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The results of the research showed that
1. Buddha images that appear to be a combination of Khmer art and Hariphunchai
art appearing in contemporary times with Jayavarman 7th, still in power in the Chao Phraya Basin
since the 13th century. There is a strong influence of Khmer art. And began to accept the form of
Hariphunchai art to blend.
2. Check the relationship between the Chao Phraya River Basin and the Tonle Lake
Basin but is a relationship between the network of Theravada Buddhism that is emerging When
compared with the Buddha image in the Chao Phraya River Basin, it was found that Khmer art
Buddha statue in the late Ayutthaya period is similar to the U Thong Buddha statue, section 1 in
the popular group, creating the Phra Ushnisa and has a lotus as a bud together with the age of the
early 14th century
3. Architectural works found in the Chao Phraya River Basin can be divided into 1)
groups that have influenced Khmer art 2) Khmer art influences mixed with Hariphunchai art
influences to the art of this period and still has a strong influence on Khmer art. But the new
inspiration from Hariphunchai came to blend, it is bringing the pagoda to decorate above the
house. Became a Khmer-style chedi, but with the top of Hariphunchai 3) Later, the pagoda in the
bronze replica group was the inspiration for the last group that had developed into its own identity
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (Statements and problematic of problems)
ลุ่มน้าเจ้าพระยาในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นพืนที่ที่มีการตังถิ่นฐานของชุมชน
มาอย่างต่อเนื่องตังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมแก่
การท้ากสิกรรม สามารถสร้างผลิตผลจ้านวนมากพอที่จะหล่อเลียง และขยายชุมชนให้กลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนทางระบบสังคมได้ 1 รวมถึงพืนที่ทางภูมิศาสตร์เป็นจุดศูนย์กลาง
ที่เชื่อมระหว่างทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอันดามัน โดยอาศัยแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมเป็นทางออกสู่ทะเล2 จึงนับเป็นพืนที่ที่เอือต่อการค้าขายอันสร้างความมั่งคั่งแก่ชุ มชน และ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่นๆ
ตังแต่ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมาบริเวณลุ่มแมน้าเจ้าพระยาเริ่มได้รับอิทธิพล
วัฒนธรรมเขมรโบราณ จากการแผ่ขยายอ้านาจทางการเมืองของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ดังปรากฏ
หลักฐานในศิลจารึกศาลสูง พบที่จ.ลพบุรี3 การรุกรานของอาณาจักรเขมรโบราณในครังนีได้ส่งผล
ให้วัฒนธรรมทวารวดีที่เจริญอยู่ก่อนหน้าในภูมิภาคลุ่มน้าเจ้าพระยาค่อยๆ ถูกกลืนหายไป และ
วัฒนธรรมเขมรก็ได้เข้ามาผสมผสานรวมถึงกลายเป็นพืนฐานส้าคัญ แทนที่วัฒ นธรรมเดิม 4 อัน
ส่งผลแก่การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมนับแต่นีเป็นต้นไป
ต่อมา ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 18 ราชส้านักเขมรได้
เข้ามามีบ ทบาทเป็ น อย่างมากในลุ่ม น้ าเจ้าพระยา พระราชอ้านาจของพระองค์ได้แผ่ขายไปได้
กว้างไกลที่สุด สอดคล้องกับจารึกปราสาทพระขรรค์ที่กล่าวถึงหัวเมืองต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเมือง

ศรีศักร วัลลิโภดม, สยามประเทศ : ภูมิหลังของประเทศไทยตั้งแต่ยุคดึกดาบรรพ์ จนถึงสมัยกรุงศรี
อยุธยาราชอาณาจักรสยาม, พิมพ์ครังที่ 2, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2535), 62-63.
2
ศรีศักร วัลลิโภดม, “สภาพภูมิศาสตร์บ้านเมืองในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาสมัยโบราณ” ในโบราณคดีไทย
ในทศวรรษที่ผ่านมา, (กรุงเทพ : เมืองโบราณ 2525), 7-8.
3
จารึ ก ศาลสู ง http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=381 (เข้ า ถึ ง เมื่ อ
21/4/2559)
4
สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ), พิมพ์ครังที่ 2 (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2547), 62.
1

2
ในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย 5 มีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ประจ้าเมืองและ
ปรากฏงานศิลปกรรมต่างๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะเขมรสมัยบายนอย่างสูง
อย่างไรก็ดี อ้านาจทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณเริ่มคลี่ คลายลงในราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 18 ภายหลังการสินพระชนม์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กลุ่มคนในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาเริ่ม
ตังตนเป็นแคว้นอิสระหลายแห่งจนมีสภาพทางการเมืองคล้ายนครรัฐ ดังปรากฏหลักฐานการส่ง
บรรณาการไปยังราชส้ านั ก จีน 6 แว่น แคว้น เหล่านี คงมีบ ทบาทเป็ น สถานี การค้าและเป็ น แหล่ ง
รวบรวมทรัพยากรจากดินแดนตอนในของแผ่นดินจากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ที่มีแม่น้าเป็น
ทางออกสู่ ท ะเลและใช้ ค มนาคมติ ด ต่ อ กั บ ดิ น แดนตอนใน แม้ ว่ า ทางด้ า นวั ฒ นธรรมยั ง คงมี
วัฒนธรรมเขมรเป็นพืนฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่การติดต่อกับแว่น
แคว้นต่างๆที่อยู่โดยรอบ รวมถึงมีแรงบันดาลใจใหม่จากพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ที่ได้รับความ
สนใจจากชนชันน้าของผืนทวีปเอเชียอาคเนย์เข้ามาผสมผสาน 7 ท้าให้ก่อเกิดการผสมผสานรูปแบบ
ศิลปกรรมที่เริ่มมีความแตกต่างจากพืนฐานเดิม ช่วงเวลาดังกล่าวนีเองที่ชุมชนแว่นแคว้นในลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระยาได้สั่งสมความมั่งคั่งทางองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และทรัพยากรจากการค้าขาย จนมี
ความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมในหลายๆ ด้าน อันน้าไปสู่การตังศูนย์กลางแห่งใหม่ในลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยาตอนล่าง กล่าวคือ การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในพ.ศ.1893
งานศิลปกรรมในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราช
ธานี เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นการสั่งสมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนผ่าน
รูปแบบศิลปกรรมที่มีการหยิบยืม ดัดแปลงหรือสร้างสรรค์ใหม่ และนับเป็นพืนฐานส้าคัญในการ
สร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปกรรมในสมั ย อยุ ธ ยา การศึ ก ษางานศิ ล ปกรรมในช่ ว งระยะเวลานี จึ ง มี
ความส้าคัญในการท้าความเข้าใจงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยาเป็นอย่างมาก นักวิชาการได้ศึกษา
งานศิลปกรรมในช่วงระยะเวลานีอย่างกว้างขวาง หลายท่านได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
วงการโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ อันนับเป็นคุณูปการเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามบางแนวคิด
ยั ง คงไม่ ไ ด้ ข้ อ ยุ ติ จึ งควรมี ต รวจสอบแนวความคิ ด บางประการ โดยสามารถแบ่ งประเด็ น ใน

ม.จ.สุ ภัทรดิศ ดิศกุล, "ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7" ใน ศิลปากร ปีที่ 10,
ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2509), 56.
6
เฉลิม ยงบุญเกิด, "เมืองไทยในจดหมายเหตุจีน" ใน ศิลปากร ปีที่ 7, ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2506), 32-36.
7
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, "ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย หลังบายน พุ ทธเถรวาท การเข้ามาของคนไทย"
ใน ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท, (ปทุมธานี : ฝ่ายวิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), 36-37.
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3
การศึกษาเป็น 3 แนวทางส้าคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและวิเคราะห์ ซึ่งอาจท้าให้เกิด
ประเด็นใหม่ทางวิชาการ ดังนี
ประเด็นที่ 1 การกระจายตัวและศูนย์กลางในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานศึกษาที่ผ่าน
มายังมีข้อสงสัยเรื่องศูนย์กลางของการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม8 แม้ว่างานศึกษาบางชินได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของชุมชนต่างๆ ในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา แต่ไม่ได้กล่าวถึงงานศิลปกรรมควบคู่ไปด้วย
มากนัก9 ในประเด็นนีจึงมีความต้องการตรวจสอบการกระจายตัวของงานศิลปกรรม โดยอาศัยการ
กระจายตัวของงานศิลปกรรมตังแต่ราวปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 18 เป็ น พื นฐาน เนื่ องจากพื นที่ ที่
ตรวจสอบจะมีความสัมพันธ์และเป็นแรงบันดาลใจต่องานศิลปกรรมช่วงก่อนการสถาปนากรุงศรี
อยุธยา โดยจ้าแนกหมวดหมู่งานศิลปกรรมที่ศึกษาออกเป็นซีกตะวันตกและซีกตะวันออกของลุ่ม
แม่น้าพระยา เพื่อให้เห็นถึงการติดต่อระหว่างชุมชนต่างๆ รวมถึงความต่อเนื่องพัฒนาการของงาน
ศิลปกรรมในพืนที่ต่างๆ ได้ชัดเจนขึน
ประเด็นที่ 2 การตรวจสอบแนวความคิดเรื่องความสัมพันธ์กับงานศิลปกรรมกับพื้ นที่อื่นๆ
ที่ผ่านมามีการศึกษาในประเด็นนีอย่างกว้างขวาง แต่ในบางประเด็นก็ยังไม่มีข้อยุติ วิทยานิพนธ์
ฉบับนีจึงต้องการตรวจสอบประเด็นปัญหาบางประการถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปกรรมใน
ภาคกลางตอนล่างตังแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา กั บงาน
ศิลปกรรมแห่งอื่นๆ ที่เชื่อว่าได้มีทังการรับและการส่งอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจช่วยสะท้อนให้
เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนแห่งต่างๆ ผ่านงานศิลปกรรมได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
การศึ ก ษาเรื่อ งความสั ม พั น ธ์ ด้ านรูป แบบศิ ล ปกรรมมั ก ไม่ ค่ อ ยให้ ค วามสนใจศึ ก ษาควบคู่ กั บ
เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ อันน้าไปสู่การอธิบายบริบทของเหตุการณ์ ในช่วงระยะเวลาที่งาน
ศิลปกรรมได้สร้างสรรค์ขึน ซึ่งมีความส้าคัญเป็นอย่างมากที่จะอธิบายถึงที่มาและอายุสมัยของงาน
ศิลปกรรมได้ จึงต้องมีการตรวจสอบเอกสาร จารึกหรือต้านาน ควบคู่กับเหตุการณ์ที่ปรากฏในพืนที่
นั นๆ ไปด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ ช่ ว ยตอบประเด็ น ปั ญ หาได้ ชั ด เจนมากยิ่ งขึ น โดยแบ่ งการตรวจสอบ
ออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี
1) ความสัมพันธ์กับศิลปะเขมรสมัยหลังบายน นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าศิลปะสมัยหลัง
บายนได้รับอิทธิพลจากไทย เพราะเชื่อว่าอาณาจักรเขมรสมัยหลัง พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสื่อมอ้านาจ

ศรีศักร วัลลิโภดม, “ลุ่มน้าเจ้าพระยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 20” ใน โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผ่านมา,
(กรุงเทพ : เมืองโบราณ 2525), 35-39.
9
ศิลปะอยุธยา :งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพ์ครังที่ 3, (กรุงเทพ :เมืองโบราณ, 2550), 140.
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4
ทางการเมืองไปมาก10 อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบกับบันทึกร่วมสมัยท้าให้ทราบว่า แม้อาณาจักร
เขมรไม่ได้มีอิท ธิพ ลเหนื อที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาอีก แต่ก็ยังมีอิท ธิพ ลอยู่ในพื นที่อ้านาจทาง
การเมืองของตนในสมัยก่อนหน้า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ายังมีความกว้างขวางอยู่11 ความสัมพันธ์ทางด้าน
ศิลปกรรมที่มีความเชื่อเรื่องความอ่อนแอทางการเมืองของอาณาจักรเขมรเป็นพืนฐานนัน จึงไม่
สอดคล้องกับบันทึกร่วมสมัย ซึ่งผู้ค้นคว้าเชื่อว่างานศิลปกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันในบางส่วน
น่าจะเกิดจากอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ที่ได้รับความนิยมพร้อมๆ กันในภาคพืนทวีป
เอเชียอาคเนย์มากกว่า ประเด็นที่จะตรวจสอบคือความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธรูปสมัยหลังบายน
กับพระพุทธรูปที่พบในลุ่มน้าเจ้าพระยา
2) ความสัมพันธ์กับศิลปะลังกา งานศึกษาที่ผ่านมาให้ความส้าคัญแก่ศิลปะสุโขทัยว่าได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะลังกาเป็นอย่างมาก จากนันจึงส่งต่ออิทธิพลลงมายังชุมชนในที่ราบลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยา12 อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดดังกล่าวได้พยายามอธิบายที่มาของอิทธิพลศิลปะลังกาที่ปรากฏ
ในงานศิลปกรรมในลุ่มน้าเจ้าพระยา แต่ชุมชนในที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาได้พัฒนาเป็นระดับ
แคว้นซึ่งร่วมสมัยกับสุโขทัยในคราวแรกสถาปนาในปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ดังนัน จึงอาจมีการ
ติดต่อกับลังกาโดยตรงมาก่อนหน้า เมื่อพิจารณาจากสภาพพืนที่ทางภูมิศาสตร์เอือต่อการติดต่อกับ
ชุมชนภายนอกอยู่แล้ว
อิทธิพลศิลปะลังกาที่ควรได้รับการตรวจสอบว่ามีความสัมพันธ์กับงานศิลปกรรมในลุ่มน้า
เจ้ า พระยาคื อ พระรั ศ มี ข องพระพุ ท ธรู ป แบบอู่ ท องหมวดที่ 2 ซึ่ ง นั ก วิ ช าการส่ ว นใหญ่ มี
แนวความคิดว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัยอีกต่อหนึ่ง 13 แต่บางท่านเชื่อว่าอาจเกิดขึนใน
พระพุทธรูปแบบอู่ทองหมวดที่ 2 ก่อน 14 แนวความคิดดังกล่าวเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เนื่ องจาก
10

Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir, (editors), Sculpture of Angkor and ancient
Cambodia : millennium of glory (Washington : National Gallery of Art, 1997), 338.
11
ได้แก่ พิมายและพนมรุ้ง โปรดดู โจว ต้ากวาน, เฉลิม ยงบุญเกิด (แปล), บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียม
ประเพณีของเจินละ, พิมพ์ครังที่ 2 (กรุงเทพ :มติชน, 2543), 40. และจารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ
12
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, พิมพ์ครังที่ 3, (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2555), 18.
13
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา :งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, 140.
14
สันติ เล็กสุขุม, เรื่องเดียวกัน, 175. เชิงอรรถที่ 4 และ นิคม มูสิกะคามะ, แผ่นดินไทยในอดีต, (พระ
นคร : แพร่พิทยา, 2515), 31. และ สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์, ศิลปะลพบุรีและศิลปะทวาราวดีในประเทศไทย :
วิเคราะห์เปรียบเทียบศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชากับศิลปะลพบุรีในประเทศไทย, (กรุงเทพ : มูลนิธิส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะไทย, 2556), 84-86.

5
นั ก วิ ช าการบางท่ า นก็ ไ ด้ ตั งข้ อ สั ง เกตว่ า ถ้ า อิ ท ธิ พ ลของลั ง กาที่ สุ โ ขทั ย ได้ รั บ ขึ นมาผ่ า น
นครศรี ธ รรมราชในสมั ย พ่ อ ขุ น รามค้ าแหงจริ ง ก็ เป็ น ที่ น่ าสั งเกตว่ าผ่ านเขตอิ ท ธิ พ ลของของ
สุพรรณบุรี-อยุธยาขึนมาได้อย่างไร15
นอกจากนี พระพิมพ์บางองค์ที่พบในกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี มีรูปแบบคล้าย
พระพุทธรูปลังกาสมัยโปโลนนารุวะ แต่ยังไม่ได้รับการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมากนัก
หากได้รับการศึกษาอาจเป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วยยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นในลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยากับลังกาได้พอสมควร
3) ความสัมพันธ์กับศิลปะหริภุญไชย ในประเด็นนีส่วนมากมาจากการตังข้อสังเกตอัน
ปรากฏในงานศึกษาที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทางด้านรูปแบบศิลปกรรมเท่าใดนัก โดย
อิทธิพลที่คาดว่าส่งลงมาจากหริภุญไชยนันเป็นส่วนส้าคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ศิลปกรรม รวมถึงคติความเชื่อที่ปรากฏในงานศิลปกรรมบนลุ่มน้าเจ้าพระยา
ประเด็นปัญหาที่ควรตรวจสอบคือ รูปแบบบางประการที่ยังไม่ได้ข้อยุติว่าเป็นอิทธิพลจาก
เขมร หรืออิทธิพลจากศิลปะหริภุญไชย กล่าวคือ นักวิชาการบางท่านอธิบายที่มาของพระอุษณีษะ
ทรงกรวยว่ามาจากการถอดเทริดของพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยนครวัดออก 16 แต่อีกแนวคิดหนึ่ง
อธิบายว่าเป็นอิทธิพลสะท้อนกลับลงมาจากหริภุญไชย 17 และพระพุทธรูปทรงเทริดขนนกที่ปรากฏ
ในศิลปะเขมรสมัยบายนนักวิชาการบางท่านตังข้อสังเกตว่าพบแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน
โดยอาจเป็นอิทธิพลจากหริภุญไชย18แต่ยังขาดการอธิบายด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะ ซึ่งอาจช่วยตอบค้าถามอีกด้วยว่าพระพุทธรูปทรงเทริดขนนกได้หมดความนิยมลงไปว่า
หลังจากหมดสมัยบายนหรือสร้างสืบเนื่องต่อมา19

Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture, (New York : Waterhill, 1975), 166-167.
16
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการละความเชื่อของคนไทย , พิมพ์ครัง
ที่ 1 (กรุงเทพ : สมาพันธ์, 2556), 129.
17
Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture, 121. and 162.
18
จตุพ ร วรวัชรพงศ์ , ที่ ม าของพระพุ ท ธรูป ทรงเครื่องขอมที่ ค้ น พบในประเทศไทย, (วิท ยานิ พ นธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 ), 52.
19
ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปบางองค์ที่ก้าหนดอายุในต้นพุทธศตวรรษที่ 19 โปรดดู พิริยะ ไกรฤกษ์,
รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, (กรุงเทพ : ริเวอร์บุ๊คส์, 2555), 360-362 รูปที่ 2.380.
15
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective)
1) ตรวจสอบการกระจายตัวของงานศิลปกรรมที่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ซึ่งจะท้า
ให้ทราบถึงรูปแบบที่แพร่หลาย และความสัมพันธ์ทางรูปแบบระหว่างงานศิลปกรรมในพืนที่ต่างๆ
ของลุ่มน้าเจ้าพระยา
2) ตรวจสอบแนวความคิดที่ยังคงมีประเด็นปัญหา ทังด้านรูปแบบศิลปกรรมและคติความ
เชื่อ เพื่อ ศึกษาควบคู่ไปกับหลักฐานประเภทอื่นๆ เช่ น เอกสารทางประวัติศาสตร์และต้านาน เป็น
ต้น
3. สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)
1) การกระจายตัวของงานศิลปกรรมตามลุ่มน้าต่างๆ ที่เป็นล้าน้าสาขาจากแม่น้าเจ้าพระยา
มีความสัมพันธ์กัน โดยมีพืนฐานจากวัฒนธรรมเขมร แต่อาจมีความแตกต่างระหว่างซีกตะวันตก
และซีกตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาบางประการ ซึ่งสัมพันธ์กับสภาพสังคมและการติดต่อกับ
ชุมชนอื่นๆ
2) นอกจากมีวัฒนธรรมเขมรเป็นพืนฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแล้ว ยังเกิดการ
ผสมผสานจากงานศิลปกรรมในพืนที่อื่นๆ อีกด้วย เช่น ลังกา หริภุญไชย รวมถึงเขมรสมัยหลัง
บายน ทังนีเพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ได้เอืออ้านวนต่อการปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่น และแรง
บันดาลใจใหม่จากพุทธศาสนาเถรวาทนิกายลังกาวงศ์
3) คติความเชื่อที่ปรากฏมีการผสมผสานจากทังพุทธมหายานที่ได้รับมาจากวัฒนธรรม
เขมรมาก่อนหน้า และต่อมาได้รับแรงบันดาลใจใหม่จากพุทธศาสนาเถรวาทที่มีศูนย์กลางอยู่ที่
พุกามและลังกา
4. ขอบเขตของการศึกษา (Scope and delimitation of the study)
ศึกษางานศิลปกรรมช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19 ที่มีความสัมพันธ์ในกรอบเวลาตังแต่
สินรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จนถึงก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา โดยตรวจสอบการกระจายตัว
และตรวจสอบแนวความคิดต่างๆ ที่กล่าวถึงการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับสังคมกลุ่มอื่นอันน้าไปสู่การ
ได้รับแรงบันดาลใจหรือการหยิบยืมเพื่อน้ามาสร้างงานศิลปกรรมจนเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง
โดยเปรียบเทียบกับหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์และรายงานการส้ารวจทางโบราณคดี อั น
ช่วยตอบประเด็นปัญหาบางประการ เพื่อความสมบูรณ์ในการศึกษางานศิลปกรรมช่วงก่อนที่จะ
พัฒนาเป็นอาณาจักรอยุธยา
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5. ขั้นตอนการศึกษา (Process of the study)
1) เก็บข้อมูลจากการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ การส้ารวจทางโบราณคดี และเอกสาร
บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่ผ่านมา โดยท้าการค้นคว้ารวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
เพื่อหาประเด็นทางวิชาการในแง่มุมที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
2) เก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม ได้ แ ก่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หรื อ แหล่ ง ที่ ร วบรวมงาน
ศิลปกรรม และลงพืนที่เก็บข้อมูลจากแหล่งทีต่ งชุ
ั มชนโบราณ เพือ่ ตรวจสอบหลักฐานทีอ่ าจ
3) จ้าแนกหมวดหมู่งานศิลปกรรมที่พบตามแหล่งต่างๆ เพื่อประมวลให้เห็นประเด็นส้าคัญ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4) ด้าเนินการตรวจสอบประเด็นต่างๆ พร้อมกับกับหลักฐานประเภทอื่นๆเพื่อสนับสนุน
แนวคิดหรือข้อคิดเห็นที่ได้จากการตรวจสอบประเด็น
5) สรุป ผลการศึ ก ษา และน้ าเสนอผลการวิ จัย ต่ อ ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ รวมทั งเผยแพร่ข้ อมู ล สู่
สาธารณชนหรือผู้สนใจทั่วไป
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สามารถตรวจสอบประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว เกี่ยวกับประเด็นในศิลปะ
เขมร สมัยบายน-หลังบายน ศิลปะหริภุญชัย และศิลปะลังกา
2) ตรวจสอบความสัมพันธ์ของงานศิลปกรรมในพืนที่ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์อายุสมัยและ
ศึกษาที่มาของรูปแบบศิลปกรรมนันๆ อันจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในสมัยอยุธยา
ต่อไป
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บทที่ 2
การเสื่อมสลายของทวารวดีในภาคกลาง
และการแผ่อิทธิพลของอาณาจักรเขมรโบราณ
1. การเสื่อมสลายของทวารวดีในภาคกลางและการแผ่อทิ ธิพลของอาณาจักรเขมรโบราณ
ตั งแต่ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 15 เป็ น ต้ น มา ดิ น แดนในลุ่ ม น้ า เจ้ า พระยาได้ ป รากฏ
สถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะเขมรที่ปราสาทปรางค์แขก จังหวัดลพบุรีเป็นแห่งแรก20 และได้ปรากฏ
หลักฐานจารึกที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณ เช่น
จารึกศาลสูง ภาษาเขมร หลักที่ 1 (K. 410) พบที่จังหวัดลพบุรีระบุศักราช 1565 และ 1568 ตรงกับ
รัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 121รวมถึง จารึก K.1198 ตรงกับพ.ศ. 1555 พบที่ประเทศกัมพูชาระบุถึง
การรุกรานละโว้ซึ่งเป็นเมืองเครือข่ายหนึ่งของวัฒนธรรมทวารวดีด้วยสงคราม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่
ท้าให้ละโว้ล่มสลายในที่สุด22
อย่างไรก็ตาม เมืองโบราณแห่งอื่นๆ ที่ร่วมสมัยกับละโว้ เช่น เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ในลุ่มน้าท่าจีน เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี ในลุ่มน้าแม่กลอง กลับไม่พบร่องรอย
หลักฐานที่ล่มสลายด้วยการรุกรานของอาณาจักรเขมร ทังนี นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินของแม่น้าสายหลักในการคมนาคม ดังเช่น แม่น้าท่าว้าซึ่งเป็นแม่น้าที่อยู่
ใกล้เมืองโบราณอู่ทองโดยเชื่อมกับแม่น้าสุพรรณในการออกสู่ทะเล เมื่อทางน้าเริ่มแคบและตืนเขิน
เกินกว่าเรือสินค้าจะออกสู่ทะเลได้จึงย้ายชุมชนไปยังสถานที่แห่งใหม่ที่เอือต่อ การเดินทางด้วย
เส้นทางคมนาคมทางน้า23 เมืองโบราณที่ย้ายชุมชนด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันคือ เมืองโบราณคูบัว24

พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัติศาสตร์ศิลปในประเทศไทย ฉบับคู่มือนักศึกษา,พิมพ์ครังแรก, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์
การพิมพ์, 2528) 91.
21
ยอร์ซ เซเดส์ และ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล , “จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษร
ขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 148-153.
22
ศานติ ภักดีค้า, “เมื่อ “ลวปุระ” หรือ “ลพบุรี” ถูกพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ท้าลายกลายเป็นป่า”, ใน ศิลปวัฒนธรรม,
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (ม.ค.2556), 111-115.
23
สันติ์ ไทยานนท์, การศึกษาลาดับพัฒ นาการวัฒ นธรรมทางโบราณคดีเมืองอู่ทอง, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554, 204.
24
ศรีศักร วัลลิโภดม,“ราชบุรี เมืองท่าที่ถูกลืม”,ใน ค้นอดีตของเมืองโบราณ, (กรุงเทพฯ :เมืองโบราณ, 2538), 470.
20
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นับแต่พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา งานศิลปกรรมที่ปรากฏในแถบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา-ป่า
สักและลุ่มน้าแม่กลอง-ท่าจีนก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด รูป แบบศิลปกรรม
ที่มีลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมทวารวดีเริ่มหมดความนิยม แต่กลับแสดงอิทธิพลของศิลปะเขมร
สมัยบาปวนเข้ามาผสมผสาน25 อาทิเช่น เศียรเทวรูปและชินส่วนสถาปัตยกรรมที่พบที่วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ ลพบุรี จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินารายณ์ราชนิเวศน์ แต่เป็นที่ น่าสังเกตว่า
ทางซีกตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยากลับไม่พบร่องรอยของศิลปะเขมรสมัยบาปวนชัดเจนนักทัง
สถาปัตยกรรมและประติมากรรมเมื่อเทียบกับเมืองในซีกตะวันออกของลุ่มน้าเจ้าพระยา แต่กลับ
เริ่มพบศิลปะเขมรแบบนครวัดในจ้านวนที่มากขึนกว่าสมัยก่อนหน้า ซึ่งอาจเป็นอิทธิพลจากการแผ่
ขยายอ้านาจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 อย่างไรก็ดี เมื่อสินรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แล้ว
เมืองพระนครก็ประสบความวุ่นวายทางการเมืองจนแทบไม่ปรากฏการแผ่อิทธิพลทางวัฒนธรรมมา
อย่างชัดเจนอีก จนลุถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงปรากฏอิทธิพลจากเมืองพระนครอีกครัง
ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 18
2. บทบาทของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ปรากฏในลุ่มน้าเจ้าพระยา
การแผ่อิทธิพลทางด้านการเมืองและวัฒ นธรรมของอาณาจักรเขมรโบราณนันแผ่ขยาย
กว้างไกลที่สุดในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยปรากฏหลักฐานโบราณสถานและโบราณวัตถุไปถึง
ภาคตะวันตกของประเทศไทยในจังหวัดกาญจนบุรีคือปราสาทเมืองสิงห์ และเมืองโบราณเมือง
ครุฑ26
2.1 แนวคิดเรื่องการแผ่อิทธิพลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
การที่ปรากฏร่องรอยงานศิลปกรรมแบบบายนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยได้นันย่อม
เป็นไปไม่ได้หากไม่ผ่านพืนที่ภาคกลางหรือลุ่มน้าเจ้าพระยา อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่ไม่มีหลักฐาน
ที่ระบุอย่างแน่ชัดถึงกิจกรรมทางการเมืองหรือการสงครามต่อพืนที่บริเวณนี แนวคิดเรื่องการแผ่
อิท ธิพ ลของพระเจ้าชั ยวรมัน ที่ 7 นั นจึงยังคงเป็ น ประเด็ น ถกเถียงในวงวิ ชาการพอสมควร ซึ่ ง
สามารถสรุปออกเป็นสองแนวความคิดที่ส้าคัญ ดังนี

พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัติศาสตร์ศิลปในประเทศไทย ฉบับคู่มือนักศึกษา, 107.
26
กรมศิลปากร, เมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี , (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530)
67-69.
25
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แนวคิดแรก อธิบายว่า ชุมชนในลุ่มน้าเจ้าพระยายอมรับอ้านาจทางการเมืองของอาณาจักร
เขมรโบราณ และได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาพร้อมๆ กัน นักวิชาการในกลุ่มนีอาศัยการตีความ
เรื่องพระราชอ้านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จากจารึกปราสาทพระขรรค์ 27 และพระโพธิสัตว์อว
โลกิเตศวรเปล่งรัศมีที่มีรูปแบบงานช่างหลวงดังที่พบในเมืองพระนคร (รูปที่ 1) และเมืองที่ถูก
อาณาจักรเขมรปกครอง เช่น จามปา 28 (รูปที่ 2) ซึ่งแสดงถึงนัยยะทางการเมืองที่หั วหน้ าชุมชน
โบราณแต่ละแห่ งต่างต้องยอมรับพระราชอ้านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่เข้ามาควบคุมดูแล
ผลประโยชน์เพื่อส่งต่อสู่ส่วนกลางในระดับหนึ่ง
แนวคิดที่สอง อธิบายว่า อิทธิพลสมัยบายนที่ปรากฏในลุ่มน้าเจ้าพระยาเกิดจากการรับ
อิทธิพลด้านวัฒนธรรมเพียงอย่างเดี ยว โดยเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากการรุกรานด้วยสงครามหรือยอมรับ
อ้านาจทางการเมือง แต่เป็นการยอมรับอ้านาจทางวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับคติความเชื่อใหม่คือ
ศาสนาพุท ธมหายาน สถานะความสัมพั นธ์ระหว่างราชส้านักเขมรและแว่นแคว้น ต่างๆ ในลุ่ม
เจ้าพระยาอาจเกิดจากความพยายามผูกสัมพันธ์กับหัวหน้าชุมชนด้วยการแต่งงานดองเป็นเครือญาติ
มากกว่า29
ผู้วิจัยเห็นด้วยกับแนวความคิดแรก โดยเฉพาะการเปรียบเทียบประติมากรรมพระอวโลกิเต
ศวรเปล่งรัศมีที่พบในลุ่มน้ าเจ้าพระยาและภาคกลางของเวียดนามที่เคยถูกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ปกครอง รูปแบบศิลปกรรมที่พบแสดงให้เห็นอย่ างชัดเจนว่ามีรูปแบบเช่นเดียวกับประติมากรรมที่
สร้างขึนในเมืองพระนครหลวง และอัญเชิญไปยังเมืองที่อยู่ภายใต้พระราชอ้านาจของพระองค์ อัน
เป็นภาพสะท้อนนัยยะอ้านาจทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเชื่อว่าควรแบ่งประเด็นการศึกษาเรื่ องสถานะของแว่นแคว้นต่างๆ ใน
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาออกจากกัน โดยสามารถแบ่งการศึกษาออกเป็นสองพืนที่คือ เมืองลพบุรีโบราณ
ในซีกตะวันออกของลุ่มน้าเจ้าพระยา สถานะของเมืองลพบุรีโบราณหรือเมืองละโว้รวมไปถึงกลุ่ม
ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ใน ศิลปากร ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2509) 56. และม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับอ้านาจทางการเมืองของพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 ในภาคกลางของประเทศไทย” ใน กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน, 254-255.
28
รุ่ งโรจน์ ภิ ร มย์ อ นุ กู ล , “หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ พระเจ้ าชั ย วรมั น ที่ 7 ในลุ่ ม น้ าเจ้ าพระยา”, ยุ ค มื ด ของ
ประวัติศาสตร์ไทยฯ, 124-126.
29
นักวิชาการในกลุ่มนี ได้แก่ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ “แนวความคิดทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองสิงห์
และปราสาทเมือ งสิ งห์ ” ใน เมื องสิ งห์ และปราสาทเมื องสิ งห์ จั งหวัดกาญจนบุ รี , 16-19. ศรีศักร วัลลิ โภดม,
“อ้านาจทางการเมืองของชัยวรมันที่ 7” ใน ข้อขัดแย้งในประวัติศาสตร์ไทย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2524) 1925.
27
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เมืองทางซีกตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาอาจอยู่ในสถานะเมืองลู กหลวง อันมีรายละเอียดอยู่ใน
เนือความในจารึกปราสาทพิมานอากาศ (K.485) ระบุว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ส่งเจ้าชายอินทรวร
มัน ซึ่งเป็นพระราชโอรสมาปกครองเมืองละโว้ 30 ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าพืนที่บริเวณนีตกอยู่
ภายใต้อ้านาจทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างแน่นอน ความสัมพันธ์ใกล้ชิดดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการควบคุมเพื่อจับตาดูอย่างใกล้ชิดจากศูนย์กลางด้วยผลประโยชน์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ และเพื่อจัดสรรดู แลทรัพยากรในพืนที่ภาคกลางทังของป่าคือความ
ต้องการแร่ธาตุบางชนิด เช่น ดีบุก31 หรือเป็นตัวกลางรับ-ส่งสินค้าจากชุมชนที่ตังถิ่นฐานอยู่บริเวณ
ดิ น แดนตอนใน และควบคุ ม เส้ น ทางการค้ า ที่ มี แ ม่ น้ า สามารถสั ญ จรออกสู่ ท ะเลได้ ซึ่ ง เป็ น
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอืออ้านวยต่อความเจริญทางเศรษฐกิจมาตังแต่สมัยทวารวดีแล้ว
ตรงกั น ข้ามกั บ สถานะของกลุ่ม เมื องทางซี กตะวัน ตกของลุ่มน้ าเจ้าพระยาที่ ไม่ ป รากฏ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงบทบาทของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ชัดเจนนัก นอกจาก
รายชื่อเมืองต่างๆ ในจารึกปราสาทพระขรรค์ และงานศิลปกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่มากนัก ชุมชน
โบราณในลุ่มน้าแม่กลอง-ท่าจีนอาจต่างยอมรับอ้านาจทางการเมืองดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ใน
แง่การปกครองแล้วอาจไม่ได้ถูกปกครองโดยการส่งข้าหลวงที่ใกล้ชิดมาควบคุมดูแล นักวิชาการ
บางท่านสันนิษฐานว่ารายนามเมืองต่างๆ ที่เชื่อว่าอยู่บริ เวณซีกตะวันตกของลุ่มน้าเจ้าพระยาใน
จารึ ก ปราสาทพระขรรค์ เป็ น เพี ย งการสรรเสริ ญ พระเกี ย รติ ย ศของพระเจ้ าชั ย วรมั น ที่ 7 ซึ่ ง มี
จุดประสงค์เพื่อระบุถึงชุมชนที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เท่านัน32
อย่างไรก็ดี อาจพิจารณาลักษณะทางกายภาพของชุมชนโบราณในซีกตะวันตกของลุ่มน้า
เจ้าพระยาได้จากการสร้างศาสนสถานศูนย์กลางประจ้าเมืองโบราณต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นปราสาทหิน
ศิ ล ป ะบายน ที่ มี ข น าดให ญ่ และมี รู ป แบบที่ แ ตกต่ า งไปจากอโรคยาศาลใน แถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 33 โดยกระจายตัวอยู่ตามพืนที่ต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบรี
George Coedes, Susan Brown Cowing (trans.), The Indianized States of Southeast Asia,
(Honolulu : East West Center Press, 1968) 180. โปรดดูโศลกที่ 57 George Coedes, Inscription du Cambodge
II, 176.
31
พจนก กาญจนจันทร (และอื่นๆ), รายงานวิจัยการสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน้าแม่กลอง-ท่าจีน
ในช่วงพุ ท ธศตวรรษที่ 16-18 ด้วยเทคโนโลยี สื่ อระยะไกล (Remote Sensing), (กรุงเทพฯ : ส้ านั กงานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (GISTDA), 2556) 14.
32
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, "ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาช่วงหลังสินรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7", 110.
33
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, "อโรคยศาล ความรู้ทั่วไปและข้อสังเกตเบื้องต้น" ใน เมืองโบราณ ปีที่ 30, ฉบับ
ที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2547), 34-35.
30

12
ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี เป็นต้น การกระจายตัวของปราสาทประจ้าชุมชนเหล่านีย่อม
สะท้อนรูปแบบชุมชนที่มีความแตกต่างจากซีกตะวันออกของลุ่มน้าเจ้าพระยาคือเมืองลพบุรีโบราณ
ที่ปรากฏปราสาทพระปรางค์สามยอดเป็นปราสาทประจ้าชุมชนที่มีความโดดเด่นเพียงแห่งเดียว ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าลพบุรีคือเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ในซีกตะวันออกและมีลักษณะรวมศูนย์มากกว่า
ในขณะที่ชุมชนในซีกตะวันตกมีลักษณะของการตังถิ่นฐานกระจายตัวไปตามล้าน้าที่เชื่อมการ
คมนาคมจากอ่าวเมาะตะมะสู่อ่าวไทย อันสะท้อนความเป็นนครรัฐมากกว่าชุมชนในซีกตะวันออก
ของลุ่มน้าเจ้าพระยา
หลักฐานทางโบราณคดีช่วยยืนยันให้เห็นถึงเส้นทางทางการค้าบนที่ราบลุ่มภาคกลางใน
บริเวณลุ่มน้าแม่กลอง-ท่าจีนที่เชื่อมต่อเนื่องกันเป็นเส้นเดียวกัน อันสัมพันธ์กับอิทธิพลทางการ
เมืองและวัฒนธรรมเขมรโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นอย่างดี ดังเช่น เครื่องถ้วยจีนและ
เครื่องถ้วยเขมรที่พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านหนองแจง และบ้านดงเชือกในจังหวัดสุพรรณบุรี 34
ภาชนะดิ น เผาแบบเขมรในแม่ น้ าแม่ กลองช่ว งที่ ไหลพาดผ่านตั วเมื องราชบุ รีโบราณ 35 รวมถึ ง
ภาชนะดินเผาเขมร และภาชนะดินเผาเคลือบแบบจีนที่ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรีด้วย 36
หลักฐานต่างๆ เหล่านีสอดคล้องกับการตีความถึงอิทธิพลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ให้ความส้าคัญ
แก่การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบเศรษฐกิจ และได้แผ่อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานมาพร้อมๆ กัน
ความส้าคัญอีกประการหนึ่งของพืนที่นีคือ การเป็นพืนที่ทางยุทธศาสตร์ส้าคัญระหว่าง
อาณาจักรพุกามและอาณาจักรเขมร37 ซึ่งท้าหน้าที่เป็นรัฐกันชนแก่อาณาจักรที่ทรงพลานุภาพใน
ช่วงเวลานัน ด้วยเหตุดังกล่าวชุมชนบริเวณนีจึงกลายเป็นพืนที่ที่ได้รับอิทธิพลอันทรงคุณค่าแก่การ
สร้างสรรค์งานศิลปกรรม จนเกิดลักษณะเฉพาะบางประการอันจะกล่าวต่อไปในบทข้างหน้า
กล่าวโดยสรุปคือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเล็งเห็นความส้าคัญต่อชุมชนทางซีกตะวันตก
เนื่องจากสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ที่มีแม่น้าสายใหญ่ที่สามารถเดินทางเข้าสู่ดินแดนตอนในและ
เดินทางออกสู่ทะเลได้ จึงทรงควบคุมเส้นทางคมนาคมนีด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้น้าชุมชน
พจนก กาญจนจันทร (และอื่นๆ), รายงานวิจัยการสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน้าแม่กลอง-ท่าจีน
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing), 32-34 และ 61.
35
โปรดดูรายละเอียดใน ศรีศักร วัลลโภดม, “ราชบุรี เมืองท่าที่ถูกลืม ” ใน ค้นอดีตของเมืองโบราณ,
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538) 475-481.
36
พีรพณ พิสนุพศ์ (บรรณาธิการ), หนังสือนาชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ จังหวัดกาญจนบุรี,
(กรุงเทพฯ : คัมปาย อิมเมจจิง, 2542) 136-140.
37
พจนก กาญจนจันทร (และอื่นๆ), รายงานวิจัยการสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน้าแม่กลอง-ท่าจีน
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18, 20.
34
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ที่กระจายตัวอยู่ในแถบซี กตะวันตกด้วยระบบเครือญาติ เพื่อควบคุมเส้นทางการค้าขายภาคพืน
แผ่นดิน ที่สามารถเดินทางผ่านช่องเขาทางภาคตะวันตกเชื่อมระหว่างการเดินทางออกสู่อ่าวไทย
และอ่าวเมาะตะมะให้เป็นไปโดยสะดวก ซึ่งยิ่งช่วยสะท้อนความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรโบราณ
ในพุทธศตรรษที่ 18 ได้เป็นอย่างดี
2.2 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายนที่พบใน
ลุ่มน้าเจ้าพระยา
1) สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรสมัยบายนที่พบในลุ่มน้าเจ้าพระยาส่วนมากนัน
หลงเหลืออยู่ไม่มากนัก แต่ก็ยังพอมีหลักฐานที่ยังพอศึกษาได้คือ แผนผัง
ในซีกตะวันตกของลุ่มน้าเจ้าพระยาแผนผังของศาสนสนถานที่มีคววามใกล้เคียงกันคือ
ปราสาทเมืองสิงห์ (ภาพลายเส้นที่ 1) และส่วนฐานกลุ่มอาคารสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ที่วัดมหาธาตุ
วรวิหาร จังหวัดราชบุรี (ภาพลายเส้นที่ 2)ประกอบด้วยก้าแพงแก้วด้านนอกอยู่ในผังจตุรัส อาจมีโค
ปุระในผังกากบาทอยู่ทางด้านหน้า ถัดเข้ามาคือก้าแพงแก้วด้านในล้อมรอบปราสาทประธาน และมี
โคปุ ระอยู่ ทุ ก ด้ าน ปราสาทเป็ น ปราสาทองค์ เดี ย วอาจอยู่ ในผั งจตรุ มุ ข เพิ่ มุ ม อย่ างไรก็ ดี กลุ่ ม
ปราสาทประธานปราสาทเมืองสิงห์จะตังเยืองไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อย เนื่องจากทางด้านหน้ามี
ชาลาในผังกากบาทอยู่ ตรงข้ามกับกลุ่มอาคารที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ที่ไม่ปรากฏการ
ท้าชาลาด้านหน้าแต่อย่างใดจึงมีความเรียบง่ายมากกว่า ผังของปราสาทในกลุ่มนีสามารถเทียบได้
กับปราสาทตาสม ในเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา38 (ภาพลายเส้นที่ 3)
ในขณะที่ ท างซี ก ตะวั น ออกคื อ ปราสาทพระปรางค์ ส ามยอด (ภาพที่ 1) มี แผนผั งเป็ น
ปราสาทสามองค์เรียงต่อกันและมีชนวนเชื่อมปราสาทแต่ละองค์ ซึ่งไม่ปรากฏการท้าก้าแพงแก้ว
หลงเหลืออยู่เลยในปัจจุบัน นักวิชาการเชื่อว่าการสร้างปราสาทสามองค์ที่เชื่อมต่อกันด้วยชนวนนัน
ได้รับอิทธิพลจากโคปุระที่ปราสาทพระขรรค์ในเมืองพระนคร 39 (รูปที่ 2) และปราสาทบันทาย
ฉมาร์ จังหวัดศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา 40 และบางท่านเชื่อว่ารูปแบบผังได้คลี่คลายมาจากโคปุระ

38

ปติสร เพ็ญสุต, “ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ”

39

Hiram Woodward Jr., “Studies in the Art of Central Siam, 950-1350 A.D.” in chapter IV 108-109.
ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ, ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมร (พุทธศตวรรษที่ 17-18), 44-45.

67-68.
40
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ยอดปราสาทตังแต่ศิลปะนครวัดแล้ว ก่อนที่จะส่งอิทธิพลไปยังปราสาทบันทายฉมาร์ และปราสาท
พระปรางค์สามยอดในที่สุด41
เมื่อเปรียบเทียบกับศาสนสถานแห่งอื่นๆ ในลุ่มน้าป่าสักที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่
16-17 และมี ง านสื บ เนื่ อ งมาจนถึ งพุ ท ธศตวรรษที่ 18 จะพบว่ า ปราสาทพระปรางค์ ส ามยอด
นับเป็นศาสนถานที่มีผังของปราสาทประธานโดดเด่นแตกต่างไปจากศาสนสถานแห่งอื่นๆ เช่น
ปรางค์ศรีเทพ ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และปรางค์นางผมหอม อ้าเภอล้า
สนธิ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นปราสาทองค์เดียว
การสร้างปราสาทสามองค์ ก ลั บ ไม่ เคยปรากฏในซี ก ตะวั น ตกของลุ่ ม น้ าเจ้าพระยาเลย
นักวิชาการบางท่านเชื่อว่ารูปแบบการสร้างปราสาทเรียงกันสามองค์กลับส่งอิทธิพลไปยังลุ่มน้าปิง
คือ วัดพระพายหลวง42 และวัดศรีสวาย ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งหาก
พิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าศาสนสถานทังสองแห่งกลับไม่ได้สร้างชนวนทางเดินเชื่อมระหว่าง
ปราสาทแต่ ล ะองค์ และขนาดของปราสาทบริว ารของวั ด ศรี ส วายจะมี ข นาดเล็ ก กว่ าปราสาท
ประธานมาก โดยปราสาทบริวารของปราสาทพระปรางค์ส ามยอดจะมีข นาดลดหลั่น ที่ ส มดุ ล
มากกว่า สัดส่วนที่ไม่สมดุลของปรางค์วัดศรีสวายจึงอาจเป็นรสนิยมของช่างท้องถิ่นที่พยายามสร้าง
เลียนแบบปราสาทพระปรางค์สามยอดแต่ถ่ายทอดออกมาไม่สมบูรณ์ลงตัวเท่าใดนัก
2) ประติมากรรม
รูป แบบของประติ ม ากรรมที่ พ บอาจแบ่ งได้ เป็ น สองกลุ่ ม คื อ กลุ่ ม งานช่ างหลวงที่ อ าจ
อั ญ เชิ ญ มาจากเมื อ งพระนคร หรื อ สร้ า งขึ นโดยช่ า งหลวงที่ ส่ ง มาโดยตรง กลุ่ ม ที่ ส องคื อ
ประติมากรรมที่แสดงลักษณะแบบพืนถิ่น โดยกลุ่มนีมักแสดงสีพระพักตร์ที่แข็งกระด้างกว่ากลุ่ม
งานช่างหลวง สัดส่วนมักผิดเพียน และฝีมือการสลักไม่พิถีพิถันเท่าใดนัก เช่น ประติมากรรมพระ
โพธิสัตว์ที่พบที่โบราณสถานหมายเลข 2 ที่ปราสาทเมืองสิ งห์43 (รูปที่ 4) และแหล่งโบราณคดีเนิน
ทางพระ44 (รูปที่ 5) ชฎามงกุฎจะไม่อยู่ในทรงกระบอก แต่ปลายของชฎามงกุฎมักจะบานออก ของ
เรื่องดียวกัน, 45.
เช่น ศักดิ์ชัย สายสิงห์, รายงานวิจัยเรื่อง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการสร้าง พัฒนาการทาง
รูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ เล่ม 1, 175.
43
พีรพณ พิสนุพศ์ (บรรณาธิการ), หนังสือนาชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี ,
116-117.
44
พจนก กาญจนจันทร (และอื่นๆ), รายงานวิจัยการสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน้าแม่กลอง-ท่าจีน
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing), 46. รูปที่ 3.11.
41
42
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ที่ถือในพระหัตถ์อาจถือสลับกัน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มงานช่างหลวงที่พบในประเทศกัมพูชา
จะเห็นได้ว่ากลุ่มงานช่างหลวงมีความปราณีตในการสร้างมากกว่า เช่น ประติมากรรมพระอวโลกิเต
ศวรพบที่ปราสาทพระขรรค์ (รูปที่ 6) ตรงกันข้ามกับศิลปะสมัยหลังบายนที่พบในประเทศกัมพูชา
เอง งานศิลปกรรมจะมีลักษณะที่กลายเป็นแบบพืนถิ่นไม่ต่างจากงานศิลปกรรมสมัยบายนที่พบใน
ภาคกลางของประเทศไทย45 (รูปที่ 7) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความนิยมของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ได้ลดถอยไปอย่างมาก ในขณะที่พระพุทธรูปกลับแสดงรูปแบบที่แสดงพัฒนาการต่อเนื่องจาก
ศิลปะบายนอย่างเห็นได้ชัด (รูปที่ 8) ไม่แสดงความเสื่อมถอยทังในทางเทคนิคและรูปแบบเลย
ความแตกต่างระหว่างประติมากรรมสมัยบายนที่ในภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยคือการไม่ปรากฏประติมากรรมพระโพธิสัตว์สูรยประภา และพระโพธิสัตว์จันทร
ประภา ที่มักพบร่วมกันในศาสนสถานประจ้าอโรคศาลาร่วมกับพระไภษัชยคุรุ โดยในที่ราบลุ่ม
ภาคกลางพบเพียงพระไภษัชยคุรุเท่านัน สาเหตุที่ไม่เคยมีรายงานการค้นพบนันอาจเป็นเพราะว่า ไม่
เคยปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างอโรคศาลาในพืนที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย และทรงมีมุมมองต่อชุมชนในลุ่มน้าเจ้าพระยาว่าอยู่ในสถานะที่แตกต่างไปจากชุมชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย46
3) งานปูนปั้นประดับ
งานปูนปั้นประดับที่หลงเหลือพอศึกษาได้อยู่นนจะแบ่
ั
งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่
ได้รับอิทธิพลศิลปะบายน กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่แสดงลักษณะท้องถิ่น เช่น ปูนปั้นศีรษะบุคคลที่พบ
ที่ปราสาทเมืองสิงห์ (รูปที่ 9) และแหล่งโบราณสถานเนินทางพระ (รูปที่ 10) โครงหน้าจะอยูใ่ นเค้า
วงรีซึ่งต่างจากใบหน้าบุคคลแบบเขมรที่นยิ มโครงหน้าสีเ่ หลี่ยม นอกจากนี ก็ยังแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีที่ยังตกค้างอยู่คอื การท้าตาโปน ปากแบะ และคิวต่อกันปลายยกโค้งเป็น
ปีกกา47 (รูปที่ 11) ในขณะที่อกี กลุ่มหนึ่งแสดงให้เห็นของอิทธิพลจากแห่งอื่นเข้ามาผสมผสานซึ่ง
จะขอกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 4
45

ดังเช่นประติมากรรมพระอวโลกิเตศวรจากปราสาทนาคพัน ใน มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 358,

รูปที่ 219.
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, "ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาช่วงหลังสินรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7", 112.
47
พีรพณ พิสนุพศ์ (บรรณาธิการ), หนังสือนาชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี, 96.
และกรมศิลปากร, เมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี , 62-63. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ “เนินทาง
พระ : แหล่งโบราณคดีเขมรแบบบายนในจังหวัดสุพรรณบุรี ” ใน เมืองโบราณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2530)
22-32.
46
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3. สรุป
ชุมชนโบราณในลุ่มน้าเจ้าพระยาต่างมีทังวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรส่งอิทธิพลแก่ชุมชน
โบราณในยุคสมัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านการตังถิ่นฐานที่เอืออ้านวยต่อการค้า
และความอุ ด มสมบู รณ์ จ ากที่ ร าบลุ่ ม อั น กว้ างใหญ่ ไพศาล เป็ น ปั จ จั ย ส้ าคั ญ ที่ ดึ งดู ด ผู้ แ สวงหา
ผลประโยชน์เข้ามายังพืนที่นี และได้ทิงอิทธิพลทางศาสนาและความเชื่อทางการเมืองอันป็นราก
ฐานที่ท้าให้แว้นแคว้นเจริญเติบโตมากยิ่งขึน
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพระนครกับชุมชนในลุ่มน้าเจ้าพระยาอาจแบ่งออกเป็นสอง
พืนที่ คือลุ่มน้าป่าสักในซีกตะวันออกของแม่น้าเจ้า พระยา อาจถูกควบคุมโดยตรงจากราชส้านัก
เขมรดังมีหลักฐานปรากฏในจารึกปราสาทพิมานอากาศ และสถานภาพของเมืองละโว้ที่เป็นเมือง
ขนาดใหญ่สะท้อนผ่านปราสาทพระปรางค์สามยอด ซึ่งอาจเป็นเมืองศูนย์กลางที่แน่ชัดเพียงเดียว
ของลุ่มน้าป่าสัก โดยมีหน้าที่ควบคุมเส้นทางทางการค้าทังการสัญจรผ่านแม่น้า และการรวบรวม
สินค้าประเภทของป่าจากดินแดนตอนใน
อีก พื นที่ ห นึ่ งคื อลุ่ ม น้ าแม่ ก ลอง-ท่ าจีน ในซี ก ตะวั น ตกของแม่ น้ าเจ้าพระยา สถานภาพ
ความสัมพันธ์กับเมืองพระนครไม่ชัดเจนนัก แต่อย่างน้อยที่สุดเหล่าหัวหน้าชุมชนต่างก็ยอมรับ
อ้านาจทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งพระองค์อาจมีพระราชประสงค์เพื่อเข้ามาควบคุม
เส้นทางการค้าเพื่ออกสู่ทะเลอันดามัน และจัดสรรแหล่งสรรพยากรธรรมชาติ อันแสดงให้เห็นจาก
การสร้างปราสาทที่มีขนาดใหญ่ตังกระจายอยู่ตามซีกตะวันตกของลุ่มน้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นทาง
เครือข่ายของชุมชนที่สะท้อนความเป็นนครรัฐมากกว่าชุมชนในซีกตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา
เป็นที่น่าเสียดายว่างานศิลปกรรมสมัยบายนไม่ปรากฏหลงเหลือให้ศึกษาเท่าใดนัก โดยมักพบเป็น
จ้านวนมากในบริเวณเมืองลพบุรีโบราณ เช่น ปราสาทพระปรางค์สามยอดและพระพุทธรูปนาค
ปรกศิลาทรายจ้านวนมาก ซึง่ ช่วยเน้นย้าให้เห็นความส้าคัญของเมืองลพบุรีโบราณในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 18 เป็นอย่างดี ในขณะที่แหล่งโบราณคดีบางแห่งในซีกตะวันตกของลุ่มนา้ เจ้าพระยา
ยังคงหลงเหลือหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างอิทธิพลศิลปะบายนกับอิทธิพล
ท้องถิ่นคือวัฒนธรรมทวารวดี อันสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคทางเชิงช่างของช่างพืนถิ่น
ได้อย่างลงตัว
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บทที่ 3
การเสื่อมสลายอิทธิพลของอาณาจักรเขมรโบราณ
และชุมชนโบราณในลุ่มน้าเจ้าพระยาช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19
1. การเสื่อมสลายอิทธิพลของอาณาจักรเขมรโบราณ
อิท ธิพ ลทางด้ านต่ างๆ ของอาณาจัก รเขมรโบราณที่ ค่ อ ยๆ เสื่ อมถอยความนิ ย มลงนั น
นักวิชาการส่วนใหญ่ เชื่อว่าเกิดขึนหลังการสินพระชนม์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้ปีศักราชที่
พระองค์สินพระชนม์ยังคงไม่แน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดขึนราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา48
• แนวคิดเรื่องการเสื่อมอานาจของอาณาจักรเขมรโบราณ
ที่ผ่านมาการเสื่อมลงของอ้านาจทางการเมืองของอาณาจักรเขมรนันยังคงเป็นประเด็นที่
ยังคงถงเถียงอยู่ในวงวิชาการ สืบเนื่องจากการขาดแคลนหลักฐานประเภทศิลาจารึกที่เคยนิยมสร้าง
เป็นจ้านวนมากกลับลดจ้านวนลงเป็นอย่างมากในศตวรรษนี โดยอาจเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมหรือ
คติแนวคิดของราชส้านักที่แปรเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดขึนด้วยเหตุผลหลาย
ประการซึ่งสามารถสรุปแนวคิดจากการศึกษาที่ผ่านมาได้ ดังนี
ประการแรก อธิบายว่าเกิดจากการเร่งก่อสร้างปราสาทจ้านวนมากในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าเทคนิคการสร้างปราสาทนันเกิดขึนจากความเร่งรีบ ส่งผลให้ปราสาท
หลายองค์ที่สร้างขึนในสมัยนีช้ารุดพังทลายไปพอสมควร การเร่งรีบดังกล่าวก่อให้เกิดการขาด
แคลนทรัพยากร และเกิดความอ่อนล้าในหมู่ราษฎรจากการถูกเกณฑ์แรงงานเพื่อก่อสร้างปราสาท
ขนาดใหญ่หลายองค์49 ซึ่งเหตุการณ์ ดังกล่าวอาจเกิดขึนในปลายสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จารึก
ปราสาทจรุงได้ทิงร่องรอยจารึกที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี ราวกับว่าเมื่อช่างที่เต็มไปด้วยความอ่อนล้า
อยู่แล้วได้ทราบว่าพระองค์สินพระชนม์ก็หยุดการท้างานทังหมดเสีย50
ประการที่สอง อธิบายว่าราชส้านักเขมรได้สูญเสียอ้านาจในการควบคุมแรงงาน อันเกิดขึน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคติประจ้าราชส้านักจากศาสนาพราหมณ์สู่ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่ง

รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, "ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาช่วงหลังสินรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7", 118.
G. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, 177.
50
G. Coedes, Angkor : An Introduction, 150.
48
49
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ท้าให้การสร้างปราสาทลดน้อยลง 51 อนึ่ง นักวิชาการอธิบายว่าการสร้างปราสาทขึนในวัฒนธรรม
เขมรนอกจากจะเป็นแนวคิดเรื่องคติความเชื่อ แล้ว ก็ยังแฝงด้วยระบบการควบคุมแรงงานและการ
จัดสรรทรัพยากรด้วย ปราสาทที่สร้างขึนนับเป็นศูนย์กลางชุมชนที่ท้าให้เกิดระบบเครือข่ายที่จะ
เชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ 52 ดังนัน เมื่อราชส้านักผู้ให้การอุปถัมภ์เปลี่ยนศาสนาแล้ว
แนวคิดในการสร้างปราสาทจึงหมดความส้าคั ญลงท้าให้ระบบการควบคุมดังกล่าวหยุดชะงักไป
ด้วย
ประการที่สาม การเกิดขึนของรัฐในกลุ่มของชนชันน้าที่พูดภาษาตระกูลไทในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือรัฐที่เจริญมาก่อนหน้า ดังเช่น การรุกรานกรุงพุกามโดยกลุ่ม
เจ้าไทใหญ่สามพี่น้อง หรือบทบาทของพญามังรายบนที่ราบลุ่มแม่ล้าปิง และโดยเฉพาะการสู้รบ
ระหว่างชาวเขมรแห่งลุ่มน้าโตนเลสาปกับชาวเสียนซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลไทในลุ่มน้า
เจ้าพระยา โดยมีกล่าวถึงอยู่ในจดหมายเหตุของโจวต้ากวานว่า 53 “...เมื่อเร็วๆ นี้ได้ทาการรบพุ่งกับ
ชาวเสียน หมู่บ้านเหล่านี้จึงกลายเป็นที่โล่งเสียสิ้น...” เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวเสียนได้เริ่มเข้ามามี
อิทธิพลเหนืออาณาบริเวณเดิมที่เมืองพระนครเคยมีอิทธิพลอยู่ เพราะการรบพุ่งดังที่โจวต้ากวาน
ระบุนันน่าจะไม่ได้เกิดขึนในลุ่มน้าเจ้าพระยา แต่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการทหารของชาว
เสียนที่เข้ามารุกรานในอาณาบริเวณปริมณฑลอ้านาจของเมืองพระนครแล้ว การขยายตัวของกลุ่ม
คนที่พูดภาษาตระกูลไทยนัน นักวิชาการบางท่านเชื่อว่าเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมาก
ขึนจากความพยายามของราชส้านักจีนที่ต้องการค้าขายทางทะเลกับชาวต่างชาติมากกว่าเดิม กลุ่ม
คนที่พูดภาษาตระกูลไทยจึงเริ่มเคลื่อนย้ายการตังถิ่นฐานจากบริเวณตอนในของภาคพืนทวีป ลงมา
สู่การควบคุมเส้นทางข้ามสมุทรและเส้นทางแม่น้าที่สะดวกต่อการสัญจรออกสู่ทะเลแทนที่กลุ่ม
อิทธิพลเดิมในบริเวณลุ่มน้าเจ้าพระยา54
เหตุผลต่างๆ ที่นักวิชาการน้าเสนอมาข้างต้ น ล้วนเป็นข้อสันนิษฐานที่มีความส้าคัญ อัน
สมควรที่จะน้าองค์ความรู้ต่างๆ นันประมวลเข้าด้วยกันเพื่อพิจารณาถึงเหตุผลแห่งการเสื่อมอิทธิพล
ของอาณาจักรเขมรโบราณ โดยอาจสรุปเป็นปัจจัยที่ส้าคัญต่อการเสื่อมอิทธิพลของอาณาจักรเขมร
โบราณ ดังนี
Lawrence Palmer Briggs, Ancient Khmer Empire, 259.
เคนเนท อาร์. ฮอลล์, “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคต้น ” ใน ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ เล่มหนึ่ง จากยุคเริ่มแรกถึงประมาณ ค.ศ. 1500, (กรุงเทพฯ : ส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552) 318-332.
53
เฉลิม ยงบุญเกิด, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ, 40.
51
52

19
ปั จ จั ยภายใน จากการตรวจสอบเหตุ ก ารณ์ ป ระวัติ ศาสตร์ข องกรุงยโศธรปุ ระหลั งการ
สินพระชนม์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นันพบว่า ราชส้านักเขมรประสบความวุ่นวายจากการแย่งชิง
อ้านาจทางการเมืองพอสมควร อย่างไรก็ดี แม้หลักฐานประเภทศิลาจารึกจะไม่สามารถตีความ
เหตุการณ์ ในช่วงเวลานี ได้อย่างครบถ้วน แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงการกลับมามีเสถียรภาพได้ใน
ระยะเวลาไม่ น านนั ก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง จารึ ก รุ่ น หลั ง พระเจ้ าชั ย วรมั น ที่ 7 ได้ ก ล่ าวถึ ง ความ
เกี่ยวเนื่องของแต่ละรัชกาลเอาไว้พอสมควร ดังนัน ความวุ่นวายของการแย่งชิงอ้านาจภายในราช
ส้านักอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักของการเสื่อมสลายอิทธิพลก็เป็นได้
แนวคิดที่กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงคติทางศาสนาอันเป็นปัจจัยที่ท้าให้การสร้างปราสาท
อันเป็ศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงนันอาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากบริเวณเมือง
พระนครนันก็ยังปรากฏารสร้างปราสาทหินในคติพุทธศาสนาเถรวาทอยู่ ดังเช่น ปราสาทพระป่า
เลย์ไลยก์ และปราสาทโตปตะวันตก โดยยังปราสาทเหล่านียังแสดงความประณีตในการก่อสร้างอยู่
และในบริ เวณนอกเมื อ งพระนครคื อ ปราสาทโตนดชุ ม คางเชิ ง ในจั ง หวั ด ก้ า ปงธม เป็ น ต้ น
นอกจากนี จารึกโคกสวายเจกก็ยังกล่าวถึงการกัลปนาที่ดินและผู้คนแก่ศาสนสถานอยู่ ระบบการ
ควบคุมทรัพยากรและประชากรจึงยังไม่หมดความส้าคัญลงอย่างน้อยก็คือกลางพุทธศตวรรษที่ 19
การค่ อ ยๆ ลดจ้ านวนการสร้ างปราสาทน่ าจะเกิ ด ขึ นจากภั ย แล้ งที่ ท วี ค วามรุ น แรงใน
ศตวรรษนี จากการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี Lidar พบว่าเมืองพระนครในช่วงพุทธศตวรรษที่ 1920 ประสบกับภัยแล้งอย่างรุนแรง55 ทางราชส้านักจึงอาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการอุปถัมภ์การ
สร้างปราสาทอีก เพราะการสร้างปราสาทขนาดใหญ่นันย่อมเกิดจากการรวบรวมแรงงานจ้านวน
มหาศาลทังช่างฝีมือ และแรงงานในการขนถ่ายศิลาขนาดใหญ่มาสร้างปราสาท ก่อนที่จะถูกปัจจัย
ภายนอกเข้ามาเป็น ปัจจัยที่ท้าให้เมืองพระนครไม่สามารถสร้างเครือข่ายใหม่ๆ และสร้างความ
ระส่้ าระสายต่อราชส้านั ก อัน จะเกี่ยวเนื่ องถึงเสถียรภาพในหลายด้านด้วยกัน ทั งการทหารและ
ทางการเมือง
ปัจจัยภายนอก การถอนก้าลังทหารออกจากจามปาในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 18 และการ
ที่ชุมชนในลุ่มน้าเจ้าพระส่งบรรณาการไปยังราชส้านักจีนอย่ างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าอ้านาจ
ทางการทหารของกรุงยโศธรปุระลดถอยลงพอสมควร อันอาจเกิดจากการผลัดเปลี่ยนราชบัลลังก์สู่
พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 ไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ดีในรัชสมัยนีก็ไม่ปรากฏการรุกรานไป
ยังจามปาอีกรวมถึงรัชกาลถัดๆ มาด้วย ในขณะเดียวกันจารึกของจามปาก็ไม่ได้กล่าวถึงการรุกราน

Buckley V. Liberman, “The Impact of Climate on Southeast Asia, circa 950–1820: New Findings”,
Modern Asian Studies 46, 5 (2012) 1078-1085.
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ของเขมรอีกเลย อาจเป็นเพราะทางจามปานันติดพันศึกสงครามกับราชส้านักเวียดอยู่ โดยปรากฏ
เหตุการณ์ส่วนใหญ่นีอยู่ในจดหมายเหตุของทางเวียดนามอยู่บ่อยครัง 56 การที่จามปาต้องคอยรับมือ
กองทัพเวียดจึงไม่อาจรุกรานเข้าไปยังกรุงยโสธรปุระได้อีก ส่วนเมืองพระนครเองนันกลับปรากฏ
ว่าต้องคอยจัดการรบพุ่งกับชาวเสียนที่เริ่มแผ่ขยายอ้านาจออกมาทางตะวันออกแทน การขยายตัว
ทางการทหารของชาวเสียนนี่เองที่ท้าให้การควบคุมทรัพยากรจากแว่นแคว้นทางตะวันออกของ
เมืองพระนครไม่สามารถเกิดขึนได้อีก จะเห็นได้ว่าตลอดพุทธศตวรรษที่ 19 ราชส้านักเขมรยังคง
รักษาอ้านาจทางการเมืองในปริมณฑลอ้านาจเดิมของตนได้ อยู่ (เช่น พิมาย หรือพนมรุ้ง) แม้ต้อง
สูญเสียอ้านาจในการควบคุมเศรษฐกิจบนที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาไปก็ตาม
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่แสดงถึงความตกต่้าที่สุดของอ้านาจทางการทหารของราชส้า นัก
เขมรก็คือ การรุก รานโดยชาวจามปา โดยจารึกบนฐานประติมากรรมพระวิษณุ พ บที่ Bien Hoa
กล่าวถึงพระเจ้าชัยสิงหวรมันที่ 4 สามารถพิชิตเมืองพระนครจนตกอยู่ภายใต้การปกครองของจาม
ปาในพ.ศ. 196457 รายละเอียดบนจารึกกล่าวถึงการสถาปนาศิวลึงค์ในเมืองพระนคร และการขน
ย้ายสิ่งมีค่าจ้านวนมหาศาลกลับไปยังกรุงปาณฑุรังค์ ไม่ต่างจากการรุกรานของจามในพ.ศ. 1720 ซึ่ง
การยึดเมืองพระนครโดยกองทัพอยุธยาในพ.ศ. 1974 ก็น่าจะเป็นการตอกย้าลงบนความระส่้าระสาย
ของราชส้านักเขมรที่ไม่มีความมั่นคงอยู่แล้วจากการถูกกวาดล้างโดยจามปามาก่อนหน้านี
สงครามที่เกิดขึนในอินเดียจากการรุกรานโดยพวกมงโกลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้การค้า
ระหว่างราชส้านักเขมรกับพ่อค้าชาวอินเดียลดน้อยลงไป 58 ซึ่งเป็นเหตุผลอีกประการที่ท้าให้ความ
มั่งคั่งหรือทรัพยากรในการอุดหนุนเสริมสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ ของราชส้านักเขมรลดถอยลง
แต่กระนันราชส้านักเขมรก็ยังแสดงให้เห็นถึงการพยายามปรับตัวต่อเครือข่ายทางเศรษฐกิจใหม่ที่
เกิดขึน คือเครือข่ายของกลุ่มไท-มอญที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาท ที่เป็นเครือข่ายทางการค้าของ
ชุ ม ชนที่ อ ยู่ บ ริเวณอ่ าวเมาะตะมะกั บ ที่ ราบลุ่ ม แม่ น้ าเจ้าพระยา โดยทางราชส้ านั ก เริ่ม ให้ ค วาม
อุปถัมภ์ศาสนาพุทธเถรวาทดังปรากฏจารึกภาษาบาลีในรัชสมัยพระเจ้าศรีนทรวรมัน เป็นต้น ความ
พยายามดังกล่าวท้าให้ราชส้านักเขมรยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจเอาไว้ได้อยู่
จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ดังปรากฏใน หยวนสื่อ ระบุว่าคณะทูตจากเจนละส่งบรรณาการเมื่อ
พ.ศ.1873 และต่ อ มาเมื่ อ พ.ศ.1878 ก็ ไ ด้ ส่ ง คณะทู ต เพื่ อ ไปถวายบรรณาการแด่ พ ระราชาแห่ ง

ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึงพ.ศ. 2000, 144-146.
57
Karl-Heinz Golzio (trans.), Inscriptions of Campa, 200-201.
58
เคนเนท อาร์. ฮอลล์, “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคต้น” 320.
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อาณาจักรไดเวียตคือ พระเจ้าเตริงเฮียนต็ง (Tran Hien Tông) และได้พบคณะทูตจากเสียนที่นั่ น
ด้วย59

2. เมืองโบราณในลุ่มน้าเจ้าพระยาหลังการถดถอย อิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณ
2.1 ละโว้และหลอหู
ในบริเวณเมืองเก่าลพบุรีนันมีร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์มาตังแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาถึงสมัยทวารวดี โดยปรากฏจารึกที่เชื่อว่าเป็นนามของเมืองนี
ตังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 จากจารึกค้าว่า “ลวปุระ” ที่ปรากฏบนเหรียญเงินที่พบที่เมืองอู่ทอง60
บริเวณวัดนครโกษาอาจเป็นศูนย์กลางเดิมของวัฒนธรรมทวารวดีเนื่องจากการขุดค้นทาง
โบราณคดีพบว่าฐานชันล่างของเจดีย์ประธานวัดนครโกษานัน ปรากฏประติมากรรมพลแบกรูปคน
แคระ และหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทวารวดีเป็นจ้านวณมาก61 ส่วน
บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุไม่พบร่องรอยของวัฒนธรรมทวารวดีชัดเจนนัก โดยพบเพียงเศษ
ชินส่วนธรรมจักรเท่านัน และจากการขุดตรวจชันดินทางโบราณคดีก็ยังไม่พบร่องรอยการอาศัยอยู่
ของชุมชนในสมัยทวารวดีเท่าใด62 อย่างไรก็ดี เมื่อวัฒนธรรมเขมรเริ่มเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมทวาร
วดีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 ศูนย์กลางชุมชนก็ได้เปลี่ยนเป็นบริเวณศาลสูงและพระปรางค์สาม
ยอด ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมรมากขึนเป็นล้าดับจนถึงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18 รวมถึงหลักฐานประเภทอื่นๆ ก็ปรากฏความสัมพันธ์กับอิทธิพลเขมรอย่างแนบแน่น
ยิ่งขึน ทังจารึกที่พบที่ศาลสูง และจารึกที่ปรากฏบนก้าแพงระเบียงคดชันนอกด้านทิศใต้ ปีกทิศ
ตะวันตกของปราสาทนครวัดก็ปรากฏภาพสลักกลุ่มทหารที่มีจากรึกแปลได้ว่า “วรกมรเตงอัญศรี

G. Coedes, TheIndianized States of Southeast Asia, 220.
จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 3) กาหนดอายุจากรูปอักษรแบบปัลลวะ อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=1007
61
สามารถดูงานรวบรวมหลักฐานต่างๆ ได้ใน ประภัสสร์ ชูวิเชียร, “หลักฐานโบราณคดีและศิลปกรรม
ของวัดนครโกษา” ใน เมืองโบราณ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (เม.ษ.-มิ.ย. 2551) 166-181.
62
สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ : ภาพสะท้อนพัฒนาการของเมืองเก่าลพบุรี ” ใน เมือง
โบราณ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2553) 111-112.
59
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ชัยสิงหวรมันอยู่ในป่ากาลังนากองทัพเมืองละโว้ ”63 ซึ่งสะท้อนการติดต่อรับวัฒนธรรมใหม่จาก
ชาวเขมรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 ได้เป็นอย่างดี

• เมืองละโว้จากจดหมายเหตุจีน
แม้ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนจากจดหมายเหตุจีนว่าละโว้ส่งบรรณาการไปยังราชส้านัก
จีนตังแต่พุทธศตวรรษที่ 12 หรือไม่ เพราะชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยปรากฏเพียงชื่อทวาร
วดีเท่ านั น ในช่ว งระยะเวลานี เมื องละโว้อาจเป็ น เมื องเครือ ข่ายหนึ่ งในวั ฒ นธรรมทวารวดี ซึ่ ง
หมายถึงไม่ได้เป็น ศูน ย์กลางทางการเมืองในขณะนันด้วย 64 อย่างไรก็ดี “หลอหู ” ได้ปรากฏใน
จดหมายเหตุจีนเป็นครังแรกเมื่อพุทธศตวรรษที่ 1865 ในพ.ศ. 1732 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าซ่งหนิงจง
แห่งราชวงศ์ซ่งใต้เพียงครังเดียว แต่ต่อมาปรากฏก็เพิ่มมากขึนในสมัยราชวงศ์หยวน
ละโว้ ได้ ส่ งทู ตไปถวายบรรณาการอีกครังในต้ น พุ ท ธศตวรรษที่ 19 ปลายรัช สมั ยพระ
จักรพรรดิ ซื่อ จู (กุ บ ไลข่าน) เมื่อ พ.ศ. 1832 และพ.ศ. 1834 ต่ อมาได้ส่ งทู ตไปอีกสองครังถวาย
บรรณาการแก่พระจักรพรรดิห ยวนเฉินจงในพ.ศ. 1839 และพ.ศ. 184266 หลังจากนันเป็นที่น่ า
สังเกตว่าหลอหูก็ไม่ได้ส่งบรรณาการไปอีกเลย
• เมืองละโว้จากตานานและเอกสารฝ่ายล้านนา
ภายหลังพุทธศตวรรษที่ 16 เมื่อวัฒนธรรมทวารวดีค่อยๆ เสื่อมสลายลงไปนัน หลักฐาน
ทางโบราณคดีช่วยยืนยันว่าพืนที่แถบนีรับวัฒนธรรมเขมรเป็นพืนฐานหลัก แทนที่วัฒนธรรมเดิม

ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ประวัติเมืองลพบุรี” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี
ณ วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี วันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2522, (กรงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้ว) 256.
64
โปรดดูบทวิเคราะห์ใน ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ, โครงการลพบุรีศึกษาฯ เล่ม 2 ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมเขมร (พุทธศตวรรษที่ 17-18), 93-94.
65
Takashi Suzuki, The History of Srivijaya under Tributary Trade System of China, (Japan
:Makong Publishing, 2012) 209-210.
66
สื บ แสง พรหมบุญ , " 'เสี ยน' ในจดหมายเหตุจีน" ใน รวมบทความทางประวัติศาสตร์ของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหม
บุญ 22 กรกฎาคม 2555. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555), 75.สันติ์
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ในขณะที่หลักฐานประเภทต้านาน ดังเช่น พงศาวดารเหนือ67 หรือคัมภีร์ประวัติพุทธศาสนาที่ได้รับ
อิทธิพลจากวังสะตามแบบลังกา คือต้านานมูลศาสนาและชินกาลมาลีปกรณ์ ซึ่งรวบรวมขึนโดย
พระภิกษุชาวล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 21 กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างละโว้หรือเมืองลพบุรีกับ
หริภุญไชยตังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 และปรากฏการสงครามระหว่างทังสองรัฐอยู่บ่อยครังใน
ศตวรรษต่อๆ มา การสู้รบที่ส้าคัญระหว่างหริภุญชัยและละโว้เกิดขึนราวพุทธศตวรรษที่ 15-1668
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ครังคือ การสัประยุทธ์ครังแรกเป็นการรบกันระหว่างพระยาพกราช
แห่งหริภุญชัยกับพระยาอุจจิตตะจักรวรรดิแห่งละโว้ แต่ถูกแทรกแซงโดยพระยาวรราชแห่งศรี
ธรรมราช ผลแห่งการศึกท้าให้พระยาพกราชหนีไปยังเมืองหนใต้ ส่วนพระยาอุจจิตตะจักรวรรดิได้
ครองเมืองหริภุญชัยแทน69
ครังที่สองคือสงครามระหว่างพระยาทิตตะแห่งหริภุญชัยกับพระยาละโว้ การสู้รบในครังนี
เป็นแบบธรรมยุทธโดยที่ไพร่พลทังสองฝั่งไม่เสียเลือดเนือ ในครังแรกพระยาทิตตะทรงยกทัพลงมา
เพื่อตีเมืองละโว้ก่อน แต่พ่ายแพ้และยกทัพกลับหลังจากหลงกลข้างฝ่ายละโว้จ นไม่สามารถสร้าง
เจดีย์ได้เสร็จทันตามเงื่อนไขของธรรมยุทธที่ให้สัญญาไว้ ต่อมา กองทัพละโว้ได้ยกทัพขึนมายัง
เมืองหริภุญชัยแต่หลงทางจนไม่สามารถเดินทางมาถึงเมืองหริภุญชัยได้ จึงตังทัพอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกของเมืองหริภุญชัยและได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระยาทิตตะในที่สุ ด พระยาทิตตะจึงตรัสสั่ง
ให้รีพลโยธาทังสองสร้างพระอารามและพระเจดีย์บริเวณที่เคยเป็นค่ายพักนันและได้เรียกชื่อว่าวัด
ทุ่งมหาพล70 นักวิชาการบางท่านเชื่อว่าเจดีย์ที่ปรากฏในต้านานเรื่องนีอาจเป็นเจดีย์กู่กุดในวัดจาม
เทวี จังหวัดล้าพูน ในปัจจุบันก็เป็นได้71
การสู้รบระหว่างหริภุญชัยกับละโว้ที่กล่าวมามีความส้าคัญในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์
ของแคว้นต่างๆ ของไทยในช่วงที่ขาดแคลนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยปรากฏชื่อของแคว้น

พงศาวดารเหนือ,พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชุมพร ศรีสัชชนกุล 21 ม.ค. 2516 (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2516) 77.
68
สุรพล ด้าริห์กุล, ประวัติศาสตร์และศิลปะหริภุญไชย, (กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์เมืองโบราณ, 2547) 3031. และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, “ต้านานหริภุญชัย” ใน เมืองโบราณ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(ม.ค.-มี.ค. 2521) 45-47.
69
รวี สิริอิสสระนันท์ (บรรณาธิการ), ตานานมูลศาสนา, (นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2557) 176-178.
70
เรื่องเดียวกัน, 186-188.
71
พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัติศาสตร์ศิลปในประเทศไทย ฉบับคู่มือนักศึกษา, 125.
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นครศรีธรรมราชซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย72 เข้ามามีบทบาทในสมัยนีด้วย อย่างไร
ก็ดี ทังสองแคว้นไม่ได้ปรากฏความสัมพันธ์เฉพาะมิติของการสงครามเท่านัน แต่ปรากฏให้เห็นใน
มิติด้านเศรษฐกิจการค้าอีกด้วย ดังที่กล่าวว่ามีพ่อค้าจากละโว้เดินทางมาค้าขายถึงเมืองหริภุญชัย73
อย่างไรก็ตาม ตังแต่พุทธศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา เอกสารล้านนาก็ไม่กล่าวถึงเมืองละโว้
อีก เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสองพืนที่นีจึงดูเหมือนขาดหายไป อาจสันนิษฐานได้ว่าความ
เจริญ ของพุทธศาสนาในลุ่มน้ าเจ้าพระยาได้เปลี่ยนไปเจริญ งอกงามอยู่ในศูนย์กลางแห่ งใหม่ที่
เติบโตขึนมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 คือ เมืองสุโขทัยและอยุธยาแทนนั่นเอง เพราะในต้านานมูล
ศาสนากล่าวว่าพระสุมนลงไปเรียนเอาพระไตรปิฎกที่เมืองอโยธยาก่อนที่จะไปบวชเรียนใหม่กับ
พระอุทุมพรบุปผามหาสวามีเจ้าที่เมืองพัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนแถบลุ่มน้าเจ้าพระยามีความ
เจริญในพุทธศาสนามาก่อนหน้าการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว74
2.2 เจนลีฟแู ละเสียน
• เจนลีฟู
เจนลีฟูเป็นรัฐโบราณรัฐหนึ่งซึ่งเชื่อว่าอยู่แถบภาคกลางของประเทศไทย แต่ยังไม่สามารถ
ระบุได้อย่างแน่ชัดว่าตรงกับพืนที่ของจังหวัดใดในปัจจุบัน
ความเป็นมาของเจนลีฟูเริ่มปรากฏเป็นครังแรกในเอกสารกงขุ้ยกล่าวถึงรัฐโบราณรัฐหนึ่ง
ที่ตังอยู่บริเวณลุ่มน้าภาคกลางว่า ปี ที่ 1 รัชศกเฉียนเต้า ตรงกับพ.ศ.1708 “...พ่อค้าใหญ่ (นายหนึ่ง)
ชาวประเทศเจนลีฟูถึงแก่กรรมที่เมืองหมิงโจว...”75 นอกจากนี ยังปรากฏในพงศาวดารราชส้านักซ่ง
ใต้ระบุถึงต้าแหน่งที่ตังว่า เจนลีฟูตังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเจินล่า ทางทิศตะวันตกติดกับ
ปอซือหลาน ทางทิศตะวันตกติดกับตันหลิวเหมย (นครศรีธรรมราช) ได้ส่งบรรณาการเข้ามายังราช
ส้านักซ่งใต้เมื่อพ.ศ.1743 เจ้าเมืองมีพระนามว่า “หมอหลัวกานอู้ติงเอินซือ หลี่ฟังฮุ่ย ” ซึ่งอาจเทียบ

Stuart Munro-Hay, Nakhon Sri Thammarat : the Archeology, History, and Legends of a
Southern Thai Town, (Bangkok : White Lotus Press, 2001) 38-44.
73
รวี สิริอิสสระนันท์ (บรรณาธิการ), ตานานมูลศาสนา, 190.
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เรื่องเดียวกัน, 223. และดูบทวิเคราะห์ของประเด็นนีใน รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, "ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
ช่วงหลังสินรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7", 145-146.
75
ประพฤทธิ์ ศุ ก ลรัต นเมธี และวินั ย พงศ์ ศ รีเพี ย ร, “เจิ น หลี่ ฟู รัฐ ปริศ นาในดิ น แดนไทยก่ อ นสมั ย
สุโขทัย” ใน ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ : พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
(กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2539), 243.
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ได้ว่า กัมรเตง อัญศรีฝ้งอุย แห่งเมืองหมอหลัวปา76 รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารจีนแสดงให้เห็น
ถึงการได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร หนังสือซ่งหุ้ยเอียวฉบับร่างกล่าวว่าสินค้าพืนเมือง ดังเช่น
งาช้ าง นอระมาด ขีผึ ง กระวาน แก่ น ไม้ ม ะเกลือ ลาย ฯลฯ ประชากรนั บ ถื อศาสนาพุ ท ธ 77 โดย
นั กวิ ชาการบางท่ านเชื่ อว่าอาจเป็ น พุ ท ธศาสนานิ กายเถรวาท เพราะเชื่อว่ าเป็ น การสื บ เนื่ อ งกั บ
วัฒนธรรมทวารวดีในลุ่มน้าเจ้าพระยา78
โดยรวมแล้วเจนลีฟูปรากฏในเอกสารจีนทังหมด 4 ครัง กล่าวคือพ.ศ. 1708, 1743, 1745
และ1748 หลังจากนันก็ไม่พบการส่งบรรณาการต่อไปอีกเนื่องจากพระจักรพรรดิรับสั่งว่าประเทศ
แห่งนันต้องเดินทางไกลต่อไปจึงให้งดเว้นมิต้องมาถวายบรรณาการ79
นักวิชาการได้ตีความและเสนอแนวความคิด ไว้หลากหลายว่า เจนลีฟูปัจจุบันอยู่ในพน
พืนที่ใดบนผืนทวีปเอเชียอาคเนย์ แนวคิดแรกอธิบายว่า เจนลีฟูคือรัฐในแถบภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยGereni นักวิชาการท่านแรกๆ ที่ศึกษาประเด็นนีเสนอว่า ชื่อของเจนลีฟูนันสามารถ
เทียบเคียงได้กับจันทบูรณ์หรือจันทปุระอันเป็นรัฐโบราณที่ตังอยู่ทางภาคตะวันออกของอ่าวไทย
ไทย80 อย่างไรก็ดี แนวคิดที่สองอธิบายว่า ข้อสันนิษฐานนีไม่สอดคล้องกับต้าแหน่งที่ตังที่ระบุอยู่
ในเอกสารจีน O.W. Wolters เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเจนลีฟูต้องเป็นรัฐที่อยู่บริเวณตอนในของทวีป
ทางฝั่ ง ตะวั น ตกของกรุ ง ยโศธรปุ ร ะ และอาศั ย แม่ น้ าสายใหญ่ ใ นการสั ญ จรออกสู่ ท ะเลโดย
ระยะเวลาพอสมควร ต่างจากจันทบูรณ์ที่อยู่ใกล้กับปากแม่น้า นอกจากนี Wolters ยังเชื่อว่า ชื่อเจน
ลีฟูน่าจะตรงกับค้าว่า Ja-la-pu-ri มากกว่า และสันนิษฐานว่ามีต้าแหน่งที่ตังอยู่บริเวณภาคตะวันตก
ของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งก็คือจังหวัดสุพรรณบุรี 81 ในขณะที่นักวิชาการบางท่านตังข้อสังเกต
ว่าล้าน้าที่ใช้สัญจรนันควรอยู่ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย เนื่องจากหากใช้ล้าน้าเจ้าพระยาที่อยู่ทางฝั่ง
Oliver William Wolters, “Chen-Li-Fu, : A State on the Gulf of Siam at the Beginning of the 13th
Century.”, 13.
77
ประพฤทธิ์ ศุ ก ลรัต นเมธี และวินั ย พงศ์ ศ รีเพี ย ร, “เจิ น หลี่ ฟู รัฐ ปริศ นาในดิ น แดนไทยก่ อ นสมั ย
สุโขทัย”, 240.
78
เรื่องเดียวกัน, 246-247.
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เรื่องเดียวกัน, 246-247.
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289.
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ตะวันออกแล้ว เหตุใดจดหมายเหตุจีนจึงไม่กล่าวถึงเมืองขนาดใหญ่เช่นเมืองละโว้ในเอกสารเลย 82
ในแนวคิดที่สองยังมีนักวิชาการเสนอต้าแหน่งที่ตังบริเวณอื่นๆ ในซีกตะวันตกของลุ่มน้าเจ้าพระยา
อีกหลายแห่ง เช่น อาจเป็นเมืองเชลียงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย 83 หรือบาง
ท่านเสนอว่าค้าว่าเจนลีฟู อาจเทียบเสียงได้ว่า จิงหลี่ปู อันเชื่อว่าเป็นส้าเนียงที่ถูกต้องมากกว่าใน
สมัยราชวงศ์ซ่ง โดยหากเป็นเช่นนันจริงย่อมใกล้เคียงกับเมืองสิงหปุระหรือเมืองสิงห์ในจังหวัด
กาญจนบุรี84
ผู้วิจัยมีแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดที่สองและเชื่อว่าอยู่บ ริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
เหตุผลดังนี ประการแรก ไม่ควรเป็นเมืองเชลียงเพราะปรากฏชื่อเฉิงเหลียงมาตังแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง
ใต้แล้ว และเมืองเชลียงก็อยู่ในพืนที่ตอนในที่ลึกเกินไป ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางออกสู่ทะเลนาน
กว่า85 ซึ่ งเป็น เหตุผลเดียวกับ เมืองสิ งห์ในจังหวัดกาญจนบุ รีที่ ตังอยู่ลึกเข้าไปในล้าน้ าแม่กลอง
ประการที่สอง ต้าแหน่ งที่ตังที่ระบุในเอกสารจีนหลายฉบับแสดงความสอดคล้องว่าเจนลีฟูอยู่
บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีมากที่สุด คืออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงยโศธรปุระและด้านใต้ติด
กับตันหลิวเหมย (นครศรีธรรมราช) รวมถึงต้าแหน่งของล้าน้าท่าจีนที่ใช้สัญจรออกสู่ทะเลก็แสดง
ให้เห็นถึงความสอดคล้องกับต้าแหน่งที่ตังที่ระบุในจดหมายเหตุจีน ประการที่สาม เจนลีฟูปรากฏ
การติดต่อใกล้ชิดกับราชส้านักจีนในเอกสารจดหมายเหตุบ่อยครัง แม้ราชส้านักซ่งใต้จะกล่าวว่า
เป็นเพียงรัฐเล็กๆ ก็ตาม แต่กลับแสดงให้เห็ นว่าเป็นเมืองท่าส้าคัญที่มีบทบาทในการรวบรวมสินค้า
พื นเมื อ ง รั ฐ โบราณที่ อ ยู่ บ ริ เวณเดี ย วกั น และแสดงความสื บ เนื่ อ งของพั ฒ นาการการเจริ ญ
สัมพันธไมตรีกับราชส้านักจีนนันปรากฏเรื่อยมาตลอดกลางพุทธศตวรรษที่ 19-20
• เสียน
เสียนเป็นชื่อรัฐที่ปรากฏในหนังสือประวัติราชวงศ์ซ่ง ใต้ซึ่งเรียบเรียงขึนในสมัยราชวงศ์
หยวน บรรพที่ 480 เรื่องประวัติบุคคล โดยกล่าวถึงขุนนางราชส้านักซ่งนามว่า “เฉินอีจง” ลีภัยมอง
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, "ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาช่วงหลังสินรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7", 137.
83
ขจร สุขพานิช, “ราชอาณาจักรเชลียงก่อนราชวงศ์พระร่วง” ใน ข้อมูลประวัติศาสตร์สมัยก่อนตั้ง
สุโขทัย, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2545) 152-175.
84
ประพฤทธิ์ ศุ ก ลรัต นเมธี และวินั ย พงศ์ ศ รีเพี ย ร, “เจิ น หลี่ ฟู รัฐ ปริศ นาในดิ น แดนไทยก่ อ นสมั ย
สุโขทัย”, 253.
85
ในเอกสารซ่ งหุ้ ยเอียวระบุ ว่าใช้ เวลา 5 วัน ถึ งเดิ น ทางออกสู่ อ่ าวไทย ในขณะที่ เฉิ งเหลี ยงใช้ เวลา
เดินทางที่อยู่ลึกเข้าไปน่าจะใช้เวลานานกว่า โปรดดู ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี และวินัย พงศ์ศรีเพียร, “เจินหลี่ฟู รัฐ
ปริศนาในดินแดนไทยก่อนสมัยสุโขทัย”, 240.
82
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โกลไปจามปาและเมื่อกองทัพมองโกลโจมตีจามปาในพ.ศ. 1825 ก็เตลิดหนีไปเสียน แต่ไม่ได้ให้
รายละเอียดเกี่ ยวกั บ เสี ยนแต่ป ระการใด 86 ต่อมาในหนั งสื อประวัติศาสตร์ราชวงศ์ห ยวนได้ให้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียนเพิ่มขึน เช่น การส่งทูตและบรรณาการระหว่างพ.ศ. 1835, 1838,
1840, 1842, 1843 1857, 1861 และ 1865 หากรวมที่กล่าวถึงในพ.ศ.1825 ด้วย ก็ จะปรากฏรวม
ทังสิน 9 ครัง87 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์หยวนกับเสียนเป็น
อย่างมาก
ต้าแหน่งที่ตังทางภูมิศาสตร์ในหยวนสื่อระบุอย่างสังเขปว่า เสียนอยู่ทางทิศใต้ของปาไป๋ซี
ฟู่ (เชียงใหม่) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเมี่ยน (พม่า) ทางใต้ติดกับหลอหู ซึ่งหลอหูมีอ่าวใหญ่อยู่
ทางใต้และมีแม่น้าสายใหญ่ไหลผ่านจากเสียนลงมาถึงหลอหูออกสู่ทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้88
อย่างไรก็ตามบันทึกร่วมสมัยกับราชวงศ์หยวนกล่าวถึงต้าแหน่งที่ตังของเสียนว่าอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของเจนละ (เมืองพระนคร)89
ผู้วิจัยเชื่อว่า “เสียน” คือสุพรรรบุรีไม่ใช่สุโขทัย ด้วยเหตุผล ดังนี ประการแรก พงศาวดาร
หยวนฉบับเก่าได้กล่าวถึงว่า “บรรดาฮวนจากทะเลใต้ สู้กู่ไถ่ สู้ลุงพั่น และเบิ้นสี่ลี่ นาเสือ ช้าง และ
เรือไม้ซาโล้มาถวาย” เหตุการณ์นีเกิดขึนในพ.ศ.1842 ซึ่งในปีเดียวกันนีเองปรากฏว่าเสียนก็ได้ส่ง
บรรณาการมายังราชส้านักหยวนเช่นเดียวกัน 90 นอกจากนี หนังสือต้าเต๋อหนานไห่จือ ซึ่งเรียบเรียง
ขึนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 สมัยราชวงศ์หยวนได้กล่าวถึงเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของเสียน
(เอกสารใช้ค้าว่า “เสียนกว๋อ” ซึ่งหมายถึง “รัฐเสียน” อย่างแน่นอน) หนึ่งในรายชื่อเมืองทังหลายได้
ปรากฏชื่อเมืองหนึ่งว่า ซั่งสุ่ยสูกูตี ซึ่งนักวิชาการยอมรับว่า “สูกูตี” สามารถถ่ายเสียงจากภาษาจีน
ตรงกั บ ค้ าว่ า “สุ โขทั ย ” จึ งเป็ น ไปได้ ย ากที่ อ าลั ก ษณ์ ช าวจีน จะบั น ทึ ก ผิ ด พลาดว่ า “สุ โขทั ย ได้
ปกครองสุโขทัย” อยู่91

สืบแสง พรหมบุญ, " 'เสียน' ในจดหมายเหตุจีน", 75.
เรื่องเดียวกัน, 79.
88
สืบแสง พรหมบุญ, " 'เสียน' ในจดหมายเหตุจีน", 76.
89
โจว ต้ ากวาน, บั น ทึ ก ว่ า ด้ ว ยขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องเจิ น ละ, แปลโดย เฉลิ ม ยงบุ ญ เกิ ด ,
(กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2543) 41.
90
สืบแสง พรหมบุญ, " 'เสียน' ในจดหมายเหตุจีน", 78.
91
โยเนะโอะ อิชิอิ, “เสียน-สยาม ไม่ใช่สุโขทัย” ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 11 ฉ.12 ต.ค. 2533, 39-40.
86
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ประการที่สอง สามารถเดินทางลงไปถึงมลายูได้นันไม่ควรเป็นสุโขทัยที่ปรากฏอิทธิพล
ทางการเมืองไม่เกินจังหวัดนครสวรรค์ 92 รัฐโบราณที่มีแสนยานุภาพทางการทหารและการเมือง
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 เช่นนี เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารประวัติศาสตร์
ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นรัฐที่มีความเจริญรุ่งเรือง ก็ควรเป็นรัฐสุพรรณภูมิที่ต่อมาได้ร่วมมือกับรัฐละโว้
สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึนมา ซึ่งสอดคล้องกับต้าแหน่งที่ตังที่ระบุไว้ในบันทึกของโจวต้ากวานเป็น
อย่างดี
นอกจากนี เมื่อพิจารณาอายุสมัยของเอกสารประเภทต้านานส่วนใหญ่แล้วเรียบเรียงขึนใน
พุท ธศตวรรษที่ 21 เป็ น ต้น มา ห่ างจากเอกสารจีน ที่ เรียบเรียงร่วมสมัยถึง 200 ปี จึงอาจมี ความ
คลาดเคลื่อนมากกว่า
2.3 เมืองสุพรรณบุรีโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดี
ปัจจุบัน อยู่ในเขตต้าบลรัวใหญ่ อ้าเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ทางฝั่งทิศตะวันตกของ
แม่น้าสุพรรณบุรีที่ไหลผ่านกลางเมือง มีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดศูนย์กลาง แผนผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 1,900 เมตร ยาวประมาณ 3,600 เมตร มีขอบเขตเมืองคร่อมอยู่
ทังสองฝั่งแม่น้า93 (ภาพลายเส้นที่ 2)
ดังที่กล่าวมาในบทย่อยก่อนหน้านีแล้วว่าเมืองสุพรรณบุรีโบราณนันปรากฏในรายชื่อเมือง
ต่างๆ ในจารึกปราสาทพระขรรค์ ว่า "สุวรรณปุระ" (พ.ศ.1724) และปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1
ของพ่อขุนรามค้าแหง (ราวพศ.1835) ว่า "สุพรรณภูมิ" นอกจากนี ยังปรากฏในหลักฐานเอกสารจาก
ประเทศจีนว่า "เจนลีฟู" และ “เสียน” ได้ส่งบรรณาการไปยังราชส้านักจีนตังแต่พ.ศ.1724 ซึ่งการ
ตีความของนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าคือเมืองสุพรรณภูมินั่นเอง สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ
ผู้วิจัยดังที่กล่าวมาแล้ว
จากการขุดค้นบริเวณก้าแพงเมืองและฐานปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ปรากฏ
ร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการตังถิ่นฐานของชุมชนอย่างช้าที่สุดตังแต่ราวพุทธศตวรรษที่
17 เป็นต้นมา ดังเช่น เศษเครื่องเคลือบจีนเคลือบขาวแบบชิงไป๋ สมัยราชวงศ์ ซ่ง เครื่องเคลือบเขียว
เนือหาของงานวิจัยเมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัยขัดแย้งกับความในราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระ
คลัง (หน) ว่าแขกชวาสามารถตีหัวเมืองของสุโขทัยได้ จึงยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดว่าราชาธิราชฉบับที่รับรู้ในปัจจุบัน
เป็นงานที่เรียบเรียงในสมัยหลังมากเพราะไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นหลักฐานชันต้น โปรดดู
เจ้าพระยาพระคลัง (หน), ราชาธิราช, (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 2546) 21.
93
วสันต์ เทพสุริยานนท์, ผลการดาเนินงานทางโบราณคดีกาแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรีวัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ สุพรรณบุรี, (สุพรรณบุรี : ส้านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุร,ี 2545) 9.
92
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เซลาดอน สมัยราชวงศ์หยวน และเครื่องถ้วยเคลือบจากแหล่งเตาสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย เป็นต้น94
จากหลักฐานทางโบราณคดีข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความส้าคัญของเมืองสุพรรณบุรีโบราณได้เป็น
อย่างดี เพราะความหลากหลายของเครื่องเคลือบดินเผาจ้านวนมากแสดงถึงความเป็นศูนย์กลางทาง
การค้าในซีกตะวัน ตกของลุ่มน้ าเจ้าพระยานั่น เอง นอกจากนี พัฒ นาการของชันดิน บริเวณพระ
มหาธาตุก็สะท้อนถึงความต่อเนื่องของการเจริญเติบโตของชุมชุนที่ค่อยๆ ขยายตัวมากขึนตังแต่
พุทธศตวรรษที่ 17 และชันดินถัดขึนมาก็ค่อยๆ แสดงความหนาแน่นของชุมชนขนาดใหญ่ จนเกิด
การสร้างพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางของชุมชนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20
• ความสัมพันธ์ระหว่างหริภุญชัยสุพรรณบุรี
เป็นที่น่าสังเกตว่าเมืองสุพรรณบุรีนันแทบไม่ปรากฏการกล่าวถึงในเอกสารของล้านนา
หรือมอญเลย ต่างจากสุ โขทัยและละโว้ที่ป รากฏอยู่บ่ อยครัง และแม้ ร่องรอยจากหลักฐานทาง
โบราณคดี จารึก และความสัมพัน ธ์ทางการเมืองกับ ละโว้ (คือหลอหู ในเอกสารจีน) จะเป็นตัว
สะท้อนความมั่งคั่งและยิ่งใหญ่ของเมืองสุพรรณบุรีก็ตาม แต่เหตุใดกลับแทบไม่หลงเหลือร่องรอย
ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงแคว้นที่มีปริมณฑลทางอ้านาจครอบคลุมฝั่งตะวันตกของลุ่ม
น้าเจ้าพระยาอันยิ่งใหญ่เช่นนีเลย อาจเป็นเพราะหลงเหลือหลักฐานร่วมสมัยในช่วงที่สุพรรณภูมิ
ครองความยิ่งใหญ่ ในซี ก ตะวัน ตกของลุ่ม น้ าเจ้าพระยาในช่ วงพุ ท ธศตวรรษที่ 19-20 น้ อยมาก
เอกสารของล้านนาล้ วนเรีย บเรียงขึ นในช่ วงต้น พุ ท ธศตวรรษที่ 21 เป็ น ต้ น มา ความรับ รู้ต่างๆ
ระหว่างสุพรรณภูมิและล้านนาอาจเลือนหายหรือสาบสูญไปจากยุคสมัยที่มี การเรียบเรียงเอกสาร
เหล่านันแล้ว
กระนันก็ตาม จารึกบางชินก็แสดงให้เห็นว่าสุพรรณภูมิยังคงเป็นรัฐที่มีเอกราชคงอยู่ควบคู่
ไปกั บ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาจนถึ งราวพุ ท ธศตวรรษที่ 20 เช่ น จารึ ก วั ด ส่ อ งคบ 95 หรื อ จารึ ก แผ่ น ทอง
สุพรรณบัฏที่พบที่ปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรี96 หลักฐานชินหนึ่งที่ควร

วสันต์ เทพสุริยานนท์, ผลการดาเนินงานทางโบราณคดีกาแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรีวัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ สุพรรณบุรี, 26.
95
ฉ่้า ทองค้าวรรณ, “จารึกวัดส่องคบ 1,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 : อักษรธรรมและอักษรไทย
พุทธศตวรรษที่ 19-24 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 77-84.
96
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, คงเดช ประพัฒน์ทอง และบุญเลิศ เสนานนท์ , “จารึกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
สุพรรณบุรี,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 17 – 18 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร, 2529), 160-164.
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น้ามาศึกษาเพิ่มเติมคือจารึกลานทองวัดปู่บัว เป็นจารึกภาษาบาลี โดยพบร่วมกับพระพุทธรูปนาค
ปรกหินทรายสมัยบายนที่วัดปู่บัว ต.สนามชัย อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี97 มีเนือความที่ปรากฏในจารึก
ดังนี98
“ศรี สวัสติ หริภุญเชยฺย ชาเตน มาตา เสฏโฐ อนุตฺตโร ปิตา ตเร อิติ นาเมน อยฺยิก
ปิตา ญาณเทพ ปิตา (ห..ร..ล) มหิสูโร โสวณฺณภูมึ ตุรคสฺส วสฺเส เอกาทสส รวิทิวเส
เวสาขยมาเส สูลปกฺขิเตน สิริโสตฺถิวส โภชนวส ชา สสฐาปิโต ชินวร นครสฺส”
สามารถแปลแบบสรุปความได้ว่า99
1) ศรี สวัสติ = ขอความสวัสดีจงมี
2) หริภุญเชชยฺย ชาเตน มาตา = มารดาเกิดที่หริภุญชัย
3) เสฏโฐ อนุตฺตโร ปิตา ตเร อิติ นาเมน อยฺยิก ปิตา ญาณเทพ ปิตา (ห..ร..ล) = ประโยคนี
ไม่
สามารถแปลเอาความได้
4) มหิสูโร โสวณฺณภูมึ = พระเจ้าแผ่นดินผู้กล้าหาญแห่งสุวรรณภูมิ
5) ตุรคสฺส วสฺเส เอกาทสฺส รวิทิวเส เวสาขยมาเส สูลปกฺขิเตน = ปีมะเมีย วันอาทิตย์ ขึน 11
ค่้า เดือน 6
6) สิ ริ โ สตฺ ถิ ว้ ส โภชนว้ ส ชา ส้ ส ฐาปิ โ ต ชิ น วร้ นครสฺ ส = พระสิ ริ โ สตวงศ์ กั บ พระ
โภชนวงศ์ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขึนพร้อมกันดีแล้วกลางเมืองนี
เนือหาของจารึกสามารถสรุปเป็นประเด็นส้าคัญได้ ดังนี
ประการแรก กล่าวถึงมารดาของพระราชาแห่งสุพรรณภูมิว่าเกิดที่หริภุญชัย และกล่าวย้อน
สายสกุลไปถึงชันย่า (อยฺยิก) ซึ่งเป็นเชือสายทางบิดา

มนัส โอภากุลเข้าใจว่าจารึกลานทองแผ่นนีเก็บรักษาอยู่ที่คลังของกรมศิลปากร จากการตรวจสอบ
ของผู้วิจัยไม่พบค้าอ่านและค้าแปลของจารึกแผ่นนีในหนังสือจารึกในประเทศไทยเลย โปรดดู มนัส โอภากุล,
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเมืองสุพรรณ, (กรุงเทพฯ : มีเดีย เอนเตอร์ไพรส์, 2528) 29-30.
98
ที่ระลึกเปิดอาคารศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงสุพรรณบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2005, 93-95.
99
ผู้ วิ จัยขอขอบพระคุ ณ พระมหาวุ ฒิ ชั ย ที่ ช่ วยอนุ เคราะห์ ก ารแปลและตรวจสอบภาษาบาลี ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึนเป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่เพียงผู้เดียว
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ประการที่สอง จารึกไม่ได้ระบุนามผู้สร้างแต่ปรากฏวิสามานยนามของบุคคลชื่อ “ญาณ
เทพ” ซึ่ ง อาจเป็ น นามของผู้ ค รองสุ พ รรณภู มิ ใ นช่ ว งเวลาหนึ่ ง และเป็ น ผู้ โ ปรดฯ ให้ ส ร้ า ง
พระพุทธรูปขึน
ประการที่สาม เนือความกล่าวถึงพระชันผู้ใหญ่สองรูปร่วมกันสร้างพระพุทธรูปไว้ที่กลาง
เมืองสุพรรณภูมิ โดยน่าตรวจสอบว่า “กลางเมือง” นันมีความเกี่ยวข้องกับวัดปู่บัวหรือไม่
ประการที่สี่ ได้ปรากฏวันและเวลาเมื่อคราวสร้างจารึกขึนกล่าวคือ วันอาทิตย์ ขึน 11 ค่้า
เดื อ น 6 ปี ม ะเมี ย แต่ เป็ น ที่ น่ า เสี ย ดายว่ า ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ศั ก ราชที่ ส ร้ า งเอาไว้ ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ดี อาจ
สันนิษฐานอายุของจารึกนีได้จากการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ
เมื่อพิจารณาจากเนือความจารึกที่ระบุว่าเมืองสุพรรณภูมินันยังมีผู้ปกครองเป็นเอกเทศอยู่ ก็
แสดงให้เห็นว่าสถานภาพของกลุ่มการเมืองในลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่างนันยังคงแบ่งเป็นรัฐที่มี
อ้านาจถ่วงดุลย์กันอยู่ระหว่างสุพรรณภูมิกับอยุธยา ดังนันจึงควรจารึกขึนก่อนเจ้านครอินทร์จะ
เสด็จมาจากสุพรรณบุรีในราวพ.ศ. 1952100 หรือก่อนที่สถานภาพของสุพรรณบุรีได้เปลี่ยนเป็นเพียง
เมืองลูกหลวงของอยุธยาในเวลาต่อมา
ทังนี สามารถก้าหนดขอบเขตระยะเวลาของจารึกให้แคบลงมาได้อีก โดยเทียบเคียงจาก
ข้างขึนข้างแรม วัน และปีนักษัตร ที่ปรากฏบนจารึกก็อาจสามารถค้านวณปีศักราชอย่างคร่าวๆ ว่า
ตกอยู่ราว พ.ศ. 1945, 1885, 1825 โดยหากคลาดเคลื่อนก็จะต่างกันแค่ประมาณ 1-2 ปีเท่านัน เพราะ
ความแตกต่างของอธิกมาสในแต่ละปี 101 เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ศักราชที่
เป็นไปได้ คือพ.ศ. 1945 และผู้ที่สร้างจารึกก็อาจเป็นเจ้านครอินทร์ แต่อย่างไรก็ดีห ากพิจารณา
เนื อความก็ยังมีข้อสงสัยอยู่กล่าวคือ ถ้ามารดาของผู้ที่สร้างจารึกนันเกิดที่หริภุญ ชัยจริง ก็ยังไม่
กระจ่างชัดว่าพระนางเป็นเชือพระวงศ์หรือไม่ เพราะในช่วงพ.ศ. 1945 บทบาทในฐานะศูนย์กลาง
ทางการเมืองของหริภุญชัยได้ลดลงไปเป็นอย่างมากและไม่น่ามีเชือพระวงศ์องค์ใดปกครองอยู่
พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุว่าเจ้านครอินทร์เสวยราชย์เมื่อพ.ศ.1952 ในขณะที่หมิ
งสือลู่ที่เป็นหลักฐานร่วมสมัยกลับบันทึกว่าขึนครองราชย์ตังแต่พ.ศ.1938 โปรดดู วินัย พงศ์ศรีเพียร, หมิงสือลู่ชิงสือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงฯ, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2559)
136-137.
101
ผู้วิจัยค้านวณจากการเทียบ ข้างขึนข้างแรม ปีนักษัตร และวันจากปฏิทินร้อยปี จากนันจึงค้านวณให้
กลายเป็นระบบแม่ปี-ลูกปี เนื่องจากข้างขึนข้างแรม ปีนักษัตร และวัน จะวนกลับมาตรงกันอีกครังเมื่อครบ 60 ปี
เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจึงหักลบไปเรื่อยๆ จนได้ศักราชที่ใกล้เคียงกับยุคสมัยของจารึก โปรดดูวิธีการค้านวณจาก
ประเสริฐ ณ นคร, งานจารึกและประวัติศาสตร์ของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, (นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์
ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสน, 2534) 123-126.
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เอกสารล้านนากล่าวว่าพญามังรายโปรดให้ อ้ายฟ้าเป็นเจ้าเมืองหริภุญชัย102 ดังนัน ในราวต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 20 จึงไม่อาจมีเชือพระวงศ์องค์ใดได้ครองเมืองอีกหากแต่เป็นขุนนางที่กษัตริย์ล้านนา
โปรดฯ ให้เป็นเจ้าเมืองเท่านัน
ผู้วิจัยตังข้อสังเกตว่าเชือสายทางมารดาของผู้สร้างจารึกเป็นพระบรมวงศานุวงศ์สืบมาจาก
ในสมัยที่หริภุญชัยยังคงมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองอยู่ เนื่องจากสถานะของผู้ที่สร้างจารึกเป็นพระ
เจ้าแผ่นดิน ดังนันพระมารดาก็น่าจะเป็นชนชันสูงของทางหริภุญชัยที่มาแต่งดองกับทางสุพรรณภูมิ
จึงอาจก้ าหนดศัก ราชล่วงไปได้ ถึงพ.ศ.1825 เลยก็เป็ น ได้ ทั งนี ต้องตรวจสอบกั บ สั ณ ฐานและ
อักขรวิธีของตัวอักษรในจารึกเพิ่มเติมถึงสามารถก้าหนดอายุได้แน่ชัดมากขึน ว่ามีความสอดคล้อง
กับศักราชที่สันนิษฐานและหลักฐานศิลปกรรมที่พบที่วัดปู่บัว เช่น พระพุทธรูปนาคปรกหินทราย
สมั ย บายน หรือ พระกรุซึ่ งเป็ น พระพิ ม พ์ แ บบอู่ ท องรุ่น ที่ 1 103 หรือ ไม่ แม้ ห ลั ก ฐานศิ ล ปกรรม
ประเภทนี ต้ อ งระมั ด ระวั ง ในการใช้ เป็ น หลั ก ฐานสนั บ สนุ น ก็ ต าม เพราะเป็ น วั ต ถุ ที่ ส ามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ง่ายซึ่งอาจอัญเชิญรวบรวมมาจากพืนที่ต่างๆ แต่ที่สามารถกล่าวได้อย่างแน่ชัดคือ
จารึกชินนีสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหริภุญชัยกับสุพรรณภูมิที่แทบไม่พบในหลักฐาน
ร่วมสมัยชินอื่นๆ เลย
2.4 เพชรบุรแี ละราชบุรี
ดังที่กล่าวมาบ้างแล้วว่า ชื่อรัฐโบราณที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ ได้กล่าวถึงเมือง
วัชรปุระ ซึ่งนักวิชาการตีความว่าเป็นเมืองโบราณในจังหวัดเพชรบุรี 104 อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าพุทธ
ศตวรรษที่ 18 ก็ ไม่ป รากฏชื่อ เพชรบุ รี อย่างเด่น ชัดในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆ แต่พ บ
หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงชุมชนขนาดใหญ่ เช่น โบราณสถานทุ่งเศรษฐี อ้าเภอชะอ้า มีอายุ
อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่14-16 ซึ่งหลักฐานทางศิลปกรรมที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์
กับวัฒนธรรมทวารวดีอย่างใกล้ชิด105
รวี สิ ริอิส สระนั น ท์ (บรรณาธิ การ), ต านานมู ล ศาสนา, 214. สงวน โชติ สุ ข รัต น์ (แปล), ต านาน
พื้นเมืองเชียงใหม่, (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส้านักนายกรัฐมนตรี, 2514) 20.
103
โปรดดู พระร่วงพิมพ์เศียรโต ใน มนัส โอภากุล, พระกรุเมืองสุพรรณ, (พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร,
2516) 147-149.
104
ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ใน ศิลปากร ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2509), 56.
105
กรมศิลปากร, “ทุ่งเศรษฐี” โบราณสถานทวารวดีชายฝั่งทะเลเพชรบุรี , (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
2543) 151.
102

33
ต่ อ มา ได้ ป รากฏชื่ อ เพชรบุ รี เป็ น ครั งแรกในพุ ท ธศตวรรษที่ 19 จากจารึ ก พ่ อ ขุ น
รามค้าแหง106 และประวัติศาสตร์ราชวงศ์หยวนกล่าวถึง ก้ามูเตง เจ้าเมืองปี่ฉ่าปู้หรี่ ส่งบรรณาการ
แก่ราชวงศ์หยวนในพ.ศ. 1837107 เพียงครังเดียว หลังจากนันก็ไม่ปรากฏการส่งบรรณาการต่อไปอีก
ทังนี อาจสันนิษฐานได้ว่า เมืองเพชรบุรีได้ถูกเสียนยึดเข้าอยู่ในปริมณฑลอ้านาจ เพื่อใช้เป็นหัวเมือง
ในการรุกรานมลายูดังปรากฏในเอกสารจีนเมื่อพ.ศ.1842 และเข้าครอบครองเส้นทางค้าขายเพื่อ
ควบคุมช่องสิงขรอันเป็นประตูการค้าสู่โลกตะวันตกระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยไม่
ต้องอ้อมไปถึงแหลมมลายู 108 นอกจากนี นักวิชาการยังสันนิษฐานด้วยว่า รัฐสุพรรณภูมิ มีความ
ต้ อ งการควบคุ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส้ า คั ญ คื อ เกลื อ ดั ง ปรากฏร่ อ งรอยอยู่ ใ นต้ า นานเมื อ ง
นครศรีธรรมราชกล่าวถึงพระพนมทะเลศรีสวัสดิมเหนทราธิราชการท้านาที่บางตะพานริมสมุทร
ซึ่งตีตวามได้ว่าคือ “นาเกลือ” เพราะยังได้กล่าวถึงเรื่องที่พระพนมทะเลฯ ได้น้าเกลือมาถวายพระ
เจ้าปู่พระเจ้าย่าด้วย109
เมืองราชบุรีโบราณก็ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และ
จารึกพ่อขุนรามคาแหงเช่นเดียวกับเมืองเพชรบุรีโบราณ และเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีวัฒนธรรม
ทวารวดีเจริญมาก่อนหน้า อย่างไรก็ดีเมืองราชบุรีโบราณก็ไม่ได้ปรากฏในจดหมายเหตุจีนเลย
สถานะของเมืองราชบุรีจึงอาจลดความสาคัญลงไปเป็นเพียงหัวเมืองหนึ่ง ซึ่งถูกแคว้นอื่นเข้ามา
ครอบครองในที่สุด ภายหลังที่เมืองต่างๆ แยกตนเป็นอิสระหลังการอิทธิพลทางการเขมรเสื่อม
คลาย
3. สรุป
พั ฒ นาการของชุ ม ชนโบราณในลุ่ ม น้ าเจ้าพระยานั นปรากฏอยู่ ให้ เห็ น พอสมควรจาก
เอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ทังจารึก จดหมายเหตุจีน เอกสารประเภทต้านาน ชุมชนโบราณ
บางแห่ง เช่น ลพบุรี ปรากฏหลักฐานทางเอกสารสืบเนื่องมาตังแต่สมัยทวารวดี ในขณะที่บางแห่ง
ไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารที่สืบเนื่องชัดเจนนัก เช่น เจนลีฟูหรือเสียน หากแต่เมื่อพิจารณา
ร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีและ และหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์สมัยหลังก็อาจพิจารณาได้
จารึกพ่อขุนรามค้าแหง ด้านที่ 4 โปรดดู
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_imagedetail.php?id=51 (เข้าถึงเมื่อ 12 ก.พ.2560)
107
สื บ แสง พรหมบุ ญ , "พระเจ้ารามค้าแหงในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ห งวน" ใน รวมบทความทาง
ประวัติศาสตร์, 100-101.
108
Paul Wheatley, The Golden Khersonese : Studies in the Historical Geography of the Malay
Peninsula before A.D. 1500, (Kuala Lumpur : University of Malaya Press)12.
109
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, "ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาช่วงหลังสินรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7", 140-141.
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ว่าเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ทางซีกตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งมีอ้านาจทางการเมืองอย่าง
สูงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแทนที่วัฒนธรรมเขมรเดิม
การเรียบเรียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชุมชนในลุ่มน้าเจ้าพระยาตังแต่ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 18-19 นันมีความส้าคัญที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของบ้านเมืองเป็นส้าคัญ อันจะส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์งานศิลปกรรมในช่วงเวลานี กล่าวคือ เมื่ออาณาจักรเขมรโบราณเริ่มเสื่อมอ้านาจทาง
การเมืองลง อิทธิพลทางด้านงานศิลปกรรมก็ลดความนิยมลงไปด้วย อย่า งไรก็ดีด้วยพืนฐานทาง
วัฒนธรรมทวารวดีที่กล่างถึงในบทที่ 2 นันยังคงปรากฏร่วมกับงานศิลปกรรมเขมรที่เข้ามาผสม
กลมกลืนตังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 จึงมีการตกค้างทางด้าน
รูปแบบของศิลปะทวาวรดีผสมผสานร่วมกับศิลปะเขมรในพืนที่บางแห่ง เช่น โบราณสถานเนิน
ทางพระ อันกล่าวถึงมาก่อนหน้าในบทที่ 2 ซึ่งเป็นสอดคล้องกับการเจริญสืบเนื่องของชุมชนทาง
ซีกตะวันตกของลุ่มน้าเจ้าพระยาที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารต่างๆ
ด้ ว ยเหตุ นี ข้ อ มู ล ดั ง กล่ าวจะเป็ น หลั ก ฐานทางอ้ อ มที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น อิ ท ธิ พ ลของงาน
ศิลปกรรมต่างๆ ที่จะใช้วิเคราะห์ร่วมกันในบทถัดไป
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บทที่ 4
ประติมากรรมที่พบในลุ่มน้าเจ้าพระยา
ตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19
การศึกษาเกี่ยวกับประติมากรรมที่พบในลุ่มน้าเจ้าพระยาตังแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18
เป็ น ต้น มา นั บ ว่าเป็ น ไปด้ วยความยากล้าบากเนื่ องจากปรากฏหลักฐานจ้านวนไม่มากนั ก โดย
ประติม ากรรมที่ พ บเกือบทังหมดคือพระพุ ท ธรูป ดังนั นงานวิจัยที่ ผ่านมาจึงให้ ความส้ าคัญ กับ
การศึกษารูปแบบและพัฒนาการของพระพุทธรูปเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การศึกษาที่ผ่านมามักให้
ความส้ าคัญ กั บ การศึกษาเกี่ ยวกั บ ความสัมพั น ธ์ระหว่างศิลปะเขมรเป็ น ส้ าคัญ โดยมักกล่าวถึง
รูปแบบที่สืบทอดมาจากศิลปะเขมรแบบบายน ทังๆ ที่ได้ปรากฏรูปแบบหรือแนวคิดอื่นที่ส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแล้ว เป็นต้น
งานศึกษาอีกแนวทางหนึ่งคือ เป็นเพียงประเด็นที่แตกย่อยออกมาจากงานศึกษาชินนันๆ
ประเด็นการศึกษาที่กระจัดกระจายจึงท้าให้ไม่สามารถเห็นภาพโดยรวมของความสัมพันธ์ระหว่าง
เขมร หริภุญชัย และลังกา ที่ต่างส่งอิทธิพลแก่งานศิลปกรรมในลุ่มน้าเจ้าพระยา ในบทนีผู้วิจัยจึง
พยายามเรียบเรียงข้อมูลและวิเคราะห์ภาพโดยรวมของความสัมพันธ์ที่เกิดขึนเป็นแนวระนาบ ทังนี
สามารถสรุปแนวทางการศึกษาที่ผ่านมาเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี
1. สังเขปแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับประติมากรรมที่ผ่านมาและประเด็นปัญหาที่พบ
1.1 ประเด็นเกี่ยวกับศิลปะหริภุญชัย
Hiram Woodward อธิบายว่า อิทธิพลของงานศิลปกรรมในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 18 มาจากนิกายอารีย์ที่หริภุญชัยรับผ่านมาจากพุกามอีกต่อหนึ่ง ซึ่ง มีลักษณะทางประติ
มานที่ประกอบด้วย 1) พระพุทธรูปทรงเทริดขนนก 2) พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่พระหัตถ์ขวาวาง
แนบพระอุระ 3) พระพุทธรูปประทับนั่งเรียงกันสามองค์ และ 4) พระพิมพ์ที่ประกอบด้วยวิหาร
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มหาโพธิ์110 และยังตังข้อสังเกตถึงความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปให้มีพระอังสาที่กว้างและพระ
อุระที่นูนอันเป็นที่นิยมในพระพุทธรูปพุกามมาก่อนอีกด้วย111
การสร้างพระพุทธรูปทรงเทริดขนนกของ จตุพร วรวัชรพงศ์ มีข้อสันนิษฐานที่สอดคล้อง
กับ Woodward กล่าวคือ ความนิ ยมในการสร้างพระพุ ทธรูปทรงเทริดขนนกเกิดขึนจากการรับ
อิทธิพลจากหริภุญชัย112 ในขณะที่นักวิชาการบางท่านอธิบายว่า งานศิลปกรรมส่วนหนึ่งอาจได้รับ
อิทธิพลมาศิลปะปาละโดยตรง113
ความนิยมในการสร้างพระอุษณีษะทรงกรวย Jean Bosselier อธิบายว่าเป็นอิทธิพลที่นิยม
ในศิ ล ปะทวารวดี ก่ อ นที่ จ ะส่ ง ต่ อ ไปยั ง หริ ภุ ญ ชั ย ซึ่ ง ต่ อ มาได้ ส ะท้ อ นกลั บ ลงมายั ง ลุ่ ม แม่ น้ า
เจ้าพระยาอีกครัง ในขณะที่ ศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อธิบายว่า พระอุษณีษะทรงกรวยมีที่มา
จากรัดเกล้าทรงกรวยในพระพุทธรูปศิลปะเขมรที่ทรงกระบังหน้าและมีพระเกตุมาลาเป็นทรงกรวย
จากนันจึงได้ถอดกระบังหน้าออก 114 และก้าหนดอายุพระพุทธรูปที่มีพระอุษณีษะทรงกรวยโดย
เปรียบเทียบจากภาพถ่ายเก่าที่ยังปรากฏงานพระพทธรูปปูนปั้นที่หน้าบันของปรางค์ประธาน วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ซึ่งหากงานปูนปั้นสร้างพร้อมกับปรางค์ประธาน ก็จะสามารถก้าหนด
อายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ได้115
ประเด็นปัญหาที่พบในการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของหริภุญชัยคือ ประการแรก การท้าพระ
อุษณี ษะทรงกรวยเป็นอิทธิพลที่สะท้อนกลับลงมา หรือมีพัฒนาการมาจากรัดเกล้าในศิปะเขมร
นอกจากนี ยังขาดรายละเอียดของการจ้าแนกความแตกต่างระหว่างอุษณีษะของพระพุทธรูปที่พบ
ในช่วงระยะเวลานี ด้วยเหตุที่พระพุทธรูปที่ไม่ทรงเครื่องทรงใดๆ นันมีข้อจ้ากัดในวิธีจ้าแนกความ
แตกต่างหรือพัฒนาการด้านรูปแบบ เนื่องจากการที่ไม่ได้ประดับเครื่องทรงเลย ดังนันการศึกษา
Hiram Woodward, “Thailand and Cambodia : The Thirteenth and Fourteenth Centuries” ใน รวม
บทความทางวิชาการ 72 พรรษาท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, (กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเณศ
พรินท์ติง เซนเตอร์, 2538) 340.
111
Hiram Woodward, “Some Buddha Images and the Cultural Developments of the Late Angkorian
Period ” in Artibus Asiae 42, no.2/3 (1980) 173.
112
จตุพ ร วรวัชรพงศ์, ที่ ม าของพระพุ ท ธรูป ทรงเครื่องขอมที่ ค้น พบในประเทศไทย, (วิท ยานิ พ นธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 ), 52.
113
เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ, 174.
114
Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture, (New York : Weatherhill, 1975) 121 and 162.
115
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบพัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย, พิมพ์
ครังที่ 1 (กรุงเทพ : สมาพันธ์, 2556), 129.
110
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พระอุษณีษะจึงอาจเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมให้เห็นความหลากหลายที่ปรากฏ หรือพัฒนาการที่
สืบเนื่องมาได้ ประการที่สองคือ ประเด็นพระพุทธรูปทรงเทริดขนนก แนวทางการศึกษาโดยส่วน
ใหญ่ มัก ให้ ความส้ าคัญ กั บ อิท ธิพ ลของปาละ โดยไม่ได้ศึกษาไปในรายละเอียดพั ฒ นาการของ
ทรวดทรงของแผ่นตาบที่ประดับบนกระบังหน้า และลวดลายในแผ่นตาบ ซึ่งจะช่วยแสดงให้เห็น
พัฒนาการรที่สืบเนื่องจากพุกาม หริภุญชัย สู่ลุ่มน้าเจ้าพระยาได้ชัดเจนมากยิ่งขึน
1.2 ประเด็นเกี่ยวกับกับศิลปะเขมรสมัยหลังบายน
นักวิชาการหลายท่านอธิบายว่า งานศิลปกรรมเขมรในช่วงระยะเวลานีได้รับอิทธิพลจาก
ดินแดนในลุ่มน้าเจ้าพระยาเป็นหลัก116 แต่นักวิชาการบางท่านก็อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มน้า
เจ้ าพระยากั บ ลุ่ ม น้ า โตนเลสาป เช่ น Woodward ตั งข้ อ สั ง เกตว่ าภาพสลั ก พระพุ ท ธรู ป ที่ พ บที่
ปราสาทพระป่าเลย์ไลยก์มีความสัมพันธ์กับงานปูนปั้นที่ปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ลพบุรี117 ในขณะที่ Tun Puthpiseth นักวิชาการชาวกัมพูชา ให้ความส้าคัญต่ออิทธิพลของพุกามที่มี
ต่อภาพสลักพุทธประวัติเป็นหลักมากกว่า และยังตังข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลพบุรี
และเมืองพระนครในช่วงเวลานีว่าความสัมพนธ์กับรูปแบบบางประการที่ได้รับอิทธิพลจากหริภุญ
ชัยอีกด้วย เช่น พระพุทธรูปปางประทานอภัยวางพระหัตถ์แนบไปกับพระอุระ และพระพุทธรูป
ทรงเทริดขนนก118 เป็นต้น
การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะเขมรสมัยหลังบายน ดังเช่น งานศึกษาของ Ashley Thompson ล้วน
เน้นความส้าคัญไปที่การศึกษางานศิลปกรรมในประเทศกัมพูชาเป็นหลัก 119 ซึ่งขาดการเปรียบเทียบ
กับงานศิลปกรรมในลุ่มน้าเจ้าพระยา ในทางตรงกันข้ามการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มพระพุทธรูปแบบอู่
ทองหมวดที่ 1 มักมีแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการหรืออธิบายการสืบเนื่องจากศิลปะเขมร
สมัยบายนอย่างไร จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาประการส้าคัญของการศึกษาที่ผ่านมาให้ความส้าคัญแต่
เ ช่ น Claude Jacques and Michael freeman, Angkor : Cities and Temples, (Bangkok : River
Books, 1997) 291.
117
Hiram Woodward, “Thailand and Cambodia : The Thirteenth and Fourteenth Centuries” 338.
118
โ ป ร ด ดู ส รุ ป ก า ร บ ร ร ย า ย เรื่ อ ง “Tracing the roots of Buddhism in Cambodia” ใ น
https://www.youtube.com/watch?v=SJGHQwUu8 cQ&fbclid=IwAR2 qjecI9 zqn7 scFnwYaSbVRSbWAygIxyq
MqYh488-bdxk1HinIOjW6N2mc (เข้าถึงเมื่อ 24 เม.ษ. 2561)
119
Ashley Thompson, “The Ancestral Cult in Transition: reflections on Spatial Organization in
Cambodia’s Early Theravada Complex” in Proceedings of the 6th International Conference of the European
Association of Southeast Asian Archaeologists, Leiden, 1996, 275-289.
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งานศิลปกรรมที่พบพืนที่ใดพืนที่หนึ่งมากกว่า จึงขาดการเชื่อมโยงระหว่างทังสองพืนที่ทังๆ ที่ต่างก็
มีความสัมพั น ธ์แนบแน่ น มาอย่างยาวนาน นอกจากนี ข้อมูลจากการขุดค้น และการค้น พบทาง
โบราณคดี ใหม่ ๆ ที่ เกิ ด ขึนในกั ม พู ช าก็ท้ าให้ ส ะดวกต่อ การตรวจสอบเปรีย บเที ยบได้ม ากกว่ า
สมัยก่อนหน้าอีกด้วย
เมื อ งพระนครในพุ ท ธศตวรรษที่ 19 ยั ง คงมี เสถี ย รภาพทางการเมื อ งและศาสนาอยู่
สอดคล้องกับบันทึกของโจวต้ากวานที่ ตรงกับสมัยพระเจ้าศรีนทรวรมัน กล่าวว่า อาณาจักรเขมร
ยั ง คงมี ค วามรุ่ ง เรื อ งทางด้ า นการเมื อ งอยู่ แม้ ไ ม่ ไ ด้ มี อิ ท ธิ พ ลครอบคลุ ม ภาคกลางของไทย
เช่นเดียวกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่ก็ยังคงปรากฏหลักฐานว่ามีอิทธิพลในแถบพิมายและพนม
รุ้งอันเป็นพืนที่อิทธิพลเดิมของตนอยู่ ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรมซึ่งมีพืนฐานความเชื่อเรื่อง
ความอ่อนแอทางการเมืองของอาณาจักรเขมรเป็นส้าคัญนันจึงไม่สอดคล้องกับบันทึกร่วมสมัย ซึ่งผู้
ค้นคว้าเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในลุ่มน้าเจ้าพระยาและเมืองพระนครเกิดจากอิทธิพลจาก
ความเฟื่องฟูของพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ที่เกิดขึนพร้อมๆ กันในแถบภาคพืนทวีปของเอเชีย
อาคเนย์มากกว่า ดังที่กลาวมาแล้วจากหลักฐานเอกสารในบทที่ 3 การทบทวนการศึกษาด้านงาน
ศิลปกรรมในประเด็นนีจึงจะช่วยให้เข้าใจต่อเครือข่ายของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่เจริญขึนในช่วง
ศตวรรษนีได้ดียิ่งขึนอีกด้วย
1.3 ประเด็นเกี่ยวกับศิลปะลังกา
งานศึกษาที่ผ่านมาหลายชินล้วนอธิบายว่า ศิลปะลังกาได้เข้ามามีบทบาทแก่การสร้างสรรค์
แรงบันดาลใจต่องานศิลปกรรมในลุ่มน้าเจ้าพระยาตังแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา โดยมี
แนวคิดที่น่าสนใจดังนี
น. ณ ปากน้า (ประยูร อุลุชาฎะ) ได้ตังข้อสังเกตในบทความเรื่อง พระพุทธรูปสมัยก่อนกรุง
ศรีอยุธยา ตีพิมพ์ในวารสารเมื องโบราณ โดยใช้แนวคิดสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตกในการช่วย
แบ่งอายุสมัย ซึ่ง น. ณ ปากน้า เชื่อว่าพระพุทธรูปแบบอู่ทองหมวดที่ 2 มีอายุเก่ากว่าพระพุทธรูป
สุโขทัยหมวดใหญ่ เพราะแสดงถึง ‘ความโบราณ’ (แบบอาเคอิค) ก่อนที่จะมีวิวัฒนาการจนมีความ
งามสูงสุดในพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ่ ซึ่งจัดเป็นแบบที่ ‘รุ่งโรจน์สูงสุด’ (แบบคลาสสิค) แม้
น. ณ ปากน้า จะไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงแต่ก็อาจพอกล่าวโดยรวมๆ ได้จากการแบ่งอายุสมัยที่เชื่อว่า
พระพุทธรูปแบบอู่ทองหมวดที่ 2 เกิดขึนก่อนพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ่120
น. ณ ปากน้า (ประยูร อุลุชาฎะ), “พระพุทธรูปสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา” ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 9
ฉบับที่ 3 (ส.ค.-พ.ย. 2526 ) 51-53.
120
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Jean Boisselier อธิบายว่าพระพุทธรูปแบบอู่ทองหมวดที่ 2 (Group B) มีความสัมพันธ์กับ
ศิลปะสุโขทัย แต่ก็ได้ตังข้อสังเกตว่าถ้าอิทธิพลของลังกาที่สุโขทัยได้รับขึนมาผ่านนครศรีธรรมราช
ในสมัยพ่อขุนรามค้าแหงจริง ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผ่านเขตอิทธิพลของของสุพรรณบุรี -อยุธยาขึนมา
ได้อย่างไร121
ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ได้สนับสนุนแนวคิดของ Boisselier โดยอธิบายว่าแม้ยังหาข้อยุติ
ไม่ได้ว่ารัศมีเป็นเปลวเกิดขึนที่ใดก่อนระหว่างพระพุทธรูปหมวดใหญ่สมัยสุโขทัยหรือพระพุทธรูป
อู่ทอง แต่ก็เชื่อว่าควรเกิดขึนก่อนในศิลปะสุโขทัยที่รับผ่านมาจากลังกาสมัยโปโลนนารุวะ (ช่วง
พุ ท ธศตวรรษที่ 17-18) และตอนใต้ ข องอิ น เดี ย แถบนาคปั ฏ ฏิ นั ม เพราะปรากฏความสั ม พั น ธ์
ระหว่างพระพุทธรูปสุโขทัยกับลังกามากกว่า จึงน่าจะเกิดขึนในสุโขทัยก่อน122
2. การแบ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ที่ปรากฏ
พระพุทธรูปที่พบในลุ่มน้าเจ้าพระยาในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 18-ปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19 นันสามารถแบ่งตามอิทธิพลที่ได้รับหรือความสัมพันธ์ที่ติดต่อกัน ดังนี
2.1) อิทธิพลเขมรสมัยบายนผสมอิทธิพลหริภุญ ชัย (กลางพุทธศตวรรษที่ 18- ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 19
2.2) ความสัมพันธ์กับเขมรสมัยหลังบายน (ต้นพุทธศตวรรษที่ 19-ต้นพุทธศตวรรษที่ 20)
2.3) ความสัมพันธ์กับลังกา (กลางพุทธศตวรรษที่ 19-พุทธศตวรรษที่ 20)
ในบริเวณลุ่มน้าเจ้าพระยานันมีพุทธศาสนาเจริญมาอย่างต่อเนื่อง หรือกล่าวอักนัยหนึ่งคือมี
ความเข้มแข็งเกี่ยวกับคติของพุทธศาสนานิกยเถรวาทอย่างเหนียวแน่น แม้ว่าจะได้รับผลกระทบ
จากอิทธิพลของพุ ทธศาสนามหายาน แต่ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าชุมชนโบราณในแถบนีอาจสร้างสรรค์
รูปแบบของพระพุทธรูปที่มีความแตกออกไปได้ ไม่ได้เป็นอิทธิของศิลปะเขมรแบบบายนแต่เพียง
อย่างเดียว
จากการตรวจสอบพบว่า พระพุทธรูปศิลปะเขมรสมัยบายนที่พบในลุ่มน้าเจ้าพระยากลุ่ม
หนึ่งสามารถจัดเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลของหริภุญไชยที่ไม่พบในศิลปกรรมเขมรที่เมืองพระนครได้
เพราะหากเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปเขมรสมัยบายนที่พบที่เมืองพระนครนัน กลับพบว่ามีความ
แตกต่างกับพระพุทธรูปในลุ่มน้าเจ้าพระยาในช่วงระยะเวลาเดียวกันพอสมควร แม้พระพุทธรูปที่
121
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Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture, 166-167.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบพัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย, 134.
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สร้างขึนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะถูกท้าลายเป็นจ้านวนมาก แต่ก็ยังพอหลงเหลือให้ศึกษาได้
อยู่บ้าง ดังปรากฏอยู่บนศาสนสถานบางแห่งในเขตเมืองนครธม หรือศาสนสถานที่ สร้างขึนนอก
เขตเมื อ งพระนคร เช่ น ปราสาพระขรรค์ แ ห่ ง ก้ า ปงสวาย เป็ น ต้ น โดยมี ตั ว อย่ า งส้ า คั ญ ของ
พระพุทธรูปสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบในประเทศกัมพูชาซึ่งใช้ศึกษาเปรียบเทียบ ดังนี
- ภาพสลักพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ปราสาทพระขรรค์ (ภาพที่ 11)
ภาพสลักนีอยู่บนก้าแพงระเบียงคดทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน และรอด
พ้ น จากการถู ก แปลงเป็ น ภาพสลั ก โยคี ใ นสมั ย หลั ง ซึ่ ง นั บ เป็ น ตั ว อย่ างของพระพุ ท ธรู ป ทรง
เครื่องแบบบายนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้เป็นอย่างดี ภาพสลักพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์นี
ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานปัทม์ แสดงปางสมาธิ บนพระหัตถ์อาจมีก้อนดินหรือหม้อยาวางอยู่
พระพักตร์อยู่ในเค้าสี่เหลี่ยม มีพระอุณาโลมอยู่กลางพระนลาฏ พระขนงเป็นเส้นตรง ทรงลืมพระ
เนตร และมีไรพระมัสสุ ซึ่งนับว่ามีพระพักตร์ต่างจากพระพุทธรูปแบบายนอยู่พอสมควร ทรงสวม
กระบังหน้า พระรัศมีเป็นกลีบบัวซ้อนลดหลั่ นกัน 3 ชัน ทรงสวมกุณฑล และกรองศอ ทรงจีวรห่ม
เฉียง ปลายจีวรพาดบนพระอังสาซ้ายเป็นแผ่นใหญ่ปลายตัดตรง ทรงสวมพาหุรัด ทองพระกร และ
ทองพระบาท ภาพสลักพระพุทธรูปที่มีรูปแบบเช่นนีสามารถพบได้ที่ปราสาทบันทายฉมาร์อีก
ด้วย123 (ภาพที่ 12)
- ภาพสลักพระพุทธรูปบนทับหลังปราสาทพระขรรค์แห่งก้าปงสวาย (ภาพที่ 13)
ปราสาทพระขรรค์แห่งก้าปงสวายเชื่อว่าสร้างขึนในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และได้รับ
การก่ อ สร้างเพิ่ ม เพิ ม ในสมั ยพระเจ้าชั ย วรมั น ที่ 7 124 โดยภาพสลั กที่ ป รากฏบนทั บ หลังนั บ เป็ น
ตัวอย่างพระพุทธรูปที่ไม่ได้ท รงเครื่องได้ระดับหนึ่ง เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบบน
บานปัทม์ แสดงปางสมาธิ บนพระหัตถ์มีหม้อยาหรือก้อนดินวางอยู่ โดยประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว
ที่ประดับด้วยกนกแบบเขมรอยู่โดยรอบ และที่ปลายของซุ้มเรือนแก้วทังสองด้านเป็นหงส์ที่ยืนอยู่
บนฐานปัทม์ รับกับลายเฟื่องอุบะที่คั่นระหว่างภาพสลักพระพุทธรูปแต่ละองค์ได้อย่างลงตัว พระ
พักตร์ของพระพุทธรูปอยู่ในเค้าสี่เหลี่ยม มีไรพระศกเส้นเล็ก พระเกศาเป็นเส้นถัก พระเกตุมาลา
เป็นกลีบบัวซ้อนลดหลั่นกัน ยอดบนสุดเป็นพระรัศมีในทรงดอกบัวตูม พระเนตรหลับสนิท ทรง

โปรดดู https://khmerimagery.blogspot.com/2017/01/archaeology-of-images-no6.html
Charles Higham, The Civilization of Angkor, (London : Weidenfeld & Nicolson, 2001), 148. and
Dawn F. Rooney, Angkor: Cambodia's Wondrous Khmer Temples, 5th edition, (Odissey, 2005) 379-381.
123
124

41
แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระวรกายป้อม ทรงจีวรห่มเฉียง ปลายจีวรพาดบนพระอังสาซ้ายเป็นแผ่น
ใหญ่ปลายตัดตรง และสวมกุณฑล
- พระพุทธรูปนาคปรกประธานปราสาทบายน (ภาพที่ 14)
พระพุทธรูปองค์นีพบที่หลุมขุดค้นที่ปราสาทบายนในสภาพถูกทุบท้าลาย โดยคณะนัก
โบราณคดีชาวฝรั่งเศส และต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ มีความสูงประมาณ 3.6 เมตร พระพักตร์
อยู่ในโครงสี่เหลี่ยม โดยมีรูปแบบพระพักตร์แบบบายนอย่างแท้จริง พระเกศาเป็นขมวดก้นหอย
ขนาดกลาง พระเกตุ ม าลาอยู่ ในทรงกรวย ประทั บ นั่ งขั ด สมาธิ ราบ พระชงฆ์ เป็ น แข้ งคมอย่ าง
ธรรมชาติ แสดงปางสมาธิอยู่เหนือขนดนาคทรงสูงที่ซ้อนกัน 3 ชั น รองรับด้วยฐานปัทม์ในผังแปด
เหลี่ยมและผังกลมตามล้าดับ ด้านหลังพระปฤษฎางค์เป็นพังพานนาคที่อยู่ในทรงใบโพธ์แหลมสูง
พระวรกายสังเกตได้ยากว่าทรงจีวรหรือไม่เพราะบริเวณพระวรกายอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์เท่าใด
นัก แต่สัน นิ ษ ฐานได้ ว่าสลักเป็ น เส้นจีวรบางๆ ทรงจีวรห่มเฉียง ซึ่ งสามารถเปรียบเทียบได้กับ
พระพุทธรูปนาคปรกที่พบจากการขุดค้นบริเวณนอกปราสาทบันทายกเด็ย125
นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าพระพุทธรูปนาคปรกที่พบจากการขุดค้นที่ปราสาทบายนองค์นี
คือพระประธานประจ้าปราสาทบายนนั่ น เอง 126 ซึ่ งรูป แบบของพระพุ ท ธรูป องค์นี อาจนั บ เป็ น
ต้นแบบแก่พระพุทธรูปนาคปรกองค์อื่นๆ ของแว่นแคว้นต่างๆ ที่อยู่ภายใต้อ้านาจทางวัฒนธรรม
ของกรุงยโศธรปุระในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้เป็นอย่างดี
กล่าวโดยสรุป ลักษณะเด่นของพระพุทธรูปที่สร้างขึนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่เมือง
พระนครควรมี รูป แบบ ดั งนี ประการแรก หากไม่ใช่พ ระพุ ท ธรูป ทรงเครื่อง มักนิ ยมสร้างเป็ น
พระพุ ท ธรู ป ปางสมาธิ ไม่ นิ ย มปางมารวิ ชั ย บางครั งทรงกุ ณ ฑลปลายแหลมแบบที่ นิ ย มใน
พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระเกศาเป็นเส้นถัก หรือขมวดพระเกศาเป็นก้นหอยขนาดกลาง พระเกตุ
มาลานิยมสร้างเป็นกลีบบัวหงายซ้อนลดหลั่นกันสามชัน พระรัศมีเป็นดอกบัวตูม และประการที่
สอง หากเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจะนิยมทรงกระบังหน้าที่ประดับแถวใบไม้หรือกนขนาดเล็ก
ทรงสวมกรองศอแบบมี พู่ ห้ อย พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระบาท พระเกตุม าลามีรูป แบบ
เช่นเดียวกับพระพุทธรูปไม่ทรงเครื่อง พระพุทธรูปทังสองแบบบางครังอาจมีหม้อยาหรือก้อ นดิน
วางอยู่บนพระหัตถ์ และปรากฏนาคปรกทังสองแบบด้วยเช่นกัน

125
126

Tabata Yukitsugu, “Preliminary Report of the Excavation at Banteay Kdei Temple”, in 70-80.
เช่น Claude Jacques and Michael freeman, Angkor : Cities and Temples, 291.
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2.1) อิทธิพลเขมรแบบบายนผสมอิทธิพลหริภุญชัย
(กลางพุทธศตวรรษที่ 18- ต้นพุทธศตวรรษที่ 19)
การศึกษารูปแบบพระพุทธรูปสมัยบายนที่พบบริเวณลุ่มน้าเจ้าพระยานันส่วนใหญ่เชื่อว่า
เป็นอิทธพลที่ได้รับมาจากการแผ่ขยายอ้านาจทางวัฒนธรรมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างไรก็ดี
รูปแบบส่วนหนึ่งกลับแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับแรงบันดาลใจจากแค้วนหริภุญชัยที่มีอายุสมัย
ร่วมกับอาณาจักรเขมรโบราณ
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17-19 ในบริเวณลุ่มน้าปิง แคว้นหริภุญไชยเป็นศูนย์กลางพุทธ
ศาสนาเถรวาทที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งปรากฏหลักฐานทังจากรึกภาษาบาลีและการประกอบกุศล
กรรมในพุทธศาสนาเป็นจ้านวนมาก รวมถึงงานศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรพุกามอย่าง
สูง ความสัมพัน ธ์ระหว่างแว่นแคว้นในลุ่มน้าเจ้าพระยาและหริภุญไชยปรากฏอย่างต่อเนื่องใน
ต้านานมูลศาสนาหรือชินกาลมาลีปกรณ์ ทังการสงคราม เศรษฐกิจ และรวมไปถึงความสัมพันธ์ทาง
ศาสนาด้วย โดยอย่างน้อยที่สุดก็ปรากฏหลักฐานว่าในช่วงระยะเวลานี แว่นแคว้นในลุ่มน้าพระยาก็
ยังมีการอุปถัมภ์พุทธศาสนาเถรวาทอยู่ ดังเช่น จารึกดงแม่นางเมือง และจดหมายเหตุจีนที่ระบุว่า
เสียน (ที่สันนิษฐานว่าเป็นแคว้นที่อยู่บริเวณลุ่มน้าเจ้าพระยา) ประชากรนับถือศาสนาพุทธ เป็นต้น
แม้ว่าจะปรากฏหลักฐานรูปเคารพในนิกายมหายานเป็นจ้านวนมาก แต่เป็นที่น่าสั งเกตว่าพืนที่
บริเวณนีกลับพบจารึกที่เกี่ยวข้องกับคตินิกายมหายานในจ้านวนน้อยมาก ตรงข้ามกับพืนที่ในแถบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอันเคยเป็นปริมณฑลทางอ้านาจของเขมรโบราณมาอย่างยาวนาน
อันปรากฏหลักฐานทังประติมากรรมพระโพธิสัตว์ และจารึกในคติพุทธศาสนามหายานที่มีจ้า นวน
มากกว่าหลักฐานที่พบในลุ่มน้าเจ้าพระยาอย่างเห็นได้ชัด
Hiram Woodward ตังข้อสังเกตว่ารูปแบบศิลปกรรมในระยะเวลานีคือ แรงบันดาลใจจาก
พุ ท ธศาสนนิ ก ายอารีย์ ซึ่ งประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ ดังนี 1) พระพุ ท ธรูป ทรงเทริด ขนนก 2)
พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่พระหัตถ์ขวาวางแนบพระอุระ 3) พระพุทธรูปประทับนั่งเรียงกันสาม
องค์ และ 4) พระพิมพ์ที่ประกอบด้วยวิหารมหาโพธิ์ อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเชื่อว่านิกายอารีย์ไม่ได้มี
บทบาทต่อศิลปะพุกามแต่อย่างใด เนือ่ งจากเหตุผลสองประการ
ประการแรก นิกายอารีย์ที่ปรากฏในมหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว ระบุว่า พระเจ้ าอนิรุธเป็นผู้
ช้าระพระสงฆ์นิกายนี127 เนื่องจากทรงเห็นว่าเป็นพระภิกษุทุศีล เช่น ฉันน้าเมา และมีความสัมพันธ์

Pe Maung Tin and G. H. Luce (Trans.) The Glass Palace Chronicle of The Kings of Burma,
(Rangoon : Rangoon University Press, 1960) 47.
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43
กับผู้หญิงได้ ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าพระภิกษุกล่มนีน่าจะเป็นกลุ่มผู้นับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน
พืนเมืองที่ได้รับอิทธิพลมาจากดินแดนส่วนหนึ่งของอินเดียตอนเหนือ128 ดังนัน เมื่อพระเจ้าอนิรุ
ธทรงช้าระพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่น่าน้ารูปแบบงานศิลปกรรมของพระภิกษุที่ไม่บริสุทธิ์มาเป็น
แรงบันดาลใจแก่การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนา
ประการที่สอง ในรามัญสมณวงศ์กล่าวว่า กลุ่มพระภิกษุที่มีบทบาทในช่วงระยะเวลานีใน
พุกามไม่ใช่นิกายอารีย์แต่ประการใด แต่คือกลุ่มพระภิกษุที่กลับมาจากการบวชเรียนที่ลังกา 129 โดย
อาจนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการช้าระพระศาสนาให้บริสุทธิ์ตามแนวคิดของพุทธศาสนาเถร
วาทที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในศตวรรษนี
แม้รูปแบบของงานศิลปกรรมพุกามต่างแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลจากศิลปะแบบปาละเสนะอย่างแรงกล้า แต่ก็ได้รับการเลือกสรรเฉพาะรูปแบบมาเพียงเท่านัน เพราะหลักฐานจารึกที่
ปรากฏเกือบทังหมดสะท้อนให้เห็นว่าอาณาจักรพุกามนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ใช้ภาบาลี
เป็ น หลั ก ต่ างจากรัฐ ในแถบอ่ าวเบงกอลที่ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนานิ ก ายมหายานที่ ใช้ ภ าสั น สกฤต
รูปแบบของศิลปะพุกามจึงอาจจัดเป็นรูปแบบเฉพาะของกลุ่มคนที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาท อันมี
รูปแบบงานศิลปกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปกรรมของกลุ่มคนที่นับถือพุทธศาสนา
มหายาน ซึ่ งเป็ น เอกลัก ษณ์ เฉพาะที่ ส ร้างสรรค์ขึนมาโดยไม่มีความเกี่ย วข้องกับ นิ กายอารีย์แต่
ประการใด
เมื่อพุกามส่งอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมแก่หริภุญชัย จึงเป็นรูปแบบที่เป็นรูปแบบของนิกาย
ใหม่ ที่ช้าระในสมัยพระเจ้าอนิรุธ ด้วยเหตุนีผู้วิจัยจึงเชื่อว่า แม้ประติมากรรมส่วนหนึ่งจะปรากฏ
อิทธิพลของเขมรสมัยบายนอย่างแรงกล้า แต่ในขณะเดียวกันก็ปรากฏอิทธิพลศิลปะหริภุญชัยเข้ามา
ผสมผสานแล้ว อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นที่ยังนับถือพุทธศาสนาเถรวาทอยู่ และ
เจริ ญ ควบคู่ กั บ ศิ ล ปะเขมรแบบายนในช่ ว งกลางพุ ท ธศตวรรษที่ 18 โดยสามารถแบ่ ง งาน
ประติมากรรมที่อยู่ในช่วงเวลานีได้ออกเป็น

Maung Htin Aung, Folk Elements in Burmese Buddhism, (Rangoon : Buddha Sasana Council
Press, 1959) 126-127.
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ในรามัญสมณะวงศ์กล่าวว่า “...ชาวรามัญประเทศเรียกหมู่ภิกษุที่เปนฝักฝ่ายของพระธรรมวิลาสเถระ
นั้นว่า ภิกษุฝ่ายสิงหล และเรียกหมู่ภิกษุที่มีอยู่ก่อน อันเป็นประเวณีสืบมาแต่พระอรหันต์ทั้งหลาย มีนามปรากฏว่า
พระโสณะเถระและพระอุตตรเถระนั้นว่า ภิกษุฝ่ายอริยาหันต์...” พระมหาวิชาธรรม (แปล), รามัญสมณะวงศ์,
(ส้านักพิมพ์ศรีปัญญา : นนทบุรี, ), 25.
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1) กลุ่มพระพุทธรูปปางมารวิชัย
รูป แบบของพระพุ ท ธรูป กลุ่ มนี มี รูป แบบโดยรวมเช่น เดี ยวกั บ พระพุ ท ธรูป แบบบายน
ดังเช่น พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยส้าริด จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
(ภาพที่ 15) ประทับนั่งขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัย พระชงฆ์เป็นสันแข้งคมแบบประดิษฐ์แล้ว
พระพักตร์อยู่ในโครงสี่เหลี่ยม และมีรูปแบบการแสดงสีพระพักตร์ที่ใกล้เคียงกับการแย้มพระสรวล
แบบบายน พระเกตุมาลาเป็นกลีบบัวซ้อนชัน พระรัศมีเป็นดอกบัวตูม ทรงสวมกุณฑลและกรองศอ
ทรงจีวรห่มเฉียง ชายจีวรพาดบนพระอังสาซ้ายเป็นแผ่นใหญ่จรดพระนาภีปลายตัดตรง อย่างไรก็ดี
สามารถตังข้อสังเกตได้ว่ากุณฑลของพระพุทธรูปองค์นีมีลักษณะเป็นทรงกนก ซึ่งเป็นรูปแบบที่
พบมาก่อนในพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะหริภุญชัย (ภาพที่ 16) ในขณะที่ศิลปะเขมรนิยมกุณฑล
ปลายแหลม และการแสดงปางมารวิชัยก็แทบไม่ปรากฏความนิยมในศิลปะเขมรเลย แต่กลับนิยม
เป็ น อย่ างมากในศิ ล ปะหริ ภุ ญ ชั ย จึ งอาจกล่ าวได้ ว่ านี่ คื อ อิ ท ธิ พ ลของศิ ล ปะหริ ภุ ญ ชั ย ที่ เข้ ามา
ผสมผสานศิลปะบายนแล้ว
พระพุทธรูปทรงเครื่ององค์หนึ่ง (ภาพที่ 17) จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
นคร มีรูปแบบของเครื่องทรงใกล้เคียงกับภาพสลักพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ปราสาทพระขรรค์และ
ปราสาทบันทายฉมาร์พอสมควร กล่าวคือ ทรงคาดกระบังหน้าที่ประกอบไปด้วยแถวกระจังขนาด
เล็ก พระเกตุมาลาเป็นกลีบบัวซ้อนลดหลั่นกัน ทรงจีวรห่มเฉียง ชายจีวรพาดทับกรองศอ อย่างไรก็
ดี กลับแสดงปางมารวิชัย และสวมกุณฑลที่งอนตวัดขึน ซึ่งล้วนเป็นอิทธิพลศิลปะหริภุญชัยที่เจริญ
ควบคู่มากับศิลปะเขมรแบบบายน
กล่าวโดยสรุปคือ พระพุทธรูปในกลุ่มนีมีรูปแบบบางประการที่มีอิทธิ พลของหริภุญชัยเข้า
มาผสมผสานแล้วกล่าวเช่น 1) เครื่องทรงที่ประดับพระวรกายบางแห่ง เช่น กุณฑล 2) การแสดง
ปางมารวิชัย
2) กลุ่มพระพุทธรูปปางประทานอภัย
เช่นเดียวกับกลุ่มพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปในกลุ่มนีปรากฏอิทธิพลของศิลปะ
เขมรแบบบายนอย่างแรงกล้า (ภาพที่ 18) เช่น รูปแบบพระพักตร์แบบบายน การท้าพระเกตุมาลา
เป็นกลีบบัวซ้อนชัน จีบหน้าหน้าตกแต่งด้วยลวดลายแบบเขมร เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ปรากฏ
ลักษณะบางประการที่แตกต่งออกไปจากศิลปะเขมรในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ดังที่ Woodward
สันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับมาจากนิกายอารีย์คือ การแสดงปางประทานอภัยด้วยพระหัตถ์ขวา
และที่ส้าคัญคือพระหัตถ์จะวางแนบไปกับพระอุระ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเทคนิคการสลักหิน
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นั่นเอง โดย Woodward ก้าหนดอายุว่าพระพุทธรูปในกลุ่มนีมีอายุสมัยอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่
19130
พระพุทธรูปทังสองกลุ่มที่กล่าวมาข้า งต้นมีลักษณะร่วมกันประการหนึ่งคือ การท้าพระ
อุษณีษะทรงกรวย อย่างไรก็ดี อาจจ้าแนกรูปแบบและล้าดับพัฒนาการอุษณีษะของพระพุทธรูปใน
กลุ่มนีได้ ดังนี
กลุ่มแรก กลุ่มที่สืบเนื่องมาจากศิลปะเขมรประกอบด้วย 1) นิยมสร้างพระอุษณีษะเป็นกลีบ
บัวซ้อนลดหลั่นกันสามชันและพระรัศมีเป็นดอกบัวตูมตามรูปแบบศิลปะบายน (ภาพที่ 19) 2) พระ
อุษณีษะมีพัฒนาการมาจากรัดเกล้า โดยยังคงปรากฏลวดลายประดับด้วยลายลูกประค้าหรือเส้นลวด
สลับคั่นกันไป (ภาพที่ 20) ต่อมาลวดลายได้คลี่คลายมากขึนเหลือเพียงลายลูกประค้าหรือปรากฏ
เพียงเส้นลวดเพียงไม่กี่เส้น (ภาพที่ 21) ยังคงนิยมท้าพระเกศาเป็นเส้นถักอยู่ โดยพระพุทธรูปกลุ่มนี
สามารถพบร่วมกับพระพุทธรูปทรงเทริดขนนกด้วย และพระพุทธรูปทรงเทริดขนนกบางองค์หาก
สังเกตจากทางด้านหลังจะเห็นพระอุษณีษะว่าเป็นรูปแบบที่พัฒนาการมาจากรัดเกล้า (ภาพที่ 22)
ด้วยความใกล้เคียงกับศิลปะเขมรจึงอาจนั บเป็นระยะแรกสุด สามารถก้าหนดอายุอยู่ราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 18 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19
กลุ่มที่สอง กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากหริภุญชัย พระพุทธรูปในกลุ่มนีจะมีพระอุษณีษะทรง
สูง พระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดเล็ก -กลาง และมีพระรัศมีเป็นดอกบัวตูม (ภาพที่ 23) รูปแบบ
ดั งกล่ าวใกล้ เคี ย งกั บ พระอุ ษ ณี ษ ะของพระพุ ท ธรูป ศิ ล ปะหริภุ ญ ชั ย เพี ย งแต่ พ ระอุ ษ ณี ษ ะของ
พระพุทธรูปในลุ่มน้าเจ้าพระยาหากไม่ได้อยู่ในทรงกว้างก็จะอยู่ในทรงที่ยืดสูง พระพุทธรูปในกลุ่ม
นีจะไม่พบร่วมกับพระพุทธรูปทรงเทริดขนนกเลย มักปรากฏร่วมกับพระพุทธรูปที่มีพระเกศา
ขมวดเป็นหอยเสมอ และมีอายุร่วมสมัยกับพระพุทธรูปศิลปะหลังบายนด้วย ก้าหนดอายุอยู่ในราว
ต้นพุทธศตวรรษที่ 19
กลุ่มที่สาม พัฒนาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลุ่มน้าเจ้าพระยา ไม่พบในลุ่มน้าโตนเลสาปแล้ว
ประกอบด้วย 1) มีกลีบบัวรองรับ อาจเป็นกลีบบัวหงายหรือกลีบบัวคว่้าก็ได้เพียงชันเดียว รูปแบบ
เช่นนีอาจพัฒนามาจากกลีบบัวรองรับพระรัศมีในศิลปะเขมรมาก่อน (ภาพที่ 24) 2) พระอุษณีษะ
เป็นทรงกรวยเรียบ ซึ่งกลุ่มนีมีพัฒนาการมาจากกลุ่มที่ประดับรัดเกล้าแบบเขมรมาแต่เดิม (ภาพที่
25) และจากการตรวจสอบไม่พบความนิยมเช่นนีในศิลปะหริภุญชัยเลย แต่อาจจัดอยู่ใ นกลุ่มนีได้

Hiram Woodward, The Art and Architecture of Thailand: from Prehistoric Times through the
Thirteenth Century, second edition, (Leiden : Boston, 2005) 205.
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จากการแสดงปางมารวิชัย หรือประทานอภัยที่พระหัตถ์ขวาแนบไปกับพระอุระ ก้าหนดอายุอยู่ราว
ต้นถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19
อาจสรุปได้ว่า อิทธิพลของศิลปะหริภุญชัยและศิลปะเขมรต่างเจริญควบคู่และผสมผสาน
จนสังเกตได้ยากระดับหนึ่งหากพิจารณาเพียงเบืองต้น แต่หากพิจารณาโดยรายละเอียดแล้วจะพบว่า
แต่ละกลุ่มต่างก็แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะเขมรและศิลปะหริภุญชัย เช่น รูปแบบ
พระพักตร์ การทรงจีวร การปรากฏรัดพระองค์และจีบหน้านางเป็นแผ่นใหญ่ มีการประดับด้วย
ลวดลาย รูปแบบดังกล่าวแม้จะมีความใกล้เคียงกับศิลปะเขมรเพียงใด แต่การแสดงมุทราต่างๆ หรือ
พระอุษณีษะล้วนแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลหริภุญชัยแล้ว
3) กลุ่มพระพุทธรูปทรงเทริดขนนก
ตัวอย่างที่ส้าคัญคือ พระพุทธรูปตรีกายทรงเทริดขนนก ส้าริด พบที่จังหวัดลพบุรี ปัจจุบัน
จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ภาพที่ 26) เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ
ราบ แสดงปางมารวิชัย พระพักตร์อยู่ในโครงสี่เหลี่ยม ทรงสวมเทริดที่ประดับต้วยแผ่นตาบ โดย
ตาบกลางมีขนาดใหญ่ที่สุดและตาบที่ขนาบอยู่ด้านข้านจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ และปลายจะงอนชี
ไปยังตาบกลางดูคล้ายขนนก ทรงสวมกุณฑลปลายงอนและกรองศอ ทรงจีวรห่มเฉียง ชายจีวรพาด
บนพระอังสาซ้าย จีวรเป็นแผ่นใหญ่ปลายตัดตรง รูปแบบของเทริดขนนกนันนักวิชาการบางท่าน
เชื่อว่าเป็ น อิทธิพ ลที่ ผสมผสานระหว่างศิลปะเขมรกับศิลปะปาละ 131 แต่อย่างไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบพัฒนาการของรูปแบบกลับพบว่ารูปแบบของเทริดขนนกในกลุ่มพระพุทธรูปที่พบในลุ่ม
น้าเจ้าพระยากลับมีรูปแบบที่มีพัฒนาต่างไปจากศิลปะปาละแล้ว นอกจากนี ยังมีรูปแบบต่างไปจาก
พระพุทธรูปประดับเทริดขนนกที่พบในประเทศกัมพูชาอีกด้วย
รูปแบบของของเทริดในศิลปะปาละประกอบไปด้วยแผ่นตามสามเหลี่ยมจ้านวน 3 แผ่น
สลับ คั่น ไปด้ วยช่อดอกไม้ และบ่ อยครังมักพบการทั ดดอกไม้ กลมเหรือพระกรรณทั งสองข้าง
ลวดลายของแผนตาบจะเริ่มต้นจากเม็ดเพชรพลอยที่อยู่ตรงกลางของแผ่นตาบ จากนันจึงมีลวดลาย
กนกแตกออกมาจากด้านข้างเม็ดเพชรพลอย และด้านบนมีลายก้านต่อดอกแตกออกมาทังหมดอยู่
ในโครงของแผ่นตาบสามเหลี่ยม132 (ภาพที่ 27)
ต่อมาศิลปะพุกามได้รับรูปแบบของเทริดนีไปปรับใช้ แต่เริ่มปรากฏความแตกต่างไปจาก
ศิลปะปาละ ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่อานันทเจดีย์ แผ่นตาบจะประกอบด้วยแผ่นตาบ
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เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ, 174-176.
เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ, 163.
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หน้ าสามแผ่ น และมี ต าบหลั งแทรกอยู่ ด้ านหลั งสองแผ่ น ในขณะที่ ล วดลายของแผ่ น ตาบก็ มี
พัฒนาการต่างออกไปแล้ว โดยประดับด้วยกนกขาดเล็กอยู่บริเวณขอบนอก และพืนที่ด้านในตาบ
จะมีพื นที่เพื่ อประดั บลายสามเหลี่ยมอีกต่อหนึ่ ง ไม่ได้มีลายเพชรพลอยที่มีลอดลายแตกแขนง
ออกมาแต่อย่างใด (ภาพที่ 28.1-28.2)
พระพุทธรูปทรงเทริดขนนกศิลปะหริภุญชัยได้รับรูปแบบเทริดนีไปสร้างสรรค์ตังแต่ราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ตัวอย่างที่ส้าคัญคือ กลุ่มพระพุทธรูปโลหะดุนนูน พบที่เวียงท่า
กาน ซึ่งปัจจุบันสูญหายไปแล้ว แต่ยังพอศึกษาได้จากภาพถ่ายเก่าได้พบว่าลวดลายของแผ่นตาบมี
ความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปที่อานันทเจดีย์เป็นอย่างมาก เช่น การท้ากนกขนาดเล็กอยู่รอบแผ่น
ตาบ แต่มีพัฒ นาการของลวดลายภายในตาบโดยมีลายดอกไม้กลมซ้อนลดหลั่นแทรกเข้าไปอยู่
(ภาพที่ 29)
ศิลปะหริภุญชัยจึงควรรับอิทธิพลจากพุกามตังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 17 แต่ไม่ควรเกิน
พุทธศตวรรษที่ 18 เนื่องจากพระพุทธรูปทรงเครื่องของศิลปะพุกามตอนปลายเริ่มสร้างแผ่นตาบให้
มีทรงยืดสูงขึนอย่างมาก และมักประดับกรัณ ฑมงกุฎทรงสูง นอกจากนีลวดลายของกรองศอก็
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้ว ดั งเช่น พระพุ ท ธรูป ทรงเครื่องสลักไม้ จัดแสดงอยู่ที่ พิ พิ ธภั ณ ฑ์
โบราณคดีพุกาม133 (ภาพที่ 30)
รูป แบบแผ่น ตาบของพระพุ ท ธรูป ทรงเครื่องที่ พ บในลุ่ มแม่ น้ าเจ้าพระยาแสดงให้ เห็ น
พัฒนาการที่มีความแตกต่างไปจากศิลปะหริภุญชัยแล้ว โดยยังมีพระพุทธรูปบางองค์ที่ยังมีรูปแบบ
ใกล้ เ คี ย งกั บ ศิ ล ปะหริ ภุ ญ ชั ย อยู่ บ้ า ง เช่ น พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย ส้ า ริ ด จั ด แสดงอยู่ ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (ภาพที่ 31) แผ่นตาบยังอยู่ในทรงสามเหลี่ยมแต่เริ่ มเพิ่ม
ตาบเรียงกันเจ็ดแผ่นมีขนาดลดหลั่นไล่ลงไปจากแผ่นตาบกลางที่มีขนาดใหญ่สุด และยังมีลวดลาย
ปรากกบนแผ่นตาบอยู่ ซึ่งต่อมาแผ่นตาบจะมีจ้านวนมากขึนเรียงชิดถี่กันจนมีขนาดเรียวเล็กไม่
สามารถสอดแทรกลายใดๆ ลงไปได้ ดังเช่น พระพุทธรูปทรงเทริดขนนก จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภั ณฑ์
จิม ทอมป์สัน (ภาพที่ 32) และในระยะปลายแผ่นตาบจะงอนชีเข้าตาบกลางดูคล้ายขนนก นับเป็น
รูปแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องในลุ่มน้าเจ้าพระยาอย่างแท้จริง
ในขณะที่ตัวอย่างของพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะบายนที่กล่าวมาข้างต้นกลับประดับ
ด้วยแถวใบไม้ขนาดเล็กเหนือกระบังหน้าจ้านวนมาก และจากการตรวจสอบกลับไม่พบเทริดขนนก
ในศิลปะปาละในประเทศกัมพูชาเลย ทังๆ ที่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ทรง
อุ ป ถั ม ภ์ พุ ท ธศาสนามหายานเช่ น เดี ย วกั บ ดิ น แดนในอิ น เดี ย เหนื อ แต่ อ ย่ างไรก็ ดี กลั บ ปรากฏ
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พระพุทธรูปทรงเทริดขนนกที่มีแผ่นตาบยืดสูงปลายชีเข้าตาบศูนย์กลางคล้ายขนนกดังเช่นที่พบใน
ลุ่มน้าเจ้าพระยา โดยพบกระจายตัวที่เมืองพระตะบอง และเมืองก้าปงธม รวมถึงเขตเมืองเสียบเรียบ
ด้วย (ภาพที่ 33-34) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นพัฒนาการของลุ่มน้าเจ้าพระยาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ดังนั นจึงเป็น หลัก ฐานที่ สะท้อนถึง ความสัมพั น ธ์ที่เกิดขึนระหว่างลุ่มน้ าโตนเลสาปและลุ่มน้ า
เจ้าพระยาได้ระดับหนึ่งว่า ไม่ได้เป็นลุ่มน้าเจ้าพระยาเพียงฝ่ายเดียวที่รับอิทธิพลจากลุ่มน้าโตนเล
สาปในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 18 แต่เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างพืนที่มาอย่างต่อเนื่อง
4) พระพิมพ์ที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะหริภุญชัย
จากการตรวจสอบรูปแบบพระพิมพ์พบว่า ได้ปรากฏอิทธิพลของศิลปะหริภุญชัยเข้ามา
ผสมผสานกั บ ศิ ล ปะเขมรแล้ ว แล้ ว ตั ว อย่ า งเช่ น พระพิ ม พ์ ต รี ก ายปางมารวิ ชั ย จั ด แสดงอยู่ ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งรูปแบบที่พบประกอบด้วย พระพุทธรูปทรงเทริด
ขนนกประทับนั่งในปราสาทแบบเขมร (ภาพที่ 35) หรือหากไม่ได้ประทับในปราสาทก็มักเป็น
พระพุทธรูปที่มีพระรัศมีทรงกรวย บางครังพบการสร้างพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรด้วย
(ภาพที่ 36)
สรุปประเด็นที่ส้าคัญคือ พระพุทธรูปที่ปรากฏการผสมผสานระหว่างศิลปะเขมรและศิลปะ
หริภุญชัยนันปรากฏขึนร่วมสมัยกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยังทรงอ้านาจอยู่ในลุ่มน้าเจ้าพระยาตังแต่
พุทธศตวรรษที่18 แล้ว โดยพระพุทธรูปในกลุ่มนีจะยังคงมีอิทธิพลของศิลปะเขมรอย่างแรงกล้า
และเริ่มรับรูปแบบของศิลปะหริภุญชัยเข้ามาผสมผสาน ได้แก่ 1) การแสดงมุทราคือ มารวิชัย และ
ปางประทานอภัยที่พระหัตถ์ขวาวางบนแนบพระอุระ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายทอดลงอยู่ด้านข้างพระ
วรกาย 2) กลุ่มพระพุทธรูปทรงเทริดขนนก จากการตรวจสอบพบว่า ลุ่มน้าเจ้าพระยาได้รับอิทธิพล
ที่มีพัฒนาการมาจากศิลปะหริภุญชัย โดยเครื่องทรงของพระพุทธรูปในกลุ่มนียังคงปรากฏอิทธิพล
ศิลปะเขมรอย่างแรงกล้าอยู่ เช่น การประดับพาหุรัดทังสองข้าง หรือการครองจีวรห่มแยง ปายจีวร
เป็นแผ่นใกญ่ ปลายตัดตรง เป็นต้น 3) กลุ่มพระพิมพ์ เช่น พระพระตรีกายหรือพระสาม โดยปรากฏ
พระพุทธรูปทรงเทริดขนนกแบบหริภุญชัยประทับนั่งใต้ปราสาทแบบเขมร เป็นต้น นอกจากนี พระ
พิมพ์กลุ่มนีมักปรากฏพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรอันได้รับความนิยมในศิลปะหริภุญชัย
มากกว่าศิลปะเขมรในระดับหนึ่ง
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2.2) ความสัมพันธ์กับเขมรสมัยหลังบายน
(ต้นพุทธศตวรรษที่ 19-ต้นพุทธศตวรรษที่ 20)
จากการศึกษาที่ผ่านมาแม้จะปรากฏงานวิจัยที่ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มน้า
เจ้าพระยากับลุ่มน้าโตนเลสาป แต่ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายของพุทธศาสนาเถรวาทที่
เกิดขึนใหม่
ภายหลังสินรัชกาลพระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 (พระยุพราชของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7) เมืองพระ
นครตกอยู่ภายใต้ความวุ่นวายของการท้าลายล้างพุทธศาสนามหายานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8
เมื่อสินสุดรัชสมัยของพระองค์ในราวพ.ศ. 1830 การฟื้นฟูพุทธศาสนาที่บอบช้าย่อมกระท้าได้อย่าง
ยากล้าบาก ชนชันน้าในขณะนันจึงได้หันไปเลือกพุทธศาสนาเถรวาทที่เจริญขึนเป็นล้าดับในลุ่ มน้า
เจ้าพระยาแทนที่พุทธศาสนามหายานที่ถูกกวาดล้างในอินเดียเช่นเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
พุทธศาสนาเถรวาทในลุ่มน้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าโตนเลสาปจึงเริ่มต้นขึนแต่บัดนัน อย่างไรก็ดี การ
ก้าหนดอายุสมัยพระพุทธรูปตังแต่สินรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ต่อไปจะขอก้า หนดเรียกว่าสมัย
พระนครตอนปลาย มีระยะเวลาครอบคลุมจนถึงการสินสุดของเมืองพระนครในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20) ยังเป็นไปอย่างคลุมเครือ นักวิชาการบางท่านก้าหนดพระพุทธรูปในช่วงเวลานีอยู่ใน
พุทธศตวรรษที่ 16- 17134 หรือบางท่านเชื่อว่าอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 21 135 ดังนันผู้วิจัยจึงขอก้าหนด
อายุสมัยของพระพุทธรูปสมัยพระนครตอนปลายที่มีระยะเวลาเกี่ยวเนื่องกับขอบเขตของงานวิจัย
ก่อน
กลุ่มภาพสลักนูนสูงในกรอบสี่เหลี่ยมโค้งมนซึ่งปรากฏทังพระพุทธรูปและพุทธประวัติ
นัน พบเป็นจ้านวนมากบริเวณระเบียงพระพัน ความน่าสนใจของพระพทุธรูปกลุ่มนีคือ การไม่ถูก
ท้าลายโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 เช่นเดียวกับภาพสลักพระพุทธรูปบนศาสนสถานที่สร้างขึนโดย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่ในขณะเดียวกันกลับมีเทคนิคการสลักที่ดีเยี่ยม และรูปแบบโดยรวมยังคง
แสดงให้เห็นถึงการสืบเนื่องไม่ขาดตอนจากศิลปะบายน
ตัวอย่างที่ ส้ าคัญ คือ แผ่น ภาพสลั กพระพุ ท ธรูป อยู่ในแผ่น หิ น ทรายทรงสี่ เหลี่ยมกรอบ
ด้านบนโค้งมน ประดับขอบด้วยกนกขนาดเล็กอยู่โดยรอบ ถัดเข้ามาด้านในเป็นแถวลายเม็ดไข่ปลา
ดังเช่น ภาพสลักพระพุทธรูปที่ปราสาทประธาน ปราสาทพระป่าเลย์ไลย์ โปรดดู Maurice Glaize, A
Guide to the Angkor Monuments, 110. แ ล ะ อ้ า ง จ า ก Vittorio Roveda, Images of the gods : Khmer
mythology in Cambodia, Thailand and Laos, (Bangkok : River Books, 2005) 453.
135
ดั ง เช่ น พระพุ ท ธรู ป ที่ พ บที่ เทพประนม โปรดดู Madeleine Giteau, “Iconographie du Cambodge
Post-angkorian” in Ecole francise d’extreme-Orient 1975, 113-116. and Michael Freeman and Claude Jacque,
Ancient Angkor, (River Book, 1999) 114.
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ปรากฏความเสียหายบนพระพุทธรูประดับหนึ่ง แต่พอสังเกตได้ว่าไม่ได้ประดับเครื่องทรงแต่อย่าง
ใด แสดงปางมารวิชัย โดยประทับใต้ปรกโพธิ์และมีบุคคลขนาบอยู่สองข้าง ด้านล่างเป็นแถวบุคคล
ที่ก้าลังแสดงความเคารพจ้านวนมาก ด้านหลังของแผ่นสลักปรากฏจารึก K. 294 ภาษาเขมรโบราณ
จ้านวน 4 บรรทัด เนือความเกี่ยวกับการประกอบกุศลกรรมของพระภิกษุสองรูป จากสัณฐานของ
รูปอักษรสันนิษฐานได้ว่ามีอายุอยู่ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19136 (ภาพที่ 37.1-37.2) อย่างไรก็ตาม
เป็นที่น่าเสียดายว่าพระพุทธรูปองค์นีช้ารุดไปบางส่วนคือ พระพักตร์และพระวรกาย แต่การช้ารุดที่
เกิดขึนเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากการทุบท้าลาย เนื่องจากมีความแตกต่างจากกลุ่มพระพุทธรูปที่แสดงให้
เห็นถึงความตังใจในการท้าลายประติมากรรมเหล่านันอย่างชัดเจน ร่องรอยการช้ารุดที่เกิดขึนจึง
น่าจะเกิดจากกาลเวลาและการกระท้าของธรรมชาติมากกว่า ด้วยเหตุนีหลักฐานจารึกที่ปรากฏจึง
ช่วยก้าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปในช่วงปลายพระนครได้ระดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับภาพ
สลักอื่นๆ ที่พบบริเวณเดียวกันจะพบรูปแบบที่มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์อยู่ในเค้ากรอบสี่เหลี่ยม ปรากฏไรพระศกเป็นเส้นเล็ก
พระเกศาเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดกลางถึงขนาดเล็ก (ภาพที่ 38) บางองค์แสดงพระเกศาถักเป็น
เส้น (ภาพที่ 39) พระอุษ ณี ษ ะแหลมสูง ในขณะที่บางองค์พระอุษณี ษะเป็นกลีบบัวซ้อนชันสืบ
เนื่องมาจากศิลปะแบบบายน (ภาพที่ 40) พระรัศมีเป็นดอกบัวตูม พระเนตรเหลือบต่้า พระขนงเป็น
เส้นตรงปลายยกขึนเล็กน้อย และทรงแย้มพระโอษฐ์ แถวชันล่างสุดของภาพสลักนิยมสลักเป็นรูป
บุคคล เทวดา หรือพุทธประวัติตอนมารผจญ เป็นต้น
เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มภาพสลักเหล่านีไม่พบพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบเขมรดังที่นิยม
สร้างขึนในสมัยก่อนหน้าเลย สอดคล้องกับศาสนสถานบางแห่งที่ภาพสลักพระพุทธรูปไม่ปรากฏ
การสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องเช่นกัน ดังเช่น ปราสาทพระป่าเลย์ไลยก์ (ภาพที่ 41) ปราสาทโตป
ตะวันตก (ภาพที่ 42) จึงควรมีอายุสมัยร่วมกันคือราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19
เมื่อเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปในลุ่มน้าเจ้าพระยาพบว่า พระพุทธรูปศิลปะเขมรสมัยพระ
นครตอนปลาย มีความใกล้เคียงกับ พระพุ ท ธรูป แบบอู่ท องหมวดที่ 1 ในกลุ่ม ที่ นิ ยมสร้างพระ
อุษณีษะทรงสูง และมีพระรัศมีเป็นดอกบัวตูม (ภาพที่ 43) (ตรงกันข้ามกับพระพุทธรูปอีกสายหนึ่ง
ที่นิยมสร้างพระรัศมีทรงกรวยอันมีพัฒนาการมาจากรัดเกล้าของพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบเขมร
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาอาจเริ่มไม่ปรากฏความ
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นิยมในการสร้างพระพุทธรู ปทรงเทริดขนนกแล้ว เพราะหากยังคงมีความนิยมในการสร้างอยู่ก็
น่าจะปรากฏร่วมกับพระพุทธรูปทรงเทริดขนนกในเมืองพระนครด้วย
ประวัติศาสตร์เขมรสมัยเมืองพระนครตอนปลายหรือสมัยหลังบายนนันก็ปรากฏหลักฐาน
ถึงการอุปถัมภ์พุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน หลักฐานจารึกที่เก่า ที่สุดหลังจากรัชสมัยพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็คือ จานึก K. 214 พบที่ปราสาทตาอานในเขตเสียมเรียบ ประกอบด้วยปราสาท
สองหลังเรียงกันในแนวทิศเหนือ -ใต้ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาตังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16
โดยพบข้ อ ความจากจารึ ก กล่ า วถึ ง การท้ า บุ ญ บริ จ าคสิ่ ง ของแก่ พ ระไตรโลกยวิ ชั ย และพระ
โลเกศวร137 จารึก K. 214 พบที่ปราสาทหลังทิศใต้เป็นภาษาเขมรโบราณระบุมหาศักราช 1189 ตรง
กับพ.ศ. 1810 ซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 อย่างไรก็ดี จารึกหลักนีมีขนาดสันและพบ
นอกเมืองพระนครจึงอาจเป็นการยากที่จะระบุได้ว่าเป็นการอุปถัมภ์ที่เกี่ ยวข้องกับพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 8 ซึ่งยังขัดแย้งกับแนวคิดเรื่องที่พระองค์ทรงท้าลายพุทธสถานจ้านวนมากอีกด้วย
พุทธศาสนาเถรวาทเริ่มปรากฏการอุปถัมภ์โดยชนชันสูงอย่างชัดเจนในสมัยพระเจ้าศรี
นทรวรมัน (พ.ศ.1830-1851) เช่นจารึกโคกสวายเจก ที่เป็นจารึกภาษาบาลีหลักยาวหลักแรกที่พบใน
กัมพูชา นอกจากนี จารึกอีก 2 หลักที่เป็นหลักฐานการอุปถัมภ์พุทธศาสนาของพระเจ้าศรีนทรวรมัน
คือ จารึก K. 217 เป็นภาษาเขมรโบราณพบในเขตพระตะบองกล่าวถึง “พระราชธรรม” ของพระเจ้า
ศรีนทรวรมันที่มีต่อการกัลปนาหมู่บ้าน 138 และK. 930 พบที่เมืองพระนครธมกล่าวถึงการสถาปนา
“พระศรีนทรสุคต” และ “พระศรีนทรไตรโลกยมหานาถ”139 จารึกหลักนีพบบนเสาหินทรายมีภาพ
สลักพระพุทธรูปประทับยืน แสดงปางประทานอภัยทังสองพระหัตถ์อยู่สองด้าน (รูปที่ 44) นามที่
ปรากฏในจารึกจึงอาจเป็นของภาพสลักพระพุทธรูปทังสององค์นี จารึกต่างๆ ที่พบในสมัยพระเจ้า
ศรีนทรวรมันนอกจากจารึกที่พบที่ปราสาทบันทายสรีและจารึกโคกสวายเจกส่วนใหญ่แล้วล้วน
เป็นจารึกขนาดสัน แต่ก็นับว่าพบจารึกที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากกว่ารัชกาลอื่นๆ ในสมัยพระ
นครตอนปลาย
พระเจ้าศรีนทรชยวรมันทรงครองราชย์ต่อจากพระเจ้าศรีนทรวรมัน (พ.ศ.1851-1870) ทรง
อุปถัมภ์พุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกับพระราชบิดา ดังปรากฏในจารึก K. 144 พบที่ปราสาท
ปราสาทโตนดชุมคางเชิง เขตจังหวัดก้าปงธม ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน จารึกด้วยภาษาเขมร

R.C. Majumdar, Inscriptions of Kambuja, (Calactta : The Asiatic Society, 1953) 591-592.
138
จารึก K. 217 มีเพี ยงหมด 2 บรรทั ด โปรดดู G.Coedes, Inscription du Cambodge Tome VII, 43137

44.
139

จารึก K. 930 G.Coedes, Inscription du Cambodge Tome V, 315.
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โบราณ 11 บรรทัดและภาษาบาลี 3 บรรทัด 140 ปราสาทองค์นีก่อด้วยอิฐ 1 หลัง สมัยสมโบร์ไพรกุก
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 ด้านข้างทังสามด้านก่ออิฐเป็นพระพุทธรูปนูนสูงขนาดใหญ่บนผนังของ
ประตูหลอกและก่อเหนือส่วนชันซ้อนขึนไปเกือบถึงยอดปราสาท ด้านหน้าสลักพระพุทธรูปตรง
เรือนธาตุขนาบประตูทังสองข้าง เกือบทังหมดประทับยืนสมภังค์แสดงปางประทานอภัยด้วยพระ
หัตถ์ซ้ายหรือขวาแนบกลางพระอุระ สภาพโดยรวมพังทลายไปพอสมควรจึงไม่สามารถทราบ
รายละเอียดรูปแบบศิลปกรรมได้เท่าใดนัก (รูปที่ 45) ปัจจุบันจารึก K. 144 ยังคงอยู่ในแหล่งเดิมซึ่ง
อาจช่วยยืนยันว่าศาสนสถานแห่งนีได้รับการดัดแปลงให้เป็นศาสนสถานในคติพุทธเถรวาทโดย
พระเจ้าศรีนทรชยวรมัน
จารึก K. 144 กล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นภาษาบาลีในบรรทัดที่ 11-14 แต่ก็มีอิทธิพล
ของภาษาสันสกฤตปะปนอยู่ด้วย เนือความกล่าวถึงการสรรเสริญพระเจ้าศรีนทรชยวรมัน และการ
สร้างกุฏิถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจเป็นพระอาจารย์ของพระองค์ 141 นอกจากนี ปราสาทโตนดชุม
คางเชิงยังพบจารึก K. 768 เป็นภาษาบาลี จ้านวน 4 บรรทัด สามารถก้าหนดอายุจากตัวอักษรอยู่ใน
ราวพุ ท ธศตวรรษที่ 19 เนื อความกล่ าวถึ ง การประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ในห้ อ งกรุ แ ต่ ปั จ จุ บั น
พระพุทธรูปได้สูญหายไปแล้ว142
รูปแบบการประดับพระพุทธรูปประทับยืนทังสี่ด้านที่ปราสาทโตนดชุมคางเชิงนันสามารถ
พบได้ที่ปราสาทจตุมุขด้วยเช่นกัน (รูปที่ 46) โดยมีสภาพหลักฐานหลังการบูรณะค่อนข้างสมบูรณ์
กล่าวคือ เป็นพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางประทานอภัย ก่อด้วยศิลาทรายหลายก้อน พระหัตถ์
ขวาวางแนบไปกับพระอุระ ทรงจีวรห่มคลุม ปรากฏขอบสบง และแถบหน้านาง พระเศียรอยู่ใน
เค้ากรอบสี่เหลี่ยม ปรากฏไรพระศก เม็ดพระศกเป็นก้นหอยขนาดกลาง พระอุษณีษะเป็นชันกลีบ
บัวหงายซ้อนลดหลั่นกันสามชัน ด้านบนสุดประดับด้วยรัศมีทรงดอกบัวตูม จากเทคนิคการสร้าง
และรูปแบบการแสดงปางจะเห็นได้ว่าเป็นความนิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ในขณะที่ลักษณะ
โดยรวมของพระเศียร เช่น การแย้มพระโอษฐ์ พระอุษณีษะ เป็นรูปแบบที่สืบเนื่องจากศิลปะบายน

G.Coedes, Inscription du Cambodge Tome VII, 34-36.ก้ าหนดเรี ย กชื่ อ “ปราสาทก้ า โปต” โดย
ยอร์ ช เซเดส์ ปั จ จุ บั น รู้ จั ก ในชื่ อ “ปราสาทโตนดชุ ม คางเชิ ง ” (ปราสาทโตนดชุ ม ทิ ศ เหนื อ ) อ้ า งอิ ง จาก
http://cisark.mcfa.gov.khและโปรดดูPou-Lewitz, “Inscriptions Khmère K. 144 et K. 177” in Bulletin de l’Ecole
Française d’Extrême-Orient, Tome 70, 1981, 101-104.
141
G.Coedes, Inscription du Cambodge Tome VII, 34-36.
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โ ป ร ด ดู ภ าพ จ ารึ ก K. 768 ที่ https://khmerkhom.wordpress.com/khmer-inscription/inscriptionsimages/k768/และ Pou Severos, Nouvelles Inscriptions du Cambodge vol.1, (Paris : EFEO, 1989) 16-18.
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ประเด็นที่น่าสนใจคือการสร้างพระพุทธรูปประดับทังสี่ด้านนันนับเป็นอิทธิพลของพุกาม
เช่นกันดังปรากฏมาก่อนที่อานันทเจดีย์ อย่างไรก็ดี งานศิลปกรรมที่พบในลุ่มน้าเจ้าพระยากลับไม่
พบการสร้างพระพุทธรูปประทับยืนทังสี่ด้านเลย ยกเว้นสุโขทัยแต่ล้วนมีอายุหลังกลุ่มที่พบใน
ประเทศกัมพูชาแล้ว ผู้วิจัยเชื่อว่า อาจเคยปรากฏรูปแบบเช่นนีมาก่อนในลุ่มน้าเจ้าพระยาเช่นกัน
เพียงแต่ว่าได้สูญหายไปตามกาลเวลาหมดแล้ว เพราะชุมชนในลุ่มน้าเจ้าพระยาน่าจะเป็นทางผ่าน
ของศิลปะพุกามนั่นเอง
2.3) ความสัมพันธ์กับลังกา
(ต้นพุทธศตวรรษที่ 19-พุทธศตวรรษที่ 20)
ลังกาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ตกอยู่ในช่วงแห่งการย้ายเมืองหลวงหลายครัง นักวิชาการ
บางท่ านเชื่ อ ว่าภายใต้ ความระส่้ าระสายนั น อิ ท ธิพ ลของลั งกาจึงอาจไม่ ได้ เข้ามามี บ ทบาทต่ อ
ดินแดนภาคพืนทวีปเอเชียอาคเนย์ในช่วงระยะเวลานีเท่าใดนัก 143 อย่างไรก็ดี นักวิชาการชาวลังกา
เองกลับมีความคิดเห็นว่าในพุทธศตวรรษที่ 19 นับเป็นยุครุ่งเรืองทางวรรณกรรมยุคหนึ่ง 144 ปรากฏ
การแต่งคั ม ภี ร์ในพุ ท ธศาสนาจ้ านวนมาก เช่ น ทาฐาธาตวงศ์ หรือ ถูป าวงศ์ ซึ่ งล้ว นช่ วยเน้ น ย้ า
ความส้ าคั ญ และสิ ท ธิ ธ รรมของกษั ต ริ ย์ ลั ง กาที่ มี ต่ อ ราชบั ล ลั ง ก์ ม ากยิ่ ง ขึ นกว่ า สมั ย ก่ อ นหน้ า
สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่พุกามหรือหริภุญชัยเสื่อมความส้าคัญลง ลังกาก็ได้ก่อร่างระบบที่เอือต่อ
การอ้างสิทธิธรรมแล้ว จึงน่าดึงดูดชนชั นปกครองในลุ่มน้าเจ้าพระยาพอสมควรต่อการอุปถัมภ์
แนวคิดใหม่ดังกล่าว การท้าความเข้าใจประวัติศาสตร์ลังกาในช่วงระยะเวลานีจึงอาจช่วยเพิ่มความ
เข้าใจต่ออิทธิพลของลังกาที่มีต่อลุ่มน้าเจ้าพระยาด้วย ดังจะขอกล่าวในหัวข้อถัดไป
สังเขปประวัติศาสตร์ลังกาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19
• การสิ้นสุดราชธานีโปโลนนารุวะ
ภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราชในพ.ศ. 1729 ลังกาได้เผชิญความ
ระส่้าระสายทางการเมืองจากการแย่งชิงอ้านาจระหว่างเชือพระวงศ์ พระเจ้านิสสังกมัลละพระราช

เช่น ปิยนาถ (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของศรีลังกาฯ, 206-207.
144
ยุคที่นักวิชาการชาวศรีลังกาเชื่อว่าเป็นยุตที่ตกต่้าที่สุดของลังกาคือ ตังแต่การเข้ามาของโปรตุเกสใน
พุทธศตวรรษที่ 21 มากกว่า โปรดดู G.P.Malalasekera, ลังกากุมาร (แปล), ศรีลังกา : ว่าด้วยประวัติศาสตร์ การณ์
พระศาสนา และวรรณคดี, (นครปฐม : สาละ, 2554) 234.
143
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บุตรเขยของพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช145 ทรงยึดอ้านาจจากพระเจ้ามหินธะที่ 6 เมื่อพ.ศ.1730 ยุค
สมัยของพระองค์นับเป็นยุคที่ลังกาประสบความรุ่งเรือง จุลวงศ์ระบุว่าพระองค์เข้าโจมตีอาณาจักร
ปาณฑยะแห่ งอิน เดี ยใต้ และทรงสร้างความสั ม พั น ธ์กับ กรุงอริมั ท ทนะด้วย 146 อย่างไรก็ดี เมื่ อ
พระองค์เสด็จสววรคตเมื่อพ.ศ. 1739 ลังกาก็ปรากฏแต่ความวุ่ นวายนับไม่ถ้วนอีกครัง ทังการบุกรุก
จากอาณาจักรในอินเดียใต้ การแย่งชิงราชสมบัติระหว่างเชือพระวงศ์ จนท้าให้สังคมและวัฒนธรรม
ของลังกาเริ่มตกลงสู่ความเสื่อมถอย ตัวอย่างเช่น พระนางลีลาวตีทรงขึนครองราชย์ถึงสามครัง
ด้วยกัน (พ.ศ. 1740-1743, พ.ศ. 1752-1753 และ พ.ศ. 1754)147 ซึ่งสงครามกลางเมืองก่อให้เกิดการ
ปล้นสะดมท้าลายศาสนสถานจ้านวนมาก และละเลยสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคที่สร้างขึนในสมัย
พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช ต่อมา เจ้าชายมาฆะผู้เป็นพระญาติกับพระเจ้านิสสังกะ มัลละ โดยมี
เชือสายกาลิงคะร่วมกัน ได้ยกกองทัพเข้าโจมตีศรีลังกาถึงสามครัง จนสามารถยึดกรุงโปโลนนารุวะ
ได้ส้าเร็จ
ในรั ช สมั ย ของพระเจ้ ากลิ งคะ มาฆะ พระองค์ ท รงอุ ป ถั ม ภ์ ศ าสนาฮิ น ดู และปกครอง
บ้านเมืองด้วยความโหดร้ายทารุณ จุลวงศ์ระบุว่า พระองค์ทรงท้าลายพุทธสถานจ้านวนมาก กดขี่
พระภิ ก ษุ ส งฆ์ และปล้ น สะดมน้ าของมี ค่ าไปให้ แ ก่ บ ริ ว ารของพระองค์ ที่ เป็ น ชาวกาลิ ง คะ148
พระสงฆ์จ้านวนหนึ่งลอบหลบหนีพร้อมทังบาตรและพระเขียวแก้วไปซ่อนเอาไว้จากการถูกท้าลาย
ในช่วงเวลานีจึงเป็นช่วงที่ลังกาเสื่อมถอยลงไปเป็นอย่างมากในทุกๆ ด้าน จนทุกอย่างยากที่จะฟื้นฟู

พระมารดาของพระเจ้านิสสังกมัลละทรงเป็นพระขนิษฐาของพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช และ
อภิเษกกับกษัตริย์แห่งกาลิงคะ พระเจ้านิสสังกมัลละจึงทรงอ้างสิทธิธรรมผ่านพระราชมารดาของพระองค์ ในช่วง
เวลานีกษัตริย์ลังกาจะอ้างสิท ธิธรรมผ่านทางสายเลือดของพระมารดาเป็นหลัก โปรดดู J.M. sudharmawathie,
“Reign of King Parakramabahu II as evident from the devinuvara Slab Inscription”, 4 จ า ก
researchgate.net/publication/
283057176 (เข้าถึงเมื่อ 12 ธ.ค. 2561)
146
Geiger สั น นิ ษ ฐานว่ าคื อ ราชธานี ข องมอญ อย่างไรก็ ดี ควรเป็ น กรุงพุ ก ามมากกว่าเพราะในช่ ว ง
ศตวรรษนีพุกามได้เข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองเหนือมอญแล้ว โปรดดู William Geiger (trans.), Culavamsa,
126. เชิงอรรถที่ 1
147
ปิยนาถ (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตร์และอารยธรรมศรีลังกา สมัยโบราณ ถึงก่อนสมัยอาณา
นิคม และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างศรีลังกาและไทย,101.
148
William Geiger (trans.), Culavamsa, 133-134.
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กลับคืนมาเช่นเดิมได้อีก กษัตริย์พระองค์ต่อมาจึงทรงย้ายราชธานีไปยังแห่งอื่น นักวิชาการจึงถือว่า
เป็นจุดสินสุดสมัยโปโลนนารุวะ149
• การเข้าสู่สมัยแบ่งแยกอาณาจักร
ตัมภะเตณิยะ ยาปหุวะ และกุรุเนคละ (พ.ศ. 1778-1884)
ในขณะที่พระเจ้ากลิงคะมคธครองราชย์อยู่ที่กรุงโปโลนนารุวะนัน เจ้าชายชาวสิงหลพระ
นามว่าวิชัยพาหุ หรือพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 3 ได้อัญเชิญบาตรและพระเขียวแก้วที่น้าไปหลบซ่อนที่
ภูเขาโกฏมาเลกลับมายังฐานที่มั่นของพระองค์ 150 บันทึกร่วมสมัย เช่น ปูชาวลียะ กล่าวว่า พระองค์
ประทับที่เมืองตัมภเตณิยะและเป็นฐานที่มั่นในการต่อต้านชาวกาลิงคะ151
หลังจากพระเจ้าวิชัยพาหุที่3 สินพระชนม์ พระราชโอรสองค์โตของพระองค์คือ พระเจ้า
ปรากรมพาหุที่ 2 ทรงขึนครองราชย์เมื่อพ.ศ. 1779 152 ทรงประทับที่เมืองตัมภเตณิยะตามพระราช
บิดา ในรัชสมัยนีปรากฏความพยายามในการขับไล่ชาวกาลิงคะออกไปจากอนุราธปุระและโปโลน
นารุวะได้ส้าเร็จ153
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 2 นับเป็นกษัตริย์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงเวลานี คัมภีร์
จุลวงศ์อุทิศเนือหาหลายตอนกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ ส่วนหนึ่งกล่าวถึงการปรากฏ
อภินิหาริย์ของพระเขี ยวแก้วเป็นพิเศษ พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านวรรณกรรม
พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่า บัณฑิตปรากรมพาหุ154 ในรัชสมัยนีปรากฏการแต่งวรรณกรรมทาง

ปิยนาถ (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตร์และอารยธรรมศรีลังกาฯ, 102. และ H.C. Lay (editor),
History of Ceylon, 613.
150
พระเจ้าวิชัยพาหุ ทรงเป็น ต้นวงศ์สิ ริสังฆโพธิ์ นักวิชาการเชื่อว่าพระองค์ทรงมีความเกี่ยวข้องกับ
ราชวงศ์ก่อนหน้าน้อยมาก การอัญเชิญบาตรและพระเขียวแก้วจึงเป็นสัญลักษณ์ในการอ้างสิทธิธรรมในการขึน
ครองราชย์ที่พระองค์ให้ความส้าคัญอย่างสูง โปรดดู H.C. Lay (editor), History of Ceylon, (Columbo : Ceylon
University Press, 1960) 613-615.
151
ปิยนาถ (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตร์และอารยธรรมศรีลังกาฯ, 103.
152
ก่ อ นหน้ านี ปี ศั ก ราชที่ พ ระองค์ ท รงขึ นครองราชย์ ใ นเอกสารร่ ว มสมั ย เช่ น จุ ล วงศ์ ปู ช าวลี ย ะ
และตั ม ภเตณิ -กติ ก าวัต ร ระบุ เอาไว้ค่ อ นข้ างสั บ สน ibid, 615-616. แต่ จ ากการพบจารึก ที่ Devinuvara ท้ าให้
สามารถระบุปีที่พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 2 ทรงขึนครองราชย์ด้อย่างชัดเจน โปรดดู J.M. sudharmawathie, “Reign
of King Parakramabahu II as evident from the Devinuvara Slab Inscription”, 1.
153
William Geiger (trans.), Culavamsa, 149-150.
154
โปรดดูเชิงอรรถที่ 1 William Geiger (trans.), Culavamsa, 143.
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ศาสนาเป็นจ้านวนมาก อาทิ รัตนวาลียะ (Ratna Valiya) และทรงประพันธ์ชาดกเป็นภาษาสิงหล155
เป็นต้น นอกจากนี พระองค์ทรงท้านุ บ้ารุงพระพุทธศาสนา โดยทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
จ้านวนมากที่ถูกชาวกาลิงคะท้าลาย ในศตวรรษนีลังกาก็ปรากฏความสัมพันธ์กับเอเชียอาคเนย์
เช่นกันแต่เป็นการสงคราม คือการรุกรานของพระเจ้าจันทรภาณุถึง 2 ครัง ครังแรกคือพ.ศ. 1790
และครังที่ ส องในช่ ว งระยะเวลาที่ ห่ างกั น ไม่ ม ากนั ก 156อย่ างไรก็ ดี การรุก รานทั งสองครังนี ไม่
ประสบผลส้าเร็จ พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 2 สามารถขับไล่กองทัพของพระเจ้าจันทรภานุออกไปได้ที่
เมืองยาปหุวะ157
ยุ ค สมั ย ของพระเจ้ า ปรากรมพาหุ ที่ 2 จึ ง นั บ เป็ น ยุ ค ที่ รุ่ ง โรจน์ ที่ สุ ด ยุ ค หนึ่ ง ของ
ประวัติศาสตร์ลังกาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ทรงครองราชย์
ยาวนานถึง 35 พรรษา ดังนัน จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดก่อนหน้าที่อธิบายว่าการเข้าสู่ยุคแบ่งแยก
อาณาจักรนับเป็นยุคเสื่อมของลังกา ภายหลังพระองค์สินพระชนม์ในพ.ศ. 1814 พระราชโอรสคือ
พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 4 ทรงครองราชย์เพียงช่วงระยะเวลาสันๆ ก่อนที่จะถูกลอบปลงพระชนม์โดยแม่
ทัพของพระองค์ พระอนุชาของพระเจ้าวิชัยพาหุคือเจ้าชายภูวเนกพาหุหรือพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 1
สามารถกลับมาครองราชย์ต่อหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากทหารรับจ้างชาวราชปุต จากนันทรง
ย้ายราชธานีมายังยาปหุวะ ซึ่งเป็น เมืองป้อมปราการภูเขา อันสะดวกต่อการลอบโจมตีชาวทมิฬที่
ต้องยกทัพมาเส้นทางนี158
ภายหลังพระเจ้าภูวเนกพาหุสินพระชนม์ในราวพ.ศ. 1827 159 ลังกาประสบความวุ่นวายอีก
ครัง อาณาจักรปาณฑยะได้เข้ามาครอบครองลังการาว 20 ปี ในช่วงเวลานีปรากฏพระนามพระเจ้า
ปรากรมพาหุที่ 3 เป็ นผู้ปกครองลังกา โดยนักวิชาการเชื่อว่าพระองค์ทรงปกครองอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของอาณาจักรปาณฑยะ ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีต่อกัน 160 แต่ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นผู้ที่น้าบาตรและพระเขียวแก้วกลับมากุรุเณคละหลังจากถูกน้าไปยังอินเดียใต้เมื่ออาณาจักร
ปาณฑยะเข้าปกครอง ในรัชสมัยนีกุรุเนคละจึงกลายเป็นราชธานีของลังกา161
Ibid., 152.
วินัย พงศ์ศรีเพียร, “จารึกพระเจ้าจันทรภานุ ศรีธรรมราชา : มรดกความทรงจ้าแห่งนครศรีธรรมราช”
ใน 100 เอกสารส้าคัญ สรรสาระประวัติศาสตร์ไทย, 31-34.
157
William Geiger (trans.), Culavamsa, 152.
158
เรื่องเดียวกัน, 103.
159
H.C. Lay (editor), History of Ceylon, 631.
160
ปิยนาถ (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตร์และอารยธรรมศรีลังกาฯ, 105.
161
H.C. Lay (editor), History of Ceylon, 632-633.
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พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 4 ทรงขึนครองราชย์ต่อจากพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 3 ผู้เป็นพระราช
บิดาในพ.ศ. 1845162 พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านวรรณกรรมอย่างสูง จึงทรงมีพระ
สมัญญานามว่า “บัณฑิตปรากรมพาหุ ”163 เช่นเดียวกับพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 2 แห่งตัมภเตณิยะ
พระองค์ท รงครองราชย์จนถึงราวพ.ศ. 1869 164 หลังจากนี ลังกาก็ประสบความระส่้าระสายทาง
การเมืองอย่างรุนแรงอีกครัง จนกระทั่งพระเจ้าภูเนกพาหุที่ 4 ทรงครองราชย์ที่คัมโปละ ลังกาจึง
กลับมามีเสถียรภาพทางการเมืองอีกระยะหนึ่ง
• รูปแบบและพัฒนาการพระรัศมีในศิลปะลังกาโดยสังเขป
ในขณะที่พระพุทธรูปจากลังกาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปส้าริด
ขนาดเล็กหรือมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนัก โดยการท้าพระรัศมีเป็นเปลวเริ่มปรากฏตังแต่สมัยอนุราธปุ
ระตอนปลายแล้ว (พุทธศตวรรษที่ 16) แต่ยังไม่ได้รับความนิย มมากนัก พระรัศนิยมสร้างเป็นเปลว
เตียๆ อยู่165 (ภาพที่ 47)
ต่อมาในช่วงโปโลนนารุวะ (พุทธศตวรรษที่ 16-18) พบในกลุ่มพระพุทธรูปส้าริดขนาด
เล็ก พระรัศมีเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึนกว่าสมัยก่อนหน้า โดยมีรายละอียดที่ต่างไปจากสมัยก่อนหน้าคือ
พระรัศมีมีความกว้างมากขึน ตรงกลางเจาะช่องกลมส้าหรับประดับหินมีค่า และเปลวของพระรัศมี
แยกออกเป็นสามแฉก (ภาพที่ 48) ในขณะที่สมัยแบ่งแยกอาณาจักร (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18-ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 19) พระรัศมีมักมีเปลวขนาดใหญ่อยู่ตางกลางและขนาบด้วยเปลวที่มีขนาดลดหลั่น
ลงมา เปลวจะอยู่ในทรงเหลี่ยม (ภาพที่ 49) และต่อมารัศมีจะยืดสูงขึนเล็กน้อย ทรวดทรงจะมีความ
คดโค้งดูคล้ายเปลวเพลิงมากยิ่งขึน (ภาพที่ 50) ดังเช่น พระพุทธรูปพบที่วิหารลังกาติลก
• กลุ่มพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลศิลปะลังกา
1) พระพุทธรูป พระรัศมีเป็นเปลวเพลิงทรงเตีย
จากการตรวจสอบพบว่าการท้าพระรัศมีเป็นเปลวเพลิงเตียๆ นันอาจเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากลังกา
โดยตรง เพราะต่างกับการท้าพระรัศมีในพุกามมักนิยมสร้างเป็นรูปกลีบบัวตรงกลางเจาะช่องกลม
ส้าหรับประดับหินมีค่า และบางครังพบว่ามีการท้ากลีบซ้อนออกมาทางด้านข้าง คล้ายเปลวไฟเตียๆ
Ibid., 634.
163
โปรดดูเชิงอรรถที่ 4 ใน Culavamsa, 206.
164
H.C. Lay (editor), History of Ceylon, 636.
165
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พุทธศิลป์ลงั กา, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2556) 179.
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อย่างไรก็ดี ในลุ่มน้าเจ้าพระยาเริ่มปรากฏการท้าพระรัศมีเป็นเปลวเตียๆ แล้ว โดยประดับ
บนพระพุทธรูปที่มีพระอุษณีษะอยู่ในทรงสูง (ภาพที่ 52) ดังที่ปรากฏมาก่อนหน้าในกลุ่มที่ได้รับ
อิทธิพลศิลปะหริภุญชัย แม้ว่าในลุ่มน้าเจ้าพระยาจะไม่ค่อยปรากฏการท้าพระรัศมีแบบเปลวเตี ยๆ
เท่าใดนัก แต่บริเวณเมืองพระนครกลับปรากฏในจ้านวนที่ค่อนข้างมากกว่าพอสมควร ดังเช่น องค์
โกสี ย์ กั บ องค์ งก บริ เวณปราสาทบาปวน และพระพุ ท ธรูป ที่ เทพประนม พระพุ ท ธรู ป องค์ นี
นักวิชาการบางท่านเชื่อว่าพระรัศมีที่เป็นเปลวนันได้รับการต่อเติมในภายหลังราวพุทธศตวรรษที่
21166 แต่จากการตรวจสอบกับรูปถ่ายเก่าผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นพระรัศมีที่มีอยู่แต่เดิมไม่ได้เกิดจาก
การบูรณะเพิ่มเติมภายหลัง167
หลักฐานที่ส้าคัญอีกชินหนึ่งคือเศียรพระพุทธรูปพบจากการขุดค้นที่ปราสาทโตปตะวันตก
โดยปรากฏพระรัศมีทรงเตียประดับเหนือพระอุษณี ษะ 168 (ภาพที่ 53) รูปแบบพระพักตร์มีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่มภาพสลักที่พบที่ระเบียงพระพัน จึงช่วยยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าเมืองพระนครในช่วง
พุ ท ธศตวรรษที่ 19 ก็ ป รากฏการสร้ า งพระรั ศ มี เป็ น ทรงเตี ยแล้ ว อย่ า งแน่ น อน การปรากฏ
ความสัมพันธ์ของลังกาในเมืองพระนครจึงย่อมสะท้อนเครือข่ายลังกาวงศ์ที่เกิดขึนในช่วงเวลานีได้
อย่างไรก็ตาม การที่เมืองพระนครปรากฏอิทธิพลของลังกานันย่อมอธิบายได้สองแนวทาง
แนวทางแรก ผ่านพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาที่อยู่บริเวณตอนกลางภาคพืนทวีปของเอเชียอาคเนย์ โดย
ปรากฏหลักฐานในจุลวงศ์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า เมืองพระนครมีค วามสัมพันธ์ทางการค้า
ระหว่าง มอญและลังกา อย่างเด่นชัดมาตังแต่พุทธศตวรรษที่ 16 การติดต่อกับหัวเมืองมอญย่อมเป็น
ภาพสะท้ อ นที่ อ าณาจั ก รเขมรโบราณได้ เข้ ามามี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ในมิ ติ ต่ างๆ ผ่ านชุ ม ชนในลุ่ ม น้ า
เจ้าพระยาด้วย แนวทางที่สอง ผ่านทางคาบสมุทรมลายูโดยมีนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพุทธศาสนาเถรวาทจากลังกา ดังปรากฏหลักฐาน คือจารึกพระเจ้าจันทรภาณุ
ที่ระบุถึงการอุปถัมภ์พุทธศาสนา และเจดีย์ประธาน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่เป็นเจดีย์ทรง
ลังกาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 โดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับเจดีย์ทรงลังกาที่ พบที่ปราสาทพระ
ขรรค์
ทั งนี ผู้วิ จัย เชื่ อว่ า เมื องพระนครได้รับ อิท ธิพ ลผ่านชุ ม ชนในลุ่ มน้ าเจ้าพระยาเป็ น หลั ก
เพราะงานศิลปกรรมจ้านวนมากในศตวรรษนีปรากฏอิทธิพลที่ผสมผสานระหว่างพุกามและลังกา
Michael Freeman and Claude Jacque, Ancient Angkor, 114.
167
โปรดดูภาพถ่ายเก่าพระเศียรของพระพุทธรูปองค์นีได้ใน http://collection.efeo.fr/ CAM08843
168
Nara National Research Institute for Cultural Properties, Western Prasat Top Site Survey Report
on Joint Research for the Protection of the Angkor Historic Site, (Japan : Nara National Research Institute
for Cultural Properties, 2012) 134-135.
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เป็นส้าคัญ อาทิ ภาพสลักพุทธประวัติตอนปราบช้างนาฬาคิรีที่หน้าบัน ปราสาทพระป่าเลย์ไลย์ (รูป
ที่ 54) ซึ่งแสดงภาพช้างที่แสดงการเคลื่อนไหว เป็นภาพช้างสองเชือกก้าลังแสดงเคารพพระพุทธเจ้า
รูปแบบดังกล่าวปรากฏมาก่อนหน้าในจิตรกรรมพุทธประวัติที่วิหารโลกะเตะปานห์ 169 (รูปที่ 55)
ในขณะที่ อิ ท ธิ พ ลของลั งกาคื อ ปรากฏภาพสลั ก พระพุ ท ธรู ป ลี ล าขนาดเล็ ก ที่ ทั บ ห ลั งด้ านทิ ศ
ตะวันออก ซึ่งการสร้างพระพุทธรูปลีลาโดยการยกส้นพระบาทข้างหนึ่งนันเชื่อว่าเป็นรูปแบบที่
นิยมในศิลปะลังกา โดยไม่พบความนิยมเช่นนีในศิลปะพุกาม170
การพบพระรัศมีทรงเตียในเมืองพระนคร จึงเป็นหลักฐานทางอ้อมที่ช่วยสนับสนุนการ
ก้าหนดอายุสมัยที่อิทธิพลของลังกาส่งต่อมายังลุ่มน้าเจ้าพระยาว่า ควรปรากฏตังแต่ราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
2) พระพุทธรูป พระรัศมีเป็นเปลวเพลิงทรงสูง
“พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง” (ภาพที่ 56) สร้างขึนเมื่อ พ.ศ.
1867 ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 26 ปี171 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่
จัดเป็นพระพุทธรูปแบบอู่ทองหมวดที่ 2 เนื่องด้วยการสร้างพระรัศมีเป็นเปลว หลวงพ่อโตวัดพนัญ
เชิงมีความส้าคัญหลายประการ ดังนี
ประการแรก นับเป็นพระพุทธรูปที่มีการระบุศักราชที่สถาปนาอย่างชัดเจน ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าเป็นพระพุทธรูปในช่วงก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีที่สามารถก้าหนดอายุได้อย่าง
แน่ชัด หากเชื่อว่าพระรัศมีทรงสูงไม่ได้เป็นการสร้างเสริมขึนในภายหลัง ก็สามารถใช้เป็นจุดสกัด
ในการก้าหนดอายุได้ว่าอย่างน้อยที่สุดพระพุทธรูปที่นิยมสร้างพระรัศมีเป็นเปลวสูงนันเริ่มปรากฏ
นิยมตังแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมาแล้ว
ประการที่สอง ความช้านาญในเชิงช่าง นับว่าเทคนิคในการสร้างพระพุทธรูปส้าริดขนาด
ใหญ่เช่น นีไม่เคยพบมาก่อนในลุ่มน้าเจ้าพระยา โดยต้องอาศัยความช้านาญของช่างในการแบ่ง
สัดส่วนและการประกอบองค์พระพุทธรูปให้สมบูรณ์ นักวิชาการเชื่อว่ าการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคน
ที่มีความช้านาญในการหล่อส้าริดในแถบลุ่มแม่น้ามูล แต่สาเหตุการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนเหล่านี
ยังไม่แน่ชัดเท่าใดนัก172
ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ศิลปะในประเทศพม่า, (กรุงเทพฯ : สายธาร, 2554), 220-222.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบพัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย,
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กรมศิลปากร, “พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ” (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา,
2515) 443.
172
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, “ลุ่มน้าเจ้าพระยาช่วงหลังสินรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7” 149.
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ประการที่สาม ภาพสะท้อนศูนย์กลางที่สามารถรวบวัตถุดิบจ้านวนมาก เพราะการสร้าง
พระพุทธรูปส้าริดขนาดใหญ่ได้นันต้องรวบรวมดีบุก และทองแดงจ้านวนมหาศาล จึงนับเป็นภาพ
สะท้อนว่าพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่างเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่มากแล้ว มีอ้านาจทางการเมืองที่
สูงพอสมควร โดยควบคุมหัวเมืองให้ขนถ่ายทรัพยากรที่มีค่ามายังศูนย์กลางได้ ซึ่งรวมถึงการเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอันมั่งคั่งที่สามารถตอบแทนงานฝีมือที่มีความสามารถทางเชิงช่างสูง
3) พระพุทธรูป พระรัศมีแบบทรงเหลี่ยม
อาจเรียกได้ว่าเป็นพระรัศมีแบบเปลวอีกรูปแบบหนึ่งแต่อยู่ในทรงค่อนข้างเหลี่ยม ซึ่งบาง
ท่านก้าหนดเรียกว่า “แบบปลีกล้วย” โดยพบในพระพุทธรูปแบบอู่ทองหมวดที่ 2 บางองค์ ก่อนที่
ต่ อ มาจะพั ฒ นนาเป็ น รู ป เปลวเพลิ ง ตามแบบศิ ล ปะลั ง กา 173 (ภาพที่ 57) รู ป แบบเช่ น นี มี ค วาม
คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปลังกาในสมัยแบ่งแยกอาณาจักร อย่างไรก็ดี รูปแบบพระรัศมีแบบนีไม่ได้
รับ ความนิ ยมมากนั ก และคงถู ก ความนิ ยมของพระรัศ มีแบบเปลวเพลิงทรงสู งเข้าแทนที่ อ ย่าง
รวดเร็ว แต่อาจก้าหนดอายุอยุ่ในราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หากเปรียบเทียบกับพระพุทธรูป
ที่พบที่วิหารลังกาติลก174 ที่สร้างขึนในพ.ศ.1887175 (ภาพที่ 58)
ผู้วิจัยตังข้อสังเกตว่าการสร้างพระรัศมีแบบเปลวสูงนันอาจเริ่มปรากฏในหลวงพ่อโตวัดพ
นัญเชิงก่อน และอาจไม่ได้เป็นอิทธิพลของลังกาโดยตรง เพราะรูปแบบของรัศมีมีพัฒนาต่างไปจาก
ศิลปะลังการะดับหนึ่งแล้ว โดยมีพระรัศมีอยู่ในทรงคดโค้ง และตรงกลางเป็นขมวดคล้ายเลข ๑ เป็น
จุดเริ่มต้นของลาย ในขณะที่พระรัศมีเป็นเปลวสูงปรากฏในลังการาวสมัยกัมโปละ (พ.ศ. 18841954) ซึ่งเป็นช่วงหลังการสร้างหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงแล้วที่อยู่ร่วมสมัยกุรุเนคละ (พ.ศ. 18361884) พระรัศมีที่ปรากฏในศิลปะสุโขทัยจึงอาจปรากฏหลังลุ่มน้าเจ้าพระยา เพราะศิลปะสุโขทัย
ได้รับอิทธิพลของศิลปะกัมโปละเป็นอย่างมาก
การสร้างพระรัศมีทรงสูงน่าจะเป็นความพยายามส้าหรับพระพุทธรูปขนาดใหญ่เนื่องจาก
เมื่ อ พิ จ ารณาจากระยะสายตาของผู้ ม าสั ก การะจะสามารถเห็ น พระรัศ มี ได้ โดยง่าย ด้ว ยเหตุ ผ ล

สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์, ศิลปะลพบุรีและศิลปะทวารวดีในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปะไทย, 2556) 84.
174
Urich von Schroeder, Buddhist Sculptures of Sri Lanka, (Hong Kong : Visual Dharma
Publications, 1990) fig. 141F.
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ปรีชา นุ่นสุข, ศิลปะศรีลังกา, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541) 233.
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เดียวกับเศียรพระธรรมมิกราชที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าอาจประดับพระรัศมีทรงสูงนั่น เอง 176
ความนิยมดังกล่าวน่าจะส่งต่อไปยังพระพุทธรูปในลุ่ มน้าเจ้าพระยาตังแต่ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษ
ที่ 19 ด้ ว ยเหตุ ที่ ห ลวงพ่ อ โตวั ด พนั ญ เชิ ง มี ค วามส้ า คั ญ มาก เพราะได้ รั บ การบั น ทึ ก เอาไว้ ใ น
พงศาวดารแม้เป็นช่วงก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาก็ตาม
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ พระพุทธรูปแบบอู่ทองหมวดที่ 1 กับ 2 มักนิยมสร้างด้วย
หินทราย ในขณะที่พระพุทธรูปแบบอู่ทองหมวดที่ 3 นัน กลับไปนิยมสร้างด้วยหินทรายที่ประกอบ
กั น หลายชิ น เทคนิ ค ดั ง กล่ าวพบที่ เมื อ งพระนครเช่ น กั น แต่ ก็ มี ค วามแตกต่ างอยู่ คื อ จะพบใน
พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มากเท่านัน เมื่อเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปแบบอู่ทองหมวดที่ 3 ที่พบ
ในภาคกลางของประเทศไทยนั นมี ข นาดที่ ไม่ ใหญ่ ม ากนั ก ดั งเช่ น พระพุ ท ธรูป หิ น ทรายที่ วั ด
มหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปที่พบในภาคกลางของประเทศไทย
กลั บ ใช้ เทคนิ คการประกอบหิ น ทรายหลายชิ น แต่พ ระพุ ท ธรูป ที่ พ บที่ เมื องพระนครที มี ขนาด
ใกล้เคียงกันกลับยังคงนิ ยมสลักจากหินก้อนเดียวอยู่ และมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปอู่ทอง
หมวดที่ 1 ดังเช่น พระพุทธรูปหินทราย จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กีเมต์ ประเทศฝรั่งเศส (โปรดดูภาพ
ที่ 7)
4) พระพิมพ์
พระพิมพ์กลุ่มนีพบเป็นจ้านวนมากที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี รู้จักในหมู่ผู้ เก็บสะสม
พระเครื่องว่า “หลวงพ่อจุก” (ภาพที่ 59) ส่วนใหญ่พบในกรุพระเจดีย์องค์เล็กด้านทิศตะวันออกของ
พระวิหารขาวจากการขุดค้นโดยกรมศิลปากรเมื่อพ.ศ. 2518 และบริเวณระเบียงคดชันนอกจากการ
ขุดแต่งโดยกรมศิลปากรเมื่อพ.ศ. 2521177 ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวเตียๆ แสดงปางสมาธิ
พระพัตร์เป็นรูปไข่ พระเนตรเปิด พระเกศาเกลียง พระอุษณีษะเป็นต่อมขนาดเล็ก เหนือขึนไปเป็น
พระรัศมีรูปเปลวเพลิงเตียๆ ครองจีวรห่มเฉียง ชายจีวรพาดบนพระอังสาซ้ายเป็นเส้นเล็ก ปลายจีวร
จรดพระนาภีปลายผ้าทบกัน คล้ายเขียวตะขาบ (ภาพที่ 60.1-60.2) รูปแบบโดยรวมใกล้เคียงกับ

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, “เศียรธรรมิกราชจากวัดธรรมิกราชควรมีอายุอยู่ในช่วงเวลาใด”, ดารงวิชาการ ปีที่
6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550), หน้า 99-116.
176

เขมณัฏฐ ์หล่อศรศีภุชัย , พระเครื่องยอดนิยมประจา จังหวัดลพบุรี , (กรุงเทพฯ : หจก. ส้านักพิมพ์
บ้านครู, 2554) 46-47.
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พระพุ ทธรูป ลังกาสมัยโปโลนนารุวะตอนปลาย ราวพุ ทธศตวรรษที่ 18178 อย่างไรก็ดี เป็น ที่น่ า
สังเกตว่าลังกาในขณะนันนิยมสร้างพระพิมพ์หรือไม่ เพราะขนบนิยมในการสร้างพระพิมพ์ของ
ลังกาปรากฏน้อยมากในระยะเวลาดังกล่าว พระพิมพ์หลวงพ่อจุกจึงอาจเป็นจุดประสงค์ของช่าง
ท้องถิ่นเองเพื่อจ้าลองพระพุทธรูปขนาดเล็กสมัยโปโลนนารุวะหรือสมัยแบ่งแยกอาณาจักรมากกว่า
พระพิ ม พ์ ในกลุ่ม นี จึงควรมี อายุ อยู่ในราวต้น -กลางพุ ท ธศตวรรษที่ 19 เนื่ องจากสอดคล้องกั บ
ประวัติศาสตร์ของลังกาในช่วงระยะเวลานีที่ไม่นิยมสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็ก
3. สรุป
งานประติมากรรมที่สามารถศึกษาได้ในช่วงเวลานีสามารถแบ่งออกเป็น 1) กลุ่มที่เริ่ม
ได้รับอิทธิพลของศิลปะหริภุญชัยเข้ามาผสมผสานตังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 18 โดยเจริญควบคู่มา
กับอิทธิพลทางการเมืองและศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 รูปแบบโดยรวมคือ มีศิลปะเขมร
แบบบายนเป็นพืนฐาน เช่น แย้มพระโอษฐ์แบบบายน การประดับไรพระศก พระอุษณีษะนิยมสร้าง
เป็นกลีบบัวซ้อนลดหลั่น 3 ชัน บางครังปรากฏการประดับกุณฑลปลายแหลม และอาจประดับรัด
พระองค์เส้นใหญ่ประดับลายดอกไม้สี่กลีบ หรือประดับลายรักร้อยที่แถบหน้านาง เป็นต้น จากนัน
เริ่มปรากฏความนิ ยมในการแสดงมุท ราที่ต่างออกไปจากศิลปะเขมรคือ ปางมารวิชัย และปาง
ประทานอภัยที่พระหัตถ์ขวาวางแนบไปกับพระอุระ รูปแบบเช่นนีได้รับความนิยมในศิลปะพุกาม
มาก่อน และได้ส่งต่อไปยังศิลปะหริภุญชัยผ่านการติดต่อทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท นอกจากนี
หริภุญชัยได้ส่งอิทธิพลต่อลุ่มน้าเจ้าพระยามากยิ่งขึนจนเริ่มปรากฏความนิยมในกลุ่มต่อมาคือ 2)
กลุ่มพระพุทธรูปทรงเทริดขนนก ซึ่งจากการตรวจสอบพัฒนาการลวดลายบนแผ่นตาบจะพบว่า
พระพุทธรูปทรงเทริดขนนกที่พบในลุ่มน้าเจ้าพระยาควรได้รับอิทธิพลผ่านศิลปะหริภุญชัยมากกว่า
ได้รับ จากศิลปะปาละโดยตรง นอกจากนี กุณ ฑลปลายงอนที่ พ บในพระพุ ท ธรูป ในกลุ่ม นี เป็ น
พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากชายผ้ากรรเจียกในศิลปะปาละแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ยังคงปรากฏ
อิทธิพลของศิลปะเขมรอย่างแรงกล้าอยู่ เช่น การประดับพาหุรัด การครองจีวรห่มเฉียง ชายจีวรเป็น
แผ่นใหญ่ปลายตัดตรง และส่วนมากนิยมประทับนั่งขัดสมาธิราบ ในขณะที่ 3) กลุ่มของพระพิมพ์

โปรดดู ตัวอย่างพระพุทธรูปสมัยปลายโปโลนนารุวะที่ Urich von Schroeder, Buddhist Sculptures
of Sri Lanka, fig. 114F-H
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นันปรากฏพระพุทธรูปทรงเทริดขนนก ประทับนั่งใต้ปราสาทแบบเขมร ซึ่งนับเป็นภาพสะท้อน
การผสมผสานระหว่างศลิปะหริภุ ญชัยกับศิลปะเขมรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ก็ปรากฏการสร้าง
พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรในพระพิมพ์กลุ่มนีด้วย
หากพิจารณาจากความสัมพั นธ์ด้านรูปแบบอาจกล่าวได้ว่า พระพุ ทธรูปในกลุ่มนีไม่มี
ความสัมพันธ์กับลังกาโดยตรงแต่ประการใด แต่เป็นรูปแบบที่พุกามได้รับอิทธิพลบางประการจาก
พุทธศาสนามหายานที่เจริญ ในรัฐแถบอ่าวเบงกอล และต่อมาได้พั ฒ นาเป็นรูปแบบเฉพาะของ
ตนเองก่อนที่จะส่งต่อไปยังหริภุญชัยและลุ่มน้าเจ้าพระยาในที่สุด โดยอิทธิพลของหริภุญชัยเริ่ม
ปรากฏตังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา และเริ่มเสื่อมความนิยมไปเมื่อหริภุญชัยสูญสินความ
เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการเมือง ตังแต่คราที่พญามังรายทรงรวบหริภุญชัยเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของพระราชอ้านาจตังแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 19
ภายหลังศตวรรษนีแว่นแคว้นในลุ่มน้าเจ้าพระยาแม้ยังคงปรากฏความนิยมของศิลปะหริ
ภุญชัยอยู่ แต่ความนิยมบางประการ เช่น การสร้างพระพุทธรูปทรงเทริดขนนกนันกลับเสื่อมความ
นิยมไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงศตวรรษนีลุ่มน้าเจ้าพระยาได้ผสมผสานรูปแบบของศิลปะเขมรและ
ศิลปะหริภุญชัยได้อย่างลงตัวแล้ว ตัวอย่างที่ส้าคัญคือพระพุทธรูปแบบอู่ทองหมวดที่ 1 ซึ่งปรากฏ
ทังประติมากรรมส้าริดและงานปูนปั้นประดั บ นิยมประทับนั่งขัดสมาธิราบแบบศิลปะเขมร และ
แสดงปางมารวิชัยซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมมาก่อนในศิลปะหริภุญชัย การก้าหนดอายุพระพุทธรูปใน
กลุ่มนี สามารถตรวจสอบได้กับความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธรูปที่พบในเมืองพระนครหลวงใน
สมัยหลังพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระพุทธรูปในกลุ่มนีมีรูปแบบเช่นเดียวกับพระพุทธรูปอู่ทองหมวด
ที่ 1 ซึ่งพบจารึกที่สามารถช่วยก้าหนดอายุได้ว่ามีอายุตังแต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
และไม่ปรากฏความนิ ยมในการสร้างพระพุ ทธรูปทรงเทริดขนนกในช่วงเวลานี แต่ป ระการใด
สอดคล้องกันทังสองพืนที่ พระพุทธรูปในกลุ่มนีจึงเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์และการแผ่ขยาย
ของพุทธศาสนาเถรวาทที่กระจายตัวอยู่บนภาคพืนทวีปเอเชียอาคเนย์ระหว่างพุกาม-ชุมชนในลุ่มน้า
เจ้าพระยา-เมืองพระนคร
ต่อมา ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เริ่มปรากฏอิทธิพลของลังกาชัดเจนมากขึน ตัวอย่างส้าคัญ
คือ กลุ่มพระพิมพ์ที่พบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี พระพิมพ์บางองค์ปรากฏเปลวรัศมีบ้าง
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แล้วแต่ยังมีขนาดเตียอยู่ พระรัศมีเปลวเพิงทรงสูงเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนที่ หลวงพ่อโตวัดพ
นัญเชิง ซึ่งนับเป็นงานศิลปกรรมที่สะท้อนพัฒนาการในมิติต่างๆ ของลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง ทัง
การขยายตัวของชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึนจนสามารถรวบรวมทรัพยากรในการสร้างพระพุทธรูป
ส้าริดขนาดใหญ่ได้ และการพัฒนารูปแบบของพระรัศมีให้ยืดสูงขึนเพื่อความเหมาะสมแก่ระดับ
สายตาของผู้สักการะ เป็นต้น อย่างไรก็ดีความชัดเจนของอิทธิพลลังกาในช่วงศตวรรษนีปรากฏ
อย่างเลือนราง เนื่องจากลังกาในช่วงต้น-ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 มีเหตุจ้าเป็นในการย้ายราชธานีอยู่
บ่อยครัง จึงท้าให้ไม่สามารถสร้างงานศิลปกรรมขนาดใหญ่ มักพบเพียงพระพุทธรูปส้าริดขนาดเล็ก
แต่ในขณะเดียวกันลังกาในช่วงศตวรรษนีกลับมีความรุ่งเรืองทางด้านวรรณกรรมที่สูงในระดับหนึ่ง
และยังคงปรากฏการอุปถัมภ์พุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง จึงอาจยังคงมีแรงดึงดูดต่อกลุ่มพระภิกษุใน
เอเชียอาคเนย์ให้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาในลังกา และน้าคัมภีร์หลายเล่มกลับมาด้วย มี
เพียงอิทธิพลทางด้านศิลปกรรมเท่านันที่ได้รับแรงบันดาลใจเพียงเล็กน้อย ผู้วิจัยตังข้อสังเกตว่า
อิทธิพลของลังกาที่ส่งผลต่องานศิลปกรรมในลุ่มน้าเจ้าพระยาอย่างสูงนัน ควรเริ่มปรากฏตังแต่ต้น
พุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมามากกว่า เนื่องจากเริ่มปรากฏหลักฐานจ้านวนมากทังจารึกและงาน
ศิลปกรรมที่พบที่สุโขทัย ล้านนา และอยุธยา เป็นต้นมาหลังจากศตวรรษนี

65

บทที่ 5
สถาปัตยกรรมที่พบในลุ่มน้าเจ้าพระยา
ตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19
การศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่ผ่านมาปรากฏในจ้านวนที่ไม่มากนัก เนื่องจากหลักฐาน
ค่อนข้างมีจ้ากัดพอสมควร อย่างไรก็ตามผู้วิจัย พยายามตรวมสอบรูปแบบและความสัมพันธ์จาก
ร่องรอยงานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในพระพิมพ์ พระพุทธรูปส้าริด รวมถึงหลักฐานส้าคัญคือกลุ่ม
สถูปจ้าลองส้าริดที่พบกระจายตัวในลุ่มน้าเจ้าพระยา โดยการศึกษาที่ผ่านมาให้ความส้าคัญ กับ
ศิลปะเขมร อิทธิพลศิลปะปาละ หรือศิลปะพุกามเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสถูปจ้าลอง
ส้าริดยังคงเป็นการศึกษาแต่เพียงกว้างๆ เท่านัน ในบทนีผู้วิจัยจึงจะขอกล่าวถึงรูปแบบศิลปะเขมร
โดยสังเขปเท่านัน เพราะมีผู้ศึกษาไว้อย่างกว้างขวางแล้ว และจะกล่าวถึงประเด็นส้าคัญบางประการ
เท่านัน จากนันจึงจะกล่าวถึงการศึกษากลุ่มสถูปจ้าลองส้าริด เพื่อให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการ
งานศิลปกรรมโดยรวมต่อไป
1. สังเขปแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับประติมากรรมที่ผ่านมาและประเด็นปัญหาที่พบ
• ประเด็นเกี่ยวกับกับศิลปะเขมร
ในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการทางด้านรูปแบบของปรางค์ นักวิชาการส่วนใหญ่มี
ความคิ ด เห็ น ไปในทิ ศทางเดี ยวกั น ว่ าปรางค์ ป ระธาน วั ด พระศรีรัต นมหาธาตุ ลพบุ รี เป็ น งาน
สถาปัตยกรรมที่มีพัฒนาการทางด้านรูปแบบแตกต่างไปจากปราสาทในศิลปะเขมรแล้ว
นักวิชาการที่ศึกษาในประเด็นนีอย่างละเอียดคือ Hiram Wooward อธิบายถึงพัฒนการของ
ปราสาทสามองค์ ที่ มี ปี ก ปรางค์ ส ามารถเที ย บได้ กั บ พระพิ ม พ์ แ บบเขมรที่ นิ ย มสร้ างรูป เคารพ
ในคตรัจนไตรมหายานประดิษฐานอยู่ภายใต้ปราสาทสามองค์ และได้อธิบายว่าทรวดทรงขององค์
ปรางค์มีพัฒนาการมาจากปราสาทในศิลปะเขมรแล้ว เพราะมีทรวดทรงของส่วนยอดที่ยืดสูงขึน179
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Jean Boisselier โดย Boisselier มีความความคิดเห็นเพิ่มเพิมว่า
การสร้ างฐานจ้ า นวนสามฐานในปรางค์ ป ระธาน วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ ลพบุ รี นั น อาจมี
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Hiram Woodward Jr., “Studied in Art of Central Siam, 950-1350 A.D”, vol.II, 1-15.
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ความสัมพันธ์กับปราสาทในศิลปะเขมรสมัยหลังบายนที่นิยมสร้างฐานลดหลั่นจ้านวนสามฐานเช่น
ปราสาทพระป่าล์ไลยก์180
ในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านลวดลายปูนปั้น Wooward อธิบายว่า ลวดลายปูนปั้น
ประดั บ ปรางค์ ป ระธาน วั ด พระศรีรัต นมหาธาตุ ลพบุ รี ปรากฏลวดลายที่ มี ค วามใกล้ เคี ย งกั บ
ปราสาทหินพิมาย ตรงบริเวณบัวเชิงบาตร และมีลวดลายกรุย เชิง เฟื่องอุบะที่ใกล้เคียงกับศิลปะ
บายน-หลังบายน รวมถึงปรากฏอิทธิพลศิลปะพุกามด้วย คือลายเฟื่องอุบะที่มีหน้ากาลคายช่อพวง
อุบะอยู่กึ่งกลาง 181 ในขณะที่ สัน ติ เล็กสุขุม เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่ งที่ศึกษาพั ฒ นาการของ
ลวดลายปูนปั้นอย่างละเอียด โดยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปกับแนวคิดของ Woodward นอกจากนี
ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าลวดลายเหล่านีได้ปรับเปลี่ยนและเป็นแม่แบบให้แก่ลวดลายในสมัย
อยุธยาตอนต้น อันได้แก่ เทคนิคการปั้นปูนประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสลักหินทราย
ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ลวดลายแบบใหม่ขึน182
การศึกษาที่ผ่านมามีความสอดคล้องกันโดยมีประเด็นปลีกย่อยที่มีความแตกต่างกันบ้าง
อย่ างไรก็ ต าม ประเด็ น ส้ าคั ญ คื อการอธิบ ายพั ฒ นาการรูป แบบของปรางค์ และลวดลายปู น ปั้ น
ประดับจนเป็นที่ยอบรับโดยทั่วไปแล้ว
• ประเด็นเกี่ยวกับกับศิลปะหริภุญชัย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหริภุญัยสามารถแบ่งออกเป็นสองหัวข้อย่อยกล่าวคือ เจดีย์ทรง
แปดเหลี่ยม และเจดีย์ที่มีเรือนธาตุซ้อนสองชัน ซึ่งนักวิชาการอธิบายรูปแบบเจดีย์นีว่า คือการน้า
เรือนธาตุแปดเหลี่ยมวางซ้อนบนเรือนธาตุสี่เหลี่ยม จึงอาจอนุโลมเรียกว่า เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมได้183
นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมนันได้ปรากฏมาก่อนในวัฒนธรรมทวาร
วดี ดังเช่น เจดีย์หมายเลข 13 เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่น่าเสียดายว่าเจดีย์ในสมัย
ทวารวดีปรากฏเหลือให้เห็นแต่เพียงส่วนฐาน จึงเป็นการยากที่จะสันนิษฐานว่ารูปทรงของเจดีย์มี
ลักษณะเช่นใด อย่างไรก็ตาม นักวิชาการเชื่อว่า เจดีย์องค์นีอาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหลี่ยม
เนื่องจากพบหลักฐานจากการขุดแต่งหลายชิน เช่น ส่วนยอดสถูปคล้ายหม้อน้าที่มีปลายยอดคล้าย

Jean Boisselier, Asie du Sud-Est I ; Le Cambodge, (Paris : A. et J. Picard et Cie, 1966) 95-96.
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สันติ เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของชั้นประดับลวดลายสมัยอยุธยาตอนต้น , (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การ
พิมพ์, 2522) 2-4.
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สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงของแผ่นดิน, 75-76.
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ฉัตรประดับปูนปั้น184 การพบหลักฐานดังกล่าวจึงท้าให้นักวิชาการเชื่อว่าเจดีย์แปดเหลี่ยมสมัยทวาร
วดีมีความสัมพันธ์กับรัตนเจดีย์ในจังหวัดล้าพูน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสะท้อนกลับมายังภาคกลาง
แถบเมื อ งสรรคบุ รี สุ พ รรณบุ รี ซึ่ งนิ ย มสร้างเจดี ย์ แ ปดเหลี่ ย มจ้ านวนมากและจั ด อยู่ ในศิ ล ปะ
สมัยก่อนอยุธยา185
ในขณะที่เจดีย์ที่มีเรือนธาตุสองชันนัน ประยูร อุลุชาฎะ ได้เคยตังข้อสัน นิษฐานว่า เจดีย์ใน
กลุ่มนีในระยะแรกนิยมสร้างเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหลี่ยม บัลลงก์แปดเหลี่ยมไม่มีเสาหาร แต่มี
ฉัตรหรือบัวลูกแก้วซ้อนขึนไปเหนือบัลลังก์ มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ซึ่งมีวิวัฒนาการ
มาจากศิลปะปาละ และต่อมาได้มีวิวัฒนาการของทรวดทรงที่ยืดสู งขึน ประดับซุ้มจระน้าแปดทิศ
รองรับองค์ระฆังในผังกลมรองรับองค์ระฆังในผังกลม มีอายุอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 ทังนี
ประยูร อุ ลุช าฎะ เชื่ อ ว่ าเป็ น อิ ท ธิพ ลสะท้ อนกลับ จากลุ่ม น้ าเจ้าพระยาเช่ น กั น 186 งานศึ กษาของ
นักวิชาการท่านอื่นตังข้อสันนิษฐานว่าเจดียืในกลุ่มนี องค์ประกอบตังแต่ส่วนฐานจนถึงเรือนธาตุมี
ลักษณะคล้ายกับเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด ซึ่งอาจเป็นอิทธิพลจากสุโขทัย ในขณะที่องค์ประกอบ
ส่วนบนตังแต่เรือนธาตุแปดเหลี่ยมไปจนถึงส่วนยอดมีลักษณะที่คลี่คลายมาจากรัตนเจดีย์ ก้าหนด
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19187
ในประเด็นนี งานวิจัยที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่ศิลปะปาละหรือศิลปะพุกามเป็นหลัก แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้วยังขาดการศึกษาเปรียบเทียบโดยละเอียด ซึ่งเป็นปัญหาเช่นเดียวกับงานประติมากรรม
ที่ ห ากมองโดยรวมแล้ ว อาจจ้ าแนกได้ แ ต่ เพี ย งกว้ างๆ แต่ ใ นรายละเอี ย ดแล้ ว มี ค วามแตกต่ า ง
พอสมควร จึงสมควรตรวจสอบรูปแบบงานศิลปกรรมในกลุ่มนีใหม่
2. การแบ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ที่ปรากฏ
จากการตรวจสอบเปรียบเทียบสามารถแบ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ที่ปรากฏในงาน
สถาปัตยกรรมได้ ดังนี
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2.1) อิทธิพลศิลปะเขมร (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18-ต้นพุทธศตวรรษที่ 19)
2.2) อิทธิพลศิลปะหริภุญชัยผสมศิลปะเขมร (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18-ต้นพุทธศตวรรษที่
19)
2.1) อิทธิพลศิลปะเขมร
(ปลายพุทธศตวรรษที่ 18-ต้นพุทธศตวรรษที่ 19)
ตัวอย่างส้าคัญที่ใช้ในการศึกษาคือ ปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี เป็นศา
สนสถานที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางที่ส้าคัญในพุทธศตวรรษที่ 18-19 นักวิชาการหลายท่านได้
ศึกษาศาสนสถานแห่ งนี และต่างลงความเห็ น ว่าเป็ น งานสถาปั ตยกรรมที่ สื บ ทอดอิท ธิพ ลจาก
วัฒนธรรมเขมร เพียงแต่ทรวดทรงขององค์ปรางค์มีความพรียวมากขึน (ภาพที่ 61)
งานประดับตกแต่ ง เช่น งานปูนปั้นก็เป็นลวดลายตามแบบที่ปรากฏในปราสาทหินของ
วัฒนธรรมเขมร โดยปั้นลวดลายให้มีมิติคล้ายงานแกะสลักหินทราย 188เทคนิคการปั้นปูนที่แสดง
ความช้านาญจึงสะท้อนความช้านาญและช่วยเน้นย้าความเจริญมั่งคั่งทางภูมิปัญญาของเมืองลพบุรี
โบราณเป็นอย่างดี จดหมายเหตุจีนได้กล่าวถึงการส่งบรรณาการระหว่างพ.ศ.1832-1842 จึงอาจเป็น
ช่ว งที่ ลพบุ รีมี อานาจทั งทางการเมื องและวัฒ นธรรมที่ ส ามารถสร้างปรางค์ที่ มี ข นาดใหญ่ เป็ น
ศูนย์กลางได้189
ส่วนฐาน ประกอบด้วยฐานเขียงซึ่งปัจจุบันจมอยู่ใต้ดิน ถัดขึนมาคือชุดฐานบัวลูกฟักซ้อน
ลดหลั่น กั น 3 ฐาน รองรับ ส่ว นเรือนธาตและตรีมุ ข นอกจากทรวดทรงขององค์ป รางค์ที่ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนไปจากวัฒนธรรมเขมรแล้ว ลูกฟักที่คาดบนท้องไม้ก็มีขนาดเล็กลงต่างจากศิลปะเขมร
สมัยบายนที่นิยมคาดลูกฟักเต็มท้องไม้190
ส่วนกลาง คือเรือนธาตุและตรีมุข ผนังของเรือนธาตุตังฉากกับแนวระนาบและมีระบบการ
เพิ่มุมขนาดใหญ่เช่นเดียวกับปราสาทในวัฒนธรรมเขมร โดยมีระเบียบของการประดับเรือนธาตุ
ด้ววยลวดบัวที่มีความคล้ายคลึงกับปราสาทหินพิมาย เช่นบัวเชิงและบัวรัดเกล้าเป็นต้น ด้านหน้า
ของเรือนธาตุมีทางเข้าเป็นมุขยื่นออกมา ด้านหน้ามุขและด้านข้างซึ่งขนาบด้วยประตูทางเข้าอีกสอง
บานจึงนิยมเรียกส่วนนีว่าตรีมุข นักวิชาการเชื่อว่าอาจเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึนที่ปรางค์ประธาน
สันติ เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของชั้นประดับลวดลายสมัยอยุธยาตอนต้น, 2-4.
189
Hiram Woodward Jr., “Studied in Art of Central Siam, 950-1350 A.D”, vol.II, 1-15.
190
ศักดิ์ชัย สายสิ งห์, โครงการลพบุรีศึกษา : พั ฒ นาการศิลปกรรมสมัยก่อนอยุธยาและสมัยอยุธยา
(พุทธศตวรรษที่ 18-23), (นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 14.
188

69
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรีเป็นแห่งแรก โดยพัฒนามาจากมณฑปและอันตราละในปราสาทเขมร
นั่นเอง จากนันจึงส่งต่ออิทธิพลรูปแบบนีไปยังปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้น191
ส่วนยอด เป็นเรือนชันซ้อนลดหลั่นกัน 5 ชัน ตามระเบียบนิยมของปราสาทเขมรโดยมี
รูปทรงพุ่มที่เพรียวมากขึน ชันล่างสุดเป็นชันเชิงบาตรครุฑแบก แต่ละชันประดับด้วยนาคปักหรือ
กลีบขนุนที่มุมและประดับบรรพแถลงปิดช่องวิมานในแต่ละด้าน ด้านบนสุดประดับกลศตามคติ
ของปราสาทอันเป็นที่สถิตของเทพเจ้า
จากการศึกษาสามารถสรุปประเด็นส้าคัญของอิทธิพลศิลปะเขมรได้ดังนี ประการแรก ส่วน
ฐานที่นิยมฐานบัวลูกฟักในศิลปะเขมรสมัยบายน แต่ได้สร้างฐานซ้อนลดหลั่นกันสามชัน ซึ่งอาจมี
ความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมเขมรสมัยหลังบายน ลวดลายปูนปั้นล้วนปรากฏอิทธิพลศิลปะเขมร
จ้านวนมาก
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลปราสาทแบบเขมรที่สร้างขึนในราวพุทธศตวรรษที่ 18-19
ในภาคกลางของประเทศไทยนันปรากฏเหลือให้ศึกษาเป็นจ้านวนที่น้อยมาก สายพัฒนาการอีกสาย
หนึ่งคือการสร้างปราสาทสามองค์เช่น ปราสาทวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย สามารถศึกษา
เปรียบเทียบได้กับพระพิมพ์จ้านวนหนึ่งที่นิยมสร้างแบบพิมพ์เป็นภาพปราสาทเรียงกันสามหลัง
และภายในปราสาทแต่ละองค์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ตัวอย่างเช่น พระพิมพ์ที่พบที่
ปรางค์ประธานวัดมหาธาตุราชบุรี ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาตินารายณ์ ราชนิเวศน์ เป็นต้น
(ภาพที่ 62)
2.2) อิทธิพลศิลปะเขมรผสมศิลปะหริภุญชัย
(ปลายพุทธศตวรรษที่ 18-ต้นพุทธศตวรรษที่ 19)
ดังที่ ได้ ก ล่าวมาแล้วในหั วข้อประติมากรรมว่า Jean Boisselier ตังข้อสัน นิ ษ ฐานว่าการ
สร้างเจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นอิทธิพลที่วัฒนธรรมทวารวดีในที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ดังเช่น เจดีย์
หมายเลข 5 และเจดีย์ห มายเลข 13 เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 63 ) เป็นต้น
จากนันจึงส่งอิทธิพลดังกล่าวไปยังหริภุญชัยก่อนที่จะสะท้อนกลับลงมายังที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
อีกครังในราวศตวรรษที่18-19 และเป็นต้นแบบแก่เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมในสมัยอยุธยาตอนต้น
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เรื่องเดียวกัน, 16.
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เป็ น ที่ น่ าเสียดายว่ าการศึกษารูป แบบของเจดีย์แปดเหลี่ยมไม่ สามารถตรวจสอบล้าดับ
พัฒนาการได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากเจดีย์ในศิลปะทวารวดีปรากฏเหลือเพียงแค่ส่วนฐาน ในขณะที่
เจดีย์แปดเหลี่ยมศิลปะหริภุญชัยคือ รัตนเจดีย์ แม้มีความสบูรณ์มากกว่า แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า
ส่วนยอดของเจดีย์ได้หักหายไปแล้ว ผู้วิจัยจึงใช้การศึกษาเปรียบเทียบกับสถูปจ้าลองส้าริดและพระ
พิมพ์เป็นหลัก ซึ่งล้วนแสดงภาพที่สมบูรณ์ของสถูปเจดีย์ในช่วงศตวรรษนีได้อย่างเด่นชัด
ตั ว อย่ า งส้ า คั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ สถู ป จ้ า ลองส้ า ริ ด สถู ป จ้ า ลองกลุ่ ม นี พบที่
มหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี จังหวัดลพบุ รี พร้อมกับกลุ่มพระพุ ทธรูป ส้าริดขนาดเล็ก 192 สถูป
จ้าลองส้าริดองค์แรก (ภาพที่ 64) ประกอบด้วย ส่วนฐาน ฐานเขียงมีการทิงชนวนเพื่อเป็นขาตัง
รองรับ ฐานบั ว ซึ่ งมี พ ระพุ ท ธรูป ปางมารวิ ชั ย แบบอู่ ท องหมวดที่ 1 อยู่ 3 ด้ าน อี ก ด้ านหนึ่ งเป็ น
พระพุทธรูปทรงเทริดขนนก ประทับนั่งบนฐานที่ยกเก็จออกมา ทังสี่องค์ครองจีวรห่มเฉียง ชายจีวร
พาดบนพระอังสาซ้ายเป็นแผ่นใหญ่ยาวจรดพระนาภีและปลายตัดตรง องค์ที่ทรงทริดขนนกนันน่า
สังเกตว่ามีพระอุษณีษะและพระรัศมีอยู่ในทรงกรวยเช่นเดียวกับพระพุทธรูปอีก 3 องค์
ส่วนกลาง ถัดขึนมาเป็นเป็นเรือนธาตุ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว
ทังสี่ด้าน กรอบซุ้มเป็นแบบที่นิยมในศิลปะเขมรคือ เป็นกรอบคดโค้งของล้าตัวนาคซึ่งเหนือขึนไป
ประดับด้วยแผ่นครีบและที่ปลายสุดทังสองด้านเป็นเศียรนาค เหนือเรือนธาตุขึนไปประดับด้วย
กลีบขนุนที่มุมทังสี่
ส่วนยอด เป็นองค์ระฆังที่มีส่วนบนโป่งและคอดเข้าตรงส่วนล่าง ตรงกลางขององคืระฆัง
คาดด้วยแถบที่ประดับลายดอกสี่กลีบในแต่ละด้าน ถัดขึนไปเป็นบัลลังก์ทรงกลมมนรองรับปลียอด
ที่ไม่ยืดสูงมากนัก
สถูปจ้าลองส้าริดองค์ที่สอง (ภาพที่ 65) มีรูปแบบโดยรวมใกล้เคียงกับองค์ที่หนึ่งแต่ความ
แตกต่างบางประการกล่าวคือ ส่วนฐาน ล่างสุดเป็นฐานเขียงในผังเพิ่มมุมที่ทิงชนวนไว้เพื่อเป็นส่วน
ขาและมีแผ่น สามเหลี่ยมห้ อยอยู่ตรงกลาง นั กวิชาการบางท่านเชื่อว่าเป็น รูปแบบหนึ่ งของฐาน
สิงห์193 ถัดขึนมาเป็นฐานบัว หน้ากระดานตกแต่งด้วยลายดอกซีกดอกซ้อนและประดับลายดอกสี่
กลีบตรงกลางและในทุกๆ มุม ท้องไม้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 4 องค์ โดยแต่ละองค์มี
ประภามณฑลเป็นรัศมีอยู่โดยรอบ
ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ, โครงการลพบุรีศึกษา : ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมร (พุทธ
ศตวรรษที่ 17-18), 82.
193
เรื่องเดียวกัน, 83.
192
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ส่วนกลาง เป็นเรือนธาตุอยู่ในผังเพิ่มมุม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ในซุ้ม
เรือนแก้วทังสี่ด้าน รูปแบบของพระพุทธรูที่อยู่ตรงท้องไม้และเรือนธาตุมีรูปแบบใกล้เคียงกันคือ
เป็นพระพุทธรูปแบบอู่ทองหมวดที่ 1 ทรงจีวรห่มเฉียงมีชายจีวรพาดบนพระอังสาซ้ายเป็นแผ่น
ใหญ่ปลายตัดตรง พระพุทธรูปที่ประทับในซุ้มเรือนแก้วแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึน เช่น พระ
นลาฏปรากฏไรพระศกแผ่นใหญ่ พระเกศาถักเป็นเส้น พระอุษณีษะและพระรัศมีอยู่ในทรงกรวย
ส่วนยอด เหนื อซุ้มเรือนแก้วมีการประดับ ด้วยลายประจ้ายามที่มุมและด้าน องค์ระฆั ง
ประกอบด้วยชันเขียงในผังกลมประดับลายดอกซีกดอกซ้อนรองรับชันบัวหงาย ถัดขึนไปเป็นองค์
ระฆังที่เอวคอดและบัวคว่้าตามล้าดับ รองรับบัลลังก์ในผังกลมซึ่งเหนือไปคือปลียอดที่ประดับด้วย
ลายกลีบบัว
สถูปจ้าลองส้าริดองค์ที่สาม (ภาพที่ 66) พบที่จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนล่าง ฐานล่างสุดเป็น
ฐานขียงรองรับฐานบัวจ้านวนหนึ่งฐานในผะงสี่เหลี่ยมจตุรัส หน้ากระดานของฐานบัวประดับลาย
ดอกซีกดอกซ้อน และบัวคว่้า-บัวหงายประดับลายกลีบบัวมีไส้ มีสถูปิกะประดับอยู่ทังสี่มุมของ
ฐานบัว ลักษณะของสถูปิกะประกอบด้วยองค์ระฆังทรงป้อมคล้ายทรงกระบอก เหนือขึนไปเป็น
ปล้ อ งไฉนที่ เป็ น ลวดบั ว ลู ก แก้ ว เรี ย งลดหลั่ น จ้ านวนสองชั น ยอดบนสุ ด เป็ น ปลี ย อดทรงสั น
ส่วนกลาง เป็นเรือนธาตุประดับซุ้มจระน้าจ้านวนสามซุ้มทังสี่ด้าน ด้านในซุ้มจระน้าประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย เหนือขึนไปเป็นชันบัวหงายรองรับองค์ระฆังในผังกลม องค์ระฆังยืดสูง
คล้ายทรงกระบอก โดยส่วนฐานคอดเข้าเล็กน้อย กึ่งกลางขององคฺระฆังคาดประดับรัดอก และ
ประดับลายสี่กลีบที่แต่ละด้าน ส่วนยอด มีลายบัวคว่้ารองรับบัลลังก์ในผังกลม ถัดขึนมาเป็นหม้อน้า
ซ้อนลดหลั่นกันสองชันรองรับปลียอดขนาดสัน
นอกจากนี ยังพบสถูปจ้าลองส้าริดอีกรูปแบบหนึ่ง (สถูปจ้าลององค์ที่สี่) ซึ่งกล่าวถึงใน
หนังสือ “พระกรุเมืองสุพรรณ” ของ มนัส โอภากุล โดยระบุว่าพบที่จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ 67)
รูปแบบโดยรวมมีความใกล้เคียงกับสถูปจ้าลองส้าริดองค์ที่หนึ่งและสอง แต่องค์สถูปอยู่ในผังแปด
เหลี่ ย มตั งแต่ ฐ านจนถึ ง เรื อ นธาตุ เรื อ นธาตุ ซ้ อ นลดหลั่ น จ้ า นวนสองชั น ภายในซุ้ ม จระน้ า
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรูป ปางมารวิชัย ส่ว นยอดประกอบด้ วยชันบั วคว่้ารองรับ บั วหงายที่ ซ้ อ น
ลดหลั่นกันสองชัน เหนือขึนไปเป็นชันบัวคว่้าซ้อนลดหลั่นประมาณสามชันรองรับบัวหงายที่กลีบ
บัวค่อนข้างเรียวยาว เหนือสุดคือปลียอดที่ยืดสูง
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สถูปจ้าลองส้าริดทังสามองค์นีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะเขมรอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะ
“ส่วนฐาน” และ “ส่วนกลาง” ส่วนฐานสามารถเปรียบได้กับฐานในเทวรูปส้าริดที่ปรากฏมาก่อน
หน้าในศิลปะนครวัด และศิลปะบายน (ภาพที่ 68) โดยนิยมประดับลายดอกซีก -ดอกซ้อนบนหน้า
กระดาน และส่วนของท้องไม้ประดับลวดลายเครือเถาหรือไม่ประดับลวดลายใดๆ แต่สถูปจ้าลอง
บางองค์อาจประดับพระพุทธรูปบนท้องไม้ดา้ นละสามองค์ เช่น สถูปจ้าลององค์ทส่ี อง เป็นต้น
ในขณะที่ส่ วนกลางเป็น รูปแบบเช่น เดียวกับเรือนธาตุของปราสาทในศิลปะเขมรอัน มี
องค์ประกอบคือ การประดับซุ้มจระน้าทังสี่ด้ าน กรอบหน้าบันประดับกรอบซุ้มพญานาค ซึ่งเป็น
ความนิ ยมในศิลปะเขมรตังแต่ราวพุ ท ธศตวรรษที่ 16 แล้ว 194 แต่ในสถูปจ้าลองได้มีพั ฒ นาการ
เพิ่มเติมมากขึนคือ ประการแรก มักประดิษฐานพระพุ ทธรูปในซุ้มจระน้าด้านละสามองค์หรือ
ประดิษฐานอยู่โดยรอบในผังกลมหรือผังแปดเหลี่ยม ประการที่สอง ในสถูปจ้าลองส้าริดองค์ที่สาม
นันปรากฏการประดับสถูปิกะที่มุมทังสี่ของฐานบัวที่รองรับองค์ระฆัง รูปแบบดังกล่าวเป็นอิทธิพล
ของเจดีย์ในศิลปะพุกามซึ่งนิยมประดับสถูปิกะตรงมุมของฐานแต่ละชัน สถูปจ้าลององค์ที่สามจึง
แสดงอิทธิพลพุกามที่รับผ่านหริภุญชัยแต่อาจเป็นคนละสายวิวัฒนาการกับเจดีย์ทรงปราสาทยอด
ในศิลปะล้านนาตอนต้น เนื่องจากในศิลปะล้านนานันยกส่วนฐานของเจดีย์ในศิลปะพุกามมาไว้บน
เรือนธาตุตามอิทธิพลเจติยวิหาร 195 แต่สถูปจ้าลององค์ที่สามนันประดับสถูปิกะไว้ที่ฐานของเจดีย์
เลย ซึ่งเป็นแนวคิดที่นับว่าใกล้เคียงกับเจดีย์ศิลปะพุกามแท้ (ในศิลปะหริภุญชัยปรากฏในเจดีย์กู่กุด
แต่นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าปรากฏมาตังแต่สมัยทวารวดีแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะพุกาม) ด้วย
เหตุนีนักวิชาการบางท่านจึงตังข้อสังเกตว่า การประดับสถูปิกะของเจดีย์ที่มีเรือนธาตุซ้อนกันสอง
ชั นที่ พ บในลุ่ ม น้ าเจ้ าพระยานั นอาจไม่ ได้ เป็ น อิ ท ธิ พ ลของศิ ล ปะล้ านนาหรือ ศิ ล ปะสุ โขทั ย แต่
ประการใด เพราะลุ่มน้าเจ้าพระยาอาจรับรู้รูปแบบดังกล่าวมาตังแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19
แล้ว196 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นสอดคล้องกับแนวคิดนี และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการประดับสถูปิกะ
ตรงส่วนฐานของเจดีย์นัน เป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มน้าปิงและลุ่มน้าเจ้าพระยา ที่มี
พุทธศาสนานิการเถรวาทเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างไม่
หยุดนิ่งในศตวรรษนี

ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 120.
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา, 87-89.
196
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, ประวัติศาสตร์ชัยนาท, 154-157.
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นอกจากนี “ส่วนยอด” ก็ปรากฏความสัมพันธ์บางประการกับศิลปะหริภุญชัยเช่นกัน อัน
ได้แก่ องค์ระฆั ง บัลลังก์ และปล้องไฉน ซึ่งแนวคิดในการศึกษาที่ผ่านมามักสัน นิษฐานว่าเป็ น
อิทธิพลศิลปะปาละ หรือศิลปะพุกาม แต่จากการตรวจสอบสามารถจ้าแนกรายละเอียดได้ว่า เป็น
อิทธิพลศิลปะหริภุญชัยที่เกิดการดัดแปลงผ่านจากศิลปะพุกามแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี
1) องค์ระฆัง เป็นอิทธิพลพุกามที่ส่งผ่านมายังหริภุญชัย ตัวอย่างที่ปรากฏในศิลปะพุกาม
คือ เจดีย์ชเวซิกอง (ภาพที่ 69) ที่สร้างองค์ระฆังในผังกลมและมีส่วนเอวที่คอดเข้าคล้ายองค์ระฆัง
แต่องค์ระฆังของสถูปจ้าลองมีขนาดที่เ ล็กกว่า เนื่องจากประดับเจดีย์เหนือปราสาทเป็นรูปแบบที่
เกิดขึนมาก่อนในรัตนเจดีย์ (เมืองพระนครในช่วงศตวรรษนีไม่ปรากฏความนิยมงานศิลปกรรม
รูปแบบนีแต่ประการใด) โดยในศิลปะพุกามแม้ปรากฏมาก่อนในเจติยวิหาร แต่การลดทอนรูปแบบ
และขนาดขององค์ระฆังน่าจะเป็นความนิยมของหริภุญชัยเอง
2) รัดอก ปรากฏการประดับรัดอกในกลุ่มสถูปจ้าลองส้าริดบางองค์ และประดับลายดอกสี่
กลีบตรงกับด้านทังสี่ ส่วนในศิลปะพุกามปรากฏการประดับเช่นนีในเจดีย์ชเวซิกอง เจดีย์ธรรมยซิ
กา (ภาพที่ 70) เป็นต้นโดยมีลายดอกสี่กลีบประดับบนรัดอกรอบองค์ระฆัง ความแตกต่างที่ ปรากฏ
อาจเป็นเพราะองค์ระฆังในศิลปะพุกามมีขนาดใหญ่จึงสามารถประดับลายดอกสี่กลีบได้โดยรอบ
ในขณะที่องค์ระฆังในศิลปะหริภุญชัยและสถูปจ้าลองส้าริดเป็นองค์ระฆังที่อยู่เหนือเรือนธาตุที่ยืด
สูงกว่าอาคารของเจติยวิหารหรือเจดีย์ในศิลปะพุกาม ด้วยเหตุนีจึงมีพืนที่ในการประดั บลายดอกสี่
กลีบจ้านวนไม่มากนัก
3) บัลลังก์ และปล้องไฉน ส่วนประกอบเหนือองค์ระฆังของสถูปจ้าลองส้าริดมีรูปแบบ
โดยรวมคือ บัลลังก์ในผังกลม บางครังประดับลายดอกสี่กลีบ ปล้องไฉน อย่างไรก็ดี กลับพบว่าการ
สร้างบัลลังก์ในผังกลมนันไม่เคยปรากฏในศิลปะปาละที่ปรากฏในพุกามเลย เพราะเจดีย์ศิลปะ
พุกามที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะปาละนิยมสร้างบัลลังก์ในผัง “เพิ่มมุม” ตามรูปแบบศิลปะปาละใน
แถบรัฐเบงกอล และนิยมสร้างปล้องไฉนเป็นแผ่นฉัตร เรียงลดหลั่นโดยมีช่องว่างระดับหนึ่ง และ
ประดับแผ่นสามเหลี่ยมระหว่างแผ่นฉัตร197 (ภาพที่ 71) หรือกระทั่งเจดีย์ในศิลปะพุกามอย่างแท้จริง
ก็ไม่ปรากฏการสร้างบัลลังก์แต่ประการใด อีกทังยังนิยมสร้างปล้องไฉนเป็นลวดบัวลูกแก้วสลับ
กับหน้ากระดานและมีปลียอดที่สันด้วน
อย่างไรก็ดี สถูปจ้าลององค์ที่สองปรากฏการประดับแผ่นสามเหลี่ยมระหว่างแผ่นฉัตรจึง
อาจช่ ว ยยื น ยั น อิ ท ธิพ ลศิ ล ปะพุ ก ามที่ ส่ งผ่ านมายั งดิ น แดนในลุ่ ม น้ าเจ้าพระยาได้ ทั งนี รูป แบบ
เชษฐ์ ติงสัญชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ : พัฒนาการทางด้านรูปแบบตั้งแต่ศิลปะศรีเกษตรจนถึง
ศิลปะมัณฑเลย์, 54-66.
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ดังกล่าวน่าจะปรากฏในศิลปะหริภุญชัยด้วย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ชุมชน
โบราณในลุ่มน้าเจ้าพระยาน่าจะรับรูปแบบการประดับแผ่นฉัตรเช่นนีผ่านหริภุญชัย เนื่องจากการ
ปรากฏอิทธิพลของศิลปะหริภุญชัยจ้านวนมากพอสมควรในช่วงศตวรรษนี
แม้ยอดของรัตนเจดีย์จะหักหายไปแล้ว แต่ก็ยังพอมีตัวอย่างที่ใช้ในการยืนยันว่าเป็นส่วน
ยอดของสถูปจ้าลองส้าริดเป็นอิทธิพลของหริภุญชัยก็คือ ส่วนยอดของเจดีย์เชียงยัน เจดีย์องค์นี
ตังอยู่บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล้าพูน (ภาพที่ 72) ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่ามีอายุสมัยอยู่ใน
ราวก่อนกลางพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นเจดีย์ที่อยู่ในสมัยหริภุญชัยตอนปลายหรือล้านนาตอนต้น 198
หากเชื่อว่าเจดีย์องค์นี คือรูปแบบที่ สืบทอดมาจากศิลปะหริภุญ ชัยอย่างแท้จริงก็อาจกล่าวได้ว่า
รูปแบบส่วนยอดของเจดีย์เชียงยันมีความใกล้เคียงกับสถูปจ้าลองระดับหนึ่ง เช่น การสร้างบัลลังก์
อยู่ในผังกลม ซึ่งมีความใกล้เคียงกับบัลลังก์เจดีย์เชียงยันที่เป็นทรงบัวคลุ่มในผังกลม ปล้องไฉน
เป็นลวดบัวลูกแก้วสลับกับบัวคลุ่ม แม้สถูปจ้าลองส้าริดจะไม่ปรากฏการประดับกลีบบัวคลุ่มก็ตาม
แต่ในสถูปจ้าลองบางองค์ก็ปรากฏการท้า ชันกลีบบัวรองรับส่วนปลียอดเช่นกัน อาจสันนิษฐานได้
ว่าการสร้างบัลลังก์ในผังกลมเป็นความนิยมในศิลปะหริภุญชัยมาก่อนหน้าก่อนส่งต่อมายังลุ่มน้า
เจ้าพระยา
ส่วยปลียอดอาจเป็นการยากที่จะสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะหริภุญชัยเพราะ
เหตุว่าส่วนยอดขององค์เจดีย์หักหายไปหมดแล้วรวมถึงเจดีย์เชียงยันด้วย ในขณะที่ปลียอดของ
ศิลปะล้านนาตอนต้น ดังเช่น เจดีย์วัดป่าสัก 199 มีขนาดเรียวเล็กเนื่องจากประดับบนปล้องไฉนที่ยืด
สูง จึงขาดหลักฐานที่ใช้เปรียบเทียบ ผู้วิจัยเชื่อว่า ส่วนปลียอดอาจเป็นพัฒนาการที่สืบมาจากศิลปะ
พุกาม เนื่องจากปรากฏการสร้างปลียอดทรงเตียคล้ายดอกบัวตูมมาก่อน แต่ในสถูปจ้าลองส้าริด
รวมถึงสถูปจ้าลองบนประภามณฑลของพระพุทธรูปส้าริด (ภาพที่ 73) ปรากฏสัดส่วนของปลียอด
ที่ยืดสูงขึนยิ่งกว่าศิลปะพุกาม โดยมีความสูงของปลียอดประมาณเดียวกับปล้องไฉน จึงอาจจัดเป็น
ความนิยมในลุ่มน้าเจ้าพระยาเอง
ร่องรอยของศิลปะพุกามที่ปรากฏโดยตรงในงานสถาปัตยกรรมในลุ่มน้าเจ้าพระยานัน
ปรากฏอยู่น้อยมาก หลักฐานที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนคือการท้าปลียอดสันคล้ายดอกบัวตูม ซึ่ง
เป็นรายละเอียดเพียงประการเดียวที่เป็นหลักฐานสะท้อนความสัมพันธ์กับศิลปะพุกามอย่างชัดเจน

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, รายงานการวิจัย เรื่อง เจดีย์ในประเทศไทยฯ, 245.
199
โปรดดูการก้าหนดอายุใน
เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญ ชัย-ล้านนา, 91-93. และศักดิ์ชัย สายสิงห์, รายงานการวิจัย เรื่อง
เจดีย์ในประเทศไทยฯ, 449-458.
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ในขณะที่การไม่ประดับบัลลังก์ในศิลปะพุกามไม่ปรากฏหลักฐานอย่างเด่นชัด สถูปจ้าลองบางองค์
ปรากฏการประดับลวดบัวลูกแก้วเหนือองค์ระฆัง (ซึ่งผู้วิจัยก้าหนดเรียกว่า บัลลังก์ในผังกลม) งาน
ศิลปกรรมที่แสดงรูปแบบที่ใกล้เคียงกับส่วนยอดของศิลปะพุกามที่สุดคือสถูปบริวารที่วัดพระพาย
หลวง (ภาพที่ 74) มีองค์ระฆังเอวคอด ไม่ปรากฏบัลลังก์ ปล้องไฉนเป็นแผ่นฉัตรสลับกับหน้า
กระดาน และมีสถูปทรงหม้อน้ารองรับยอดบนสุดเป็นปลียอดสันๆ อย่างไรก็ดี แผ่นชันฉัตรแผ่น
ล่างสุดอาจเคยประดับปูนปั้นเป็นลวดบัวลูกแก้วซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับกลุ่มสถูปจ้าลองส้าริด
มากกว่ า ด้ ว ยเหตุ นี จึ งปรากฏเพี ย งปลี ยอดขนาดสั นเท่ านั นที่ ใกล้ เคี ย งกั บ ศิ ลปะพุ ก าม โดยพบ
รูปแบบเช่นนีในสถูปจ้าลองส้าริดที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรี สถูปที่เทพประนัม เมืองพระนคร และ
ปราสาทโตปตะวันตกก็มีรายงานว่าพบส่วนยอดของสถูปด้วย200 (ภาพที่ 75)
หากเปรียบเทียบส่วนยอดของสถู ปจ้าลองส้าริดและเจดีย์บริวารที่วัดพระพายหลวง กับส
ถูปิกะที่ประดับที่มุมทังสี่ในเจดีย์ศิลปะพุกามแท้ ดังเช่น เจดีย์ธรรมยาซิกา และเจดีย์ชเวซิกอง จะ
พบว่ามีรูปแบบใกล้เคียงกับสถูปิกะทรงหม้อน้าของเจดีย์ทังสององค์ (ภาพที่ 76) อันประกอบด้วย
สถูปทรงหม้อน้า รองรับลวดบั วลูกแก้วและปลียอด ซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจต่อเจดีย์ในลุ่มน้า
เจ้าพระยาในศตวรรษที่ 18- 19 ก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ดี ยังขาดหลักฐานรองรับเพียงพอ เนื่องจาก
หลักฐานในการสร้างส่วนยอดของเจดีย์ในศิลปะหริภุญชัยได้สูญหายไปเกือบหมดแล้ว รูปแบบอาจ
เป็นรูปแบบที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาพัฒนาขึนเองโดยได้แรงบันดาลใจจากศิลปะหริภุญชัยมากกว่า
การก้าหนดอายุเจดีย์ในกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลหริภุญชัย อาจก้าหนดอายุอยู่ราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 18 ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เนื่องจากปรากฏพระพุทธรูปที่จัดเป็นอิทธิพลศิลปะหริภุญชัย
(ดังที่ก ล่าวมาแล้วในบทที่ 4) อยู่ บนสถูป จ้าลองส้ าริดจ้านวนมาก เป็น ที่น่ าสั งเกตว่าไม่ปรากฏ
พระพุทธรูปเขมรแบบบายนประดิษฐานบนสถูปจ้าลองส้าริดเลย
ประเด็นเกี่ยวกับศิลปะเขมร
ในขณะที่เมืองพระนครปรากฏภาพสลักสถูปอยู่บนภาพสลักนูนสูงหินทราย (ภาพที่ 77)
จากรายงานของส้านักฝรั่งเศสแห่ปลายบูรพาทิศระบุว่าพบที่เมืองพระนคร 201 รูปแบบโดยรวมมี
ความใกล้เคียงกับกลุ่มแผ่นภาพสลักที่กล่าวถึงในบทประติมากรรม เป็นภาพสลักในสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แนวตังปลายบนโค้งมน ประดับกนกขนาดเล็กโดยรอบ ถัดเข้ามาเป็นแถวเส้นขนาดเล็ก ตรงกลาง
Nara National Researh Institute for Cultural Properties, “Archaeological Excavation at Western
Prasart Top (10th investigation)”, 2-3.
201
อ้างจาก http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection ค้าค้น CAM18748
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ของภาพสลักแสดงภาพเจดีย์ทรงปราสาท ฐานล่างสุดเป็นฐานบัวมีภาพสลักพลแบกสามตนอยู่ตรง
กลาง ถัดขึนมาเป็นฐานบัวลูกฟักซ้อนลดหลั่นกันสองชันรองรับเรือนธาตุ ประดับลวดลายดอกไม้
กลมตรงบัวลูกฟัก และลายดอกซีกดอกซ้อนตรงหน้ากระดาน ฐานบัวลูกฟักชันบนยกเก็จและ
ประดั บ ด้ ว ยผ้ า ทิ พ ย์ เรื อ นธาตุ ป ระดั บ ซุ้ ม จระน้ า กรอบซุ้ ม เป็ น พญานาค ตรงกลางหน้ า บั น
สันนิษฐานว่าเป็นภาพสลักสถูป ภายในซุ้มจระน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ พระพักตร์
ช้ารุดเสียหายบางส่วน ถัดขึนไปเป็นส่วนรองรับองค์ระฆังที่มุมประดับนาคปักหรือกลีบขนุน แม้
ตรงส่วนนีจะช้ารุดระดับหนึ่ง แต่อาจพอสัน นิษฐานได้ว่าเป็นกลีบขนุน เนื่องจากกึ่งกลางระหว่าง
ส่วนรองรับองค์ระฆังและองค์ระฆังปรากฏบรรพแถลง องค์ระฆังมีเอวคอดตรงส่วนล่างและโป่ง
นูนตรงส่วนบน ประดับลายคล้ายกากบาท ถัดขึนไปเป็นปล้องไฉนซึ่งเป็นลวดบัวลูกแก้วกับหน้า
กระดานสลับกัน รองรับปลียอดขนาดสัน ด้านข้างของสถูปจ้าลองเป็นภาพสลักพัดและฉัตรสามชัน
มีภาพบุคคลก้าลังแสดงความเคารพอยู่ทังสองข้าง
รูปแบบโดยรวมมีความใกล้เคียงกับสถูปจ้าลองส้าริดที่พบในประเทศไทย คือส่วนฐานและ
เรือนธาตุ แต่ก็ปรากฏรายละเอียดที่แตกต่างบางประการ เช่น การประดับกลีบขนุนและบรรพแถลง
ส่วนปล้องไฉนและปลียอดมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับเจดีย์แบบพุกามแท้ยิ่งกว่าสถูปจ้าลองส้าริดที่พบ
ในประเทศไทย การก้าหนดภาพสลักสถูปจ้าลองนียังไม่สามารถก้าหนดได้อย่างแน่ชัด แม้มีรูปแบบ
เดียวกับกลุ่มภาพสลักที่มีอายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 แต่ภาพสลักฉัตรสามชันนันไม่เคยปรากฏ
ในศิลปะเขมรมาก่อนเลย ซึ่งเชื่อว่าพบหลักฐานเก่าสุดในสมัยอยุธยาแล้ว 202 อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาจากรูปแบบศิลปกรรมแล้วจะพบว่ายังมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับกลุ่มภาพสลักที่มีจารึกอยู่
ดังนันจึงอาจก้าหนดให้มีอายุราวปลาวพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา203
3. สรุป
นับว่างานศิลปกรรมในลุ่มน้าเจ้าพระยามีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์แม้จะได้รับอิทธิพลจาก
อาราจั ก รเขมรโบราณมาอย่ างยาวนาน แต่ เมื่ อ ชุ ม ชนโบราณแห่ งต่ างๆ มี ค วามแข็ ง แกร่ง ทาง
การเมือง และต่างก็แสวงหารูปแบบการปกครองในอุดมคติแบบใหม่คือ พุทธศาสนาเถรวาท ชุมชน
ขอขอบคุณข้อมูลที่ได้จากการสนทนาส่วนบุคคลกับ Sirang Leng และทัพพ์ทิวัตถ์ แสงดี
อิทธิพลของลุ่มน้าเจ้าพระยาในเมืองพระนครนันพบหลักฐานเก่าที่สุดในจารึก K.300 เป็นจารึกใน
สมัยพระชัยวรมันปรเมศวร เนือความในช่วงต้นปรากฏค้าว่า “นพศก” ซึ่งเป็นความนิยมในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
เพราะไม่เคยปรากฏในจารึกสมัยเมืองพระนครมาก่อน โปรดดูการก้าหนดอายุของจารึกใน
G. Coedes, Inscriptions du Cambodge vol.4, (Paris : Geuthner, 1928) 254-256. และขอขอบคุณข้อมูล
จากอาจารย์กังวล คัชชิมา อาจารย์ประจ้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ในลุ่ ม น้ าเจ้ า พระยาก็ ไ ด้ ห ยิ บ ยื ม และดั ด แปลงแรงบั น ดาลใจใหม่ ๆ เหล่ านี มาสร้ างสรรค์ ง าน
ศิลปกรรม แต่อย่างไรก็ตามงานศึกษาที่ผ่านมามักกล่าวถึงอย่างพัฒนาการทางรูปแบบโดยสังเขป
เนื่ อ งจากขอบเขตพื นที่ ศึ ก ษาที่ ก ว้ างขวางสวนทางกั บ หลั ก ฐานที่ ป รากฏจ้ านวนน้ อ ย ผู้ วิ จัย จึ ง
พยายามวิเคราะห์องค์ประกอบแต่บะส่วนของงานศิลปรรมให้มีความละเอียดมากขึน โดยอาจสรุป
ได้ดังนี
งานสถาปัตยกรรมที่พบในลุ่มน้าเจ้าพระยาสามารถแบ่งออกเป็น 1) กลุ่มที่ได้รับอิทธิพล
ศิลปะเขมร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับศิลปะเขมรสมัยบายนและหลังบายนหลักฐานที่ปรากฏให้เห็น
อย่างเด่นชัด และแบ่งออกเป็นสองสายพัฒนาการคือ สายพัฒนาการแรก ปรางค์ประธาน วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ ลพบุรี รูปแบบมีความใกล้เคียงกับปราสาทในศิลปะบายนแต่ส่วนยอดมีความเพรียว
มากขึน ลวดลายปูนปั้นได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร แต่ด้วยเทคนิคปูนปั้นจึงมีลวดลายแบบใหม่
เกิดขึน ในขณะที่การสร้างฐานบัวลดหลั่นกันสามชันอาจเป็นความนิยมสัมพันธ์กับกลุ่มปราสาท
สมัยหลังบายน พัฒนาการอีกสายหนึ่งคือกลุ่มปรางค์สามองค์ ซึ่งงต่อมาปรางค์ประธานวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ ลพบุรี ก็ได้รับการดัดแปลงในระยะหลังให้อยู่ในสายพัฒนาการนี
2) อิท ธิพ ลศิล ปะเขมรผสมอิท ธิพ ลศิล ปะหริภุ ญ ชั ย งานศิล ปกรรมในช่ว งเวลานี ยังคง
อิ ท ธิ พ ลของศิ ล ปะเขมรอย่ า งแข็ ง แกร่ ง แต่ ก็ ป รากฏแรงบั น ดาลใจใหม่ จ ากหริ ภุ ญ ชั ย เข้ า มา
ผสมผสาน คือการน้าเจดีย์มาประดับเหนือเรือนธาตุ กลายเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบเขมรแต่มียอด
แบบหริภุ ญ ชัย ดั งปรากฏในสถูป จ้าลองส้าริดหลายองค์ นอกจากนี รูป แบบเจดี ย์ที่ ป รากฏเมื่ อ
ตรวจสอบแล้วกลับพบว่าไม่ได้เป็นอิทธิพลของศิลปะปาละ หรือหากเป็นศิลปะพุกามก็ปรากฏเพียง
ส่วนน้อยไม่ได้ส่งอิทธิพลมาทังหมด แต่อาจเป็นรูปแบบที่ได้รับผ่านศิลปะหริภุญชัยมาก่อนที่จะ
ดัดแปลงเป็นรูปแบบเฉพาะของลุ่มน้าเจ้าพระยาเอง
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บทที่ 6
บทวิเคราะห์และสรุปผล
อิทธิพลของศิลปะเขมรเป็นพืนฐานที่แข็งแกร่งต่อลุ่มน้าเจ้าพระยามาโดยตลอดตังแต่ราว
พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา อิทธิพลองศิลปะบาปวนได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบศิลปะทวารวดี
ต่อมาอิทธิพลของศิลปะนครวัดได้เข้ามาสร้างอิทธิพลอย่างสูง สืบเนื่องมาจนถึงศิลปะบายนในราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 18 อิทธิพลของอาณาจักรเขมรโบราณที่แผ่ขยายเข้ามาในชุมชนโบราณเหล่านี
ล้วนประกอบด้วยปัจจัยที่หลากหลาย ทังเหตุผลทางด้านการเมือง ความพยายามเข้ามามีบทบาทใน
การควบคุมเส้นทางการค้าบนภาคพืนทวีป หรือแม้กระทั่งการเผแผ่ศาสนา ล้วนปรากฏควบคู่กันมา
โดยตลอด ภายหลั งจากที่ อ าณาจั ก รเขมรโบราณเสื่ อ มอ้ านาจลงก็ ยั ง ได้ ทิ งร่ อ งรอยมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ล้าค่านีเอาไว้ ชุมชนโบราณในลุ่มน้าเจ้าพระยาได้โอบอุ้มและสามารถน้าวัฒนธรรม
ดังกล่าวมาพัฒนาสร้างสรรค์ขึนเอกลักษณ์ของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนที่เริ่มมีขนาดใหญ่ขึน มีระบบหรือหน่อวยทางการเมืองที่ซับซ้อนกว่าก่อนหน้า
หลักฐานดังกล่าวปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุจีนที่บันทึกการส่งบรรณาการแก่พระจักรพรรดิจีน ชื่อ
ของนามบ้านเมืองเหล่านันคือ หลอหู เสียน เพชรบุรี เป็นต้น อันล้วนเป็นชื่อของชุมชนโบราณที่ตัง
ถิ่นฐานอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของไทยทังสิน การปรากฏรายชื่อเช่นนีย่อมสะท้อนให้
เห็นถึงความพยายามในการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยชนกลุ่มใหม่ ที่ไม่จ้าเป็นต้องพึ่งพิงกลุ่ม
อ้านาจเก่าอีกต่อไป
ความพยายามเหล่านีสอดคล้องกับการแสวงหาลัทธิความเชื่ อใหม่ๆ หรืออย่างน้อยที่สุด
เป็นความเชื่อพืนฐานที่ได้รับความนิยมมาแต่เดิม น้ามาสร้างความชอบธรรมแก่การสร้างอ้านาจทาง
การเมือง ชุมชนเล่านี เช่น ละโว้ ซึ่งปรากฏรายละเอียดความสัมพันธ์กับหริภุญชัยอยู่บ่อยครังใน
หลักฐานเอกสาร ทังการสครามและเศรษฐกิจ ก็เป็นภาพสะท้อ นความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับงาน
ศิ ล ปกรรมที่ พ บระหว่ างทั งสองพื นที่ พ อสมควร รูป แบบงานศิ ล ปกรรมที่ พ บในภาคกลางเริ่ม
เปลี่ยนแปลงทีละน้อย โดยปรากฏอิทธิพลใหม่ๆ เข้ามาผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการ
แสดงมุทรา พระพุทธรูปทรงเทริดขนนก สถาปัตยกรรมประเภทเจดีย์ที่ปรากฏร่องรอยอยู่ในสถูป
จ้าลองส้าริด รูปแบบที่กล่าวมาเป็นรูปแบบที่หริภุญชัยรับมาจากพุกามก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็น
แบบพืนถิ่นจากนันจึงส่งต่อลงมายังลุ่มน้าเจ้าพระยา
เมื่อหริภุญชัยเริ่มเสื่อมอ้านาจลงจากการแผ่อ้านาจทางการเมืองของพญามังรายในช่วงต้น
พุทธศตวรรษที่ 19 ชุมชนในลุ่มแม่น้าก็ไม่ปรากฏอิทธิพลของหริภุญชัยอย่างเด่นชัดอีกต่อไป ใน
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ขณะเดียวกันก็พัฒนารูปแบบให้มีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าสมัยก่อนหน้า โดยยังคงมีอิทธิพล
ศิลปะเขมรเป็นพืนฐาน เมื่อศูนย์กลางที่เคยเป็นแหล่งแรงบันดาลใจหมดความส้าคัญลง ชุมชนใน
ลุ่มน้าเจ้าพระยาจึงขยายความสนใจออกไปทางด้านตะวันออกและตะวันตก ทางด้านตะวันออกคือ
ปรากฏความสัมพันธ์กับเมืองพระนคร พระพุทธรูปในช่วงสมัยนี เช่น พระพุทธรูปอู่ทองหมวดที่ 1
มีความใกล้ชิดทางด้านรูปแบบเป็นอย่างมากระหว่างทังสองพืนที่ สะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อและ
ความมีเสถียรภาพของกลุ่มนชนชันน้าได้ระดับหนึ่ง
ด้ านตะวั น ตกชุ ม ชนในลุ่ ม น้ าเจ้าพระยาได้ ติ ด ต่ อ กั บ กลุ่ ม มอญ ดั งปรากฏในหลั ก ฐาน
เอกสารที่กล่าวถึงส้านักพระสงฆ์ที่บวชเรียนจากลังกามาตังส้านักที่เมืองพัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่า
เสียดายว่าการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในรัฐมอญปัจจุบันนันแทบไม่มี ข้อมูล
ให้ศึกษาอย่างเพียงพอเลย ต่างจากงานศึกษาของกัมพูชาที่ปรากฏอย่างต่อเนื่อง จึงท้าให้ไม่เห็น
ความสัมพันธ์กับกลุ่มมอญในประเทศพม่ากับชุมชนในลุ่มน้าเจ้าพระยาเท่าที่ควรนัก
การขยายตัวทางด้านความสัมพันธ์ไปทางตะวันออกและตะวันตกที่กล่าวมาข้างต้น เป็น
ภาพสะท้อนการมีทรัพยากร และความมั่งคั่งอย่างล้นเหลือที่จะสามารถแสวงหาลัทธิความเชื่อมา
สนองความต้องการในการเสริมสร้างสิทธิธรรมของกลุ่มชนของตนเองได้ ซึ่งในขณะเดียวกันก็แผ่
อิทธิพลทางด้านการเมืองไปด้วยกันอย่างแนบเนียน ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ชุมชนในลุ่มน้า
เจ้าพระยาเริ่มแสวงหาความบริสุทธิ์ในลัทธิความเชื่อมากยิ่งขึน เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอกย้า
อ้านาจความชอบธรรมเหนือพืนที่อื่นๆ ที่มีความเชื่อแบบเดียวกัน จึงเริ่มหันเหความสนใจไปยัง
ลังกาอั น เชื่ อ ว่าเป็ น ดิ น แดนที่ บ ริสุ ท ธิ์ ข องพุ ท ธศาสนา อย่ างไรก็ ต าม แม้ ว่ าลั งกาในช่ ว งเวลานี
ประสบความวุ่นวายทางการเมืองจากการแย่งชิงอ้านาจระหว่างเชือพระวงศ์รวมถึงการรุกรานจาก
คนต่างถิ่น แต่ในบางช่วงเวลาก็ปรากฏความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอยู่ ชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยาอาจจะ
ได้เริ่มมีโอกาสติดต่อกับลังกาในช่วงศตวรรษนี ในทางตรงกันข้ามกลับได้รับอิทธิพลทางด้าน
ศิลปกรรมน้อยมาก เนื่องเพราะไม่ปรากฏการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าเท่าใดนักใน
ลังกา อิ ท ธิพ ลเท่ าที่ ป รากฏคื อการสร้างพระรัศมี ท รงเปลวเพลงเตี ยๆ ซึ่ งต่ อมาชุ ม ชนในลุ่ ม น้ า
เจ้าพระยาได้ดัดแปลงให้พระรัศมียืดสูงขึนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับกับพระพุทธรูปส้าริดขนาด
ใหญ่ ที่ ส ร้างขึนในปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 19 คื อหลวงพ่ อโตวั ดพนั ญ เชิง รูป แบบดังกล่าวน่ าจะ
อิทธิพลไปยังสมัยอยุธยาตอนต้นด้วย เช่น เศียรพระธรรมิกราช เป็นต้น
หลักฐานงานศิลปกรรมที่ ห ลงเหลืออยู่จึงล้วนเป็ น ภาพสะท้ อนของความมั่งคั่งทางภู มิ
ปัญญาของลุ่มน้าเจ้าพระยาที่สั่งสมเรื่อยมาจากชุมชนหรือศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่อยู่โดยรอบ
ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์ภาคพืนทวีปจึงค่อยๆ จึงเป็น
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โอกาสที่เอืออ้านวนในการซึมซับวัฒนธรรมเหล่านัน ค่อยๆพัฒนาก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของ
ตนเอง และส่งผลต่อเนื่องไปสู่การสถาปนากรุงศรีอยุธเป็นราชธานีบนลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง
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ภาคผนวก

ภาพลายเส้นที่ 1 แผนผังของศาสนสถานหมายเลข 1 เมืองโบราณเมืองสิงห์
พิสนุพงศ์ (บรรณาธิการ), หนังสือน้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัด กาญจนบุรี, 42.)

ภาพลายเส้นที่ 2 ภาพสันนิษฐานแผนผังของศาสนสถานที่สร้างขึนในราวพุทธศตวรรษที่ 18
(ที่มา : ดัดแปลงจาก ปติสร เพ็ญสุต, “ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัด
ราชบุรี”, 66 รูปที่ 50)
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ภาพลายเส้นที่ 3 แผนผังปราสาทตาม ประเทศกัมพูชา
(ที่มา : สรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล, 30ปราสาทขอมในเมืองพระนคร, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2551), 356.)

ภาพที่ 1 ปราสาทพระปรางค์สามยอด ต้าบลท่าหิน อ้าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
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ภาพที่ 2 โคปุระปราสาทพระขรรค์

ภาพที่ 3 ประติมากรรมพระอวโลกิเตศวร และพระนางปรัชญาปรมิตา พบที่โบราณสถานหมายเลข
2 ที่ปราสาทเมืองสิงห์ จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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ภาพที่ 4 ประติมากรรมพระอวโลกิเตศวร พบที่ แหล่งโบราณคดีเนินทางพระ จังหวัดสุพรรณบุรี
(ที่มา : พจนก กาญจนจันทร (และอื่นๆ), รายงานวิจัยการส้ารวจวัฒนธรรมโบราณ บน ลุ่มน้าแม่กลอง-ท่าจีน
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18), 46 รูป 3.11)
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ภาพที่ 5 ประติมากรรมพระอวโลกิ เตศวร พบที่ปราสาทพระขรรค์ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณ์
กีเมต์ ประเทศฝรั่งเศส

ภาพที่ 6 ประติมากรรมพระอวโล กิเตศวรสมัยหลังบายน
(ที่มา : มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 358, รูปที่ 219. )
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ภาพที่ 7 พระพุทธรูปสมัยหลังบายนราว ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 พบที่ปราสาทพระขรรค์
(ที่มา : https://commons. wikimedia.org/wiki/File:Buddha-preah_ kahn.jpg)

ภาพที่ 8 ปูนปัน้ ศีรษะบุคคลที่ปราสาทเมืองสิงห์
(ที่มา : กรมศิลปากร, เมืองสิงห์และปราสาท เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี, 62-63.)
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ภาพที่ 9 ปูนปัน้ ศีรษะบุคคลที่แหล่งโบราณคดีเนินทางพระ
(ที่มา : พจนก กาญจนจันทร, รายงานวิจัยการส้ารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน้าแม่ กลอง-ท่าจีนในช่วงพุทธ
ศตวรรษ ที่ 16-18), 45 รูป 3.10C)

ภาพที่ 10 ปูนปั้นศีรษะบุคคลแสดงร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดี พบทีป่ ราสาทเมืองสิงห์
และพระปฐมเจดีย์
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ภาพที่ 11 ภาพสลักพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ ปราสาทพระขรรค์
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ภาพที่ 12 ภาพสลักพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ ปราสาทบันทายฉมาร์

ภาพที่ 13 ภาพสลักพระพุทธรูปที่ปราสาทพระขรรค์แห่งก้าปงสวาย
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ภาพที่ 14 พระพุทธรูปนาคปรก พบที่ หลุมขุดค้นที่ปราสาทบายน โดยนักวิชาการ ส่วนใหญ่เชื่อว่า
คือพระประธานประจ้าปราสาทบายน
(ที่มา : cliché EFEO, fonds Cambodge INVLU6112)
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ภาพที่ 15 พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยส้าริด จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ภาพที่ 16 กุณฑลปลายงอนในพระพุทธรูป ทรงเครื่องศิลปะหริภุญชัย

98

ภาพที่ 17 พระพุทธรูปทรงเครื่อง จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติพระนคร
(ที่มา : พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะ ไทย, 361, ภาพที่ 2.378)

ภาพที่ 18 พระพทุธรปูปางประทานอภัย แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

99

ภาพที่ 19 เศียรพระพุทธรูปหินทราย จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นารายณ์ราชนิเวศน์

ภาพที่ 20 เศียรพระพุทธรูปส้าริด จัดแสดง อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
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ภาพที่ 21 เศียรพระพุทธรูปส้าริด จัดแสดง อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ภาพที่ 22 พระพุทธรูปส้าริดประดับสถูป จ้าลอง จัดแสดอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินารายณ์ราช
นิเวศน์

101

ภาพที่ 23 พระพุทธรูปส้าริด จัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ภาพที่ 24 พระพุทธรูปส้าริด จัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
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ภาพที่ 25 พระพุทธรูปส้าริด จัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ภาพที่ 26 พระพทุธรปูตรกีายทรงเทรดิขนนก ส้าริด พบที่จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
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ภาพที่ 27 เทริดพระพุทธรูปศิลปะปาละ
(ที่มา : https://www.khanacademy.org )

ภาพที่ 28 .1 พระพุทธรูปที่อานันทเจดีย์
(ที่มา : commons.wikimedia.org)
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ภาพที่ 28.2 : ภาพสลักพุทธประวัติที่อานันท เจดีย์ ลายดอกไม้กลมทีแ่ ทรกในตาบปรากฏ ศิลปะ
พุกามก่อนที่จะส่งต่ออิทธิพลไปยังหริภุญชัย
(ที่มา : G.H. Luce, Old Burma-Early Pagan Vol.3, pl.279d)
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ภาพที่ 29 เทริดพระพุทธรูปศิลปะหริภุญชัย พบที่เวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่ มีลายดอกไม้ กลม
อยู่ในแผ่นตาบ
(ที่มา : ศรีศักร วัลลิโภดม, “เวียงมโน”, ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม, ๒๕๒๑)
น.๗๒.)

ภาพที่ 30 พระพุทธรูปทรงเครื่อง ศิลปะพุกามตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 19
(ที่มา : http://collections.lacma.org/node/249006)
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ภาพที่ 31 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ส้าริด จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
.

ภาพที่ 32 พระพุทธรูปทรงเทริดขนนก จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ จิม ทอมป์สัน
(ที่มา : พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 362, ภาพที่ 2.379)
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ภาพที่ 33 พระพุทธรูปทรงเทริดขนนก พบในประเทศกัมพูชา พบที่จังหวัดก้าปงธม
(ที่มา : Tun Puthpiseth, “Tracing the roots of Buddhism in Cambodia”)

ภาพที่ 34 พระพุทธรูปทรงเทริดขนนก พบในประเทศกัมพูชา พบที่จังหวัดเสียบเรียบ
(ที่มา : Tun Puthpiseth, “Tracing the roots of Buddhism in Cambodia”)
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ภาพที่ 35 พระพิมพ์พระพุทธรูปทรงเทริดขนนก ประทับใต้ปราสาทแบบเขมร
(ที่มา : สุรพล ด้าริห์กุล, ประวัติศาสตร์และศิลปะหริภุญไชย, 167.)

ภาพที่ 36 พระพิมพ์ที่มีพระรัศมีทรงกรวย และประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร
(ที่มา : สุรพล ด้าริห์กุล, ประวัติศาสตร์และศิลปะหริภุญไชย, 167.)
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ภาพที่ 37 ภาพสลกัพระพทุธรปูปางมารวิชัย พบที่ระเบียงพระพัน
(ที่มา : efeo/collection/ CAM18971-a2 )

ภาพที่ 37.2 : จารึก K. 294 ที่อยู่ด้านหลังภาพ สลัก
(ที่มา : efeo/collection/ CAM18971-a3 )
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ภาพที่ 38 ภาพสลักพระพุทธรูปปางมาร วิชัยพบที่ระเบียงพระพัน พระเกศาขมวดเป็น ก้นหอย
ขนาดเล็ก
(ที่มา Sirang Lang)

ภาพที่ 39 ภาพสลักพระพุทธรูปปางมารวิชัย พบที่ระเบียงพระพัน พระเกศาถักเป็นเส้น
(ที่มา : efeo/collection/CAM19559-a3)
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ภาพที่ 40 ภาพสลักพระพุทธรูปปางมารวิชัย พบที่ระเบียงพระพัน พระอุษณีษะเป็นกลีบบัวซ้อนชัน
สืบเนื่องมาจากศิลปะแบบบายน
(ที่มา : efeo/collection/CAM19559-a1)

ภาพที่ 41 ภาพสลักพระพุทธรูปที่ปราสาท พระป่าเลย์ไลยก์
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ภาพที่ 42 ภาพสลักพระพุทธรูปที่ปราสาทโตป ตะวันตก
(ที่มา : efeo/collection/CAM01475)

ภาพที่ 43 พระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่ 1 พบ ที่จังหวัดชัยนาท

113

ภาพที่ 44 ภาพสลักพระพุทธรูปที่พบจารึก K. 930 สมัยพระเจ้าศรีนทรวรมัน
(ที่มา Ludivine Provost-Roche, “Nouvelles perspectives pour la connaissance de l’histoire de la fin de la période
angkorienne au Cambodge : notes sur quelques bas-reliefs de la galerie intérieure du Bayon”, 47, fig 3. )

ภาพที่ 45 ปราสาทโตนดชุม คางเชงิ” (ปราสาทโตนดชมุทศิ เหนือ)
(ที่มา http://cisark. mcfa.gov.kh)

114

ภาพที่ 46 พระพุทธรูปหินทราย ปราสาทจตุมุขแห่งพระขรรค์ก้าปงสวาย
(ที่มา Sirang Leng)
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ภาพที่ 47 ภาพสลักพระพุทธรูปสมัยอนุราธปุระตอนปลาย

ภาพที่ 48 พระพทุธรูปส้าริดสมัยโปโลนนารวุะ 113E
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ภาพที่ 49 พระพุทธรูปส้าริดสมัยแบ่งแยก อาณาจักร 141G

ภาพที่ 50 พระพุทธรูปส้าริดสมัยแบ่งแยก อาณาจักร ทรงรัศมีเริ่มอยู่ในทรงคดโค้ง

117

ภาพที่ 51 รูปแบบพระรัศมี ในศิปะพุกาม
(ที่มาhttp://antique-burma.blogspot.com)

ภาพที่ 52 พระพุทธรูปส้าริด พบที่วัดมหาธาตุ สรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท จัดแสดงอยู่ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

118

ภาพที่ 53 เศียรพระพุทธรูปหินทราย พบที่ปราสาทโตปตะวันตก
(ที่มา : Nara National Research Institute for Cultural Properties, Western Prasat Top Ste Survey Report on Joint
Research for the Protection of the Angkor Historic Site, 135, fig. 279. )

ภาพที่ 54 จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอนปราบช้างนาฬาคิรีที่วิหารโลกะเตะปานห์
(ที่มา ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ศิลปะในประเทศพม่า, , 220, ภาพที่ 6.118 )

119

ภาพที่ 55 ภาพสลักพุทธประวัติตอนป่าเลย์ไลย์บนหน้าบันเหนือประตูปีกทิศ เหนือ
ที่ปราสาทพระป่าเลย์ไลยก์

ภาพที่ 56 หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง
(ที่มา : commons.wikimedia.org)

120

ภาพที่ 57 พระพุทธรูปส้าริดสมัยแบ่งแยก อาณาจักร พบที่วิหารลังกาติลก 141F

ภาพที่ 58 พระพุทธรูปส้าริดแบบอู่ทองหมวด ที่ 2 จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

121

ภาพที่ 59 พระพิมพ์แบบโปโลนนารุวะหรือหลวงพ่อจุก ส่วนหนึ่งจัดแสดง อยู่ใน
พิพธิ ฑภัณฑสถานแห่งชาติ นารายณ์ราชนิเวศน์

ภาพที่ 60 พระพิมพ์แสดงปางมารวิชัยหรือพระหูยาน ส่วนหนึ่งจัดแสดงอยู่
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นารายณ์ราชนิเวศน์

122

ภาพที่ 60.2 : พระพิมพ์แสดงปางมารวิชัย มีรัศมีเป็นเปลวเพลิง เตียๆ
เอือเฟื้อภาพโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นารายณ์ราชนิเวศน์

ภาพที่ 61 ปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

123

ภาพที่ 62 พระพิมพ์แสดงภาพปราสาท วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี
จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นารายณ์ราชนิเวศน์

ภาพที่ 63 ภาพฐานเจดีย์หมายเลข 13 เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

124

ภาพที่ 64 สถูปจ้าลองส้าริดองค์ที่หนึ่ง พบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
(ที่มา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นารายณ์ราชนิเวศน์)

ภาพที่ 65 สถูปจ้าลองส้าริดองค์ที่หนึ่ง พบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
(ที่มา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นารายณ์ราชนิเวศน์)

125

ภาพที่ 66 สถูปจ้าลองส้าริดองค์ที่สาม พบที่จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
(ที่มา พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 377)

126

ภาพที่ 67 สถูปจ้าลองส้าริดองค์ที่สี่ พบที่จังหวัดลพบุรี
(ที่มา มนัส โอภากุล, พระกรุเมืองสุพรรณ, ไม่มีเลขหน้า)

127

ภาพที่ 68 ฐานประติมากรรมส้าริด ศิลปะเขมรแบบนครวัด
(ที่มา https://www.asianart.com/gandhara/large/khmer_lakshmi_01.jpg)

ภาพที่ 69 เจดีย์ชเวซิกอง

128

ภาพที่ 70 เจดีย์ธรรมยาซิกา

ภาพที่ 71 ตัวอย่างเจดีย์ที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะปาละในพุกาม เจดีย์ Sein Nyet Nyima

129

ภาพที่ 72 เจดีย์เชียงยัน บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล้าพูน

ภาพที่ 73 สถูปจ้าลองบนประภามณฑลของพระพุทธรูปส้าริด
(ที่มา Somkiart Lopetcharat, Lobburi and Thavaravadi Sculpture in Thailand, 150A)

130

ภาพที่ 74 เจดีย์บริวาร วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย

ภาพที่ 75.1 เจดีย์บริวาร บริเวณเทพประนม เมืองนครธม

131

ภาพที่ 75.2 : ชินส่วนเจดีย์พบที่ปราสาทโตปตะวันตก

ภาพที่ 76 สถูปิกะทรงหม้อน้า เจดีย์ชเวซิกอง

132

ภาพที่ 77 ภาพสลักสถูปจ้าลอง พบที่เมืองพระนคร
(ที่มา http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection ค้าค้น CAM18748)
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