฐานเปนชัน้
ซึ่งคือ
ปราสาทบายนนั้นเปน “ประติมากรรมชัยพุทธมหานาถ” แตเปนขอถกเถียงกันวา ประติมากรรมชัย
พุทธมหานาถ คือ ประติมากรรมชิ้นใด โดยมีแนวความคิดที่เชื่อตางกันไปวา ประการหนึ่งหมายถึง
รูปเหมือนพระเจาชัยวรมันที่ 7 ประการที่สองหมายถึงพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี และ
ประการที่สามหมายถึงพระพุทธรูปนาคปรก อันเปนประเด็นที่จะตองตรวจสอบกันตอไป
1.1.2 แนวความคิดเรื่องพระพุทธรูปทรงเครื่อง จักรวาทิน และพุทธราชา
คําวา “จักรวาทิน” มีปรากฏใหเห็นเปนครั้งแรกในสัมไวอหนะพราหมณ (Samaviahana
Brahmana) ซึ่งเปนคัมภีรเกาแกของลัทธิพราหมณกอนสมัยพุทธกาล และถูกนํามาขยายความตอใน
ไมตรีอุปนิษัท (Maitri Upanisad) ซึ่งเปนคัมภีรส ําคัญอีกคัมภีรหนึ่งในคติความเชื่อของลัทธิ
พราหมณ10 แตความเชื่อเรื่องจักรวาทินนี้กลับเปนที่รูจักแพรหลายในทางพุทธศาสนาทั้งฝายหินยาน
และมหายาน อยางไรก็ดี แนวความคิดเรื่องนี้กลับไดรับความนิยมอยางมากในพุทธศาสนาฝาย
มหายานอันสอดคลองกับแนวความคิดเรือ่ งพระพุทธเจาทรงอยูสูงสุดเหนือสรรพสิ่ง เชนเดียวกับ
ความคิดเรื่องจักรวาทิน อันหมายความถึง จักรพรรดิแหงจักรวาล
ดังนั้นจึงมีนักวิชาการตีความกันวา การสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องขึ้นมีคติความเชื่อตาม
แนวความคิดจักรวาทินนี้ โดยเฉพาะโดโรธี เอช. ฟกเกิล (Dorothy H. Fickle) เชื่อวา ภาพรวมนั้น
พระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมหมายความถึงคติเรื่องจักรวาทิน (Cakravartin) ซึ่งขยาย
แนวความคิดครอบคลุมเรื่อง “พุทธราชา” อันพัฒนามาจากลัทธิเทวราชา

9

Lawrence Palmer Briggs, The Ancient Khmer Empire (Philadelphia : The American Philosophy
Society, 1951), 229.
10
สุเนตร ชุตินธรานนท, “จักรพรรดิราช : ความคิดทางการเมืองเบื้องหลังสงครามไทยรบพมา,” เมือง
โบราณ 14, 2 (เมษายน-มิถุนายน, 2531) : 98.
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อนึ่ง การตีความวาพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมและศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยทั้งหมดวาหมายความถึงคติเรื่องจักรวาทิน โดยเชื่อมโยงถึงแนวความคิดเรื่องพุทธราชา อัน
เกี่ยวเนื่องกับแนวความคิดเทวราชาตามที่กลาวถึงขางตน ก็อาจเปนการตีความเหมารวมมากเกินไป
เนื่องจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะขอมและศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย มีรูปแบบที่หลาย
หลายและสรางขึ้นตามคติที่แตกตางกันไป เพราะฉะนั้นสรุปวาการตีความวาพระพุทธรูปทรงเครื่อง
เปนการสรางขึ้นตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาทินหรือไม อาจไมสามารถใหคําตอบไดอยางแนชดั
แตจําเปนตองพิจารณาพระพุทธรูปทรงเครื่องเปนองคไป
อีกประการหนึ่ง คือการกลาวถึงการเชื่อมโยงคติเรื่องจักรวาทินกับการขยายอํานาจทาง
การเมือง อ.สุเนตร ชุตินธรานนท วิเคราะหไวอยางนาสนใจวา “การเชื่อมโยงคติความเชื่อเรื่อง
จักรพรรดิราชกับเรื่องการขยายอํานาจทางการเมืองและการทหาร ก็เปนเรื่องที่ทํากันมาชานานแลว
ดังเห็นไดในงานของ Kautilya เรื่อง Arthasastra Kautilya เห็นวาผูปกครองที่ชาญฉลาดจะตอง
พยายามใชกุศโลบายทั้งในทางทหารและสันติวิธี เพื่อทีจ่ ะเลื่อนฐานะตนใหถึงระดับสูงสุด คือเปน
พระเจาจักรพรรดิราชผูปกครองปริมณฑลจากเหนือจดใต หรือจากเทือกเขาหิมาลัยถึงฝงมหาสมุทร
นักวิชาการสมัยหลังก็เห็นพองกับความเชือ่ ที่วาความคิดเรื่องพระจักรพรรดิราชเปนแรงบันดาลใจ
สําคัญที่ผลักดันใหกษัตริยอนิ เดียโบราณสมัยโมริยะและคุปตะออกสูสนามรบ
เพื่อขยายเขต
ปริมณฑลการปกครองและพิสูจนพระองคเปนพระเจาจักรพรรดิราช”11
ดวยเหตุนี้ อาจเชื่อไดวา การเชื่อมโยงคติเรื่องจักรวาทินวานาจะมีสว นเกี่ยวของกับการ
ขยายอํานาจการเมืองการปกครองของอาณาจักรขอม โดยอาศัยหลักการทางสันติวธิ ี ซึ่งเปรียบ
กษัตริยเทียบเทาจักรพรรดิราช เพื่อความชอบธรรมในการดํารงตําแหนงปกครองบานเมือง
1.2 คติเรื่องพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสุคต
ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุวา เปนประติมากรรมพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือไม
ทรงเครื่อง แสดงปางสมาธิ แตในพระหัตถมักจะมีผอบที่มีฝาปด และในบางครั้งก็พบพระพุทธรูป
ทรงกุมภาชนะดวยพระหัตถทั้งสองในระดับพระอุระ12
ผูศึกษาเห็นวา การตีความวาพระพุทธรูป (ทั้งทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง) แสดงปางสมาธิ
และปรากฏภาชนะบางอยางในพระหัตถของพระพุทธรูป
หมายถึงพระไภษัชยคุรุหรือไมนนั้

11
12

เรื่องเดียวกัน, 98.
Jean Boisselier, “Le Cambodge,” Asie du Sud-Est (Paris : Ouvrage Publie, 1966), 302.
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จําเปนตองพิจารณา 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกมีเหตุผลที่เชื่อไดวาเปนพระไภษัชยคุรุ และ
แนวทางที่สองคือ เปนรูปแบบศิลปกรรมที่นิยมสรางขึ้นในชวงนั้น ดังตอไปนี้
1.2.1 เหตุผลที่เชื่อวาพระพุทธรูปทรงเครื่องหมายถึงพระไภษัชยคุรุ
การอธิบายวาพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ในพระหัตถมีภาชนะบางอยาง หมายถึงพระไภษัชย
คุรุ ตองอาศัยหลักฐานประกอบหลายประการ เพื่ออธิบายประติมานวิทยาของพระพุทธรูปองคนั้น
ดังตัวอยางเชน การพบประติมากรรมพระพุทธรูปทรงเครื่องที่พระหัตถทรงกุมภาชนะอยูใ นระดับ
พระอุระ ซึ่งพบจากการขุดแตงกูคันธนาม อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด (ภาพที่ 110) สามารถ
เชื่อไดวาเปนพระไภษัชยคุรุ และพระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งพระหัตถแตกหักไป พบที่ปราสาทบาน
สมอ อําเภอปรางกู จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพที่ 111) เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้
รัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ไดมีการสถาปนาอโรคยศาล (โรงพยาบาล) 102 แหง และ
ธรรมศาลา (ที่พักคนเดินทางหรือบานมีไฟ) 121 แหง โดยจารึกอโรคยศาล จะแบงคณะฉันท
(โศลก) ตางๆ เปนบท13 ฉันทบทสําคัญที่เปนประเด็นเกีย่ วของในเรื่องนี้ โดยจะขอกลาวถึงคือ
ฉันทบทที่ 1 เปนบทประณามพจนพระพุทธเจาในกายทั้งสาม ตามคติพทุ ธศาสนามหายาน
คือ นิรมาณกาย สัมโภคกาย และธรรมกาย
ฉันทบทที่ 2-3 เปนบทนมัสการพระพุทธเจาที่ทรงพระนามวาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา
ชินะ พระโพธิสัตวผูมีพระนามวา สูรยไวโรจนจันทโรจิ และ จันทรไวโรจนโรหิณีศะ พระองคทรง
เปนโอรสของพระไภษัชยคุรุ
ฉันทบทที่ 17 กลาวถึงการสถาปนาอโรคยศาลและสุคตาลัย14
ดังนั้น จากจารึกอโรยศาลทั้งหมด จะมีการกลาวอางถึงองคประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก
(1) อโรคยศาลหรือโรงพยาบาล (2) สุคตาลัยหรือศาสนสถานประจําโรงพยาบาล (3) การ
ประดิษฐานของประติมากรรมที่หมายถึงพระไภษัชยคุรุ กับพระสูรยไวโรจนจันโรจิและพระจันทร
ไวโรจนโรหิณีศะ15
13

อานรายละเอียดเกี่ยวกับจารึกอโรคยศาลและคณะฉันทไดที่ รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, “อโรคยศาล:
ความรูทั่วไปและขอสังเกตเบื้องตน,” เมืองโบราณ 30, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2547) : 19-23. และ ชะเอม แกว
คลาย, จารึกพระเจาชัยวรมันที่ 7 (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2528), 41-56.
14
รุงโรจน ภิรมยอนุกูล ใหความคิดเห็นวา อโรคยศาล คือสวนที่เปนโรงพยาบาล และสุคตาลัย อันเปน
สวนที่ประดิษฐานพระไภษัชยคุรุ คือ ศาสนสถานประจําอโรคยศาล
15
ในที่นี้ไมไดศึกษาถึงการตีความวาประติมากรรมทั้งสององคดังกลาวจะหมายถึงประติมากรรมชิ้นใด
สําหรับผูสนใจสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, “อโรคยศาล: ความรูทั่วไปและ
ขอสังเกตเบื้องตน,” เมืองโบราณ 30, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2547)
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ทั้งนี้ พระพุทธรูปทรงเครื่องที่กลาวถึงสององคขางตนนั้น นาจะประดิษฐานในสุคตาลัย
(ศาสนสถานประจําอโรคยศาล) เนื่องจากพบพรอมการขุดแตงในบริเวณที่อโรคยศาล กลาวคือ กู
คันธนามและปราสาทบานสมอมีแผนผัง ซึ่งอาจเทียบไดกับแผนผังอโรคยศาลในสมัยพระเจาชัยวร
มันที่ 7 จึงทําใหเชื่อไดวาพระพุทธรูปทรงเครื่องสององคดังกลาวเปนพระไภษัชยคุรุ
1.2.2 พระพุทธรูปทรงเครื่องดังกลาวอาจเปนรูปแบบศิลปกรรมที่นิยมในสมัยนัน้
เปนไปไดวาพระพุทธรูปทั้งทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง ซึ่งแสดงเปนพระพุทธรูปปาง
สมาธิหรือพระพุทธรูปนาคปรก ซึ่งมีภาชนะหรือวัตถุบางอยางอยูในพระหัตถ อาจเปนรูปแบบ
พระพุทธรูปที่นิยมสรางกันในสมัยบายน โดยจะพบทําเปนพระพิมพและภาพสลักตามศาสนสถาน
สมัยบายนเปนจํานวนมาก16 โดยที่พระพุทธรูปดังกลาวอาจไมไดหมายถึงพระไภษัชยคุรุทั้งหมด แต
เปนความนิยมในการสรางรูปแบบประติมากรรมดังกลาว หรือการนํารูปแบบดังกลาวมาประดับ
ศาสนสถานสมัยบายน อันเปนรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 นั่นเอง
นอกจากนี้ จากการสํารวจและขุดแตงอโรคยศาลบางแหง จะพบประติมากรรมรูปเคารพ
อื่นๆ ประกอบดวย เชน พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ซึ่งอาจตีความวาหมายถึงพระไภษัชยคุรุได
เนื่องจากพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในบางแหงก็มีความหมายถึง
เทพเจาผูช วยเหลือหรือรักษา
โรคภัยไขเจ็บ17
1.3 คติเรื่องพระรัตนตรัยมหายาน
ประติมากรรมหมูสามองคศิลปะขอมแบบบายน อันประกอบดวย พระพุทธรูปนาคปรก
(ทั้งทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง) พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตา มีการตีความ
ประติมากรรมหมูสามองค (Triad) วาหมายถึงคติรัตนตรัยมหายาน18 และปรากฎหลักฐาน
ประติมากรรมและพระพิมพลักษณะเดียวกันนี้ในศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
จึงอาจทําให
ตีความประติมานดังกลาวไดวา หมายถึงคติรัตนตรัยมหายานดวยเชนกัน
ทั้งนี้ ผูศึกษาเห็นวามีเหตุผลสนับสนุนการตีความทางประติมานวิทยาประติมากรรมหมู
สามองคดังกลาวนีว้ า หมายถึงคติรัตนตรัยมหายาน ดังนี้คอื
16

วรรณวิภา สุเนตตา, “คติรัตนตรัยมหายานในศิลปะเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบในภาคกลางของ
ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 66.
17
วรรณวิภา สุเนตตา, ชัยวรมันที่ 7 มหาราชองคสุดทายของอาณาจักรกัมพูชา : ผูเนรมิตรสถาปนา
ปราสาทบายนและเมืองนครธม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2548), 107-111.
18
เรื่องเดียวกัน, 103.
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1.3.1 หลักฐานทางดานจารึกและหลักฐานทางศิลปกรรม
พบหลักฐานทางศิลปกรรมประติมากรรมหมูสามองค สมัยกอนเมืองพระนคร อัน
ประกอบดวย พระพุทธเจา พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระวัชรปาณี19 ซึ่งอาจถือวาเปน
หลักฐานเกาทีส่ ุดเทาที่พบในศิลปะขอม อันเปนเหตุผลทําใหเชื่อไดวา รูปแบบการทําประติมากรรม
หมูสามองคมีเกิดขึ้นแลวกอนหนาศิลปะขอม สมัยเมืองพระนคร
และตอมาจากจารึกบัตชุม (ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15) ดร.นันทนา ชุติวงศ ไดกลาวถึงวามี
การแทนที่พระนามของพระอวโลกิเตศวรดวยนางปรัชญาปารมิตาถึง 2 หน รวมทั้งจารึกพนมบัน
ทายนาง (ราวพุทธศตวรรษที่ 15) ซึ่งในบทสรรเสริญตอนหนึ่งกลาวไววา
“ขอนมัสการพระปรมรรค (อาทิพุทธ) ผูมีสวนรายละเอียดประดุจพโยม และผูทรงไวซึ่ง
กายทั้ง 3 อยาง คือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย เพื่อจะยังไตรโลกใหพนไปจากทุกข”
“พระโลเกศวรผูทรงไวซึ่งพระอมิตาภะพุทธเจา ผูมีแสงสวางอันนับมิถวน ดวยเศียรเกลา
สวางรุงเรืองยิง่ กวาพระอาทิตยและพระจันทร อันแผรัศมีพอประมาณได”
“ขอนมัสการแดองคพระภควดี ผูไดนามวาปญญาปารมี ผูประทานสรรพความรูแดผูมี
ญาณทั้งปวง ซึง่ ถือพระองคเปนที่พึ่ง”
ในระยะตอมา ประติมากรรมหมูสามองคจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเปนรูปแบบใหม
อันประกอบดวย พระพุทธรูปนาคปรก (ทั้งทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง) พระอวโลกิเตศวร และ
นางปรัชญาปารมิตา และไดรบั ความนิยมอยางมากมายในสมัยบายน (ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18)
นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบกลุมประติมากรรมหมูสามองคที่แตกตางออกไป เชน พระพุทธรูป
ทรงเครื่อง
ขนาบขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรทั้งสองขาง
อาจหมายถึงการสราง
ประติมากรรมอุทิศแดบิดาและอาจารย (Spiritual Teacher) หรือ นางปรัชญาปารมิตาตรงกลาง
ขนาบขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตา
อาจหมายถึงการสราง
20
ประติมากรรมเพื่อบรรพสตรี ทําใหมีการตีความวาประติมากรรมหมูส ามองคดังกลาว เกีย่ วของ
กับคติการสรางประติมากรรมอุทิศแดบรรพบุรุษและบรรพสตรีในพุทธศาสนามหายาน อันเปน
วัฒนธรรมการสรางประติมากรรมอุทิศใหบิดา มารดา และอาจารยในสังคมเขมรโบราณ
สําหรับศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย การพบประติมากรรมหมูสามองครูปแบบนี้ จึงอาจ
ตีความวาเกี่ยวของกับคติรัตนตรัยมหายาน และวัฒนธรรมการสรางรูปอุทิศใหบรรพบุรุษในสังคม
เขมรโบราณ และยังพบหลักฐานการทําพระพิมพรูปประติมากรรมหมูสามองคเปนจํานวนมาก โดย
19
20

Nandana Chutiwongs, The Iconography of Avalokitesavara in Mainland Southeast Asia, 331-332
Ibid, 333-334.
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สันนิษฐานวาเปนการนําแมพิมพมาจากเมืองพระนคร และสรางขึ้นเพื่อบูชาคติรัตนตรัยมหายานใน
ดินแดนที่หางไกล21
1.3.2 หลักฐานทางดานสถาปตยกรรม
นักวิชาการสวนใหญตีความวา การบูชารูปเคารพประติมากรรมสามองค ซึ่งหมายถึง พระ
พุทธนาคปรก พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตา สอดคลองกับหลักฐานทางดาน
สถาปตยกรรม ในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 คือ ปราสาทตาพรหมสรางขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปเคารพ
“ชยมังคลารถจูฑามณี” อุทิศใหพระราชมารดา ปราสาทพระขรรคสรางขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปพระ
โพธิสัตวโลเกศวร อุทิศใหพระราชบิดา และปราสาทบายนสรางเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนาค
ปรก อุทิศใหพระองคเอง
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานจากการสํารวจปราสาทบายนในระยะหลังเพิ่มเติมถึงศาสนสถาน
ขนาดเล็กอีก 2 แหง ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต ประดิษฐานรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และ
ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประดิษฐานรูปนางปรัชญาปารมิตา ทําใหมขี อสันนิษฐานวา
อาจจะหมายถึงสัญลักษณบชู าคติรัตนตรัยมหายานในปราสาทเดียวกัน22

2.แนวทางการวิเคราะหคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยเพิ่มเติมจากการวิเคราะหคติการสรางที่ผานมา
2.1.คติเรื่องพระอาทิพุทธ
จารึกพนมบันทายนาง (Phnom Bantay Nan) เมืองพระตะบอง ในราวพุทธศตวรรษที่ 15
กลาวไววา “ขอนมัสการพระปรมรรค (อาทิพุทธ) ผูมีสวนรายละเอียดประดุจพโยม และผูทรงไวซงึ่
กายทั้ง 3 อยาง คือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย เพื่อจะยังไตรโลกใหพนไปจากทุกข”23
ศ.ยอรจ เซเดส (George Cœdès) ไดตีความจารึกวา พระพุทธรูปนาคปรกอาจหมายถึง พระ
อาทิพุทธ (พระปรมรรค)24 และมีการตีความตอมาวา พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกในศิลปะขอม

21

วรรณวิภา สุเนตตา, ชัยวรมันที่ 7 มหาราชองคสุดทายของอาณาจักรกัมพูชา : ผูเนรมิตรสถาปนา
ปราสาทบายนและเมืองนครธม, 105.
22
อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดที่ วรรณวิภา สุเนตตา, “คติรัตนตรัยมหายานในศิลปะเขมร
ชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบในภาคกลางของประเทศไทย,” 37-39.
23
ยอรจ เซเดส, ตํานานพระพิมพ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2515), 40-41.
24
George Cœdès, “Bronze Khmers,” Ars Asiatica V (1923) : 37.
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แบบนครวัด อาจหมายถึง พระอาทิพุทธ (Supreme Buddha) ก็เปนได25 นอกจากนีย้ ังมีการอธิบาย
ดวยวา พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถในศิลปะขอมแบบนครวัด ก็หมายถึง
พระพุทธเจาสูงสุดในพุทธศาสนามหายานแบบตันตระ หรือพระอาทิพุทธ26
เนื่องจาก
การตีความพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกวาหมายถึงพระอาทิพุทธยังไมมี
หลักฐานอธิบายไดอยางชัดเจน จึงเปนประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาใหม โดยขอตั้งขอสังเกตไวบาง
ประการดังนี้คอื
(1) จากจารึกพนมบันทายนาง ไมไดมีการระบุชัดวาพระอาทิพทุ ธหมายถึงรูปเคารพ
ลักษณะใด เปนไปไดวา ศ.ยอรจ เซเดสอาจตีความวาพระอาทิพุทธหมายถึงพระพุทธรูปนาคปรก
เนื่องจากพระพุทธรูปนาคปรกเปนประติมากรรมสําคัญ เพราะพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ
นาคปรกตามแบบมหายานและแพรหลายในประติมานวิทยาของขอม เปนการทรงบําเพ็ญสมาธิ
ภายหลังการตรัสรู และหมายถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณอันสมบูรณ27 อีกทั้งชาวกัมพูชาก็มกี าร
เคารพบูชานับถือนาคมาตั้งแตอดีตดวย
นอกจากนี้ พระพุทธรูปเกือบทั้งหมดในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งเปนการเริ่มตน
เคารพนับถือพุทธศาสนาใหมในอาณาจักรขอม มักนิยมสรางเปนพระพุทธรูปนาคปรก28 โดยเฉพาะ
ในชวงตอมาราวพุทธศตวรรษที่ 17 ก็นยิ มสรางประติมากรรมลอยตัวเปนพระพุทธรูปนาคปรก29
แตอยางไรก็ตาม พระพุทธรูปนาคปรกตั้งแตสมัยนครวัดถึงสมัยบายน ก็ปรากฏวามี
พระพุทธรูปทั้งทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง รวมถึงมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น ตัวอยางเชน สมัย
บายน มีการทําพระพุทธรูปนาคปรกประกอบในประติมากรรมหมูสามองค อันประกอบดวย
พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตา ซึ่งตีความวาหมายถึงคติ
รัตนตรัยมหายาน หรือพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง ซึ่งมีวัตถุบางอยางอยูในพระหัตถ ซึ่งตีความ
วาหมายถึงพระไภษัชยคุรุ อันทําใหเกิดการตีความพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่องแตกตางไปจาก
ความหมายเดิม

25

Hiram Woodward Jr., “Studies in the Art of Central Siam 950-1350 A.D.” (Doctoral Dissertation
Yale University, 1975), 128-129.
26
Fiona Kerlogue, Arts of Southeast Asia (New york : Thames & Hudson Inc., 2004), pl.100.
27
ชอง บวสเซอลีเย, “ความคิดเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรก,” ศิลปวัฒนธรรม ทรงแปลโดย หมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล, 12, 2 (ธันวาคม, 2533) : 152-154.
28
เรื่องเดียวกัน, 152.
29
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539), 13.
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(2) เนื่องจากมีหลักฐานที่บงชี้วา พุทธศาสนามหายานแบบตันตระมีปรากฏขึ้นมาแลวตั้งแต
ราวพุทธศตวรรษที่ 15 (พ.ศ.1496) กลาวคือ ยันตในพุทธศาสนานิกายตันตระ ซึ่งสลักอยูบนแผน
หินภายในปราสาทบัตชุม30 หรือจารึกภาษาสันสกฤตที่วัดสิถรจากกําพงจัน กําหนดอายุป พ.ศ. 1511
(สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 5) ไดกลาวถึงการที่พระองคนําคัมภีรมาจากภายนอกและประดิษฐาน
พระพุทธรูป นางปรัชญาปารมิตา โลเกศวร และวัชริน ในบทสวดมีการอางถึงการใชวัชระและ
กระดิ่งประกอบพิธี ซึ่งเปนองคประกอบในพุทธศาสนาลัทธิตันตระ31 และตอมาในราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 17 พุทธศาสนามหายานแบบตันตระสกุลวัชรยานก็เจริญรุงเรืองขึ้นอีกครั้ง และเจริญขึ้น
อยางมากมายในกลางพุทธศตวรรษที่ 1832 ดังที่ปรากฎหลักฐานการสรางประติมากรรมรูปพระวัชร
ธร พระวัชรสัตวและนางโยกินีเปนจํานวนมาก
ลักษณะประติมานของพระอาทิพุทธในนิกายพุทธแบบตันตระ ในชวงหลังพุทธศตวรรษที่
15 เปนตนมา มีการอางถึงวา พระวัชรธรหรือพระวัชรสัตว33 ก็หมายถึงพระอาทิพุทธ เนื่องจากประ
ติมานของทั้งสององคจะมีทรงวัชระ (สายฟา) อันเปนสัญลักษณของความจริงและแกนแทซึ่ง
สมบูรณของพระพุทธเจาผูเปนเทพสูงสุด คือ พระอาทิพุทธนั่นเอง34
สําหรับในประเทศกัมพูชา ศิลปะขอมในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ก็พบประติมากรรมรูป
เคารพพระวัชรธร ซึ่งอาจจะทรงเครื่องหรือไมทรงเครื่อง และแสดงปาง “วัชร-ฮูม-กร-มุทรา” อยู
เสมอ ดังเชน พระวัชรธรจากปราสาทบันทายฉมาร ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
(ภาพที่ 100) พระวัชรธร พบที่ปราสาทนางรํา ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย (ภาพที่
101) กับประติมากรรมรูปพระวัชรสัตว ซึ่งอยูในรูปเศียรเดียวสองกร พระกรขวาถือวัชระในระดับ
พระอุระ และพระกรซายถือกระดิ่งในระดับพระเพลา35 ดังเชน พระวัชรสัตวสําริด (ภาพที่ 102)
พระวัชรสัตว ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ (ภาพที่ 103)
30

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2530), 275.
31
Wibke Lobo, “The figure of Hevajra and Tantric Buddhism,” in Helen Ibbitson Jessup and Thierry
Zephis, editor, Sculpture of Angkor and Ancient Cambodia : Millinium of Glory (New York : Thames and
Hudson,Inc., 1997), 73.
32
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 17.
33
มีความสับสนกันวา พระวัชรธรและพระวัชรสัตวเปนรูปเคารพองคเดียวกัน บางนิกายเชื่อวาพระวัชร
ธรและพระวัชรสัตว ซึ่งกลายมาจากพระโพธิสัตววัชรปาณี ทั้งสององคถือกําเนิดมาจากพระธยานิพุทธอักโษภยะ
34
Wibke Lobo, “The figure of Hevajra and Tantric Buddhism,” 73.
35
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2530), 276.
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เพราะฉะนั้น การตีความวาพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่องหมายถึงพระอาทิพุทธ อาจจะ
ไมมีความหมายเฉพาะเจาะจงเชนนั้น เนื่องจากพระอาทิพุทธในศิลปะขอม ชวงพุทธศตวรรษที่ 1718 นาจะหมายถึงพระวัชรธรหรือพระวัชรสัตวมากกวา
2.2 คติเรื่องตรีกาย ?
คติเรื่องตรีกาย หมายถึง กายทั้งสามของพระพุทธเจาอันประกอบดวย
ธรรมกาย เปนสาระหรือภาวะอันสําคัญของบรรดาพระพุทธเจา เปนกายที่จะเขาสูค วามรู
แจงถึงโพธิหรือนิพพาน ธรรมกายไดแก พระอาทิพุทธ
สัมโภคกาย หรือกายแหงความบันเทิง นั่นคือกายทิพยมีรัศมีรุงเรือง ซึ่งพระพุทธเจาจะ
ปรากฏใหเห็น สัมโภคกายนี้ ไดแก พระธยานิพุทธ
นิรมาณกาย หรือกายอันเนรมิตขึ้น คือ รางมนุษย (มานุษิพุทธ) ซึง่ พระโคตมพุทธหรือ
พระพุทธเจาองคอื่นๆ ปรากฏลักษณะทีแ่ ทจริงของพระองคใหเห็น36
คติเรื่องนี้ปรากฏอยูในพุทธมหายานมัธยมกะนิกายโยคาจาร และสันนิษฐานวานิกายโยคา
จารแพรหลายอยูเขมรกอนเมืองพระนคร37 มีหลักฐานที่อาจยืนยันถึงการสืบเนื่องรอยตอระหวาง
นิกายโยคาจารและนิกายพุทธตันตระ ไดแก กลุมประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย ที่แสดงให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางอาณาจักรทวารวดีกับอาณาจักรขอมสมัยกอนเมืองพระนคร (ศิลปะ
ขอมแบบไพรกเมง-กําพงพระ)38
แตหลังจากนั้นพุทธศาสนาแบบตันตระก็แพรหลายเขามาใน
อาณาจักรขอม โดยเฉพาะราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 รัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 (ศิลปะขอมแบบ
บายน) ดังปรากฏหลักฐานประติมากรรมแบบพุทธตันตระมากมาย ตามที่กลาวไปขางตน

36

เรื่องเดียวกัน, 80.
37
Dorothy H. Fickle, “Crowned Buddha Images in Southeast Asia,” ใน ศิลปและโบราณคดีใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517), 111-113.
38
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศิริพจน เหลามานะเจริญ, “ประติมากรรมสําริดแบบประโคนชัย :
หลักฐานศิลปกรรมเริ่มแรกของสมัยประวัติศาสตรในที่ราบสูงโคราช” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),
38-48.
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สําหรับคติเรื่องตรีกายนี้ พอล มุส (Paul Mus) ใหคําอธิบายวา พระพุทธรูปทรงเครื่องนั้น
หมายถึง สัมโภคกาย ขณะที่พระพุทธรูปนาคปรกหมายถึง ธรรมกาย (พระอาทิพทุ ธ) และนิรมาณ
กายแสดงอยูในรูปของพระพุทธรูปครองจีวรธรรมดา39
ในที่นี้ผูศึกษาไมเห็นดวยกับแนวคิดของ พอล มุส ในการตีความคติเรื่องตรีกาย โดยขอตั้ง
ขอสังเกตไวบางประการ ดังนี้ คือ
(1) การตีความพระพุทธรูปนาคปรกหรือพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่องวาหมายถึงพระ
อาทิพุทธอาจจะตองมีการพิจารณากันใหมตามที่ไดกลาวถึงไปขางตนแลว
โดยเฉพาะกรณีการ
ตีความของ พอล มุส คอนขางจะมีการทับซอนกันระหวางการตีความวาพระพุทธรูปนาคปรก
หมายถึงพระอาทิพุทธ (ธรรมกาย) และพระพุทธรูปทรงเครื่องหมายถึง สัมโภคกาย เพราะฉะนัน้
พระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่องก็จะมีความหมายถึง พระอาทิพุทธ (ธรรมกาย) และสัมโภคกายดวย
ทั้งๆ ที่ประติมานวิทยาของธรรมกายและสัมโภคกายนาจะแสดงออกมาตางกัน
(2) การอธิบายพระพุทธรูปแสดงมุทราตางๆ ที่ปรากฏบนภาพสลักเรื่องราวขึ้นอยูกับ
บริบทของเรื่องราวนั้น มากกวาจะเปนตีความโดยรวมในคติเรื่องเดียวและทุกกรณีได กลาวคือ
พระพุทธรูปทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง
ก็มีลักษณะการแสดงมุทราแตกตางกันไป
ไดแก
พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา พระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย และ
โดยเฉพาะเมื่อประกอบเรื่องราวบนภาพสลัก ไมวาจะเปนทับหลัง หนาบัน หรือพระพิมพ ก็
จําเปนตองอธิบายหรือตีความทางประติมานวิทยาเปนเรือ่ งๆ ไป
สําหรับคติเรื่องตรีกายนี้ ยังมีการเชื่อมโยงถึงประติมากรรมรูปพระพุทธเจาเรียงกันสามองค
ของกลุมพระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดประทับนั่ง (กลุม 2.1.1) ในบทที่ 3 ที่ผานมา(ภาพที่ 67) โดยมี
นักวิชาการหลายทาน40 ไดอธิบายถึงประติมากรรมพระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดเรียงกันสามองค
ศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยวา หมายถึง คติตรีกาย
39

อางถึงใน Marilia Albanse, Angkor : Splendors of the Khmer Civilization (Bangkok : River Books,

2002), 89.
40

นักวิชาการโดยสวนใหญจะตีความวา พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดเรียงกันสามองคนี้วา ตรีกาย ดังเชน
(1) หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล อางถึงใน Theodore Bowie, editor, The Sculpture of Thailand (Kyoto:
Nissha Printing Co.,Ltd., 1972), 63, 190.
(2) ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2530), 282.
(3) ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “ภาพชุดพระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริด ศิลปะลพบุรี,” เมืองโบราณ 11, 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2528) : คําอธิบายภาพที่ 1.
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รวมทั้ง ยังพบหลักฐานพระพิมพในลักษณะเชนเดียวกัน คือ พระพุทธเจาเรียงกันกันสาม
องค ซึ่งมีทั้งทรงมงกุฎเทริดเรียงกันสามองค และไมทรงมงกุฎเทริดเรียงกันสามองค โดยมีการ
ตีความในทํานองเดียวกันกับประติมากรรมรูปพระพุทธเจาเรียงกันสามองควา หมายถึงคติตรีกาย
และอางถึงคัมภีรที่เกีย่ วของกับคติในเรื่องนี้ ไดแก คัมภีรสุวรรณประภาศสูตร และมหายานสูตราลัง
การ41
อยางไรก็ดี เมือ่ การตีความประติมากรรมหมูสามองคและพระพิมพลักษณะดังกลาวแลว ยัง
พบวามีประเด็นที่ยังเปนขอสงสัยอยูบางประการ จึงขอตัง้ เปนขอสังเกตไวดังตอไปนี้
รูปแบบทางประติมานของคติตรีกาย เทาที่ปรากฏหลักฐานในอินเดีย จะพบประติมากรรม
ในศิลปะอินเดียสมัยคันธาระ ตีความกันวาเปนคติทวิกายสงผลใหในระยะตอมา จึงมีแนวโนมเชื่อ
วาจะมีการสรางศิลปกรรมตามคติตรีกายในสมัยหลัง
แตจากเทาที่สํารวจยังไมพบหลักฐานการ
สรางศิลปกรรม
โดยเฉพาะประติมากรรมหมูสามองคซึ่งตีความวาหมายถึงคติตรีกายในศิลปะ
42
อินเดียเลย
อีกประการหนึ่งคือ มีการอางคัมภีรที่เกีย่ วกับคติตรีกาย ไดแก คัมภีรส ุวรรณประภาสสูตร
และมหายานสูตราลังการ โดยเชื่อตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาฝายมหายานวาพระตถาคต
ประกอบดวยลักษณะ 3 ประการเรียกวา ตรีกาย
จากการตรวจสอบคัมภีรสุวรรณประภาสสูตร ซึ่งมีเนื้อหาสําคัญวา พระตถาคตทรงมีเพียง
ธรรมกาย อันประกอบดวยธรรมธาตุ พระองคคือที่สุดไมมีรางกายที่เปนตัวตน เพราะพระองคคอื
ความคิดและจิตวิญญาณ พระพุทธเจาทรงเปนนิรนั ดร43 โดยพระสูตรนี้นิยมมากในประเทศ
ตะวันออกกลางและจีน พบวา คัมภีรสุวรรณประภาสสูตรไมไดกลาวถึงคติตรีกาย แตเปนการเนน
ถึงเรื่องพระตถาคตทรงเปนธรรมกาย และยังไมพบหลักฐานการทําศิลปกรรมของเรื่องคติตรีกายใน
ประเทศที่กลาวอางถึงนั้น

41

องอาจ ตรียะพันธ, “รูปเคารพในพุทธศาสนามหายานกอนพุทธศตวรรษที่ 19 พบที่เมืองสทิงพระ”
(วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 66, ภาพที่ 62-63.
42
สัมภาษณ เชษฐ ติงสัญชลี อาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, พฤษภาคม 2549.
43
M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol.II, second edition (New York : Russell &
Russell, 1972), 339-341.
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นอกจากนี้ จากการตรวจสอบคัมภีรมหายานสูตราลังการ ซึ่งคาดวามีขึ้นใน พ.ศ.948 มี
เนื้อหากลาวถึงพระตถาคตวาทรงมี 3 กาย คือ สวภาวิกกาย สามโภคกาย และไนรมาณกาย44 แตมี
ผูใหความคิดเห็นวา การอรรถาธิบายเรื่องกายทั้งสามของพระพุทธเจาในคัมภีรมหายานสูตราลังการ
เปนการใหความสําคัญในประเด็นเชิงแนวความคิด กลาวคือ สวภาวิกกายหมายถึงแนวคิดดาน
อภิปรัชญา สามโภคกายแสดงถึงความดีเลิศของพุทธภาวะ และไนรมาณิกกายหมายถึงสวนที่
เกี่ยวของกับโลกและมนุษยที่อยูในโลก45 เพราะฉะนัน้ จึงไมพบหลักฐานการทําศิลปกรรมที่สอดรับ
กับคติตรีกายที่สืบเนื่องตอมา
อนึ่ง หลักฐานที่เกีย่ วของกับคติตรีกายอีกประการหนึ่ง คือ พุทธสถานบุโรพุทโธใน
ประเทศอินโดนีเซีย พุทธศตวรรษที่ 14-15 (ภาพที่ 104-105) โดยมีคําอธิบายวา “บุโรพุทโธสรางขึ้น
เพื่อสื่อความหมายถึงจักรวาลของพุทธศาสนาตามคติของนิกายมหายานตันตระสกุลวัชรยาน ซึ่ง
แสดงถึงอํานาจของพระอาทิพุทธเจาผูสรางโลก สรางพระพุทธเจาและโพธิสัตวทั้งหลาย พระอาทิ
พุทธเจานั้นแสดงโดยสถูปทึบบนยอดสุด จักรวาลแบงออกเปน 3 ชัน้ คือ ชั้นบนสุดไดแกอรูปธาตุ
ชั้นรองลงมาคือรูปธาตุ และชั้นต่ําสุดคือกามธาตุ ทั้งนี้นกิ ายมหายานมีความเชื่อวาพระอาทิพุทธเจา
ทรงมี 3 รูป (ตรีกาย) กลาวคือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย”46
อยางไรก็ตาม มีการเปรียบเทียบภาพจิตรกรรมมณฑลจักรวาลในประเทศจีน ญี่ปนุ และ
ธิเบต มีลักษณะที่ใกลเคียงกับพุทธสถานบุโรพุทโธ ดังนัน้ การออกแบบบุโรพุทโธจึงนาจะหมายถึง
มลฑล อันเทียบไดกับเขาพระสุเมรุ โดยประติมากรรมพระธยานิพุทธเจาทั้งสี่ทิศลอมรอบพระอาทิ
พุทธอยูในวัชรธาตุมณฑล สวนชั้นระดับที่ต่ําลงมาตรงกับธรรมธาตุมณฑล สวนกาลและมกรเปนผู
พิทักษประตูทางเขาทั้งสี่ทิศ47 ขณะที่มนี ักวิชาการตีความบุโรพุทโธวาหมายถึงครุฑกูฏ ซึ่ง
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมสั่งสอนตามคัมภีรสัทธรรมปุณฑรีกสูตร แตก็ไมมหี ลักฐานและเหตุผล

44

พระมหาพุทธรักษ ปราบนอก, “การศึกษาวิเคราะหคัมภีรมหายานสูตราลังการ” (วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2547), 80-81.
45
เรื่องเดียวกัน, 135-138.
46
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา, 267.
47
John Miksic, Borobudur : Golden Tales of the Buddha (California : Periplus Edition Inc., 1990),
50-53
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สนับสนุนเพียงพอ48 เพราะฉะนั้น แผนผังและประติมากรรมในพุทธสถานบุโรพุทโธจึงมีแนวโนม
เนนแสดงถึงภาพมณฑลมากกวาการบงบอกถึงคติตรีกาย
2.3 คติเรื่องพระอดีตพุทธ พระปจจุบันพุทธ และพระอนาคตพุทธ ?
2.3.1 กรณีประติมากรรมหมูสามองค อันประกอบดวยพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ไฮแรม วูดเวิรด จูเนียร (Hiram Woodward Jr.) ใหคําอธิบายวา ประติมากรรมหมู
พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดสามองคซึ่งเปนพระพุทธเจาเรียงกัน (ภาพที่ 67) อาจหมายถึง พระ
อดีตพุทธ พระปจจุบันพุทธ พระอนาคตพุทธ อันเปนรูปแบบที่นิยมในจีน และพบในธิเบตดวย49
หลักฐานการตีความพระพุทธรูปในศิลปะอินเดียแบบปาละ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เปน
พระพุทธรูป ซึ่งมีแผนหลังสลักเปนภาพพระพุทธรูปสามองคเรียงกันอยูดานบน (ภาพที่ 5) โดยมี
การตีความกันวาหมายถึง พระอดีตพุทธ พระปจจุบนั พุทธ และพระอนาคตพุทธ โดยพระพุทธเจา
แตละองคกแ็ สดงมุทราตางกันไป50
สวนรูปแบบทางพระพุทธรูปสามองคเรียงกันในประเทศพมา เทาที่ปรากฏหลักฐาน พบวา
เปนพระพิมพเปนพระพุทธรูปเรียงกันสามองคในศิลปะปยู (ภาพที่ 23) ซึ่งประกอบดวย
พระพุทธเจาไมทรงเครื่องประทับนั่ง
แสดงธรรมจักรมุทราอยูตรงกลาง
ทางดานซายเปน
พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย และทางดานขวาเปนพระพุทธเจาประทับนัง่
แสดงปางมารวิชัยเชนเดียวกัน โดยมีการตีความกันวา หมายถึงพระอดีตพุทธ พระอนาคตพุทธ และ
พระปจจุบนั พุทธ ตามลําดับ อยางไรก็ดี ดร.นันทนา ชุตวิ งศ กลับใหความเห็นวาพระพิมพดังกลาว
หมายถึง พระพุทธเจา พระไมเตรยะ และพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร51
ขณะที่เมื่อตรวจสอบประติมากรรมหมูสามองคในศิลปะจีน ในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18
ปรากฏประติมากรรมหมูสามองคในสมัยราชวงศซอง ซึ่งมักจะแสดงเปนพระพุทธเจาทรงเครื่อง
เหมือนกันสามองค โดยมีการตีความวาหมายถึงพระปจจุบันพุทธ พระอดีตพุทธ และพระอนาคต

48

Ibid., 53-55.
Hiram Woodward Jr., “Studies in the Art of Central Siam 950-1350 A.D.,” 139.
50
อยางไรก็ดี ผูศึกษามีความคิดเห็นอีกแนวทางหนึ่งวา การใหพระพุทธเจาแสดงวรทมุทราสลับพระ
หัตถกันทางดานซายและดานขวา คงเพื่อสรางความสมดุลหรือความสมมาตรในการจัดองคประกอบของ
ประติมากรรมชิ้นนี้ก็เปนได
51
Nandana Chutiwongs, The Iconography of Avalokitesavara in Mainland Southeast Asia, 123.
49

84

พุทธ ขณะทีบ่ างครั้งก็ทําเปนพระพุทธรูปเรียงกันสามองค โดยสององคที่ขนาบขางหมายถึง พระ
มหากัสยปะและพระอานนท52
อยางไรก็ตาม
การตีความวาประติมากรรมพระพุทธรูปทรงเครื่องเรียงกันสามองคจะ
หมายถึง พระอดีตพุทธ พระปจจุบนั พุทธ และพระอนาคตในศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย ก็ยังมี
ขอสงสัย เนื่องจากมีพระพิมพจํานวนหนึ่งที่พบลักษณะเดียวกันในศิลปะหริภุญชัยดวย (ภาพที่ 8082) แตมีภาพพุทธคยาหรือวิหารโพธิ์ปรากฏอยูในพระพิมพบางชิ้นดวย และมีการตีความแตกตาง
ออกไปในอีกแนวทางหนึ่งโดยจะขอกลาวถึงตอไป เพราะฉะนั้น หากประติมากรรมที่เปน
พระพุทธรูปทรงเครื่องสามองคเรียงกัน จะหมายถึง พระอดีตพุทธ พระปจจุบนั พุทธ และพระ
อนาคตพุทธ ควรจะมีบริบทแวดลอมอื่นประกอบเพื่อชวยบงบอกถึงการตีความทางประติมานวิทยา
ใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีประติมากรรมพระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดอยูตรงกลาง ขนาบขางดวย
พระพุทธรูปไมทรงเครื่อง (ภาพที่ 68-69) โดยนักวิชาการไดตีความกันอยางหลากหลาย ดังตอไปนี้
รศ.ดร.พิริยะ ไกรฤกษ ตีความพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาบขางดวยพระพุทธรูปไม
ทรงเครื่องวา รูปพระพุทธเจาสามองคประทับบนบัลลังกเรือนแกว อาจจะไดแก พระไมเตรยพุทธ
เจา เคียงขางดวยพระศากยมุนี และพระอมิตาภะ อันเปนลักษณะที่นิยมในประเทศจีน53
ผูศึกษาไมเห็นดวยกับการตีความดังกลาว เนื่องจากเหตุผลบางประการ ดังนี้
(1) เมื่อตรวจสอบรูปแบบประติมากรรมหมูสามองคในจีนที่นิยมสรางกันมาก ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 12-13 กลับพบวามีเพียง 3 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 ประกอบดวย พระศากยมุนี ขนาบขาง
ดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระโพธสัตวเมไตรยะ แบบที่ 2 ประกอบดวย พระศากยมุนี
ขนาบขางดวยพระโพธิสัตวสมันตภัทร และพระโพธิสัตวมัญชูศรี แบบที่ 3 ประกอบดวย พระอมิ
ตาภะ ขนาบขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตวมหาสถามปราปต54
หลังจากพุทธศตวรรษที่ 13 งานประติมากรรมในศิลปะจีนกลับไดรับความนิยมลดนอย
ขณะที่งานจิตรกรรมและงานเครื่องถวยกลับเฟองฟูแทนที่ในระยะเวลาตอมา ตัวอยางงานจิตรกรรม
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 ชิ้นหนึ่ง (ภาพที่ 106) คือ จิตรกรรมเปนรูปบุคคลหมูสามองค อัน

52

David L. Snellgrove, The Image of Buddha (Japan : Unesco, 1978), 373.
53
ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, อยุธยากับเอเชีย (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร, 2544), 46-47.
54
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา, 202.
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ประกอบดวยพระอมิตาภะ ขนาบขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตวมหาสถาม
ปราปต ซึ่งคงเปนรูปแบบทีส่ ืบตอมาจากงานศิลปกรรมในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-13 นั่นเอง55
สวนงานประติมากรรมในยุคหลังราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 เทาที่สํารวจพบวาปรากฏการ
ทําประติมากรรมหมูสามองค ซึ่งประกอบดวย พระพุทธเจาศากยมุนีตรงกลาง เคียงขางดวยพระไม
เตรยะ และพระอมิตาภะ บางครั้งก็แทนที่พระไมเตรยะดวยพระไภษัชยคุรุ แตไมมีการระบุชัดวา
จะตองทํารูปพระพุทธเจาเปนพระพุทธรูปทรงเครื่อง
รวมทั้งตองมีการปรากฏภาพสุขาวดีอัน
56
เกี่ยวของกับพระอมิตาภะประกอบดวย
(2) อาจารยเชษฐ
ติงสัญชลี ไดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการนับถือพระอมิตาภะไวใน
วิทยานิพนธเรือ่ ง “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปในศิลปะทวาร
วดี” วาจะตองมีองคประกอบ 2 ประการดวยกัน ไดแก ประการหนึ่งคือตองปรากฏภาพสลักการ
จําลองสุขาวดีพุทธเกษตร
และประการที่สองคือตองปรากฏจารึกที่กลาวถึงพระอมิตาภะหรือ
57
สุขาวดีพุทธเกษตร แตในพุทธศตวรรษที่ 17-18 ในศิลปะขอมและศิลปะขอมทีพ่ บในประเทศ
ไทย พบหลักฐานทําใหเชื่อวามีการนับถือพุทธตันตระแบบวัชรยาน ดังนั้น พระพุทธรูปทรงเครื่อง
ในยุคสมัยนั้นจึงไมนาจะเกี่ยวของกับการนับถือพระอมิตาภะ ทั้งยังไมพบหลักฐานที่ปรากฏภาพ
สลักการจําลองสุขาวดีพุทธเกษตร และจารึกที่กลาวถึงพระอมิตาภะหรือสุขาวดีพุทธเกษตร
ดังนั้น ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนไปไดยากที่ประติมากรรมหมูสามองคนั้น จะหมายถึง
พระไมเตรยะพุทธเจา เคียงขางดวยพระศากยมุนี และพระอมิตาภะ ซึ่ง รศ.พิริยะ ไกรฤกษ อางถึงวา
ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน
ศิลปชัย
ชิ้นประเสริฐ กลับใหคําอธิบายถึงประติมากรรมพระพุทธรูปกลุมนี้วา
พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย 3 องคเรียงกัน องคกลางสวมศิราภรณทรงมงกุฎเทริดองค
เดียว สวนอีก 2 องคมีขนาดเล็กกวา ไมสวมศิราภรณ สันนิษฐานวานาจะเปนตรียาน? หรือยานสาม
ของพุทธศาสนาลัทธิมหายาน อันไดแก โพธิสัตวยาน สาวกยาน และปจเจกพุทธยาน58

55

James Francis Cahill, The Art of Southern Sung China, second edition (New York : Asia Society,
1976), 42-43.
56
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ David L. Snellgrove, The Image of Buddha, 366-367.
57
เชษฐ ติงสัญชลี, “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปในศิลปะทวาร
วดี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 59-64.
58
ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “ภาพชุดพระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริด ศิลปะลพบุรี,” คําอธิบายภาพที่ 3.
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ผูศึกษาไมเห็นดวยวา การใหคําอธิบายถึงประติมากรรมพระพุทธรูป 3 องคดังกลาว จะ
หมายถึงคติตรียาน เนื่องจาก แนวความคิดเรื่องยานในพุทธศาสนามหายาน ตามคัมภีรสัทธรรม
ปุณฑรีกสูตรมองเห็นวายานทั้งสาม คือ สาวกยาน ปจเจกยาน และโพธิสัตถยาน ลวนแตเปนกุศโล
บายในการสอนทั้งสิ้น แทจริงแลว มีเพียงยานเดียว คือ เอกยานหรือพุทธยาน นัน่ คือยานที่จะมุง
ไปสูความเปนพุทธะอันสมบูรณโดยสิ้นเชิง59 ดวยเหตุนที้ ําใหเชื่อวาแนวความคิดเรือ่ งตรียานเปน
แนวคิดเชิงปรัชญา
หากจะแสดงออกมาในรูปแบบศิลปกรรมก็ไมมีน้ําหนักวาจะตองทําเปน
ประติมากรรมหมูสามองค
นอกจากนี้
ยังไมเคยพบรูปแบบศิลปกรรมเกี่ยวกับคติตรียานมากอนในศิลปะอื่นๆ
เพราะฉะนั้นการอางถึงการตีความวาประติมากรรมดังกลาวหมายถึงตรียาน จึงขาดหลักฐานและ
เหตุผลรองรับเพียงพอ รวมทั้งคติตรียานก็ยังไมมีปรากฏมากอนในศิลปะทวารวดี ซึง่ มีมากอนหนา
ศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย หรือแมแตศิลปะขอมและศิลปะหริภญ
ุ ชัย เพราะฉะนั้น คติเรื่องตรี
ยานจึงควรมีการทบทวนใหมอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมตอไป
2.3.2 ขอเสนอและขอสังเกตใหม
เนื่องจากเทาทีส่ ํารวจมา พบประติมากรรมพระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎเทริดประทับ
นั่งเรียงกันสามองคเพียงชิ้นเดียว ที่ตําบลดอนขวาง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และพบ
พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งอยูตรงกลาง ขนาบขางดวยพระพุทธรูปไมทรงเครื่องเพียงสองชิ้น
นอกจากนี้ยังพบรูปแบบพระพุทธรูปเชนเดียวกันนี้ในพระพิมพเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม กลับ
ยังไมมีการสํารวจพบรูปแบบประติมากรรมพระพุทธรูปประทับเรียงกันสามองคลักษณะเชนนี้ใน
ศิลปะอื่นๆ สืบตอมา ทําใหเกิดขอเสนอและขอสังเกตใหมบางประการ คือ
(1) พระพุทธรูปในกลุมประติมากรรมทั้งหมดนี้ พบเปนพระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริด ซึ่ง
ตามที่ศึกษาถึงที่มาของรูปแบบทางศิลปกรรม เปนไปไดวาไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะหริภุญ
ชัย โดยมีพนื้ ฐานมาจากศิลปะพุกาม โดยเฉพาะพบลักษณะพระพุทธรูปเรียงกันสามองคเชนนี้ใน
พระพิมพศิลปะหริภุญชัยและศิลปะพุกามเปนจํานวนมาก แตทั้งนี้พระพุทธรูปเรียงกันสามองคใน
พระพิมพก็พบทั้งพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง บางครั้งจะปรากฏพระพุทธรูปองค
กลางประทับนั่งใตพุทธคยา (หรือวิหารมหาโพธิ์?) (ภาพที่ 107) บางครั้งก็พบพระพิมพลักษณะ
ใกลเคียงกัน แตมีพระพุทธรูปหาองค (ภาพที่ 108) ทําใหตีความไปถึงพุทธประวัติในตอนตรัสรูของ
พระพุทธเจาทีพ่ ุทธคยา โดยไมไดเกี่ยวกับของกับคติเรื่องตรีกายหรือตรียานแตอยางใดเลย60
59

ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, ผูแปล, สัทธรรมปุณฑรีกสูตร, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : บริษัทสองศยาม
จํากัด, 2543), (31).
60
Gordon H. Luce, Old Burma-Early Pagan, Vol.3, plate.60-61.
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(2) การทําประติมากรรมกลุมพระพุทธรูปสามองคนั้น อาจเปนเพื่อการจัดองคประกอบ
ของประติมากรรมใหเกิดความสมดุลหรือความสมมาตร (symmetry)61 ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการสอดรับ
กันของประติมากรรมทางดานซายและดานขวา จึงจําเปนตองทําพระพุทธรูปเปนสามองค เพราะ
ทั้งนี้ การจัดองคประกอบภาพใหเกิดความสมดุลในประติมากรรมก็เคยมีปรากฏใหเห็นในศิลปะ
อินเดียสมัยคุปตะเรื่อยมาจนกระทั่งประติมากรรมศิลปะปาละ ซึ่งมักมีแผนหลังประกอบ ทําใหมี
การพยายามใสเรื่องราวลงไปบนแผนหลังนั้น และสมัยหลังตั้งแตประติมากรรมในศิลปะทวารวดีก็
มีการจัดองคประกอบภาพใหสมดุลและสมดุลในงานประติมากรรม โดยทั้งอาจเปนการบอกเลา
เรื่องราวลงไปบนแผนหลัง หรือเปนเพียงการจัดองคประกอบใหสมมาตร ซึ่งเปนไปไดวาชางอาจ
เกิดแรงบันดาลใจนําไปสรางสรรคในงานพระพิมพดว ย
นอกจากนี้ การจัดองคประกอบภาพงานพระพิมพในศิลปะพุกามและศิลปะหริภุญชัยตามที่
กลาวขางตน หรือแมแตในศิลปะขอมแบบบายน ตัวอยางเชน พระพิมพชิ้นหนึ่งซึ่งพบที่ปราสาท
นครธม62 (ภาพที่ 109) พระพุทธรูปทั้งสามองคจะอยูในซุมจระนํา แสดงปางสมาธิเหมือนกัน
ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา เปนการจัดองคประกอบภาพในประติมากรรม โดยนําเสนอให
พระพุทธรูปประทับนั่งเรียงกันและแสดงปางเดียวกัน มากกวาเปนการสื่อถึงคติตรีกาย ตรียาน หรือ
พระพุทธเจาซึง่ หมายถึง อดีตพุทธ ปจจุบนั พุทธ อนาคตพุทธ ก็เปนได
2.3.3 คติเรื่อง พระศรีอาริยเมตไตรย (พระอนาคตพุทธเจา)
นักวิชาการบางทานไดตีความเชื่อมโยงวา พระพุทธรูปทรงเครื่องบางองคในศิลปะขอมใน
ประเทศไทย อาจหมายถึง พระศรีอาริยเมตไตรย (ไมเตรยะ) แตอยางไรก็ตาม การตีความวา
พระพุทธรูปทรงเครื่อง หมายถึง พระศรีอาริยเมตไตรย นาจะเปนแนวความคิดในสมัยหลังตั้งแต
สมัยอยุธยาลงไป โดยมีขอสังเกตดังนี้คือ
(1) ประติมานวิทยาของพระศรีอาริยเมตไตรย ศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระนคร
ประติมานวิทยาของพระไมเตรยะจะแสดงเปนพระพุทธรูปประทับยืนทรงเครื่อง พระหัตถ
ถือดอกบัวขาบ พระองคจะแตกตางจากพระปทมาณี โดยมีสถูปขนาดเล็กประดับบนศิราภรณ โดย
พบวา ประติมากรรมพระไมเตรยะในอินเดีย พระองคจะแสดงธรรมจักรมุทรา บางครั้งพระองคจะ

61

อ.ศิริพจน เหลามานะเจริญ ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววาคลายกับการทําภาพสลักบนหนาบันที่
จะตองมีการจัดองคประกอบภาพใหเกิดความสมดุลหรือสมมาตร โดยไมจําเปนตองมีความหมายทางดาน
ประติมานวิทยาเสมอไป (สัมภาษณ ศิริพจน เหลามานะเจริญ, อาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ตุลาคม 2548.)
62
Jean Boisselier, “Le Cambodge,” Asie du Sud-Est (Paris : Ouvrage Publie, 1966), pl.44.
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ประทับนั่งลลิตาสนะ ปรากฏดอกไมผุดขึ้นจากแจกันดานขางพระองค พระวรกายวรรณะเหลือง
สถูปขนาดเล็กบนศิราภรณ อาจหมายถึง เขากุกกูตปาทะใกลพุทธคยา63
จากหลักฐานดานศิลปกรรมในสมัยกอนเมืองพระนคร
พบประติมากรรมรูปบุคคลมี
สัญลักษณรูปสถูปประดับอยูที่ชฎามงกุฎ ซึ่งคงหมายถึง พระไมเตรยะ และยังพบประติมากรรม
ลักษณะเดียวกันนี้บริเวณที่ราบสูงโคราชดวย โดยกําหนดอายุประติมากรรมอยูในชวงศิลปะขอม
แบบไพรกเมง-กําพงพระ64
ในสมัยเมืองพระนคร ก็มหี ลักฐานพระโพธิสัตวเมตไตรยะ 8 กร พบทีว่ ัดอัมปลตึก อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 15 (ภาพที่ 112) ซึ่งรูปเคารพพระเมตไตรยะจะมีสญ
ั ลักษณรูปสถูปบนมวยผมอยู
เสมอ แตสัญลักษณอื่นๆ ทีพ่ ระองคทรงถือมักจะสูญหายไปหมด65 อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาหลัง
จากนั้นก็ไมปรากฎการทํารูปเคารพพระโพธิสัตวไมเตรยะสืบตอมา อาจเนื่องจากวาการนับถือพระ
โพธิสัตวไมเตรยะไมเปนที่นยิ มในพุทธศาสนาแบบตันตระ66 ตามที่กลาวไปขางตนวา พุทธศาสนา
แบบตันตระเปนที่แพรเขามาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 15 และนิยมอยางมากในชวงพุทธศตวรรษที่ 1718 ในประเทศกัมพูชา ทําใหเปนเหตุผลที่ไมปรากฏรูปเคารพพระไมเตรยะในศิลปะขอมหลังพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ก็เปนได
(2) การตีความวาพระพุทธรูปทรงเครื่องหมายถึง พระศรีอาริยเมตไตรย
คติความเชื่อเรือ่ งพระศรีอาริยเมตไตรยในประเทศไทย สันนิษฐานวามีปรากฏมาตั้งแตสมัย
ทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 1267 จากนัน้ คติความเกีย่ วกับเรื่องนี้กย็ ังคงสืบเนื่องตอมา แตลักษณะ
ประติมานวิทยาแบบเดิมเปลี่ยนไปอยางสิน้ เชิงตั้งแตสมัยสุโขทัยลงมา ทั้งนี้เนื่องมาจากไทยไดรบั
พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศมาจากประเทศศรีลังกา ดังที่ปรากฏการอางถึงวา พระมหาธรรมราชาลิ

63

Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, second edition (Calcutta : Firma K.L.
Mukhopadhayay, 1968), 80.
64
Nandana Chutiwongs and Denise Patry Leidy, Buddha of The Future (New York : The Asia Society
Galleries, 1994), 36-42
65
จิรัสสา คชาชีวะ, “ประติมานวิทยาของพระศรีอาริยเมตไตรยจากอินเดียสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต,”
ใน ดํารงวิชาการ : รวมบทความวิชาการคณะโบราณคดี 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
2545), 51.
66
Nandana Chutiwongs and Denise Patry Leidy, Buddha of The Future, 90.
67
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ จิรัสสา คชาชีวะ, “คําวาเมตเตยยะที่เกาที่สุดที่ไดพบจากหลักฐาน
ประเภทจารึกในประเทศไทย,” ใน ดํารงวิชาการ : รวมบทความวิชาการคณะโบราณคดี 2546 (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), 29-38.
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ไทยทรงแตงไตรภูมิพระรวง มีจุดมุงหมายสําหรับผูที่ยังเวียนวายในไตรภูมิไดสะสมหรือสรางคุณ
งามความดี เพือ่ จะไดไปเกิดพบพระศรีอาริย68
ดังนั้น การทําพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา อาจตีความวาหมายถึงพระศรีอาริย
เมตไตรย แทนลักษณะประติมานวิทยาซึ่งแสดงเปนพระโพธิสัตวที่ปรากฏสถูปบนมวยผมหรือศิรา
ภรณ ซึ่งทําใหรูปแบบประติมานของพระองคเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับในสมัยอยุธยา พบการ
ทําพระพุทธรูปทรงเครื่องอยางมากมาย จึงอาจสันนิษฐานไดวา คติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ในสมัยอยุธยาบางองค หมายถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอาริยเมตไตรย69 เชน พระพุทธรูป
ทรงเครื่องที่วัดชุมพลนิกายาราม ซึ่งมีจารึกขางใตวา สมเด็จพระเจาปราสาททองโปรดใหสรางพระ
ศรีอาริยเมตไตรย ประดิษฐานไวหนาพระอุโบสถ70
2.4 คติเรื่องพระชมพูบดี
ภาพสลักบนทับหลังทางทิศตะวันตกของปราสาทองคกลาง ที่ปราสาทหินพิมาย เปน
พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกะมุทราทั้งสองพระหัตถ ประทับยืนบนฐานบัวระหวางตนไมคู
หนึ่ง มีกษัตริยนั่งเฝาอยูขางๆ พรอมดวยบริวาร กระบวนราชยานคานหามและเครื่องสูง แนวลาง
เปนรูปพนักงานชาวประโคมและพนักงานฟอนรํา71 (ภาพที่ 28)
ศ.ยอรจ เซเดส สันนิษฐานวาทับหลังชิ้นนี้อาจจะเปนภาพเลาเรื่องในพุทธประวัติตอนทรง
ทรมานพระยามหาชมพู อันมีเรื่องราวอยูในมหาชมพูบดีสูตร แต ศ.ชอง บวสเซอลีเยร ไดคัดคาน
ความคิดเห็นนี้ โดยกลาววา มหาชมพูบดีสตู รนั้นแตงขึ้นภายหลังอายุของภาพสลักบนทับหลังชิ้นนี้
เปนเวลานาน แตยังไมสามารถสืบถึงที่มาของเรื่องนี้ไดอยางแนชดั เชือ่ กันวา ชาวมอญจากพมาเปน
ผูนํามาเผยแพรในดินแดนลานนา หรืออาจเปนไดวา ฝายพมานําเขามาจากทางลานนา72

68

พญาลิไทย, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง, พิมพครั้งที่สอง (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2525), 2-3.
69
จิรัสสา คชาชีวะ, “ประติมานวิทยาของพระศรีอาริยเมตไตรยจากอินเดียสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต,”
53-54.
70

Forrest Mcgill, “The Art and Architecture of the Reign of King Prasatthong of Ayutthaya (16291656)” (Doctoral Dissertation, University of Michigan, 1977), 180-181.
71
สมิทธิ ศิริภัทร และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง (กรุงเทพฯ : โมเดิรน เพรส, 2533), 169.
72
Louis Finot, “Recherches sur la Litterature Laotienne,” Bulletin de l’Ecole Française d’ExtrêmeOrient 17, 5 (1917) : 1-128.
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อยางไรก็ตาม พบจารึกที่ถ้ําตุนหวง73 เนื้อหาของจารึกมีโครงเรื่องคลายชมพูบดีสูตร คือ
กลาวถึงพระพุทธเจาทรมานพระยาตนหนึง่ โดยเนรมิตพระองคใหเปนพระเจาจักรพรรดิ ผูทรง
อานุภาพยิ่งกวาพระยาตนนัน้ ในที่สุดพระยาผูหยิ่งผยองก็ยอมออนนอมตอพระองคและออกบวช74
นอกจากนี้ ยังพบพระสูตรภาษามองโกล ชื่อ mdo bdzan blun กลาวถึงเรื่องนี้ไววา
“...กษัตริยผูเรืองอํานาจ ชื่อพระเจามหากปนทราบเรือ่ งความรุงเรืองในแควนสาวัตถีของพระเจา
ปเสนชิต จึงสงทูตไปขมขูใหพระเจาปเสนชิตมาเขาเฝา พระเจาปเสนชิตจึงไปขอความชวยเหลือ
จากพระพุทธเจา พระพุทธองคจึงมีพระพุทธบัญชาใหพระเจามหากปนมาเขาเฝาพระองค ณ
เชตะวันวนาราม พระเจามหากปนพรอมดวยกษัตริยน อยใหญมาเขาเฝาพระพุทธเจา ซึ่งเนรมิต
พระองคใหเปนพระจักรพรรดิราชที่งดงามและมีเมืองอันหาที่เปรียบมิได พระเจามหากปนจึงยอม
แพและออกบวชในพุทธศาสนา พระพุทธเจาจึงแสดงอดีตชาติของพระเจามหากปนวาเคยบวชใน
สมัยของพระพุทธเจากัสสป และไดซอมแซมพระเจดีย ผลบุญจึงไดมาเกิดเปนพระมหากปน...”75
มีความเปนไปไดวา ตนเคาของชมพูบดีสูตร อาจถือกําเนิดขึน้ ตั้งแตอินเดีย แลวจึง
แพรหลายไปยังจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต แมวาจะยังไมพบหลักฐานดานจารึกหรือศิลปกรรม
ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ในอินเดีย แตการทีพ่ บเรื่องราวในจารึกที่ถ้ําตุนหวงของจีนและพระสูตรของ
มองโกลอาจเชื่อมโยงไดวาตนเคาของพระชมพูบดีนี้เคยมีมากอนแลวในอินเดีย แตเทาที่สํารวจยัง
ไมพบหลักฐานเพียงพอ
หากขอสันนิษฐานดังกลาวถูกตอง การพิจารณาถึงคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องวา
หมายถึงพระพุทธเจาตอนปราบพระชมพูบดีหรือไม จําเปนตองมีการทบทวนใหมอกี ครั้ง และภาพ
สลักเลาเรื่องซึ่งมีภาพพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ปราสาทหินพิมาย อาจตีความทางประติมานวิทยาวา
หมายถึงพุทธประวัติตอนปราบพระชมพูบดีก็เปนได ทําใหการสืบคนเรื่องราวเกีย่ วกับคติพระชมพู
บดีในสมัยหลัง ตามที่พบจารึกตรงฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะลานนา กําหนดอายุในชวง
พุทธศตวรรษที่ 21-22 วา พระมหาชมพู สรางขึ้นเพื่อทํานุบํารุงพระศาสนา76 ตองรื้อฟนถึงที่มาและ
ทําความเขาใจใหกระจางชัดยิ่งขึ้น
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เนื่องจากพบวามีการสรางศิลปกรรมภายในถ้ําตุนหวงซอนทับกันหลายยุคสมัย ตั้งแตราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-15 อางจาก Criag Clunas, Art in China (New York : Oxford University Press, 1997), 95-97.
74
Zhang Wenbin, editor, Dunhuang : A Centennial Commemoration of the Discovery of the Cave
Library (China : Morning Glory Publishers, 2000), 5-17.
75
สัมภาษณ ศิริพจน เหลามานะเจริญ อาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, พฤษภาคม 2549.
76
A.B. Griwold, “The Conversion of Jambupati,” Artibus Asiae 24 (1961) : 295-296.

บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
1.แหลงบันดาลใจและการผสมผสานรูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ศิลปะขอมทีพ่ บในประเทศไทย
1.1 สายอิทธิพลศิลปะขอม
1.1.1 แหลงบันดาลใจจากศิลปะขอม
ปฏิเสธไมไดเลยวา พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย ไดรบั อิทธิพล
และแรงบันดาลใจหลักมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมแบบนครวัดถึงบายน ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 17-18 ดังจะเห็นไดจากการทําพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่องเปนจํานวนมาก และ
พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ ซึ่งแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงไปถึงที่มาใน
ศิลปะทวารวดีดวย
รายละเอียดตางๆ ของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย ยังคงสะทอน
ใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะขอมอยางเดนชัด ไมวาจะเปนสวนของพระพักตรซึ่งมีลักษณะเคาโครง
สี่เหลี่ยมอันเปนเอกลักษณ สําหรับพระพุทธรูปประทับนั่งที่ไดรับอิทธิพลศิลปะขอม ก็มักทําเปน
พระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบอยูเสมอ ก็เปนลักษณะที่แสดงใหเห็น
อิทธิพลศิลปะขอมอยางเดนชัด สวนพระพุทธรูปประทับยืนซึ่งแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ มัก
ครองจีวรหมคลุม ปรากฏการทําลวดลายทีด่ านหนาสบง (แถบหนานาง) เครื่องทรงกระบังหนาและ
รัดเกลา กรองศอและสายรัดองคที่มีพวงอุบะหอย อันเปนอิทธิพลศิลปะขอม ก็ถือเปนแหลงบันดาล
ใจใหแกพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยไดอยางชัดเจน
อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตบางประการถึงความแตกตางระหวางพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยกับพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอม ไดแก ลวดลายของเครื่องทรง
ที่มีการปรับเปลี่ยนใหเรียบงายขึ้น หรือแมแตการปรับเปลี่ยนลวดลายใหแตกตางจากศิลปะขอมซึ่ง
มักมีการรักษาระเบียบอยางเครงครัด ซึ่งเชื่อไดวาเปนการผสมผสานความเปนพืน้ เมืองลงไป

91

92

1.1.2 ความสัมพันธระหวางเมืองพิมายกับอาณาจักรขอม ชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18
มีหลักฐานเชื่อวา พระเจาชัยวรมันที่ 6 ซึ่งทรงครองเมืองพระนคร อาณาจักรขอม ในชวงป
พ.ศ. 1623-1650 คือตนราชวงศ “มหิธรปุระ” โดยหลักฐานทางโบราณคดีบงชีว้ า ราชวงศมหิธรปุระ
นั้นอาจมีถิ่นฐานอยูในแถบแมน้ํามูลตอนบน และนาจะมีศูนยกลางอยูบ ริเวณ “พนมรุง-พิมาย”1
จารึกที่ปราสาทพนมรุงกลาวถึงราชวงศมหิธรปุระไววา “นเรนทราทิตย” กษัตริยผูนับถือ
ศาสนาฮินดูไศวนิกาย ซึ่งมีศนู ยกลางที่ปราสาทพนมรุง เนื้อหาของจารึกไดกลาวถึงลําดับพระญาติ
ของพระองค ซึ่งมีตนตระกูลจากพระเจาหิรัณยวรมัน ผูครองนครแหงหนึ่ง และเปนผูใหกําเนิด
เจาชาย 3 องค ซึ่งสันนิษฐานวาคือ พระเจาชัยวรมันที่ 6 พระเจาธรณินทรวรมันที่ 1 และพระยุพราช
ซึ่งสิ้นพระชนมกอนจะขึ้นเสวยราชสมบัติ สวนอีกวงศหนึ่งคือ พระเจากษิตีนทราทิตย อันมีศกั ดิ์
เปนพระนัดดาของพระเจาหิรัณยวรมัน ทรงอภิเษกกับพระนเรนทรลักษมี ซึ่งเปนพระราชธิดาของ
พระขนิษฐภคินีของพระเจาชัยวรมันที่ 6 และของพระเจาธรณินทรวรมันที่ 1 และทรงมีพระราช
โอรส คือ พระศรีสูรยวรมัน หรือพระเจาสุริยวรมันที่ 22
ความสัมพันธตอมา คือ พระนางภูปตีทรลักษมี ซึ่งอาจทรงเปนพระธิดาหรือพระเชษฐภคินี
ของพระเจาสุริยวรมันที่ 2 โดย ศ.ยอรจ เซเดส (George Cœdès) มีขอสันนิษฐานวา พระนางภูปตีทร
ลักษมี คือพระธิดาของพระเจาสุริยวรมันที่ 2 และพระนางทรงมีพระโอรส คือ พระนเรนทราทิตย
ซึ่งนับไดวาเปนพระนัดดาของพระเจาสุริยวรมันที่ 2 แตโคลด ฌาคส (Claude Jacques) ตีความวา
พระนเรนทราทิตยเปนหลานลุงหรือหลานอาของพระเจาสุริยวรมันที่ 2 อยางไรก็ตาม สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสันนิษฐานวาพระนเรนทรทิตยทรงเปนลูกพี่ลูกนองกับพระเจาสุริยวร
มันที่ 23
อีกฝายหนึ่ง พระมหิธราทิตยผูทรงเปนพระอนุชาของพระนเรนทรลักษมี ทรงอภิเษกกับ
ราชปตีทรลักษมี โดยที่ทั้งสองพระองคก็คือ พระบิดาและพระมารดาของพระเจาธรณินทรวรมันที่
2 ขณะที่พระเจาธรณินทรวรมันที่ 2 ทรงเสกสมรสกับเจาหญิงจุฑามณี ราชธิดาของพระเจาหรรษวร

1

วรรณวิภา สุเนตตา, ชัยวรมันที่ 7 มหาราชองคสุดทายของอาณาจักรกัมพูชา : ผูเนรมิตรสถาปนา
ปราสาทบายนและเมืองนครธม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2548), 38-39.
2
เรื่องเดียวกัน, 39.
3
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุง” (วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2521), 149-150.
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มันที่ 3 และทรงมีพระราชโอรสองคหนึ่ง ซึ่งตอมาจะขึ้นเสวยราชยเปนพระเจาชัยวรมันที่ 74
(แผนผังลําดับราชวงศมหิธรปุระ)
อนึ่ง จารึกปราสาทพนมรุงไดกลาวถึง พระนเรนทราทิตยวาอาจขึ้นครองราชยในชวงป
พ.ศ.1688-1693 ซึ่งอาจเปนเมืองใดเมืองหนึ่งในเทือกเขาพนมดงรัก อันมีพนมรุง เปนศูนยกลาง
ศาสนา แตมิใชเมืองพระนคร หรืออีกกรณีหนึ่งนั้น พระองคอาจไมไดขึ้นครองราชย แตพระองค
ทรงมีพระปรีชาสามารถและพระเกียรติเทียบเทากษัตริย อยางไรก็ตาม จากจารึกนั้นยอมแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางพระนเรนทราทิตยกับเมืองพระนครอยางใกลชิด ทั้งในฐานพระญาติ
สนิทและความสัมพันธทางภูมิศาสตร เนือ่ งจากไดพบเสนทางโบราณที่ตัดผานปราสาทตางๆ จาก
เมืองพระนครมายังปราสาทพนมรุง5
สวนจารึกปราสาทพระขรรค กลาวถึง “ธรรมศาลา” หรือที่พักคนเดินทาง 121 แหง ตั้งอยู
หางกันประมาณแหงละ 15 กิโลเมตร โดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ไดทรงสรางที่พักคนเดินทางเหลานี้
ขึ้นตามสายทางเดินที่มีอยูใ นราชอาณาจักขอม คือ 57 แหงบนถนนจากเมืองพระนครหลวงไปยัง
ราชธานีของอาณาจักรจัมปา 17 แหงบนถนนจากเมืองพระนครไปยังปราสาทหินพิมายบนที่ราบสูง
โคราชภายในประเทศไทย (สวน 44 แหงบนสายทางเดินไปตามเมืองตางๆ ซึ่งยังไมทราบกันวาอยูท ี่
ใดแน) และสรางควบคูไปกับการสราง “อโรคยศาล” หรือสถานพยาบาล 102 แหง ซึ่งมีอยูทั่ว
ราชอาณาจักรขอมเชนเดียวกัน6 ทําใหเชือ่ วาอาณาจักรขอมและเมืองพิมายมีความสัมพันธกันอยาง
แนนแฟนมาชานาน

4

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยถึง พ.ศ. 2000 (กรุงเทพฯ : บริษัทรุงแสงการ
พิมพ จํากัด, 2535), 199.
5
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุง,” 151-153.
6
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยถึง พ.ศ. 2000, 208-209.
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แผนผังลําดับราชวงศมหิธรปุระ
หิรัณยวรวัน + หิรัณยลักษมี
ชัยวรมันที่ 6 , ธรณินทรวรมันที่ 1 ,

พระยุพราช ,

พระธิดา

(เสียชีวติ กอนขึ้นครองราชย)
พระเจากษิตีนราทิตย + พระนเรนทรลักษมี - พระมหิธราทิตย + ราชปตีทรลักษมี
(พระธิดาของพระขนิษฐภคินี (พระอนุชาของพระนเรนทรลักษมี)
ของชัยวรมันที่ 6 และธรณินวรมันที่ 1)
พระศรีสูรยวรมัน (สุรยิ วรมันที่ 2)

ธรณินทรวรมันที่ 2 + ชัยราชจุฑามณี
(พระธิดาของหรรษวรมันที่ 3)

ภูปตีนทรลักษมี
(พระธิดาหรือพระเชษฐภคินีของสุริยวรมันที่ 2)

ชัยวรมันที่ 7

นเรนทราทิตย
ที่มา : เรียบเรียงจาก วรรณวิภา สุเนตตา.ชัยวรมันที่ 7 มหาราชองคสุดทายของอาณาจักรกัมพูชา : ผูเนรมิตร
สถาปนาปราสาทบายนและเมืองนครธม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2548. สุภัทรดิศ ดิศกุล.ประวัติศาสตร
เอเชียอาคเนยถึง พ.ศ. 2000. กรุงเทพฯ : บริษัทรุงแสงการพิมพ จํากัด, 2535. และ Lawrence Palmer Briggs.The
Ancient Khmer Empire.Philadelphia: The American Philosophy Society, 1951.

ยิ่งไปกวานัน้ การครองราชยของกษัตริยใ นเมืองพระนครของอาณาจักรขอม ซึ่งเกี่ยวพัน
กับราชวงศมหิธรปุระตามที่กลาวขางตนนั้น สามารถลําดับกษัตริยขอมตามระยะเวลาตั้งแตสมัย
พระเจาชัยวรมันที่ 6 ถึงพระเจาชัยวรมันที่ 77 ไดดังนี้
7

มาดแลน จีโต (Madeleine Giteau), ประวัติเมืองพระนครของขอม, ทรงแปลโดย หมอมเจา สุภัทรดิศ
ดิศกุล, พิมพครั้งที่สอง (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2543), 157-158.
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1.พระเจาชัยวรมันที่ 6
ทรงครองราชยป พ.ศ.1623-1650
2.พระเจาธรณินทรวรมันที่ 1 ทรงครองราชยป พ.ศ.1650-1656
3.พระเจาสุริยวรมันที่ 2
ทรงครองราชยป พ.ศ.1656-หลัง 1688
4.พระเจาธรณินทรวรมันที่ 28 ทรงครองราชยราวป พ.ศ.17035.พระเจายโศธรวรมันที่ 2
ทรงครองราชยราวป พ.ศ.1703?-1708
6. พระเจาตรีภวู นาทิตยวรมัน ทรงครองราชยป พ.ศ.1708-1710
(กองทัพจามเขาโจมตี)
7.พระเจาชัยวรมันที่ 7
ทรงครองราชยป พ.ศ.1724-1761
1.1.3 ความสัมพันธระหวางบริเวณภาคกลางของไทยกับอาณาจักรขอม ชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 16-18
ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เมืองละโวไดกลายเปนเมืองขึน้ ของอาณาจักรขอม เพราะการแผ
ขยายอํานาจของพระเจาสุริยวรมันที่ 2 ออกไปทางทิศตะวันตก โดยอางจากจดหมายจีนสมัยราชวงศ
ซองกลาววา อาณาจักรเจนละ (กัมพูชา) มีดินแดนทางเหนือติดตอกับเขตแดนอาณาจักรจันเฉง (จัม
ปา) ทางทิศตะวันออกจดทะเล ทางทิศตะวันตกจดอาณาจักรพุกนั (พุกาม) และทางทิศใตก็จดกับเจีย
โลซิ (ครหิ) ไดแกดินแดนแถบเมืองไชยาและอาวบานคอนบนฝงตะวันออกของแหลมมลายู9 ทําให
เชื่อไดวาเมืองละโวเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรขอม ดวยเหตุนี้เอง คําวา “กษัตริยแหงละโว” จึงอาจ
หมายถึงอุปราชหรือขาหลวงชาวขอมหรือพระเจาแผนดินของขอมเอง
จากนั้น หลังจากพระเจาสุริยวรมันที่ 2 สิ้นพระชนม เปนเหตุใหการครอบครองขอมเหนือ
แควนละโวออนแอลง จดหมายจีนในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18 โดยเฉพาะจดหมายเหตุของโจว
ตากวน กลาวถึงการสงทูตจากแควนโลฮูหรือหลอฮก (ละโว)ไปยังเมืองจีน10 ซึ่งคงเปนความ
พยายามทีจ่ ะตัง้ ตนเปนอิสระจากอาณาจักรกัมพูชา จารึกซึ่งคนพบที่ดงแมนางเมือง จังหวัด
นครสวรรค กลาวถึงกษัตริยทรงนามวา ธรรมาโศก พ.ศ.1710 พระราชาองคนี้อาจทรงปกครอง
อาณาจักรละโวซึ่งเพิ่งเปนอิสระก็เปนได11
8

ศ.เซเดส ถือวาผูที่สืบราชสมบัติตอจากพระเจาสุริยวรมันที่ 2 คือ พระเจาธรณินทรวรมันที่ 2 แตนาย
โกรลิเยร (B.P. Grolier) เสนอวา กษัติรยที่ขึ้นครองราชยตอจากพระเจาสุริยวรมันที่ 2 คือ พระเจายโศธรวรมันที่ 2
โดยพระเจาธรณินทรวรมันที่ 2 ซึ่งทรงเปนพระบิดาของพระเจาชัยวรมันที่ 7 อาจไมไดขึ้นครองราชย อางถึงใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุง”, 144.
9
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยถึง พ.ศ. 2000, 197-198.
10
ศรีศักร วัลลิโภดม, คนหาอดีตเมืองโบราณ (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2538), 42.
11
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยถึง พ.ศ. 2000, 197-198.
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ตอมา ในรัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 มีจารึกและเอกสารที่กลาวถึงความสัมพันธระหวาง
บริเวณภาคกลางของไทยและอาณาจักรขอม12 ไดแก จารึกปราสาทพระขรรค ซึ่งคนพบบริเวณเมือง
พระนคร กลาววา พระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงสรางพระชัยพุทธมหานาถสงไปประดิษฐานตามหัว
เมืองตางๆ 23 แหง โดยมีราชชื่อเมืองสําคัญ เชน ลโวทยปุระ สุวรรณปุระ ศัมพูก ปฏฏนะ ชยราชบุรี
ศรีชยสิงหบุรี ศรีชยวัชรบุรี เปนตน
นอกจากนี้ จารึกปราสาทพิมานอากาศ พบในประเทศกัมพูชา ไดกลาววา โอรสของพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 องคหนึ่งมีสรอยพระนามวา “ลโวทเยศ” อันหมายถึง ผูเปนใหญแหงกรุงละโว จึงอาจ
เชื่อไดวา พระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงสงราชโอรสมาปกครองที่ละโว รวมทั้ง เอกสารจีนชูฟนชิของเจา
จูกัว กลาววาในป พ.ศ.1768 แควนเจนลีฟู (เชื่อกันวาตรงกับสุพรรณบุรีหรือสุพรรณภูมิ) ตกเปน
เมืองที่อยูในอาณาจักรของกัมพูชา และเมืองละโวก็ไดตกเปนเมืองที่ขนึ้ ตอนครธมเชนเดียวกัน
ดังนัน้ อาจกลาวไดวา หลักฐานทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบ
ในประเทศไทย แสดงใหเห็นถึงแหลงบันดาลใจจากศิลปะขอมอยางชัดเจน และนับเปนการบงบอก
ถึงอิทธิพลของอาณาจักรขอม ที่สงผลตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทย
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร ที่มีสวนชวยสนับสนุนและยืนยันถึงสายอิทธิพลขอมตอพระพุทธ
รูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
1.2 สายอิทธิพลศิลปะหริภุญชัย-พุกาม
1.2.1 แหลงบันดาลใจจากศิลปะหริภุญชัยและศิลปะพุกาม
การทําความเขาใจศิลปะหริภญ
ุ ชัยนั้นยอมมิอาจละเลยถึงการกลาวอางศิลปะพุกาม ซึ่งสง
อิทธิพลอยางมากมายใหแกศิลปะหริภุญชัย
โดยมีการปูพื้นฐานมาจากศิลปะอินเดียแบบปาละ
ดังนั้น แหลงบันดาลใจจากศิลปะหริภุญชัยที่แพรอิทธิพลใหแกศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย จึง
ยอมมีความเกีย่ วเนื่องจากศิลปะพุกามบางบางประการตามที่ไดกลาวไวขางตน
อิทธิพลของศิลปะหริภุญชัย ซึ่งสงผลใหพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศ
ไทยอยางเห็นไดชัด กลาวคือ ศิราภรณมงกุฎเทริดของพระพุทธรูปทรงเครื่อง อันเปนแผน
สามเหลี่ยมคลายใบไมหรือขนนก และเครือ่ งทรงกุณฑลปลายงอนจรดอังสา สอดรับกับหลักฐานที่
พบเศียรประติมากรรมบุคคลซึ่งทําศิราภรณทรงเทริด บริเวณเนินทางพระ อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี อาจเทียบไดกับพระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดที่จัดวาเปนศิลปะหริภุญชัย ซึ่งพบที่อําเภอ
สามชุก (ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑเมืองโบราณ) เชนเดียวกัน
12

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2543), 218.
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นอกจากนี้ยังมีคําอธิบายที่เชื่อมโยงและสนับสนุนวา ศิราภรณมงกุฎเทริดของพระพุทธรูป
ทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย นาจะไดรับอิทธิพลมาจากทางศิลปะหริภุญชัย-พุกาม
พรอมรูปแบบทางศิลปกรรมอื่นๆ ดวย ไดแก การแสดงปางมารวิชัยในพระพุทธรูปประทับนั่ง การ
ครองจีวรหมเฉียงปรากฏชายสังฆาฏิที่พระอังสาซาย แตอาจมีการปรับชายสังฆาฎิเปนแผนสี่เหลีย่ ม
ยาวซึ่งนิยมในศิลปะขอมตามที่กลาวขางตน
และมีเสนตอจากชายสังฆาฏิพาดผานพระกรซาย
ออกไป บางครั้งปรากฏชายผาคลี่ออกเปนรูปครึ่งวงกลม (รูปพัด) หนาพระเพลา ทั้งที่พระพุทธรูป
ประทับนั่งขัดสมาธิราบ อันเปนรูปแบบที่มีคูกับการประทับนั่งขัดสมาธิเพชรและปรากฏในศิลปะ
อินเดียแบบปาละ ศิลปะพุกาม ซึ่งสงผานมาใหศิลปะหริภุญชัย
1.2.2 ความสัมพันธระหวางเมืองละโวกับแควนหริภุญชัย ชวงพุทธศตวรรษที่ 16-18
กอนหนาพุทธศตวรรษที่ 17 ตํานานจามเทวีวงศ ตํานานชินกาลมาลีปกรณ และตํานาน
นครปฐม มีการกลาวถึงเมืองละโววา เปนเมืองสําคัญทางดานตะวันออกของที่ราบลุมแมน้ํา
เจาพระยาและมีกษัตริยปกครองตนเอง สมัยหนึ่งกษัตริยผูครองกรุงละโวโปรดใหพระราชธิดา คือ
นางจามเทวีไปครองเมืองหริภุญชัยทางภาคเหนือ13
จากนั้นความสัมพันธระหวางแควนหริภญ
ุ ชัยและเมืองละโว
มักจะเปนความสัมพันธ
ทางดานการเมืองสูรบกัน กลาวคือ ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 สมัยพญาอัตราสตกราชหรือตูราพกะ
ทรงครองหริภุญชัย พระองคไดเสด็จยกทัพไปตีเมืองละโว ซึ่งมีพญาอุจฉิฏฐจักรวัตริ าชเปนกษัตริย
ขณะที่กองทัพทั้งสองรบติดพันกันอยู ปรากฏวาพญาสิชิตราชหรือชีวกะแหงเมืองนครศรีธรรมราช
ไดยกทัพมาและเขายึดเมืองละโวได พญาอุจฉิฏฐจักรวัติราช กษัติรยแหงลวปุระจึงรีบยกทัพผละ
จากการรบกับพญาอัตราสตกราชเขายึดเมืองหริภุญชัยและครองเมืองตอมา แตพญาอัตราสตกราช
กษัตริยเดิมของเมืองหริภุญชัยไมสามารถยึดเมืองคืนได จึงยกทัพหายสาบสูญไปทางทิศใต14
ตอมา มีหลักฐานทางเอกสารระบุวา ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชกาลของพระเจาอา
ทิตยราชหรืออาทิตตราช กองทัพหริภุญชัยยกลงมารบกันกับกองทัพขอมที่เมืองละโวหรือลพบุรี
รวมทั้งมีการตอสูกับกองทัพเมืองละโวที่ยกขึ้นไปดวย มีการตั้งกัมโพชคามที่เมืองหริภุญชัยและการ
เปนไมตรีตอกันทั้งสองเมือง15 ทําใหเชื่อวา เกิดการแลกเปลี่ยนรูปแบบทางศิลปกรรมระหวางศิลปะ
หริภุญชัย-พุกามและศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยนั่นเอง
13

พระโพธิรังสี, ผูแปล, คําแปลจามเทวีวงศ พงศาวดารเมืองหริภุญชัย, พิมพครั้งที่สาม (พระนคร : โรง
พิมพพิฆเนศ, 2515), 26-30.
14
เรื่องเดียวกัน, 75-80.
15
หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยศรีวิชัยหรือหริภุญชัยในพิพิธภัณฑเมือง
โบราณ,” เมืองโบราณ 2, 3 (เมษายน-มิถุนายน, 2519) : 12.
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อีกทางหนึ่งนัน้ อาจกลาวไดวา หลักฐานทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะ
ขอมที่พบในประเทศไทย
ก็สะทอนใหเห็นถึงแหลงบันดาลใจจากศิลปะหริภุญชัย-พุกามที่
สอดแทรกอยูในรูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมในประเทศไทย
ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร16 ที่มีสวนชวยสนับสนุนสายอิทธิพลหริภุญชัย-พุกามตอ
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
2.ความเกี่ยวเนื่องและความเชื่อมโยงระหวางคติการสรางและรูปแบบทางศิลปกรรมของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
ศ.ชอง บวสเซอลีเยร ใหความคิดเห็นไววา ตํารายอมกอใหเกิดประติมากรรม ไมใช
ประติมากรรมที่กอใหเกิดตํารา ดังนั้น การสรางประติมากรรมพระพุทธรูปทรงเครื่องยอมตองไดรบั
แนวคิดหรือตนเคามาจากคัมภีรทางพุทธศาสนาตางๆ กอใหเกิดเปนประติมากรรมพระพุทธเจาซึ่ง
ทรงเครื่องอยางกษัตริย โดยเฉพาะพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมก็นาจะเกิดโดยมีคติการสราง
จากแนวความคิดบางอยางไมทางใดก็ทางหนึ่ง
โดยตองสืบคนจากการอาศัยหลักฐานดานจารึก
หลักฐานทางศิลปกรรม และการเชื่อมโยงถึงที่มาของแนวคิด หรือคติการสรางจากแหลงอื่นๆ และ
เชื่อมโยงกลับมายังพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมในประเทศไทย ตามที่มีการศึกษาและพิจารณา
ถึงที่มาของรูปแบบทางศิลปกรรม รวมทั้งวิเคราะหคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอม
ในประเทศไทย ดังที่กลาวมาขางตน
แตอยางไรก็ตาม การวิเคราะหคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมในประเทศ
ไทย ก็ยังมีประเด็นแตกตางอันเปนลักษณะเฉพาะ โดยขอกลาวถึงความเกีย่ วเนื่องและความ
เชื่อมโยงระหวางคติการสรางและรูปแบบทางศิลปกรรมอยางสังเขปดังตอไปนี้
2.1 รูปแบบทางศิลปกรรมอาจไมไดเชื่อมโยงถึงคติการสรางประติมากรรม
การปรากฏขึ้นของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยอยางหลากหลาย
และมากมายในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18 เปนผลมาจากแหลงบันดาลใจทางดานศิลปกรรมที่
หลั่งไหลมาจากสองสาย สายหนึ่งเปนศิลปะขอมที่แผอทิ ธิพลครอบงํามาอยางเดนชัด ซึ่งทั้งนี้อาจ
รวมถึงอิทธิพลทางดานการเมืองที่ควบคูมาดวย
อีกสายหนึ่งเปนศิลปะหริภุญชัยที่แทรกเขามา
ผสมผสาน โดยศิลปะหริภญ
ุ ชัยก็มีพื้นฐานมาจากศิลปะพุกาม และศิลปะอินเดียแบบปาละอีกทอด
หนึ่ง สวนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งเปนอูอารยธรรมของศิลปะ
16

อยางไรก็ตาม หลักฐานทางเอกสารที่บงบอกถึงประวัติศาสตรของแควนหริภุญไชยก็เปนเอกสารชั้น
รองที่มีการเขียนขึ้นในภายหลังราวพุทธศตวรรษที่ 20 ดังนั้น การพิจารณานําหลักฐานดังกลาวมาอางอิงยังคงตอง
ตรวจสอบอยางระมัดระวังและเชื่อถือไดในระดับหนึ่งเทานั้น
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ขอมที่พบในประเทศไทย ก็มีลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรมที่เอกลักษณของตน ดํารงสืบตอสั่งสม
กันมา ดังนัน้ เมื่ออิทธิพลสองสายที่กลาวไปขางตนมารวมกัน จึงกอใหเกิดความหลากหลายของ
รูปแบบทางศิลปกรรมอยางไมตองสงสัย
ดวยเหตุนี้ การเกิดขึ้นของรูปแบบศิลปกรรมที่หลากหลายนั้น อาจไมสามารถจะบงชี้
เฉพาะเจาะจงเพื่อตีความคติการสรางประติมากรรมไดทกุ ชิ้นไป เนื่องจากวารูปแบบทางศิลปกรรม
อาจเปนเพียงรูปแบบที่ทําตามหรือเลียนแบบศิลปะที่ไดรบั อิทธิพลมา ในที่นกี้ ็หมายถึงศิลปะขอม
และศิลปะหริภุญชัย ทั้งนี้เพราะชางผูสรางสรรคเห็นวา รูปแบบประติมากรรมดังกลาวเปนทีน่ ิยม
หรือมีความเหมาะสมลงตัวตอการสรางงาน
ดังจะเห็นตัวอยางไดจากการสรางประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่องศิลปะขอม
ที่พบในประเทศไทยในระยะแรก (พุทธศตวรรษที่ 17) เปนจํานวนมาก เพราะในศิลปะขอม ตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 15 ลงมาก็จะนิยมทําพระพุทธรูปนาคปรกอยูเสมอ โดยยังไมสามารถตีความไดวา
คติการสรางพระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะขอมมีความหมายอยางไรแนชัด
หรือการสรางประติมากรรมพระพุทธรูปสามองคเรียงกัน (กรณีพระพุทธรูปทรงมงกุฎ
เทริด)
ก็ยังไมสามารถตีความไดอยางแนชัดเชนกัน
โดยมีขอสังเกตและขอเสนอใหมวา
พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดเรียงกันสามองคดังกลาว นาจะเปนเพียงการจัดองคประกอบใหเกิด
ความสมดุลและความสมมาตรก็ได
หรือการสรางประติมากรรมพระพุทธรูปปางสมาธิทั้งทรงเครื่องและไมทรงเครื่อง
มี
ภาชนะบางอยางอยูในพระหัตถ
อาจไมสามารถตีความวาหมายถึงพระไภษัชยคุรุไดทั้งหมด
เนื่องจากตองอาศัยบริบทตางๆ มาประกอบการตีความประติมากรรมดังกลาวเปนองคไป และ
นอกจากนี้ รูปแบบประติมากรรมดังกลาว ก็อาจจะเปนรูปแบบพระพุทธรูปที่นิยมสรางกันในรัช
สมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 โดยพบทําเปนพระพิมพ ภาพสลักตามศาสนสถานและใชประดับ
ศาสนสถานในสมัยบายนเปนจํานวนมาก รวมทั้งรูปแบบประติมากรรมดังกลาวก็ไดรับความนิยม
ในชวงเวลาเดียวกันของศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
2.2 การตีความคัมภีรหรือตํารากอเกิดการสรางประติมากรรมที่แตกตางกัน
คัมภีรหรือตํารายอมกอเกิดการสรางประติมากรรม ขณะเดียวกันเมือ่ คัมภีรหรือตําราทาง
พุทธศาสนาถือกําเนิดขึน้ ตามแนวคิดหรือนิกายทางพุทธศาสนา
ซึ่งแบงแยกออกไปอยาง
หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น ประติมานวิทยาของรูปเคารพทางพุทธศาสนาจึงอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
คัมภีรทางพุทธศาสนาที่ปรับเปลี่ยนหรือเสริมเพิ่มเหลานั้นได โดยคงมีความเกีย่ วเนื่องกับเหตุปจ จัย
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ

100

(1) การตีความประติมากรรมหรือประติมานวิทยาทางพุทธศาสนาในนิกายหนึ่ง ก็ตองมี
ความเปลี่ยนแปลงไปตามนิกายทางพุทธศาสนานั้นๆ ไมวาจะเปนพุทธศาสนาหินยาน (เถรวาท)
พุทธศาสนามหายาน หรือพุทธศาสนาตันตระ ก็ยอมทําใหการสรางประติมากรรมทางพุทธศาสนา
แตกตางกันออกไป เพราะแตละนิกายก็ยอมมีคัมภีรหรือตําราที่แตกตางกัน
(2) ระยะเวลาและความใกลเคียงกับตนกําเนิด เปนทีท่ ราบกันดีวา ศิลปะในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียเปนสวนใหญ โดยที่ประติมากรรมในศิลปะ
อินเดียคอนขางจะมีประติมานวิทยาที่ชัดเจน โดยเฉพาะตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 13-14 ลงมา
โดยเฉพาะประติมากรรมทางพุทธศาสนา เพราะเปนตนกําเนิดแหลงอารยธรรม แตเมื่อมีการแพร
ศิลปะอินเดียมายังศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความเขมขนและความใกลเคียงทางดานประติมาน
วิทยาจากตนกําเนิดก็ผิดเพี้ยนไปจากเดิม และเมื่อระยะเวลาผานไป อาจเกิดการปรับเปลี่ยนประติ
มานวิทยาของประติมากรรมในกรณีหนึ่งเปลี่ยนไปเปนอีกกรณีได
(3) ความเปนพื้นเมือง บางครั้งรูปแบบศิลปกรรมที่เกิดขึ้นก็มีการผสมผสานลักษณะความ
เปนพื้นเมืองเขาไป สงผลใหรูปแบบศิลปกรรมแตกตางไปจากตนแบบการตีความทางประติมาน
วิทยา และเพือ่ จะทําความเขาใจการตีความคติการสรางรูปแบบศิลปกรรมดังกลาว จึงตองอาศัยคติ
หรือความเชื่อพื้นเมืองมาอธิบายประติมากรรมชิ้นนั้นดวย
ตัวอยางเกี่ยวกับการตีความคัมภีรหรือตําราทางพุทธศาสนาที่แตกตางกัน ทําใหเกิดรูปแบบ
ประติมากรรมที่แตกตางกันไป เชน คติเรื่องพระอาทิพทุ ธ ตามประติมานวิทยาของพระองคมักจะ
แสดงเปนพระพุทธเจาทรงเครื่องอยางพระโพธิสัตวอยูเสมอ17 ตอมาในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 15
ประติมานวิทยาของพระอาทิพุทธในนิกายพุทธแบบตันตระ จะหมายถึงพระวัชรธรหรือพระวัชร
สัตว ทําใหการตีความเกีย่ วกับเรื่องพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมในประเทศไทยวาหมายถึงพระ
อาทิพุทธ อาจไมถูกตองนัก
หรือตัวอยางเชน คติรัตนตรัยมหายาน ซึ่งตีความจากประติมากรรมหมูรูปบุคคล 3 องค อัน
ประกอบดวย พระพุทธรูปทรงเครื่องตรงกลาง ขนาบขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และนาง
ปรัชญาปารมิตา ก็คอ นขางมีคําอธิบายที่แนชัด18 นอกจากนีก้ ็ยังมีความสัมพันธและเกีย่ วของกับ
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Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Third Edition (Japan : Charles E. Tuttle Company,

1977), 8.
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จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคติรัตนตรัยมหายาน อานเพิ่มเติมไดที่ วรรณวิภา สุเนตตา, “คติรัตนตรัย
มหายานในศิลปะเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบในภาคกลางของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546)
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วัฒนธรรมการสรางประติมากรรมเพื่ออุทิศแดบรรพบุรษุ
บรรพสตรีและอาจารยในสังคมเขมร
โบราณ ซึ่งเปนวัฒนธรรมทองถิ่นเขามาผสมผสานดวย
หรือคติเรื่องพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งมีการตีความในสมัยหลังวา พระพุทธรูปทรงเครื่อง
หมายถึงพระศรีอาริยเมตไตรย ก็เกิดจากประติมานวิทยาทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป โดยเชื่อวานาจะมีเหตุผล
จากการเปลี่ยนแปลงทางการนับถือนิกายทางพุทธศาสนาและระยะเวลาที่แปรเปลี่ยนไป
อนึ่ง ดร.นันทนา ชุติวงศ เคยใหความคิดเห็นไววา บางครั้งประติมากรรมอาจกอใหเกิด
การสรางแตงตํานานหรือเรือ่ งราวในสมัยหลัง (Second Myth) เพื่อจะนํามารองรับประติมากรรม
ชิ้นหนึ่งได จนกลายเปนความเชื่อสืบตอกันมา กระทั่งกลายเปนคติการสรางประติมากรรมนั้น ดวย
เหตุนกี้ ารศึกษาถึงเรื่องประติมานวิทยาหรือการตีความคติการสรางประติมากรรม จึงควรพิจารณา
อยางละเอียดรอบคอบและตองอาศัยบริบทประกอบการพิจารณาอยางถี่ถวนนั่นเอง
3.ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ที่มาของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย” นั้น
มุงเนนศึกษาถึงประติมากรรมพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
ชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 17-18 เปนหลัก และเห็นวาการศึกษาครั้งนี้สามารถตอยอดการศึกษาถึงเรื่องอื่นๆ ได
โดยผูศึกษาขอเสนอแนะไวดงั นี้
3.1 ควรมีการศึกษาตอเนื่องถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะลานนา ศิลปะอยุธยา และ
ศิลปะรัตนโกสินทร เนื่องจากการทําความเขาใจเกีย่ วกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในทั้งสามศิลปะ
ดังกลาว ไมควรละเลยที่จะทําความเขาใจถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย
รวมถึงเทวรูปในศิลปะสุโขทัย
3.2 ควรมีการศึกษาถึงความเชื่อมโยงเรือ่ งการเลือนหายไปของพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
ศิลปะที่เรียกกันวา “ศิลปะแบบอูทอง” เนื่องจากศิลปะแบบอูทองไมปรากฏการทําพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง ทําใหเปนประเด็นที่นาสนใจวาเกิดขึ้นจากสาเหตุใด รวมทั้งนาจะมีความสัมพันธเกี่ยว
เนื่องมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย และการกําเนิดขึ้นของศิลปะ
สุโขทัยหรือไม
3.3 ควรมีการทบทวนใหมเกี่ยวกับคติการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะสมัยตางๆ
เนื่องจากอาจมีหลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถใหคําอธิบายที่แตกตางและเปนประโยชนตอ ไปได
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ภาพที่ 34 พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
ศิลปะขอมแบบบายน
ที่มา : ชอง บวสเซอลีเย, ประติมากรรมขอม,
รูปที่ 72.

ภาพที่ 35 พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
ศิลปะขอมแบบบายน
ที่มา : Hiram W. Woodward,Jr., “Some Buddha
images and the cultural developments of
the late Angkorian Period,” Artibus Asiae XLII,
2/3, (1980) : fig.17.
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ภาพที่ 36
ที่มา :

ภาพที่ 37
ที่มา :

พระรัตนตรัยมหายาน (Triad) สัมฤทธิ์ ศิลปะขอมแบบบายน
อยูในความครอบครองของเอกชน
Marilia Albanse, Angkor : splendors of the Khmer Civilization, pl.82.

พระรัตนตรัยมหายาน (Triad) สัมฤทธิ์ ศิลปะขอมแบบบายน
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพนมเปญ
Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephis, editor, Sculpture of Angkor and Ancient
Cambodia : Millinium of Glory, fig.95.
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ภาพที่ 38
ที่มา :

ภาพที่ 39
ที่มา :

พระพิมพแผนดุนนูน ศิลปะหริภุญชัย
พบที่เวียงทากาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
กรมศิลปากร, เวียงทากาน, เลม1, 2 และ 16.

พระพิมพสัมฤทธิ์ จํานวน 6 องค ศิลปะหริภุญชัย
พบที่เวียงทากาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ศรีศักร วัลลิโภดม, “แควนหริภุญชัย,” ใน ศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย, fig.12.

129

ภาพที่ 40 พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทรา
สองพระหัตถ สัมฤทธิ์ ศิลปะหริภุญชัย
พบที่เวียงมะโน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ที่มา : ศรีศักร วัลลิโภดม, “เวียงมะโน,”
เมืองโบราณ 4, 2 (มกราคม-มีนาคม, 2521) : 63.

ภาพที่ 41 พระพุทธรูปทรงเครื่องสัมฤทธิ์
ศิลปะหริภุญชัย ปจจุบันจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร หองศรีวิชัย
ที่มา : ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “พระพุทธรูปทรงมงกุฎ
เทริดในประเทศไทย,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,
ฉบับภาคตนประจําปการศึกษา 2529 : รูปที่ 3.
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ภาพที่ 42 พระพุทธรูปทรงเครื่องสัมฤทธิ์ ศิลปะหริภุญชัย
พบที่อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑเมืองโบราณ
ที่มา : ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “พระพุทธรูปทรง
มงกุฎเทริดในประเทศไทย,” วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ฉบับภาคตนประจําปการศึกษา 2529 : รูปที่ 4.

ภาพที่ 43 พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงภูมิปรรศมุทรา
(ปางมารวิชัย) สัมฤทธิ์ ศิลปะศรีวิชัย
ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา
ที่มา : กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา,
รูปที่ 169.
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ภาพที่ 44
ที่มา :

พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก พบที่วัดหนาพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
จตุพร วรวัชรพงศ
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ภาพที่ 45 พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
จันทรเกษม
ที่มา : จารุณี อินเฉิดฉาย.“พระพุทธรูปทรงเครื่อง”
เมืองโบราณ. 19, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม,2536) : 81.

ภาพที่ 46 พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย
ที่มา : พรวิช วิศิษฏโอฬาร
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ภาพที่ 47 พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สมเด็จพระนารายณ
ที่มา : Tomohito Takata

ภาพที่ 48 พระพุทธมหาธรรมราชา
ปจจุบันประดิษฐานที่วัดไตรภูมิ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง เพชรบูรณ
สวนรัดเกลาเหนือพระเศียรนาจะเปนของที่ทําขึ้นใหม
ที่มา : วรนันทน ชัชวาลทิพากร, บรรณาธิการ,
พระพุทธรูปคูบานคูเมือง (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
ทิพากร, 2543), 81.

134

ภาพที่ 49 พระพุทธรูปประทับยืน ปราสาทนครวัด
ที่มา : Jean Boisselier, “Le Cambodge,”
Asie du Sud-Est, 1966, p.273.

ภาพที่ 50 ภาพสลักนูนต่ําตอนยมกปาฏิหาริย
และเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส
ปจจุบันประดับฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี
วัดสุทัศนเทพวราราม
ที่มา : รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “พระพุทธรูปประทับ
เหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545), รูปที่ 84.
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ภาพที่ 51 พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี
ที่มา : รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, “พระพุทธรูปประทับ
เหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี” (วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545), รูปที่ 36.

ภาพที่ 52 พระพุทธรูปในความครอบครองของ
ดร.วิโรจน กรรณสูต
ที่มา : Jean Boisselier,La Sculpture en Thailande
(Fribourg: Office du Livre, 1974), fig.49.
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ภาพที่ 53 กระบังหนาทําดวยทองคํา
พบที่ปราสาทบานถนนหัก อําเภอหนองบุนนาก
จังหวัดนครราชสีมา
ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย
ที่มา : พรวิช วิศิษฏโอฬาร

ภาพที่ 54 พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทรา
สองพระหัตถ ปจจุบันจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
ที่มา : จตุพร วรวัชรพงศ
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ภาพที่ 55 พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงอภัยมุทรา
สองพระหัตถ ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ เจาสามพระยา
ที่มา : Tomohito Takata

ภาพที่ 56 พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงอภัยมุทรา
สองพระหัตถ
ปจจุบันอยูในความครอบครองของ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอภาณุพันธวงศวรเดช
ที่มา : Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture
(New york & Tokyo : Weatherhill, 1975), fig.79.
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ภาพที่ 57 พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงอภัยมุทรา
สองพระหัตถ พบที่บานดอนรัก ตําบลบานเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ที่มา : Bowie Theodore, editor,
The Sculpture of Thailand, 1972, fig.41.

ภาพที่ 58 พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทรา
สองพระหัตถ ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ
ที่มา : Tomohito Takata
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ภาพที่ 59
ที่มา :

พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
Wolfgang Felten and Martin Lerner, Thai and Cambodian Sculpture (West Germany: Eberl,
Immenstadt,1988), fig.35

140

ภาพที่ 60 ประติมากรรมปูนปนพบแถบลพบุรีและอูทอง ภาพที่ 61 ประติมากรรมปูนปนพบแถบลพบุรีและอูทอง
ที่มา : ศุภลักษณ ชลมาศ,“รูปแบบพระพุทธรูปหริภุญชัย ที่มา : ศุภลักษณ ชลมาศ,“รูปแบบพระพุทธรูปหริภุญชัย
พุทธศตวรรษที่ 17-18” (การศึกษาโดยเสรีแขนงวิชา พุทธศตวรรษที่ 17-18” (การศึกษาโดยเสรีแขนงวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ
ประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542), ภาพที่ 39. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542), ภาพที่ 40.
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ภาพที่ 62 พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
จากตวลพระธาตุ
ที่มา : เชษฐ ติงสัญชลี, “การวิเคราะหการแสดงวิตรรก
มุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดี”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544), ภาพที่ 74.

ภาพที่ 63 สาวก ศิลปะขอมสมัยบาปวน
ที่มา : ชอง บวสเซอลีเย, ประติมากรรมขอม,
ทรงเรียบเรียงโดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
(กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2515), 110.
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ภาพที่ 64
ที่มา :

พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงปางมารวิชัย
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑจิม ทอมปสัน
Bowie Theodore, editor, The Sculpture of Thailand, 1972. fig.41.
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ภาพที่ 65 พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดปางมารวิชัย
ไดจากกรุวัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เจาสามพระยา
ที่มา : ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “ภาพชุดพระพุทธรูป
ทรงมงกุฎเทริด ศิลปะลพบุรี,” เมืองโบราณ 11, 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2528) : ภาพที่ 6.

ภาพที่ 66 พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดปางมารวิชัย
ไดจากกรุวัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เจาสามพระยา
ที่มา : ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “ภาพชุดพระพุทธรูป
ทรงมงกุฎเทริด ศิลปะลพบุรี,” เมืองโบราณ 11, 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2528) : ภาพที่ 7.
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ภาพที่ 67
ที่มา :

พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงปางมารวิชัยประทับนั่งสามองคเรียงกัน
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
จตุพร วรวัชรพงศ
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ภาพที่ 68
ที่มา :

ภาพที่ 69
ที่มา :

พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงปางมารวิชัยประทับนั่งเรียงกันสามองค
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
จตุพร วรวัชรพงศ

พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงปางมารวิชัยประทับนั่งเรียงกันสามองค
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา
ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “ภาพชุดพระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริด ศิลปะลพบุรี,” เมืองโบราณ 11, 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2528) : ภาพที่ 3.
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ภาพที่ 70
ที่มา :

ภาพที่ 71
ที่มา :

พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
Theodore Bowie, editor, The Sculpture of Thailand, New York : The Asia Society, 1972,
p.46, fig.15.

ทับหลังซึ่งปรากฏพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย ศิลปะขอมสมัยนครวัด
พรวิช วิศิษฏโอฬาร
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ภาพที่ 72
ที่มา :

หนาบันซึ่งปรากฏพระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย ศิลปะขอมสมัยบายน
David L. Snellgrove, The Image of Buddha, pl.251.

ภาพที่ 73

เศียรประติมากรรมปูนปนรูปบุคคลทรงมงกุฎเทริด พบที่เนินทางพระ อําเภอสามชุก
สุพรรณบุรี
ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “เนินทางพระ : แหลงโบราณคดีเขมรแบบบายนในจังหวัด
สุพรรณบุรี,” เมืองโบราณ 13, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม, 2530) : 27

ที่มา :
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ภาพที่ 74
ที่มา :

เศียรปูนปนจากโบราณสถานโกสินารายณ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
กรมศิลปากร, ศิลปะสมัยอูทอง (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนศิวพรจํากัด, 2510), รูปที่ 10.

ภาพที่ 75
ที่มา :

รูปบุคคลจตุพักตรปราสาทบายน
Joan Lebold Cohen, Angkor : Monuments of the God-kings (New York : Harry
N.Abram,INC., 1975), fig.108.
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ภาพที่ 76
ที่มา :

นางอัปสรา
Joan Lebold Cohen, Angkor : Monuments of the God-kings (New York : Harry
N.Abram,INC., 1975), fig.109-110.
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ภาพที่ 77
ที่มา :

ภาพสลักบนกําแพงของปราสาทนครวัด
Claude Jacque, Angkor : Cities and Temple (Bangkok : Asia Books, 1997), 175.

ภาพที่ 78
ที่มา :

ภาพสลักบนกําแพงของปราสาทนครวัด
Claude Jacque, Angkor : Cities and Temple (Bangkok : Asia Books, 1997), 175.

151

ภาพที่ 79 พระพุทธรูปทรงเครื่องมีประภาวลีลอมรอบ
ที่มา : Piriya Krairiksh, Khmer Bronze
(Switzerland : Corner Bank, S.N.), p.93.

ภาพที่ 80 พระพิมพซึ่งมีพระพุทธรูปทรงเครื่อง
เรียงกันสามองค (ตรีกาย?)
ที่มา : ณัฏฐภัทร จันทวิช, “วิเคราะหพระพิมพ
สกุลชางหริภุญชัยและคติการสราง,” 27.
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ภาพที่ 81 พระพิมพซึ่งมีพระพุทธรูปทรงเครื่อง
เรียงกันสามองค (ตรีกาย?)
ที่มา : พรอม สุทัศน ณ อยุธยา, ประวัติศาสตรโบราณคดี-โบราณสถานและพระพิมพ,
พิมพครั้งที่สอง (พระนคร : แพรวิทยา, 2512), 9.

ภาพที่ 82 พระพิมพซึ่งมีพระพุทธรูปทรงเครื่อง
เรียงกันสามองค (ตรีกาย?)
ที่มา : พรอม สุทัศน ณ อยุธยา, ประวัติศาสตรโบราณคดี-โบราณสถานและพระพิมพ,
พิมพครั้งที่สอง (พระนคร : แพรวิทยา, 2512), 10.
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ภาพที่ 83 พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงวิตรรก
มุทราสองพระหัตถ
ที่มา : สมเกียรติ โลหเพชรัตน,
พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยา, 2539, 174.

ภาพที่ 84 พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงวิตรรก
มุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เจาสามพระยา
ที่มา : ศิลปชัย ชิ้นประเสริฐ, “ภาพชุดพระพุทธรูป
ทรงมงกุฎเทริด ศิลปะลพบุรี,” เมืองโบราณ 11, 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2528) : ภาพที่ 9.

154

ภาพที่ 85 พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริดแสดงวิตรรกมุทรา
นุนดูนทองคํา
ที่มา : ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ,
อยุธยากับเอเชีย (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการ
ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2544), รูปที่ 5.

ภาพที่ 86 พระพุทธรูปทรงเครื่อง ศิลปะพุกาม
ทําจากไม
ที่มา : Otto Karow, Burmese Buddhist Sculpture
(Bangkok : White Lotus, 1991), fig.41.
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ภาพที่ 87 พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสวรรควรนายก
จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : Claude Jacque and Michael Freeman,
Angkor and Temple (Thailand : Asia Books Co.Ltd.,
1997), p.29.

ภาพที่ 88 พระไภษัชยคุรุ?
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร
ที่มา : Amithi Siribhadra and Elizabeth Moore,
Palaces of Gods (Thailand : Amarin Printing,
1992), fig.68.
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ภาพที่ 89 พระไภษัชยคุรุ?
ปจจุบันประดิษฐานอยูภายในหอสุลาลัยพิมาน
ในหมูพระราชมณเฑียร
ที่มา : ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมา
ในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพ : อมรินทรพริ้นติ้ง
กรุพ จํากัด, 2535), 498.

ภาพที่ 90 พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
ในประติมากรรมหมูสามองค ศิลา
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย
ที่มา : พรวิช วิศิษฏโอฬาร
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ภาพที่ 91 พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกใน
ประติมากรรมหมูสามองค สัมฤทธิ์
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย
ที่มา : วรรณวิภา สุเนตตา, “คติรัตนตรัยมหายาน
ในศิลปะเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบ
ในภาคกลางของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546), ภาพที่ 33.

ภาพที่ 92 พระพุทธรูปทรงเครื่อง
(ทรงกระบังหนาและกุณฑลปลายงอน)
ที่มา : ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมา
ในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพ : อมรินทรพริ้นติ้ง
กรุพ จํากัด, 2535), 501.
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ภาพที่ 93
ที่มา :

ทวารบาลและยักษ ปราสาทพระขรรค
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑกีเมต ปารีส
Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephis, editor, Sculpture of Angkor and Ancient
Cambodia : Millinium of Glory, fig.87.
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ภาพที่ 94 พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
แสดงอภัยมุทราสองพระหัตถ พบที่ปราจีนบุรี
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร
ที่มา : Bowie Theodore,editor,
The Sculpture of Thailand, fig.40, p.78-79.

ภาพที่ 95 พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
จันทรเกษม
ที่มา : Hiram W. Woodward,Jr., “Some Buddha
images and the cultural developments of the
late Angkorian Period,” Artibus Asiae XLII, 2/3,
(1980) : fig.10.

160

ภาพที่ 96 พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เจาสามพระยา
ที่มา : Hiram W. Woodward,Jr., “Some Buddha
images and the cultural developments of the
late Angkorian Period,” Artibus Asiae XLII, 2/3,
(1980) : fig.11.

ภาพที่ 97 พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เจาสามพระยา
ที่มา : Hiram W. Woodward,Jr., “Some Buddha
images and the cultural developments of the
late Angkorian Period,” Artibus Asiae XLII, 2/3,
(1980) : fig.14.
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ภาพที่ 98 พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ
ปจจุบันประดิษฐานภายในหอพระสุลาลัยพิมาน
ในหมูพระมหามณเฑียร
ที่มา : ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมา
ในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพ : อมรินทรพริ้นติ้ง
กรุพ จํากัด, 2535), 503-504.

ภาพที่ 99 พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
ในประติมากรรมหมูสามองค
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ปราจีนบุรี
ที่มา : วรรณวิภา สุเนตตา, “คติรัตนตรัยมหายาน
ในศิลปะเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบใน
ภาคกลางของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546), 65, ภาพที่ 36.

162

ภาพที่ 100 พระวัชรธรจากปราสาทบันทายฉมาร
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
ที่มา : ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2530), 185.

ภาพที่ 101 พระวัชรธร
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พิมาย
ที่มา : พรวิช วิศิษฏโอฬาร
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ภาพที่ 102 พระวัชรสัตว สําริด
ที่มา : ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมาน
วิทยา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2530), 187.

ภาพที่ 103 พระวัชรสัตว
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
ที่มา : Wibke Lobo, “The figure of Hevajra and
Tantric Buddhism,” in Helen Ibbitson Jessup and
Thierry Zephis, editor, Sculpture of Angkor and
Ancient Cambodia : Millinium of Glory (New York :
Thames and Hudson,Inc., 1997), 74.
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ภาพที่ 104
ที่มา :

พุทธสถานบุโรพุทโธ
John Miksic, Borobudur : Golden Tales of the Buddha (California : Periplus Edition Inc.,
1990), 40.
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ภาพที่ 105
ที่มา :

แผนผังพุทธสถานบุโรพุทโธ
John Miksic, Borobudur : Golden Tales of the Buddha (California : Periplus Edition Inc.,
1990), 41.
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ภาพที่ 106 งานจิตรกรรมในศิลปะจีน
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17
ที่มา : James Francis Cahill, The Art of Southern
Sung China, second editon (New York : Asia Society,
1976), 43.

ภาพที่ 107 พระพิมพรูปประติมากรรมหมูสามองค
ที่มา : Gordon H. Luce, Old Burma-Early Pagan,
Vol.3, plate.60.
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ภาพที่ 108
ที่มา :

พระพิมพรูปประติมากรรมหมูหาองค
Gordon H. Luce, Old Burma-Early Pagan, Vol.3, plate.61.

168

ภาพที่ 109 พระพิมพพบที่ปราสาทนครธม
ที่มา : Jean Boisselier, “Le Cambodge,”
Asie du Sud-Est (Paris : Ouvrage Publie, 1966), pl.44.

ภาพที่ 110 พระไภษัชยคุรุ
พบจากการขุดแตงกูคันธนาม อําเภอโพนทราย
จังหวัดรอยเอ็ด
ที่มา : รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, “อโรคยศาล: ความรู
ทั่วไปและขอสังเกตเบื้องตน,” เมืองโบราณ 30, 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2547) : รูปที่ 22.
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ภาพที่ 111 พระไภษัชยคุรุ
พบที่ปราสาทบานสมอ อําเภอปรางกู จังหวัดศรีสะเกษ
ที่มา : รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, “อโรคยศาล:
ความรูทั่วไปและขอสังเกตเบื้องตน,” เมืองโบราณ 30, 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2547) : รูปที่ 24.

ภาพที่ 112 พระโพธิสัตวเมตไตรยะ 8 กร
พบที่วัดอัมปลตึก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15
ที่มา : จิรัสสา คชาชีวะ, “ประติมานวิทยาของพระศรี
อาริยเมตไตรยจากอินเดียสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต,”
ใน ดํารงวิชาการ : รวมบทความวิชาการคณะ
โบราณคดี 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณ
ราชวิทยาลัย, 2545), ภาพที่ 8.
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