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This thesis is intended to study votive tablets of Dvaravati period which were found from the area
of Mae-klong and Tha-Chin Basin. These votive tablets were excavated and kept in national museums and
private collections. This study also aims to interpret the religious beliefs of the ancient community in this area
during the prosperity of Dvaravati period (7-11 century A.D.)
Votive tablets in this area can be divided into 5 groups; group 1. votive tablets showing single
Buddha, group 2. votive tablets showing Buddha and stupas, group 3. votive tablets showing Buddha and
attendants, group 4. votive tablets showing multiple Buddha and group 5.votive tablets showing Others.
From the studying, these 5 groups of votive tablets could be dated for 2 periods. The first period
of votive tablets was influenced by the Amaravati, Gupta and Post-Gupta style around 7-9 century A.D. The
style of first period of votive tablets was related to those found in the Southern Peninsular and Dvaravati votive
tablets found in the Northeastern Thailand. The second period of votive tablets was influenced by the Pala style
around 10-11 century A.D. The style of second period votive tablets was related to those found in Burma and
Haripunjaya in the Northern Thailand.
The results of study found that these votive tablets were made by the Theravada and Mahayana
Nikaya beliefs in order to make merits and to renew Buddhism. Some votive tablets were made as the identity
of the area based on the both Nikaya of Buddhism. Some votive tablets indicate the imposition of Mahayana
beliefs in the Theravada beliefs. Those votive tablets are the evidence that the ancient communities during
Dvaravati period in this Basin believed in Buddhism in both branches and sometime these was the mixture
beliefs of these branches. It also indicated the relationship of Buddhist beliefs with neighbouring regions in
Thailand and neighbouring countries in contemporary period. However, the Theravada Nikaya was the
dominant belief in the ancient Dvaravati community, even though the progress of these two branches was found.
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ฏ

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ครอบคลุมพื้นที่บริเวณดานตะวันตกของลุมแมน้ําเจา
พระยา ตั้งแตจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม มาจนถึงจังหวัดสุพรรณบุรี สภาพภูมิประเทศ
สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุมกวางขวาง มีลําน้ํานอยใหญไหลผานหลายสาย บางสวนของพื้นที่ราบนี้ก็
มีภูเขาขนาดยอมกระจายอยู ลักษณะพื้นที่ดังกลาวนี้ ถือวาเปนทําเลที่เหมาะสมสําหรับการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนโบราณ เพราะมีความอุดมสมบูรณ และมีเสนทางน้าํ เปนเสนทางติดตอคาขายกับ
ภูมิภาคอื่นๆได ลําน้ําใหญทสี่ ําคัญในบริเวณนี้ไดแก
แมน้ําแมกลอง มีจุดเริ่มตนตั้งแตตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ซึ่ง
แมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ําแควใหญและแมนา้ํ แควนอยมาบรรจบกัน เกิดเปนแมน้ําสายใหญคือ แมน้ํา
แมกลอง ซึ่งไหลมายังอําเภอทามวง ทามะกา เขาสูจังหวัดราชบุรีทอี่ ําเภอบานโปง ตอลงมายัง
อําเภอโพธาราม ผานตัวเมืองราชบุรี กอนจะไหลออกอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม
แมน้ําทาจีน แยกจากแมน้ําเจาพระยาดานตะวันตกทีจ่ ังหวัดชัยนาท ไหลลงมาทางทิศใต
เขาสูเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ผานอําเภอเดิมบางนางบวช สามชุก ศรีประจันต ผานตัวเมืองสุพรรณ
บุรี แลวไหลตอลงมายังจังหวัดนครปฐม ผานอําเภอบางเลน นครชัยศรี สามพราน กอนที่จะไหลไป
ออกอาวไทยทีจ่ ังหวัดสมุทรสาคร
นอกจากนีแ้ นวชายฝงทะเลเดิมสมัยโบราณ ก็ยังเวาลึกเขาไปในแผนดินมากกวาปจจุบัน
ซึ่งทําใหชุมชนโบราณตางๆมีทางออกสูทะลไดสะดวก และใชเปนเสนทางติดตอกับดินแดนอืน่ ๆ
ชวงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร แหลงโบราณคดีหลายแหลงในบริเวณแถบนี้ เริม่ มีบท
บาทเปนศูนยกลางการคาที่ติดตอคาขาย หรือแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชนที่ใกลเคียงในภูมภิ าคเดียว
กันและชุมชนที่หางไกลโพนทะเล1 ชุมชนโบราณบางแหงในบริเวณแถบนี้มีการขยายตัวและพัฒนา
เปนชุมชนเมืองในสมัยทวารวดี และยังปรากฎรองรอยหลักฐานเกี่ยวกับความเจริญทางดานการคา
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ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี
(กรุงเทพฯ: อักษรสมัย, 2542), 95.
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2
ศาสนาและศิลปกรรมมาจนทุกวันนี้ ชุมชนโบราณที่สําคัญสมัยทวารวดีในบริเวณลุม แมน้ําแมกลอง
และทาจีน มีดงั ตอไปนี้
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม ตั้งอยูในที่ราบลุมมีแมน้ําทาจีนไหลผานทางดานตะวันออก ผังเมืองเปน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผามุมมน เนือ้ ที่ประมาณ 2,158 ตารางกิโลเมตร มีคูน้ําคันดินลอมรอบ ดานตะวันออก
มีคลองบางแกว เปนลําน้ําทีเ่ ชื่อมตอไปยังแมน้ําทาจีนได และคงเปนทางออกสูทะเลในสมัยโบราณ
เมืองโบราณแหงนี้มีศาสนสถานสําคัญภายในเมืองคือเจดียจุลปะโทน ดานนอกเมืองก็มีวัดพระเมรุ
และพระปฐมเจดีย จากการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานตางๆในชวงหลายปที่ผานมา ไดคนพบ
หลักฐานทางโบราณคดีเปนจํานวนมาก เชน ธรรมจักรศิลา ตราประทับ ลูกปด พระพุทธรูปและพระ
พิมพแบบตางๆ เปนตน สิ่งที่คนพบเหลานี้ลวนสรางขึ้นดวยฝมือชางที่ประณีตและมีเปนจํานวนมาก
บงบอกถึงความสําคัญของเมืองนครปฐม ในฐานะของเมืองทาและศูนยกลางทางพุทธศาสนา สมัย
ทวารวดีไดเปนอยางดี นําไปสูสมมติฐานของนักวิชาการที่วาเมืองโบราณแหงนี้ นาจะมีบทบาทเปน
เมืองหลวงและเมืองทาสําคัญของรัฐทวารวดียุคหลัง ในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-162
แหลงโบราณคดีพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พงตึก เปนชุมชนโบราณที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ ตั้งอยูบนฝงขวาของแมน้ําแมกลอง
ซึ่งที่ชุมชนโบราณนี้ ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการติดตอคาขายกับตางประเทศ มาตั้งแตสมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร ศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดทําการสํารวจเดือนสิงหาคม พ.ศ.2470 พบโบราณวัตถุ
หลายรายการ เชน พระพุทธรูปสําริด พระพิมพ เปนตน โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ คือ ตะเกียงสําริด
แบบโรมัน ซึ่งนาจะเปนสินคาแบบโรมัน ที่นําเขามายังดินแดนแถบนี้โดยพอคาตางชาติดวย ใน
เดือนเดียวกันนี้ ศาสตราจารยยอรช เซเดสก็เริ่มทําการขุดคนและขุดแตงตามจุดตางๆ ในเขตบานพง
ตึกนี้ พบหลักฐานสําคัญหลายอยาง เชน บริเวณโบราณสถานในสวนกลวย ทีซ่ ึ่งเคยพบตะเกียง
โรมันมาแลว ก็พบวามีการฝง “นิมิต” ที่คลาย ๆกับการวางศิลาฤกษ เปนตน โบราณสถานอื่น ๆ ที่
คนพบในเวลานั้น ก็มีโบราณสถานใกลศาลเจาที่เปนฐานอาคารศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาคลายกับที่
พบในเกาะลังกา โบราณสถานบานนายมาที่ผังเปนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรสั กับทรงกลม หลักฐานตางๆ
บงบอกวา พงตึกเปนชุมชนสําคัญที่ตั้งอยูบนเสนทางการคาโบราณ และเปนจุดแวะพักระหวางทาง
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เรื่องเดียวกัน, 101.
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จากเมืองสําคัญๆ ในชวงเวลานั้นอีกดวย 3 ตอมาในป พ.ศ.2478 มีการขุดคนและขุดแตงเพิ่มเติมที่
พงตึก โดยนายควอริช เวลส ซึ่งครั้งนั้นก็ไดคนพบโบราณสถานผังรูปหกเหลี่ยม และรองรอยของ
อัฒจันทรแบบอินเดียที่โบราณสถานอีกแหงหนึ่งดวย4
ปจจุบันยังมีโบราณวัตถุบางสวนที่ไดคนพบในภายหลัง เชน เทวรูปพระนารายณศิลา
พระพิมพดินเผาแบบตาง ๆ เปนตน ถูกเก็บรักษาไวทพี่ ิพิธภัณฑวดั ดงสัก ซึ่งอยูในบริเวณชุมชน
โบราณพงตึกนั่นเอง
เมืองอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เมืองอูทอง ตั้งอยูในเขตอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทําเลที่ตงั้ ของเมืองเปนที่ราบมี
ภูเขาขนาดเล็กอยูทางดานตะวันตก มีลําน้ําจรเขสามพันซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ําทาจีน ไหลผาน
ทางดานตะวันออก ผังเมืองเปนรูปยาวรีขนาดประมาณ 1,700 x700 เมตร มีคูน้ําและคันดินลอมรอบ
จากการสํารวจของกรมศิลปากรพบวา มีโบราณสถานกระจายอยูทั่วทัง้ ในเมืองและนอกเมือง ไม
นอยกวา 20 แหง ไดทําการการขุดแตงและบูรณะไปบางแลวบางสวนในชวง พ.ศ.2506-2509 ซึ่ง
ครั้งนั้นมีการคนพบหลักฐานทางโบราณคดีเปนจํานวนมาก เชน ลูกปด เหรียญเงิน ตราประทับ
พระพุทธรูป ประติมากรรมรูปเคารพ พระพิมพแบบตางๆ เปนตน หลักฐานหลายอยางเปนสินคา
จากตางประเทศ บงชี้ถึงความเปนเมืองทาสําคัญในสมัยโบราณของเมืองอูทอง ศาสตราจารยฌอง
บวสเซอลีเยร ถึงกับเสนอทฤษฎีวา เมืองอูท องนาจะเคยเปนราชธานีของอาณาจักรฟูนันดวยซ้ําไป5
เมืองอูทองนี้เปนที่สนใจในวงวิชาการเสมอมา จากการศึกษาที่ผานมาสรุปไดวา เมืองอู
ทองมีการติดตอกับดินแดนภายนอก มาตัง้ แตชวงสมัยแรกเริ่มประวัตศิ าสตร เรื่อยมาจนถึงสมัย
ทวารวดี โดยเฉพาะการติดตอกับอินเดียในยุคอินโด-โรมัน เนื่องจากตั้งอยูบนเสนทางการคาโบราณ
ที่สําคัญ บทบาทของเมืองอูทองมิไดจํากัดอยูเพียงการเปนเมืองทาเทานั้น หากแตยังเปนศูนยกลาง
ทางพุทธศาสนาที่สาํ คัญในสมัยทวารวดี เปนแหลงทีร่ ับอิทธิพลพุทธศาสนาแบบตางๆ จากหลาย
3

ยอรช เซเดส, “การขุดคนที่พงตึกและความสําคัญตอประวัติศาสตรสมัยโบราณแหง
ประเทศไทย,” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศกุล, ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ การขุด
คนที่พงตึก ศิลปะไทยสมัยสุโขทัย ราชธานีรุนแรกของไทย, (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา,
2526), 51-73.
4
H.G. Quaritch Wales, Dvaravati : The earliest Kingdom of Siam (London :
Bernard Quaritch, 1969), 66-67.
5
ฌอง บวสเซอลีเยร, “ทฤษฎีใหมเกีย่ วกับสถานที่ตั้งอาณาจักรฟูนัน,” ทรงแปลโดย
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, โบราณวิทยาเรือ่ งเมืองอูทอง (พระนคร : ศิวพร, 2509), 8-9.

4
ภูมิภาคของอินเดีย และถือวาเมืองอูทองนี้นาจะมีบทบาทเปนเมืองหลวงของรัฐทวารวดีในยุคแรก
ชวงราวพุทธศตวรรษที่ 9-13 ดวย6
เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี ตั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลองดานตะวันตก แผนผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
กวาง 750 เมตร ยาว 2,250 เมตรโดยประมาณ ตัวเมืองลอมรอบดวยกําแพงสามดาน ยกเวนดานทิศ
ตะวันออกที่ใชแมน้ําแมกลองเปนคูเมือง ภายในตัวเมืองมีวัดมหาธาตุ เปนปูชนียสถานกลางเมือง
เมืองราชบุรีคงจะมีรองรอยหลักฐาน มาตั้งแตสมัยทวารวดีแลว ตอมาเมื่อมีอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร
ไดแพรเขามา จึงมีการสรางศาสนสถานที่เรียกกันวา “ปราสาท” ในบริเวณที่เปนวัดมหาธาตุ โดย
ซอนทับลงไปบนโบราณสถานเดิมสมัยทวารวดีในราวพุทธศตวรรษที่ 187
เมื่อป พ.ศ.2532 กรมศิลปากรไดดําเนินการขุดแตงบูรณะโบราณสถานเจดียห ัก ซึ่งตั้ง
อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของตัวเมืองราชบุรี ก็ไดคนพบพระพิมพจํานวนมากถึง 200 ชิ้น จาก
การศึกษาเบื้องตนพบวา มีทั้งพระพิมพสมัยทวารวดีและพระพิมพสมัยลพบุรี (เขมร) จําแนกออก
ได 5 แบบ คือ แบบที่ 1 ภาพพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทภายใตซุมพุทธคยา แบบที่ 2 ภาพ
พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายใตซุมพุทธคยา แบบที่ 3 พระพุทธรูปปางมารวิชัย 3 องค ภายใตซุม
เรือนแกว แบบที่ 4 ภาพพระพุทธรูปนาคปรก แบบที่ 5 ภาพพระพุทธรูปยืน 3 องคประกอบกับ
พระพุทธรูปนัง่ 5 องค 8
ในบริเวณเทือกเขางู ทางทิศตะวันตกของเมืองราชบุรี พบรองรอยหลักฐานการใชถ้ําเพื่อ
เปนศาสนสถานทางพุทธศาสนา และเปนที่บําเพ็ญวิปสสนาของพระสงฆในสมัยทวารวดี ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12-13 จํานวน 4 แหง9 ในแตละถ้ํานั้นจะพบรองรอยการดัดแปลงธรรมชาติ เพื่อใชเปน
6

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี:การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 102-

106.
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มโน กลีบทอง, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี และจังหวัดราชบุรี (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพสมาพันธ, 2544), 59.
8
จิรนันท พุทธมนตพิทักษ และคณะ, “เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง โบราณคดีทุง
เจดียห ัก หลักฐานใหมจากการขุดแตงและบูรณะเจดียแ ปดเหลี่ยมทีว่ ัดเจดียห ัก อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี,” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2532), 84-128.
9
พิริยะ ไกรฤกษ, “ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่บริเวณ ถ้ําเขางู จังหวัดราชบุรี,”
ศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2518), 77-91.

5
ศาสนสถานหลายอยาง เชน การสลักผนังหินในถ้ําฤาษี เปนพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท
การใชปูนปนประดับตกแตงเปนภาพเลาเรื่องพุทธประวัติ ตอนแสดงยมกปาฎิหาริยในถ้ําจาม เปน
ตน นอกจากนี้ จากการทํางานทางดานโบราณคดีเพื่อบูรณะซอมแซมถ้ําเหลานี้เมือ่ พ.ศ.2509 ก็ยัง
ไดพบพระพิมพสมัยทวารวดีจํานวนหนึ่งดวย ปจจุบนั แสดงอยูที่พพิ ธิ ภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี
เมืองคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมืองโบราณคูบัว อยูห างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 5 กิโลเมตรไปทางทิศใต มี
ลักษณะผังเมือง เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ วางตัวตามแนวเหนือ-ใต กวางประมาณ 800
เมตร ยาวประมาณ 2,000 เมตร มีคูน้ําและคันดินรอบเมือง พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบบนแนวสัน
ทรายชายฝงทะเลเดิมสมัยทวารวดี
ในป พ.ศ. 2504 กรมศิลปากรเริ่มตนทําการขุดคนและขุดแตงศึกษาโบราณสถานตาง ๆ
ในเมืองโบราณคูบัว โดยมีวาที่รอยตรีสมศักดิ์ รัตนกุล เปนผูดําเนินงาน ไดทําการขุดแตงโบราณ
สถานถึง 23 แหง จากทั้งหมด 44 แหง พบวามีศาสนสถานทั้งในพุทธศาสนานิกายเถรวาท และ
มหายาน ตรงกลางเมืองมีโบราณสถานขนาดใหญที่วัดโขลงสุวรรณคีรี เปนฐานวิหารขนาดใหญ
ประดับดวยเสาอิงและซุม มีบันไดทางดานทิศตะวันออก ลักษณะแผนผังคลายโบราณสถานเขาคลัง
ในที่เมืองศรีเทพ การขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 39 และ 40 คนพบประติมากรรมปูนปนและดิน
เผาจํานวนมาก ที่ใชสําหรับประดับผนังเจดียแบบทวารวดี บางชิ้นก็เปนรูปพระโพธิสัตว บงบอก
ถึงอิทธิพลพุทธศาสนาแบบมหายานที่ปรากฎในชุมชนโบราณแหงนี้อกี ดวย โบราณวัตถุที่ไดจาก
การขุดคนและขุดแตงศึกษาครั้งนี้มีหลายประเภททั้งประติมากรรมปูนปนและดินเผาแบบตาง ๆ
รวมทั้งพระพิมพสมัยทวารวดีอีกเปนจํานวนมาก10
จากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆ ที่คนพบตามแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี
แถบลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน พบวา หลักฐานประเภทพระพิมพ เปนสิ่งที่พบอยูเ สมอตามแหลง
โบราณคดีเหลานี้ ดังนั้นการศึกษาพระพิมพจึงเปนสิ่งทีน่ าสนใจ เนื่องจากเปนหลักฐานที่พบแทบ
ทุกแหลง พระพิมพเปนตัวบงชี้เกีย่ วกับลัทธิศาสนาที่เจริญขึ้นในชวงเวลานัน้
ทําใหทราบถึง
ความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณตางๆ อิทธิพลทางดานศิลปะและการเผยแพรวัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนาจากทั้งชุมชนใกลเคียงและชุมชนที่อยูหางออกไปได สําหรับการศึกษาคนควาเกีย่ วกับ
พระพิมพที่พบในบริเวณลุม แมน้ําแมกลองและทาจีนในชวงที่ผานมามีดังนี้

10

พัชรินทร ศุขประมูล, “สมัยประวัติศาสตร,” ราชบุรี (กรุงเทพฯ:อมรินทรพริ้นติ้งกรุป,
2534), 88-96.
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ศาสตราจารย ยอรช เซเดส ไดแตงบทความเรื่อง “ตํานานพระพิมพ” เมื่อ พ.ศ. 2469 มี
ใจความสําคัญวา พระพิมพสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณในการไปนมัสการสังเวชนียสถานตางๆ มี
ตัวอยางคือ พระพิมพรูปพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทภายใตซุมพุทธคยา ที่พบที่พงตึกซึง่
เปนฝมือชางอินเดีย จารึกคาถา เย ธมฺมา ในพระพิมพก็จะเปนประโยชนในการสืบพระศาสนาใน
อนาคต พระพิมพตางๆในประเทศไทยสามารจัดจําแนกไดเปน 6 หมวด โดยพระพิมพในหมวดที่ 1
“แบบพระปฐม” ที่คนพบมากแถบพระปฐมเจดียนั้น นาจะเปนฝมือชาง “ชาวเมืองทวารวดี” และยัง
แบงยอยออกเปน 2 แบบ แบบแรกเปนของสมัยเกา นิยมทําเปนพระพิมพภาพพระพุทธรูปประทับ
นั่งหอยพระบาท กําหนดอายุวาอยูราว พ.ศ. 950-1150 และมักจะมีจารึก เย ธมฺมา กํากับ นอกจากนี้
ยังมีพระพิมพที่แสดงภาพพุทธประวัติตอนมหาปาฏิหาริยดวย สวนพระพิมพหมวดพระปฐมแบบที่
2 เปนของรุนหลังกวาแบบแรก เพราะมีอิทธิพลขอม นิยมทําเปนพระพิมพภาพพระพุทธเจาหลาย
พระองคและมีซุมเรือนแกว11
พระพิมพเรื่องมหาปาฏิหาริยจากเมืองราชบุรี ก็เปนพิมพที่มักจะไดรับการกลาวถึงอยู
เสมอ จากการศึกษาของ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ พบวา พระพิมพชิ้นนี้แสดงใหเห็นถึงแนวความคิดที่
ผสมกันระหวางเรื่องมหาปาฏิหาริยในคัมภีรทิวยาวทานภาษาสันสกฤต ที่กลาววา พระพุทธเจา
แสดงปาฏิหาริย ขณะประทับเหนือดอกบัวพันกลีบของพญานาคนันทะและอุปนันทะ กับเรื่องมหา
ปาฏิหาริยในคัมภีรชาตกัฎฐกถาภาษาบาลี ที่กลาววา พระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริย ขณะประทับ ณ
โคนตนคัณฑามพพฤกษ (ตนมะมวง) ซึ่งอาจสรุปไดวา สมัยทวารวดีรูจักคัมภีรทั้งภาษาสันสกฤต
และภาษาบาลี12
นิติพันธุ ศิริทรัพย ไดเรียบเรียงวิทยานิพนธเรื่อง “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีที่
นครปฐม” เมือ่ ป พ.ศ. 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหพระพิมพดินเผาสมัยทวารวดี ที่พบใน
เขตจังหวัดนครปฐม โดยสามารถจัดจําแนกออกเปน 3 กลุม ใหญ คือ
กลุมที่ 1 พระพิมพที่เปนเรื่องราวตามพุทธประวัติ มีที่นิยมทํากันอยู 2 ตอน คือปางมหา
ปาฏิหาริยแ ละปางเสด็จลงจากดาวดึงส

11

ยอรช เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ตํานาน
อักษรไทย ตํานานพระพิมพ การขุดคนที่พงตึก ศิลปะไทยสมัยสุโขทัย ราชธานีรุนแรกของไทย
(กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2526), 29-42.
12
พิริยะ ไกรฤกษ, “ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่บริเวณ ถ้ําเขางู จังหวัดราชบุรี,” 8286.

7
กลุมที่ 2 พระพิมพที่มีสถูปประกอบ นิยมทํากันอยู 2 แบบ คือแบบพระพุทรูปประทับ
นั่งใตซุมพุทธคยาและแบบพระพุทธรูปประทับนั่งทาปรยังกาสนะแสดงธยานมุทรามีสถูปประกอบ
กลุมที่ 3 พระพิมพภาพพระพุทธรูปประทับนั่งทาปรยังกาสนะ แสดงธยานมุทรา มี
ประภาณฑลประกอบ
จากการศึกษาพบวา พระพิมพเหลานีส้ รางขึ้นเพื่อสืบพุทธศาสนาเปนสวนใหญ โดยที่
อิทธิพลพุทธศาสนานิกายหินยานทีใ่ ชภาษาสันสกฤตคงแพรเขามากอน ตอมาไดมีอิทธิพลพุทธ
ศาสนานิกายหินยานแบบเถรวาทที่ใชภาษาบาลีเขามาผสมผสาน ภายหลังจึงมีอิทธิพลพุทธศาสนา
นิกายมหายานเขามาปรากฏดวย ทําใหทราบวามีพุทธศาสนานิกายตางๆ ดังกลาวแพรกระจายอยูใน
เมืองนครปฐมโบราณชวงสมัยทวารวดี 13
ในป พ.ศ. 2527 ศาสตราจารย ดร. หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ไดทําการศึกษาพระ
พิมพดินเผาชิน้ หนึ่ง ที่คนพบในบริเวณเนินสถูปริมแมน้ําสุพรรณบุรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี พบวาพระพิมพชิ้นนี้เปนพระพิมพในศิลปะมอญ (ทวารวดี) ลักษณะภาพพระพุทธรูป
แสดงใหเห็นการผสมผสานระหวางอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบอมราวดี คุปตะ-หลังคุปตะ และ
อิทธิพลแบบพื้นเมืองของทวารวดี กําหนดอายุวาอยูราวพุทธศตวรรษที่ 13 การที่มีรูปพญาชางและ
พญาวานรปรากฏอยูที่ตอนลางของภาพ บงบอกวาพระพิมพชิ้นนี้ แสดงภาพเหตุการณในพุทธ
ประวัติตอนปาเลไลยก ตามคัมภีรอรรถกถาธรรมบท ซึ่งถือวาเปนลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นใน
ศิลปกรรมมอญ (ทวารวดี) โดยยังไมเคยปรากฏ ณ ที่แหงใดมากอน14
จากการศึกษาพระพิมพทพี่ บในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนดังที่ไดกลาวมานี้ นา
สังเกตวาโดยสวนใหญจะเนนการศึกษาพระพิมพเปนบางชิ้น เชน พระพิมพรูปปางมหาปาฏิหาริย
จากเมืองราชบุรี เปนตน หรือไมก็เนนเฉพาะบางพื้นที่ เชน พระพิมพในเขตเมืองนครปฐม เปนตน
ในขณะที่ขอมูลเกี่ยวกับพระพิมพที่คนพบในบริเวณแถบนี้ ก็มีจํานวนไมนอยและยังจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิ่ง ทีจ่ ะไดมีการรวบรวมขอมูล และทําการศึกษาพระพิมพสมัย
ทวารวดี ทีพ่ บตามแหลงโบราณคดีตางๆในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน อันถือไดวา เปนบริเวณ
ศูนยกลางของวัฒนธรรมทวารวดี โดยทําการศึกษาพระพิมพในฐานะที่เปนหลักฐานทางโบราณคดี
13

นิติพันธุ ศิริทรัพย, “พระพิมพดนิ เผาสมัยทวารวดีทนี่ ครปฐม,” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524),
76-79.
14
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “พระพิมพปางเลไลยกในศิลปมอญ (ทวารวดี),”
ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2537), 66-76.
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ที่สามารถแปลความในประเด็นตางๆ ทั้งเรื่องคติความเชื่อทางศาสนา รูปแบบทางศิลปะ ความ
แพรหลาย รวมไปถึงความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณแถบนี้ กับชุมชนโบราณอื่นๆทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศใกลเคียงได อีกทั้งผลการศึกษานี้ยังจะเปนขอมูลสําหรับการศึกษาพัฒนา
การทางศาสนาของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีตอไปในอนาคต
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงรูปแบบลักษณะและความแพรหลายของพระพิมพสมัยทวารวดี ทีพ่ บใน
บริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ตลอดจนถึงคติความเชื่อทางพุทธศาสนาแบบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับพระพิมพเหลานี้ รวมทัง้ ศึกษาเปรียบเทียบกับพระพิมพที่มีอายุรวมสมัยกันจากแหลงโบราณคดี
อื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง
ขอบเขตของการศึกษา
ทําการศึกษาพระพิมพสมัยทวารวดี ทีค่ น พบจากแหลงโบราณคดีตางๆบริเวณลุม แมน้ํา
แมกลอง ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี และบริเวณลุมแมน้ําทาจีน ในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีและนครปฐม ซึ่งพระพิมพเหลานี้จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติตางๆ รวมทั้ง
ในพิพิธภัณฑของเอกชน เชน พิพิธภัณฑวัดดงสัก จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน ตลอดจนพระพิมพที่
เปนสมบัติสวนบุคคล
ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นรวบรวมขอมูล
1. รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากเอกสาร
2. สํารวจขอมูลเกี่ยวกับพระพิมพสมัยทวารวดี ในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
ทั้งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตา ง ๆ และพิพิธภัณฑของเอกชน
ขั้นศึกษาขอมูล
3. จัดจําแนกรูปแบบของพระพิมพในแตละแหลงที่ไดไปสํารวจมา ทําการถายภาพและ
ศึกษาพระพิมพเหลานี้และเปรียบเทียบกับพระพิมพ ทีม่ ีอายุรวมสมัยกันจากแหลงโบราณคดีอื่นๆ
4. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและแปลความตามหัวขอที่กําหนดไว
ขั้นจัดพิมพรายงาน
5. ขั้นจัดพิมพและตรวจแกรายงานฉบับสมบูรณ
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วิธีการศึกษา
1. ขั้นรวบรวมขอมูล
1.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับพระพิมพสมัยทวารวดี ในบริเวณลุม แมน้ํา
แมกลองและทาจีน รวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับพระพิมพที่มีอายุรวมสมัยกัน ทั้งที่ปรากฏในประเทศ
ไทยและประเทศใกลเคียง
1.2 เก็บขอมูลภาคสนาม ทําการสํารวจพระพิมพ ที่พบในบริเวณลุม แมน้ําแมกลองและ
ทาจีน ทั้งที่จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตางๆ ตลอดจนถึงในพิพิธภัณฑของเอกชน เชน
พิพิธภัณฑวดั ดงสัก จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน รวมทั้งพระพิมพที่อยูในความครอบครองของ
เอกชนดวย อีกทั้งทําการสํารวจพื้นทีห่ รือแหลงโบราณคดีที่เคยมีการคนพบพระพิมพ ในบริเวณลุม
แมน้ําแมกลองและทาจีนดวย
2. ขั้นศึกษาขอมูล
2.1 ศึกษาพระพิมพซึ่งจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานตางๆ และอยูในความครอบครอง
ของเอกชนที่ไดเก็บขอมูลไปแลว ทําการจัดจําแนกรูปแบบของพระพิมพในแตละพิมพ เพื่อให
ทราบถึงรูปแบบตางๆของพระพิมพสมัยทวารวดีที่ปรากฏ ในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
3. ขั้นวิเคราะหขอมูล
3.1 ทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางพระพิมพสมัยทวารวดี ในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง
และทาจีน กับพระพิมพที่มอี ายุรวมสมัยกันจากแหลงโบราณคดีอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศใกลเคียง เพื่อพิจารณาวารูปแบบของพระพิมพในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนมี
ความสัมพันธหรือไดรับอิทธิพลจากแหลงใดบาง มีการแพรหลายของพระพิมพในบริเวณแถบนี้
อยางไร ตลอดจนทําการศึกษาวิเคราะหถึงคติความเชื่อที่เกี่ยวของกับพระพิมพเหลานี้วาสรางขึ้น
ตามคติทางพุทธศาสนานิกายใดและมีสวนชวยใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชุมชนสมัยทวารวดี
ในบริเวณแถบนี้กับชุมชนโบราณแหงอืน่ ๆอยางไรบาง
3.2 สรุปผลขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหพระพิมพสมัยทวารวดี ในบริเวณลุมแมน้ําแม
กลองและทาจีน และผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกับพระพิมพที่มอี ายุรวมสมัยกัน จากแหลง
โบราณคดีอื่นๆ มาเรียบเรียงและจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณ
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แหลงขอมูลในการศึกษา
แหลงขอมูลดานเอกสาร
- สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี
- หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
- หองสมุดสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพฯ
- สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี
- สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี
แหลงขอมูลภาคสนาม
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย
- พิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
- พิพิธภัณฑพระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแกว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
- พิพิธภัณฑวัดดงสัก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
- แหลงโบราณคดีพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
- แหลงโบราณคดีเมืองโบราณคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
- แหลงโบราณคดีเมืองโบราณอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงรูปแบบและความแพรหลายของพระพิมพสมัยทวารวดี ที่พบในบริเวณ
ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
2. ทําใหทราบถึงคติความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายตางๆ ที่เกี่ยวของกับพระพิมพสมัย
ทวารวดี ที่พบในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
3. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณสมัยทวารวดี ในบริเวณลุมแมน้ํา
แมกลองและทาจีน กับชุมชนโบราณรวมสมัยแหงอื่น ๆ
4. เปนขอมูลสําหรับการศึกษาพัฒนาการทางศาสนา ของชุมชนโบราณสมัยทวารวดี ใน
บริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน

บทที่ 2
ประวัติการสรางพระพิมพ
พระพิมพ เปนโบราณวัตถุสําคัญอยางหนึ่งที่สามารถพบเห็นไดอยางกวางขวาง ใน
ดินแดนที่มีอารยธรรมทางพุทธศาสนา เพราะเปนสิ่งที่แสดงสัญลักษณสําคัญตางๆทางพุทธศาสนา
ในรูปของวัตถุขนาดยอมที่สามารถนําไปยังที่ตางๆไดงาย อีกทั้งขัน้ ตอนการทําไมยุงยากเหมือน
อยางประติมา กรรมแบบอื่นๆ
มูลเหตุที่มีการสรางพระพิมพ
สําหรับมูลเหตุที่มีการสรางพระพิมพนนั้ ก็มีสมมุติฐานหลายอยางทีน่ ํามาอธิบายวา เหตุ
ใดจึงมีการสรางพระพิมพ อันเปนเอกลักษณเฉพาะของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งแตกตางไป
จากรูปแบบของรูปเคารพในศาสนาอื่นๆอยางศาสนาฮินดูและศาสนาเชน
สมมุติฐานที่สําคัญมี
ดังตอไปนี้
พระพิมพ สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณของการเดินทางไปแสวงบุญยังสังเวชนียสถาน
ศาสตราจารยอัลเฟรด ฟูเช (Alfred Foucher) ไดเสนอแนวความคิดวา การที่
พุทธศาสนิกชนเดินทางไปแสวงบุญยังสังเวชนียสถานทัง้ 4 แหง คือ ลุมพินี (สถานที่ประสูติ),
พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู)สารนาถ (สถานทีแ่ สดงปฐมเทศนา), กุสินารา (สถานที่ปรินิพพาน) เปนสิ่ง
ที่กอใหเกิดการผลิต “ของที่ระลึก” เพื่อเปนอนุสรณของการจาริกแสวงบุญ ในยุคกลางของอินเดียมี
หลักฐานเกี่ยวกับประเพณีนอี้ ยูเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญมกั จะเปนกอนดินเผา ที่ถูกพิมพหรือ
กดประทับเปนสัญลักษณตา งๆ ซึ่งสามารถพบไดทั่วไปตามสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาแทบทุก
แหงในอินเดีย อีกทั้งยังแพรกระจายมาไกล จนแมแตในคาบสมุทรมลายูและแควนอันนัมของ
เวียดนามดวย1
ศาสตราจารยยอรช เซเดส (George Coedes) ก็มีความเห็นสอดคลองเชนกัน ในประด็น
ที่วา “พระพิมพ” เปนสิ่งอนุสรณจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหง ทั้งนี้เพราะสามารถสังเกตไดจาก
สัญลักษณสําคัญที่ปรากฏ เชน ตนโพธิ์ อันหมายถึง เมืองพุทธคยา พระธรรมจักร อันหมายถึง เมือง
สารนาถ
พระ
1

Alfred Foucher, The Beginnings of Buddhist Art and Other Essays in Indian
and Central-Asian archaeology (New Delhi: AES,1994), 11-12.
11

12
สถูป อันหมายถึง เมืองกุสินารา เปนตน2 ซึ่งศาสตราจารยเซเดส ยังมีความเห็นเพิม่ เติมอีกวา พระ
พิมพ เปนของที่มีการทําขึ้นมานานแลว ตัง้ แตยุคตนของพระพุทธศาสนา (คือภายหลังพระพุทธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานไดไมนาน)3
สมมุติฐานที่วา พระพิมพ เปนเหมือนเครื่องอนุสรณในการไปสักการะสังเวชนียสถาน
ทั้ง 4 แหง มีสวนสัมพันธกับคติเรื่อง “เจดีย” ในพุทธศาสนาอีกดวย ในคัมภีรแ ละพระสูตรตางๆ
ทางพุทธศาสนา ไดระบุไววา เจดียในพุทธศาสนาแบงออกได เปน 4 ประเภทดังนี4้
1. ธาตุเจดีย ไดแก พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา ที่ไดแจกจายไปยังเมืองตางๆที่
นับถือพุทธศาสนา และไดกอ สรางเปนพระสถูปสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้น
2. บริโภคเจดีย ไดแก สถานที่สําคัญทั้ง 4 แหง ที่พระพุทธเจาไดทรงมีพุทธานุญาตให
เหลาพุทธบริษัททั้งหลายไดไปสักการะ และปลงธรรมสังเวชนอมรําลึกถึงพระองค ซึ่งมักจะเรียก
สถานที่สําคัญเหลานี้วา “สังเวชนียสถาน” คือ สถานที่ประสูติ ณ ปาลุมพินี แขวงเมืองกบิลพัสดุ
(ประเทศเนปาล), สถานที่ตรัสรู ณ ควงไมพระศรีมหาโพธิ์ ตําบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย),
สถานที่แสดง
ปฐมเทศนา ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี (ประเทศอินเดีย),
สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ปาสาลวโณทยาน แขวงเมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)5
แตดั้งเดิม สังเวชนียสถานที่ถือวาเปน “บริโภคเจดีย” มีอยูเพียง 4 แหงตามทีม่ พี ุทธา
นุญาตเทานั้น แตตอมาในสมัยหลัง สถานที่อื่นๆอันเกี่ยวเนื่องในพุทธประวัติ เชน สถานที่แสดง
ยมกปาฏิหาริย ณ เมืองสาวัตถี เปนตน ก็ไดรับการนับถือวาเปน “บริโภคเจดีย” เชนเดียวกัน
3. ธรรมเจดีย ไดแก พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ซึ่งพระองคมีพุทธานุญาตให
ยึดถือพระธรรมเปนสิ่งแทนพระองคสืบไป ยามที่ไดเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว ในชั้นตนพระ
ธรรมคําสั่งสอนเหลานี้ ถูกจดจํากันมาในลักษณะวรรณกรรมมุขปาฐะ ตอมาเมื่อมีการเรียบเรียงพระ

2

ยอรช เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ตํานาน
อักษร ไทย ตํานานพระพิมพ การขุดคนที่พงตึก ศิลปะไทยสมัยสุโขทัย ราชธานีรุนแรกของไทย
(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2526), 30-31.
3
ยอรช เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” 29.
4
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย (พระ
นคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2513), 3-10.
5
“มหาปรินิพพานสูตร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาค
ที่ 1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 245.

13
ธรรมคําสั่งสอนเหลานี้ บันทึกลงเปนลายลักษณอักษรในรูปของคัมภีร “พระไตรปฎก” และพระ
สูตรตางๆ บรรดาพุทธบริษัทก็ไดนับถือคัมภีรเหลานีใ้ นฐานะของ “ธรรมเจดีย” ดวย
4. อุเทสิกเจดีย ไดแก ของที่สรางอุทิศถวายแดพระพุทธเจา โดยไมจําเพาะเจาะจงวาตอง
มีลักษณะเชนใด ถาหากสิ่งนั้นไมไดถือวาเปนธาตุเจดีย, บริโภคเจดีย หรือ ธรรมเจดียแลว ก็ใหถอื
วาเปน “อุเทสิกเจดีย” ทั้งสิ้น ในยุคแรกๆทีย่ ังไมมีการทําพระพุทธรูป สันนิษฐานวานาจะมีการสราง
เปนพุทธบัลลังก (อาสนเปลา) เพื่อเปนที่สกั การบูชาในฐานะ “อุเทสิกเจดีย” เรียกวา อาสนะบูชา6
ตอมาเมื่อมีการประดิษฐพระพุทธรูปที่มีลักษณะเปนประติมากรรมรูปบุคคลแลว จึงมี
การนิยมสรางและนับถือพระพุทธรูปในฐานะ “อุเทสิกเจดีย” เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้
ถาพิจารณาจากสมมุติฐานที่กลาวไวขางตน จะเห็นวา พระพิมพมีสวนเกีย่ วของอยาง
ชัดเจน ในฐานะของสิ่งอนุสรณจากการไปสักการบูชา “บริโภคเจดีย” ซึ่งแสดงอยูในรูปของ
สัญลักษณสังเวชนียสถานแตละแหงบนพระพิมพนนั้ ๆ ในขณะเดียวกัน พระพิมพกถ็ ือวาเปน “อุเท
สิกเจดีย” ดวย เพราะเปนสัญลักษณแทนองคพระพุทธเจา เชนเดียวกันกับพระพุทธรูป หากแตตาง
จากพระพุทธรูปตรงที่รูปลักษณและขนาดเพียงเทานัน้
พระพิมพ สรางขึ้นเพื่อเปนการทําบุญ (คติแบบมหายาน)
ดวยเหตุทพี่ ระพิมพ เปนสัญลักษณแทนองคพระพุทธเจา จึงมีความเชื่อกันวา หากผูใด
ไดสรางพระพิมพขึ้นแลว ยอมจะไดรับผลบุญเทียบเทากับการสรางพระพุทธรูปทีเดียว ความเชื่อ
ดังกลาวคงจะมีมานานแลว ดังจะเห็นไดจากในบันทึกของพระภิกษุชาวจีนนามวา อี้จิง (I-Tsing)
(พ.ศ. 1214-1238) ซึ่งไดเขาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยนาลันทา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
อินเดีย ในสมัยหลังคุปตะไดกลาวไววา ในประเทศอินเดีย มีการนิยมสราง “เจดีย” ขนาดยอมและ
พระพิมพ โดยวัสดุประเภทตางๆ มีการบรรจุ “สรีระ” 2 อยางลงไปดวย นัน่ คือ พระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจา และคาถาหัวใจอริยสัจ (คาถาเย ธมฺมาฯ) ซึง่ กลาวไวเปนใจความวา
“ธรรมทั้งหลาย มีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตไดตรัสถึงเหตุเหลานั้น
เมื่อสิ้นเหตุเหลานั้นจึงจักดับทุกขได พระมหาสมณะมีวาทะตรัสสอนเชนนี้เสมอ”
ซึ่งผลานิสงสของการทําเจดียขนาดยอมและพระพิมพเหลานี้ มีเปนอันมาก แมวาจะได
สรางเปนเพียงวัตถุขนาดเล็กเทาเมล็ดขาว แตผลบุญนั้นอาจทําใหผูสราง ไดบังเกิดใหมในชีวติ ที่สุข
สบายถึง 4 ชาติ7
6

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย, 10.
7
I-Tsing, A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the
Malay Archipelago trans. J.Takakusu (Delhi: Munshiram Manoharlal, 1982), 150-151.

14
ความเชื่อเรือ่ งผลบุญในการสรางพระพิมพนี้ มีสวนเปนอยางยิง่ ที่ทําใหประเพณีการ
สรางพระพิมพแพรหลายกวางไกลออกไป ดังจะเห็นไดจากหลักฐานเกี่ยวกับพระพิมพ ที่พบในเขต
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีจํานวนไมนอยที่บงบอกอยางชัดเจนวาเปน “ของทําบุญ” เชน พระ
พิมพจํานวนหนึ่งที่สรางขึ้นในสมัยเมืองพุกาม ประเทศพมา มีจารึกระบุถึงคําอธิษฐานผลบุญของ
ผูสรางวา “ขอใหบรรลุวิมุตติธรรม” หรือ “ขอใหไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา” เปนตน8
นอกจากการอธิษฐานขอผลานิสงสจากการสรางพระพิมพของผูสรางเองแลว ยังมีการ
อุทิศบุญกุศลในการสรางพระพิมพแดบุคคลอื่นดวย ดังจะเห็นไดจาก “พระพิมพดินดิบ” ในอารย
ธรรมแบบศรีวิชัย ที่พบเปนจํานวนมากตามถ้ําและแหลงโบราณคดีตางๆ ตลอดแนวคาบสมุทร
มลายู พระพิมพดินดิบเหลานี้มีการผสมอัฐิของผูที่ลวงลับไปแลวลงไปในเนื้อดินดวย เพื่อเปนการ
อุทิศบุญกุศลที่ไดสรางพระพิมพเหลานี้ แดผูที่ลวงลับไปแลวโดยตรง ดวยเหตุนี้จึงไมมีการนําพระ
พิมพอยางนีไ้ ปเผาอีก เพราะถือวา อัฐิผูตายที่ผสมในเนื้อดินพระพิมพไดผานการเผามาแลว
ประเพณีการสรางพระพิมพดินดิบดังกลาวนี้ ยังคงปฏิบัติกันอยูใ นประเทศธิเบตจนถึงทุกวันนี้ ซึ่ง
สวนใหญแลวจะทําขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลแดพระลามะชั้นผูใหญที่มรณภาพ9
พระพิมพ สรางขึ้นเพื่อสืบตออายุพุทธศาสนา (คติแบบเถรวาท)
เนื่องดวยพระพิมพจํานวนไมนอย ทั้งที่พบในประเทศอินเดีย และในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มักจะมีคาถาหัวใจอริยสัจ (คาถาเย ธมฺมาฯ) ปรากฏอยูดวย จึงมีการศึกษาแปล
ความวา การบรรจุขอความคาถาเชนนั้นในพระพิมพ เปนไปเพื่อวัตถุประสงคใด ศาสตราจารยยอรช
เซเดส ไดแสดงความเห็นเรื่องนี้ไววา นาจะเกีย่ วของกับคําทํานายในคัมภีรบ างเลมที่ระบุวา
พระพุทธศาสนาจะสิ้นไปเมือ่ อายุครบ 5,000 ป ซึ่งอาจเกิดภัยพิบัติใหญทําลายลางปูชนียวัตถุทาง
ศาสนาจนหมดสิ้น หากในเวลานั้นยังคงเหลืออยูแตพระพิมพ ผูคนทัง้ หลายในอนาคตที่มาพบเขาก็
อาจรูไดวา ครั้งหนึ่ง เคยมีพระพุทธ ศาสนาเจริญรุงเรืองอยูบนแผนดินแหงนี้ ขอความคาถาหัวใจ
อริยสัจที่ปรากฏอยูบนพระพิมพ ก็จะเปนเครื่องแสดงวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีหลักการ

8

Gordon Luce, Old Burma-Early Pagan, vol. 3 (New York: Artibus Asiae,
1969), pls. 68 [b], 74 [b].
9
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “เรื่องพระพิมพ (ตอ),” เรื่องโบราณคดี จากลายพระหัตถ
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ กับของศาสตราจารย หลวงบริบาลบุรีภัณฑ (พระนคร: ศิล
ปาบรรณาคาร, 2503), 382-384.

15
แกนสารเปนอยางมาก10 ถากลาวโดยสรุปก็คือ พระพิมพเหลานี้สรางขึ้นเปนเสมือนเครื่อง “สืบตอ
อายุ” ของพุทธศาสนา ใหยังเปนที่รูจักนับถือกันตอไป เมื่อถึงกาลจะตองดับสูญไปในอนาคต
อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการบางทานสันนิษฐานวา การสรางพระพิมพดวยวัตถุประสงค
เชนนี้ นาจะเปนสิ่งที่เกิดขึน้ เมื่อมีการแพรขยายความนิยมสรางพระพิมพออกมานอกประเทศอินเดีย
แลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต คติความเชื่อเรื่องการสืบตออายุพุทธศาสนานี้
ทําใหบางแหงถึงกับทําพระพิมพฝงไวเปนจํานวนมากๆทีเดียว11
การทําพระพิมพ
โดยทั่วไปแลว วัสดุที่นยิ มนํามาทําเปนพระพิมพนนั้ มักจะเปนดินเหนียว แตก็มีบางที่
ใชโลหะตางๆ หรือแมแตครั่ง12 โดยที่มี “แมพิมพ” เปนอุปกรณสําคัญในการผลิต การทําแมพิมพ
นี้เริ่มจากตองทําแบบพิมพเปนรูปตามที่ตองการเสียกอน แลวใชดนิ เหนียวกดลงบนแบบพิมพนั้น
ใหเกิดเปนรองรอยรูปอยางที่ทําแบบไว จากนั้นก็นําไปเผาไฟ ก็จะไดเปนแมพิมพดนิ เผาที่มีรูปตาม
แบบที่ทําไว หรือไมก็อาจใชหินเนื้อละเอียดอยางหินสบู หินทราย นํามาแกะควานเปนรูปแมพมิ พ
ตามตองการก็ได ซึ่งบางครั้งก็มีการใชแมพมิ พที่ทําจากโลหะดวย
เมื่อมีแมพมิ พแลว เวลาจะทําพระพิมพก็นําดินเหนียวมากดลงในแมพิมพนนั้ เมื่อดิน
เขารูปดีแลวจึงแกะออก นําพระพิมพที่ทําดวยดินนั้นไปผึ่งใหแหง แลวจึงนําไปเผาไฟ ก็จะไดเปน
“พระพิมพดินเผา” ตามที่ตอ งการ หากแตบางทองที่ เชนในบริเวณคาบสมุทรมลายู ไมนิยมนําพระ
พิมพไปเผาไฟ แตถือวาเมื่อผึ่งพระพิมพใหแหง เปนเสร็จขั้นตอนการทําแลว ก็จะไดผลงานเปน
“พระพิมพดินดิบ”
เหตุที่เรียกกันวา “พระพิมพ” นั้น สันนิษฐานวา เนื่องมาจากลักษณะที่เปนรูปนูนครึ่ง
ซีก ที่ใชโลหะ, ดิน ฯลฯ พิมพออกมาจากตัวแมพิมพนั่นเอง13
10

ยอรช เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” 49.
11
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “เรื่องพระพิมพ (ตอ),” 365.
12
Simon D. Lawson, “A Catalogue of Indian Buddhist Clay Sealings in British
Museums,” (Ph.D. dissertation, Oxford University, 1982), 511, quoted in M.L. Pattaratorn
Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth to thirteenth centuries),”
(Ph.D. dissertation, Cornell University, 1994), 47.
13
จิตร บัวบุศย, ประวัติยอพระพิมพในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอําพลพิทยา,
2514), 192-194.
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กลุมคนที่สรางพระพิมพ
ศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดใหความเห็นวา กลุมคนที่ริเริ่มการสรางพระพิมพนั้น
นาจะเปนกลุมพุทธศาสนิกชนที่มีฐานะยากจน
ซึ่งไมสามารถแสวงหาทรัพยสมบัติมาสรางเปน
ประติมากรรมพระพุทธรูปได จึงพากันสรางรูปพระพุทธเจาดวยกอนดิน อันเปนวัสดุหางายใน
ทองถิ่น ถือวาเปนหนทางไดบุญกุศลเชนกัน โดยไมตองอาศัยสติปญญาชั้นสูงหรือทรัพยสมบัติเลย
14

อยางไรก็ตาม ปริมาณพระพิมพจํานวนมากมายมหาศาล ที่พบตามโบราณสถานและ
แหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาหลายแหงในประเทศอินเดีย เชน พุทธคยา นาลันทา ปาหรรปูร
สาญจี ฯลฯ บงชี้วากลุมชนที่ทําพระพิมพจํานวนมากมายเหลานี้ นาจะเปนกลุมพระสงฆที่อาศัยอยู
ในบริเวณนัน้ ซึ่งมีการผลิตกันอยางจริงจัง คลายกับเปน “โรงงานพระพิมพ” ทีเดียว15 เชนเดียวกัน
กับในประเทศธิเบต ที่พระลามะทั้งหลายนิยมสรางพระพิมพ หรือที่เรียกกันในภาษาธิเบตวา
“Tsha-Tsha” เปนจํานวนมาก ทั้งที่เปนการทําบุญและเปนการฝกกรรมฐานตามวิถีแบบมหายาน
ดวย16
ไมจํากัดเพียง “คนยากจน” และ “พระสงฆ” เทานัน้ พุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไป ตลอด
จนถึงชนชั้นสูง หรือแมแตพระมหากษัตริย ก็มีหลักฐานวาเปนผูสรางพระพิมพดว ย อยางเชน พระ
พิมพดินเผาทีพ่ บในกรุของสถูปรางใกลกับเจดียเ ซนเยท (Seinyet) เมืองพุกาม ประเทศพมา ที่ฐาน
พระมีจารึกคาถาเย ธมฺมา และตอทายดวยคําวา “ศรีอนุรุทธเทวะ” อันหมายถึง พระเจาอโนรธา
หรือ อนิรุทธ (Aniruddha) มหาราชผูยิ่งใหญแหงอาณาจักพุกาม ในชวงพุทธศตวรรษที่ 1617 ซึ่ง
เปนที่แนชดั วา พระพิมพชุดนี้ถูกสรางขึ้นภายใตพระบรมราชูปถัมภอยางแนนอน
ในประเทศไทยเอง ก็มีหลักฐานเกีย่ วกับกลุมคนที่ทําพระพิมพดว ยเชนกัน เชน ในศิลา
จารึกวัดบางสนุก จังหวัดแพร ซึ่งเปนจารึกอักษรไทยแบบสุโขทัย ภาษาไทย สันนิษฐานวาจารึกใน
14

ยอรช เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” 32.
15
Simon D. Lawson, “A Catalogue of Indian Buddhist Clay Sealings,” 58.
16
Peter Skilling, “Buddhist Sealings: Reflections on terminology, motivation,
donors’ status, school-affiliation and print-technology,” paper presented at South Asian
Archaeology Conference, Paris, 4 July 2001: 8. (mimeographed)
17
กฤษฎา พิณศรี, “พระพิมพสมัยเมืองพุกาม แบบพระเจาอนิรุทธ,” ศิลปากร 40, 1
(มกราคม-กุมภาพันธ 2540): 63.

17
ราว พ.ศ. 1882 มีขอความกลาวถึง เจาเมืองตรอกสลอบ ไดชักชวนบรรดาลูกเจาลูกขุนมูลนาย (ชน
ชั้นปกครอง) ตลอดจนไพรไทยทั้งหลาย ทําบุญกุศลเปนอันมาก รวมทั้งได “พิมพรูปพระดวยเหียก
ดวยดินไดหมืน่ พันรอยแปดอัน”18
ดังนั้น พระพิมพ จึงเปนปูชนียวัตถุทางพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนทุกระดับชั้น
สามารถทําขึ้นไดโดยไมจํากัด สามารถสรางขึ้นไดครั้งละมากๆ และพกพาติดตัวไปไดงาย ดวยเหตุ
นี้เองการสรางพระพิมพจึงไดแพรหลายไปในดินแดนตางๆแทบทุกแหง ที่มีรองรอยวัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา
รูปแบบของพระพิมพในประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดีย ถือไดวาเปนแหลงตนกําเนิดอารยธรรมที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก อีกทั้ง
ยังเปนแหลงกําเนิดศาสนาทีส่ ําคัญ นั่นคือ พุทธศาสนา ซึ่งถือกําเนิดขึ้นตั้งแตชว งราวๆ 2,500 ป
มาแลว
ตั้งแตยุคกอนที่พุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมานั้น ในอินเดียก็มีการทําประติมากรรมดินเผา
ขนาดเล็ก (Terracotta Figurines) มานานแลว เห็นไดจากโบราณวัตถุดินเผาจํานวนมาก ในอารย
ธรรมลุมแมน้ําสินธุ (1,700 ปกอนคริสตกาล) เรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศโมริยะ ซึ่งสวนใหญจะเปน
ตุกตารูปบุคคลทั้งบุรุษและสตรี รวมไปถึงรูปสัตวตางๆซึ่งผลิตขึ้นอยางงายๆ และตราประทับดิน
เผา19 เปนที่นาสังเกตวา แมวาราชวงศโมริยะในรัชกาลพระเจาอโศกมหาราช (พุทธศตวรรษที่ 3) จะ
ยอมรับนับถือพุทธศาสนาแลวก็ตาม
แตกย็ ังไมมีการสรางรูปพระพุทธเจาเปนรูปมนุษยเลย
ประติมากรรมทางพุทธศาสนาจึงมักจะทําเปนเพียงรูปสัญลักษณเทานัน้
ตอมาในสมัยราชวงศกษุ าณะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 6-7) ถือวาเปนยุคแรกที่มีการสรางรูป
พระพุทธเจาเปนรูปมนุษย ทั้งนี้อาจจะเปนอิทธิพลจากชาวกรีกที่ตั้งถิ่นฐานในแควนคันธาระ ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ จนกอใหเกิดเปนความนิยมสรางพระพุทธรูปอยางกวางขวาง วัสดุที่ใช
สรางก็มีทั้งศิลา ปูนปน และดินเผา20 แตก็ยังไมมีหลักฐานวามีการสราง “พระพิมพ” อยางชัดเจน
ในยุคนี้
18

กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 24.
19
ดูรายละเอียดใน Charu Chandra Das Gupta, Origin and Evolution of Indian
Clay Sculpture (Calcutta: Calcutta University Press, 1961), 24-159.
20
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2519),
76-83.

18
อยางไรก็ตาม การทํารูปพระพุทธเจาโดยกดประทับลงบนวัตถุขนาดเล็ก ในลักษณะที่
คลายกับการสรางพระพิมพนั้นก็เกิดขึ้นแลวในยุคนี้ ตัวอยางคือ เหรียญทองคําในรัชกาลพระเจา
กนิษกะ มีรูปพระพุทธเจาประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา ที่ดานขางมีจารึกอักษรกรีกวา
“Boddo” กํากับไวอยางชัดเจน21
สําหรับการริเริ่มสราง “พระพิมพ” ในประเทศอินเดียนัน้ สันนิษฐานวาเกิดขึ้นในชวง
สมัยราชวงศคปุ ตะ (ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 9 เปนตนมา)22 การริเริ่มนี้มีความเกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน เนื่องจากสิ่งที่ปรากฏอยูบนพระพิมพ เปนลวนเปนองคประกอบในความเชือ่
ของทางฝายมหายานทั้งสิ้น คือ พระพุทธเจา พระโพธิสัตว สถูป และคาถา23
วัฒนธรรมการสรางพระพิมพในประเทศอินเดียเจริญขึ้นสูงสุด ในชวงสมัยราชวงศปา
ละ มีอํานาจในรัฐพิหารและเบงกอล ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (ราวพุทธศตวรรษที่
14-17) แหลงที่พบพระพิมพเปนจํานวนมากที่สุดในยุคนี้ คือ บริเวณตําบลพุทธคยา อันเปนสถานที่
ตรัสรูของพระพุทธเจา ถือวาเปนสังเวชนียสถานที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการบูชามากที่สุด
และที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเปนทั้งวัดและมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน
ยุคนั้น24 สําหรับรูปแบบของพระพิมพดนิ เผาสมัยราชวงศปาละ ที่พบในประเทศอินเดีย มีที่สําคัญ
ดังตอไปนี้
1. พระพิมพรูปพระพุทธเจาปางมารวิชัย ในซุมพุทธคยา
พระพิมพกลุมนี้พบเปนจํานวนมากที่พทุ ธคยา และพบตามแหลงสําคัญทางพุทธศาสนา
แหงอื่นๆดวย เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวัชราสนะ แสดงภูมิสปรรศมุทรา (คว่ําพระหัตถ
ขวาไวทพี่ ระชงฆ นิ้วพระหัตถทั้งสี่ช้ลี งดิน) ภายในซุมวงโคงตอเนื่อง ซึ่งมีสวนยอดเปนอาคารทรง
ศิขร และมีกงิ่ กานสาขาของตนพระศรีมหาโพธิ์แผอยูด านหลัง ซึ่งเปนที่แนชดั วาอาคารดังกลาวนี้
หมายถึง วิหารมหาโพธิ ณ พุทธคยา อยางไมตองสงสัย ดานขางซุมพุทธคยา มีรูปสถูปทรงกลม

21

Martin Jessop Price, Coins (hong kong: the Hamlyn Publishing, 1980), fig.

1871.
22

M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth
to thirteenth centuries),” (Ph.D. dissertation, Cornell University, 1994), 50.
23
Simon D. Lawson, “A Catalogue of Indian Buddhist Clay Sealings ,” 60.
24
M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets,” 51.
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ประดับอยูทั้งสองขาง ดานลางของฐานพระมักจะมีจารึกคาถาเย ธมฺมา ดวยอักษรเทวนาครี ภาษา
สันสกฤต ปรากฏอยูเสมอ25
2. พระพิมพรูปพระพุทธเจาปางปฐมเทศนา ในซุมพทธคยา
ลักษณะของพระพิมพกลุมนี้คลายกับแบบแรก แตตางกันตรงที่ลักษณะของพระพุทธเจา
ซึ่งพระพิมพแบบนี้จะทําเปนพระพุทธรูปประทับนั่งแบบปรลัมพปาทาสนะ
(นั่งหอยพระบาท
เหมือนนั่งเกาอี้) แสดงปางธรรมจักรมุทรา (พระหัตถทั้งสองขางจีบนิ้วพระหัตถประคองกันใน
ระดับพระอุระ) สวนองคประกอบอื่นๆนอกนั้นรวมทั้งจารึกคาถาเย ธมฺมา จะเหมือนกับพระพิมพ
แบบที่ 126
3. พระพิมพรูปพระพุทธเจาประทับอยูทามกลางกลุมสถูป
ลักษณะสําคัญคือ เปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวัชราสนะ แสดงภูมสิ ปรรศ
มุทรา ภายในซุมวงโคงตอเนื่องซึ่งมีสวนยอดเปนอาคารทรงศิขรของวิหารมหาโพธิ คลายกับพระ
พิมพแบบที่ 1 หากแตพระพิมพแบบนี้จะมีสัดสวนของรูปพระพุทธเจาเล็กกวาพระพิมพแบบแรก
เนื่องจากพื้นทีโ่ ดยรอบองคพระนั้น
มักจะทําเปนรูปสถูปทรงกลมขนาดเล็กตั้งเรียงกันเปนแถว
ตั้งแต 11-13 แถว และดานลางมักจะมีจารึกอักษรเทวนาครีเสมอ27
4. พระพิมพรูปพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว
พระพิมพกลุมนี้ พบมากที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนาลันทา และแหลงพุทธศาสนาที่
สําคัญอื่นๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย มีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบที่เปนรูป
พระพุทธเจาประทับอยูรวมกับพระโพธิสัตว
และแบบที่มีแตพระโพธิสัตวอยางเดียวดวย
28
ตัวอยางเชน พระพิมพดินเผาจากนาลันทา เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งตรงกลางแสดงปาง
ธรรมจักรมุทรา มีพระโพธิสัตวประทับยืนอยู 2 ขางๆละองค ตรงสวนบนซายมีภาพพระพุทธเจา
ประทับนั่งแสดงปางธยานมุทรา (สมาธิ) ซึ่งสวนบนดานขวาควรจะมีเชนกัน แตหักหายไปแลว ใน
สวนลางดานซายมีภาพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรประทับนั่ง ซึ่งคงปรากฏดานขวาเชนกัน ขางใตมี
ภาพกลุมคน 3 คน แสดงอาการนอบนอมทั้งทางซายและขวา
5. พระพิมพรูปสถูป
25

Alexander Cunningham, Mahabodhi or the Great Buddhist Temple under
the Bodhi Tree at Buddha-Gaya (Varanasi: Euroka Publication, 1982), pl. XXIV [E].
26
Ibid., pl. XXIV [C].
27
Ibid., pl. XXIV [7].
28
Charu Chandra Das Gupta, Origin and Evolution, fig.188.
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พระพิมพกลุมนี้มีลักษณะพิเศษคือ ไมมรี ูปพระพุทธเจาปรากฏอยูเลย หากแตทําเปนรูป
สถูปทรงกลมอยูตรงกลางภาพ บางครั้งก็มีรูปสถูปบริวารขนาดเล็กลอมรอบอยูดวย และมักจะมี
จารึกอักษรเทวนาครีอยูโดยรอบ หรือจารึกอยูดานลางเสมอ29
พระพิมพลกั ษณะตางๆทีไ่ ดกลาวมานี้
นิยมทําแพรหลายอยูในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศอินเดีย ซึ่งเปนศูนยกลางอํานาจของราชวงศปาละ ใน
ขณะเดียวกันก็พบวา
มีการคนพบพระพิมพแพรกระจายไปถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือดวย
ตัวอยางเชน พระพิมพสมัยราชวงศปาละที่คนพบ ณ กหุโชดาโร ในแควนสินธ (ปจจุบันอยูในเขต
ประเทศปากีสถาน)30 เปนตน
มีขอนาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ การทําวัตถุดินเผาประเภทตางๆรวมทั้งพระพิมพ
ดวยนั้น จะพบกระจายอยูท างตอนเหนือของประเทศอินเดียเปนสวนใหญ แทบจะไมพบในเขต
ตอนลางของประเทศอินเดียเลย ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพทางภูมิศาสตรที่ตางกัน เปนปจจัยในเรื่อง
ความเหมาะสมในการสรางวัตถุดินเผา รวมทั้งพระพิมพดวย31
กลาวโดยสรุปคือ มูลเหตุที่ทําใหมีการสรางพระพิมพขึ้น เพื่อเปนปูชนียวัตถุในพุทธ
ศาสนานั้น มีวตั ถุประสงคที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ ประการแรก สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณของการ
เดินทางไปแสวงบุญยังสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหง ซึ่งนับถือวาเปน “บริโภคเจดีย” อันเกี่ยวเนื่องกับ
พระชนมชีพของพระพุทธเจา พระพิมพในยุคแรกก็มักจะมีสัญลักษณของสังเวชนียสถานแตละแหง
ปรากฏอยูดวย
ประการทีส่ อง สรางขึ้นเพื่อเปนการทําบุญ เนื่องจากพระพิมพใชวัสดุทหี่ าไดงายใน
ทองถิ่น อีกทั้งถือกันวาเปนรูปแทนองคพระพุทธเจา เชนเดียวกับพระพุทธรูป จึงเปนที่นิยมสรางกัน
มาก ดวยถือวา จะไดผลานิสงสมาก เชนเดียวกับการสรางพระพุทธรูป ทั้งยังสามารถอุทศิ กุศลนั้น
ตอผูลวงลับไปแลวไดอกี ดวย

29

Alexander Cunningham, Mahabodhi or the Great Buddhist Temple, pl. XXIV

[5].
30

J.E. Van Lohhizen-de Leeuw, “The Pre-Muslim Antiquities of Sind,” South
Asian Archaeology 1975, (Leiden: E.J. Brill, 1979), 151-157, อางถึงใน หมอมหลวงสุรสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพิมพภาคใตของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 23-24.
31
หมอมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพิมพภาคใตของประเทศไทย,” 13.
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ประการทีส่ าม สรางขึ้นเพื่อสืบตออายุพุทธศาสนา จากความเชื่อเรือ่ งกาลที่พุทธศาสนา
จะดับสูญไปในอนาคต ทําใหพุทธศาสนิกชนนิยมสรางพระพิมพเปนจํานวนมากบรรจุไวตามที่
ตางๆ ดวยหวังไววา ในอนาคตที่พุทธศาสนาอาจสาบสูญไปแลว ผูคนในยุคนั้นจะไดเห็นรูป
พระพุทธเจาและขอความหัวใจพุทธศาสนา ที่ปรากฏอยูบ นพระพิมพเหลานี้ แลวจะรําลึกถึงพุทธ
ศาสนาไดอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับกลุมคนผูที่สรางพระพิมพนนั้ จากหลักฐานตางๆจะเห็นไดวา พุทธศาสนิกชน
ทุกกลุมตั้งแตคนยากจน พระภิกษุสงฆ ไปจนถึงชนชั้นปกครองอยางพระมหากษัตริย สามารถเปน
ผูสรางพระพิมพไดทั้งสิ้น ไมมีการจํากัดชนชั้น จึงเปนปจจัยที่ทําใหประเพณีการสรางพระพิมพ
แพรหลายออกไปอยางกวางขวาง
การสรางพระพิมพในประเทศอินเดีย
ซึ่งเปนดินแดนตนกําเนิดพุทธศาสนานั้น
สันนิษฐานวา นาจะเกิดขึ้นในชวงสมัยราชวงศคุปตะ (ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 9 เปนตนมา) แลวก็
เจริญขึ้นสูงสุด ในชวงสมัยราชวงศปาละ (ราวพุทธศตวรรษที่ 14-17) การสรางพระพิมพระยะแรก
เกี่ยวของกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายมหายาน ทั้งลักษณะการวางองคประกอบภาพ การ
ทํารูปพระโพธิสัตว และจารึกคาถาภาษาสันสกฤต สําหรับแหลงที่มกี ารทําพระพิมพ สวนใหญจะ
อยูทางตอนเหนือของอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนทีต่ ั้งของสังเวช
นียสถานสําคัญ และเปนแหลงพุทธศาสนาขนาดใหญ ซึ่งจะเปนศูนยกลางที่สงใหประเพณีการสราง
พระพิมพ แพรกระจายออกไปยังสวนอืน่ ๆของอินเดีย และเผยแผไปยังภูมภิ าคอื่นๆที่รับอารยธรรม
ทางพุทธศาสนาอีกดวย

บทที่ 3
รองรอยหลักฐานทางพุทธศาสนาในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
สภาพทางภูมศิ าสตรในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
พื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ลักษณะเปนที่ราบขนาดใหญ ซึ่งมีพื้นที่ตอเนือ่ งเปน
ผืนเดียวกัน ครอบคลุมบริเวณที่เปน “ภาคตะวันตก” หรือภาคกลางดานตะวันตกของประเทศไทย
ไดแก พื้นที่จงั หวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางสวนของพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรีและชัยนาท โดยมีลําน้ําสายหลักที่สําคัญ 2 สายไหลผาน คือ
แมน้ําแมกลอง เปนแมน้ําที่เกิดจากการรวมกันของแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ําแควใหญ
(แมน้ําศรีสวัสดิ์) และแมน้ําแควนอย (แมน้ําไทรโยค) ซึ่งไหลมารวมกันเปนแมน้ําแมกลอง ที่ตําบล
ปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นก็ไหลไปทางทิศตะวันออก เขาเขตอําเภอทามวง
อําเภอทามะกา แลวผานเขาสูเขตจังหวัดราชบุรี ที่อําเภอบานโปง แลวไหลลงมาทางทิศใต ผาน
อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบุรี แลวก็วกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนเสนแบงเขตระหวาง
อําเภอเมือง กับอําเภอดําเนินสะดวก แลวไหลเขาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ผานอําเภอบางคนที
อําเภออัมพวา จนกระทั่งลงสูทะเลอาวไทย ที่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม รวมความยาวทั้งสิ้น 140
กิโลเมตร เปนแมน้ําที่มีน้ําตลอดป1
แมน้ําทาจีน เปนแมน้ําทีแ่ ยกออกจากแมน้ําเจาพระยาทางดานตะวันตก ชวงตนไหลเปน
เสนแบงเขตระหวางอําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กับอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จากนั้นก็ไหลเขาสู
เขตจังหวัดชัยนาท เปนเสนแบงเขตระหวางอําเภอวัดสิงห กับอําเภอเมืองชัยนาท ผานมายังอําเภอ
หันคา เขาสูเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่อําเภอเดิมบางนางบวช ไหลตอลงมาทางทิศใตผานอําเภอ
สามชุก อําเภอศรีประจันต อําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอบางปลามา อําเภอสองพีน่ อง แลวไหลตอ
เขาเขตจังหวัดนครปฐม ผานอําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน จากนั้นก็ไหลเปน
เสนแบงเขตระหวางอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กับอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
แลวเขาเขตจังหวัดสมุทรสาคร ผานอําเภอกระทุมแบน ตอไปเปนเสนแบงเขตระหวาง อําเภอบาน
แพว กับอําเภอกระทุมแบน แลวจึงไหลเขาสูเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร จนกระทัง่ ลงสูทะเลอาว
1

ราชบัณฑิตยสถาน, อักขรานุกรมภูมศิ าสตรไทย เลม 4 ป-ฤ ฤๅ (กรุงเทพฯ: ราชบัณ
ฑิตยสถาน, 2527), 1237.
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ไทย ตรงระหวางตําบลบางหญาแพรก กับตําบลโกรกกราก รวมความยาวทั้งสิ้น 315 กิโลเมตร
แมน้ําสายนีม้ ชี ื่อเรียกเปนตอนๆ คือ ตอนตนและตอนที่อยูในเขตจังหวัดชัยนาท เรียกวา “คลอง
มะขามเฒา” ตอนที่อยูในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกวา “แมน้ําสุพรรณบุรี” ตอนทีอ่ ยูในเขตจังหวัด
นครปฐม เรียกวา “แมน้ํานครชัยศรี” และตอนที่อยูใ นเขตจังหวัดสมุทรสาคร จนกระทั่งไหลออกสู
ทะเล เรียกวา “แมน้ําทาจีน” แตโดยทางการแลว จะเรียกวา “แมน้ําทาจีน” ตลอดทั้งสาย2
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ ไปของพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน มีลักษณะที่ลาดเท
จากดานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก โดยที่บริเวณขอบเขตดานทิศตะวันตก คือพืน้ ที่ของอําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เปน
บริเวณที่มีความสูงเฉลี่ยมากกวาสวนอื่นๆ คือประมาณ 300 เมตรจากระดับน้ําทะเล สภาพพื้นที่เปน
ภูเขากระจัดกระจายเปนแหงๆ ระหวางภูเขาเหลานี้จะมีที่ราบแคบๆอยูบาง ถัดจากบริเวณดังกลาว
ลงมา คือพื้นที่ของอําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอหันคา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอทา
มวง อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีสภาพพื้นที่
ที่คอนขางเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 20-200 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ถัดจากนั้นก็จะเปนพื้นทีร่ าบดินตะกอนริมฝงน้ําขนาดใหญ มีพนื้ ทีก่ วางขวางครอบคลุม
พื้นที่ดานตะวันออกของจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดนครปฐม
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร โดยมีขอบเขตดานทิศตะวันออกของพื้นที่ เชื่อมตอเปนผืนเดียวกันกับที่
ราบลุมแมน้ําเจาพระยา ระดับความสูงของพื้นที่จะลดลงเรื่อยๆ จากดานทิศตะวันตกและเหนือ สู
ดานทิศตะวันออกและใต มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 5-20 เมตรจากระดับน้ําทะเล สวนบริเวณตอน
ปลายของพื้นที่ที่แมน้ําแมกลองและทาจีน ไหลออกสูทะเลอาวไทยนัน้ มีสภาพพืน้ ที่เปนที่ราบลุม
น้ําทะเลเคยทวมถึง ระดับความสูงของพื้นที่จะลดลงเหลือประมาณ 2 เมตรจากระดับน้ําทะเลจนถึง
ระดับเดียวกันกับน้ําทะเลปานกลาง3
อยางไรก็ตาม สภาพทางภูมิศาสตรในอดีตของพื้นทีล่ ุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ก็มี
ความแตกตางไปจากสภาพในปจจุบันพอสมควร เนื่องจากมีการศึกษาวิจยั เบื้องตนพบวา บริเวณ
2

ราชบัณฑิตยสถาน, อักขรานุกรมภูมศิ าสตรไทย เลม 3 ต-บ (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตย
สถาน, 2527), 516-517.
3
ไพฑูรย คดีธรรม และคนอื่นๆ, แผนการใชทดี่ นิ ลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําแมกลอง
(กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาที่ดิน, 2542), 4; พิทักษ เชาวดาํ รงค, พิบูลย กังแฮ และ สมชาติ อยูอน,
รายงานผลการสํารวจและศึกษาขอมูลเบื้องตน ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติของลุม
น้ําทาจีน (นครปฐม: ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), ก.
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พื้นที่ราบภาคกลางตอนลาง บางสวนของภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ในสมัยทวารวดี (ราว
พุทธศตวรรษที่ 11-16) เคยมีแนวชายฝงทะเลเดิมเปนอาวเวาเขาไปเปนบริเวณกวาง หางจากแนว
ชายฝงทะเลในปจจุบันไปทางทิศเหนือ ประมาณ 140 กิโลเมตร โดยเริ่มตั้งแตจังหวัดเพชรบุรี
ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อางทอง สิงหบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จน
สุดที่จังหวัดชลบุรี สันนิษฐานวาระดับน้ําทะเลในชวงเวลานั้น คงอยูสงู กวาปจจุบันประมาณ 3.5-4
เมตร ลักษณะฝงทะเลรอบๆ “อาวใหญ” นี้สวนใหญจะเปนที่ลุมต่ํา ทั้งยังพบตําแหนงของเมือง
โบราณประมาณ 20 แหงอยูโดยรอบแนวชายฝงทะเลดังกลาวนี้ดว ย4 (แผนผังที่ 1)
จากการศึกษาลักษณะของแนวชายฝงทะเลเดิมนี้ ทําใหพบวาพื้นที่ตอนลางของลุมแมน้ํา
แมกลองและทาจีนในปจจุบัน เคยเปนทะเลมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งพืน้ ที่ในเขตจังหวัดสมุทร
สงคราม สมุทรสาคร บางสวนของจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ซึ่งหมายถึงขนาดของพื้นที่
ลุมน้ําในอดีตที่มีจํากัดกวาพืน้ ที่ในปจจุบันมาก สอดคลองกับรองรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
ในพื้นที่ทเี่ คยเปนทะเลดังกลาวนี้ ก็ไมปรากฏหลักฐานที่เกาไปถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 16 เลย
ในขณะที่ตําแหนงที่ตั้งเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่สําคัญในเขตลุมแมนา้ํ แมกลองและทาจีน เชน
เมืองอูทอง เมืองนครปฐมโบราณ เมืองคูบัว เปนตน ก็อยูในตําแหนงที่สัมพันธกับแนวชายฝงทะเล
เดิมนี้อยางชัดเจนดวย
พัฒนาการของชุมชนโบราณในพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
ชุมชนโบราณในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน มีพัฒนาการตอเนื่องมาจากชุมชนแต
ดั้งเดิมในยุคกอนประวัติศาสตร ซึ่งปรากฏรองรอยการตั้งถิ่นฐานอยูเ ปนจํานวนมาก ในบริเวณทิศ
ตะวันตกของภูมิภาค คือ เขตสองฝงแมน้ําแควใหญและแควนอย กลุมชนเหลานี้เดิมอาศัยอยูต าม
เพิงผาและถ้ํา ดํารงชีพดวยการเก็บของปาลาสัตว รูจักใชเครื่องมือหินกะเทาะจากหินกรวดแมน้ํา 5
ตอมาเมื่อมีประชากรมากขึ้น และมีเทคโนโลยีสูงขึ้น ก็เริ่มมีการชุมชนออกมายังบริเวณที่ราบเชิงเขา
และริมลําน้ําตางๆ มีรองรอยหลักฐานวารูจักผลิตเครื่องปนดินเผา และทําเครื่องประดับประเภท
4

ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาค
กลางประเทศไทย : การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหา
วิทยาลัย, 2524), 45-50.
5
ชิน อยูดี, “รายงานการสํารวจและขุดคนเรื่องราวกอนประวัติศาสตรที่จังหวัดกาญจน
บุรี ของคณะสํารวจไทย-เดนมารก,” ชิน อยูดี : บิดาแหงวิชากอนประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพพิฆเณศ, 2529), 13-81.

25
ลูกปดและกําไลหิน อีกทั้งเริ่มมีการติดตอกับชุมชนที่อยูใ กลทะเลอีกดวย ซึ่งแหลงโบราณคดียุค
กอนประวัติศาสตรที่สําคัญ ไดแก แหลงโบราณคดีบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี6
ในชวงสมัยกอนประวัตศิ าสตรตอนปลาย ปรากฏหลักฐานของชุมชนโบราณหลายแหง
ในเขตลุมแมนา้ํ แมกลองและทาจีน ที่มีพฒ
ั นาการทางวัฒนธรรมที่สูงขึ้นกวาเดิม อันเปนผลจากการ
ติดตอสัมพันธกับชุมชนโบราณอื่นๆทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และดินแดนที่อยูไกล
ออกไปอยางอินเดีย ซึ่งแหลงโบราณคดีทสี่ ําคัญในชวงนี้ ไดแก แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จากการขุดคนทางโบราณคดีหลายครั้งที่นี่ ทําใหพบหลักฐานที่
สําคัญหลายอยาง เชน ตุม หูแบบลิง-ลิง-โอ ซึ่งเปนแบบเดียวกับในวัฒนธรรมซาหุญของชุมชน
โบราณในประเทศเวียดนาม กลุมภาชนะและเครื่องมือเครื่องใชที่ทําดวยสําริดเนื้อบางเปนพิเศษ อีก
ทั้งลูกปดหินคารเนเลียนและอาเกตจํานวนมาก ซึ่งเปนสินคาที่สําคัญของอินเดียในยุคราชวงศโมริ
ยะ มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 3-5 ซึ่งเปนเครื่องยืนยันวา ชุมชนแหงนี้เจริญขึ้นจากการติดตอ
กับชุมชนโบราณภายนอกโดยเฉพาะอินเดียอยางเปนล่ําเปนสันนั่นเอง 7 ซึ่งนอกจากบานดอนตา
เพชรแลว ยังมีแหลงโบราณคดีอื่นๆที่อยูร วมสมัยเดียวกัน และมีหลักฐานการติดตอกับดินแดน
ภายนอกเชนกันอีกดวย เชน แหลงโบราณคดีโคกพลับ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุร8ี เปนตน
ตอมาในชวงพุทธศตวรรษที่ 5-9 ไดมีการเพิ่มปริมาณการคาระหวางประชากรของ
ชุมชนโบราณในบริเวณแถบนี้ กับกลุมพอคาจากโลกตะวันตก (อินเดียและกลุมประเทศแถบทะเล
เมดิเตอรเรเนียน รวมทั้งเปอรเซีย) ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวนี้ ตรงกับสมัยราชวงศกษุ าณะ-คุปตะ หรือ
“สมัยอินโด-โรมัน” ของอินเดียรองรอยศูนยกลางหรือนิคมการคาที่สําคัญในชวงยุคนี้ อยูในเขต
ซึ่งเปนพื้นที่ที่สามารถติดตอกับพอคาชาวอินเดียที่
จังหวัดกาญจนบุรีตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี

6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Per Sorensen, Archaeological Excavations in Thailand,
Vol II Ban Kao (Copenhegen:, 1967) และ วรวุธ สุวรรณฤทธิ์, กาญจนบุรี ดินแดนสมัยกอน
ประวัติศาสตร (กาญจนบุร:ี วิทยาลัยครูกาญจนบุรี, 2531)
7
ผาสุข อินทราวุธ, “รอยตอกอนประวัติศาสตร-ประวัติศาสตร ในดินแดนเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต,” ดํารงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีป 2545 (กรุงเทพฯ: คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 15-16.
8
สด แดงเอียด, “การปฏิบัติงานขุดสํารวจแหลงโบราณคดีที่โคกพลับ จังหวัดราชบุรี,”
ศิลปากร 22, 4. (พฤศจิกายน, 2521): 22-31.
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เดินทางมาจากเมืองทาตามรลิปติ ขามอาวเบงกอลมาขึน้ บกที่เมืองทวาย ผานดานเจดียสามองคเขา
มาตามลําแมนา้ํ แมกลองได9
จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดี ไดมีการคนพบโบราณวัตถุที่ถือวาเปน “สินคา”
ทั้งแบบอินเดีย แบบโรมัน (รวมทั้งสินคาที่ผลิตเลียนแบบโรมันดวย) หลายประเภท ตามแหลง
โบราณคดีและเมืองโบราณหลายแหงในพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ซึ่งมีความเจริญเปนอยาง
ยิ่งในชวงเวลานั้น เชน
แหลงโบราณคดีพงตึก (แผนผังที่ 2) ตั้งอยูริมแมน้ําแมกลอง ในเขตอําเภอทามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี มีการสํารวจพบโบราณวัตถุที่สําคัญ คือ ตะเกียงโรมันสําริด10 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
พงตึก เปนแหลงสําคัญที่มีการติดตอคาขายกับอินเดียสมัยอินโด-โรมัน อันเปนชวงที่ชาวโรมันเขา
มาตั้งสถานีการคาอยูในอินเดียตอนใต ซึ่งสินคาแบบโรมันเชนนี้ อาจถูกนําเขามาโดยพอคาชาว
อินเดียหรือพอคาชาวโรมันทีม่ าตั้งสถานีการคาอยูในอินเดียก็เปนได11
เมืองนครปฐมโบราณ (แผนผังที่ 3) เปนเมืองโบราณขนาดใหญ ซึ่งปจจุบันคือ ตัวอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดี ก็ไดพบโบราณวัตถุประเภทตรา
ประทับดินเผาหลากหลายรูปแบบเปนจํานวนมาก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาทการเปนเมืองทาคาขาย
กับอินเดียอยางชัดเจน เนื่องจากตราประทับเหลานี้ เปนของที่พอคาชาวอินเดียนิยมพกเปน
เครื่องรางติดตัวกันมากในสมัยคุปตะ-หลังคุปตะ 12 นอกจากนี้หลักฐานหลายอยางที่พบที่นี่บงชี้วา
เมืองนครปฐมโบราณ เจริญขึ้นบนพื้นฐานอารยธรรมจากอินเดีย และพัฒนาการจนเปนศูนยกลาง
พุทธศาสนาในยุคทวารวดีอกี ดวย (พุทธศตวรรษที่ 11-16)

9

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 67.
10
โดยทั่วไปแลวเชื่อวา ตะเกียงโรมันสําริดนี้ เปนสิ่งที่ผลิตขึ้นที่เมืองอเล็กซานเดรีย ใน
ประเทศอียิปต ประมาณกอนพุทธศตวรรษที่ 6 ซึ่งเปนชวงที่โรมันปกครองดินแดนแหงนั้น ดู
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2538), 2. อยางไรก็ตาม ก็มีอีกแนวความคิดหนึ่งที่ระบุวา ตะเกียงดังกลาว อาจถูก
ผลิตขึ้นในยุคอาณาจักรไบแซนไทน ในชวงพุทธศตวรรษที่ 10-12 ดู Robert L. Brown, “The
Pong Tuk lamp: A Reconsideration,” Journal of the Siam Society 77, 2 (1989): 8-17.
11
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 100.
12
เรื่องเดียวกัน, 101.
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เมืองอูทอง (แผนผังที่ 4) ตั้งอยูที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการสํารวจและขุด
คนพบหลักฐานวา เมืองโบราณแหงนี้มีความเจริญมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรตอนปลาย และอยู
ตอเนื่องมาจนถึงยุคสําริดและยุคเหล็ก 13 และยังปรากฏหลักฐานการติดตอคาขายกับอินเดีย และ
ดินแดนอื่นๆทางตะวันตก สืบมาถึงสมัยอินโด-โรมันดวย เชน เหรียญโรมันทองแดงของจักรพรรดิ
วิคโตรินุส (พ.ศ.811-813) เหรียญทองแดงภาษาอาหรับ เปนตน อีกทั้งยังมีการคนพบลูกปดเปน
จํานวนมหาศาลในพื้นทีแ่ ถบนี้ ซึ่งมีทั้งลูกปดแกวหลายหลายแบบ ทั้งแบบลูกปดสีเรียบ ลูกปดมีตา
และลูกปดฝงแถบสี รวมไปถึงลูกปดหินที่ผลิตจากหินกึ่งรัตนชาติ อยางหินคารเนเลียน หินอาเกต
หินโอนิกซ ลูกปดเหลานี้สว นใหญเปนสินคาที่ผลิตและนําเขาจากอินเดีย ปริมาณที่มากมายมหาศาล
นี้เปนสิ่งที่ยนื ยันการที่เมืองอูทอง
เปนศูนยกลางการคาขายที่เจริญรุงเรืองมากที่สุดแหงหนึ่งใน
ภูมิภาคนี้ นักวิชาการบางทาน ถึงกับตัง้ สมมติฐานวา อูทองอาจเคยเปนศูนยกลางของอาณาจักร
ฟูนนั ดวยซ้ําไป 14 อยางไรก็ตาม แมวาสมมติฐานเรื่องศูนยกลางอาณาจักรฟูนัน ยังไมมีการยืนยันที่
แนนอนก็ตาม แตความสําคัญของอูทองก็ยังคงเดนชัดเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในสมัยทวารวดี
เมืองคูบัว (แผนผังที่ 5) ตั้งอยูที่ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ตั้งเมือง
โบราณนี้เปนพื้นที่แนวสันทรายชายทะเลเดิม จึงเหมาะสมตอการเปนเมืองทาคาขายทางทะเลมา
ตั้งแตโบราณ ซึ่งจากการสํารวจและขุดคนก็พบหลักฐานหลายอยางทีบ่ งบอกถึง การติดตอคาขาย
อยางเปนล่ําเปนสันระหวางชุมชนโบราณแหงนีก้ ับอินเดีย เชน ลูกปดแกวและลูกปดหินกึ่งรัตนชาติ
ที่มีแหลงผลิตอยูในอินเดียและดินแดนแถบเมดิเตอรเรเนียน เปนตน ที่สําคัญก็คือ มีการคนพบ
ประติมากรรมดินเผารูปบุคคลที่แตงกายแบบชาวตางชาติ ซึ่งอาจหมายถึง “พอคาชาวซิเถียน” (ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย) ที่เขามาติดตอคาขายพรอมๆกับพอคาชาวอินเดียในชวงสมัยอิน
โด-โรมัน15 ซึ่งเปนเครื่องยืนยันความเปนศูนยกลางการคาของเมืองโบราณแหงนี้ไดเปนอยางดี
จากการติดตอคาขายระหวางชุมชนโบราณหลายแหง ในพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทา
จีนนี้กับอินเดีย ดังที่ไดกลาวมาขางตนนี้ ก็มีผลทําใหประชากรในพืน้ ที่แถบนี้รูจักและคุนเคยกับ
วัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งปรากฏหลักฐานวา ตั้งแตชวงพุทธศตวรรษที่ 9-10 เปนตนมา ชุมชนขนาด
13

ชิน อยูดี, “เรื่องกอนประวัติศาสตรที่อําเภออูทอง,” โบราณวิทยาเรือ่ งเมืองอูทอง
(พระนคร: กรมศิลปากร, 2509), 43-50.
14
ฌอง บวสเซอลิเยร, “ทฤษฎีใหมเกีย่ วกับอาณาจักรฟูนัน,” ทรงแปลโดย หมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล, โบราณวิทยาเรื่องเมืองอูทอง, 11-20.
15
H.G. Quaritch Wales, Dvaravati: The Earliest Kingdom of Siam (London:
Bernard Quaritch, 1969), 51-63, Pl.34 (B).
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ใหญหลายแหงในบริเวณนี้ เริ่มมีการสรางคูน้ําคันดินและวางผังเมือง เริ่มมีการจัดระเบียบสังคม
แบบอินเดีย มีการใชระบบเหรียญกษาปณ ระบบการติดตอสื่อสารโดยใชตราประทับ การใช
ตัวอักษรแบบอินเดีย การกอสรางสถาปตยกรรมและการผลิตงานศิลปกรรมตามแบบอินเดีย และที่
สําคัญที่สุดคือชาวอินเดียนําไดนําคติความเชื่อของศาสนาที่ตนนับถือ คือ ศาสนาพราหมณ (ฮินดู)
และพุทธศาสนา เขามาเผยแพรยังดินแดนแถบนี้ดวย ซึ่งพื้นฐานทางวัฒนธรรมจากอินเดียนี้เอง ทีท่ ํา
ใหเกิด “วัฒนธรรมทวารวดี” ซึ่งเปนวัฒนธรรมสมัยประวัติศาสตรแบบแรกสุดในประเทศไทย16
“ทวารวดี” เปนชื่อเรียกวัฒนธรรมโบราณที่กอกําเนิดขึ้น ณ บริเวณที่ราบภาคกลางของ
ประเทศไทย ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ดังปรากฏหลักฐานจากจารึกเหรียญเงินขนาดเล็ก ที่
พบในหลายพืน้ ที่ทางภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย เชน เหรียญเงินจากเนินหิน อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม เหรียญเงินจากการขุดแตงโบราณสถานคอกชางดิน อําเภออูท อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งจารึกดวยอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤตวา “ศรีทวารวติ ศวรปุณยะ” แปลวา “บุญกุศล
ของพระราชาแหงทวารวดี” ซึ่งขอความนี้ สอดคลองกับชื่อ “โถโลโปตี้” ในบันทึกของพระภิกษุ
เฮี่ยนจัง ที่ระบุวาเปนดินแดนที่อยูระหวางศรีเกษตร (พมา) และอีศานปุระ (กัมพูชา)17
วัฒนธรรมทวารวดีมีศนู ยกลางที่สําคัญ อยูในบริเวณฝง ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่ง
ก็คือพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนนั่นเอง ปรากฏรองรอยเมืองโบราณขนาดใหญที่ถือวานาจะ
เปน “ศูนยกลาง” ของทวารวดี เนื่องจากมีโบราณสถานและโบราณวัตถุเปนจํานวนมาก เชน เมือง
นครปฐมโบราณ และเมืองอูท อง เปนตน รวมไปถึงชุมชนโบราณขนาดยอมอีกเปนจํานวนมาก จาก
การศึกษาพบวาเมืองเหลานี้ มีพัฒนาการมาตั้งแตกอ นยุคทวารวดีแลว โดยมีพื้นฐานมาจาก
วัฒนธรรมอินเดีย ที่แพรกระจายเขามาตามเสนทางการคา แลวฝงรากสงอิทธิพลเปนอยางมากตอ
วัฒนธรรมของดินแดนแถบนี้ จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมทวารวดีขนึ้ มา ซึ่งดําเนินแบบแผนทาง
วัฒนธรรมตามแบบอินเดีย ทั้งดานคติความเชื่อทางศาสนา ศิลปกรรม สังคมและการปกครอง
รองรอยหลักฐานสําคัญของทวารวดีสว นใหญ คือ หลักฐานเกีย่ วกับพุทธศาสนา เนื่องจากผูคนใน
วัฒนธรรมทวารวดีเปนชาวพุทธที่เครงครัด
จึงพบหลักฐานทางพุทธศาสนากระจายตัวอยูอยาง
หนาแนน ทัง้ ในพื้นทีเ่ ปนศูนยกลางวัฒนธรรมทวารวดี (ภาคกลางตอนลางและภาคตะวันตกของ
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ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 118-

121.
17

ฌอง บวสเซอลิเยร, “เมืองอูทองและความสําคัญของเมืองอูทองในประวัติศาสตร
ไทย,” แปลโดย อุไรศรี วรศะริน, โบราณวิทยาเรื่องเมืองอูทอง, 3.

29
ไทย) และรวมถึงพื้นที่ที่วัฒนธรรมทวารวดีแผไปถึงดวย 18 แมวาจะมีรอ งรอยของศาสนาพราหมณ
ในสมัยทวารวดีอยูบางก็ตาม แตคงจะมีความสําคัญเปนรองพุทธศาสนาอยางเดนชัด
สันนิษฐานวา วัฒนธรรมทวารวดี นาจะสิ้นสุดลงในชวงราวๆพุทธศตวรรษที่ 16 โดยมี
สมมติฐานวา อาจเกิดจากการที่วัฒนธรรมเขมรของอาณาจักรกัมพูชา ไดแผลงมายังพืน้ ที่ภาคกลาง
และภาคตะวันตกของประเทศไทย แลวเขามามีอิทธิพลในพื้นที่นแี้ ทนที่วัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งได
ถูกกลืนหายไปในที่สุด19
รองรอยหลักฐานทางพุทธศาสนาในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
พุทธศาสนา เปนรากฐานที่สําคัญอยางหนึ่งของอารยธรรมอินเดีย ที่ไดแผเขามาจนฝง
รากและสงอิทธิพลเปนอยางมากตอวัฒนธรรมของดินแดนแถบนี้ จนกอใหเกิดวัฒนธรรมทวารวดี
ขึ้นมา สําหรับพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนซึ่งเปนพื้นที่ “ศูนยกลาง” ของวัฒนธรรมทวารวดี
นั้น ไดมีการคนพบรองรอยหลักฐานการเผยแผและเจริญขึ้นของพุทธศาสนาเปนอยางมาก ตั้งแต
ชวงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรจนถึงยุครุงเรืองของวัฒนธรรมทวารวดี ชวงราวพุทธศตวรรษที่ 1116 ซึ่งหลักฐานดังกลาวสามารถนํามากลาวไดพอสังเขปโดยแยกเปนหัวขอตางๆไดดงั นี้
หลักฐานทางดานเอกสาร
มีเอกสารโบราณหลายฉบับระบุไววา มีการเผยแผพุทธศาสนาจากอินเดีย เขามายังดิน
แดนที่เรียกวา “สุวรรณภูม”ิ ซึ่งเชื่อกันวาคือบริเวณพืน้ ทีข่ องประเทศไทยนั่นเอง ตั้งแตชวงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 3 แลว ซึ่งตรงกับรัชกาลพระเจาอโศกมหาราช แหงราชวงศโมริยะ เอกสารสําคัญที่
กลาวถึงเรื่องนี้ ไดแก “คัมภีรสมันตปาสาทิกา” (อรรถกถาพระวินยั ปฎก) ซึ่งพระพุทธโฆสะ (พระ
พุทธโฆษาจารย) เปนผูเรียบเรียงขึ้นในเกาะลังกา ชวงราวๆพุทธศตวรรษที่ 10 20 โดยกลาวไวใน
สวนของ “พาหิรนิทาน” วา หลังจากพระโมคคัลลีบุตรติสสะ รวมกับพระอรหันตเถระทั้งหลาย
ประชุมทําสังคายนาพระไตรปฎก (ครั้งที่ 3) ณ เมืองปาฎลีบุตร ภายใตพระบรมราชูปถัมภของพระ
เจาอโศกมหาราช จนสําเร็จเรียบรอยแลว ก็ไดจดั พระภิกษุเปนสมณทูตไปเผยแผพุทธศาสนายังแวน
แควนดินแดนตางๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ประเทศอินเดีย โดยมีการระบุนามพระภิกษุและเสนทางที่
18

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 206.
19
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ. 2000 (กรุงเทพฯ:
สมาคมประวัติศาสตร, 2535), 26.
20
สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัตวิ รรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา (กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 292-294.

30
จะเดินทางไปเผยแผไว 9 ทาง ในจํานวนเสนทางเหลานี้ ก็มีการบันทึกไววา “พระโสณะ และพระ
อุตตระ” เปนสมณทูตที่ถูกสงมาเผยแผพุทธศาสนายังดินแดน “สุวรรณภูมิ”21
ขอความตอนนี้ก็ถูกกลาวไวใน “คัมภีรมหาวงศ” ซึ่งพระมหานามผูเปนเรียบเรียงขึ้นใน
เกาะลังกาเชนกัน โดยขอความนี้ปรากฏอยูใ นตอน “นานาปเทสปสาทปริเฉทที่ 12” มีเนื้อความระบุ
ไวเหมือนกันกับในคัมภีรสมันตปาสาทิกา22
แมจะเคยมีการแปลความวา “สุวรรณภูมิ” นาจะหมายถึง เมืองนครปฐม ในภาคกลาง
ของประเทศไทย23 และเปนที่เชื่อถือมายาวนานก็ตาม แตยงั ขาดหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอ
เนื่องจากการศึกษาทางดานโบราณคดีจนถึงปจจุบันนี้ ก็ยงั ไมเคยมีการคนพบหลักฐานทางดานพุทธ
ศาสนาในดินแดนประเทศไทย ที่มีอายุเกาแกถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 3 เลย ซึ่งหลักฐานเกีย่ วกับพุทธ
ศาสนาที่เกาทีส่ ุดในประเทศไทย ก็มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 8-10 เทานั้น24
อยางไรก็ตาม จากหลักฐานเกีย่ วกับการติดตอคาขาย ระหวางชุมชนโบราณในพืน้ ที่ลุม
แมน้ําแมกลองและทาจีนกับอินเดีย ที่มมี ายาวนานตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ตรงกับ
สมัยราชวงศโมริยะในอินเดีย ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่แหลงโบราณคดีบานดอน
ตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี (ดังไดกลาวมาแลว) และแหลงโบราณคดีอื่นๆอีกหลายแหง จึงอาจ
สันนิษฐานไดวา เมื่อพระเจาอโศกมหาราชสงสมณทูตมาเผยแผพุทธศาสนา ยังดินแดนสุวรรณภูมิ
ตามที่ระบุไวในเอกสารโบราณเหลานัน้ สมณทูตยอมตองรวมเดินทางมากับพอคา ตามเสนทาง
การคาแตเดิมดวย และสรุปไดวา “สุวรรณภูม”ิ นาจะหมายถึง เมืองทาหรือศูนยกลางการคาโบราณ
แหงใดก็ตามในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มบี ทบาทติดตอคาขายกับอินเดียมาตั้งแตสมัย
ราชวงศโมริยะแลว เชน แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร เปนตน25

21

“ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล พาหิรนิทานวรรณนา,” พระวินัยปฎก เลม 1 ภาค 1 มหา
วิภังค ปฐมภาค และอรรถกถา (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 118-120.
22
พระยาธรรมปรีชา, ผูแปล, “คัมภีรมหาวงศ,” วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม 1
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), 183.
23
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย (พระนคร: ศิลปาบรรณา
คาร, 2513), 34.
24
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 148149.
25
เรื่องเดียวกัน, 154.

31
หลักฐานทางดานเอกสารอีกประเภทหนึ่ง ที่พบในพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
และบงบอกถึงอารยธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏขึ้นในบริเวณนี้ได ก็คือ “จารึก” ซึ่งในพืน้ ที่
ดังกลาวนี้ มีการคนพบจารึกที่สําคัญหลายหลัก เชน
1. จารึกคาถาเย ธมฺมาฯ เปนจารึกที่พบแพรหลายเปนอยางมาก ตามชุมชนโบราณตางๆ
ในพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน เชน ที่เมืองนครปฐมโบราณ พบจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ ไมต่ํา
กวา 5 หลัก บนวัสดุทแี่ ตกตางกัน ทั้งที่เปนจารึกบนแผนหิน แผนอิฐ หรือจารึกสวนกานฉัตรของ
สถูปศิลา สวนที่เมืองราชบุรี พบจารึกเชนนีอ้ ยูบนดานหลังพระพุทธรูปศิลา เปนตน สวนใหญจารึก
กลุมนี้จะใชอกั ษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 26 แตก็มีบางทีใ่ ชอักษรปลลวะกลาย หรือ
หลังปลลวะแลว นิยมจารึกเปนภาษาบาลี ซึ่งขอความที่จารึกนี้ เปนคาถาที่สําคัญในพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท วาดวยเรื่องหัวใจของอริยสัจสี่ ความวา
เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา
เตสํ เหตุ ตถาคโต อาห
เตสฺจโย นิโรโธ จ
เอวํ วาที มหาสมโณ ฯ
มีความหมายวา
“ธรรมทั้งหลาย มีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตไดตรัสถึงเหตุเหลานั้น
เมื่อสิ้นเหตุเหลานั้นจึงจักดับทุกขได พระมหาสมณะมีวาทะตรัสสอนเชนนี้เสมอ”
คาถาดังกลาวนี้ปรากฏอยูใ นพระวินยั ปฎก มหาวรรค มหาขันธกะ 27 และมีอยูใ นคัมภีร
ทางพุทธศาสนาฉบับอื่นอีกหลายแหง การจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ ลงบนวัตถุตางๆเชนนี้ เปนความ
นิยมของชาวพุทธในประเทศอินเดีย ชวงพุทธศตวรรษที่ 9-13 และความนิยมนีก้ ็ไดแผเขามาใน
ดินแดนประเทศไทยดวย28
2. จารึกพระธรรมจักร พบในเขตจังหวัดนครปฐม พระวรวงศเธอพระองคเจาภาณุพันธุ
ยุคลประทานยืมใหจดั แสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ลักษณะเปนจารึกที่ปรากฏอยู
ตามสวนตางๆของธรรมจักรศิลาชิ้นหนึ่ง ใชอักษรปลลวะ ภาษาบาลี มีเนื้อหาอธิบายความหมาย
ของอริยสัจสี่ เชน ญาณ 3 ประการ, อัตถประโยชน 4 อยางของมรรค เปนตน ขอความเหลานี้ นาจะ
นํามาจากพระสุตตันตปฎก และคัมภีรภ าษาบาลีบางเลมในพุทธศาสนานิกายเถรวาท เชน คัมภีร
26

กองแกว วีระประจักษ, “จารึกและรูปแบบอักษรในจารึก,” จารึกในประเทศไทย เลม
1 อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529), 22.
27
“สารีปุตตโมคคัลลานปพพชา,” พระวินัยปฎก เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถกถา
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 123.
28
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 169.

32
ปฏิสัมภิทามัคค และวิสุทธิมัคค 29 ซึ่งเปนผลงานที่พระพุทธโฆสะเรียบเรียงไวทเี่ กาะลังกา ในชวง
ราวพุทธศตวรรษที่ 1030
3. จารึกวัดโพธิ์ราง เปนชิน้ สวนหินชนวนแตกหัก 2 ชิ้น คนพบทีว่ ดั โพธิ์ราง อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ชิ้นหินดังกลาวมีคําจารึกปรากฏอยูอยางเปนระเบียบ เปนตัวอักษรปลลวะ ภาษา
มอญโบราณ ถือกันวาเปนจารึกภาษามอญโบราณที่เกาแกที่สุดเทาที่เคยคนพบ 31 เนื้อความกลาวถึง
การอุทิศที่ดิน พืชพันธุ วิหาร รวมทั้งขาวของตางๆ ใหแกศาสนสถาน โดย “โทง” หรือคนทรงเจา
ตามความเชื่อของมอญ ซึ่งจากขอความในจารึกนี้ เปนตัวอยางที่สะทอนใหเห็นถึงคติความเชื่อเรื่อง
การทําบุญในพุทธศาสนาของผูคนในสมัยทวารวดีได32
หลักฐานทางดานโบราณสถาน
จากการศึกษาคนควาทางโบราณคดีเปนเวลาหลายทศวรรษ ทําใหมกี ารคนพบหลักฐาน
เกี่ยวกับโบราณสถานทางพุทธศาสนาที่จัดวาเปน “แบบทวารวดี” จํานวนมาก ตามชุมชนโบราณ
ตางๆหลายแหงในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน บงบอกถึงการเปน “ศูนยกลางทางพุทธศาสนา”
ในสมัยประวัติศาสตรตอนตนของชุนชนโบราณในพืน้ ที่แถบนี้ไดอยางชัดเจน โบราณสถานทาง
พุทธศาสนาสมัยทวารวดีที่สาํ คัญ ไดแก
1. เจดียจุลปะโทน ตั้งอยูตรงใจกลางเมืองนครปฐมโบราณ โบราณสถานแหงนี้ไดรับ
ความสนใจจากนักวิชาการ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปนอยางมาก โดยเริ่มตั้งแตมีการขุดแตง
โดยนายปแอร ดูปองต (Pierre Dupont) ในป พ.ศ.2482 หลังจากนั้นกรมศิลปากรก็ไดขุดแตง
เพิ่มเติมอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งผลจากการขุดแตงพบวา เจดียจ ุลปะโทนนาจะมีการสรางและบูรณะซอม
แซมครั้งใหญถึง 3 ครั้ง ลักษณะทางสถาปตยกรรมเปนเจดียที่มแี ผนผังรูปสี่เหลี่ยม โดยสมัยที่ 1 มี
การสรางลานประทักษิณลอมรอบพรอมบันไดทางขึ้นทัง้ 4 ดาน ถัดขึน้ มาเปนองคเจดียซึ่งผนังมีซุม
29

ยอรช เซเดส, “พระธรรมจักรศิลา จารึกภาษาบาลี ไดมาจากจังหวัดนครปฐม,” ทรง
แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล และ ฉ่ํา ทองคําวรรณ ประชุมจารึกภาคที่ 2 จารึกทวารวดี ศรี
วิชัย ละโว, พิมพครั้งที่ 2 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2504), 46-52.
30
สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัตวิ รรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, 291.
31
“จารึกวัดโพธิ์ราง,” จารึกในประเทศไทย เลม 2 อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธ
ศตวรรษที่ 12-21 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529), 28-29.
32
ยอรช เซเดส, “คําบรรยายของศาสตราจารยยอรช เซเดส เรื่อง จารึกที่วัดโพ (ราง)
จังหวัดนครปฐม,” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล และ ฉ่ํา ทองคําวรรณ ประชุมจารึกภาค
ที่ 2 จารึกทวารวดี ศรีวิชยั ละโว, 53-58.

33
ประดิษฐานพระพุทธรูปทุกดาน ตอมาในสมัยที่ 2 มีการยกพืน้ ลานประทักษิณใหมขึ้นไปจนถึง
ระดับเดียวกับซุมพระพุทธรูปบนผนัง พอถึงสมัยที่ 3 ก็มีการสรางสวนฐานใหมหมด ครอบทับฐาน
และลานประทักษิณแตเดิมทั้งหมด ทั้งยังไดสรางสถูปจําลองไวตรงมุมทุกมุมอีกดวย33
ความสําคัญของเจดียจุลประโทน อยูท ี่การคนพบภาพประติมากรรมเลาเรื่อง ทั้งที่เปน
ดินเผาและปูนปน ประดับอยูโดยรอบลานประทักษิณในสมัยที่ 1 เปนภาพเลาเรื่องทางพุทธศาสนา
ซึ่งมีนักวิชาการทําการศึกษาไวแลว คือ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ ซึ่งไดสรุปไววา ภาพเหลานี้สรางขึ้นจาก
เรื่องราวในคัมภีรอวทาน ภาษาสันสกฤต ของนิกายสรรวาสติวาท (นิกายหีนยานกลุมหนึ่งทีใ่ ช
ภาษาสันสกฤต) และสันนิษฐานวานิกายดังกลาวนีเ้ จริญขึ้นในรัฐทวารวดี ชวงราวพุทธศตวรรษที่
12-13 และยังแพรหลายมากที่สุดในเอเชียอาคเนยอกี ดวย 34 ตอมาก็มกี ารเสนอแนวความคิดที่ตาง
ออกไปโดย ดร.นันทนา ชุตวิ งศ ซึ่งสรุปไววา เนื้อหาของภาพเลาเรื่องเหลานี้ ไมไดมเี ฉพาะในคัมภีร
ของนิกายสรรวาสติวาทเทานั้น แตเปนนิทานดั้งเดิมในอินเดียอยูแลว ซึ่งพุทธศาสนาทั้งนิกายเถร
วาทและนิกายสรรวาสติวาท ก็ไดนํามารวบรวมไวในคัมภีรของทั้งสองนิกาย ในฐานะของ “ชาดก”
หรือเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจานัน่ เอง และเปนตนเคาที่ทําใหเกิดเปนภาพเลาเรื่อง “ชาดก” ที่
เจดียจ ุลปะโทนแหงนี35้
2. เจดียวัดพระเมรุ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองนครปฐมโบราณ (อยูทางทิศใตของ
องคพระปฐมเจดีย) จากการขุดแตงโดยนายปแอร ดูปองต พบวา เจดียแ หงนี้มแี ผนผังรูปสี่เหลี่ยม มี
หองคูหาอยูทั้ง 4 ดานรอบแกนกลาง ซึ่งนาจะเคยเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ หอยพระบาท
ขนาดใหญทั้ง 4 ดาน จากลักษณะแผนผังของโบราณสถานแหงนี้ อาจเปรียบเทียบไดกับแผนผังของ
โบราณสถานทางพุทธศาสนาที่ปาหรรปูร (Paharpur) ในแควนเบงกอล ประเทศอินเดีย และวิหาร
อานันทะ ที่เมืองพุกาม ประเทศพมา36
3. กลุมโบราณสถานที่เมืองอูทอง จากการดําเนินงานทางโบราณคดีในพื้นที่เมืองโบราณ
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการคนพบโบราณสถานเปนจํานวนมาก ทั้งในตัวเมืองที่มีคูน้ําคันดิน
33

Pierre Dupont, L’Archéologie Mône de Dvâravatî (Paris: École Française
d’Extrême-Orient, 1959), 65-98.
34
ดูรายละเอียดใน พิริยะ ไกรฤกษ, พุทธศาสนนิทานทีเ่ จดียจ ุลปะโทน, ทรงแปลโดย
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพระจันทร, 2517)
35
นันทนา ชุติวงศ, “ภาพชาดกที่เจดียจ ุลปะโทน,” ศิลปากร 21, 4. (พฤศจิกายน,
2520): 28-56.
36
Pierre Dupont, L’Archéologie mône de Dvâravatî, 29-64.

34
ลอมรอบ และพื้นที่รอบนอกตัวเมือง กรมศิลปากรรวมกับศาสตราจารยฌอง บวสเซอลีเยร (Jean
Boisselier) ไดทําการขุดแตงโบราณสถานเหลานี้ เริ่มตั้งแต พ.ศ.2506 เปนตนมา พบวาสวนใหญจะ
เปนเจดียหรือวิหารทางพุทธศาสนา ตัวอยางเชน
3.1 เจดียหมายเลข 1 ตั้งอยูนอกคูเมืองดานทิศตะวันออก จากการขุดแตงพบวา เดิม
เปนเจดียแ ผนผังรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญในสมัยทวารวดี ตอมาก็มีรอ งรอยการสรางเจดียขนาดใหญ
ซอนทับลงไปอีกในชวงสมัยอยุธยา ที่นมี่ ีการคนพบแผนอิฐมีลวดลายเขียนสีสมัยทวารวดี ซึง่
สันนิษฐานวานาจะเปนรองรอยของการทํา “พิธีวางศิลาฤกษ”37
3.2 เจดียหมายเลข 11 ตั้งอยูนอกคูเมืองดานทิศตะวันตก ตรงเชิงเขาคําเทียม จากการ
ขุดแตงพบวา มีการสรางเสาหินสําหรับประดิษฐานธรรมจักรศิลา ปกไวดานหนาเจดียด วย ซึ่ง
เหมือนกับในประเทศอินเดีย ทั้งยังไดมีการขุดคนพบพระพุทธรูปสําริดสมัยทวารวดี ประติมากรรม
รูปพระโพธิสัตว (?) และพระพิมพดนิ เผารูปพระสาวกหลายชิ้นอีกดวย38
4. กลุมโบราณสถานที่เมืองคูบัว เมืองคูบัวเปนเมืองโบราณที่สําคัญมากแหงหนึง่ ในเขต
ลุมแมน้ําแมกลองตอนลาง มีการสํารวจพบโบราณสถานสมัยทวารวดีทั้งภายในเขตคูน้ําคันดินของ
เมือง และบริเวณโดยรอบตัวเมือง เปนจํานวนถึง 44 แหง และไดมกี ารขุดแตงไปบางสวนแลวโดย
กรมศิลปากร โบราณสถานที่สําคัญไดแก
4.1 โบราณสถานหมายเลข 1 ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกคูเมือง จากการขุด
แตงไดคนพบผอบทองคําบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งครอบดวยผอบเงินฝาเปนลายดอกบัว บรรจุ
อยูในกลองรูปสี่เหลี่ยมที่ใตฐานเจดีย ซึ่งแสดงใหเห็นถึง คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาและสราง
เจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้น ไดปรากฏขึ้นแลวตั้งแตสมัยทวารวดีอยางชัดเจน39
4.2 โบราณสถานหมายเลข 39 และ 40 ตั้งอยูที่บานหนองเกษร นอกเขตคูเมืองทางดาน
ทิศตะวันออก สันนิษฐานวานาจะเปนศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน เนือ่ งจากไดคน พบ
ประติมากรรมดินเผารูปพระโพธิสัตวในคติของนิกายมหายานจํานวนหลายชิ้น ซึ่งเปนหลักฐาน
สําคัญบงบอกถึง ความเจริญของพุทธศาสนานิกายมหายานในสมัยทวารวดีไดเปนอยางดี40

37

สมศักดิ์ รัตนกุล, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานเมืองเกาอูทอง
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (พระนคร: กรมศิลปากร, 2509), 22-24.
38
เรื่องเดียวกัน, 16-17.
39
สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบวั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 36.
40
เรื่องเดียวกัน, 29, 33.

35
5. แหลงโบราณคดีบนเทือกเขางู เทือกเขางูเปนแนวภูเขาหินปูน ตัง้ อยูทางทิศตะวันตก
ของตัวเมืองราชบุรี ที่นี่มีรองรอยการดัดแปลงถ้ําตามธรรมชาติ เพื่อใชเปนศาสนสถานทางพุทธ
ศาสนามาตั้งแตสมัยทวารวดีแลว โดยไดแนวความคิดมาจาก การสรางศาสนสถานประเภทถ้ําใน
ประเทศอินเดีย ซึ่งนิยมสรางกันมากในชวงสมัยคุปตะ-หลังคุปตะ สําหรับถ้ําที่เปนพุทธสถานสมัย
ทวารวดีบนเทือกเขางูมีทั้งหมด 4 ถ้ํา ไดแก
5.1 ถ้ําฤๅษี ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา ภายในถ้ํามีการแกะสลักผนังเปนพระพุทธรูปขนาด
ใหญประทับนัง่ แบบปรลัมพปาทาสนะ (นัง่ หอยพระบาท) แสดงปางวิตรรกมุทรา ตรงที่วางระหวาง
พระบาท มีจารึกอักษรปลลวะ สมัยพุทธศตวรรษที่ 11-12 เปนภาษาสันสกฤต กลาวถึง “พระศรี
สมาธิคุปตะ” ซึ่งนาจะเปนชือ่ ของพระสงฆหรือนักบวชในพุทธศาสนา และอาจจะเปนผูสรางศาสน
สถานในถ้ําแหงนี้
5.2 ถ้ําฝาโถ ตั้งอยูหางจากถ้ําฤๅษีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 250 เมตร ที่ผนังถ้ํามี
การแกะสลักเปนพระพุทธไสยาสนองคใหญ หันพระเศียรมาทางปากถ้ํา เหนือขึน้ ไปมีภาพปูนปน
รูปตนสาละและรูปเทวดามาชุมนุมนมัสการพระพุทธเจา ซึ่งหมายถึง เหตุการณพุทธประวัติตอน
เสด็จดับขันธปรินิพพาน คลายกับที่ถ้ําอชันตา (Ajanta) ทางภาคตะวันตกของอินเดีย
5.3 ถ้ําจีน ตั้งอยูบนไหลเขาสูงจากพื้นดินประมาณ 60 เมตร ที่ผนังภายในถ้ํามีรองรอย
การแกะสลักพระพุทธรูปประทับนั่งแบบปรลัมพปาทาสนะสมัยทวารวดี แตยังไมแลวเสร็จ และถูก
พอกปูนทับกลายเปนพระพุทธรูปปางสมาธิในสมัยอยุธยา
5.4 ถ้ําจาม ตั้งอยูบนไหลเขาที่สูงขึ้นจากถ้ําจีนไปทางทิศตะวันตก ที่ผนังภายในถ้ํา
ดานทิศเหนือ มีรองรอยการแกะสลักและการปนปูนประดับเปนภาพพุทธประวัติ ตอนแสดงยมก
ปาฏิหาริยใตตน มะมวงที่เมืองสาวัตถี แตชํารุดไปมากจนเหลือแตรองรอยของพุมยอดตนมะมวง
และพระพุทธรูปที่แสดงมุทราเปนคูๆดานบนสุดเทานั้น สวนผนังดานตรงขามมีพระพุทธรูปปาง
ไสยาสนคลายกับที่ถ้ําฝาโถ41
หลักฐานทางดานโบราณวัตถุ
เนื่องจากบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ถือไดวา เปนพื้นที่ “ศูนยกลาง” ของวัฒน
ธรรมทวารวดีที่เจริญขึ้นในชวงสมัยประวัติศาสตรตอนตน และเปนที่ตั้งของชุมชนโบราณที่นับถือ
พุทธศาสนาหลายแหง จึงทําใหคนพบหลักฐานประเภทโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก
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พิริยะ ไกรฤกษ, “ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่บริเวณถ้ําเขางู จังหวัดราชบุรี,” ศิลป
และโบราณคดีในประเทศไทย เลม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2518), 77-93.

36
ในพื้นทีแ่ ถบนี้ ซึ่งเปนสิ่งที่เนนย้ําถึงความเจริญรุงเรืองทางพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีไดเปนอยาง
ดี หลักฐานทางดานโบราณวัตถุที่สําคัญไดแก
1. ประติมากรรมนูนต่ําอิทธิพลศิลปะอมราวดี ที่เมืองอูทอง ลักษณะเปนประติมากรรม
ดินเผา รูปพระภิกษุกําลังอุม บาตรสามรูป พระภิกษุแตละรูปครองจีวรหมคลุมและมีริ้วจีวรขนาด
ใหญ คลายกับพระพุทธรูปในศิลปะอินเดียแบบอมราวดี (พุทธศตวรรษที่ 8-10) การที่ประติมา
กรรมชิ้นนี้ทําดวยดินเผา จึงนาจะเปนของที่สรางขึ้นในเมืองโบราณแหงนี้เอง และอาจใชเปนชิ้น
สวนประดับสถาปตยกรรมแหงใดแหงหนึง่ ดวย สามารถกําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษที่ 9-1042
นอกจากรูปพระภิกษุอุมบาตรแลว ยังไดพบชิ้นสวนประติมากรรมปูนปนพระพุทธรูป
นาคปรก ประทับนั่งแบบปรยังกาสนะโดยไขวขอพระบาทกันอยางหลวมๆ ตามแบบศิลปะอินเดีย
แบบอมราวดีอีกดวย ซึ่งนาจะมีอายุรว มสมัยกับประติมากรรมพระภิกษุอุมบาตรดังกลาวนี้ดว ย
ประติมากรรมดินเผาและปูนปนดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นถึง ความสําคัญของเมืองอูทอง
ในฐานะที่เปนแหลงโบราณคดีรุนแรกๆทีป่ รากฏรองรอยพุทธศาสนา และมีความสัมพันธกับแหลง
ศูนยกลางพุทธศาสนาในลุมแมน้ํากฤษณา-โคทาวรี ทางภาคตะวันออกเฉียงใตของอินเดียอีกดวย
2. พระพุทธรูปประทับนัง่ แบบปรลัมพปาทาสนะขนาดใหญ จากเมืองนครปฐม ถือวา
เปนประติมากรรมชิ้นสําคัญในสมัยทวารวดี พระพุทธรูปกลุมนี้มีอยู 4 องค แกะสลักจากหินสีขาว
กอนใหญ ขนาดสูงประมาณ 4 เมตร เดิมอยูที่โบราณสถานวัดพระเมรุ เมืองนครปฐม สันนิษฐานวา
นาจะประดิษฐานอยูในหองคูหาทั้งสี่ดานของแกนกลางเจดีย ตอมาก็ไดถูกเคลื่อนยายไปยังทีต่ างๆ
หลายแหง ปจจุบันประดิษฐานอยูที่วดั พระปฐมเจดีย 2 องค อยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
1 องค และที่พพิ ิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา 1 องค
ลักษณะของพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทกลุมนี้จะเหมือนกันทุกองค กลาวคือ
พระหัตถขวาแสดงปางวิตรรกมุทรา สวนพระหัตถซายวางหงายอยูเหนือพระชงฆ ครองจีวรหม
เฉียงไมมีริ้ว มีชายจีวรตกลงมาดานหนาตรงกึ่งกลางพระชงฆลักษณะเปนวงโคง ซึ่งคลายกับ
พระพุทธรูปนัง่ หอยพระบาทในศิลปะอินเดียแบบคุปตะ 43 การที่นิยมสรางพระพุทธรูปนั่งหอยพระ
บาทขนาดใหญเชนนี้ อาจแสดงถึงการรับอิทธิพลการสรางประติมากรรมตามคติของนิกายมหายาน
เขามาในวัฒนธรรมทวารวดีดวย เนื่องจากพระพุทธรูปลักษณะเดียวกันนี้ มีปรากฏอยูตามถ้ําพุทธ
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หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 2.
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ศักดิ์ชัย สายสิงห, ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 117.
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สถานในนิกายมหายานหลายแหง ทางภาคตะวันตกของอินเดีย เชน ถ้ําอชันตา ถ้ําเอลโลรา ถ้ําการลี
เปนตน44
3. แผนหินแกะสลักภาพเลาเรื่องพุทธประวัติตอน “มหาปาฏิหาริย”
เหตุการณพุทธประวัติตอน “มหาปาฏิหาริย” เปนตอนที่ไดรับความนิยมมากในศิลปะ
ทวารวดี ดังจะเห็นไดจากแผนหินแกะสลักภาพพุทธประวัติตอนดังกลาว หลายชิน้ จากเมืองนคร
ปฐม เชน แผนหินแกะสลักที่อยูดานหลังฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม และแผน
หินแกะสลักจากวัดจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แตเดิมนํามาจากเมืองนครปฐม) เปนตน
องคประกอบภาพของแผนหินแกะสลักเหลานี้ สรางขึ้นตามเรื่องพุทธประวัติทปี่ รากฏ
ในคัมภีรภ าษาบาลีของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ดังเชนใน “คัมภีรธัมมปทัฏฐกถา” (อรรถกถา
ธรรมบท)45 ซึ่งไดกลาวถึง การที่พระพุทธเจาทรงกระทํา “มหาปาฏิหาริย” เพื่อปราบพวกเดียรถีย ณ
โคนตนคัณฑามพฤกษ (ตนมะมวง) ที่เมืองสาวัตถี โดยทรงเนรมิตพระพุทธนิรมิตในอากัปกิริยา
ตางๆเปนจํานวนมาก ซึ่งจะแสดงปางที่คลายกันเปนคูๆ เรียกวา “ยมกปาฏิหาริย” และทรงแสดง
ธรรมตอพุทธบริษัททั้งปวง
สําหรับแผนหินแกะสลักเหลานี้ ตรงกลางของภาพ มักจะทําเปนรูปพระพุทธรูปปาง
วิตรรกมุทรา ประทับนั่งทาปรลัมพปาทาสนะบนบัลลังกรูปสิงห ภายใตตนมะมวงซึ่งตามกิ่งกาน
สาขาจะมีพระพุทธรูปแสดงปางตางๆเปนจํานวนมาก ดานลางมีภาพบุคคลตางๆซึ่งหมายถึง เหลา
พุทธบริษัทที่มาเฝาชมพระบารมี รวมทั้งเหลาเดียรถียทกี่ ําลังพายแพดว ย
4. ธรรมจักร
ธรรมจักร เปนสัญลักษณทางพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ที่พบแพรหลายมากในวัฒนธรรม
ทวารวดี โดยเฉพาะอยางยิ่งตามเมืองโบราณตางๆ ในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ธรรมจักร
เปนเครื่องหมายของการประกาศพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา โดยสลักเปนรูปวงลออยาง
ลอเกวียน และมักจะมีรูปกวางหมอบประกอบอยูด วย ซึ่งสื่อความหมายถึงเหตุการณพุทธประวัติ
ตอน “ปฐมเทศนา” ที่เกิดขึ้น ณ ปาอิสิปปตนมฤคทายวัน (ปากวาง) การทํารูปธรรมจักรเปน
สัญลักษณทางพุทธศาสนา มีมาแลวตั้งแตสมัยพระเจาอโศกมหาราช แหงราชวงศโมริยะ โดยทํา
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ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 163-
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“ธัมมปทัฏฐกถา พุทธวรรควรรณนา,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถา
ธรรมบท เลมที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 287-322.

38
เปนรูปวงลอธรรมจักรประดิษฐานบนยอดเสาหิน ตอมาในศิลปะอมราวดีและคุปตะ ก็มีการทํารูป
ธรรมจักรเชนนี้ดวย ซึ่งนาจะเปนตนแบบใหแกการสรางธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีสืบมา46
ศูนยกลางสําคัญที่พบธรรมจักรเปนจํานวนมาก ไดแก เมืองนครปฐม เมืองอูทอง เปน
ตน โดยเฉพาะที่นครปฐม ซึ่งเปนแหลงทีพ่ บธรรมจักรศิลาเปนจํานวนมากที่สุด ทั้งยังมีขนาดใหญ
กวาที่พบในแหลงอื่นๆดวย ลักษณะของธรรมจักรสมัยทวารวดีนั้น เปนหินแกะสลักเปนรูปวงลอ มี
ซี่ กง และกําแบบลอเกวียน และมักจะมีรปู กวางหมอบเคียงขางเสมอ ลวดลายบนธรรมจักรมักจะ
เปนลายพันธุพ ฤกษาที่ไดรบั อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะ บางครั้งก็มีจารึกคาถาทางพุทธศาสนา
ปรากฏอยูดวย จากการขุดแตงโบราณสถานที่เมืองอูทอง ไดพบหลักฐานวา ธรรมจักรศิลาเชนนี้
ประดิษฐานอยูบนยอดเสาศิลา 47 เชนเดียวกับในประเทศอินเดีย ซึ่งเปนหลักฐานถึงการรับคติความ
เชื่อเกี่ยวกับการทํารูปธรรมจักรเพื่อเปนสัญลักษณทางพุทธศาสนา มาจากประเทศอินเดียดวย
จากหลักฐานที่กลาวมานี้ สรุปไดวา พืน้ ที่บริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ซึ่งถือวา
เปน “ศูนยกลาง” ของวัฒนธรรมทวารวดีนั้น เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา มาตั้งแต
ยุคแรกเริ่มที่พทุ ธศาสนาไดเผยแผเขามายังดินแดนประเทศไทยแลว แมวาจะมีหลักฐานเอกสาร
โบราณกลาวถึง การสงสมณทูตจากอินเดียมาเผยแผพทุ ธศาสนายัง “สุวรรณภูมิ” ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 3 แตหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆที่คนพบในดินแดนแถบนี้ บงชี้วามีรองรอย
การนับถือพุทธศาสนาปรากฏขึ้นเปนครั้งแรกในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 ซึ่งเปนชวงเวลาที่
อินเดียมีการติดตอกับชุมชนโบราณในภูมภิ าคนี้เปนอยางมาก ซึ่งอิทธิพลของวัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนาจากอินเดีย ก็เปนพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่งในการกอกําเนิด “วัฒนธรรมทวารวดี” ซึ่งเปน จาก
หลักฐานทั้งที่เปนจารึก โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพุทธศาสนาสมัยทวารวดีที่พบในพื้นทีแ่ ถบนี้
แสดงใหเห็นถึงการสรางสรรคสิ่งตางๆ โดยไดรับแนวความคิดมาจากคติความเชื่อทางพุทธศาสนา
ตามแบบอินเดีย ทั้งยังเปนสิ่งที่บงบอกถึงความสําคัญของพุทธศาสนา ในฐานะที่เปน “ศาสนาหลัก”
ของวัฒนธรรมทวารวดีไดอยางชัดเจนอีกดวย
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ศักดิ์ชัย สายสิงห, ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 151.
47
สมศักดิ์ รัตนกุล, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานเมืองเกาอูทอง
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร,ี 16-17.

บทที่ 4
พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
การจัดกลุมพระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
จากการสํารวจขอมูลพบวา พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีที่พบในเขตลุมแมน้ําแมกลอง
และทาจีน ซึ่งเก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และในความครอบครองของเอกชน เชน วัด
ตางๆ มีอยูเปนจํานวนมากและมีความหลากหลาย ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยนี้ จึงไดจัดจําแนกกลุม
พระพิมพเหลานี้โดยพิจารณาจากรูปลักษณและองคประกอบภาพเปนสําคัญ แบงออกไดเปน 5 กลุม
คือ พระพิมพรูปพระพุทธเจาองคเดียว, รูปพระพุทธเจากับสถูป, รูปพระพุทธเจากับบุคคลอื่น, รูป
พระพุทธเจาหลายองค และพระพิมพรูปอืน่ ๆ
กลุมที่ 1 พระพิมพแบบที่มรี ูปพระพุทธเจาองคเดียว แบงยอยออกเปน 7 แบบ ไดแก
1.1 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราองคเดียว ตัวอยางเชน พระพิมพจากบริเวณ
เมืองนครปฐม จัดแสดงอยูในหองทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร (ภาพที่ 1)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธรูปประทับนั่งแบบวัชราสนะ (Vajrasana)
บนฐานรูปกลีบบัว แลเห็นฝาพระบาททั้งสองขาง พระหัตถแสดงปางธยานมุทรา (Dhyana Mudra)
หรือปางสมาธิ ครองจีวรหมเฉียง รอบพระวรกายมีประภามณฑลแผเปนรูปเปลวไฟโดยรอบ
นอกจากแบบนี้แลว ยังมีพระพิมพที่มลี ักษณะคลายคลึงกันนี้ อีกแบบหนึ่ง ไดแก พระ
พิมพที่พบในแหลงโบราณคดีพงตึก ปจจุบันเก็บรักษาอยูที่วัดดงสัก อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาดกวาง 12 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร (ภาพที่ 2) ซึ่งพระพิมพองคนี้ มีองค
ประกอบสวนใหญเชนเดียวกับพระพิมพจากเมืองนครปฐม หากแตมีขอแตกตางกันบางในบางจุด
เชน ฝาพระบาทมีลายรูปจักร มีชายผาหอยออกมาดานหนาพระเพลามีริ้วซอนกันคลายจีบดาน หนา
ของผานุง รัศมีของประภามณฑลทําเปนรูปวงโคงเล็กๆตอเนื่องกัน เปนตน
1.2 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราแวดลอมดวยเครื่องสูง ตัวอยางเชน พระพิมพ
จากถ้ําฤๅษีเขางู จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี (ภาพที่ 3) และชิ้นสวนพระพิมพ
หลายชิ้น ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง และพิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดีย (ภาพที่ 4-5)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ (Paryan
kasana) บนบัลลังกที่มีฐานรูปสี่เหลี่ยมและมีพนักอยูเ บื้องหลัง พระหัตถแสดงปางธยานมุทรา ครอง
39
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จีวรหมเฉียง มีชายสังฆาฏิพาดพระอังสาขางซาย รอบพระเศียรมีประภามณฑล เหนือพระเศียรขึ้น
ไปมีฉัตรกางกัน้ และมีรองรอยของกิ่งกานสาขาของตนไม (อาจเปนตนโพธิ์) อยูเ บือ้ งหลังทั้งสอง
ขาง ดานขางพระเศียรมีรูปวงกลมขนาบขางอยู ซึ่งนาจะหมายถึง เครื่องสูงประเภทหนึ่ง สวน
ดานขางของพระวรกายก็มีจามร (แสดามยาว) ขนาบขางอยู ปลายแสหนั ออกดานนอก1
1.3 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนัง่ แสดงปางวิตรรกมุทรา ตัวอยางเชน ชิ้นสวนพระ
พิมพที่ไดจากการขุดแตงเจดียหมายเลข 21 เมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอู
ทอง (ภาพที่ 6-7)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ บนบัล
ลังกที่มีฐานรูปสี่เหลี่ยม และมีพนักอยูเบื้องหลัง พระหัตถขวายกขึ้นจีบนีว้ พระหัตถแบบวิตรรก
มุทรา (Vitarka Mudra) พระหัตถซายวางหงายไวที่พระเพลา รอบพระเศียรมีประภามณฑลรูปเปลว
ไฟอยูโดยรอบ
1.4 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทราในซุมโคง ตัวอยางเชน
พระพิมพและชิ้นสวนพระพิมพที่ไดจากการขุดแตงเจดียห มายเลข 9 เมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 8-9)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับยืนแบบสมภังค (Samabhanga)
หรือยืนตรง พระหัตถขวายกขึ้นจีบนีว้ พระหัตถแบบวิตรรกมุทรา พระหัตถซายยกขึ้นจับชายจีวร
พระวรกายครองจีวรหมคลุม มีชายจีวรยาวตกเปนรูปวงโคงใกลกับขอพระบาท รอบพระเศียรมี
ประภามณฑลรูปวงโคง องคพระประทับยืนอยูภายในซุมที่มีเสา 2 ขางและมีกรอบซุมเปนรูปวงโคง
1.5 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ ตัวอยางเชน
ชิ้นสวนพระพิมพจากบริเวณเมืองนครปฐม จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
(ภาพที่ 10)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับยืนแบบสมภังค บนฐานรูป
ดอกบัว พระหัตถทั้งสองขางยกขึ้นจีบนี้วพระหัตถแบบวิตรรกมุทรา พระวรกายครองจีวรหมคลุม
มีชายจีวรยาวตกเปนรูปวงโคงใกลกับขอพระบาท ไมมซี ุมประกอบ2
1

ตรงกับพระพิมพแบบ 3ก.1 ในงานวิจยั ของคุณนิตพิ นั ธุ ดู นิติพันธุ ศิริทรัพย, “พระ
พิมพดินเผาสมัยทวารวดีทนี่ ครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 34-35, รูปที่ 58-64.
2
ตรงกับพระพิมพแบบ 1ข.2 ในงานวิจยั ของคุณนิตพิ นั ธุ ดู เรื่องเดียวกัน, 27-28, รูปที่
31-32.
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1.6 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนตริภงั คแสดงปางวรทมุทรา ตัวอยางเชน พระ
พิมพที่ไดจากเจดียรางนอกเมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 11)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับยืนแบบตริภังค (Tribhanga)
หรือยืนเอียงพระโสณี บนฐานรูปดอกบัว พระหัตถขางขวาวางหงายลงในระดับพระโสณีคลายกับ
“วรทมุทรา” (Varada Mudra) พระหัตถซายยกขึ้นจับชายจีวรแนบกับพระอังสา พระวรกายครอง
จีวรหมเฉียง มีชายจีวรยาวพาดจากขอพระบาทดานขวาวกผานมายังพระหัตถซาย แลวปลอยตกลง
ดานขางพระวรกาย ไมมีซุมประกอบ
1.7 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนตริภังคแสดงปางวิตรรกมุทรา ตัวอยางเชน พระ
พิมพที่ไดจากการขุดแตงเจดียหมายเลข 2 เมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง
(ภาพที่ 12)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับยืนแบบตริภังค บนฐานรูป
ดอกบัว พระหัตถขวายกขึน้ งอนิ้วพระหัตถคลายกับ “วิตรรกมุทรา” พระหัตถซายวางลงแนบขาง
พระวรกาย ครองจีวรหมเฉียง มีชายจีวรยามตกเปนรูปวงโคงใกลกับขอพระบาท แลเห็นดานหลังที่
เปนสบงมีจีบยาวดานหนาเหมือนจีบผานุง
กลุมที่ 2 พระพิมพแบบที่มรี ูปพระพุทธเจากับรูปสถูป แบงยอยออกเปน 5 แบบ ไดแก
2.1 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนัง่ หอยพระบาทในซุมพุทธคยา ตัวอยางเชน พระ
พิมพจากแหลงโบราณคดีพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติราชบุรี (ภาพที่ 13)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งหอยพระบาท หรือที่เรียกวา
“ปรลัมพปาทาสนะ” (Pralambapadasana) บนบัลลังกโดยที่พระบาทมีรูปกลีบบัวรองรับ พระหัตถ
แสดงปางธรรมจักรมุทรา (Dharmacakra Mudra) พระวรกายครองจีวรหมคลุม องคพระประทับอยู
ภายใตซุมวงโคงตอเนื่อง ซึ่งมีสวนยอดเปนอาคารทรงศิขรแบบเดียวกันกับ “มหาวิหารโพธิ” ที่
พุทธคยา ประเทศอินเดีย ดานขางขององคพระมีรูปสถูปทรงกลมแวดลอมอยูทั้งสองขาง ซึ่งจะมี
ขนาดลดหลั่นกันไป สวนดานลางใกลกับขอพระบาททั้งสองขาง มักจะมีจารึกอักษรเทวนาครี
ปรากฏอยูเสมอ และนาสังเกตวา จะมีรอยนูนคลายรูปสัตวขนาดเล็ก ปรากฏอยูทั้งสองขางฐานบัว
รองรับพระบาทเสมอ3
3

35-38.

ตรงกับพระพิมพแบบ 2ก.1 ในงานวิจยั ของคุณนิตพิ นั ธุ ดู เรื่องเดียวกัน, 29-30, รูปที่
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2.2 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราในซุมพุทธคยา ตัวอยางเชน พระพิมพ
จากบริเวณเมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 14)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวัชราสนะ บนฐานรูป
กลีบบัว พระหัตถซายวางหงายอยูที่พระเพลา พระหัตถขวาวางพาดพระชงฆขางขวาโดยใหนิ้วพระ
หัตถชี้ลงเบื้องลาง แบบที่เรียกวา “ภูมิสปรรศมุทรา” (Bhumisparsa Mudra) หรือปางมารวิชัย
พระวรกายครองจีวรหมเฉียง องคพระประทับอยูภ ายใตซุมวงโคงตอเนื่อง ซึ่งมีสวนยอดเปนอาคาร
ทรงศิขรแบบเดียวกันกับ “มหาวิหารโพธิ” ที่ตําบลพุทธคยา ประเทศอินเดีย เบื้องหลังทั้งสองขาง
ของซุม ปรากฏกิ่งกานสาขาของตนไม ซึ่งควรหมายถึง “ตนพระศรีมหาโพธิ์” ที่พุทธคยาดวย
ดานขางขององคพระมีรูปสถูปทรงกลมแวดลอมอยูทั้งสองขาง สวนดานลางบริเวณใตฐานรูปกลีบ
บัวนั้น มักจะมีจารึกอักษรเทวนาครี ปรากฏอยูเสมอ4
2.3 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราในซุมวงโคงประกอบฉัตร ตัวอยางเชน
พระพิมพจากบริเวณวัดพระแทนดงรัง อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติราชบุรี (ภาพที่ 15)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวัชราสนะ บนฐานรูป
กลีบบัว พระหัตถซายวางหงายอยูที่พระเพลา พระหัตถขวาวางพาดพระชงฆขางขวาโดยใหนิ้วพระ
หัตถชี้ลงเบื้องลาง พระวรกายครองจีวรหมเฉียง องคพระประทับอยูภายใตซุมวงโคงตอเนื่อง เหนือ
ซุมดังกลาว มีฉัตรกางกั้นอยูตรงตําแหนงเหนือเศียรพระพุทธรูป เบื้องหลังทั้งสองขางของซุม
ปรากฏกิ่งกานสาขาของตนไม ซึ่งควรหมายถึง “ตนพระศรีมหาโพธิ์” ดานขางขององคพระ มีรูป
สถูปทรงกลมแวดลอมอยูทงั้ สองขาง สวนดานลางบริเวณใตฐานรูปกลีบบัวนั้น มักจะมีจารึกอักษร
เทวนาครี ปรากฏอยูเสมอ
จากลักษณะดังกลาวจะเห็นวา พระพิมพแบบ 2.3 นี้มีองคประกอบสวนใหญ คลายกับ
พระพิมพแบบ 2.2 แทบทุกประการ แตมขี อแตกตางตรงที่มีฉัตรอยูเหนือซุม แทนทีย่ อดอาคารทรง
ศิขรแบบพุทธคยา
2.4 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราขนาบขางดวยสถูปขนาดใหญ ตัวอยางเชน
พระพิมพจากบริเวณเมืองนครปฐม จัดแสดงอยูในหองทวารวดี พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร
(ภาพที่ 16)

4

44-47.

ตรงกับพระพิมพแบบ 2ก.2 ในงานวิจยั ของคุณนิตพิ นั ธุ ดู เรื่องเดียวกัน, 31-32, รูปที่

43
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ บนฐาน
รูปกลีบบัวขนาดใหญ พระหัตถแสดงปางธยานมุทรา พระวรกายครองจีวรหมเฉียง รอบพระเศียรมี
ประภามณฑล เหนือพระเศียรมีรูปพุมยอดของตนไม ทั้งสองขางขององคพระมีรูปสถูปขนาบขาง
ลักษณะเปนสถูปทรงกลมมีฐานสูง องคระฆังเปนรูปทรงกลม สวนยอดทําเปนฉัตรวลีซอนลดหลั่น
ขึ้นไปเปนชั้นๆ5
2.5 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราขนาบขางดวยสถูปขนาดเล็ก พบเพียงชิ้น
เดียว คือ พระพิมพดนิ ดิบที่ไดจากการขุดแตงเจดียห มายเลข 15 เมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 17)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวัชราสนะ บนฐานรูป
กลีบบัว หรือบัลลังกปทมาสนซึ่งมีพนักพิงดานหลัง พระหัตถแสดงปางธยานมุทรา พระวรกาย
ครองจีวรหมเฉียง มีประภามณฑลรูปเม็ดไขปลาอยูรอบพระเศียร ดานขางทางขวาของพระเศียร
ปรากฏรูปสถูปทรงกลมขนาดเล็ก มียอดเปนแทงทรงกระบอก สถูปนี้ก็ควรจะมีอยูทางดานซาย
เชนกัน แตไดชํารุดหักหายไปแลว ใตฐานกลีบบัวขององคพระ มีจารึกสั้นๆดวยอักษรเทวนาครี
กลุมที่ 3 พระพิมพแบบที่มรี ูปพระพุทธเจากับรูปบุคคลอื่นๆ แบงยอยออกเปน 7 แบบ ไดแก
3.1 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 1 ตัวอยางเชน พระพิมพที่พบ
บริเวณสระน้ําในพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม จัดแสดงอยูในหองทวารวดี พิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติพระนคร (ภาพที่ 18)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ จุดหลักตรงกลางภาพจะเปนรูปพระพุทธเจา ประทับนั่ง
แบบปรยังกาสนะ บนบัลลังกซึ่งมีจามรปกอยูทั้งสองขางในระดับพระเศียร พระหัตถนาจะแสดง
ปางวิตรรกมุทราแตไมชัดเจนนัก เบื้องลางขององคพระประธาน ซึง่ เปนสวนลางของภาพ มีรปู
คลายแทนวางเครื่องสักการะ ซึ่งทั้งสองขางของแทนนี้จะมีรูปบุคคลนั่งคุกเขาหันหนาเขาหากัน ถัด
จากบุคคลนั่งคุกเขาออกมา มีรูปบุคคลแสดงทาทางคลายกําลังเดินหรือเคลื่อนไหว ซึ่งเหมือนกันทั้ง
สองขางดวย
บริเวณดานขางขององคพระประธานนัน้ ปรากฏรูปคลายสถูปอยูทางดานขวาขององคพระ สวน
ทางดานซาย รูปรางที่ปรากฏไมชัดเจนนัก ซึ่งอาจเปนไดทั้งรูปสถูป (เหมือนดานขวา) หรือรูป
ธรรมจักร ถัดลงมาดานลางเล็กนอย (คืออยูในระดับเดียวกับบัลลังกทปี่ ระทับขององคพระประธาน)
5
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มีรูปบุคคลเล็กๆนั่งคลายกับแสดงปางธยานมุทรา (?) อีกขางละ 1 คน สวนบริเวณริมสุดชิดขอบ
นอกของภาพนั้น มีรูปบุคคลทรงเครื่องยืนอยูขางละ 1 คน
สวนบนของภาพ (คือระดับเหนือกวาองคพระประธานขึ้นไป) มีรูปฉัตรกางกั้นเหนือ
เศียรพระประธาน เหนือฉัตรปรากฏภาพกลุมของพระพุทธเจาขนาดเล็กหลายองค แสดงอิริยาบถ
ตางๆ มีทั้งแบบประทับนั่งและประทับยืน ซึ่งจะประทับอยูบนดอกบัวที่มีกานโยงออกมาจากฉัตร
เบื้องหลังกลุมพระพุทธรูปดังกลาวนี้ เปนรูปกิ่งกานสาขาของตนไมอยางชัดเจน ถัดออกมายังสวน
มุมดานบนของภาพ จะมีรูปวงกลมขนาดเล็กที่มีบุคคลอยูภายใน วงกลมดังกลาวปรากฏอยูทั้งสอง
ขางของภาพ นอกจากนี้ยงั มีรูปบุคคลแสดงอาการคลายกําลังเหาะ อยูตรงสวนบนสุดทั้งทางดาน
ซายและขวาของภาพอีกดวย
สวนลางสุดของพระพิมพแบบนี้ มักจะมีจารึกปรากฏอยู 2 แถว เปนอักษรปลลวะ ภาษา
บาลี กลาวถึงคาถาหัวใจอริยสัจสี่ หรือ “คาถาเย ธมฺมาฯ”6
3.2 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 2 ตัวอยางเชน พระพิมพจาก
เมืองโบราณคูบัว จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี (ภาพที่ 19)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ พระหัตถ
แสดงปางธยานมุทรา ตรงพระเศียรมีประภามณฑลเปนวงอยูรอบ และมีตนไมอยูเหนือเศียรองค
พระประธานดวย ซึ่งพระพุทธรูปองคนี้ประทับนั่งอยูบ นดอกบัวที่มกี านงอกมาจากเบื้องลาง ตรง
กานบัวซึ่งเปนสวนลางของภาพ มีรูปบุคคล 3 คน โดยคนหนึ่งกําลังทําทาคลายชูกานบัวขึ้น อีกสอง
คนทําทาคุกเขาคลายกําลังไหว ถัดขึน้ มาในระดับเดียวกับองคพระประธาน ปรากฏรูปบุคคลยืน
แบบตริภังคโดยมีสิ่งของอยูใ นมือ (ดอกบัว?) โดยทางดานขวาขององคพระประธานมี 3 องค สวน
ดานซายของพระประธานมีองคเดียว ถัดขึ้นมาดานบนมีรูปบุคคลปรากฏกายบนกอนเมฆเพียงครึ่ง
องค คลายกําลังลอยอยูบนอากาศ โดยทางดานขวาขององคพระประธานมี 3 องค สวนดานซายของ
พระประธานมีองคเดียวเชนกัน ถัดขึ้นมาอีกก็จะเปนแนวบนสุดของภาพ มีรูปกลุมบุคคลแสดง
ทาทางคลายกําลังเหาะอยูบนทองฟา ที่มมุ ของดานบนของภาพ จะมีรูปวงกลมขนาดเล็กที่มีบุคคล
อยูภายใน วงกลมดังกลาวปรากฏอยูทั้งสองขางของภาพดวย
ดานหลังของพระพิมพแบบนี้ มักจะมีจารึกปรากฏอยู 4 แถว เปนอักษรปลลวะ ภาษา
บาลี กลาวถึงคาถาหัวใจอริยสัจสี่ หรือ “คาถาเย ธมฺมาฯ” ลักษณะจารึกดังกลาวเปนรอยขูดขีด ซึ่งนา
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จะเปนการจารึกดวยมือโดยตรง ไมใชการพิมพออกมาจากแมพิมพ7 (ภาพที่ 20)
3.3 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนัง่ หอยพระบาทขนาบขางดวยรูปบุคคล แบบที่ 1
พบเพียงชิน้ เดียวคือ ชิ้นสวนพระพิมพทไี่ ดจากการขุดแตงเจดียหมายเลข 3 เมืองอูทอง จัดแสดงอยู
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 21)
พระพิมพชนิ้ นี้ชํารุดคอนขางมาก แตยงั สามารถสังเกตเห็นองคประกอบภาพไดวา เปน
รูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรลัมพปาทาสนะอยูตรงกลาง พระหัตถขวายกขึน้ คลายจะแสดง
ปางธรรมจักรมุทรา แตพระวรกายสวนใหญหักหายไป ทั้งสองขางของพระประธาน ปรากฏรูป
บุคคลยืนขนาบขาง โดยบุคคลทางดานขวาขององคพระ สวมผานุงยาวประทับยืนทาตริภังค สวน
บุคคลทางดานซายขององคพระ ประทับยืนทาตริภังคเชนกันแตสวมผานุงสั้น แตชํารุดมากจน
เหลืออยูเพียงสวนขาเทานัน้
3.4 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนัง่ หอยพระบาทขนาบขางดวยรูปบุคคล แบบที่ 2 ตัว
อยางเชน ชิ้นสวนพระพิมพที่ไดจากการขุดแตงวัดพระประโทน เมืองนครปฐม จัดแสดงอยูในหอง
ทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร (ภาพที่ 22)
พระพิมพชนิ้ นี้คอนขางลบเลือนไปบาง แตพอสังเกตไดวา เปนรูปพระพุทธเจาประทับ
นั่งแบบปรลัมพปาทาสนะอยูตรงกลาง พระหัตถขวายกขึ้นคลายจะแสดงปางวิตรรกมุทรา ในขณะ
ที่พระหัตถซายวางอยูที่พระเพลา ทั้งสองขางของพระประธาน ปรากฏรูปบุคคลยืนขนาบขางในทา
ตริภังค เหนือองคพระประธานมีซุมวงโคง ถัดจากซุมขึ้นไปดานบนมีรูปพระพุทธเจาแสดงปางธ
ยานมุทรา 3 องค8
3.5 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนัง่ ปางวิตรรกมุทราขนาบขางดวยรูปบุคคล พบเพียง
ชิ้นเดียวคือ พระพิมพที่ไดจากการขุดแตงเจดียห มายเลข 3 เมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 23)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานสูง พระ
หัตถทั้งสองขางแสดงปางวิตรรกมุทรา ทั้งสองขางของพระประธาน ปรากฏรูปบุคคลยืนขนาบขาง
ในทาตริภังค บุคคลทางดานขวาถือของในมือซาย สวนบุคคลทางดานซายก็ถือของดวยมือขวา ของ
ที่ถือนี้ลักษณะนาจะเปนดอกบัวแตไมชัดนัก
ดานลางของฐานพระมีสิ่งของรูปรางคลายวงลอ
7

ตรงกับพระพิมพแบบ 1ก.1 ในงานวิจยั ของคุณนิตพิ นั ธุ ดู เรื่องเดียวกัน, 20-21, รูปที่

8

ตรงกับพระพิมพแบบ 1ก.3 ในงานวิจยั ของคุณนิตพิ นั ธุ ดู เรื่องเดียวกัน, 23-24, รูปที่
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ธรรมจักรขนาดเล็กขนาบขางดวยรูปสถูปจําลองปรากฏอยู ซึ่งอาจเปนเครื่องบูชา เหนือองคพระ
ประธานและบุคคลขนาบขางมีซุมวงโคงตอเนื่องกัน ถัดขึ้นไปดานบนมีรูปพระพุทธเจาแสดงปาง
วิตรรกมุทราอีก 3 องคดวย
3.6 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนปางวิตรรกมุทราขนาบขางดวยรูปบุคคล ตัวอยาง
เชน พระพิมพจากบริเวณเมืองราชบุรี จัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี (ภาพที่ 24)
ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับยืนแบบสมภังค (ยืนตรง) บน
ฐานรูปดอกบัว พระหัตถทั้งสองขางยกขึ้นจีบนีว้ พระหัตถแบบวิตรรกมุทรา พระวรกายครองจีวร
หมคลุม มีชายจีวรยาวตกเปนเสนตัดตรงใกลกับขอพระบาท ทั้งสองขางของพระประธาน ปรากฏ
รูปบุคคลยืนขนาบขางในทาตริภังค บนฐานรูปดอกบัวเชนกัน บุคคลทางดานขวาถือดอกบัวในมือ
ขวา สวนบุคคลทางดานซายก็ถือดอกบัวดวยมือซาย ดานลางสุดของภาพตรงใกลๆกับพระบาทของ
พระประธาน มีรูปบุคคลขนาดเล็กทําทาคลายกําลังไหวอยูทั้งสองขาง ดานบนสุดของภาพมีฉัตร
กางกั้นอยูเหนือเศียรองคพระประธานพอดี ทั้งดานซายและขวาของฉัตร ปรากฏรูปพระพุทธเจา
ปางธยานมุทราอยูขางละ 2 องค แตคอนขางลบเลือนมาก9
3.7 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนัง่ ปางวิตรรกมุทราโดยมีรปู สัตวประกอบ พบเพียง
ชิ้นเดียวคือ พระพิมพที่พบบริเวณเนินสถูปริมแมน้ําสุพรรณบุรี (แมน้ําทาจีน) อําเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 25)
องคประกอบภาพของพระพิมพชิ้นนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนบนเปนรูป
พระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ โดยไขวขอพระบาทหลวมๆ บนอาสนะสี่เหลี่ยม ภายใต
กรอบรูปวงโคง พระหัตถขวาแสดงปางวิตรรกมุทรา พระหัตถซายวางหงายอยูบนพระเพลา ดาน
ขางทั้งสองขางขององคพระมีรูปตนไมอยูท ั้ง 2 ขาง สวนลางขางภาพปรากฏรูปสัตวอยู 2 ชนิดคือ
ดานขวาของภาพมีรูปชางเชือกหนึ่งกําลังชูงวงอยู และดานขวาของภาพมีรูปลิงตัวหนึ่งนั่งคุกเขา
กําลังยกวัตถุอยางหนึ่งขึน้ ถวายพระพุทธเจา
กลุมที่ 4 พระพิมพแบบที่มรี ูปพระพุทธเจาหลายองค แบงยอยออกเปน 2 แบบ ไดแก
4.1 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทรา 5 องค พบเพียงชิน้ เดียวคือ พระพิมพ
จากบริเวณเมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 26)

9

26-28.
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ลักษณะของพระพิมพชิ้นนี้ สวนตรงกลางเปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวัชราสนะ
บนฐานรูปกลีบบัว พระหัตถซายวางหงายอยูที่พระเพลา พระหัตถขวาวางพาดพระชงฆขางขวาโดย
ใหนวิ้ พระหัตถชี้ลงเบื้องลาง พระวรกายครองจีวรหมเฉียง องคพระประทับอยูภ ายใตซุมวงโคง
ตอเนื่อง เหนือซุมดังกลาว มีฉัตรกางกั้นอยูตรงตําแหนงเหนือเศียรพระพุทธรูป เบื้องหลังทั้งสอง
ขางของซุม ปรากฏกิ่งกานสาขาของตนไม ซึ่งควรหมายถึง “ตนพระศรีมหาโพธิ์” ดานขางขององค
พระประธานนี้ ปรากฏภาพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราขนาดเล็ก อยูทั้งสองขางๆละ 2 องค
เมื่อรวมแลวพระพิมพชิ้นนี้จะมีพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราจํานวนทั้งสิ้น 5 องค สวนดานลาง
บริเวณใตฐานรูปกลีบบัวนั้น มักจะมีจารึกอักษรเทวนาครี ปรากฏอยูเสมอ
จากที่กลาวมานี้จะเห็นวา พระพิมพแบบ 4.1 นี้มีองคประกอบสวนใหญ คลายกับพระ
พิมพแบบ 2.3 (พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราในซุมวงโคงประกอบฉัตร) เปนอยางมาก
แตก็มีขอแตกตางที่ชัดเจนอยูบางตรงที่พระพุทธเจาในพิมพนี้มีจํานวนมากกวานั่นเอง
4.2 พระพิมพแบบพระแผงรูปกลีบบัว พบเพียงชิน้ เดียวคือ พระพิมพที่พบบริเวณแหลง
โบราณคดีบนเทือกเขางู จัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี (ภาพที่ 27)
ลักษณะของพระพิมพชิ้นนี้ เปนแผนดินเผาปลายแหลมคลายรูปกลีบบัว ปรากฏภาพ
ของพระพุทธรูปขนาดเล็ก ประทับนั่งแบบปรยังกาสนะเรียงกันเปนแถวจํานวน 7 แถว พระพุทธรูป
ทุกองคแสดงมุทราเหมือนกันคือปางธยานมุทรา มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 59 องค
กลุมที่ 5 พระพิมพที่เปนรูปอื่นๆ แบงยอยออกเปน 3 แบบ ไดแก
5.1 พระพิมพรูปพระสาวก ไดแก กลุม พระพิมพและชิ้นสวนพระพิมพ มีทั้งหมด 8 ชิ้น
ที่ไดจากการขุดแตงเจดียห มายเลข 11 เมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง
5.1.1 ชิ้นที่ 1 (ภาพที่ 28) เปนพระพิมพรูปสามเหลี่ยมปลายมน ปรากฏภาพพระสงฆ
สาวก10 ประทับนั่งแสดงปางธยานมุทรา ครองจีวรหมเฉียงแบบเรียบไมมีริ้ว มีรองรอยการเขียนสีที่
จีวรดวย ดานหลังมีจารึกอักษรปลลวะ ภาษาบาลี อานไดวา “เมตฺเตยฺยโก”11 (ภาพที่ 29)

10

เนื่องจากไมปรากฏ “อุษณีษะ” บนพระเศียร ดังนั้นพระพิมพกลุมนี้จึงควรเปนรูปพระ
สาวก มากกวาที่จะเปนรูปพระพุทธเจา
11
จิรัสสา คชาชีวะ, “คํา “เมตเตยยะ” ที่เกาที่สุดที่ไดพบจากหลักฐานประเภทจารึกใน
ประเทศไทย,” ดํารงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีป 2546 (กรุงเทพฯ: คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 30.
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5.1.2 ชิ้นที่ 2 (ภาพที่ 30) เปนพระพิมพรูปพระสาวกที่มีลักษณะคลายกับชิ้นแรก ตรง
ดานหลังมีจารึกอักษรปลลวะ ภาษาบาลี อานไดวา “สาริปุตฺโต”12 (ภาพที่ 31)
5.1.3 ชิ้นที่ 3 (ภาพที่ 32) เปนพระพิมพรูปพระสาวกเชนเดียวกัน แตสว นมุมซายลาง
ของพระพิมพหักบิ่นไป ดานหลังมีจารึกอักษรปลลวะ ภาษาบาลี ซึ่งจารึกนี้ชํารุดไปบางสวน อาน
ไดวา “มหาก...”13 (ภาพที่ 33)
5.1.4 ชิ้นที่ 4 (ภาพที่ 34) เปนพระพิมพรูปพระสาวกเชนเดียวกัน แตสวนเศียรพระหัก
หายไป ดานหลังมีจารึกอักษรปลลวะ ภาษาบาลี ซึ่งจารึกนี้ชํารุดไปบางสวน อานไดวา “โกลิวิโส”14
(ภาพที่ 35)
5.1.5 ชิ้นที่ 5 (ภาพที่ 36) เปนชิน้ สวนพระพิมพรูปพระสาวก ตรงสวนพระอังสา
ดานซาย ที่ ดานหลังมีจารึกอักษรปลลวะ ภาษาบาลี ซึ่งจารึกนี้ชํารุดไปบางสวน อานไดวา “กงฺ
ขาเร...”15 (ภาพที่ 37)
5.1.6 ชิ้นที่ 6 (ภาพที่ 38) เปนชิ้นสวนพระพิมพรูปพระสาวก ตรงสวนพระเพลา ที่
ดานหลังมีจารึกอักษรปลลวะ ภาษาบาลี ซึ่งจารึกนี้ชํารุดไปบางสวน อานไดวา “...รนฺโต”16 (ภาพที่
39)
5.1.7 ชิน้ ที่ 7 (ภาพที่ 40) เปนชิ้นสวนพระพิมพรปู พระสาวก ตรงสวนพระเพลาและ
พระหัตถ ดานหลังมีจารึกอักษรปลลวะ ซึ่งจารึกนี้ชํารุดมาก อานไดเพียงวา “...ธ...”17 (ภาพที่ 41)
5.1.8 ชิ้นที่ 8 (ภาพที่ 42) เปนชิ้นสวนพระพิมพรปู พระสาวก ตรงสวนเศียรพระ ไม
ปรากฏจารึกดานหลัง แตอาจเปนชิ้นสวนที่สามารถตอเขากับชิ้นที่มีจารึกเหลืออยูกเ็ ปนได
5.2 ชิ้นสวนพระพิมพรปู บุคคลยืนตริภังค คนพบในบริเวณเมืองอูทอง จํานวน 2 ชิ้น จัด
แสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง

12

เรื่องเดียวกัน.
13
ปเตอร สกิลลิ่ง และศานติ ภักดีคํา, “จารึกพระสาวกและจารึกพระเจาศุทโธทนะ พบ
ใหมที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จ.สุพรรณบุรี,” Fragile Palm Leaves Newsletter No.7
(December 2002) : 11-13.
14
เรื่องเดียวกัน.
15
เรื่องเดียวกัน.
16
เรื่องเดียวกัน.
17
เรื่องเดียวกัน.
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5.2.1 ชิน้ ที่ 1 (ภาพที่ 43) เปนชิ้นสวนพระพิมพตรงมุมลางดานซาย ปรากฏรูปบุคคล
ยืนแบบตริภังค โดยเอียงกายและยอเขาคอนขางมากกวาพระพุทธรูป พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระ
อุระคลายจะแสดงปางวิตรรกมุทรา พระหัตถซายที่วางไวตรงพระโสณีกําลังถือวัตถุอยางหนึ่ง ที่มี
กานยาวไปถึงพระพาหา (อาจเปนดอกบัว) บุคคลนี้สวมผานุงยาวประมาณพระชงฆ เห็นขอบผานุง
ดานหลังอยางชัดเจน สวนพระเศียรหักหายไป
5.2.2 ชิน้ ที่ 2 (ภาพที่ 44) เปนชิ้นสวนพระพิมพตรงสวนขอบดานขวา ลักษณะคลาย
ชิ้นที่กลาวมาขางตน หากแตแสดงลักษณะที่กลับขางกัน คือ ปรากฏรูปบุคคลยืนแบบตริภังค โดย
เอียงกายคอนขางมากกวาพระพุทธรูป พระหัตถซายยกขึ้นเสมอพระอุระ คลายจะแสดงปางวิตรรก
มุทรา พระหัตถขวาที่วางไวตรงพระโสณีกําลังถือวัตถุอยางหนึ่ง ทีม่ ีกานยาวไปถึงพระพาหา (อาจ
เปนดอกบัว) พระพักตรมองเอียงไปทางซายเล็กนอย สวนลางตั้งแตใตพระโสณีลงมาหักหายไป
5.3 แมพิมพพระพิมพรปู สถูป พบเพียงชิ้นเดียวที่ในบริเวณเมืองนครปฐม จัดแสดงอยู
ในพิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดีย (ภาพที่ 45) ลักษณะเปนแมพิมพดนิ เผารูปยาวรีแบบหยดน้ํา ปรากฏ
ภาพสถูปซึ่งมีสวนองคระฆังรูปรางคลายหมอน้ํา มีมาลัยรัดอกคาดกลาง เหนือองคระฆังเปนสวน
ยอดที่รูปรางคลายแจกันซอนกันขึ้นไปจนถึงปลียอด ดานขางของรูปสถูปนี้ มีฉัตร ธง และเครื่องสูง
ขนาบอยูทั้งสองขาง
แหลงที่คนพบพระพิมพดินเผาในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
1. พื้นที่บริเวณลุมแมน้ําแมกลอง
1.1 แหลงโบราณคดีพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พงตึก เปนชุมชนโบราณที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ ตั้งอยูบนฝงขวาของแมน้ําแมกลอง
ซึ่งที่ชุมชนโบราณนี้ ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการติดตอคาขายกับตางประเทศ มาตั้งแตสมัยแรกเริม่
ประวัติศาสตรแลว และเจริญสืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัยทวารวดี ซึ่งไดคนพบโบราณสถานหลาย
แหงทั้งที่เปนศาสนาสถานทางพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดี
โดยทางราชการ 18 รวมไปถึงการคนพบโดยชาวบานในทองถิ่น ไดพบพระพิมพดนิ เผาแบบตางๆ 4
พิมพ ไดแก พระพิมพแบบที่ 1.1, 2.1, 2.2 และ 2.3
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ยอรช เซเดส, “การขุดคนที่พงตึกและความสําคัญตอประวัติศาสตรสมัยโบราณแหง
ประเทศไทย,” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศกุล ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ การขุด
คนที่พงตึก และศิลปะไทยสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2526), 51-73.
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1.2 แหลงโบราณคดีบนเทือกเขางู อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เทือกเขางูเปนแนวภูเขาหินปูน ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองราชบุรี ที่นี่มีรองรอย
การดัดแปลงถ้าํ ตามธรรมชาติ เพื่อใชเปนศาสนสถานทางพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยทวารวดีแลว
โดยไดแนวความคิดมาจาก การสรางศาสนสถานประเภทถ้ําในประเทศอินเดีย ซึ่งนิยมสรางกันมาก
ในชวงสมัยคุปตะ-หลังคุปตะ ซึ่งจากการสํารวจทางโบราณคดีในพื้นที่นี้ ไดพบพระพิมพดนิ เผา
แบบตางๆ 4 พิมพ ไดแก พระพิมพแบบที่ 1.2, 2.2, 2.3 และ 4.2
1.3 เมืองราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
บริเวณที่ตงั้ ของตัวจังหวัดราชบุรีในปจจุบัน มีรองรอยหลักฐานของการตั้งถิ่นฐานเปน
ชุมชนมาตั้งแตสมัยทวารวดีแลว และไดขยายสืบเนื่องลงมาในชวงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรไดแพร
เขามาดวย ดังปรากฏหลักฐานของการสรางศาสนสถานที่เรียกกันวา “ปราสาท” ในบริเวณที่เปนวัด
มหาธาตุ ซอนทับลงไปบนโบราณสถานเดิมสมัยทวารวดี 19 แตเปนที่นาเสียดายอยางยิง่ ที่พื้นที่ภาย
ในเมืองโบราณแหงนี้ถูกรบกวนเปนอันมาก ทําใหหลักฐานทางโบราณคดีสูญเสียไปมากมาย แต
อยางไรก็ตาม เทาที่มีการสํารวจเก็บขอมูลโบราณวัตถุประเภทพระพิมพ รวมทั้งผลจากการขุดแตง
บูรณะโบราณสถานเจดียห ัก นอกเมืองราชบุรี ใน พ.ศ.2532 20 ไดพบพระพิมพดนิ เผาแบบตางๆ 4
พิมพ ไดแก พระพิมพแบบที่ 2.1, 2.2, 3.2 และ 3.6
1.4 เมืองคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมืองคูบัว เปนเมืองโบราณที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในสมัยทวารวดี ในฐานะที่เปน
เมืองทาคาขายริมชายฝงทะเลเดิม จากการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานในบริเวณเมืองคูบัว ใน
ชวง พ.ศ.2504-2506 พบวามีโบราณสถานกระจายอยูทวั่ บริเวณเมืองนีจ้ ํานวนกวา 44 แหง21 และได
มีการขุดแตงเสร็จเรียบรอยไปบางสวนแลว ในกลุมโบราณสถานเหลานี้ มีการคนพบวา สรางขึ้น
เพื่อเปนศาสนสถานในพุทธศาสนา ทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายาน หลักฐานทางโบราณคดีที่
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มโน กลีบทอง, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี และจังหวัดราชบุรี (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพสมาพันธ, 2544), 59.
20
จิรนันท พุทธมนตพิทักษ และคณะ, “เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง โบราณคดีทุง
เจดียห ัก หลักฐานใหมจากการขุดแตงและบูรณะเจดียแ ปดเหลี่ยมทีว่ ัดเจดียห ัก อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี,” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2532), 84-128.
21
สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบวั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 24.
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พบสวนใหญจะเปนโบราณวัตถุเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา รวมทั้งพระพิมพดินเผาแบบตางๆอีกดวย
ซึ่งที่นี่ก็มีการคนพบพระพิมพอยู 3 พิมพ ไดแก พระพิมพแบบที่ 2.1, 3.1 และ 3.2
2. พื้นที่บริเวณลุมแมน้ําทาจีน
2.1 เนินสถูปรางริมแมนา้ํ สุพรรณบุรี (แมน้ําทาจีน) อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี
เนินสถูปดังกลาวตั้งอยูใ นบริเวณเมืองโบราณบานคูเมือง ซึ่งเปนชุมชนสมัยทวารวดี
แหงหนึ่งในเขตลุมแมน้ําทาจีนตอนบน ไดมีการสํารวจทางโบราณคดีในบริเวณดังกลาว โดยนัก
ศึกษาคณะโบราณคดี ในชวงประมาณป พ.ศ.2510 พบรองรอยการอยูอาศัยมาตัง้ แตสมัยทวารวดี
เรื่อยมาจนถึงสมัยอิทธิพลอารยธรรมเขมร22 ซึ่งครั้งนั้นไดพบหลักฐานประเภทพระพิมพอยู 2 พิมพ
ดวยกัน คือ พระพิมพแบบที่ 1.4 และ 3.7
2.2 เมืองอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เมืองอูทอง ถือวาเปนเมืองโบราณที่มีความสําคัญมาก ตั้งแตยุคแรกเริ่มประวัตศิ าสตร
แลว เนื่องจากเปนแหลงแรกๆที่ปรากฏหลักฐานการติดตอคาขายกับโลกภายนอก และการรับอารย
ธรรมจากอินเดียเขายังดินแดนประเทศไทย เมืองอูทองมีความเจริญตอเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี
จนอาจกลาวไดวาที่นเี่ ปน “ศูนยกลาง” แหงหนึ่งของวัฒนธรรมทวารวดีเลยทีเดียว จากการสํารวจ
ของกรมศิลปากรพบวา มีโบราณสถานกระจายอยูทวั่ ทั้งในเมืองและนอกเมือง ไมนอยกวา 20 แหง
ไดทําการการขุดแตงและบูรณะไปบางแลวบางสวนในชวง พ.ศ.2506-2509 ซึ่งครั้งนั้นมีการคนพบ
หลักฐานทางโบราณคดีเปนจํานวนมาก เชน ลูกปด เหรียญเงิน ตราประทับดินเผา พระพุทธรูป
ประติมากรรมรูปเคารพ พระพิมพดนิ เผาแบบตางๆ เปนตน สําหรับหลักฐานประเภทพระพิมพที่
พบในบริเวณเมืองอูทองนี้ มีแหลงคนพบทีส่ ําคัญ ไดแก
2.2.1 เจดียหมายเลข 2 จากการขุดแตง ไดพบพระพิมพทั้งสิ้น 2 พิมพ คือ พระพิมพ
แบบที่ 1.2 และ 1.7
2.2.2 เจดียหมายเลข 3 จากการขุดแตง ไดพบพระพิมพทั้งสิ้น 3 พิมพ คือ พระพิมพ
แบบที่ 1.7, 3.3 และ 3.5
2.2.3 เจดียหมายเลข 9 จากการขุดแตง ไดพบพระพิมพเพียงแบบเดียว คือ พระพิมพ
แบบที่ 1.4
22

ศรีศักร วัลลิโภดม, “สุพรรณภูมิอยูทไี่ หน,” โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผานมา (กรุง
เทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 67-68.
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2.2.4 เจดียหมายเลข 11 จากการขุดแตง ไดพบพระพิมพเพียงแบบเดียว คือ พระพิมพ
แบบที่ 5.1
2.2.5 เจดียหมายเลข 15 จากการขุดแตง ไดพบพระพิมพเพียงแบบเดียว คือ พระพิมพ
แบบที่ 2.5
2.2.6 เจดียหมายเลข 21 จากการขุดแตง ไดพบพระพิมพเพียงแบบเดียว คือ พระพิมพ
แบบที่ 1.3
นอกจากพระพิมพที่ไดจากการขุดแตงโบราณสถานแลว ก็ยังมีการคนพบพระพิมพแบบ
ตางๆโดยชาวบานในบริเวณโดยรอบตัวเมืองอูทองอยูเสมอ จนทําใหเมืองโบราณแหงนี้ เปนแหลง
ที่มีการคนพบพระพิมพหลากหลายแบบทีส่ ุดในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน กลาวคือ เทาที่พบ
มีจํานวนทั้งสิ้นถึง 15 พิมพ ไดแก พระพิมพแบบที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.5, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 4.1, 5.1 และ 5.2
2.3 เมืองนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เนื่องจากเมืองโบราณแหงนี้ มีศาสนสถานสําคัญทั้งภายในเมือง คือ เจดียจุลปะโทน
และดานนอกเมืองก็มีวัดพระเมรุและพระปฐมเจดีย อีกทั้งยังมีการคนพบโบราณวัตถุในพุทธศาสนา
เปนจํานวนมาก เชน ธรรมจักร พระพุทธรูปนั่งหอยพระบาท เปนตน ซึ่งแตละอยางลวนสรางขึ้น
อยางประณีตทั้งนั้น จึงเปนหลักฐานทีย่ นื ยันความสําคัญของเมืองนครปฐม ในฐานะศูนยกลางทาง
พุทธศาสนาสมัยทวารวดีไดเปนอยางดี สําหรับหลักฐานประเภทพระพิมพนนั้ ก็เปนมีการคนพบ
อยางมากมายในบริเวณเมืองนครปฐม ตลอดจนพืน้ ที่ใกลเคียงดังที่ไดเคยมีผูศึกษาไวแลว 23 จากการ
เก็บขอมูลครั้งลาสุดนี้ พบวาพระพิมพดินเผาที่พบในเขตเมืองนครปฐมและบริเวณใกลเคียง มี
จํานวนทั้งสิ้นถึง 11 พิมพ ไดแก พระพิมพแบบที่ 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 และ
5.3
จากที่กลาวมาทั้งหมดในบทนี้ จะเห็นไดวา พระพิมพดินเผาที่พบในตามเมืองโบราณ
และแหลงโบราณคดีตางๆในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน มีอยูเ ปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมี
ความหลากหลายทางดานรูปแบบ ซึ่งสะทอนถึงคติความเชื่อในพุทธศาสนานิกายตางๆ รวมทั้ง
อิทธิพลและความสัมพันธกบั ชุนชนโบราณที่นับถือพุทธศาสนา ทั้งที่อยูในพืน้ ที่ประเทศไทยตลอด
จนถึงประเทศใกลเคียงอีกดวย ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไปในสวนของการวิเคราะหเปรียบเทียบ
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ดูรายละเอียดใน นิติพนั ธุ ศิริทรัพย, เรื่องเดียวกัน.

บทที่ 5
การวิเคราะหเปรียบเทียบและแปลความคติการสรางพระพิมพ
การวิเคราะหแปลความคติของการสราง
จากรูปลักษณและองคประกอบภาพทีห่ ลากหลายของพระพิมพดนิ เผาที่พบพื้นทีล่ ุม
แมน้ําแมกลองและทาจีน สามารถนํามาศึกษาตีความคติของการสรางไดดังนี้
กลุมที่ 1 พระพิมพแบบที่มรี ูปพระพุทธเจาองคเดียว
ไดแกพระพิมพแบบที่ 1.1 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราองคเดียว, แบบที่ 1.2
พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราแวดลอมดวยเครื่องสูง, แบบที่ 1.3 พระพิมพพระพุทธรูป
ประทับนั่งแสดงปางวิตรรกมุทรา, แบบที่ 1.4 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรก
มุทราในซุมโคง, แบบที่ 1.5 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ,
แบบที่ 1.6 พระพิมพพระพุทธเจาประทับยืนตริภังคแสดงปางวรทมุทรา, แบบที่ 1.7 พระพิมพ
พระพุทธเจาประทับยืนตริภงั คแสดงปางวิตรรกมุทรา
พระพุทธรูปในพระพิมพเหลานี้ แมวาจะมีการแสดงอิรยิ าบถและมุทราที่แตกตางกัน แต
ก็ไมปรากฏสัญลักษณอื่นใดที่จะแปลความไดวา เปนพระพุทธเจาองคอื่นๆ นอกจากจะเปน “พระ
สัมมาสัมพุทธเจา” (พระพุทธเจาองคปจจุบัน) ตามคติของพุทธศาสนานิกายเถรวาท
แมวาคติการสรางพระพุทธรูปที่มีมุทราแตกตางกันเชนนี้ ก็เปนสัญลักษณสําคัญของ
“พระธยานิพุทธ” ซึ่งเปนพระพุทธเจาบนสรวงสวรรค ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน1
แตการสรางรูปพระธยานิพทุ ธนั้น ก็มักจะปรากฏเปนกลุม 4-5 องค แสดงมุทราตางๆกัน หรือไมก็
ปรากฏรูปพระธยานิพุทธเพียงองคเดียว แตมีบุคคลอื่นประกอบเสมอ เชน พระธยานิโพธิสัตว
ประจําพระองค นางศักติ หรือพุทธเทพในสกุลของพระธยานิพุทธองคนั้น เปนตน
1.1 พระพิมพแบบที่ 1.1 และ 1.2 ที่มีพระพุทธรูปแสดงมุทราเหมือนกัน คือ “ธยาน
มุทรา” (ปางสมาธิ) ซึ่งแมวาจะตรงกับมุทราของ “พระธยานิพุทธอมิตาภะ” แตพิมพนี้ก็ปราศจาก
สัญลักษณอื่นใด ที่จะเชื่อมโยงกับคติความเชื่อของนิกายมหายานได โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพิมพ
1

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรสมัย, 2543),

101.
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แบบที่ 1.2 ที่แสดงภาพพระพุทธรูปประทับนั่งแวดลอมดวยเครื่องสูงนั้น ก็สามารถสังเกตเห็น
กิ่งกานสาขาของตนไมที่อยูเบื้องหลังอยางชัดเจน บงบอกวา ที่ประทับขององคพระนี้อยูใ ตตนไม
ซึ่งการที่พระพุทธเจาประทับอยูใตตนไม ก็มักจะปรากฏอยูเสมอในพุทธประวัติ ซึ่งเปนประวัติของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา 2 เชน ตอนที่พระองคประทับนั่งตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ใตตน พระ
ศรีมหาโพธิ์ 3 ตอนที่พระองคประทับใตตนราชายตนะ เพื่อรับถวายขาวสัตตุกอนสัตตุผง 4 เปนตน
ลักษณะความสัมพันธระหวางพระพุทธเจากับตนไมเชนนี้ ไมปรากฏในคติความเชื่อเรื่องพระธยานิ
พุทธของนิกายมหายานเลย สวนเครื่องสูง คือ จามรและพัด 5 (ตาลปตร?) ที่ปรากฏอยูดานขางองค
พระนั้น ก็เปนสิ่งที่มักจะมีอยูคูกับรูปพระสัมมาสัมพุทธเจาในศิลปะทวารวดีเสมอ เชน ในพระพิมพ
แบบที่ 3.1 รูปพระพุทธเจาแสดงมหาปาฏิหาริย จากเมืองนครปฐม (ภาพที่ 18) เปนตน
พระพิมพแบบที่ 1.1 ซึ่งมีลักษณะเดนตรงที่พระวรกายมีประภามณฑลแผเปนรูปเปลว
ไฟโดยรอบนี้ เปนพิมพทไี่ ดรับความนิยมอยางแพรหลายเปนอยางมาก ในแหลงโบราณคดีสมัย
ทวารวดีหลายแหง ทั้งในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนอาจถือไดวาเปน
หลักฐานการติดตอสัมพันธของชุมชนโบราณทั้งสองภูมิภาคอยางหนึ่ง แมวาพระพิมพแบบนีจ้ ะมี
องคประกอบโดยรวมที่คลายคลึงกับพระพิมพแบบเดียวกันทีพ่ บทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตก็
2

แมวาการที่พระพุทธเจาประทับอยูใตตนไม จะมีปรากฏอยูในคติเรื่อง “พระอดีตพุทธ”
ดวยเชนกัน ดูรายละเอียดใน “มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ,” พระสูตรและอรรถ
กถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 745746. แตกย็ ังไมพบหลักฐานที่บงชี้วา มีการสรางพระพิมพเปนรูป “พระอดีตพุทธ” องคเดียวเปน
การเฉพาะมากอนเลย ดวยเหตุนี้ จึงแปลความวา พระพิมพที่เปนรูปพระพุทธเจาองคเดียวประทับอยู
ใตตนไมเชนนี้ นาจะหมายถึง “พระสัมมาสัมพุทธเจา” หรือพระพุทธเจาองคปจจุบัน
3
“โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ,” พระวินัยปฎก เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถ
กถา (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 1.
4
“ราชายตนกถา,” เรื่องเดียวกัน, หนา 24-25.
5
หมอมหลวงภัทราธร จิระประวัติ ไดแปลความเบื้องตนไววานาจะเปน “จักร” ซึ่งเปน
สัญลักษณของพระศากยมุนี ดู M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in
Thailand (sixth to thirteenth centuries),” (Ph.D. dissertation, Cornell University, 1994),
108. แตในภายหลังก็เห็นวา ควรจะเปนพัดมากกวา ดู M.L. Pattaratorn Chirapravati, “Buddhist
Votive Tablets and Amulets from Thailand,” Art from Thailand (Mumbai: Marg
Publications, 1999), fig. 5.
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มีลักษณะปลีกยอยบางอยางที่ตางกันบาง โดยเฉพาะพระพิมพแบบเดียวกันนี้ที่พบทีเ่ มืองฟาแดดสง
ยาง จังหวัดกาฬสินธุ (ภาพที่ 66) ซึ่งมีการเขียนสีตกแตงพระพิมพดวย ในขณะที่ไมปรากฏการ
ตกแตงเชนนี้ในพระพิมพแบบเดียวกันจากลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนเลย
เชนเดียวกันกับพระพิมพแบบที่ 1.2 ที่เปนพระพุทธเจาประทับนั่งสมาธิบนฐานดอกบัว
ขนาบขางดวยเครื่องสูงอันประกอบไปดวย วาลวิชนี จามร และฉัตร ก็เปนพิมพที่ไดรับความนิยม
อยางแพรหลายเปนอยางมาก ในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีหลายแหง ตั้งแตบริเวณภาคกลางไป
จนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยเชนกัน ตัวอยางเชน พระพิมพจากเมืองฟาแดดสงยาง จังหวัด
กาฬสินธุ (ภาพที่ 67) เปนตน ซึ่งพระพิมพทั้ง 2 ดังกลาวนี้ นาจะเปนหลักฐานของการแพรกระจาย
คติการสรางพระพิมพสมัยทวารวดีจากทางภาคกลาง ขึ้นมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เปนได
1.2 พระพิมพแบบที่ 1.3 รูปพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางวิตรรกมุทรา ก็เปนการ
แสดงมุทราที่ไมเกี่ยวของกับคติเรื่องพระธยานิพุทธเชนกัน มุทราดังกลาวนี้ มักจะไดรับการอธิบาย
วาเปน “ปางทรงแสดงธรรม” 6 ซึ่งแสดงสัญลักษณดว ยการจีบนิว้ พระหัตถเปนรูปวงกลม การที่
พระพุทธรูปแสดงปางวิตรรกมุทราอยางพระพิมพแบบนี้ ปรากฏขึ้นเปนครั้งแรกในศิลปะอินเดีย
แบบอมราวดี (พุทธศตวรรษที่ 7-10)7 โดยพระพุทธรูปที่แสดงมุทราเชนนี้ จะปรากฏอยูในภาพสลัก
เรื่องเหตุการณตอนตางๆในพุทธประวัติ เชน ภาพสลักตอนพระพุทธเจากําลังแสดงพระธรรม
เทศนาแกพระภิกษุ8 เปนตน เมื่อวัฒนธรรมทวารวดีรับแบบอยางพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราเขา
มา ก็มักจะจะใชกับภาพเหตุการณในพุทธประวัติเสมอ เชน แผนหินแกะสลักภาพพุทธประวัติตอน
“มหาปาฏิหาริย” ที่ดานหลังฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม (ภาพที่ 48) เปนตน
1.3 พระพิมพแบบแบบที่ 1.4, 1.5, 1.6 และ 1.7 ซึ่งจัดวาเปนกลุมพระพิมพที่เปน
พระพุทธรูปยืนทั้งแบบสมภังคและตริภังค ซึ่งแมวาพระพุทธรูปในแตละพิมพจะมีการแสดงมุทรา
ที่แตกตางกันไป แตทั้งหมดนี้ก็นาจะหมายถึง “พระสัมมาสัมพุทธเจา” ตามคติของนิกายเถรวาท
เนื่องจากการปรากฏพระพุทธรูปเพียงองคเดียวเชนนี้ แตกตางไปจากลักษณะของ “พระสัมมาสัม
พุทธเจา” ตามคตินิยมของนิกายมหายาน ที่จะไมคอยปรากฏกายเดีย่ วๆ แตจะปรากฏพรอมกับพระ
6

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), 62.
7
เชษฐ ติงสัญชลี, “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูป
ในศิลปะทวารวดี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 11-12.
8
Amita Ray, Life and Art of Early Andhradesa (Delhi: n.p., 1983), fig.192.
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โพธิสัตวขนาบขางทั้งซายขวา 9 อีกทั้งพระพิมพกลุมนี้กไ็ มปรากฏองคประกอบอื่นใดเลย ที่บงบอก
ถึงความเปนพระพุทธเจาของนิกายมหายานดวย
พระพิมพแบบที่ 1.4 และ 1.5 ซึ่งมีลักษณะเปนพระพุทธรูปประทับยืนสมภังค นาจะ
ไดรับอิทธิพลมาจากพระพุทธรูปประทับยืน ในศิลปะอินเดียแบบคุปตะ-หลังคุปตะ ตัวอยางเชน
พระพุทธรูปประทับยืนในซุม โคง ที่ถ้ําอชันตา หมายเลข 19 (ภาพที่ 46) เปนตน
สวนพระพิมพแบบที่ 1.6 และ 1.7 ที่ลักษณะเปนพระพุทธรูปยืนแบบตริภังคนั้น ก็นาจะ
ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ-หลังคุปตะดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพิมพ
แบบที่ 1.6 ที่เปนพระพุทธรูปแสดงพระหัตถขางขวาวางลงในระดับพระโสณีคลายปาง “วรทมุทรา”
พระหัตถซายยกขึ้นจับชายจีวรแนบกับพระอังสา ก็เปนลักษณะที่คลายกับพระพุทธรูปที่ปรากฏใน
จิตรกรรมบนเสาหิน ที่ถ้ําอชันตา หมายเลข 9 (ภาพที่ 47) 10 นอกจากนี้ ยังพบวาการแสดงมุทรา
เชนนี้ปรากฏในศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครอีกดวย ตัวอยางเชน พระพุทธรูปปางวรทมุทรา
จากตวลตาฮอย (Tuol Ta Hoy) (ภาพที่ 68) เปนตน
กลุมที่ 2 พระพิมพแบบที่มรี ูปพระพุทธเจากับรูปสถูป
2.1 พระพิมพแบบที่ 2.1 รูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรลัมพปาทาสนะ (ประทับนั่ง
หอยพระบาทเหมือนนั่งเกาอี)้ ภายในซุมยอดทรงศิขร แบบเดียวกันกับ “มหาวิหารโพธิ” ที่พุทธคยา
ประเทศอินเดีย เปนพระพิมพแบบที่พบแพรหลายเปนอยางยิ่งในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน
เนื่องจากพบในชุมชนโบราณที่สําคัญทุกแหงในบริเวณนี้
พระพิมพแบบนี้ ควรหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจาขณะแสดงปฐมเทศนา คือ ปาอิสิป
ตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ตามที่ระบุไวใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ของพระวินยั ปฎก
ฝายเถรวาท11 สังเกตไดจากการแสดงมุทราขององคพระ ที่เปนการยกพระหัตถขึ้นในระดับพระอุระ
จีบนิ้วพระหัตถขวาเปนวงกลมและใชพระหัตถซายประคองไว เรียกวา “ธรรมจักรมุทรา” หรือปาง

9

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 57.
10
พระพุทธรูปในภาพจิตรกรรมที่ถ้ําอชันตา หมายเลข 9 มีลักษณะที่คอนขางชัดเจน วา
เปนพระพุทธรูปปางลีลา สวนพระพุทธรูปในพระพิมพแบบที่ 1.6 และ 1.7 นี้ มีลักษณะการแสดง
อิริยาบถที่อาจจะแปลความเปนไดทั้งการยืนแบบตริภังค หรือเปนพระพุทธรูปปางลีลาดวย
11
“ธัมมจักกัปวัตตนสูตร,” พระวินยั ปฎก เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถกถา
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 44-49.
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ประทานปฐมเทศนา 12 ซึ่งการแสดงมุทราดังกลาว ไดรับความนิยมมากในศิลปะอินเดีย สามารถ
ใชไดกับทั้งพระพุทธรูปประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ (นั่งขัดสมาธิ) และพระพุทธรูปประทับนั่ง
แบบปรลัมพปาทาสนะ (ประทับนั่งหอยพระบาทเหมือนนั่งเกาอี้) เชน พระพุทธรูปประทับนั่งหอย
พระบาท ในถ้าํ เอลโลรา หมายเลข 10 ทางภาคตะวันตกของอินเดีย (ภาพที่ 49) เปนตน
การใชมุทราแบบดังกลาว ในความหมายของ “ปางประทานปฐมเทศนา” นาจะเริม่ ขึ้น
ในศิลปะอินเดียแบบคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11)13 เชน พระพุทธรูปปางธรรมจักรมุทรา จากตําบล
สารนาถ14 เปนตน ซึ่งในกรณีดังกลาว นอกจากมุทราของพระพุทธรูปแลว ก็มกั มีองคประกอบอยาง
อื่นเปนสัญลักษณสําคัญที่ปรากฏรวมอยูเสมอ เพื่อบงบอกถึงเหตุการณพุทธประวัติตอนดังกลาว
และมิใหสับสนกับมุทราของ “พระธยานิพทุ ธไวโรจนะ” ที่นิยมทําธรรมจักรมุทราเชนกัน15 นั่นก็คือ
ธรรมจักรและกวางหมอบ ซึ่งสัญลักษณดังกลาวนี้ นาจะมาจากการตีความรายละเอียดที่ระบุไวใน
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” สําหรับ “ธรรมจักร” ที่ทําเปนรูปวงลอนั้น หมายถึง พระธรรมอัน
พระพุทธเจาไดทรงประกาศในครั้งนี้ สวนรูปกวางหมอบที่ปรากฏเปนคู ก็มาจากนามสถานที่ที่ทรง
ประกาศพระธรรมเปนครั้งแรก คือ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งแปลวา “ปาที่เปนที่อยูข องกวาง”
เปนที่นาสังเกตวา การที่สัญลักษณธรรมจักรและกวางหมอบ ถูกใชในความหมายของ
เหตุการณพุทธประวัติตอนนี้ มีปรากฏมาตั้งแตกอนที่จะมีการทําพระพุทธรูปที่ใชพระหัตถแสดง
ปาง “ธรรมจักรมุทรา” เสียอีก เชน พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาในศิลปะแบบคันธาระ 16 เปนตน
แมวาตอมาจะมีการคิดประดิษฐมุทราตางๆสําหรับพระพุทธรูปแลวก็ตาม รูปธรรมจักรและกวาง
หมอบ ก็ยังคงเปนสัญลักษณสําคัญที่มักจะปรากฏเสมอ ในภาพเลาเรื่องหรือประติมากรรมที่แสดง
ถึงเหตุการณการแสดงปฐมเทศนา
สําหรับพระพิมพแบบที่ 2.1 นี้ จากสภาพเทาที่พบ แมวาจะไมชัดเจนนัก แตก็สังเกตได
วา แทบทุกชิน้ จะมีรูปนูนคลายรูปสัตวขนาดเล็ก ปรากฏอยูทั้งสองขางฐานบัวรองรับพระบาทเสมอ
(ภาพที่ 50) ซึ่งรูปสัตวดังกลาวนี้ นาจะหมายถึง “กวางหมอบ” นั่นเอง ลักษณะเชนนี้ก็ปรากฏใน

12

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 57.
13
เชษฐ ติงสัญชลี, “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ,” 9.
14
David Snellgrove, The Image of The Buddha (n.p.: UNESCO, 1978), fig. 63.
15
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 101.
16
Lolita Nehru, Origin of The Gandharan Style: A Study of Contributory
Influences (Delhi: Oxford University Press, 1989), fig. 140.
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พระพิมพแบบเดียวกันทั้งที่พบในประเทศอินเดีย 17 และในประเทศพมา 18 ซึ่งเปนหลักฐานที่เนนย้ํา
วา พระพิมพแบบนี้ ควรจะหมายถึงเหตุการณพุทธประวัตติ อนแสดงปฐมเทศนาอยางแนนอน
ซุมทรงศิขรที่ปรากฏในพระพิมพแบบนี้ เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่นาสนใจในการแปล
ความ เนื่องจากลักษณะของยอดทรงศิขรนี้ คลายกับสวนยอดของ “มหาวิหารโพธิ” ที่พุทธคยา
ประเทศอินเดีย (ภาพที่ 51) เปนอยางยิ่ง ซึ่งตําบลพุทธคยานี้ เปนสังเวชนียสถานทีส่ ําคัญ 1 ใน 4
แหงที่เกี่ยวของกับพุทธประวัติ และพระพุทธเจาทรงกําหนดใหพุทธบริษัทไดไปสักการะและปลง
ธรรมสังเวช19 เพราะเปนจุดทีต่ ั้งของ “โพธิมณฑล” หรือตนพระศรีมหาโพธิ์ (ภาพที่ 52) ซึ่งตรงโคน
ตนมีพระแทนวัชรอาสน ทีซ่ ึ่งพระพุทธเจาทรงประทับบําเพ็ญสมาธิ จนกระทั่งตรัสรูอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณในที่สุด นอกจากนี้ ที่นี่ยังไดชื่อวาเปนศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชนใหความสําคัญ
มากที่สุดดวย ถึงขนาดมีคติความเชื่อเกีย่ วกับตนพระศรีมหาโพธิ์และพระแทนวัชรอาสนแหงนี้ วา
เปนศูนยกลางแหงจักรวาลเลยทีเดียว20
มหาวิหารโพธิ อาจถูกสรางขึ้น ณ ตนพระศรีมหาโพธิ์ ตําบลพุทธคยา มาตั้งแตสมัย
ราชวงศกุษาณะ ตอมาก็คงไดรับการตกแตงเพิ่มเติมในสมัยราชวงศคปุ ตะ และยังมีการบูรณะครั้ง
ใหญถึง 2 ครั้งโดยชางชาวพมาอีกดวย21 ลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมคือ ทรงยอดหลังคาวิหาร ที่
ทําเปนทรงสี่เหลี่ยมปลายสอบเขาหากัน ดานบนสุดของยอดเปนสถูปทรงกลมขนาดเล็ก ซึ่งทรง
ยอดหลังคาวิหารแบบนี้ เรียกวา “ทรงศิขร” และถือวาเปนเอกลักษณเดนอยางหนึ่งของมหาวิหาร
โพธิ เมื่อมีการจําลองแบบไปสรางยังที่ตางๆ เชน มหาวิหารโพธิที่เมืองพุกาม และวัดมหาโพธาราม
(วัดเจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม เปนตน ก็มกั จะใหความสําคัญกับการจําลองแบบทรงยอดหลังคา
วิหารใหเปนเชนนี้ดว ย แมแตในพระพิมพที่รายละเอียดจํากัดอยางเชนพิมพนี้ ภาพหลังคาซุมทรง
ศิขรที่ปรากฏอยู ก็มีรูปลักษณที่คลายคลึงกับมหาวิหารโพธิที่เปนตนแบบมากพอสมควร
17

Alexander Cunningham, Mahabodhi or the Great Buddhist Temple under
the Bodhi Tree at Buddha-Gaya (Varanasi: Euroka Publication, 1982), pl. XXIV [C].
18
G.H. Luce, Old Burma Early Pagan Vol 3. (New York : J.J. Augustin
Publisher, 1970), pl. 50-52.
19
“มหาปรินิพพานสูตร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาค
ที่ 1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 245.
20
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “มหาวิหารโพธิที่พุทธคยาและการจําลองแบบ,” วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาคการศึกษาปลาย, 2529): 20.
21
เรื่องเดียวกัน, 22.
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อยางไรก็ตาม การที่องคประกอบตางๆของพระพิมพแบบนี้ บงบอกวาควรจะหมายถึง
เหตุการณพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนา ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ไมวาจะเปน
การแสดงมุทราแบบ “ธรรมจักรมุทรา” ของพระพุทธรูป และรูปกวางขนาดเล็กที่ขนาบขางบัวรอง
พระบาทอาจทําใหการแปลความวา ซุมทรงยอดศิขรในพระพิมพแบบนี้ หมายถึง มหาวิหารโพธิ ณ
ตําบลพุทธคยา อันเปนสถานที่ที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูนั้น22 อาจจะไมสอดคลองกับบริบทที่ปรากฏ
ในภาพพระพิมพแบบนี้เทาใดนัก
ในทางกลับกัน หากบริบทของภาพพระพิมพแบบนี้ หมายถึง การแสดงปฐมเทศนา ณ
ปาอิสิปตนมฤคทายวันแลวนั้น ซุมหลังคาทรงยอดศิขรที่ปรากฏอยูในพิมพนี้ ก็นาจะหมายถึง
อาคารที่เรียกวา “ศาสนสถานหลัก” (Main Temple) ที่ตําบลสารนาถ (ภาพที่ 53) ซึ่งก็คือบริเวณปา
อิสิปตนมฤคทายวันแตเดิมนัน่ เอง ซึ่งอาคารหลังนี้ตั้งอยูต รงกลางกลุมโบราณสถานตําบลสารนาถ
ลักษณะแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยม มีหองคูหาตรงกลาง นักวิชาการบางทานสันนิษฐานวา ลักษณะทรง
ยอดหลังคาทีส่ มบูรณ ก็ควรเปนยอดทรงศิขรเชนเดียวกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยา (ภาพที่ 54) 23
แมวาปจจุบันจะเหลืออยูเ พียงสวนฐานเทานั้น แตในอดีต ศาสนสถานหลักแหงนี้ คงจะ
เปนอาคารสําคัญในพุทธสถานตําบลสารนาถ ดวยตําแหนงที่ตั้งที่อยูตรงกลางบริเวณพอดี อีกทั้งมี
ขอสันนิษฐานวา อาคารหลังนี้นาจะตรงกับ อาคารที่จารึกในสมัยราชวงศคุปตะเรียกวา “มูลคันธ
กุฎี” และอาจเปนที่เดียวกันกับ “วิหารสูง 200 ฟุต มีสวนยอดสุดเปนอามลกะ ที่ประดิษฐานพระ
พุทธรูปสําริดปางปฐมเทศนาขนาดเทาพระองคจริง” ซึ่งถูกกลาวถึงในบันทึกของพระภิกษุจีนนาม
วา เหีย้ นจัง (Hiuen Tsang) ก็เปนได24
หากซุมทรงศิขรที่ปรากฏในพระพิมพแบบนี้ หมายถึง ศาสนสถานหลักที่ตําบลสารนาถ
ก็อาจแปลความไดวา พระพิมพแบบนี้นา จะหมายถึง สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ณ
ปาอิสิปตนมฤคทายวันนั่นเอง ซึ่งจะสอดคลองกับบริบทอื่นๆในภาพดังที่ไดกลาวแลวขางตนดวย

22

นิติพันธุ ศิริทรัพย, “พระพิมพดนิ เผาสมัยทวารวดีทนี่ ครปฐม,” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524),
49.
23
Percy Brown, Indian Architecture (Buddhist and Hindu Periods) (Bombay:
D.B. Taraporevala Sons & Co. Private, 1976), pl. XXXIX.
24
Debala Mitra, Buddhist Monuments (Calcutta: Sahitya Samsad, 1971), 6768.
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สําหรับจารึกอักษรเทวนาครี ที่อยูดานลางใกลบัวรองพระบาทนั้น ไดมีการอานจารึกใน
พระพิมพแบบเดียวกันนี้ ที่คน พบในแควนสินธ ประเทศอินเดียแลว พบวาเปนจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ
ภาษาสันสกฤต25
2.2 พระพิมพแบบที่ 2.2 รูปพระพุทธเจาปางภูมิสปรรศมุทรา (ปางมารวิชัย) ภายในซุม
ยอดทรงศิขร แบบเดียวกันกับ “มหาวิหารโพธิ” ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งก็เปนพระพิมพอกี
แบบหนึ่ง ทีพ่ บแพรหลายตามชุมชนโบราณในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน และอาจจะแพร
หลายกวาพระพิมพแบบที่ 2.1 ดวยซ้ําไป
ภาพที่ปรากฏในพระพิมพแบบนี้ นาจะมีความหมายเกี่ยวกับ เหตุการณพุทธประวัติชวง
กอนที่จะตรัสรู 26 ซึ่งเกิดขึ้น ณ ตนพระศรีมหาโพธิ์ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม (ตําบลพุทธคยา) โดย
พระพุทธรูปองคกลางที่แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา ซึ่งนิยมเรียกวา “ปางมารวิชัย” สื่อความหมายถึง
ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับบําเพ็ญวิปสสนาอยู ณ โคนตนพระศรีมหาโพธิ์ พญามารไดยก
กองทัพมาขับไลพระพุทธเจา ใหออกไปจากโพธิบัลลังก พระพุทธเจาจึงทรงเหยียดพระหัตถขวาชี้
ลงพื้นปฐพี อางถึงสัตตสดกมหาทาน ที่ทรงกระทําเมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร ซึ่งแผน
พื้นปฐพีก็บนั ลือเสียงกัมปนาทรับเปนพยานยืนยันดวย จนกองทัพพญามารตองพายแพกลับไป27
บริบทอื่นๆภายในภาพพระพิมพนกี้ ็สอดคลองกันดวย ดังจะเห็นไดจาก ซุมยอดทรงศิขร
ก็ควรหมายถึง มหาวิหารโพธิ ณ ตําบลพุทธคยา (ภาพที่ 51) สถานที่เกิดเหตุการณตามเนื้อเรื่อง
กิ่งกานสาขาของตนไมที่อยูเบื้องหลังซุมยอดทรงศิขร ก็คือตนพระศรีมหาโพธิ์ (ภาพที่ 52)
การที่ถือวา “มหาวิหารโพธิ” เปนสัญลักษณหมายถึง ตําบลพุทธคยา สถานที่พระสัมมา
สัมพุทธเจาทรงบําเพ็ญเพียรจนกระทั่งตรัสรูนั้น เปนที่นิยมมากมาตั้งแตสมัยราชวงศปาละ ซึ่งเห็น
ไดจากความนิยมในการจําลองแบบวิหารทรงศิขรดังกลาวนี้ ทําเปนรูปจําลองขนาดเล็ก (Model) 28
25

Henry Cousens, “Buddhist Stupa at Mirpur-Khas, Sind,” Archaeological
Survey of India : Annaul Report 1909-1919 (Calcutta: Superintendent Government
Printing, 1914), 88.
26
M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth
to thirteenth centuries),” 70.
27
“ชาตกัฏฐกถา อวิทูเรนิทาน” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3
ภาคที่ 6. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 120-121.
28
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “มหาวิหารโพธิที่พุทธคยาและการจําลองแบบ,” 20-22,
รูปที่ 4.
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หรือการถายแบบมาสรางเปนวิหารขนาดใหญ เชน วิหารมหาโพธิที่เมืองพุกาม เจดียชเวกูจีทเี่ มือง
พะโค (หงสาวดี) ประเทศพมา เปนตน รวมถึงความนิยมในการพิมพรูปมหาวิหารแหงนี้ลงบนพระ
พิมพดวย
สําหรับรูปสถูปที่อยูรอบๆซุมทรงศิขรนั้น ก็อาจหมายถึง สถูปขนาดเล็กที่พุทธศาสนิก
ชนสรางถวายเปนพุทธบูชา ซึ่งก็มีอยูจริงที่บริเวณโดยรอบมหาวิหารโพธิ ตําบลพุทธคยาดวย 29
(ภาพที่ 55) จากองคประกอบภาพที่มีซุมยอดทรงศิขรและสถูปขาดเล็กโดยรอบ ทําใหอาจแปลความ
ไดวา พระพิมพแบบนี้ควรจะหมายถึง สถานที่ที่พระพุทธเจาประทับผจญมาร และบําเพ็ญเพียร
จนกระทั่งตรัสรู ณ ตําบลพุทธคยานั่นเอง
นาสังเกตวา พระพิมพทั้งแบบที่ 2.1 และ 2.2 ลวนมีองคประกอบภาพที่ใหความสําคัญ
กับสถานที่ มากกวาทีจ่ ะใหความสําคัญกับเนื้อเรื่องในพุทธประวัติ ซึ่งนาจะเปนการแสดงถึงคติการ
นับถือ “สังเวชนียสถาน” มากกวาทีจ่ ะสื่อความหมายถึงเรื่องพุทธประวัติโดยตรง
สําหรับลักษณะของพระพิมพทั้งสองแบบดังกลาวนี้ เปนแบบทีน่ ิยมสรางขึ้นเปนอยาง
มากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ในสมัยราชวงศปาละ ตอมาก็ไดแพรกระจายความ
นิยมนี้เขามายังประเทศพมา ดังที่ปรากฏหลักฐานพระพิมพแบบนีเ้ ปนจํานวนมากในชุมชนโบราณ
สมัยเมืองพุกาม ชวงพุทธศตวรรษที่ 15-16 อีกดวย ซึ่งนาสังเกตวา ในประเทศไทยจะพบพระพิมพ
แบบดังกลาวนี้ เฉพาะในบริเวณพืน้ ที่ทสี่ ามารถติดตอกับประเทศพมาได คือ บริเวณลุมแมน้ําแม
กลองและทาจีนนี้ และบริเวณแควนหริภญ
ุ ชัยทางภาคเหนือเทานัน้ จึงอาจกลาวไดวากลุมพระพิมพ
แบบ “ซุมพุทธคยา” ทั้งสองแบบนี้ ก็นาจะหลักฐานแสดงถึงการรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากทาง
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยผานมาทางชุมชนโบราณในประเทศพมานัน่ เอง
2.3 พระพิมพแบบที่ 2.3 รูปพระพุทธเจาปางภูมสิ ปรรศมุทรา (ปางมารวิชัย) ภายใตซุม
วงโคงตอเนื่อง ซึ่งมีฉัตรกางกั้นอยูตรงตําแหนงเหนือเศียรพระพุทธรูป เบื้องหลังปรากฏกิ่งกาน
สาขาของตนไม ซึ่งควรหมายถึง “ตนพระศรีมหาโพธิ์”30
29

นิติพันธุ ศิริทรัพย, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีทนี่ ครปฐม,” 49.
30
ตนไมที่พระพุทธเจาตั้งแตอดีตจนถึงองคปจจุบันประทับนั่งตรัสรูนั้น แมวาจะเปน
ตนไมตางชนิดกันก็ตาม ก็ลวนแตเรียกวา “โพธิรุกข” (ตนโพธิ์) ทั้งสิ้น ดูรายละเอียดใน “มธุรัตถ
วิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่
9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 745-746. อยางไรก็ตาม ดวยเหตุที่กย็ ังไมพบ
หลักฐานที่บงชี้ถึงการสรางพระพิมพเปนรูป “พระอดีตพุทธ” องคเดียวเปนการเฉพาะมากอน
ดังนั้นจึงแปลความวา นาจะหมายถึง “พระสัมมาสัมพุทธเจา” หรือพระพุทธเจาองคปจจุบัน
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เมื่อพิจารณาจากองคประกอบโดยรวม จะเห็นวาพระพิมพแบบที่ 2.3 นี้ มีความคลาย
คลึงกับแบบที่ 2.2 ที่ไดกลาวไปแลวเปนอยางมาก หากแตมีจุดที่แตกตางกันเล็กนอย คือ แบบที่ 2.2
จะมียอดซุมเปนทรงศิขรแบบมหาวิหารโพธิ ที่พุทธคยาอยางชัดเจน สวนพระพิมพแบบ 2.3 นี้ กลับ
ไมปรากฏยอดทรงศิขรเลย มีแตฉัตรและกิ่งกานสาขาของตนพระศรีมหาโพธิ์ปรากฏอยูเทานั้น ซึง่
อาจแปลความไดวา พระพิมพแบบที่ 2.3 นี้นาจะเนนความสําคัญที่ “ตนพระศรีมหาโพธิ์” ในฐานะที่
เปน “สังเวชนียสถาน” ที่พระพุทธเจาประทับผจญมารและบําเพ็ญเพียรจนกระทั่งตรัสรู มากกวาที่
จะเนนตัวอาคารยอดทรงศิขรของมหาวิหารโพธิก็เปนได อีกทั้งยังอาจเปนตนแบบ (Prototype) ของ
พระพิมพแบบที่มีภาพซุมยอดทรงศิขรแบบมหาวิหารโพธิอีกดวย31
2.4 พระพิมพแบบที่ 2.4 รูปพระพุทธเจาปางธยานมุทรา ประทับอยูใตตน ไม (อาจเปน
ตนพระศรีมหาโพธิ์) มีสถูปทรงกลมยอดแหลมสูงขนาบขาง ซึ่งลักษณะดังกลาวคลายกับพระพิมพ
ที่พบในภาคใตเปนอยางมาก เชน พระพิมพจากเมืองโบราณยะรัง จังหวัดปตตานี32 เปนตน การแปล
ความคติการสรางพระพิมพแบบนี้มีอยู 2 แนวความคิด ซึ่งแนวความคิดแรกเห็นวา ควรหมายถึง
พระเมตไตรย (พระศรีอาริยเมตไตรย ผูเปนอนาคตพุทธ) เนื่องจากพระพุทธรูปองคนี้ประทับนั่งอยู
ทามกลางสถูป 33 สวนอีกแนวความคิดหนึง่ เห็นวา ควรหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจาองคปจจุบนั
ซึ่งเปนที่นิยมสรางรูปกันในสมัยทวารวดีอยูแลว34 สังเกตไดการแสดงธยานมุทรา และการที่ประทับ
อยูใตตนไม อาจแปลความตอไปไดอีกวา เปนภาพเหตุการณพุทธประวัติ ตอนที่ประทับนั่งตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ โคนตนพระศรีมหาโพธิ35์
31

M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth
to thirteenth centuries),” 70.
32
พรทิพย พันธุโกวิท และ ภัคพดี อยูคงดี, “โบราณวัตถุที่ไดจากการขุดแตงโบราณ
สถานบานจาเละ กลุมเมืองโบราณยะรัง อ.ยะรัง จ.ปตตานี,” ศิลปากร 40, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม,
2540): 90.
33
Piriya Krairiksh, “The Chula Pathon Cedi Architecture and Sculpture of
Dvaravati,” (Ph.D. dissertation, Harvard University, 1975), 278, quoted in M.L.
Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth to thirteenth
centuries),” 106.
34
Nandana Chutiwongs, “The Iconography of Avalokitesvara in Mainland
South East Asia,” (Ph.D. dissertation, University of Amsterdam, 1984), 231.
35
นิติพันธุ ศิริทรัพย, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีทนี่ ครปฐม,” 51-52.
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จากทั้งสองแนวความคิดนี้ จะเห็นวาแนวความคิดที่สอง ที่อธิบายวาพระพิมพแบบนี้
ควรหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจา มีความเปนไปไดมากกวาการอธิบายวา เปนภาพของพระ
เมตไตรย (อนาคตพุทธ) เนื่องจากตามปรกติแลว รูปเคารพของพระเมตไตรย จะไมแสดงธยาน
มุทรา หากแตจะใชพระหัตถแสดงมุทราอื่นๆ เชน ธรรมจักรมุทรา อภัยมุทรา เปนตน แมวาจะมีรูป
สถูปซึ่งเปนสัญลักษณที่ส่อื ความหมายถึงพระเมตไตรย แตโดยทัว่ ไปแลว รูปพระเมตไตรยก็มกั จะ
มีรูปสถูปขนาดเล็ก ปรากฏอยูบนมงกุฎหรือหนามวยพระเกศา 36 มากกวาทีจ่ ะทําเปนสถูปใหญ
ขนาบขางองคพระเชนนี้ และการทํารูปสถูปขนาบขางองคพระเชนนี้ ก็ปรากฏในงานประติมากรรม
สมัยทวารวดี ที่หมายถึง “พระสัมมาสัมพุทธเจา” ดวย เชน พระพุทธรูปนาคปรก จากดงศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี (ภาพที่ 56) เปนตน
ดังนั้น พระพิมพแบบที่ 2.4 นี้ จึงควรที่จะหมายถึง“พระสัมมาสัมพุทธเจา” ตามคติของ
นิกายเถรวาท ในขณะที่ประทับนั่งตรัสรูอยู ณ โคนตนพระศรีมหาโพธิ์นั่นเอง
2.5 พระพิมพแบบที่ 2.5 รูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวัชราสนะ ประทับอยูบ นฐาน
รูปกลีบบัว หรือบัลลังกปทมาสนที่มีพนักพิงดานหลัง และปรากฏรูปสถูปทรงกลมขนาดเล็กอยูบน
พนักบัลลังกขา งพระเศียร ซึง่ อาจแปลความไดวาเปน พระสัมมาสัมพุทธเจา ในคติความเชื่อของทั้ง
นิกายเถรวาทและมหายาน และเนื่องจากไมปรากฏภาพตนไมที่มีพมุ ยอดเหนือเศียรองคพระ จึง
อาจจะเปนรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะ ในพุทธศาสนานิกายมหายานก็ได เนื่องจากรูปพระธยานิ
พุทธองคดังกลาว มักจะแสดงธยานมุทราเปนสัญลักษณสําคัญเสมอ
เมื่อไดพิจารณาองคประกอบอื่นๆที่ปรากฏในพระพิมพชิ้นนี้ เชน การประทับนัง่ แบบ
วัชราสนะ และการมีจารึกอักษรเทวนาครีดานลางใตฐานบัว 37 ก็ลวนเปนสิ่งที่บงชี้ถึงความเกีย่ วของ
กับคติของนิกายมหายานดวย เนื่องจากรูปเคารพของนิกายมหายานนิยมประทับนั่งแบบวัชราสนะ
และอักษรเทวนาครีก็เปนอักษรที่นิยมใชจารึกภาษาสันสกฤต อันเปนภาษาหลักในนิกายมหายาน
ดังนั้น พระพิมพแบบที่ 2.5 นี้ จึงนาจะสรางขึ้น ภายใตคติความเชื่อของนิกายมหายานก็เปนได อีก
ทั้งลักษณะองคประกอบโดยรวมของพระพิมพชิ้นนี้ มีความคลายคลึงกับพระพิมพที่คนพบทาง
ภาคใต ศาสตราจารยฌอง บวสเซอลีเยร จึงมีความเห็นวา พระพิมพชนิ้ นี้นาจะเปนหลักฐานทีแ่ สดง
ถึงการติดตอสัมพันธระหวางเมืองโบราณอูทองกับชุมชนโบราณทางภาคใตอีกดวย38
36

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 57.
37
จารึกบนพระพิมพชิ้นนี้ ยังไมไดรับการอาน-แปลจากผูเชี่ยวชาญ
38
Jean Boisselier, “Travaux de la mission archéologique française en
Thailande (juillet-novembre 1966),” Arts Asiatiques. XXV, 1972 : 33.

64
กลุมที่ 3 พระพิมพแบบที่มรี ูปพระพุทธเจากับรูปบุคคลอื่นๆ
3.1 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 1 พิมพนี้เปนแบบที่พบมากใน
เขตจังหวัดนครปฐม แมวาพระพิมพแบบนีจ้ ะมีองคประกอบภาพที่ปรากฏหลายอยาง แตทั้งหมดก็มี
ความหมายบงบอกคอนขางแนชัดวา ควรเปนภาพเหตุการณพุทธประวัติตอน “ยมกปาฏิหาริย” ซึ่ง
ปรากฏอยูในคัมภีรภาษาบาลี ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทหลายเลม เชน ในคัมภีรธัมมปทัฏฐกถา
(อรรถกถาธรรมบท ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย) ปรากฏอยูในตอนที่ชื่อวา “ยมกัปปาฏิหาริย
วัตถุ”39 และในคัมภีรชาตกัฏฐกถา (อรรถกถาชาดก ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย) ปรากฏอยูใน
ตอนตนของอรรถกถาเรื่อง “สรภชาดก” 40 เปนตน ซึ่งคัมภีรภาษาบาลีเหลานี้ เปนสวนขยายความ
ของพระไตรปฎกที่เรียบเรียงขึ้น ณ เกาะลังกา โดยพระพุทธโฆสะ ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 1041
และไดกลาวถึงตอน “ยมกปาฏิหาริย” ไววา
ครั้งหนึ่ง พวกเดียรถีย (นักบวชนอกศาสนา) ไดมาทาทายใหพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดง
ปาฏิหาริยแขงกับพวกตน พระองคจึงไดเสด็จไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อที่จะแสดงปาฏิหาริย ณ โคน
ตนคัณฑามพฤกษ (ตนมะมวง) ในราชอุทยานของพระเจาปเสนทิโกศล แมวาพวกเดียรถียจะ
พยายามทําลายตนมะมวงทั้งหมด
แตพระองคก็สามารถบันดาลใหเกิดตนมะมวงใหญไดในชัว่
พริบตา ในครัง้ นั้นพระสาวกหลายรูปทูลขอรับแสดงปาฏิหาริยปราบพวกเดียรถียแ ทน แตพระองค
ทรงหามไวและยืนยันจะกระทําดวยพระองคเทานั้น ซึ่งปาฏิหาริยที่ทรงกระทํามีอยู 2 อยางคือ ทรง
บันดาลใหเกิดทอน้ําและทอไฟพลุงพลานออกจากพระวรกายทุกทิศทาง และทรงเนรมิตรูป “พระ
พุทธนิรมิต” คือรูปกายของพระองคเองในอิริยาบถตางๆเปนจํานวนมาก ทั้งยังไดทรงแสดงธรรม
โตตอบกับรูปนิรมิตเหลานัน้ ดวย ในที่สุดพวกเดียรถียก พ็ ายแพตอพระพุทธบารมีไป42
องคประกอบภาพของพระพิมพแบบที่ 3.1 นี้ สอดคลองกับเรื่องราวที่กลาวมาแลวเปน
อยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจาก ตรงกลางภาพมีพระพุทธรูปประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ แสดงวิตรรก
มุทรา ซึ่งตรงกับที่กลาวไววา “พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมโตตอบกับรูปนิรมิต ขณะกระทํายมก
39

“ธัมมปทัฏฐกถา พุทธวรรควรรณนา,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถา
ธรรมบท เลมที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 287-322.
40
“ชาตกัฏฐกถา อรรถกถาเตรสนิบาต สรภชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททก
นิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 6 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 331-336.
41
สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัตวิ รรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา (กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 294-295.
42
“ธัมมปทัฏฐกถา พุทธวรรควรรณนา,” 291-307.
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ปาฏิหาริย” เหนือพระพุทธรูปมีพุมยอดกิง่ กานสาขาของตนไมปรากฏอยูอยางชัดเจน ควรหมายถึง
“ตนมะมวง” สวนบนที่มีรูปกลุมของพระพุทธเจาขนาดเล็กหลายองค แสดงอิริยาบถตางๆ มีทั้งแบบ
ประทับนั่งและประทับยืน ก็คือ “พระพุทธนิรมิต” ที่ทรงบันดาลใหเกิดขึ้น สวนรูปบุคคลขนาดเล็ก
ที่นั่งคลายกับกําลังแสดงปางธยานมุทรา (?) ขางๆพุทธบัลลังกขางละ 1 คนนั้น มีการตีความวา
อาจจะเปน “พระโมคคัลลานะ” และ “พระอุบลวรรณา”43 ซึ่งอยูรวมในเหตุการณตอนนี้ดวย สําหรับ
รูปบุคคลทรงเครื่องที่ยืนอยูช ิดขอบนอกทัง้ สองขางนั้น อาจเปน “พระอินทร” และ “พระพรหม” 44
เบื้องลางของภาพที่มีรูปคลายแทนวางเครือ่ งสักการะ ทัง้ สองขางของแทนนีจ้ ะมีรูปบุคคลนั่งคุกเขา
หันหนาเขาหากันนั้น นาจะหมายถึง “พระเจาปเสนทิโกศล” และประชาชนที่มีชมพระพุทธบารมีใน
การแสดงยมกปาฏิหาริย45 สวนถัดมาที่มีรูปบุคคลแสดงทาทางคลายกําลังเดินอยูทั้งสองขางนั้น อาจ
หมายถึง “ปูรณกัสสปะ” และเหลาเดียรถียท ี่กําลังพายแพหนีไป46
เหตุที่สามารถระบุไดวา พระพิมพแบบที่ 3.1 เปนภาพเลาเรื่องตามคัมภีรภาษาบาลีของ
พุทธศาสนานิกายเถรวาท ก็เพราะมีรูป“ตนมะมวง” ที่มักจะถูกกลาวถึงเสมอในคัมภีรภาษาบาลี แต
ไมปรากฏในคัมภีรภาษาสันสกฤตของนิกายอื่นเลย
ภาพเหตุการณตอน “ยมกปาฏิหาริย” อยางที่ปรากฏในพระพิมพแบบที่ 3.1 นี้ เปนทีน่ ิยม
มากในศิลปะทวารวดี เนื่องจากพบวา มีการทําเปนภาพสลักขนาดใหญเลาเรื่องดังกลาวนี้ดว ย เชน
แผนหินแกะสลักขนาดใหญจากเมืองนครปฐม ที่เบื้องหลังฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพ
วราราม (ภาพที่ 48) เปนตน ซึ่งมีองคประกอบภาพที่เปรียบเทียบกับพระพิมพแบบนี้ไดเชนกัน
3.2 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 2 พิมพนี้เปนแบบที่พบมากใน
เขตจังหวัดราชบุรี องคประกอบภาพที่ปรากฏในพระพิมพแบบนี้มหี ลายอยาง ซึง่ คอนขางซับซอน
ในการแปลความคติการสราง อยางไรก็ตาม ก็มีการศึกษาและแปลความหมายพระพิมพนี้ไวดังนี้

43

Pierre Dupont, L’Archéologie Mône de Dvâravatî (Paris: École Française
d’Extrême-Orient, 1959), 48.
44
Ibid.
45
มีการแปลความวาบุคคลดังกลาวคือ พญานาคนันทะและอุปนันทะ ตามเนื้อเรื่องใน
คัมภีรทิวยาวทาน แมวาจะไมสอดคลองกับองคประกอบอื่นๆและไมเหมือนกับที่ระบุในไวคัมภีรก ็
ตาม ดู M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth to
thirteenth centuries),” 118.
46
Pierre Dupont, L’Archéologie Mône de Dvâravatî, 48.
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3.2.1 หมายถึง พุทธประวัติตอน “แสดงมหาปาฏิหาริย” ตามคติความเชื่อในคัมภีร
ภาษาสันสกฤต ดังเชนที่ปรากฏในคัมภีรท ิวยาวทาน (Divyavadana) ของพุทธศาสนานิกายหินยาน
แบบสรรวาสติวาท 47 ที่กลาวไววา เมื่อพระพุทธองคทรงรําพึงถึงวารจิตของสัตวโลก และประสงค
จะแสดงมหาปาฏิหาริย ณ เมืองศราวัสตี (สาวัตถี) ในชวงนั้นเอง พระอินทร พระพรหม พรอมทั้ง
เทวดาอีกหลายแสนองคไดลงมาเฝาพระพุทธเจาดวย โดยที่พระพรหมไปประทับอยูทางดานขวา
สวนพระอินทรไปประทับอยูขางซายของพระพุทธองค ขณะนัน้ เอง ก็มีราชาแหงนาคสองตนนาม
วา นันทะและอุปนันทะ ไดเนรมิตดอกบัวขึ้นดอกหนึ่ง ใหญเทาลอเกวียนและมีกลีบหลายพันกลีบ
กลีบเหลานั้นลวนแตเปนทองคําทั้งสิ้น สวนกานนั้นเปนเพชรพลอย ครั้นแลวจึงนําดอกบัวนีข้ ึ้น
ถวายพระพุทธองค พระพุทธองคไดทรงรับและเสด็จขึน้ ประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัวนัน้ แลว
ทรงเนรมิตดอกบัวเชนเดียวกันนั้นขึน้ อีกดอกหนึ่ง มีพระพุทธนิรมิตของพระพุทธองคประทับอยู
เชนกัน แลวปรากฏรูปพระพุทธองคทั้งขางหนา ขางหลัง และรอบๆพระองค เปนจํานวนนับไม
ถวน แผไปจนถึงชั้นอกนิษฐ พระพุทธนิมิตเหลานี้บางองคจงกรม บางองคประทับยืน บางองค
ประทับนั่ง บางองคบรรทม บางองคทรงบันดาลใหเกิดเปนแสงสวาง บางองคทรงบันดาลใหเกิดฝน
บางองคทรงบันดาลใหเกิดเปลวไฟ ซึ่งแตละองคก็ไดวิสัชนาธรรมซึ่งกันและกันดวย48
เหตุที่แปลความวาพระพิมพชิ้นนี้เปนภาพเหตุการณตอนดังกลาวนัน้
เนื่องจากตรง
สวนลางใตองคพระประธาน มีรูปบุคคลหนึ่งกําลังทําทาจับกานดอกบัวชูขึ้นรองรับพระพุทธเจา ซึ่ง
นาจะหมายถึงราชาแหงนาค ตามที่กลาวไวในคัมภีรทวิ ยาวทานนัน่ เอง49
3.2.2 หมายถึง คติความเชื่อเรื่อง “อัษฏมหาโพธิสัตว” (Astamahabodhisattva)
เนื่องจากบริเวณรอบๆองคพระประธานนัน้ มีรูปกลุมบุคคลยืนแบบตริภังคโดยมีสิ่งของอยูในมือ
(ดอกบัว?) โดยทางดานขวาขององคพระประธานมี 3 องค สวน ดานซายของพระประธานมีองค
เดียว ถัดขึ้นมาดานบนก็มรี ูปบุคคลปรากฏกายบนกอนเมฆเพียงครึ่งองค คลายกําลังลอยอยูบน
47

แมวา “ทิวยาวทาน” จะเปนคัมภีรที่แตงขึ้นในพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาท แตใน
คัมภีรนี้ก็พบอิทธิพลแนวความคิดและคติความเชื่อตามแบบนิกายมหายานอยางเดนชัดดวย ดู ผาสุข
อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 26.
48
Alfred Foucher, “The Great Miracle at Çrâvastî,” The Beginnings of
Buddhist Art and Other Essays in Indian and Central-Asian Archaeology (New Delhi:
Indological Book Shop, 1972), 153-159.
49
พิริยะ ไกรฤกษ, “ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่บริเวณถ้ําเขางู จังหวัดราชบุรี,” ศิลป
และโบราณคดีในประเทศไทย เลม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2518), 86.
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อากาศ โดยทางดานขวาขององคพระประธานมี 3 องค สวนดานซายของพระประธานมีองคเดียว
เชนกัน ซึ่งรูปกลุมบุคคลดังกลาวนี้ ลวนสวมผานุงยาวแบบโธตี มีมวยผมสูงคลายชฎามุกุฎ ทั้งยัง
ประทับยืนแบบตริภังคอยูเคียงขางและลอมรอบพระพุทธเจาอีกดวย ซึ่งลักษณะดังกลาวนีต้ รงกับ
“พระโพธิสัตว” ที่ปรากฏกายในฐานะบริวารของพระพุทธเจา ตามความเชื่อของนิกายมหายานอยาง
ชัดเจน เมื่อสังเกตดูจะพบวารูปกลุมของ “พระโพธิสัตว” ในพิมพนี้ มีจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 8 องค
คือ ประทับยืนเคียงขางพระพุทธเจา 4 องค และลอยอยูบ นกนเมฆอีก 4 องค ซึ่งนาจะหมายถึง “อัษฏ
มหาโพธิสัตว” หรือพระโพธิสัตวที่ยิ่งใหญทั้งแปดองค50
เมื่อพิจารณาการแปลความดังที่ไดกลาวมานี้ จะเห็นวาแนวความคิดที่วา พระพิมพแบบ
นี้ หมายถึงคติเรื่อง “อัษฏมหาโพธิสัตว” อาจจะไมสอดคลองกับบริบทอื่นๆที่ปรากฏในภาพเทาใด
นัก เนื่องจากคติเรื่อง “อัษฏมหาโพธิสัตว” ซึ่งเปนทีน่ ิยมมากในพุทธศาสนานิกายมหายานสกุล
วัชรยาน มักจะแสดงภาพพระโพธิสัตวผูยงิ่ ใหญทั้งแปด ประทับแวดลอมองค “พระธยานิพุทธไว
โรจนะ” ตามที่กลาวไวในคัมภีร “มหาไวโรจนสูตร” ที่ระบุวา พระธยานิพุทธไวโรจนะ เปนผู
ประกาศธรรมตอพระโพธิสัตวทั้งปวง ซึ่งพระโพธิสัตวทั้งแปดองคนี้ ไดแก พระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร พระโพธิสัตวอากาศครรภ พระโพธิสัตววัชรปาณี พระโพธิสัตวกษิติครรภ พระโพธิสตั ว
สรรวนีวรณวิศกัมภิน พระโพธิสัตวไมเตรญะ (เมไตรยะ) พระโพธิสัตวสมันตภัทร และพระ
โพธิสัตวมัญชุศรี ซึ่งเมื่อรวมกับพระไวโรจนะแลวก็เปนสัญลักษณของจักรวาล51
หากพิจารณาตามคติเรื่อง “อัษฏมหาโพธิสัตว” ที่กลาวมานี้จะเห็นวา มีขอแตกตางไป
จากองคประกอบภาพของพระพิมพนหี้ ลายอยาง เชน ในพระพิมพชนิ้ นี้ มีรูปพระพุทธเจาประทับ
นั่งแสดงปางธยานมุทรา ซึ่งแนนอนวาไมใชรูป “พระไวโรจนะ” เนื่องจากพระไวโรจนะจะปรากฏ
กายดวยการแสดงปางธรรมจักรมุทราเสมอ 52 อีกทั้งพระพุทธเจาที่ปรากฏในพระพิมพชิ้นนี้ ยัง
ประทับอยูใตตนไมอีกดวย ซึ่งนาจะหมายถึง “พระสัมมาสัมพุทธเจา” ซึ่งมีพุทธประวัตหิ ลายตอน
เกี่ยวของกับตนไมมากกวา นอกจากนี้ โบราณวัตถุที่แสดงถึงคติ “อัษฏมหาโพธิสัตว” สวนใหญ
มักจะปรากฏภาพพระโพธิสัตวทั้งแปดองค ในลักษณะที่เทาเทียมกัน คือสามารถเห็นพระวรกาย
ของทุกองคไดอยางชัดเจน และมีขนาดทีเ่ ทากันทุกองคดวย ตัวอยางเชน พระพิมพรูป “อัษฏมหา
50

Nandana Chutiwongs, “The Iconography of Avalokitesvara in Mainland
South East Asia,” 227.
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พิริยะ ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา (กรุงเทพฯ:
อมรินทรการพิมพ, 2528), 60.
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ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 101.

68
โพธิสัตว” จากจังหวัดสุราษฎรธานี (ภาพที่ 57) เปนตน ซึ่งตางจากรูปพระโพธิสัตวในพระพิมพ
แบบนี้ ทีจ่ ะปรากฏกายเต็มองคเพียง 4 องค สวนอีก 4 องคจะปรากฏแคครึ่งองคอยูบนทองฟา อีกทัง้
ยังมีการแสดงภาพที่บงบอกถึง ความสําคัญของพระโพธิสัตวที่ประทับยืนอยูใ กลองคพระประธาน
ที่สุดดวย เพราะมีพระวรกายที่ใหญโตเดนชัดกวาพระโพธิสัตวและบุคคลอื่นๆในภาพทั้งสิ้น
สวนแนวความคิดที่แปลความพระพิมพชิ้นนีว้ า ควรหมายถึงเหตุการณในพุทธประวัติ
ตอน “แสดงมหาปาฏิหาริย” ตามเรื่องในคัมภีรทิวยาวทาน ของพุทธศาสนานิกายหินยานแบบสรวา
สติวาท ซึ่งเปนที่ยอมรับแพรหลายในนิกายมหายานดวยนั้น เมื่อพิจารณาแลวจะพบวาองคประกอบ
ภาพบางอยางมีความเกีย่ วเนือ่ งกับเรื่องดังกลาวนี้ดว ย กลาวคือ รูปบุคคลที่ตรงเบื้องลางของภาพ ซึ่ง
กําลังทําทาจับกานดอกบัวชูขึ้นรองรับพระพุทธเจานัน้ ก็นาจะหมายถึง “ราชาแหงนาค” ผูเนรมิต
ดอกบัวพันกลีบเพื่อถวายแดพระพุทธองค ตามที่ระบุไวในคัมภีรดังกลาว ซึ่งรูปพญานาคชูดอกบัว
ถวายพระพุทธองคเชนนี้ เปนสัญลักษณสาํ คัญอยางหนึ่งของภาพเหตุการณตอนมหาปาฏิหาริย ที่
ปรากฏมาตั้งแตในศิลปะอินเดียแลว เชน ภาพสลักเลาเรื่องตอนแสดงมหาปาฏิหาริย ศิลปะคันธาระ
จาก Mohammed Nari (ภาพที่ 58) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 7-9 และภาพสลักเลาเรื่องตอนแสดงมหา
ปาฏิหาริย ศิลปะแบบหลังคุปตะ ที่ถ้ําอชันตา หมายเลข 7 (ภาพที่ 59) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
เปนตน ซึ่งการแสดงภาพเหตุการณพุทธประวัติตอนนี้ โดยที่มีรูปพญานาคชูดอกบัวถวายพระพุทธ
องค ก็ปรากฏในศิลปะทวารวดีดว ย ตัวอยางเชน แผนหินแกะสลักภาพตอนแสดงมหาปาฏิหาริย
จากเมืองนครปฐม ปจจุบนั อยูที่ดานหลังฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม (ภาพที่ 48)
เปนตน ซึ่งแมวาภาพที่ปรากฏบนแผนหินนี้ จะทําตามเนื้อเรื่องในคัมภีรภาษาบาลี ของพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท กลาวคือ มีภาพตนมะมวง (คันฑามพฤกษ) ก็ตาม แตในภาพนีก้ ็ยังปรากฏรูปพญานาค
จับกานดอกบัวชูขึ้นรองรับพระพุทธเจาเชนกัน ซึ่งอาจหมายถึงการผสมผสานคติความเชื่อของฝาย
มหายานเขากับฝายเถรวาทก็เปนได แตสําหรับพระพิมพชิ้นนี้ นาจะทําตามคติความเชื่อของนิกาย
มหายานอยางคอนขางชัดเจน เนื่องจากปรากฏภาพพระโพธิสัตวประทับยืนขนาบขาง ในฐานะ
บริวารของพระพุทธเจา ซึ่งเปนคติที่นิยมกันเปนปรกติในประติมานวิทยาของนิกายมหายานดวย
อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา พระพิมพแบบที่ 3.2 นี้ มักจะปรากฏจารึกอยูที่ดานหลัง
เสมอ และมีลกั ษณะที่คลายกันทุกชิน้ กลาวคือ เปนจารึกอักษรปลลวะ ชวงราวพุทธศตวรรษที่ 12
ภาษาบาลี เนื้อความเปนคาถาหัวใจอริยสัจ หรือที่รูจักกันในนามวา “คาถาเย ธมฺมาฯ” ความวา
เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา เยสํ เหตุ ตถาคโต อาห
เตสฺจโย นิโรโธ เอวํ วาที มหาสมโณติ
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จารึกดานหลังพระพิมพนี้ เปนจารึกทีเ่ กิดจากรอยขูดดวยวัตถุปลายแหลม ซึ่งบงชี้ทําขึ้น
ในชวงกอนทีจ่ ะนําพระพิมพไปเผา แตขอ สําคัญก็คือ จารึกดังกลาวนีใ้ ช “ภาษาบาลี”53 อันเปนภาษา
ที่ใชในพุทธศาสนานิกายเถรวาท นับวาเปนสิ่งที่แปลกพอสมควร เนื่องจากลักษณะภาพดานหนา
ของพระพิมพ บงบอกวาทําตามคติความเชื่อของนิกายมหายานอยางคอนขางชัดเจนดังที่ไดกลาวไป
แลว แตดานหลังกลับมีจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ ภาษาบาลี ตามแบบนิกายเถรวาท หากจะกลาววาเปน
การหยิบยืมคาถาภาษาบาลีมาใชในกลุมชาวพุทธนิกายมหายาน ก็ไมนา จะเปนไปได เนื่องจากคาถา
นี้มีในภาษาสันสกฤตที่นิกายมหายานใชอยูแลวดวย อยางเชน จารึกบนประภามณฑลพระพุทธรูป
ศิลา ศิลปะอินดียแบบปาละ ที่สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนํามาจากพุทธคยา ความวา
เย ธรฺมฺมา เหตุปฺรภวา เหตุ เตษํา ตถาคโต หฺยวทตฺ
เตษํา จ โย นิโรธ
เอวํวาที มหาศฺรมณะ54
ในเมื่อคาถาภาษาสันสกฤตมีอยูแลว เหตุใดกลุมชาวพุทธนิกายมหายาน จึงตองไปหยิบ
ยืมคาถาภาษาบาลีมาใชในการทําพระพิมพตามคติความเชื่อของตน ในทางกลับกันจารึกดานหลัง
พระพิมพนี้ เกิดจากการขูดในระหวางขั้นตอนการทํากอนที่จะนําไปเผา บงบอกวาผูผ ลิตพระพิมพ
แบบนี้ ควรจะเปนกลุมคนทีใ่ ชคาถาภาษาบาลีอยูแลว นัน่ คือกลุมชาวพุทธนิกายเถรวาทนั่นเอง
เมื่อนําหลักฐานทางดานจารึกเขามาประกอบการแปลความพระพิมพแบบนี้ จึงสรุปได
วา พระพิมพแบบ 3.2 เปนพระพิมพที่สรางขึ้นโดยกลุมชาวพุทธนิกายเถรวาท ที่ไดมีการนําเอาคติ
ความเชื่อและรูปแบบประติมานวิทยาของนิกายมหายานเขามาใช จึงเปนหลักฐานทีแ่ สดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางกลุมชนที่นับถือพุทธศาสนานิกายตางๆกัน ในสมัยทวารวดีไดเปนอยางดี
3.3 พระพิมพแบบที่ 3.3 พบเพียงชิน้ เดียวที่เมืองอูทอง ลักษณะเปนพระพิมพที่คอ นขาง
ลบเลือนไปมาก ตรงกลางเปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรลัมพปาทาสนะ (นั่งหอยพระบาท)
พระหัตถขวายกขึ้นคลายจะแสดงปางธรรมจักรมุทรา แตพระวรกายสวนใหญหกั หายไป ทั้งสอง
ขางของพระประธาน ปรากฏรูปบุคคลยืนขนาบขาง โดยบุคคลทางดานขวาขององคพระ สวมผานุง
ยาวประทับยืนทาตริภังค สวนบุคคลทางดานซายขององคพระ ประทับยืนทาตริภังคเชนกันแตสวม
ผานุงสั้น
53

ปเตอร สกิลลิ่ง และศานติ ภักดีคํา, “คําอธิบายโบราณวัตถุบางชิ้นในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติอูทอง,” พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ปทุมธานี: สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติที่ 2, 2545), 51.
54
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การสรางพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท นาจะเปนสิ่งที่วฒ
ั นธรรมทวารวดีได
รับมาจากอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายาน จากศูนยกลางในอินเดียภาคเหนือและแควนเดคขาน
ซึ่งในดินแดนดังกลาวนี้ นิยมสรางประติมากรรมพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทเปนอยางมาก
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-13 55 ดังเชน พระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท ศิลปะแบบหลังคุปตะ
ในถ้ําเอลโลรา หมายเลข 10 (ภาพที่ 49) เปนตน สําหรับรูปบุคคลที่ขนาบขางองคพระนั้น นาจะเปน
“พระโพธิสัตว” ที่ปรากฏกายในฐานะบริวารของพระพุทธเจา ตามคติความเชื่อของนิกายมหายาน
การสรางรูปประติมากรรมหมู 3 องคเชนนี้ สืบเนื่องมาจากคติที่สําคัญ 2 อยางคือ
3.3.1 คติครรภธาตุ คือ พระศากยมุนี เคียงขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และ
พระโพธิสัตววัชรปาณี
3.3.2 คติมานุษิพุทธ คือ พระศากยมุนี เคียงขางดวยพระโพธิสัตวเมไตรยะ และพระ
โพธิ สัตวอวโลกิเตศวร56
ดังนั้นพระพิมพแบบที่ 3.3 นี้ จึงนาจะสรางขึ้นตามคติความเชื่อของพุทธศาสนานิกาย
มหายาน ในความหมายของ “พระสัมมาสัมพุทธเจา” องคปจจุบันที่มีพระโพธิสัตวประทับยืนเคียง
ขางดวยในฐานะบริวารนัน่ เอง
3.4 พระพิมพแบบที่ 3.4 องคประกอบของพระพิมพแบบนี้ คลายกันมากกับพระพิมพที่
พบในภาคใต 57 เชน พระพิมพดินดิบจากถ้าํ เขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง (ภาพที่ 60) เปนตน มีผูแปล
ความคติการสรางพระพิมพแบบเดียวกันนี้วา ควรจะหมายถึง เหตุการณตอนที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงแสดง “สัทธรรมปุณฑริกสูตร” (Saddharma-pundarika Sutra) แกพระโพธิสัตวและเทพเจา
ทั้งหลายบนภูเขาคิชฌกูฏ 58 ซึ่งคัมภีรดังกลาวเปนพระสูตรสําคัญของนิกายมหายาน สันนิษฐานวา
เขียนขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 7 เปนภาษาสันสกฤตผสมภาษาปรากฤต กลาวถึงระยะเวลาการ
แสดงธรรมของพระพุทธเจาวา พระองคทรงแสดงธรรมชั้นต่ําตอฝายหีนยาน (เถรวาท) กอน แลวจึง
แสดงธรรมชั้นสูงแกฝายมหายานในภายหลัง ทั้งยังระบุวาพระพุทธเจาทรงจําแนกคําสอนออกเปน
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4 สวน เพือ่ สั่งสอนสัตวทั้งหลายใหบรรลุนิพพาน สําหรับคําสอนชั้นสูงเพื่อใหถึงซึ่งความเปน
พระพุทธเจานัน้ พระองคทรงสอนใหแกพระโพธิสัตวเทานั้น59
สําหรับองคประกอบภาพของพระพิมพแบบนี้ ประกอบดวย ภาพพระพุทธรูปประทับ
นั่งแบบปรลัมพปาทาสนะอยูตรงกลาง พระหัตถขวายกขึ้นคลายจะแสดงปางวิตรรกมุทรา ในขณะ
ที่พระหัตถซายวางอยูที่พระเพลา ซึ่งหมายถึงกําลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู ทั้งสองขางของพระ
ประธาน ปรากฏรูปบุคคลยืนขนาบขางในทาตริภังค พระหัตถคลายกําลังถือสิ่งของบางอยาง (อาจ
เปนดอกบัว หรือแสจามร) ซึ่ง ดร.นันทนา ชุติวงศ ตีความวา ไมนา จะเปนรูปพระอินทรและพระ
พรหม แตควรเปนรูปพระโพธิสัตวตามคติของนิกายมหายาน ซึ่งอาจเปนไดทั้งคูของพระโพธิสัตว
อวโลกิเตศวรกับพระโพธิสัตวไมเตรญะ (เมตไตรย) หรือคูของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรกับพระ
โพธิสัตววัชรปาณี60 สําหรับสวนบนของพระพิมพ ที่ปรากฏรูปพระพุทธเจาแสดงปางธยานมุทรา 3
องค หมอมหลวงภัทราธร จิระประวัติ ตีความวา อาจหมายถึงรูป “พระชินะ” หรือพระธยานิพุทธที่
ประทับอยูบนสวรรค ซึ่งเปนรูปแบบประติมานวิทยาทีพ่ บไดเสมอในศิลปะอินเดีย 61 จึงเปนที่คอน
ขางแนชัดวาพระพิมพแบบที่ 3.4 นาจะมีคติการสรางมาจากพุทธศาสนานิกายมหายานอยางชัดเจน
องคประกอบภาพของพระพิมพแบบนี้ สามารถเปรียบเทียบไดกับ ภาพสลักแสดงเหตุการณพทุ ธ
ประวัติตอน พระสัมมาสัมพุทธเจาเทศนาสัทธรรมปุณฑริกสูตรแกพระโพธิสัตว ที่ปรากฏตามถ้ํา
ทางพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย62 ตัวอยางเชน ภาพสลักบนผนังถ้ําการลี (Karle) ศิลปะแบบหลัง
คุปตะ ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 (ภาพที่ 61) เปนตน ซึ่งมีความคลายคลึงกันมากกับภาพบนพระ
พิมพชิ้นนี้ หากแตมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มขึ้นดวย ดังนัน้ พระพิมพแบบที่ 3.4 นี้ อาจสรางขึ้นโดย
ไดรับอิทธิพลรูปแบบทางประติมานวิทยาที่ปรากฏอยูตามภาพแกะสลักผนังถ้ําในอินเดีย หากแตตัด
รายละเอียดบางสวนออกไป เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่วัสดุที่มีขนาดเล็ก ซึ่งคติการสรางเชนนี้
อาจจะไดรับผานมาทางคาบสมุทรภาคใต เนื่องจากมีการคนพบพระพิมพลักษณะเชนเดียวกันนี้เปน
จํานวนมากในบริเวณดังกลาวดวย
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ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 286.
60
Nandana Chutiwongs, “The Iconography of Avalokitesvara in Mainland
South East Asia,” 225.
61
M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth
to thirteenth centuries),” 122.
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3.5 พระพิมพแบบที่ 3.5 ลักษณะของพระพิมพชนิ้ นี้ ดูคลายกับพระพิมพแบบที่ 3.4
เปนอยางมาก หากแตมีขอตางกันบางประการ กลาวคือ ในพระพิมพแบบ 3.5 พระพุทธรูปตรงกลาง
เปนประทับนัง่ ขัดสมาธิบนฐานสูง 63 พระหัตถทั้งสองขางแสดงปางวิตรรกมุทรา ซึ่งพระพุทธรูป
ขนาดเล็กที่อยูเ หนือซุมโคงตอนบนของภาพ ก็แสดงมุทราในแบบเดียวกันนี้เชนกัน สวนองค
ประกอบอื่นจะเหมือนกับพระพิมพแบบที่ 3.4 คือ มีรูปบุคคลยืนขนาบขางองคพระประธานในทา
ตริภังค บุคคลทางดานขวาถือของในมือซาย สวนบุคคลทางดานซายก็ถือของดวยมือขวา ของที่ถือ
นี้ลักษณะนาจะเปนดอกบัวแตไมชัดนัก
รูปพระพุทธเจาประทับนัง่ ขัดสมาธิ พระหัตถทั้งสองขางแสดงปางวิตรรกมุทราเชนนี้
คลายกับพระพุทธรูปสมัยทวารวดีหลายองคที่พบในเมืองอูทอง ซึ่งอาจเปนลักษณะทางประติมาน
วิทยาทีน่ ิยมสรางในเมืองโบราณแหงนี้ การที่มีรูปบุคคลขนาบขางเชนนี้ นาจะหมายถึง “พระ
โพธิสัตว” ที่ปรากฏกายในฐานะบริวารของพระพุทธเจา ตามคติความเชื่อของนิกายมหายาน
เชนเดียวกับพระพิมพแบบที่ 3.3 และ 3.4 นั่นเอง
3.6 พระพิมพแบบที่ 3.6 พระพิมพแบบนี้ มีผูตีความไวแลววา นาจะหมายถึง เหตุการณ
พุทธประวัติตอน “เสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส” เนื่องจากพระพุทธรูปประทับยืนตรงกลางภาพนี้
เปนพระพุทธรูปที่แสดงปางวิตรรกมุทราทัง้ สองพระหัตถ ซึ่งเรียกกันโดยทัว่ ไปวา “ปางเสด็จลง
จากดาวดึงส” 64 รูปบุคคลที่ยืนตริภังคขนาบขางองคพระก็นาจะหมายถึง พระอินทรและพระพรหม
ที่ตามมาสงเสด็จในครั้งนั้น สวนรูปบุคคลขนาดเล็ก 4 องคที่ดานบนของภาพ ก็หมายถึง เหลาเทพย
ดาทั้งหลายที่มาสงเสด็จพระพุทธเจาดวย 65 ซึ่งเหตุการณพทุ ธประวัติตอนนี้ มีกลาวไวในคัมภีรชาต
กัฏฐกถา (อรรถกถาชาดก ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย) ปรากฏอยูในตอนตนของอรรถกถา
เรื่อง “สรภชาดก” ความวา หลังจากที่เสด็จขึ้นไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดา และเหลา
เทพยดาทั้งปวงบนสวรรคชั้นดาวดึงสแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดเสด็จกลับลงมายังมานุษยโลก
โดยทางบันไดแกวที่พระวิษณุกรรมเนรมิตไว ซึ่งครั้งนัน้ พระอินทรและพระพรหมไดตามลงมาสง

63

เนื่องจากพระพิมพมีขนาดเล็กมาก จึงไมสามารถระบุไดแนชดั วา ประทับนั่งแบบวัช
ราสนะ หรือปรยังกาสนะ
64
นิติพันธุ ศิริทรัพย, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีทนี่ ครปฐม,” 64.
65
เรื่องเดียวกัน.

73
เสด็จทางบันไดเงินและบันไดทองดวย โดยพระอินทรเปนผูเชิญบาตรและจีวร สวนพระพรหมเชิญ
ฉัตรกั้นถวายพระพุทธเจา มีเหลาเทพยดาในหมืน่ จักรวาลมาสงเสด็จดวยเปนอันมาก66
อยางไรก็ตาม การแปลความพระพิมพแบบนี้ วาแสดงเหตุการณตอนเสด็จลงจากสวรรค
ชั้นดาวดึงส อาจเปนสิ่งที่ยังไมตรงประเด็นนัก เนื่องจากมีขอที่นาสังเกตหลายอยาง เชน การที่พระ
พุทธรูปสมัยทวารวดี แสดงปางวิตรรกมุทราทั้งสองพระหัตถเชนนี้ ก็ไมไดหมายความวาจะตอง
หมายถึงตอน “เสด็จลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส” เสมอไป เนื่องจากมุทราแบบนี้เปน “มุทรากลาง”
สําหรับพระพุทธรูปยืน ซึ่งไมไดเจาะจงวาหมายถึงพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่ง หรือหมายถึงพุทธ
ประวัติตอนใดตอนหนึ่ง แตเปนเพียงมุทราที่ไดรับความนิยมสูงสุดในศิลปะทวารวดีเทานั้น67
นอกจากนี้ ตามเนื้อเรื่องที่กลาวไวในคัมภีรชาตกัฏฐกถา เทพผูท ี่ทําหนาที่เชิญฉัตรกั้น
ถวายพระพุทธเจา คือพระพรหม ซึ่งงานศิลปกรรมที่แสดงภาพเหตุการณตอนนี้ ก็มกั จะแสดงภาพ
พระพรหมกั้นฉัตรถวายพระพุทธเจาดวยเสมอ ตัวอยางเชน ภาพพระพุทธรูปตอนเสด็จลงจาก
สวรรคชั้นดาวดึงส ศิลปะแบบปาละ จากแควนเบงกอล 68 (ภาพที่ 62) เปนตน แมวาบางครั้งจะ
ปรากฏภาพพระอินทรเชิญฉัตรแทนก็ตาม แตรูปบุคคลเชิญฉัตร ก็เปนสัญลักษณสําคัญของ
เหตุการณตอนดังกลาวนี้เสมอ ซึ่งถามาพิจารณาองคประกอบภาพของพระพิมพแบบที่ 3.6 ก็จะ
พบวาพระพุทธเจาตรงกลางภาพ มีฉัตรกางกั้นอยูเหนือพระเศียรดวย แตฉัตรดังกลาวไมไดถูกเชิญ
โดยบุคคลที่ยนื ตริภังคขนาบขางองคพระเลย จึงไมนา จะหมายถึงเหตุการณตอน “เสด็จลงจาก
สวรรคชั้นดาวดึงส”69
สําหรับรูปบุคคลที่ยืนขนาบขางองคพระประธานนัน้ ก็นาจะเปนกรณีเดียวกันกับพระ
พิมพแบบที่ 3.3, 3.4, 3.5 ที่หมายถึง “พระโพธิสัตว” ที่ปรากฏกายในฐานะบริวารของพระพุทธเจา
ตามคติความเชื่อของนิกายมหายานนั่นเอง อยางไรก็ตาม ก็ไมสามรถระบุไดแนชดั วา เปนพระ
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Susan L. Huntington, The Pala-Sena School of Sculpture (Leiden: E.J.Brill,
1984), fig.232.
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Nandana Chutiwongs, “The Iconography of Avalokitesvara in Mainland
South East Asia,” 225.
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โพธิสัตวองคใด เนื่องจากทรงถือดอกบัวเหมือนกันทั้งคู 70 สวนรูปบุคคลขนาดเล็กที่ปรากฏอยูดาน
บนของภาพ ก็ไมนาจะหมายถึงเหลาเทพยดาที่มาสงเสด็จดวย เนื่องจากบุคคลดังกลาวประทับนั่ง
ขัดสมาธิ จึงควรที่จะหมายถึงพระพุทธเจามากกวา ซึ่งอาจจะเปนพระธยานิพุทธ ที่ประทับอยูบน
สวรรคตามคติความเชื่อของนิกายมหายานก็เปนได71 จึงอาจสรุปไดวา พระพิมพแบบที่ 3.6 นี้ นาจะ
สรางขึ้นตามคติความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานดวยเชนกัน
3.7 พระพิมพแบบที่ 3.7 เปนพระพิมพที่มีลักษณะพิเศษเปนเอกลักษณเฉพาะตัว คือ
เปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งแสดงปางวิตรรกมุทรา โดยมีสัตว 2 ชนิด ไดแก ชางและลิง ปรากฏ
อยูเบื้องลางขององคพระ ซึ่งศาสตราจารย ดร. หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ไดแปลความไวแลว
วา ควรหมายถึง เหตุการณพุทธประวัติตอน “ปาเลไลยก” ซึ่งเปนเหตุการณตอนเดียว ที่พระพุทธเจา
ทรงประทับอยูรวมกับสัตวทั้ง 2 ชนิดนี้ 72 เรื่องราวของเหตุการณพุทธประวัติตอนนี้ มีกลาวไวใน
คัมภีรธัมมปทัฏฐกถา (อรรถกถาธรรมบท ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย) ความวา
ครั้งหนึ่ง เกิดการวิวาทกันในหมูพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพี แมวาพระพุทธองคจะตรัส
สอนเทาใดก็ไมอาจสงบได พระพุทธองคจึงเสด็จหลีกหนีไปจําพรรษา ณ ปาปาริเลยยกะ (ปาเล
ไลยก) ซึ่งขณะที่ประทับอยูใ นปานัน้ ก็มพี ญาชางนามวา “ปาริเลยยกะ” หรือ “ปาเลไลยก” มาคอย
ปฏิบัติดูแลเปนพุทธอุปฏฐากเสมอ นอกจากนีย้ ังมีพญาวานรตัวหนึ่งเกิดเลื่อมใส จึงนํารวงผึ้งมา
ถวายพระพุทธองค ภายหลังวานรตัวนี้ตายลง ก็ไดไปเกิดเปนเทพบุตรบนสวรรคชั้นดาวดึงส สวน
พญาชางปาเลไลยกกไ็ ดคอยดูแลปรนนิบัตพิ ระพุทธองคเปนอยางดี จนกระทั่งพระพุทธองคเสด็จ
กลับเมือง พญาชางก็เศราโศกมากจนถึงกับลม แลวไปเกิดเปนเทพบุตรบนสวรรคชั้นดาวดึงสดวย73
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หมอมหลวงภัทราธร จิระประวัติ กลาววา อาจจะเปนคูของพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวรกับพระโพธิสัตวมัญชุศรี หรือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรกับพระโพธิสัตววัชรปาณีก็เปนได ดู
M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth to thirteenth
centuries),” 137.
71
มีการตีความวา รูปดังกลาวอาจเปน รูปกลุมของ “พระมานุษิพุทธ” คือพระพุทธเจาที่
ลงมาตรัสรูในมานุษยโลก ตามคติของนิกายมหายาน ดู Ibid., 136.
72
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “พระพิมพปางเลไลยกในศิลปมอญ (ทวารวดี),”
ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร , (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2537), 66-76.
73
“ธัมมปทัฏฐกถา ยมกวรรควรรณนา,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถา
ธรรมบท เลมที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 78-90.

75
เนื่องจากพระพิมพแบบที่ 3.7 สรางตามเนื้อเรื่องในคัมภีรอรรถกถาภาษาบาลี จึงนาจะ
เปนพระพิมพในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งกลาวไดวา เปนลักษณะพิเศษทางประติมานวิทยาที่
เกิดขึ้นในศิลปะทวารวดีเปนครั้งแรก โดยยังไมเคยปรากฏ ณ ที่แหงใดมากอนเลย
กลุมที่ 4 พระพิมพแบบที่มรี ูปพระพุทธเจาหลายองค
4.1 พระพิมพแบบที่ 4.1 ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เหมือนกับพระพิมพที่พบใน
ประเทศพมาเปนอยางมาก จนอาจกลาวไดวาเปนพิมพเดียวกัน ตัวอยางเชน พระพิมพรูปพระพุทธ
เจา 5 พระองค ซึ่งมีจารึกภาษามอญของพระมเหสีกษัตริยอาณาจักรพุกาม พบที่เมืองพะโค74 (ภาพที่
63) ซึ่งอาจเปนตนแบบของพระพิมพแบบที่ 4.1 นี้
การทํารูปพระพุทธเจา 5 พระองคเชนในพระพิมพนี้ นาจะมาจากคติเรือ่ ง “พระพุทธเจา 5
พระองคที่มาตรัสรูในภัทรกัป” ดังที่กลาวไวในคัมภีรพทุ ธวงศ เปนสวนหนึ่งของพระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย ในตอนที่ชื่อวา “พุทธปกิณณกกัณฑ” ความวา “ในภัทรกัปนี้ มีพระผูนํา 3 พระองคคือ
พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ เราผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในปจจุบนั และ
พระเมตไตรย พระพุทธเจาในอนาคต พระพุทธเจา 5 พระองคนี้เปนปราชญผูอนุเคราะหโลก”75 ซึ่ง
คติเรื่องพระพุทธเจา 5 พระองคนี้ ก็มีอยูใ นพุทธศาสนานิกายมหายานดวย ซึ่งถือกันวา “พระมานุษิ
พุทธ” ในภัทรกัลปมี 5 พระองคเชนกัน และมีนามตรงกับในคัมภีรพทุ ธวงศของนิกายเถรวาทดวย
หากแตแปลงนามพระพุทธเจาเหลานั้น เปนภาษาสันสกฤต ไดแก พระกระกุฉันทะ, พระกนกมุนี,
พระกาศยปะ, พระศากยมุนี และพระเมไตรยะ76
4.2 พระพิมพแบบที่ 4.2 ลักษณะของพระพิมพแบบที่ 4.2 ที่มีรูปพระพุทธเจาจํานวน
มากเชนนี้ เรียกกันโดยทัว่ ไปวา “พระแผง” ซึ่งจะมีลักษณะที่คลายคลึงกันกับพระแผงจากแหลง
โบราณคดีอื่นๆ ทั้งที่พบในประเทศไทยและในประเทศพมาเปนอยางมาก เชน พระพิมพรูปพระ
แผง (พระพุทธเจารอยองค) จากเมืองพุกาม ประเทศพมา77 (ภาพที่ 64) เปนตน ซึ่งคติการสรางพระ
พิมพแบบพระแผงนี้ สันนิษฐานวาคงจะสรางขึ้นตามคติความเชื่อเรื่อง “พระอดีตพุทธ” ซึ่งเปนที่
74

Gardon H. Luce, Old Burma-Early Pagan, vol. 3 (New York: J.J. Augustin),

75

“พุทธปกิณณกกัณฑ,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ 9

pl. 63a.
ภาคที่ 2, 738.
76
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 102.
77
Gardon H. Luce, Old Burma-Early Pagan, pl.19a.
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นิยมกันทั้งในพุทธศาสนานิกายเถรวาทและนิกายมหายาน ดังขอความจากอปริมิตธารณีของนิกาย
มหายาน ทีก่ ลาววา “พระพุทธเจาผูซึ่งไดบังเกิดมาแลว และที่กําลังจะเกิดมาอีก มีจํานวนมากมายยิง่
กวาเม็ดทรายริมฝงแมน้ําคงคา” 78 พุทธศาสนิกชนฝายมหายานเชื่อวา มีพระพุทธเจาประจําอยูเ สมอ
ในโลกทั่วทุกทิศ ไมใชเพียงแคเสด็จมาตรัสรูในโลกมนุษยแลวนิพพานเหมือนคติของนิกายเถรวาท
นิกายมหายานจึงขนานนามพระพุทธเจาทัง้ ปวงโดยรวมวา “พระตถาคต” และถือวาพระสัมมาสัม
พุทธเจาองคปจจุบันนี้ เปนเพียงหนึ่งในบรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น ไมมีความพิเศษอันใด
ซึ่งฝายมหายานรูจักพระองคในนามวา “พระศากยมุนพี ุทธะ” โดยจัดใหเปนพระมานุษิพุทธองค
ปจจุบัน คือเปนพระพุทธเจาที่ลงมาตรัสรูในโลกปจจุบัน ซึ่งในคัมภีรลลิตวิสตระและสัทธรรม
ปุณฑริกสูตร ไดพดู ถึงพระพุทธเจาในลักษณะทีแ่ ปลกออกไปอีก และถือวาพระพุทธเจา (พระ
ตถาคต) มิไดสถิตอยูในโลกนี้เลย แตสถิตอยูบนสวรรคตามเขตตางๆ ซึ่งเรียกกันวา “พุทธเกษตร”
หรือ “แดนแหงพระพุทธเจา” และจะมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไป79
คติเรื่องพระอดีตพุทธที่มจี ํานวนมากมายมหาศาลเชนนี้ ก็มีปรากฏในคัมภีรภาษาบาลี
ของนิกายเถรวาทดวย ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนอิทธิพลมาจากคติของนิกายมหายานนั่นเอง เชนที่
กลาวไวในคัมภีรวิสุทธชนวิลาสินี (อรรถกถาอปทาน ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย) ความวา
“บารมี 30 ประการมีทานบารมีเปนตน เปนเหตุแหงพุทธะทั้งหลายจํานวนมาก ซึ่ง
เปรียบดั่งเม็ดทรายในคงคา (คงฺคาวาลุกปู มาน อเนเกส พุทฺธาน ทานปารมิตาทิสมตึสปารมิตา
การณานิ)”80
ดังนั้น คติการสรางพระพิมพแบบที่ 4.2 นี้จึงนาจะไดรับอิทธิพลมาจากคติเรื่อง “พระ
อดีตพุทธ” ที่มีจํานวนมากดังเม็ดทรายในแมน้ําคงคา ซึ่งเปนที่นิยมในพุทธศาสนานิกายมหายาน
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Alice Getty, The God of Northern Buddhism 2 nd ed.(Tokyo : Charles E.
Tuttle Company,1962), 10, 16-21.
79
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 34.
80
วิสุทฺธชนวิลาสินิยา นาม อปทานฏกถาย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพวิญญาณ, 2532), 122,
อางถึงใน บําเพ็ญ ระวิน, “ขอสังเกตบางประการเกีย่ วกับแนวคิดเรื่อง “พุทธ” ในเอกสารลานนา,”
วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา (เชียงใหม: สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540),
201.
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กลุมที่ 5 พระพิมพแบบที่เปนรูปอื่นๆ
5.1 พระพิมพรูปพระสาวก เปนกลุมพระพิมพชุดสําคัญที่ไดจากการขุดแตง บริเวณดาน
ทิศใตของเจดียหมายเลข 11 เมืองอูทอง81 มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ชิ้น จุดเดนของพระพิมพชุดนี้ คือ ไมมี
“พระอุษณีษะ” บนพระเศียร ซึ่งโดยทั่วไปแลวพระพุทธรูปจะตองมีอษุ ณีษะ (กะโหลกที่โปงนูนขึ้น
มา) เสมอ ดังนั้นจึงสามารถกําหนดไดวา พระพิมพชุดนีค้ วรเปนภาพ “พระสาวก” มากกวาทีจ่ ะเปน
พระพุทธรูป
สิ่งที่นาสนใจและเปนหลักฐานยืนยันอีกอยางหนึ่งวา พระพิมพชดุ นี้เปนภาพของพระ
สาวก ก็คือ จารึกที่ปรากฏอยูดานหลังของพระพิมพแตละชิ้นในชุดนี้ จากรายงานการขุดแตงของ
กรมศิลปากร มีการอานแปลจารึกดานหลังพระพิมพชุดนีเ้ พียง 2 ชิ้น เปนจารึกอักษรปลลวะ ภาษา
บาลีระบุวาเปนนามของพระสาวกสําคัญของพระพุทธเจา 82 ตอมาก็มีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับพระ
พิมพชุดนีใ้ หมอีกครั้ง ทําใหพบวาพระพิมพชุดนี้มีจารึกอยูทั้งหมด 7 ชิ้น 83 ซึ่งจารึกทั้งหมดนี้ ไดมี
การอานและแปลความเพิ่มจนครบถวนดังนี้
5.1.1 “เมตฺเตยฺยโก” หมายถึง พระศรีอาริยเมตไตรย
5.1.2 “สาริปุตฺโต” หมายถึง พระสารีบุตร
5.1.3 “มหาก...”
หมายถึง พระมหากัสสปะ หรือ พระมหากัจจายนะ
5.1.4 “โกลิวิโส” หมายถึง พระโสโณ โกลิวิโส
5.1.5 “กงฺขาเร...” หมายถึง พระกงฺขเรวตฺโต
5.1.6 “...รนฺโต”
หมายถึง พระปุณฺโณ สุนาปรนฺโต
ไมทราบความหมายชัดเจน เพราะปรากฏอักษรเพียงตัวเดียว84
5.1.7 “...ธ...”
จากขอมูลจารึกชุดนี้ พบวาสวนใหญเปนนามของพระสาวกสําคัญ ที่ปรากฏอยูบอยครั้ง
ในพุทธประวัติ และนามพระสาวกที่ปรากฏในจารึกเหลานี้ ก็ตรงกับนามของพระสาวกสําคัญ 80
องค ในคัมภีรภาษาบาลีของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งพระสาวกกลุมนี้เปนทีร่ ูจักกันในนามวา
81

สมศักดิ์ รัตนกุล, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานเมืองเกาอูทอง
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (พระนคร: กรมศิลปากร, 2509), 16-17.
82
เรื่องเดียวกัน.
83
ปเตอร สกิลลิ่ง และศานติ ภักดีคํา, “จารึกพระสาวกและจารึกพระเจาศุทโธทนะ พบ
ใหมที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จ.สุพรรณบุรี,” Fragile Palm Leaves Newsletter No.7
(December 2002) : 11-13.
84
เรื่องเดียวกัน.
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“พระอสีติมหาสาวก” ซึ่งรายนามของพระอสีติมหาสาวกนี้ มีกลาวไวในอยางครบถวนอยูใ นคัมภีร
ปรมัตถทีปนี (อรรถกถาเถรคาถา ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย) ดังนี้
“อฺญาสิโกณฺฑฺโญ วปฺโป ภทฺทิโย มหานาโม อสฺสชิ นาลโก ยโส วิมโล สุพาหุ ปุณฺณ
ชิ ควมฺปติ อุรุเวลกสฺสโป นทีกสฺสโป คยากสฺสโป สาริปุตฺโต มหาโมคฺคลฺลาโน มหากสฺสโป
มหากจฺจายโน มหาโกฏฐิโต มหากปฺปโน มหาจุนฺโท อนุรุทฺโธ กงฺขาเรวโต อานนฺโท นนฺทโก ภคุ
นนฺโท กิมพฺ ิโล ภทฺทิโย ราหุโล สีวลิ อุปาลิ ทพฺโพ อุปเสโน ขทิรวนิยเรวโต ปุณฺโณมนฺตาณิปุตฺโต
ปุณฺโณ สุนาปรนฺโต โสโณ กุฏิกณฺโณ โสโณ โกฬิวโิ ส ราโธ สุภูติ องฺคุลิมาโล วกฺกลิ กาฬุทายี มหา
อุทายี ปลินฺทวจฺโฉ โสภิโต กุมารกสฺสโป รฏฐปาโล วงฺคีโส สภิโย เสโล อุปวาโน เมฆิโย สาคโต
นาคิโต ลกุณฑ
ฺ กภทฺทิโย ปณฺโฑลภารทฺวาโช มหาปนฺถโก จูฬปนฺถโก พากุโล กุณฑ
ฺ ธาโน ทารุจีริโย
ฺ โก เมตฺตคู โธตโก อุปสิโว นนฺโท เหมโก โตเทยฺโย กปฺโป
ยโสโช อชิโต ติสสฺ เมตฺเตยฺโย ปุณณ
ชตุกณฺณิ ภทฺราวุโธ อุทโย โปสาโล โมฆราชา ปงฺคิโยติ เอเต อสีติมหาสาวกา นาม ฯ”85
สําหรับจารึกชิ้นแรก ที่ปรากฏนามวา “เมตฺเตยฺยโก” นั้น ไดมกี ารศึกษาแปลความแลววา
นาจะหมายถึง “พระศรีอาริยเมตไตรย” ผูเปนพระอนาคตพุทธ ที่จะมาตรัสรูในภายภาคหนา 86 ซึ่ง
คอนขางจะเปนเรื่องแปลก ที่มีการแสดงภาพพระศรีอาริยเมตไตรยในรูปลักษณของพระสงฆ แมวา
จะมีปรากฏอยูบ างในงานประติมากรรมของศิลปะจีน 87 แตลักษณะเชนนี้ก็ไมเปนที่นยิ มในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในทางกลับกัน จากขอมูลจารึกทั้งหมดของพระพิมพชุดนี้ พบวาสวนใหญเปนนามของ
พระสาวกสําคัญในกลุม “พระอสีติมหาสาวก” ดังนัน้ นาม “เมตฺเตยฺยโก” ซึ่งจารึกอยูใ นพระพิมพชนิ้
นี้ ก็นาจะเปนนามของพระสาวกรูปใดรูปหนึ่งในกลุม “พระอสีติมหาสาวก” ดวย ซึง่ เมื่อตรวจสอบ
แลวพบวา นาจะหมายถึง “พระติสฺสเมตฺเตยฺโย” ซึ่งมีรายนามอยูในกลุม พระอสีติมหาสาวกเชนกัน
พระพิมพชดุ นี้ เปนหลักฐานสําคัญที่บงบอกถึง การปรากฏขึ้นของคติการนับถือพระ
สาวกสําคัญในกลุม “พระอสีติมหาสาวก” ซึ่งปรากฏอยูในคัมภีรภ าษาบาลีของพุทธศาสนานิกาย
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“ปรมตฺถทีปนี ขุทฺทกนิกายฏฐกถา วงฺคีสตฺเถรคาถาวณฺณนา,” สยามรฏฐสส เตป
ฎกฏฐกถา เลมที่ 26 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535), 871.
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จิรัสสา คชาชีวะ, “คํา “เมตเตยยะ” ที่เกาที่สุดที่ไดพบจากหลักฐานประเภทจารึกใน
ประเทศไทย,” ดํารงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีป 2546 (กรุงเทพฯ: คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 30.
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ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 188-189.
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เถรวาท ที่มีมาตั้งแตสมัยทวารวดีแลว คติดงั กลาวนาจะเปนเอกลักษณเฉพาะของนิกายเถรวาท เนื่อง
จากไมปรากฏการนับถือและการสรางรูปเคารพของ “พระอสีติมหาสาวก” ในนิกายมหายานเลย
5.2 ชิ้นสวนพระพิมพรปู บุคคลยืนตริภังค คนพบในบริเวณเมืองอูทอง จํานวน 2 ชิ้น
เปนชิ้นสวนพระพิมพตรงมุมลาง ปรากฏรูปบุคคลยืนแบบตริภังค โดยเอียงกายและยอเขาคอนขาง
มากกวาพระพุทธรูป พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ คลายจะแสดงปางวิตรรกมุทรา พระหัตถ
ซายที่วางไวตรงพระโสณีกําลังถือวัตถุอยางหนึ่ง ที่มกี า นยาวไปถึงพระพาหา (อาจเปนดอกบัว)
บุคคลนี้สวมผานุงยาวประมาณพระชงฆ เห็นขอบผานุงดานหลังอยางชัดเจน ซึ่งชิ้นสวนทั้งสองชิ้น
นี้ นาจะมาจากพระพิมพแบบเดียวกัน (หรืออาจจะแตกหักจากพระพิมพชิ้นเดียวกันก็เปนได) เนือ่ ง
จากมีลักษณะที่คลายกัน หากแตสลับขางกันเทานัน้
ศาสตราจารยฌอง บวสเซอลีเยร กลาววา ชิ้นสวนพระพิมพรูปบุคคลยืนตริภังคจากเมือง
อูทองนี้ มีลักษณะตรงกับรูปบุคคลที่ปรากฏอยูในพระพิมพขนาดใหญ ซึ่งพบที่บานคูเมือง อําเภอ
อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 88 (ภาพที่ 65) พระพิมพชนิ้ ดังกลาวนี้มขี นาดใหญมากกวาพระพิมพ
โดยทั่วไป เปนภาพพระพุทธเจาประทับบนดอกบัวแสดงวิตรรกมุทราอยูตรงกลาง ทั้งดานซายขวา
ตอนลางมีรูปบุคคลยืนตริภงั คถือดอกบัวทั้งสองขาง (ซึ่งเหมือนกับชิ้นสวนพระพิมพจากเมืองอู
ทอง) สวนตอนบนถัดขึ้นมาเปนรูปบุคคลยืนประนมมืออยูทั้งสองขาง ดานบนสุดมีรูปเทวดากําลัง
เหาะ ผูชว ยศาสตราจารยสินชัย กระบวนแสง ไดแปลความไววา พระพิมพจากบานคูเมืองนี้ทําตาม
คติเรื่อง “มหาปาฏิหาริย” ที่กลาวไวในคัมภีรทิวยาวทาน ภาษาสันสกฤต ซึ่งรูปบุคคลที่ยืนตริภังคถอื
ดอกบัวทั้งสองขางนั้น หมายถึง ราชาแหงนาค คือ นันทะและอุปนันทะ ซึ่งในคัมภีรท ิวยาวทานระบุ
ไววา เปนผูเนรมิตดอกบัวพันกลีบถวายแดพระพุทธองค ขณะกําลังจะทรงแสดงมหาปาฏิหาริย89
จากที่กลาวมานี้สรุปไดวา ชิ้นสวนพระพิมพรูปบุคคลที่ยืนตริภังคถอื ดอกบัว จากเมืองอู
ทองนี้ นาจะเปนแบบเดียวกันกับพระพิมพขนาดใหญจากบานคูเมือง ที่ทําตามคติเรื่อง “มหาปาฏิ
หาริย” ในคัมภีรทิวยาวทาน ภาษาสันสกฤต รูปบุคคลนี้ควรเปนรูปพญานาคนันทะและอุปนันทะ
ตามที่ปรากฏในคัมภีรดังกลาวนี้
5.3 แมพิมพพระพิมพรปู สถูป พบเพียงชิ้นเดียวที่ในบริเวณเมืองนครปฐม นาสังเกตวา
ภาพสถูปในแมพิมพชิ้นนี้ มีความคลายคลึงกับแผนดินเผารูปสถูปที่พบที่เมืองนครจําปาศรี อําเภอ
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Jean Boisselier, “Travaux de la mission archéologique française en
Thailande (juillet-novembre 1966),” 45.
89
สินชัย กระบวนแสง, “พระพิมพที่พบที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี,”
รายงานประกอบวิชาโบราณคดี (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522),7.

80
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม90 ซึ่งลักษณะเปนสถูปมีสวนองคระฆังรูปรางคลายหมอน้ํา มีมาลัยรัดอก
คาดกลาง เหนือองคระฆังเปนสวนยอดที่รปู รางคลายแจกันซอนกันขึน้ ไปจนถึงปลียอด
การที่แมพมิ พชิ้นดังกลาว มีลักษณะคลายคลึงกับรูปสถูปดินเผา ในศิลปะทวารวดีทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็อาจจะหมายความวา โบราณวัตถุชิ้นนี้ ถูกนํามาจากชุมชนโบราณทาง
ภาคตะวันเฉียงเหนือ ซึ่งมีความนิยมทํารูปสถูปแบบนี้อยูแ ลว ซึ่งคติการสรางสถูปดินเผาเชนนี้ ก็ไม
เปนที่นิยมในกลุมวัฒนธรรมทวารวดีทางภาคกลาง ในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนเลย
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มยุรี วีระประเสริฐ. “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีทพี่ บที่นาดูน จังหวัดมหาสารคาม,”
ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสศตวรรษที่ 15 การประชุมทางวิชาการระดับ
ชาติฝรั่งเศสไทย ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), รูปที่ 22.

บทที่ 6
บทสรุป
จากผลการวิเคราะหตีความและเปรียบเทียบพระพิมพดินเผาทั้ง 5 กลุม 24 แบบ ทําให
ไดขอสรุปเกี่ยวกับพระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีที่พบตามชุมชนโบราณตางๆในบริเวณลุมแมน้ําแม
กลองและทาจีน ดังนี้
คติของการสรางที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนานิกายตางๆ
จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พระพิมพดินเผาเหลานี้สรางขึ้นตามคติความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาทั้ง 2 นิกาย คือ นิกายเถรวาท และนิกายมหายาน ซึ่งพระพิมพบางแบบก็มอี งคประกอบที่
แสดงใหเห็นถึงคติจากนิกายใดนิกายหนึ่งอยางชัดเจน แตพระพิมพบางแบบก็สามารถตีความคติ
ของการสรางวาอาจจะเปนไดทั้งสองนิกาย สามารถจําแนกไดดังนี้
พระพิมพที่แสดงถึงคติพุทธศาสนานิกายเถรวาท มีจํานวนทั้งสิ้น 11 แบบ ไดแก
1. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจาองคเดียว มีอยู 7 แบบ ไดแก
1.1 พิมพที่ 1.1 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราองคเดียว
1.2 พิมพที่ 1.2 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราแวดลอมดวยเครื่องสูง
1.3 พิมพที่ 1.3 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางวิตรรกมุทรา
1.4 พิมพที่ 1.4 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทราในซุมโคง
1.5 พิมพที่ 1.5 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ
1.6 พิมพที่ 1.6 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนตริภังคแสดงปางวรทมุทรา?
1.7 พิมพที่ 1.7 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนตริภังคแสดงปางวิตรรกมุทรา?
2. กลุมพระพิมพแบบที่มรี ูปพระพุทธเจากับรูปสถูป มีอยู 1 แบบ ไดแก
2.1 พิมพที่ 2.4 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราขนาบขางดวยสถูปขนาดใหญ
3. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปบุคคลอื่นๆ มีอยู 2 แบบ ไดแก
3.1 พิมพที่ 3.1 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 1
3.2 พิมพที่ 3.7 พระพิมพพุทธประวัตติ อน “ปาลิไลยก”
4. กลุมพระพิมพแบบอืน่ ๆ มีอยู 1 แบบ ไดแก
4.1 พิมพที่ 5.1 พระพิมพรูปพระสาวก
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พระพิมพที่แสดงถึงคติพุทธศาสนานิกายมหายาน มีจํานวนทั้งสิ้น 8 แบบ ดังนี้
1. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปสถูป มีอยู 1 แบบ ไดแก
1.1 พิมพที่ 2.5 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราขนาบขางดวยสถูปขนาดเล็ก
2. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปบุคคลอื่นๆ มีอยู 5 แบบ ไดแก
2.1 พิมพที่ 3.2 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 2
2.2 พิมพที่ 3.3 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทขนาบขางดวยรูปบุคคล
แบบที่ 1
2.3 พิมพที่ 3.4 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทขนาบขางดวยรูปบุคคล
แบบที่ 2
2.4 พิมพที่ 3.5 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนั่งปางวิตรรกมุทราขนาบขางดวยรูป
บุคคล
2.5 พิมพที่ 3.6 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนปางวิตรรกมุทราขนาบขางดวยรูป
บุคคล
3. กลุมพระพิมพที่เปนรูปอื่นๆ มีอยู 2 แบบ ไดแก
3.1 พิมพที่ 5.2 ชิ้นสวนพระพิมพรูปบุคคลยืนตริภังค
3.2 พิมพที่ 5.3 แมพิมพพระพิมพรูปสถูป
พระพิมพที่อาจจะแปลความถึงคติทางพุทธศาสนาไดทงั้ 2 แบบ (นิกายเถรวาทและนิกายมหายาน)
มีจํานวนทั้งสิ้น 5 แบบ ดังนี้
1. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปสถูป มีอยู 3 แบบ ไดแก
1.1 พิมพที่ 2.1 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทในซุมพุทธคยา
1.2 พิมพที่ 2.2 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราในซุมพุทธคยา
1.3 พิมพที่ 2.3 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราในซุมวงโคงประกอบฉัตร
2. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจาหลายองค มีอยู 2 แบบ ไดแก
2.1 พิมพที่ 4.1 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทรา 5 องค
2.2 พิมพที่ 4.2 พระพิมพแบบพระแผงรูปกลีบบัว
เปนที่นาสังเกตวา พระพิมพที่แสดงถึงคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทนั้น พบเปนจํานวน
มากกวาพระพิมพในคตินกิ ายมหายาน ซึ่งนาจะเปนหลักฐานอยางหนึ่งที่บงบอกวา คติความเชื่อใน
นิกายเถรวาทเปนคติหลักสําหรับชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมนา้ํ แมกลองและทาจีน ในขณะ
เดียวกันก็ปรากฏคติความเชือ่ ของนิกายมหายานควบคูไปดวย หากแตคงจะมีบทบาทนอยกวาฝาย
เถรวาท อีกทั้งยังพบวามีการผสมผสานหรือหยิบยืมคติความเชื่อของพุทธศาสนาทั้ง 2 นิกายดวย
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การผสมผสานหรือหยิบยืมคติความเชือ่ ทางพุทธศาสนาของทั้งสองนิกายนี้ มีตัวอยางที่
เดนชัดคือ พระพิมพแบบที่ 3.2 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 2 ซึ่งมีลักษณะ
ทางประติมานวิทยาที่ไดรับอิทธิพลจากคติของนิกายมหายานอยางชัดเจน แตจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ ที่
อยูดานหลังกลับเปนภาษาบาลีตามแบบอยางของนิกายเถรวาท บงบอกวากลุมพุทธศาสนิกชนใน
นิกายเถรวาทที่ใชภาษาบาลี สามารถหยิบยืมรูปแบบคติบางประการของนิกายมหายานมาใชดว ย
สวนวัตถุประสงคของการสรางพระพิมพเหลานี้ สันนิษฐานวามีอยู 2 อยาง คือ สรางขึ้น
การทําบุญและการสรางขึ้นเพื่อสืบตออายุพุทธศาสนา การสรางเพื่อการทําบุญนาจะเกี่ยวของกับคติ
ของนิกายมหายาน ที่เชื่อในเรื่องอานิสงสผลบุญในทํารูปพระพุทธเจา สวนการสรางเพื่อสืบตออายุ
พุทธศาสนานั้นนาจะเปนคติของนิกายเถรวาท ที่เชื่อในเรื่องในการสรางสัญลักษณแทนองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาอยางเชนพระพิมพ ดวยหวังวาจะเปนสิ่งที่แสดงถึงความเจริญของพุทธศาสนาที่
อาจจะสูญสิ้นไปในกาลอนาคต
การกําหนดอายุสมัยของพระพิมพ
สําหรับการกําหนดอายุสมัยของพระพิมพเหลานี้ โดยการเปรียบเทียบกับพระพิมพและ
งานศิลปกรรมแบบตางๆทั้งที่เปนศิลปะอินเดีย ศิลปะทวารวดี และศิลปะอื่นๆที่อยูใ นชวงเวลารวม
สมัยกัน ทําใหสามารถจัดลําดับอายุสมัยไดดังนี้
พระพิมพสมัยแรก ไดแก กลุมพระพิมพที่มีอทิ ธิพลศิลปะอินเดียแบบอมราวดี คุปตะ
และหลังคุปตะ ซึ่งในบางพิมพก็มีจารึกอักษรปลลวะ ภาษาบาลี เปนจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ ปรากฏอยู
ดวย พระพิมพสมัยแรกนี้มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 12-14
จากการศึกษาพบวา พระพิมพดนิ เผาสมัยทวารวดีทใี่ นบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทา
จีนโดยสวนใหญ จะมีอายุที่จัดอยูใ นชวงสมัยแรกนี้ ไดแก พระพิมพแบบที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3
พระพิมพสมัยหลัง ไดแก กลุมพระพิมพที่มีอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปาละ ที่นาจะ
ไดรับผานมาทางประเทศพมา ซึ่งมักจะมีจารึกอักษรเทวนาครีปรากฏอยูดวย พระพิมพสมัยหลังนี้มี
อายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 15-16
พระพิมพดนิ เผาที่จัดวาอยูในชวงสมัยหลัง ไดแก กลุมพระพิมพแบบ “ซุมพุทธคยา”
(แบบที่ 2.1, 2.2, 2.3) และพระพิมพแบบทีม่ ีรูปพระพุทธเจาหลายองค (แบบที่ 4.1, 4.2)
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พุทธศาสนาในลุมแมน้ํากลองและทาจีน และความสัมพันธกับแหลงอื่นๆ
ผลจากการศึกษาพระพิมพดินเผาสมัยทวารวดี ที่พบในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทา
จีน ทําใหอาจสรุปไดวา พุทธศาสนาที่เจริญขึ้นในบริเวณดินแดนแถบนี้ ในชวงสมัยอารยธรรม
ทวารวดี (ชวงราวพุทธศตวรรษที่ 12-16) มีทั้งที่เปนนิกายเถรวาท และนิกายมหายาน โดยมักจะ
ปรากฏหลักฐานของคติความเชื่อของพุทธศาสนาทั้ง 2 นิกาย อยูรวมกันในชุมชนโบราณตางๆใน
บริเวณแถบนี้เสมอ โดยที่พระพิมพดนิ เผาก็เปนหลักฐานที่สําคัญอยางหนึ่งดวย
จํานวนของพระพิมพที่สรางขึ้นโดยคติความเชื่อของนิกายเถรวาท ที่มีมากกวาพระพิมพ
ในคติของนิกายมหายาน ก็สอดคลองกับหลักฐานทางโบราณคดีประเภทอื่นๆที่พบในบริเวณแถบนี้
ในประเด็นทีบ่ งบอกถึงความสําคัญของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ในฐานะของ “ศาสนาหลัก” ของ
อารยธรรมทวารวดี ซึ่งมีศนู ยกลางอยูใ นบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ในชวงเวลาเดียวกันก็
ปรากฏรองรอยหลักฐานของอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายานในบริเวณแถบนี้ดว ย ซึ่งเปนอิทธิ
พลมาจากแหลงโบราณคดีในบริเวณอื่นๆที่มีการติดตอสัมพันธกันในชวงเวลานัน้ และคงจะมีความ
สําคัญเปนรองนิกายเถรวาท แมวานิกายเถรวาทเองก็ไดรับอิทธิพลคติความเชื่อบางประการมาจาก
นิกายมหายานก็ตาม
นอกจากนี้ พระพิมพดนิ เผาเหลานี้ ก็ยังเปนหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธทางพุทธ
ศาสนาระหวางชุมชนโบราณในลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน กับชุมชนโบราณในบริเวณอืน่ ๆทั้งใน
ภูมิภาคตางๆของประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบานอีกดวย ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังนี้
ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในคาบสมุทรภาคใต สังเกตไดจากกลุมพระพิมพที่สราง
ขึ้นโดยคติความเชื่อของนิกายมหายาน ซึ่งมักจะเปนรูปพระพุทธเจาประทับอยูทามกลางพระโพธิ
สัตว ลักษณะของพระพิมพแบบดังกลาวมีปรากฏเปนจํานวนมากในคาบสมุทรภาคใต บงบอกวา
ชุมชนโบราณในลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน นาจะไดรับอิทธิพลการสรางพระพิมพตามคตินิกาย
มหายานเชนนีม้ าจากชุมชนโบราณในคาบสมุทรภาคใต ซึ่งก็สอดคลองกับหลักฐานความสัมพันธ
อื่นๆที่พบตามชุมชนโบราณในบริเวณแถบนี้ เชน ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวดินเผา ที่เมือง
โบราณคูบัว เปนตน
ความสัมพันธกับชุมชนโบราณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังเกตไดจากพระพิมพ
แบบที่ 1.1, 1.2 ที่มีลักษณะคลายกับพระพิมพแบบเดียวกันทีพ่ บที่เมืองฟาแดดสงยาง พระพิมพทั้ง
สองแบบนี้ยังไดคนพบในเขตจังหวัดลพบุรีอีกดวย ซึ่งนาจะเปนหลักฐานอยางหนึ่งที่บงบอกถึง
การแผอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากบริเวณศูนยกลางอารยธรรมทวารวดี ในเขตลุมแมนํา้ แมกลอง
และทาจีน ขึ้นมายังชุนชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผานทางลุมแมน้ําปาสักในเขต
จังหวัดลพบุรี
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ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในประเทศพมา สังเกตไดจากกลุมพระพิมพแบบ “ซุม
พุทธคยา” และกลุมพระพิมพที่มีรูปพระพุทธเจาหลายองค ซึ่งพระพิมพทั้งสองกลุมนี้เปนที่นยิ ม
สรางขึ้นตั้งแตในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย อันเปนศูนยกลางพุทธศาสนาที่เจริญ
ขึ้นภายใตราชวงศปาละ คตินิยมการสรางพระพิมพแบบปาละเชนนี้ ไดสงอิทธิพลเปนอยางมากตอ
ความนิยมสรางพระพิมพในประเทศพมา ชวงสมัยอาณาจักรพุกาม (ราวพุทธศตวรรษที่15-16) ซึ่ง
พระพิมพแบบดังกลาวนีไ้ ดคน พบเปนจํานวนมากทีเ่ มืองพุกามดวย อยางไรก็ตาม การสรางพระ
พิมพแบบนี้มไิ ดจํากัดขอบเขตอยูแคบริเวณราชธานีเทานั้น แตไดพบกระจายลงมาถึงเมืองโบราณ
ตางๆในเขตพมาตอนลางดวย เชน ที่เมืองศรีเกษตร และเมืองพะโค (หงสาวดี) อีกดวย และในที่สุด
ความนิยมในการสรางพระพิมพแบบดังกลาว ก็ไดแพรกระจายเขามายังชุมชนโบราณตางๆในประ
เทศไทย โดยเฉพาะบริเวณทีม่ ีพื้นที่ติดตอกับประเทศพมา อยางแควนหริภุญชัยทางภาคเหนือ และ
ชุนชนโบราณในลุมแมน้ําแมกลอง จึงอาจกลาวไดวาพระพิมพกลุมนี้ นาจะเปนหลักฐานสําคัญ
อยางหนึ่งทีแ่ สดงถึง การรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากศูนยกลางพุทธศาสนาทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของอินเดีย ผานมาทางชุมชนโบราณในประเทศพมา เขามายังโบราณสมัยทวารวดีในลุม
แมน้ําแมกลองอีกดวย
จากการศึกษาพระพิมพทพี่ บในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ดังที่ไดกลาวมาทั้ง
หมดนี้ ทําใหเห็นถึงความสําคัญของชุมชนโบราณในบริเวณนี้ ในฐานะศูนยกลางอารยธรรมทวาร
วดีที่สวนใหญนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท และมีรองรอยคติความเชื่อของนิกายมหายานปรากฏ
ขึ้นในชวงเวลารวมสมัยกัน ซึ่งในบางกรณีก็มีการผสมผสานหยิบยืมคติหรือรูปแบบบางประการซึ่ง
กันและกันระหวางสองนิกายนี้ดว ย ลักษณะความหลากหลายทางคติความเชื่อดังกลาวนี้ เปนผลมา
จากการติดตอสัมพันธกับชุมชนโบราณอื่นๆ ทั้งในภูมภิ าคตางๆของประเทศไทยและในประเทศ
พมา ซึ่งรูปแบบความสัมพันธดังกลาว มีทงั้ ที่เปนการรับอิทธิพลเขามาและการแพรกระจายอิทธิพล
ออกไปดวย อยางไรก็ตาม แมวาจะมีความหลากหลายทางคติความเชื่อในบริเวณแถบนี้ แตจาก
โบราณวัตถุประเภทพระพิมพและรองรอยหลักฐานทางโบราณคดีประเภทอื่นๆ ตางก็มีความสอด
คลองกันในฐานะที่เปนหลักฐานบงบอกวา นิกายเถรวาทเปนพุทธศาสนา “นิกายหลัก” ที่มีความ
สําคัญที่สุดในชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนนี้เสมอ
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95

แผนผังที่ 4 เมืองอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

96

แผนผังที่ 5 เมืองคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

97

ภาพที่ 1 พระพิมพแบบที่ 1.1 พระพุทธรูปปางธยานมุทราองคเดียว

98

ภาพที่ 2 พระพิมพแบบที่ 1.1 พระพุทธรูปปางธยานมุทราองคเดียว

99

ภาพที่ 3 พระพิมพแบบที่ 1.2 พระพุทธรูปปางธยานมุทราแวดลอมดวยเครื่องสูง

100

ภาพที่ 4 ชิ้นสวนพระพิมพแบบที่ 1.2

101

ภาพที่ 5 ชิ้นสวนพระพิมพแบบที่ 1.2

102

ภาพที่ 6 ชิ้นสวนพระพิมพแบบที่ 1.3 พระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางวิตรรกมุทรา

103

ภาพที่ 7 ชิ้นสวนพระพิมพแบบที่ 1.3

104

ภาพที่ 8 พระพิมพแบบที่ 1.4 พระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทราในซุมโคง

105

ภาพที่ 9 ชิ้นสวนพระพิมพแบบที่ 1.4

106

ภาพที่ 10 พระพิมพแบบที่ 1.5 พระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ

