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    วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทําการศึกษาพระพิมพดินเผาสมัยทวารวดี ที่พบตามชุมชน
โบราณในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ทั้งที่ไดจากการขุดคนและที่เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
และพิพิธภัณฑของเอกชน ทั้งนี้เพื่อแปลความเกี่ยวกับคติความเชื่อทางศาสนาของชุนโบราณในบริเวณนี้ ในชวง
เวลาที่วัฒนธรรมทวารวดีเจริญรุงเรือง (พุทธศตวรรษที่ 12-16) 

    จากการศึกษาพบวา พระพิมพดินเผาที่พบในบริเวณดังกลาว สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม คือ กลุม
ที่ 1. พระพิมพรูปพระพุทธรูปองคเดียว, กลุมที่ 2. พระพิมพรูปพระพุทธรูปประกอบกับรูปสถูป, กลุมที่ 3. พระ
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หลายองค และกลุมที่ 5. พระพิมพรูปอื่นๆที่ไมใชพระพุทธเจา 
     จากการเปรียบเทียบพบวา พระพิมพเหลานี้แบงออกไดเปน 2 สมัย คือ ยุคแรก เปนพระพิมพที่ไดรับ
อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบอมราวดี คุปตะ และหลังคุปตะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 ซึ่งมีความสัมพันธ
ทางดานรูปแบบกับพระพิมพในคาบสมุทรภาคใต และพระพิมพสมัยทวารวดีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวน
ยุคที่สอง เปนพระพิมพที่ไดรับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปาละ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ซึ่งมีความสัมพันธ
ทางดานรูปแบบกับพระพิมพในประเทศพมา และพระพิมพสมัยหริภุญชัยทางภาคเหนือ 
     จากการวิเคราะหตีความพบวา พระพิมพเหลานี้สรางขึ้นโดยคติความเช่ือทางพุทธศาสนา ทั้งที่เปน
นิกายเถรวาทและนิกายมหายาน ดวยวัตถุประสงคเพื่อการทําบุญและสืบตออายุพุทธศาสนา พระพิมพบางแบบก็
เปนสิ่งที่คิดประดิษฐขึ้นเปนเอกลักษณเฉพาะของดินแดนแถบนี้ โดยอาศัยเรื่องราวคัมภีรของพุทธศาสนาทั้ง 2 
นิกายดังกลาว และยังมีพระพิมพบางแบบที่บงช้ีวา มีการหยิบยืมรูปแบบคติความเช่ือของนิกายมหายาน ไปใชใน
นิกายเถรวาทดวย พระพิมพเหลานี้จึงเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา ชุนชนโบราณสมัยทวารวดีในเขตลุมแมน้ํา
แมกลองและทาจีน มีการนับถือพุทธศาสนาทั้ง 2 นิกาย และในบางครั้งก็มีการผสมผสานคติความเชื่อของทั้ง 2 
นิกายเขาดวยกัน อีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธกับพุทธศาสนาในดินแดนใกลเคียง ทั้งในภูมิภาคอื่นของประเทศ
ไทย และประเทศเพื่อนบาน ที่อยูในชวงเวลารวมสมัยกันดวย แตอยางไรก็ตาม พุทธศาสนานิกายเถรวาทก็คงเปน
นิกายหลัก ที่นิยมนับถือกันในชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในบริเวณแถบนี้ มากกวานิกายมหายาน แมวาจะปรากฏ
หลักฐานการเจริญขึ้นของทั้ง 2 นิกายนี้พรอมกันก็ตาม 
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    This thesis is intended to study votive tablets of Dvaravati period which were found from the area 

of  Mae-klong and Tha-Chin Basin. These votive tablets were excavated and kept in national museums and 
private collections. This study also aims to interpret the religious beliefs of the ancient community in this area 
during the prosperity of Dvaravati period (7-11 century A.D.) 

    Votive tablets in this area can be divided into 5 groups; group 1. votive tablets showing single 
Buddha, group 2. votive tablets showing Buddha and stupas, group 3. votive tablets showing Buddha and 
attendants, group 4. votive tablets showing multiple Buddha and group 5.votive tablets showing Others.  

     From the studying, these 5 groups of votive tablets could be dated for 2 periods.  The first period 
of votive tablets was influenced by the Amaravati, Gupta and Post-Gupta style around 7-9 century A.D.  The 
style of first period of votive tablets was related to those found in the Southern Peninsular and Dvaravati votive 
tablets found in the Northeastern Thailand.  The second period of votive tablets was influenced by the Pala style 
around 10-11 century A.D.  The style of second period votive tablets was related to those found in Burma and 
Haripunjaya in the Northern Thailand. 

    The results of study found that these votive tablets were made by the Theravada and Mahayana 
Nikaya beliefs in order to make merits and to renew Buddhism. Some votive tablets were made as the identity 
of the area based on the both Nikaya of  Buddhism. Some votive tablets indicate the imposition of Mahayana 
beliefs in the Theravada beliefs. Those votive tablets are the evidence that the ancient communities during 
Dvaravati period in this Basin believed in Buddhism in both branches and sometime these was the mixture 
beliefs of these branches. It also indicated the relationship of Buddhist beliefs with neighbouring regions in 
Thailand and neighbouring countries in contemporary period. However, the Theravada Nikaya was the 
dominant belief in the ancient Dvaravati community, even though the progress of these two branches was found. 
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อาจารยสมิทธิ ศิริภัทร อาจารยประอร ศิลาพันธุ ที่ชวยช้ีแนะแนวทางในการศึกษาเสมอมา  

     นอกจากนี ้ ผูเขียนไดรับความชวยเหลือเปนอยางดใีนการเก็บขอมลู จากหนวยงานของ
กรมศิลปากรหลายแหง ซ่ึงตองขอขอบพระคุณไวที่นี ้ ไดแก คุณสุบงกช ธงทองทพิย ผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง คุณอุษา งวนเพียรภาค หัวหนาพพิธิภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม
เจดีย คุณพูลศรี จีบแกว หวัหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ภณัฑารกัษ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาตหิริภุญชัย คุณลักษณ บุญเรือง คุณสําเนา จาดทองคํา คุณดิษพงศ เนตรลอม
วงศ รวมทั้งพี่ๆ เพื่อนๆนองๆในกรมศิลปากรอีกหลายทานที่มิไดเอยนามไว ณ ที่นี้  

     ผูเขียนขอขอบพระคุณ อาจารยปเตอร สกิลล่ิง นักวิจยัของสมาคมบาลีปกรณ เปนอยาง
ยิ่งที่กรุณาอานจารึกภาษาบาลี และชี้แนะขอมูลทางพุทธศาสนาเปนอันมาก อีกทั้งขอขอบพระคุณ 
คุณราฆพ บัณฑิตย อาจารยรุงโรจน ภิรมยอนุกูล คุณสขุกมล วงศสวรรค คุณปฐยารัช ธรรมวงษา
คุณสุนันทา เงนิไพโรจน รุนพี่ผูมีน้ําใจเปยมลน และเปนกําลังใจใหนองๆทํางานอยางไมทอถอย 

     อีกทั้งเพื่อนๆและนองๆทั้งรุนปริญญาตรีและปริญญาโท ที่เปนกําลังสําคัญใหทํางานชิ้น
นี้สําเร็จลุลวงไปได ซ่ึงตองขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ ไดแก อาจารยศานติ ภักดีคํา อาจารยรุงโรจน ธรรม
รุงเรือง อาจารยเชษฐ ตงิสัญชลี นวลพรรณ บุญธรรม วิริยา อุทธิเสน วาทินี คุมแสง ศุภรัตน ตี่คะกลุ  

     ผูเขียนขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อนุมัติทนุสนับสนุนการทํา
วิทยานิพนธ และอํานวยความสะดวกในการศึกษาระดับปริญญาโทของผูเขียนตลอดมา 

     สุดทายนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดาและมารดาอันเปนที่รักยิ่งของลูก ที่สงเสริม
สนับสนุนการศึกษาของลูกมาตลอดโดยไมเคยขัดของ ทั้งยังคอยใหกาํลังใจอันยิ่งใหญ และสนบั 
สนุนทุนทรัพยในการศึกษาเสมอมา ซ่ึงผูเขียนถือวากําลังใจนี้เปนสิ่งที่ลํ่าคาที่สุดในชีวติ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

                    ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน         ครอบคลุมพื้นที่บริเวณดานตะวันตกของลุมแมน้ําเจา 
พระยา ตั้งแตจังหวดักาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม มาจนถึงจังหวัดสุพรรณบุรี สภาพภมูิประเทศ
สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุมกวางขวาง มีลําน้ํานอยใหญไหลผานหลายสาย บางสวนของพื้นที่ราบนี้ก็
มีภูเขาขนาดยอมกระจายอยู ลักษณะพื้นที่ดังกลาวนี ้ ถือวาเปนทําเลที่เหมาะสมสําหรับการตั้งถ่ิน
ฐานของชุมชนโบราณ เพราะมีความอุดมสมบูรณ และมีเสนทางน้าํเปนเสนทางติดตอคาขายกบั
ภูมิภาคอื่นๆได ลําน้ําใหญทีสํ่าคัญในบริเวณนี้ไดแก                                                             
      แมน้ําแมกลอง มีจุดเริ่มตนตั้งแตตําบลปากแพรก อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบรีุ  ที่ซ่ึง
แมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ําแควใหญและแมน้าํแควนอยมาบรรจบกัน  เกิดเปนแมน้ําสายใหญคือ แมน้ํา
แมกลอง  ซ่ึงไหลมายังอําเภอทามวง  ทามะกา  เขาสูจังหวัดราชบุรีทีอํ่าเภอบานโปง  ตอลงมายัง
อําเภอโพธาราม ผานตัวเมืองราชบุรี  กอนจะไหลออกอาวไทยที่จังหวดัสมุทรสงคราม 
      แมน้ําทาจนี แยกจากแมน้ําเจาพระยาดานตะวันตกทีจ่ังหวดัชัยนาท ไหลลงมาทางทิศใต
เขาสูเขตจังหวดัสุพรรณบุรี ผานอําเภอเดิมบางนางบวช สามชกุ ศรีประจันต ผานตวัเมืองสุพรรณ 
บุรี แลวไหลตอลงมายังจังหวัดนครปฐม ผานอําเภอบางเลน นครชัยศรี สามพราน กอนที่จะไหลไป
ออกอาวไทยทีจ่ังหวดัสมุทรสาคร 
      นอกจากนีแ้นวชายฝงทะเลเดิมสมัยโบราณ กย็ังเวาลึกเขาไปในแผนดินมากกวาปจจุบัน 
ซ่ึงทําใหชุมชนโบราณตางๆมีทางออกสูทะลไดสะดวก และใชเปนเสนทางติดตอกับดินแดนอืน่ๆ 
      ชวงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร แหลงโบราณคดีหลายแหลงในบริเวณแถบนี้ เร่ิมมีบท 
บาทเปนศูนยกลางการคาที่ติดตอคาขาย หรือแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชนที่ใกลเคยีงในภูมภิาคเดียว 
กันและชุมชนที่หางไกลโพนทะเล1 ชุมชนโบราณบางแหงในบริเวณแถบนี้มีการขยายตัวและพัฒนา
เปนชุมชนเมืองในสมัยทวารวดี และยังปรากฎรองรอยหลักฐานเกี่ยวกับความเจริญทางดานการคา 

                                                  
     1 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวด ี: การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด ี

(กรุงเทพฯ: อักษรสมัย, 2542), 95. 
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ศาสนาและศิลปกรรมมาจนทุกวันนี้ ชุมชนโบราณที่สําคัญสมัยทวารวดีในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง
และทาจีน มดีงัตอไปนี ้
เมืองนครปฐม 
      เมืองนครปฐม ตั้งอยูในที่ราบลุมมีแมน้ําทาจีนไหลผานทางดานตะวันออก ผังเมืองเปน
รูปสี่เหล่ียมผืนผามุมมน เนือ้ที่ประมาณ 2,158 ตารางกิโลเมตร มีคูน้ําคันดินลอมรอบ ดานตะวันออก
มีคลองบางแกว เปนลําน้ําทีเ่ชื่อมตอไปยังแมน้ําทาจนีได และคงเปนทางออกสูทะเลในสมัยโบราณ 
เมืองโบราณแหงนี้มีศาสนสถานสําคัญภายในเมืองคือเจดยีจุลปะโทน ดานนอกเมอืงก็มีวัดพระเมรุ
และพระปฐมเจดีย จากการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานตางๆในชวงหลายปที่ผานมา ไดคนพบ
หลักฐานทางโบราณคดีเปนจํานวนมาก เชน ธรรมจักรศิลา ตราประทับ ลูกปด พระพุทธรูปและพระ
พิมพแบบตางๆ เปนตน ส่ิงที่คนพบเหลานี้ลวนสรางขึ้นดวยฝมือชางที่ประณีตและมีเปนจํานวนมาก 
บงบอกถึงความสําคัญของเมืองนครปฐม ในฐานะของเมืองทาและศนูยกลางทางพทุธศาสนา สมัย
ทวารวดไีดเปนอยางดี  นําไปสูสมมติฐานของนักวิชาการที่วาเมืองโบราณแหงนี้ นาจะมีบทบาทเปน
เมืองหลวงและเมืองทาสําคัญของรัฐทวารวดียุคหลัง ในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-162 
แหลงโบราณคดีพงตึก  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
      พงตึก เปนชุมชนโบราณที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ ตั้งอยูบนฝงขวาของแมน้ําแมกลอง 
ซ่ึงที่ชุมชนโบราณนี้ ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการติดตอคาขายกับตางประเทศ มาตั้งแตสมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร ศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดทําการสํารวจเดือนสิงหาคม พ.ศ.2470 พบโบราณวัตถุ
หลายรายการ เชน พระพุทธรูปสําริด พระพิมพ เปนตน โบราณวัตถุช้ินสําคัญ คือ ตะเกียงสําริด
แบบโรมัน ซ่ึงนาจะเปนสินคาแบบโรมัน ที่นําเขามายงัดินแดนแถบนี้โดยพอคาตางชาติดวย ใน
เดือนเดยีวกันนี้ ศาสตราจารยยอรช เซเดสก็เร่ิมทําการขดุคนและขุดแตงตามจุดตางๆ ในเขตบานพง
ตึกนี้ พบหลักฐานสําคัญหลายอยาง เชน บริเวณโบราณสถานในสวนกลวย ทีซ่ึ่งเคยพบตะเกียง
โรมันมาแลว  ก็พบวามกีารฝง “นิมิต” ที่คลาย ๆกับการวางศิลาฤกษ  เปนตน โบราณสถานอื่น ๆ ที่
คนพบในเวลานั้น ก็มีโบราณสถานใกลศาลเจาที่เปนฐานอาคารศิลาแลงรูปสี่เหล่ียมผืนผาคลายกับที่
พบในเกาะลังกา โบราณสถานบานนายมาที่ผังเปนทรงสี่เหล่ียมจัตุรัสกับทรงกลม หลักฐานตางๆ 
บงบอกวา พงตึกเปนชุมชนสําคัญที่ตั้งอยูบนเสนทางการคาโบราณ และเปนจุดแวะพักระหวางทาง 

                                                  
     2 เร่ืองเดียวกัน, 101. 
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จากเมืองสําคัญๆ ในชวงเวลานั้นอีกดวย 3   ตอมาในป พ.ศ.2478 มีการขุดคนและขดุแตงเพิ่มเติมที่ 
พงตึก โดยนายควอริช เวลส ซ่ึงครั้งนั้นก็ไดคนพบโบราณสถานผังรูปหกเหลี่ยม และรองรอยของ
อัฒจันทรแบบอินเดียที่โบราณสถานอีกแหงหนึ่งดวย4 
      ปจจุบันยังมีโบราณวัตถุบางสวนที่ไดคนพบในภายหลัง เชน เทวรูปพระนารายณศิลา  
พระพิมพดินเผาแบบตาง ๆ เปนตน  ถูกเก็บรักษาไวทีพ่ิพิธภัณฑวดัดงสัก  ซ่ึงอยูในบริเวณชุมชน
โบราณพงตึกนั่นเอง 
เมืองอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบรีุ 
      เมืองอูทอง ตั้งอยูในเขตอําเภออูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี ทําเลที่ตัง้ของเมืองเปนที่ราบมี
ภูเขาขนาดเลก็อยูทางดานตะวันตก มีลําน้ําจรเขสามพันซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ําทาจีน ไหลผาน
ทางดานตะวันออก ผังเมืองเปนรูปยาวรีขนาดประมาณ 1,700 x700 เมตร มีคูน้ําและคันดินลอมรอบ 
จากการสํารวจของกรมศิลปากรพบวา มีโบราณสถานกระจายอยูทั่วทัง้ในเมืองและนอกเมือง ไม
นอยกวา 20 แหง ไดทําการการขุดแตงและบูรณะไปบางแลวบางสวนในชวง พ.ศ.2506-2509 ซ่ึง
คร้ังนั้นมีการคนพบหลักฐานทางโบราณคดีเปนจํานวนมาก เชน ลูกปด เหรียญเงิน ตราประทับ 
พระพุทธรูป ประติมากรรมรูปเคารพ พระพิมพแบบตางๆ เปนตน หลักฐานหลายอยางเปนสินคา
จากตางประเทศ บงชี้ถึงความเปนเมืองทาสําคัญในสมัยโบราณของเมืองอูทอง ศาสตราจารยฌอง 
บวสเซอลีเยร ถึงกับเสนอทฤษฎีวา เมืองอูทองนาจะเคยเปนราชธานีของอาณาจักรฟนูันดวยซํ้าไป5 
      เมืองอูทองนี้เปนที่สนใจในวงวิชาการเสมอมา จากการศึกษาที่ผานมาสรุปไดวา เมืองอู
ทองมีการติดตอกับดินแดนภายนอก มาตัง้แตชวงสมัยแรกเริ่มประวัตศิาสตร เร่ือยมาจนถึงสมัย
ทวารวด ีโดยเฉพาะการติดตอกับอินเดยีในยุคอินโด-โรมัน เนื่องจากตั้งอยูบนเสนทางการคาโบราณ
ที่สําคัญ บทบาทของเมืองอูทองมิไดจํากดัอยูเพยีงการเปนเมืองทาเทานั้น หากแตยังเปนศูนยกลาง
ทางพุทธศาสนาที่สําคัญในสมัยทวารวด ี เปนแหลงทีรั่บอิทธิพลพุทธศาสนาแบบตางๆ จากหลาย

                                                  
     3  ยอรช เซเดส, “การขุดคนที่พงตึกและความสําคัญตอประวัติศาสตรสมัยโบราณแหง

ประเทศไทย,” ทรงแปลโดย หมอมเจาสภุทัรดิศ ดิศกุล, ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ การขุด
คนที่พงตึก ศลิปะไทยสมัยสุโขทัย ราชธานีรุนแรกของไทย, (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 
2526), 51-73.    

     4 H.G. Quaritch Wales, Dvaravati : The earliest Kingdom of Siam (London : 
Bernard Quaritch, 1969), 66-67.                                                         
                   5  ฌอง บวสเซอลีเยร, “ทฤษฎีใหมเกีย่วกับสถานที่ตั้งอาณาจักรฟนูัน,” ทรงแปลโดย 
หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, โบราณวิทยาเรือ่งเมืองอูทอง (พระนคร : ศวิพร, 2509), 8-9. 
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ภูมิภาคของอนิเดีย และถือวาเมืองอูทองนี้นาจะมีบทบาทเปนเมืองหลวงของรัฐทวารวดใีนยุคแรก 
ชวงราวพุทธศตวรรษที่ 9-13 ดวย6 
เมืองราชบุรี 
      เมืองราชบุรี ตั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลองดานตะวันตก แผนผังเมืองเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา 
กวาง 750 เมตร ยาว 2,250 เมตรโดยประมาณ ตัวเมืองลอมรอบดวยกําแพงสามดาน ยกเวนดานทิศ
ตะวนัออกที่ใชแมน้ําแมกลองเปนคูเมือง ภายในตวัเมอืงมีวัดมหาธาตุ เปนปูชนยีสถานกลางเมือง  
เมืองราชบุรีคงจะมีรองรอยหลักฐาน มาตั้งแตสมัยทวารวดีแลว  ตอมาเมื่อมีอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร
ไดแพรเขามา จึงมีการสรางศาสนสถานที่เรียกกนัวา “ปราสาท” ในบริเวณที่เปนวัดมหาธาตุ โดย 
ซอนทับลงไปบนโบราณสถานเดิมสมัยทวารวดีในราวพทุธศตวรรษที่ 187 
       เมื่อป พ.ศ.2532 กรมศิลปากรไดดําเนนิการขุดแตงบรูณะโบราณสถานเจดียหัก  ซ่ึงตั้ง 
อยูทางทิศตะวนัตกเฉียงใตของตัวเมืองราชบุรี ก็ไดคนพบพระพิมพจํานวนมากถึง 200 ช้ิน จาก
การศึกษาเบื้องตนพบวา  มทีั้งพระพิมพสมัยทวารวดีและพระพิมพสมัยลพบุรี  (เขมร)  จําแนกออก
ได 5 แบบ คือ แบบที่ 1 ภาพพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทภายใตซุมพุทธคยา  แบบที่ 2  ภาพ
พระพุทธรปูปางมารวิชัยภายใตซุมพุทธคยา แบบที่ 3 พระพุทธรูปปางมารวิชัย 3 องค ภายใตซุม
เรือนแกว แบบที่ 4 ภาพพระพุทธรูปนาคปรก แบบที ่ 5 ภาพพระพทุธรูปยืน 3 องคประกอบกบั
พระพุทธรูปนัง่ 5 องค 8 
      ในบริเวณเทือกเขางู ทางทิศตะวนัตกของเมืองราชบุรี พบรองรอยหลักฐานการใชถํ้าเพื่อ
เปนศาสนสถานทางพุทธศาสนา และเปนที่บําเพ็ญวิปสสนาของพระสงฆในสมัยทวารวดี ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12-13 จํานวน 4 แหง9 ในแตละถํ้านั้นจะพบรองรอยการดดัแปลงธรรมชาติ  เพื่อใชเปน 

                                                  
                   6 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวด:ีการศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 102-
106. 

     7 มโน กลีบทอง, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี และจังหวัดราชบุรี (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพสมาพันธ, 2544), 59.    

     8 จิรนันท พทุธมนตพิทักษ และคณะ, “เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง โบราณคดีทุง
เจดียหัก หลักฐานใหมจากการขุดแตงและบูรณะเจดียแปดเหลี่ยมทีว่ัดเจดียหัก อําเภอเมือง จังหวดั
ราชบุรี,” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2532), 84-128. 

     9  พิริยะ ไกรฤกษ, “ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่บริเวณ ถํ้าเขาง ู จังหวัดราชบุรี,”      
ศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2518), 77-91.    
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ศาสนสถานหลายอยาง เชน การสลักผนังหินในถ้ําฤาษี เปนพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท 
การใชปูนปนประดับตกแตงเปนภาพเลาเรื่องพุทธประวัติ ตอนแสดงยมกปาฎิหาริยในถํ้าจาม เปน
ตน นอกจากนี้ จากการทํางานทางดานโบราณคดีเพื่อบูรณะซอมแซมถ้ําเหลานี้เมือ่ พ.ศ.2509 ก็ยัง
ไดพบพระพิมพสมัยทวารวดีจํานวนหนึ่งดวย  ปจจุบนัแสดงอยูที่พพิธิภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี 
เมืองคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
      เมืองโบราณคูบัว อยูหางจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 5 กิโลเมตรไปทางทิศใต  มี
ลักษณะผังเมือง เปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาขนาดใหญ  วางตวัตามแนวเหนอื-ใต  กวางประมาณ 800 
เมตร ยาวประมาณ 2,000 เมตร  มีคูน้ําและคันดินรอบเมือง พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบบนแนวสัน
ทรายชายฝงทะเลเดิมสมัยทวารวด ี
       ในป พ.ศ. 2504  กรมศิลปากรเริ่มตนทาํการขุดคนและขุดแตงศกึษาโบราณสถานตาง ๆ 
ในเมืองโบราณคูบัว โดยมีวาที่รอยตรีสมศักดิ์ รัตนกุล เปนผูดําเนินงาน ไดทําการขุดแตงโบราณ 
สถานถึง 23 แหง  จากทั้งหมด 44 แหง  พบวามีศาสนสถานทั้งในพุทธศาสนานิกายเถรวาท และ
มหายาน  ตรงกลางเมืองมีโบราณสถานขนาดใหญที่วัดโขลงสุวรรณคีรี  เปนฐานวิหารขนาดใหญ
ประดับดวยเสาอิงและซุม มีบันไดทางดานทิศตะวันออก ลักษณะแผนผังคลายโบราณสถานเขาคลัง
ในที่เมืองศรีเทพ การขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 39 และ 40 คนพบประติมากรรมปูนปนและดนิ
เผาจํานวนมาก ที่ใชสําหรับประดับผนังเจดียแบบทวารวดี บางชิ้นก็เปนรูปพระโพธสัิตว   บงบอก
ถึงอิทธิพลพุทธศาสนาแบบมหายานที่ปรากฎในชุมชนโบราณแหงนี้อีกดวย  โบราณวัตถุที่ไดจาก
การขุดคนและขุดแตงศึกษาครั้งนี้มีหลายประเภททั้งประตมิากรรมปูนปนและดนิเผาแบบตาง ๆ 
รวมทั้งพระพมิพสมัยทวารวดีอีกเปนจํานวนมาก10  
      จากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆ ที่คนพบตามแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี
แถบลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน พบวา หลักฐานประเภทพระพิมพ เปนสิ่งที่พบอยูเสมอตามแหลง
โบราณคดีเหลานี้  ดังนั้นการศึกษาพระพมิพจึงเปนสิ่งทีน่าสนใจ เนื่องจากเปนหลักฐานที่พบแทบ
ทุกแหลง  พระพิมพเปนตัวบงชี้เกีย่วกบัลัทธิศาสนาที่เจริญขึ้นในชวงเวลานัน้  ทําใหทราบถึง
ความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณตางๆ  อิทธิพลทางดานศิลปะและการเผยแพรวัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนาจากทั้งชุมชนใกลเคียงและชุมชนที่อยูหางออกไปได  สําหรับการศึกษาคนควาเกีย่วกบั
พระพิมพที่พบในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนในชวงที่ผานมามีดังนี ้

                                                  
     10 พัชรินทร ศุขประมูล, “สมัยประวัติศาสตร,” ราชบุรี (กรุงเทพฯ:อมรินทรพร้ินติ้งกรุป, 

2534), 88-96.    
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      ศาสตราจารย ยอรช  เซเดส  ไดแตงบทความเรื่อง “ตํานานพระพมิพ”  เมื่อ พ.ศ. 2469 มี
ใจความสําคัญวา พระพิมพสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณในการไปนมัสการสังเวชนยีสถานตางๆ มี
ตัวอยางคือ พระพิมพรูปพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทภายใตซุมพุทธคยา ที่พบที่พงตึกซึง่
เปนฝมือชางอินเดีย  จารึกคาถา เย ธมฺมา ในพระพิมพก็จะเปนประโยชนในการสบืพระศาสนาใน
อนาคต พระพมิพตางๆในประเทศไทยสามารจัดจําแนกไดเปน 6 หมวด โดยพระพิมพในหมวดที ่1 
“แบบพระปฐม” ที่คนพบมากแถบพระปฐมเจดยีนั้น นาจะเปนฝมือชาง “ชาวเมืองทวารวด”ี และยัง
แบงยอยออกเปน 2 แบบ แบบแรกเปนของสมัยเกา นยิมทําเปนพระพิมพภาพพระพุทธรูปประทับ
นั่งหอยพระบาท กําหนดอายุวาอยูราว พ.ศ. 950-1150 และมักจะมีจารึก เย ธมฺมา กํากับ นอกจากนี้
ยังมีพระพิมพที่แสดงภาพพทุธประวัติตอนมหาปาฏิหาริยดวย สวนพระพิมพหมวดพระปฐมแบบที่ 
2 เปนของรุนหลังกวาแบบแรก เพราะมอิีทธิพลขอม นิยมทําเปนพระพิมพภาพพระพุทธเจาหลาย
พระองคและมซุีมเรือนแกว11 
      พระพิมพเร่ืองมหาปาฏิหาริยจากเมืองราชบุรี ก็เปนพิมพที่มักจะไดรับการกลาวถึงอยู
เสมอ จากการศึกษาของ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ พบวา พระพิมพช้ินนี้แสดงใหเห็นถึงแนวความคิดที่
ผสมกันระหวางเรื่องมหาปาฏิหาริยในคัมภีรทิวยาวทานภาษาสันสกฤต ที่กลาววา พระพุทธเจา
แสดงปาฏิหาริย ขณะประทบัเหนือดอกบวัพันกลีบของพญานาคนันทะและอุปนันทะ กับเรื่องมหา
ปาฏิหาริยในคมัภีรชาตกฎัฐกถาภาษาบาล ี ที่กลาววา พระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริย ขณะประทับ ณ 
โคนตนคัณฑามพพฤกษ  (ตนมะมวง)  ซ่ึงอาจสรุปไดวาสมัยทวารวดรูีจักคัมภีรทั้งภาษาสันสกฤต
และภาษาบาลี12 
      นิติพันธุ ศิริทรัพย ไดเรียบเรียงวิทยานิพนธเร่ือง “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีที่
นครปฐม” เมือ่ป พ.ศ. 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหพระพิมพดินเผาสมัยทวารวดี ที่พบใน
เขตจังหวัดนครปฐม โดยสามารถจัดจําแนกออกเปน 3  กลุมใหญ คือ 
        กลุมที่ 1 พระพิมพที่เปนเรื่องราวตามพทุธประวัติ มทีี่นิยมทํากนัอยู 2 ตอน คือปางมหา
ปาฏิหาริยและปางเสด็จลงจากดาวดึงส 

                                                  
     11ยอรช เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ตํานาน

อักษรไทย ตาํนานพระพิมพ การขุดคนที่พงตึก ศิลปะไทยสมยัสุโขทัย ราชธานีรุนแรกของไทย 
(กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2526), 29-42.    

     12 พิริยะ  ไกรฤกษ, “ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่บริเวณ ถํ้าเขางู จงัหวัดราชบุรี,” 82-
86. 
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      กลุมที่ 2 พระพิมพที่มีสถูปประกอบ นิยมทํากนัอยู 2 แบบ คือแบบพระพุทรูปประทับ
นั่งใตซุมพุทธคยาและแบบพระพุทธรูปประทับนั่งทาปรยังกาสนะแสดงธยานมุทรามีสถูปประกอบ                            
      กลุมที่ 3 พระพิมพภาพพระพุทธรูปประทับนั่งทาปรยังกาสนะ แสดงธยานมุทรา มี
ประภาณฑลประกอบ 
      จากการศึกษาพบวา พระพิมพเหลานีส้รางขึ้นเพื่อสืบพุทธศาสนาเปนสวนใหญ โดยที่
อิทธิพลพุทธศาสนานิกายหนิยานทีใ่ชภาษาสันสกฤตคงแพรเขามากอน ตอมาไดมีอิทธิพลพุทธ
ศาสนานิกายหนิยานแบบเถรวาทที่ใชภาษาบาลีเขามาผสมผสาน ภายหลังจึงมีอิทธิพลพุทธศาสนา
นิกายมหายานเขามาปรากฏดวย ทําใหทราบวามีพุทธศาสนานิกายตางๆ ดังกลาวแพรกระจายอยูใน
เมืองนครปฐมโบราณชวงสมัยทวารวดี 13 
      ในป พ.ศ. 2527 ศาสตราจารย ดร. หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์  ไดทําการศึกษาพระ
พิมพดินเผาชิน้หนึ่ง ที่คนพบในบริเวณเนนิสถูปริมแมน้ําสุพรรณบุรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวดั
สุพรรณบุรี พบวาพระพิมพช้ินนี้เปนพระพิมพในศิลปะมอญ (ทวารวดี) ลักษณะภาพพระพุทธรูป
แสดงใหเห็นการผสมผสานระหวางอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบอมราวด ี คุปตะ-หลังคุปตะ และ
อิทธิพลแบบพื้นเมืองของทวารวดี กําหนดอายุวาอยูราวพุทธศตวรรษที่ 13 การที่มีรูปพญาชางและ
พญาวานรปรากฏอยูที่ตอนลางของภาพ บงบอกวาพระพิมพช้ินนี้ แสดงภาพเหตกุารณในพุทธ
ประวัติตอนปาเลไลยก ตามคัมภีรอรรถกถาธรรมบท ซ่ึงถือวาเปนลักษณะพิเศษที่เกดิขึ้นใน
ศิลปกรรมมอญ (ทวารวดี) โดยยังไมเคยปรากฏ ณ ที่แหงใดมากอน14 
      จากการศึกษาพระพิมพทีพ่บในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนดังที่ไดกลาวมานี้ นา
สังเกตวาโดยสวนใหญจะเนนการศึกษาพระพิมพเปนบางชิ้น เชน พระพิมพรูปปางมหาปาฏิหาริย
จากเมืองราชบรีุ  เปนตน  หรือไมก็เนนเฉพาะบางพื้นที่ เชน พระพิมพในเขตเมืองนครปฐม เปนตน 
ในขณะที่ขอมลูเกี่ยวกับพระพิมพที่คนพบในบริเวณแถบนี้ ก็มีจํานวนไมนอยและยังจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิ่ง ทีจ่ะไดมีการรวบรวมขอมูล และทําการศึกษาพระพิมพสมัย
ทวารวดี ทีพ่บตามแหลงโบราณคดีตางๆในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน อันถือไดวาเปนบริเวณ
ศูนยกลางของวัฒนธรรมทวารวดี โดยทําการศึกษาพระพิมพในฐานะที่เปนหลักฐานทางโบราณคดี

                                                  
     13นิติพันธุ ศริิทรัพย, “พระพิมพดนิเผาสมัยทวารวดีทีน่ครปฐม,” (วทิยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 
76-79. 

     14  หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “พระพิมพปางเลไลยกในศิลปมอญ (ทวารวดี),”   
ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2537), 66-76. 
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ที่สามารถแปลความในประเด็นตางๆ ทั้งเรื่องคติความเชื่อทางศาสนา  รูปแบบทางศิลปะ ความ
แพรหลาย รวมไปถึงความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณแถบนี้ กับชุมชนโบราณอื่นๆทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศใกลเคียงได อีกทั้งผลการศึกษานี้ยังจะเปนขอมูลสําหรับการศึกษาพัฒนา 
การทางศาสนาของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีตอไปในอนาคต 
 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
      เพื่อศึกษาถงึรูปแบบลักษณะและความแพรหลายของพระพิมพสมัยทวารวดี ทีพ่บใน
บริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ตลอดจนถึงคติความเชื่อทางพุทธศาสนาแบบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับพระพิมพเหลานี้ รวมทัง้ศึกษาเปรียบเทียบกับพระพมิพที่มีอายุรวมสมัยกันจากแหลงโบราณคดี
อ่ืนๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศใกลเคยีง 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

      ทําการศึกษาพระพิมพสมยัทวารวดี ทีค่นพบจากแหลงโบราณคดีตางๆบริเวณลุมแมน้ํา
แมกลอง ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและจงัหวัดราชบุรี และบริเวณลุมแมน้ําทาจนี ในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีและนครปฐม ซ่ึงพระพิมพเหลานี้จัดแสดงอยูที่พิพิธภณัฑสถานแหงชาตติางๆ รวมทั้ง
ในพิพิธภัณฑของเอกชน เชน พิพิธภัณฑวัดดงสัก จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน ตลอดจนพระพิมพที่
เปนสมบัติสวนบุคคล 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
ขั้นรวบรวมขอมูล 
      1. รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากเอกสาร 
      2. สํารวจขอมูลเกี่ยวกับพระพิมพสมัยทวารวดี ในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 
ทั้งที่จัดแสดงในพิพิธภณัฑสถานแหงชาติตาง ๆ และพิพิธภัณฑของเอกชน  
ขั้นศึกษาขอมูล 
      3. จัดจําแนกรูปแบบของพระพิมพในแตละแหลงที่ไดไปสํารวจมา ทําการถายภาพและ
ศึกษาพระพิมพเหลานี้และเปรียบเทียบกบัพระพมิพ ทีม่ีอายุรวมสมัยกันจากแหลงโบราณคดีอ่ืนๆ  
      4.  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและแปลความตามหัวขอที่กําหนดไว 
ขั้นจัดพิมพรายงาน 
      5.  ขั้นจัดพิมพและตรวจแกรายงานฉบับสมบูรณ 
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วิธีการศึกษา 
1.  ขั้นรวบรวมขอมูล 
      1.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับพระพิมพสมัยทวารวดี ในบริเวณลุมแมน้ํา
แมกลองและทาจีน รวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับพระพิมพที่มีอายุรวมสมัยกัน ทั้งที่ปรากฏในประเทศ
ไทยและประเทศใกลเคียง 

               1.2 เก็บขอมูลภาคสนาม ทําการสํารวจพระพิมพ ที่พบในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและ
ทาจีน ทั้งที่จัดแสดงอยูในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติตางๆ ตลอดจนถึงในพิพิธภัณฑของเอกชน เชน 
พิพิธภัณฑวดัดงสัก จังหวดักาญจนบุรี เปนตน รวมทั้งพระพิมพที่อยูในความครอบครองของ
เอกชนดวย อีกทั้งทําการสํารวจพื้นทีห่รือแหลงโบราณคดีที่เคยมีการคนพบพระพิมพ ในบริเวณลุม
แมน้ําแมกลองและทาจีนดวย 
2.  ขั้นศึกษาขอมูล 
      2.1 ศึกษาพระพิมพซ่ึงจัดแสดงอยูในพพิิธภัณฑสถานตางๆ  และอยูในความครอบครอง
ของเอกชนที่ไดเก็บขอมูลไปแลว ทําการจัดจําแนกรูปแบบของพระพมิพในแตละพมิพ เพื่อให
ทราบถึงรูปแบบตางๆของพระพิมพสมัยทวารวดีที่ปรากฏ ในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน  
3.  ขั้นวิเคราะหขอมูล 
      3.1 ทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางพระพิมพสมัยทวารวดี ในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง
และทาจีน กบัพระพิมพที่มอีายุรวมสมัยกนัจากแหลงโบราณคดีอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศใกลเคยีง เพื่อพจิารณาวารูปแบบของพระพมิพในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนมี
ความสัมพันธหรือไดรับอิทธิพลจากแหลงใดบาง มีการแพรหลายของพระพิมพในบริเวณแถบนี้
อยางไร ตลอดจนทําการศึกษาวเิคราะหถึงคติความเชื่อที่เกี่ยวของกับพระพิมพเหลานี้วาสรางขึ้น
ตามคติทางพุทธศาสนานิกายใดและมีสวนชวยใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชุมชนสมัยทวารวดี
ในบริเวณแถบนี้กับชุมชนโบราณแหงอืน่ๆอยางไรบาง 
      3.2 สรุปผลขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหพระพิมพสมัยทวารวดี ในบริเวณลุมแมน้ําแม
กลองและทาจนี และผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกบัพระพิมพที่มอีายุรวมสมัยกนั จากแหลง
โบราณคดีอ่ืนๆ มาเรียบเรียงและจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณ  
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แหลงขอมูลในการศึกษา 
แหลงขอมูลดานเอกสาร 

     -  สํานักหอสมุดกลาง   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     -  หอสมุดแหงชาติ  ทาวาสุกรี 
     -  หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  
     -  หองสมุดสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรุงเทพฯ 
    -  สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหงชาตทิี่ 1 ราชบุรี 
    - สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหงชาตทิี่ 2 สุพรรณบุรี 

แหลงขอมูลภาคสนาม 
      -  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
      -  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี 
      -  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง 
      -  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 
      -  พิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
      -  พิพิธภัณฑพระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแกว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
      -  พิพิธภัณฑวัดดงสัก อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
      -  แหลงโบราณคดีพงตึก  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
      -  แหลงโบราณคดีเมืองโบราณคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
      -  แหลงโบราณคดีเมืองโบราณอูทอง  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
      -  ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

      1. ทําใหทราบถึงรูปแบบและความแพรหลายของพระพิมพสมัยทวารวดี ที่พบในบรเิวณ
ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 
      2. ทําใหทราบถึงคติความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายตางๆ ที่เกี่ยวของกับพระพิมพสมัย
ทวารวดี ที่พบในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 
       3. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณสมัยทวารวดี ในบริเวณลุมแมน้ํา
แมกลองและทาจีน กับชุมชนโบราณรวมสมัยแหงอื่น ๆ 
       4. เปนขอมูลสําหรับการศึกษาพัฒนาการทางศาสนา ของชุมชนโบราณสมัยทวารวดี ใน
บริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 
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บทท่ี 2 
ประวัติการสรางพระพิมพ 

 
     พระพิมพ เปนโบราณวัตถุสําคัญอยางหนึ่งที่สามารถพบเห็นไดอยางกวางขวาง ใน

ดินแดนที่มีอารยธรรมทางพุทธศาสนา เพราะเปนสิ่งที่แสดงสัญลักษณสําคัญตางๆทางพุทธศาสนา 
ในรูปของวัตถุขนาดยอมที่สามารถนําไปยงัที่ตางๆไดงาย อีกทั้งขัน้ตอนการทําไมยุงยากเหมือน
อยางประติมา กรรมแบบอื่นๆ 

 
มูลเหตุท่ีมีการสรางพระพิมพ 

     สําหรับมูลเหตุที่มีการสรางพระพิมพนัน้ ก็มีสมมุติฐานหลายอยางทีน่ํามาอธิบายวา เหตุ
ใดจึงมกีารสรางพระพิมพ อันเปนเอกลักษณเฉพาะของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ซ่ึงแตกตางไป
จากรูปแบบของรูปเคารพในศาสนาอื่นๆอยางศาสนาฮนิดูและศาสนาเชน สมมุติฐานที่สําคัญมี
ดังตอไปนี ้
พระพิมพ สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณของการเดินทางไปแสวงบุญยังสงัเวชนียสถาน 

     ศาสตราจารยอัลเฟรด ฟูเช (Alfred Foucher) ไดเสนอแนวความคดิวา การที่
พุทธศาสนิกชนเดินทางไปแสวงบุญยังสังเวชนียสถานทัง้ 4 แหง คือ ลุมพินี (สถานที่ประสูติ), 
พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู)สารนาถ (สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา), กุสินารา (สถานที่ปรินิพพาน) เปนสิ่ง
ที่กอใหเกิดการผลิต “ของที่ระลึก” เพื่อเปนอนุสรณของการจาริกแสวงบุญ ในยุคกลางของอินเดียมี
หลักฐานเกี่ยวกับประเพณีนีอ้ยูเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญมกัจะเปนกอนดนิเผา ที่ถูกพิมพหรือ
กดประทับเปนสัญลักษณตางๆ ซ่ึงสามารถพบไดทั่วไปตามสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาแทบทุก
แหงในอินเดีย อีกทั้งยังแพรกระจายมาไกล จนแมแตในคาบสมทุรมลายูและแควนอันนัมของ
เวียดนามดวย1 

     ศาสตราจารยยอรช เซเดส (George Coedes) ก็มีความเห็นสอดคลองเชนกัน ในประด็น
ที่วา “พระพิมพ” เปนสิ่งอนุสรณจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหง ทั้งนี้เพราะสามารถสังเกตไดจาก 
สัญลักษณสําคัญที่ปรากฏ เชน ตนโพธิ์ อันหมายถึง เมอืงพุทธคยา พระธรรมจักร อันหมายถึง เมือง
สารนาถ พระ

                                                 
     1 Alfred Foucher, The Beginnings of  Buddhist Art and Other Essays in Indian 

and Central-Asian archaeology (New Delhi: AES,1994), 11-12. 
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สถูป อันหมายถึง เมืองกุสินารา เปนตน2 ซ่ึงศาสตราจารยเซเดส ยังมีความเหน็เพิม่เติมอีกวา พระ
พิมพ เปนของที่มีการทําขึ้นมานานแลว ตัง้แตยุคตนของพระพุทธศาสนา (คือภายหลังพระพุทธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานไดไมนาน)3  

     สมมุติฐานที่วา พระพิมพ เปนเหมือนเครื่องอนุสรณในการไปสกัการะสังเวชนียสถาน
ทั้ง 4 แหง  มีสวนสัมพันธกับคติเร่ือง “เจดีย” ในพุทธศาสนาอีกดวย ในคัมภีรและพระสูตรตางๆ
ทางพุทธศาสนา ไดระบไุววา เจดียในพุทธศาสนาแบงออกได เปน 4 ประเภทดังนี้4 

     1. ธาตุเจดีย ไดแก พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา ที่ไดแจกจายไปยังเมืองตางๆที่
นับถือพุทธศาสนา และไดกอสรางเปนพระสถูปสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้น 

     2. บริโภคเจดีย ไดแก สถานที่สําคัญทั้ง 4 แหง ที่พระพุทธเจาไดทรงมีพุทธานุญาตให 
เหลาพุทธบริษัททั้งหลายไดไปสักการะ และปลงธรรมสังเวชนอมรําลึกถึงพระองค ซ่ึงมักจะเรียก
สถานที่สําคัญเหลานี้วา “สังเวชนยีสถาน” คือ สถานที่ประสูติ ณ ปาลุมพินี แขวงเมืองกบิลพสัดุ 
(ประเทศเนปาล), สถานที่ตรัสรู ณ ควงไมพระศรีมหาโพธิ์ ตําบลพุทธคยา (ประเทศอินเดยี), 
สถานที่แสดง    ปฐมเทศนา ณ ปาอสิิปตนมฤคทายวัน แขวงเมอืงพาราณสี (ประเทศอินเดยี), 
สถานที่เสด็จดบัขันธปรินิพพาน ณ ปาสาลวโณทยาน แขวงเมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)5  

     แตดั้งเดมิ สังเวชนียสถานที่ถือวาเปน “บริโภคเจดีย” มีอยูเพียง 4 แหงตามทีม่พีุทธา
นุญาตเทานั้น แตตอมาในสมัยหลัง สถานที่อ่ืนๆอันเกี่ยวเนื่องในพทุธประวัติ เชน สถานที่แสดง
ยมกปาฏิหาริย ณ เมืองสาวัตถี เปนตน ก็ไดรับการนับถือวาเปน “บริโภคเจดยี” เชนเดียวกัน  

     3. ธรรมเจดีย ไดแก พระธรรมคําสั่งสอนของพระพทุธเจา ซ่ึงพระองคมีพุทธานุญาตให 
ยึดถือพระธรรมเปนสิ่งแทนพระองคสืบไป ยามที่ไดเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว ในชั้นตนพระ
ธรรมคําสั่งสอนเหลานี้ ถูกจดจํากันมาในลกัษณะวรรณกรรมมุขปาฐะ ตอมาเมื่อมีการเรียบเรียงพระ

                                                 
     2 ยอรช เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ตํานาน

อักษร ไทย ตํานานพระพิมพ การขุดคนที่พงตึก ศิลปะไทยสมัยสุโขทัย ราชธานีรุนแรกของไทย 
(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2526), 30-31. 

     3 ยอรช เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” 29. 
     4 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดยี (พระ

นคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2513), 3-10. 
     5 “มหาปรินิพพานสูตร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาค

ที่ 1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 245. 
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ธรรมคําสั่งสอนเหลานี้ บนัทึกลงเปนลายลักษณอักษรในรูปของคัมภีร “พระไตรปฎก” และพระ
สูตรตางๆ บรรดาพุทธบริษัทก็ไดนับถือคมัภีรเหลานีใ้นฐานะของ “ธรรมเจดีย” ดวย 

     4. อุเทสิกเจดีย ไดแก ของที่สรางอุทิศถวายแดพระพทุธเจา โดยไมจําเพาะเจาะจงวาตอง
มีลักษณะเชนใด ถาหากสิ่งนั้นไมไดถือวาเปนธาตุเจดยี, บริโภคเจดีย หรือ ธรรมเจดียแลว ก็ใหถือ
วาเปน “อุเทสิกเจดยี” ทั้งสิ้น ในยุคแรกๆทีย่ังไมมีการทําพระพุทธรูป สันนิษฐานวานาจะมกีารสราง
เปนพุทธบัลลังก (อาสนเปลา) เพื่อเปนที่สักการบูชาในฐานะ “อุเทสิกเจดีย” เรียกวา อาสนะบูชา6 

     ตอมาเมื่อมีการประดิษฐพระพุทธรูปที่มีลักษณะเปนประติมากรรมรูปบุคคลแลว จึงมี
การนิยมสรางและนับถือพระพุทธรูปในฐานะ “อุเทสิกเจดีย” เร่ือยมาจนกระทั่งทกุวนันี ้

     ถาพิจารณาจากสมมุติฐานที่กลาวไวขางตน จะเหน็วา พระพิมพมีสวนเกีย่วของอยาง
ชัดเจน ในฐานะของสิ่งอนสุรณจากการไปสักการบูชา “บริโภคเจดีย” ซ่ึงแสดงอยูในรูปของ
สัญลักษณสังเวชนียสถานแตละแหงบนพระพิมพนัน้ๆ ในขณะเดยีวกนั พระพิมพกถื็อวาเปน “อุเท
สิกเจดยี” ดวย เพราะเปนสญัลักษณแทนองคพระพุทธเจา เชนเดยีวกนักับพระพุทธรูป หากแตตาง
จากพระพุทธรูปตรงที่รูปลักษณและขนาดเพียงเทานัน้ 
พระพิมพ สรางขึ้นเพื่อเปนการทําบุญ (คตแิบบมหายาน) 

     ดวยเหตุทีพ่ระพิมพ เปนสัญลักษณแทนองคพระพทุธเจา จึงมีความเชื่อกันวา หากผูใด
ไดสรางพระพมิพขึ้นแลว ยอมจะไดรับผลบุญเทียบเทากับการสรางพระพุทธรูปทีเดยีว ความเชื่อ
ดังกลาวคงจะมีมานานแลว ดังจะเห็นไดจากในบันทึกของพระภิกษชุาวจีนนามวา อ้ีจิง (I-Tsing) 
(พ.ศ. 1214-1238) ซ่ึงไดเขาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยนาลันทา ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
อินเดีย ในสมยัหลังคุปตะไดกลาวไววา ในประเทศอินเดีย มีการนยิมสราง “เจดยี” ขนาดยอมและ
พระพิมพ โดยวัสดุประเภทตางๆ มีการบรรจุ “สรีระ” 2 อยางลงไปดวย นัน่คือ พระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจา และคาถาหัวใจอริยสัจ (คาถาเย ธมฺมาฯ) ซ่ึงกลาวไวเปนใจความวา 

   “ธรรมทั้งหลาย มีเหตเุปนแดนเกดิ พระตถาคตไดตรัสถึงเหตุเหลานั้น  
     เมื่อส้ินเหตเุหลานั้นจึงจักดับทุกขได พระมหาสมณะมวีาทะตรัสสอนเชนนี้เสมอ” 
     ซ่ึงผลานิสงสของการทําเจดียขนาดยอมและพระพิมพเหลานี้ มีเปนอันมาก แมวาจะได

สรางเปนเพียงวัตถุขนาดเล็กเทาเมล็ดขาว แตผลบุญนั้นอาจทําใหผูสราง ไดบังเกดิใหมในชีวติที่สุข
สบายถึง 4 ชาติ7 
                                                 

     6 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดยี, 10. 
     7 I-Tsing, A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the 

Malay Archipelago trans. J.Takakusu (Delhi: Munshiram Manoharlal, 1982), 150-151. 
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     ความเชื่อเร่ืองผลบุญในการสรางพระพิมพนี้ มีสวนเปนอยางยิง่ที่ทําใหประเพณีการ
สรางพระพิมพแพรหลายกวางไกลออกไป ดังจะเหน็ไดจากหลักฐานเกี่ยวกับพระพมิพ ที่พบในเขต
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงมีจํานวนไมนอยที่บงบอกอยางชัดเจนวาเปน “ของทําบุญ” เชน พระ
พิมพจํานวนหนึ่งที่สรางขึ้นในสมัยเมืองพุกาม ประเทศพมา มีจารึกระบุถึงคําอธิษฐานผลบุญของ
ผูสรางวา “ขอใหบรรลุวิมุตติธรรม” หรือ “ขอใหไดตรัสรูเปนพระพทุธเจา” เปนตน8 

     นอกจากการอธิษฐานขอผลานิสงสจากการสรางพระพิมพของผูสรางเองแลว ยงัมีการ
อุทิศบุญกุศลในการสรางพระพิมพแดบุคคลอื่นดวย ดังจะเหน็ไดจาก “พระพิมพดินดิบ” ในอารย
ธรรมแบบศรีวิชัย ที่พบเปนจํานวนมากตามถ้ําและแหลงโบราณคดีตางๆ ตลอดแนวคาบสมุทร
มลายู พระพมิพดินดิบเหลานี้มีการผสมอัฐิของผูที่ลวงลับไปแลวลงไปในเนื้อดินดวย เพื่อเปนการ
อุทิศบุญกุศลที่ไดสรางพระพมิพเหลานี้ แดผูที่ลวงลับไปแลวโดยตรง ดวยเหตนุี้จึงไมมีการนําพระ
พิมพอยางนีไ้ปเผาอีก เพราะถือวา อัฐิผูตายที่ผสมในเนื้อดินพระพิมพไดผานการเผามาแลว 
ประเพณกีารสรางพระพิมพดินดิบดังกลาวนี้ ยังคงปฏบิัติกันอยูในประเทศธิเบตจนถึงทุกวันนี้ ซ่ึง
สวนใหญแลวจะทําขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลแดพระลามะชั้นผูใหญที่มรณภาพ9 
พระพิมพ สรางขึ้นเพื่อสืบตออายุพุทธศาสนา (คติแบบเถรวาท) 

     เนื่องดวยพระพิมพจํานวนไมนอย ทั้งที่พบในประเทศอนิเดีย และในเขตเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต มักจะมีคาถาหัวใจอริยสัจ (คาถาเย ธมฺมาฯ) ปรากฏอยูดวย จึงมีการศึกษาแปล
ความวา การบรรจุขอความคาถาเชนนั้นในพระพิมพ เปนไปเพื่อวัตถุประสงคใด ศาสตราจารยยอรช 
เซเดส ไดแสดงความเหน็เรื่องนี้ไววา นาจะเกีย่วของกบัคําทํานายในคัมภีรบางเลมที่ระบุวา 
พระพุทธศาสนาจะสิ้นไปเมือ่อายุครบ 5,000 ป ซ่ึงอาจเกิดภัยพิบัติใหญทําลายลางปูชนียวตัถุทาง
ศาสนาจนหมดสิ้น หากในเวลานั้นยังคงเหลืออยูแตพระพิมพ ผูคนทัง้หลายในอนาคตที่มาพบเขาก็
อาจรูไดวา คร้ังหนึ่ง เคยมพีระพุทธ ศาสนาเจริญรุงเรืองอยูบนแผนดินแหงนี้ ขอความคาถาหัวใจ
อริยสัจที่ปรากฏอยูบนพระพมิพ ก็จะเปนเครื่องแสดงวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีหลักการ

                                                 
     8 Gordon Luce, Old Burma-Early Pagan, vol. 3 (New York: Artibus Asiae, 

1969), pls. 68 [b], 74 [b]. 
     9 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “เร่ืองพระพิมพ (ตอ),” เร่ืองโบราณคดี จากลายพระหัตถ 

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ กับของศาสตราจารย หลวงบริบาลบุรีภัณฑ (พระนคร: ศิล
ปาบรรณาคาร, 2503), 382-384. 
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แกนสารเปนอยางมาก10 ถากลาวโดยสรุปกค็ือ พระพิมพเหลานี้สรางขึ้นเปนเสมือนเครื่อง “สืบตอ
อายุ” ของพุทธศาสนา ใหยังเปนที่รูจักนบัถือกันตอไป เมื่อถึงกาลจะตองดับสูญไปในอนาคต 

     อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการบางทานสันนิษฐานวา การสรางพระพิมพดวยวัตถุประสงค
เชนนี้ นาจะเปนสิ่งที่เกิดขึน้เมื่อมีการแพรขยายความนยิมสรางพระพมิพออกมานอกประเทศอินเดีย
แลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต คติความเชื่อเร่ืองการสืบตออายุพุทธศาสนานี้ 
ทําใหบางแหงถึงกับทําพระพิมพฝงไวเปนจํานวนมากๆทีเดียว11 

 
การทําพระพิมพ 

     โดยทั่วไปแลว วัสดุที่นยิมนํามาทําเปนพระพิมพนัน้ มักจะเปนดินเหนียว แตก็มีบางที่
ใชโลหะตางๆ หรือแมแตคร่ัง12 โดยที่มี “แมพิมพ” เปนอุปกรณสําคัญในการผลิต การทําแมพิมพ
นี้เร่ิมจากตองทําแบบพิมพเปนรูปตามที่ตองการเสียกอน แลวใชดนิเหนยีวกดลงบนแบบพิมพนั้น 
ใหเกิดเปนรองรอยรูปอยางที่ทําแบบไว จากนั้นก็นําไปเผาไฟ ก็จะไดเปนแมพิมพดนิเผาที่มีรูปตาม
แบบที่ทําไว หรือไมก็อาจใชหินเนื้อละเอยีดอยางหินสบู หินทราย นํามาแกะควานเปนรูปแมพมิพ
ตามตองการกไ็ด ซ่ึงบางครั้งก็มีการใชแมพมิพที่ทําจากโลหะดวย  

     เมื่อมีแมพมิพแลว เวลาจะทําพระพิมพก็นําดนิเหนยีวมากดลงในแมพิมพนัน้ เมื่อดิน
เขารูปดีแลวจงึแกะออก นําพระพิมพที่ทําดวยดินนั้นไปผึ่งใหแหง แลวจึงนําไปเผาไฟ ก็จะไดเปน 
“พระพิมพดินเผา” ตามที่ตองการ หากแตบางทองที่ เชนในบริเวณคาบสมุทรมลายู ไมนิยมนําพระ
พิมพไปเผาไฟ แตถือวาเมื่อผ่ึงพระพิมพใหแหง เปนเสร็จขั้นตอนการทําแลว กจ็ะไดผลงานเปน 
“พระพิมพดินดิบ” 

     เหตุที่เรียกกันวา “พระพิมพ” นั้น สันนิษฐานวา เนื่องมาจากลักษณะที่เปนรูปนูนครึ่ง
ซีก ที่ใชโลหะ, ดิน ฯลฯ พิมพออกมาจากตวัแมพิมพนั่นเอง13  

                                                 
     10 ยอรช เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” 49. 
     11 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, “เร่ืองพระพิมพ (ตอ),” 365. 
     12 Simon D. Lawson, “A Catalogue of Indian Buddhist Clay Sealings in British 

Museums,” (Ph.D. dissertation, Oxford University, 1982), 511, quoted in M.L. Pattaratorn 
Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth to thirteenth centuries),” 
(Ph.D. dissertation, Cornell University, 1994), 47. 

     13 จิตร บัวบุศย, ประวัติยอพระพิมพในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอําพลพิทยา, 
2514), 192-194. 
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กลุมคนท่ีสรางพระพิมพ 

     ศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดใหความเห็นวา กลุมคนที่ริเร่ิมการสรางพระพิมพนั้น 
นาจะเปนกลุมพุทธศาสนิกชนที่มีฐานะยากจน ซ่ึงไมสามารถแสวงหาทรัพยสมบตัิมาสรางเปน
ประติมากรรมพระพุทธรูปได จึงพากนัสรางรูปพระพุทธเจาดวยกอนดิน อันเปนวัสดุหางายใน
ทองถ่ิน ถือวาเปนหนทางไดบุญกุศลเชนกนั โดยไมตองอาศัยสติปญญาชั้นสูงหรือทรัพยสมบัติเลย
14 

     อยางไรก็ตาม ปริมาณพระพิมพจํานวนมากมายมหาศาล ที่พบตามโบราณสถานและ
แหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาหลายแหงในประเทศอนิเดีย เชน พุทธคยา นาลันทา ปาหรรปูร 
สาญจี ฯลฯ บงชี้วากลุมชนที่ทําพระพิมพจํานวนมากมายเหลานี้ นาจะเปนกลุมพระสงฆที่อาศัยอยู
ในบริเวณนัน้ ซ่ึงมีการผลิตกันอยางจริงจัง คลายกับเปน “โรงงานพระพิมพ” ทีเดียว15 เชนเดียวกัน
กับในประเทศธิเบต ที่พระลามะทั้งหลายนิยมสรางพระพิมพ หรือที่เรียกกนัในภาษาธิเบตวา 
“Tsha-Tsha” เปนจํานวนมาก ทั้งที่เปนการทําบุญและเปนการฝกกรรมฐานตามวิถีแบบมหายาน
ดวย16 

     ไมจํากัดเพยีง “คนยากจน” และ “พระสงฆ” เทานัน้ พุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไป ตลอด
จนถึงชนชั้นสงู หรือแมแตพระมหากษัตริย ก็มีหลักฐานวาเปนผูสรางพระพิมพดวย อยางเชน พระ
พิมพดินเผาทีพ่บในกรุของสถูปรางใกลกับเจดียเซนเยท (Seinyet) เมืองพุกาม ประเทศพมา ที่ฐาน
พระมีจารึกคาถาเย ธมฺมา และตอทายดวยคําวา “ศรีอนุรุทธเทวะ” อันหมายถึง พระเจาอโนรธา 
หรือ อนิรุทธ (Aniruddha) มหาราชผูยิ่งใหญแหงอาณาจักพุกาม ในชวงพุทธศตวรรษที่ 1617 ซ่ึง
เปนที่แนชัดวา พระพิมพชุดนี้ถูกสรางขึ้นภายใตพระบรมราชูปถัมภอยางแนนอน 

     ในประเทศไทยเอง กม็ีหลักฐานเกีย่วกบักลุมคนที่ทําพระพิมพดวยเชนกัน เชน ในศิลา
จารึกวดับางสนุก จังหวัดแพร ซ่ึงเปนจารึกอักษรไทยแบบสุโขทัย ภาษาไทย สันนิษฐานวาจารึกใน

                                                 
     14 ยอรช เซเดส, “ตํานานพระพิมพ,” 32. 
     15 Simon D. Lawson, “A Catalogue of Indian Buddhist Clay Sealings,” 58. 
     16 Peter Skilling, “Buddhist Sealings: Reflections on terminology, motivation, 

donors’ status, school-affiliation and print-technology,” paper presented at South Asian 
Archaeology Conference, Paris, 4 July 2001: 8. (mimeographed) 

     17 กฤษฎา พิณศรี, “พระพมิพสมัยเมืองพุกาม แบบพระเจาอนิรุทธ,” ศิลปากร 40, 1 
(มกราคม-กุมภาพันธ 2540): 63. 
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ราว พ.ศ. 1882 มีขอความกลาวถึง เจาเมืองตรอกสลอบ ไดชักชวนบรรดาลูกเจาลูกขนุมูลนาย (ชน
ช้ันปกครอง) ตลอดจนไพรไทยทั้งหลาย ทําบุญกุศลเปนอันมาก รวมทั้งได “พิมพรูปพระดวยเหยีก 
ดวยดินไดหมืน่พันรอยแปดอัน”18  

     ดังนั้น พระพิมพ จึงเปนปูชนียวัตถุทางพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนทุกระดับชั้น
สามารถทําขึ้นไดโดยไมจํากดั สามารถสรางขึ้นไดคร้ังละมากๆ และพกพาติดตวัไปไดงาย ดวยเหตุ
นี้เองการสรางพระพิมพจึงไดแพรหลายไปในดนิแดนตางๆแทบทุกแหง ที่มีรองรอยวัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา 

 
รูปแบบของพระพิมพในประเทศอินเดีย 

     ประเทศอินเดีย ถือไดวาเปนแหลงตนกาํเนดิอารยธรรมที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก อีกทั้ง
ยังเปนแหลงกาํเนิดศาสนาทีสํ่าคัญ นั่นคือ พุทธศาสนา ซ่ึงถือกําเนิดขึ้นตั้งแตชวงราวๆ 2,500 ป
มาแลว  
      ตั้งแตยุคกอนที่พุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมานั้น ในอนิเดียก็มีการทาํประติมากรรมดินเผา
ขนาดเล็ก (Terracotta Figurines) มานานแลว เห็นไดจากโบราณวัตถุดินเผาจํานวนมาก ในอารย
ธรรมลุมแมน้ําสินธุ (1,700 ปกอนคริสตกาล) เร่ือยมาจนถึงสมัยราชวงศโมริยะ ซ่ึงสวนใหญจะเปน
ตุกตารูปบุคคลทั้งบุรุษและสตรี รวมไปถึงรูปสัตวตางๆซึ่งผลิตขึ้นอยางงายๆ และตราประทับดนิ
เผา19 เปนที่นาสังเกตวา แมวาราชวงศโมริยะในรัชกาลพระเจาอโศกมหาราช (พุทธศตวรรษที่ 3) จะ
ยอมรับนับถือพุทธศาสนาแลวก็ตาม แตกย็ังไมมีการสรางรูปพระพุทธเจาเปนรูปมนุษยเลย 
ประติมากรรมทางพุทธศาสนาจึงมักจะทําเปนเพยีงรูปสัญลักษณเทานัน้ 

     ตอมาในสมัยราชวงศกษุาณะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 6-7) ถือวาเปนยคุแรกที่มีการสรางรูป
พระพุทธเจาเปนรูปมนุษย ทั้งนี้อาจจะเปนอิทธิพลจากชาวกรกีที่ตั้งถ่ินฐานในแควนคันธาระ ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ จนกอใหเกดิเปนความนยิมสรางพระพุทธรูปอยางกวางขวาง วัสดุที่ใช
สรางก็มีทั้งศิลา ปูนปน และดินเผา20 แตก็ยังไมมีหลักฐานวามีการสราง “พระพิมพ” อยางชัดเจน
ในยุคนี ้

                                                 
     18 กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 24. 
     19 ดูรายละเอยีดใน  Charu Chandra Das Gupta, Origin and Evolution of Indian 

Clay Sculpture (Calcutta: Calcutta University Press, 1961), 24-159. 
     20 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2519), 

76-83. 
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     อยางไรก็ตาม การทํารูปพระพุทธเจาโดยกดประทับลงบนวัตถุขนาดเล็ก ในลักษณะที่
คลายกับการสรางพระพิมพนั้นก็เกิดขึ้นแลวในยุคนี้ ตวัอยางคือ เหรียญทองคําในรัชกาลพระเจา
กนิษกะ มีรูปพระพุทธเจาประทับยนืแสดงปางวิตรรกมุทรา ที่ดานขางมีจารึกอักษรกรีกวา 
“Boddo” กํากับไวอยางชัดเจน21 

     สําหรับการริเร่ิมสราง “พระพิมพ” ในประเทศอินเดียนัน้ สันนิษฐานวาเกิดขึ้นในชวง
สมัยราชวงศคปุตะ (ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 9 เปนตนมา)22 การริเร่ิมนี้มีความเกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน เนื่องจากสิ่งที่ปรากฏอยูบนพระพมิพ เปนลวนเปนองคประกอบในความเชือ่
ของทางฝายมหายานทั้งสิ้น คือ พระพุทธเจา พระโพธิสัตว สถูป และคาถา23 

     วัฒนธรรมการสรางพระพิมพในประเทศอินเดียเจริญขึ้นสูงสุด ในชวงสมยัราชวงศปา
ละ มีอํานาจในรัฐพิหารและเบงกอล ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (ราวพุทธศตวรรษที่ 
14-17) แหลงที่พบพระพิมพเปนจํานวนมากที่สุดในยคุนี้ คือ บริเวณตําบลพุทธคยา อันเปนสถานที่
ตรัสรูของพระพุทธเจา ถือวาเปนสังเวชนยีสถานที่มีพุทธศาสนิกชนเดนิทางมาสักการบูชามากที่สุด 
และที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ซ่ึงเปนทั้งวัดและมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนา ท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดใน
ยุคนั้น24 สําหรับรูปแบบของพระพิมพดนิเผาสมัยราชวงศปาละ ที่พบในประเทศอนิเดีย มีที่สําคัญ
ดังตอไปนี ้

 
1. พระพิมพรูปพระพุทธเจาปางมารวิชัย ในซุมพุทธคยา 

     พระพิมพกลุมนี้พบเปนจาํนวนมากที่พทุธคยา และพบตามแหลงสําคัญทางพุทธศาสนา
แหงอื่นๆดวย เปนรูปพระพุทธเจาประทบันั่งแบบวัชราสนะ แสดงภมูิสปรรศมุทรา (คว่ําพระหตัถ
ขวาไวทีพ่ระชงฆ นิ้วพระหตัถทั้งสี่ช้ีลงดิน) ภายในซุมวงโคงตอเนื่อง ซ่ึงมีสวนยอดเปนอาคารทรง
ศิขร และมีกิง่กานสาขาของตนพระศรีมหาโพธิ์แผอยูดานหลัง ซ่ึงเปนที่แนชัดวาอาคารดังกลาวนี ้
หมายถึง วิหารมหาโพธิ ณ พุทธคยา อยางไมตองสงสัย ดานขางซุมพุทธคยา มีรูปสถูปทรงกลม

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

1871. 
     22 M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth 

to thirteenth centuries),” (Ph.D. dissertation, Cornell University, 1994), 50. 
     23 Simon D. Lawson, “A Catalogue of Indian Buddhist Clay Sealings ,” 60. 
     24 M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets,” 51. 
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ประดับอยูทั้งสองขาง ดานลางของฐานพระมักจะมีจารกึคาถาเย ธมฺมา ดวยอักษรเทวนาครี ภาษา
สันสกฤต ปรากฏอยูเสมอ25 
2. พระพิมพรูปพระพุทธเจาปางปฐมเทศนา ในซุมพทธคยา 

     ลักษณะของพระพิมพกลุมนี้คลายกับแบบแรก แตตางกันตรงที่ลักษณะของพระพุทธเจา 
ซ่ึงพระพิมพแบบนี้จะทําเปนพระพุทธรูปประทับนั่งแบบปรลัมพปาทาสนะ (นั่งหอยพระบาท
เหมือนนั่งเกาอี้) แสดงปางธรรมจักรมุทรา (พระหัตถทั้งสองขางจีบนิ้วพระหัตถประคองกันใน
ระดับพระอุระ) สวนองคประกอบอื่นๆนอกนั้นรวมทั้งจารึกคาถาเย ธมฺมา จะเหมือนกับพระพิมพ
แบบที่ 126 
3. พระพิมพรูปพระพุทธเจาประทับอยูทามกลางกลุมสถูป 

     ลักษณะสําคัญคือ เปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวัชราสนะ แสดงภูมสิปรรศ
มุทรา ภายในซุมวงโคงตอเนื่องซึ่งมีสวนยอดเปนอาคารทรงศิขรของวิหารมหาโพธ ิ คลายกับพระ
พิมพแบบที่ 1 หากแตพระพิมพแบบนี้จะมีสัดสวนของรูปพระพุทธเจาเล็กกวาพระพิมพแบบแรก 
เนื่องจากพื้นทีโ่ดยรอบองคพระนั้น มักจะทําเปนรูปสถูปทรงกลมขนาดเล็กตั้งเรียงกันเปนแถว 
ตั้งแต 11-13 แถว และดานลางมักจะมจีารกึอักษรเทวนาครีเสมอ27 
4. พระพิมพรูปพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว 

     พระพิมพกลุมนี้ พบมากที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนาลันทา และแหลงพุทธศาสนาที่
สําคัญอื่นๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของอินเดีย มีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบที่เปนรูป
พระพุทธเจาประทับอยูรวมกับพระโพธิสัตว และแบบที่มีแตพระโพธิสัตวอยางเดยีวดวย 
ตัวอยางเชน พระพิมพดินเผาจากนาลันทา28 เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งตรงกลางแสดงปาง
ธรรมจักรมุทรา มีพระโพธิสัตวประทับยนือยู 2 ขางๆละองค ตรงสวนบนซายมีภาพพระพุทธเจา
ประทับนั่งแสดงปางธยานมทุรา (สมาธิ) ซ่ึงสวนบนดานขวาควรจะมเีชนกัน แตหักหายไปแลว ใน
สวนลางดานซายมีภาพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรประทบันั่ง ซ่ึงคงปรากฏดานขวาเชนกัน ขางใตมี
ภาพกลุมคน 3 คน แสดงอาการนอบนอมทั้งทางซายและขวา 
5. พระพิมพรูปสถูป 

                                                 
     25 Alexander Cunningham, Mahabodhi or the Great Buddhist Temple under 

the Bodhi Tree at Buddha-Gaya (Varanasi: Euroka Publication, 1982), pl. XXIV [E]. 
     26 Ibid., pl. XXIV [C]. 
     27 Ibid., pl. XXIV [7]. 
     28 Charu Chandra Das Gupta, Origin and Evolution, fig.188. 
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     พระพิมพกลุมนี้มีลักษณะพิเศษคือ ไมมรูีปพระพุทธเจาปรากฏอยูเลย หากแตทําเปนรูป
สถูปทรงกลมอยูตรงกลางภาพ บางครั้งกม็ีรูปสถูปบริวารขนาดเล็กลอมรอบอยูดวย  และมักจะมี
จารึกอักษรเทวนาครีอยูโดยรอบ หรือจารึกอยูดานลางเสมอ29 

     พระพิมพลักษณะตางๆทีไ่ดกลาวมานี ้ นิยมทําแพรหลายอยูในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของประเทศอินเดีย ซ่ึงเปนศูนยกลางอํานาจของราชวงศปาละ ใน
ขณะเดียวกนักพ็บวา มีการคนพบพระพิมพแพรกระจายไปถึงภาคตะวนัตกเฉยีงเหนือดวย 
ตัวอยางเชน พระพิมพสมัยราชวงศปาละที่คนพบ ณ กหุโชดาโร ในแควนสินธ (ปจจุบันอยูในเขต
ประเทศปากีสถาน)30 เปนตน 

     มีขอนาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ การทําวัตถุดินเผาประเภทตางๆรวมทั้งพระพิมพ
ดวยนั้น จะพบกระจายอยูทางตอนเหนือของประเทศอินเดียเปนสวนใหญ แทบจะไมพบในเขต
ตอนลางของประเทศอินเดยีเลย ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพทางภูมิศาสตรที่ตางกัน เปนปจจยัในเรื่อง
ความเหมาะสมในการสรางวัตถุดินเผา รวมทั้งพระพิมพดวย31 

     กลาวโดยสรุปคือ มูลเหตุที่ทําใหมีการสรางพระพิมพขึ้น เพื่อเปนปูชนียวัตถุในพุทธ
ศาสนานั้น มวีตัถุประสงคที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ ประการแรก สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณของการ
เดินทางไปแสวงบุญยังสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหง ซ่ึงนบัถือวาเปน “บริโภคเจดยี” อันเกี่ยวเนื่องกับ
พระชนมชีพของพระพุทธเจา พระพิมพในยุคแรกกม็ักจะมีสัญลักษณของสังเวชนียสถานแตละแหง 
ปรากฏอยูดวย 

     ประการทีส่อง สรางขึ้นเพื่อเปนการทําบุญ เนื่องจากพระพิมพใชวัสดุทีห่าไดงายใน
ทองถ่ิน อีกทั้งถือกันวาเปนรูปแทนองคพระพุทธเจา เชนเดียวกับพระพทุธรูป จึงเปนที่นิยมสรางกนั
มาก ดวยถือวา จะไดผลานสิงสมาก เชนเดียวกับการสรางพระพุทธรูป ทั้งยังสามารถอุทศิกุศลนั้น
ตอผูลวงลับไปแลวไดอีกดวย 

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

[5]. 
     30 J.E. Van Lohhizen-de Leeuw, “The Pre-Muslim Antiquities of Sind,” South 

Asian Archaeology 1975, (Leiden: E.J. Brill, 1979), 151-157, อางถึงใน หมอมหลวงสุรสวัสดิ์ 
สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพมิพภาคใตของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2528), 23-24.  

     31 หมอมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพิมพภาคใตของประเทศไทย,” 13. 
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     ประการทีส่าม สรางขึ้นเพื่อสืบตออายพุุทธศาสนา จากความเชื่อเร่ืองกาลที่พุทธศาสนา
จะดับสูญไปในอนาคต ทําใหพุทธศาสนิกชนนยิมสรางพระพิมพเปนจํานวนมากบรรจุไวตามที่
ตางๆ ดวยหวังไววา ในอนาคตที่พุทธศาสนาอาจสาบสูญไปแลว ผูคนในยุคนั้นจะไดเห็นรูป
พระพุทธเจาและขอความหวัใจพุทธศาสนา ที่ปรากฏอยูบนพระพิมพเหลานี้ แลวจะรําลึกถึงพุทธ
ศาสนาไดอีกครั้งหนึ่ง 

     สําหรับกลุมคนผูที่สรางพระพิมพนัน้ จากหลักฐานตางๆจะเห็นไดวา พุทธศาสนิกชน
ทุกกลุมตั้งแตคนยากจน พระภกิษุสงฆ ไปจนถึงชนชั้นปกครองอยางพระมหากษัตริย สามารถเปน
ผูสรางพระพิมพไดทั้งสิ้น ไมมีการจํากดัชนชั้น จงึเปนปจจยัที่ทําใหประเพณีการสรางพระพิมพ
แพรหลายออกไปอยางกวางขวาง 

     การสรางพระพิมพในประเทศอินเดีย ซ่ึงเปนดินแดนตนกําเนดิพุทธศาสนานั้น 
สันนิษฐานวา นาจะเกิดขึ้นในชวงสมัยราชวงศคุปตะ (ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 9 เปนตนมา) แลวก็
เจริญขึ้นสูงสุด ในชวงสมัยราชวงศปาละ (ราวพุทธศตวรรษที่ 14-17) การสรางพระพิมพระยะแรก 
เกี่ยวของกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายมหายาน ทั้งลักษณะการวางองคประกอบภาพ การ
ทํารูปพระโพธิสัตว และจารึกคาถาภาษาสันสกฤต สําหรับแหลงที่มกีารทําพระพิมพ สวนใหญจะ
อยูทางตอนเหนือของอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนทีต่ั้งของสงัเวช
นียสถานสําคัญ และเปนแหลงพุทธศาสนาขนาดใหญ ซ่ึงจะเปนศูนยกลางที่สงใหประเพณีการสราง
พระพิมพ แพรกระจายออกไปยังสวนอืน่ๆของอินเดีย และเผยแผไปยังภูมภิาคอื่นๆที่รับอารยธรรม
ทางพุทธศาสนาอีกดวย 
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บทท่ี 3 
รองรอยหลักฐานทางพุทธศาสนาในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 

 
สภาพทางภูมิศาสตรในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 

     พื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ลักษณะเปนที่ราบขนาดใหญ ซ่ึงมีพื้นที่ตอเนือ่งเปน
ผืนเดียวกนั ครอบคลุมบริเวณที่เปน “ภาคตะวนัตก” หรือภาคกลางดานตะวันตกของประเทศไทย 
ไดแก พื้นที่จงัหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางสวนของพื้นที่
จังหวดักาญจนบุรีและชัยนาท โดยมีลําน้ําสายหลักที่สําคัญ 2 สายไหลผาน คือ 

     แมน้ําแมกลอง เปนแมน้ําที่เกิดจากการรวมกันของแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ําแควใหญ 
(แมน้ําศรีสวัสดิ์) และแมน้ําแควนอย (แมน้ําไทรโยค) ซ่ึงไหลมารวมกันเปนแมน้ําแมกลอง ที่ตําบล
ปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นกไ็หลไปทางทิศตะวันออก เขาเขตอําเภอทามวง 
อําเภอทามะกา แลวผานเขาสูเขตจังหวดัราชบุรี ที่อําเภอบานโปง แลวไหลลงมาทางทิศใต ผาน
อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบุรี แลวกว็กไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต เปนเสนแบงเขตระหวาง
อําเภอเมือง กับอําเภอดําเนนิสะดวก แลวไหลเขาเขตจงัหวัดสมุทรสงคราม ผานอําเภอบางคนที 
อําเภออัมพวา จนกระทั่งลงสูทะเลอาวไทย ที่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม รวมความยาวทั้งสิ้น 140 
กิโลเมตร เปนแมน้ําที่มีน้ําตลอดป1 

     แมน้ําทาจนี เปนแมน้ําทีแ่ยกออกจากแมน้ําเจาพระยาทางดานตะวันตก ชวงตนไหลเปน
เสนแบงเขตระหวางอําเภอเมือง จังหวัดอทุัยธานี กับอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จากนั้นก็ไหลเขาสู
เขตจังหวัดชยันาท เปนเสนแบงเขตระหวางอําเภอวดัสิงห กับอําเภอเมืองชัยนาท ผานมายังอําเภอ
หันคา เขาสูเขตจังหวดัสุพรรณบุรี ที่อําเภอเดิมบางนางบวช ไหลตอลงมาทางทิศใตผานอําเภอ
สามชุก อําเภอศรีประจันต อําเภอเมืองสพุรรณบุรี อําเภอบางปลามา อําเภอสองพีน่อง แลวไหลตอ
เขาเขตจังหวัดนครปฐม ผานอําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน จากนั้นก็ไหลเปน
เสนแบงเขตระหวางอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กับอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
แลวเขาเขตจังหวัดสมุทรสาคร ผานอําเภอกระทุมแบน ตอไปเปนเสนแบงเขตระหวาง อําเภอบาน
แพว กับอําเภอกระทุมแบน แลวจึงไหลเขาสูเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร จนกระทัง่ลงสูทะเลอาว

                                                 
      1 ราชบัณฑติยสถาน, อักขรานุกรมภูมศิาสตรไทย เลม 4 ป-ฤ ฤๅ (กรุงเทพฯ: ราชบัณ 
ฑิตยสถาน, 2527), 1237. 
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ไทย ตรงระหวางตําบลบางหญาแพรก กบัตําบลโกรกกราก รวมความยาวทั้งสิ้น 315 กิโลเมตร 
แมน้ําสายนีม้ช่ืีอเรียกเปนตอนๆ คือ ตอนตนและตอนที่อยูในเขตจงัหวัดชยันาท เรียกวา “คลอง
มะขามเฒา” ตอนที่อยูในเขตจังหวดัสุพรรณบุรี เรียกวา “แมน้ําสุพรรณบุรี” ตอนทีอ่ยูในเขตจังหวัด
นครปฐม เรียกวา “แมน้ํานครชัยศรี” และตอนที่อยูในเขตจังหวดัสมุทรสาคร จนกระทั่งไหลออกสู
ทะเล เรียกวา “แมน้ําทาจนี” แตโดยทางการแลว จะเรียกวา “แมน้ําทาจนี” ตลอดทั้งสาย2 

     สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปของพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน มีลักษณะที่ลาดเท
จากดานทิศตะวันตกไปยังทศิตะวนัออก โดยที่บริเวณขอบเขตดานทิศตะวนัตก คือพืน้ที่ของอําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เปน
บริเวณที่มีความสูงเฉลี่ยมากกวาสวนอื่นๆ คือประมาณ 300 เมตรจากระดับน้ําทะเล สภาพพื้นที่เปน
ภเูขากระจัดกระจายเปนแหงๆ ระหวางภเูขาเหลานี้จะมทีี่ราบแคบๆอยูบาง ถัดจากบริเวณดังกลาว
ลงมา คือพื้นที่ของอําเภอเดมิบางนางบวช อําเภอหันคา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอทา
มวง อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรีุ มีสภาพพื้นที่
ที่คอนขางเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 20-200 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 

     ถัดจากนั้นก็จะเปนพื้นทีร่าบดินตะกอนริมฝงน้ําขนาดใหญ มีพืน้ทีก่วางขวางครอบคลุม
พื้นที่ดานตะวนัออกของจังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวดัราชบุรี พื้นที่ทั้งหมดของจังหวดันครปฐม 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร โดยมีขอบเขตดานทิศตะวนัออกของพื้นที่ เชื่อมตอเปนผืนเดยีวกันกบัที่
ราบลุมแมน้ําเจาพระยา ระดับความสูงของพื้นที่จะลดลงเรื่อยๆ จากดานทิศตะวนัตกและเหนอื สู
ดานทิศตะวันออกและใต มคีวามสูงเฉลี่ยประมาณ 5-20 เมตรจากระดับน้ําทะเล สวนบริเวณตอน
ปลายของพื้นที่ที่แมน้ําแมกลองและทาจีน ไหลออกสูทะเลอาวไทยนัน้ มีสภาพพืน้ที่เปนที่ราบลุม
น้ําทะเลเคยทวมถึง ระดับความสูงของพื้นที่จะลดลงเหลอืประมาณ 2 เมตรจากระดบัน้ําทะเลจนถึง
ระดับเดยีวกันกับน้ําทะเลปานกลาง3 

     อยางไรก็ตาม สภาพทางภูมิศาสตรในอดีตของพื้นทีลุ่มแมน้ําแมกลองและทาจีน ก็มี
ความแตกตางไปจากสภาพในปจจุบันพอสมควร เนื่องจากมีการศึกษาวิจยัเบื้องตนพบวา บริเวณ

                                                 
      2 ราชบัณฑติยสถาน, อักขรานุกรมภูมศิาสตรไทย เลม 3 ต-บ (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตย 
สถาน, 2527), 516-517. 
      3  ไพฑูรย  คดีธรรม และคนอื่นๆ, แผนการใชทีด่นิลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําแมกลอง 
(กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาที่ดิน, 2542), 4;  พิทักษ เชาวดาํรงค, พิบูลย กังแฮ และ สมชาติ อยูอน, 
รายงานผลการสํารวจและศกึษาขอมูลเบื้องตน ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติของลุม
น้ําทาจีน (นครปฐม: ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), ก. 
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พื้นที่ราบภาคกลางตอนลาง บางสวนของภาคตะวันออกและภาคตะวนัตก ในสมัยทวารวดี (ราว
พุทธศตวรรษที่ 11-16) เคยมีแนวชายฝงทะเลเดิมเปนอาวเวาเขาไปเปนบริเวณกวาง หางจากแนว
ชายฝงทะเลในปจจุบันไปทางทิศเหนือ ประมาณ 140 กิโลเมตร โดยเริ่มตั้งแตจังหวัดเพชรบุรี 
ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อางทอง สิงหบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จน
สุดที่จังหวดัชลบุรี สันนิษฐานวาระดับน้ําทะเลในชวงเวลานั้น คงอยูสูงกวาปจจุบันประมาณ 3.5-4 
เมตร ลักษณะฝงทะเลรอบๆ “อาวใหญ” นี้สวนใหญจะเปนที่ลุมต่ํา ทั้งยังพบตําแหนงของเมือง
โบราณประมาณ 20 แหงอยูโดยรอบแนวชายฝงทะเลดังกลาวนี้ดวย4 (แผนผังที่ 1) 

     จากการศึกษาลักษณะของแนวชายฝงทะเลเดิมนี ้ทําใหพบวาพื้นที่ตอนลางของลุมแมน้ํา
แมกลองและทาจีนในปจจบุัน เคยเปนทะเลมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งพืน้ที่ในเขตจังหวัดสมุทร 
สงคราม สมุทรสาคร บางสวนของจังหวดันครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ซ่ึงหมายถึงขนาดของพื้นที่
ลุมน้ําในอดีตที่มีจํากัดกวาพืน้ที่ในปจจุบันมาก สอดคลองกับรองรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
ในพื้นที่ทีเ่คยเปนทะเลดังกลาวนี้ กไ็มปรากฏหลักฐานที่เกาไปถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 16 เลย 
ในขณะที่ตําแหนงที่ตั้งเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่สําคัญในเขตลุมแมน้าํแมกลองและทาจีน เชน 
เมืองอูทอง เมืองนครปฐมโบราณ เมืองคูบัว เปนตน กอ็ยูในตําแหนงที่สัมพันธกับแนวชายฝงทะเล
เดิมนี้อยางชดัเจนดวย 

 
พัฒนาการของชุมชนโบราณในพื้นท่ีลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 

     ชุมชนโบราณในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน มีพัฒนาการตอเนื่องมาจากชุมชนแต
ดั้งเดิมในยุคกอนประวัติศาสตร ซ่ึงปรากฏรองรอยการตั้งถ่ินฐานอยูเปนจํานวนมาก ในบริเวณทิศ
ตะวนัตกของภูมิภาค คือ เขตสองฝงแมน้ําแควใหญและแควนอย กลุมชนเหลานี้เดิมอาศัยอยูตาม
เพิงผาและถ้ํา ดํารงชีพดวยการเก็บของปาลาสัตว รูจักใชเครื่องมือหนิกะเทาะจากหินกรวดแมน้ํา 5 
ตอมาเมื่อมีประชากรมากขึ้น และมีเทคโนโลยีสูงขึ้น ก็เร่ิมมีการชุมชนออกมายังบริเวณที่ราบเชิงเขา
และริมลําน้ําตางๆ มีรองรอยหลักฐานวารูจักผลิตเครื่องปนดินเผา และทําเครื่องประดับประเภท

                                                 
      4 ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาค
กลางประเทศไทย : การศกึษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหา 
วิทยาลัย, 2524), 45-50. 

     5  ชิน อยูดี, “รายงานการสํารวจและขุดคนเรื่องราวกอนประวัติศาสตรที่จังหวัดกาญจน 
บุรี ของคณะสํารวจไทย-เดนมารก,” ชิน อยูดี : บิดาแหงวิชากอนประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพพิฆเณศ, 2529), 13-81. 
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ลูกปดและกําไลหิน อีกทั้งเริ่มมีการติดตอกับชุมชนที่อยูใกลทะเลอีกดวย ซ่ึงแหลงโบราณคดียุค
กอนประวัติศาสตรที่สําคัญ ไดแก แหลงโบราณคดีบานเกา อําเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี6 

     ในชวงสมยักอนประวัตศิาสตรตอนปลาย ปรากฏหลักฐานของชุมชนโบราณหลายแหง
ในเขตลุมแมน้าํแมกลองและทาจีน ที่มีพฒันาการทางวัฒนธรรมที่สูงขึ้นกวาเดิม อันเปนผลจากการ
ติดตอสัมพันธกับชุมชนโบราณอื่นๆทั้งในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต และดนิแดนที่อยูไกล
ออกไปอยางอนิเดีย ซ่ึงแหลงโบราณคดีทีสํ่าคัญในชวงนี้ ไดแก แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร 
อําเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุรี จากการขุดคนทางโบราณคดีหลายครั้งที่นี่ ทําใหพบหลักฐานที่
สําคัญหลายอยาง เชน ตุมหูแบบลิง-ลิง-โอ ซ่ึงเปนแบบเดียวกับในวัฒนธรรมซาหุญของชุมชน
โบราณในประเทศเวียดนาม กลุมภาชนะและเครื่องมือเครื่องใชที่ทําดวยสําริดเนื้อบางเปนพิเศษ อีก
ทั้งลูกปดหินคารเนเลียนและอาเกตจํานวนมาก ซ่ึงเปนสินคาที่สําคัญของอินเดียในยุคราชวงศโมริ
ยะ มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 3-5 ซ่ึงเปนเครื่องยนืยนัวา ชุมชนแหงนี้เจริญขึ้นจากการตดิตอ
กับชุมชนโบราณภายนอกโดยเฉพาะอินเดียอยางเปนลํ่าเปนสันนั่นเอง 7  ซ่ึงนอกจากบานดอนตา
เพชรแลว ยงัมีแหลงโบราณคดีอ่ืนๆที่อยูรวมสมัยเดยีวกัน และมีหลักฐานการติดตอกับดินแดน
ภายนอกเชนกนัอีกดวย เชน แหลงโบราณคดีโคกพลับ อําเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี8 เปนตน 

     ตอมาในชวงพุทธศตวรรษที่ 5-9 ไดมีการเพิ่มปริมาณการคาระหวางประชากรของ
ชุมชนโบราณในบริเวณแถบนี้ กับกลุมพอคาจากโลกตะวันตก (อินเดยีและกลุมประเทศแถบทะเล
เมดิเตอรเรเนยีน รวมทั้งเปอรเซีย) ซ่ึงในชวงเวลาดงักลาวนี้ ตรงกับสมยัราชวงศกษุาณะ-คุปตะ หรือ 
“สมัยอินโด-โรมัน” ของอินเดียรองรอยศูนยกลางหรือนิคมการคาที่สําคัญในชวงยคุนี้ อยูในเขต
จังหวดักาญจนบรีุตอกับจังหวัดสุพรรณบรีุ ซ่ึงเปนพื้นที่ที่สามารถติดตอกับพอคาชาวอินเดยีที่

                                                 
      6 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน Per Sorensen, Archaeological Excavations in Thailand, 
Vol II Ban Kao (Copenhegen:, 1967) และ วรวุธ สุวรรณฤทธิ์, กาญจนบุรี ดินแดนสมัยกอน
ประวัติศาสตร (กาญจนบุรี: วิทยาลัยครูกาญจนบุรี, 2531) 
      7 ผาสุข อินทราวุธ, “รอยตอกอนประวตัิศาสตร-ประวัติศาสตร ในดินแดนเอเชยีตะวนั 
ออกเฉียงใต,” ดํารงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดปี 2545 (กรุงเทพฯ: คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 15-16. 
      8 สด แดงเอยีด, “การปฏิบัติงานขุดสํารวจแหลงโบราณคดีที่โคกพลบั จังหวดัราชบุรี,” 
ศิลปากร  22, 4. (พฤศจิกายน, 2521): 22-31. 
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เดินทางมาจากเมืองทาตามรลิปติ ขามอาวเบงกอลมาขึน้บกที่เมืองทวาย ผานดานเจดียสามองคเขา
มาตามลําแมน้าํแมกลองได9  

     จากการสํารวจและขดุคนทางโบราณคด ีไดมีการคนพบโบราณวัตถุที่ถือวาเปน “สินคา” 
ทั้งแบบอินเดยี แบบโรมัน (รวมทั้งสินคาที่ผลิตเลียนแบบโรมันดวย) หลายประเภท ตามแหลง
โบราณคดีและเมืองโบราณหลายแหงในพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ซ่ึงมีความเจริญเปนอยาง
ยิ่งในชวงเวลานั้น เชน 

     แหลงโบราณคดีพงตึก (แผนผังที่ 2) ตั้งอยูริมแมน้ําแมกลอง ในเขตอําเภอทามะกา 
จังหวดักาญจนบุรี มีการสํารวจพบโบราณวัตถุที่สําคัญ คือ ตะเกยีงโรมันสําริด10 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
พงตึก เปนแหลงสําคัญที่มีการติดตอคาขายกับอินเดียสมัยอินโด-โรมัน อันเปนชวงที่ชาวโรมันเขา
มาตั้งสถานีการคาอยูในอินเดียตอนใต ซ่ึงสินคาแบบโรมันเชนนี้ อาจถูกนําเขามาโดยพอคาชาว
อินเดียหรือพอคาชาวโรมันทีม่าตั้งสถานีการคาอยูในอินเดียกเ็ปนได11 

     เมืองนครปฐมโบราณ (แผนผังที่ 3) เปนเมืองโบราณขนาดใหญ ซ่ึงปจจุบันคือ ตวัอําเภอ
เมือง จังหวดันครปฐม จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดี ก็ไดพบโบราณวตัถุประเภทตรา
ประทับดินเผาหลากหลายรูปแบบเปนจํานวนมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงบทบาทการเปนเมืองทาคาขาย
กับอินเดยีอยางชัดเจน เนื่องจากตราประทับเหลานี ้ เปนของที่พอคาชาวอนิเดียนิยมพกเปน
เครื่องรางติดตัวกันมากในสมัยคุปตะ-หลังคุปตะ 12  นอกจากนี้หลักฐานหลายอยางที่พบที่นี่บงชี้วา 
เมืองนครปฐมโบราณ เจรญิขึ้นบนพื้นฐานอารยธรรมจากอินเดีย และพัฒนาการจนเปนศนูยกลาง
พุทธศาสนาในยุคทวารวดีอีกดวย (พุทธศตวรรษที่ 11-16) 

                                                 
      9 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวด:ี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด ี
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 67. 
      10 โดยทั่วไปแลวเชื่อวา ตะเกียงโรมันสําริดนี้ เปนสิ่งที่ผลิตขึ้นที่เมืองอเล็กซานเดรีย ใน
ประเทศอียิปต ประมาณกอนพุทธศตวรรษที่ 6 ซ่ึงเปนชวงที่โรมนัปกครองดินแดนแหงนั้น ดู 
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพคร้ังที่ 10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2538), 2. อยางไรก็ตาม ก็มีอีกแนวความคิดหนึ่งที่ระบุวา ตะเกียงดงักลาว อาจถูก
ผลิตขึ้นในยุคอาณาจักรไบแซนไทน ในชวงพุทธศตวรรษที่ 10-12 ดู Robert L. Brown, “The 
Pong Tuk lamp:  A Reconsideration,” Journal of the Siam Society 77, 2 (1989): 8-17. 
      11 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวด:ี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 100. 
      12 เร่ืองเดียวกัน, 101. 
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     เมืองอูทอง (แผนผังที่ 4) ตั้งอยูที่อําเภออูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี มีการสํารวจและขุด
คนพบหลักฐานวา เมืองโบราณแหงนี้มีความเจริญมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรตอนปลาย และอยู
ตอเนื่องมาจนถึงยุคสําริดและยุคเหล็ก 13  และยังปรากฏหลักฐานการติดตอคาขายกับอนิเดีย และ
ดินแดนอื่นๆทางตะวนัตก สืบมาถึงสมัยอินโด-โรมันดวย เชน เหรียญโรมันทองแดงของจักรพรรดิ
วิคโตรินุส (พ.ศ.811-813) เหรียญทองแดงภาษาอาหรับ เปนตน อีกทั้งยังมีการคนพบลูกปดเปน
จํานวนมหาศาลในพื้นทีแ่ถบนี้ ซ่ึงมีทั้งลูกปดแกวหลายหลายแบบ ทั้งแบบลูกปดสีเรียบ ลูกปดมตีา 
และลูกปดฝงแถบสี รวมไปถึงลูกปดหินที่ผลิตจากหินกึ่งรัตนชาติ อยางหินคารเนเลียน หินอาเกต 
หินโอนิกซ ลูกปดเหลานี้สวนใหญเปนสินคาที่ผลิตและนําเขาจากอนิเดีย ปริมาณที่มากมายมหาศาล
นี้เปนสิ่งที่ยนืยันการที่เมืองอูทอง เปนศูนยกลางการคาขายที่เจรญิรุงเรืองมากที่สุดแหงหนึ่งใน
ภูมิภาคนี ้ นกัวิชาการบางทาน ถึงกับตัง้สมมติฐานวา อูทองอาจเคยเปนศูนยกลางของอาณาจักร
ฟูนนัดวยซํ้าไป 14  อยางไรก็ตาม แมวาสมมติฐานเรื่องศูนยกลางอาณาจกัรฟูนัน ยังไมมีการยืนยันที่
แนนอนก็ตาม แตความสําคญัของอูทองก็ยังคงเดนชดัเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในสมัยทวารวด ี

     เมืองคูบัว (แผนผังที่ 5) ตั้งอยูที่ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวดัราชบุรี พื้นที่ตั้งเมือง
โบราณนี้เปนพื้นที่แนวสันทรายชายทะเลเดิม จึงเหมาะสมตอการเปนเมืองทาคาขายทางทะเลมา
ตั้งแตโบราณ ซ่ึงจากการสํารวจและขดุคนก็พบหลักฐานหลายอยางทีบ่งบอกถึง การติดตอคาขาย
อยางเปนลํ่าเปนสันระหวางชุมชนโบราณแหงนีก้ับอินเดีย เชน ลูกปดแกวและลูกปดหินกึ่งรัตนชาติ 
ที่มีแหลงผลิตอยูในอนิเดยีและดินแดนแถบเมดิเตอรเรเนียน เปนตน ที่สําคัญก็คือ มีการคนพบ
ประติมากรรมดินเผารูปบุคคลที่แตงกายแบบชาวตางชาต ิ ซ่ึงอาจหมายถึง “พอคาชาวซิเถียน” (ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย) ที่เขามาติดตอคาขายพรอมๆกับพอคาชาวอินเดยีในชวงสมัยอิน
โด-โรมัน15 ซ่ึงเปนเครื่องยืนยนัความเปนศนูยกลางการคาของเมืองโบราณแหงนี้ไดเปนอยางด ี

     จากการติดตอคาขายระหวางชุมชนโบราณหลายแหง ในพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทา
จีนนี้กับอนิเดยี ดังที่ไดกลาวมาขางตนนี ้ ก็มีผลทําใหประชากรในพืน้ที่แถบนี้รูจักและคุนเคยกับ
วัฒนธรรมอินเดีย ซ่ึงปรากฏหลักฐานวา ตั้งแตชวงพทุธศตวรรษที่ 9-10 เปนตนมา ชุมชนขนาด

                                                 
      13 ชิน อยูดี, “เร่ืองกอนประวัติศาสตรที่อําเภออูทอง,” โบราณวิทยาเรือ่งเมืองอูทอง 
(พระนคร: กรมศิลปากร, 2509), 43-50.  
      14 ฌอง บวสเซอลิเยร, “ทฤษฎีใหมเกีย่วกบัอาณาจักรฟนูัน,” ทรงแปลโดย หมอมเจา    
สุภัทรดิศ ดิศกลุ, โบราณวิทยาเรื่องเมืองอูทอง, 11-20. 
      15 H.G. Quaritch Wales, Dvaravati: The Earliest Kingdom of Siam (London: 
Bernard Quaritch, 1969), 51-63, Pl.34 (B). 
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ใหญหลายแหงในบริเวณนี ้ เร่ิมมีการสรางคูน้ําคันดินและวางผังเมือง เร่ิมมีการจดัระเบียบสังคม
แบบอินเดยี มีการใชระบบเหรียญกษาปณ ระบบการติดตอส่ือสารโดยใชตราประทับ การใช
ตัวอักษรแบบอินเดีย การกอสรางสถาปตยกรรมและการผลิตงานศิลปกรรมตามแบบอินเดีย และที่
สําคัญที่สุดคือชาวอินเดยีนําไดนําคติความเชื่อของศาสนาที่ตนนับถือ คือ ศาสนาพราหมณ (ฮินดู) 
และพุทธศาสนา เขามาเผยแพรยังดินแดนแถบนี้ดวย ซ่ึงพื้นฐานทางวฒันธรรมจากอินเดียนี้เอง ทีท่ํา
ใหเกิด “วัฒนธรรมทวารวด”ี ซ่ึงเปนวัฒนธรรมสมัยประวัติศาสตรแบบแรกสุดในประเทศไทย16 

     “ทวารวด”ี เปนชื่อเรียกวฒันธรรมโบราณที่กอกําเนิดขึ้น ณ บริเวณที่ราบภาคกลางของ
ประเทศไทย ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ดังปรากฏหลักฐานจากจารึกเหรียญเงินขนาดเล็ก ที่
พบในหลายพืน้ที่ทางภาคกลางและภาคตะวนัตกของไทย เชน เหรียญเงินจากเนนิหิน อําเภอเมือง 
จังหวดันครปฐม เหรียญเงินจากการขุดแตงโบราณสถานคอกชางดนิ อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ซ่ึงจารึกดวยอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤตวา “ศรีทวารวต ิศวรปุณยะ” แปลวา “บุญกุศล
ของพระราชาแหงทวารวด”ี ซ่ึงขอความนี้ สอดคลองกับชื่อ “โถโลโปตี้” ในบันทึกของพระภกิษุ
เฮี่ยนจัง ที่ระบวุาเปนดินแดนที่อยูระหวางศรีเกษตร (พมา) และอีศานปุระ (กัมพูชา)17 

     วัฒนธรรมทวารวดีมีศนูยกลางที่สําคัญ อยูในบริเวณฝงตะวนัตกของแมน้ําเจาพระยา ซ่ึง
ก็คือพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนนั่นเอง ปรากฏรองรอยเมืองโบราณขนาดใหญที่ถือวานาจะ
เปน “ศูนยกลาง” ของทวารวดี เนื่องจากมีโบราณสถานและโบราณวัตถุเปนจํานวนมาก เชน เมอืง
นครปฐมโบราณ และเมืองอูทอง เปนตน รวมไปถึงชุมชนโบราณขนาดยอมอีกเปนจาํนวนมาก จาก
การศึกษาพบวาเมอืงเหลานี ้ มีพัฒนาการมาตั้งแตกอนยุคทวารวดแีลว โดยมีพื้นฐานมาจาก
วัฒนธรรมอินเดีย ที่แพรกระจายเขามาตามเสนทางการคา แลวฝงรากสงอิทธิพลเปนอยางมากตอ
วัฒนธรรมของดินแดนแถบนี้  จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมทวารวดีขึน้มา ซ่ึงดําเนนิแบบแผนทาง
วัฒนธรรมตามแบบอินเดยี ทั้งดานคติความเชื่อทางศาสนา ศิลปกรรม สังคมและการปกครอง 
รองรอยหลักฐานสําคัญของทวารวดีสวนใหญ คือ หลักฐานเกีย่วกับพทุธศาสนา เนื่องจากผูคนใน
วัฒนธรรมทวารวดีเปนชาวพุทธที่เครงครัด จึงพบหลักฐานทางพุทธศาสนากระจายตวัอยูอยาง
หนาแนน ทัง้ในพื้นทีเ่ปนศูนยกลางวัฒนธรรมทวารวดี (ภาคกลางตอนลางและภาคตะวนัตกของ

                                                 
      16 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวด:ี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 118-
121.  
      17 ฌอง บวสเซอลิเยร, “เมืองอูทองและความสําคัญของเมืองอูทองในประวัติศาสตร 
ไทย,” แปลโดย อุไรศรี วรศะริน, โบราณวทิยาเรื่องเมืองอูทอง, 3. 
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ไทย) และรวมถึงพื้นที่ที่วัฒนธรรมทวารวดีแผไปถึงดวย 18  แมวาจะมีรองรอยของศาสนาพราหมณ
ในสมัยทวารวดีอยูบางก็ตาม แตคงจะมีความสําคัญเปนรองพุทธศาสนาอยางเดนชดั   

     สันนิษฐานวา วัฒนธรรมทวารวด ีนาจะสิ้นสุดลงในชวงราวๆพุทธศตวรรษที่ 16 โดยมี
สมมติฐานวา อาจเกิดจากการที่วัฒนธรรมเขมรของอาณาจักรกัมพูชา ไดแผลงมายังพืน้ที่ภาคกลาง
และภาคตะวนัตกของประเทศไทย แลวเขามามีอิทธิพลในพื้นที่นีแ้ทนที่วัฒนธรรมทวารวด ี ซ่ึงได
ถูกกลืนหายไปในที่สุด19  

 
รองรอยหลักฐานทางพุทธศาสนาในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 

     พุทธศาสนา เปนรากฐานที่สําคัญอยางหนึ่งของอารยธรรมอินเดีย ที่ไดแผเขามาจนฝง
รากและสงอิทธิพลเปนอยางมากตอวัฒนธรรมของดินแดนแถบนี ้  จนกอใหเกดิวฒันธรรมทวารวดี
ขึ้นมา สําหรับพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนซึ่งเปนพื้นที่ “ศูนยกลาง” ของวัฒนธรรมทวารวดี
นั้น ไดมีการคนพบรองรอยหลักฐานการเผยแผและเจรญิขึ้นของพุทธศาสนาเปนอยางมาก ตั้งแต
ชวงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรจนถึงยุครุงเรืองของวัฒนธรรมทวารวด ี ชวงราวพุทธศตวรรษที่ 11-
16  ซ่ึงหลักฐานดังกลาวสามารถนํามากลาวไดพอสังเขปโดยแยกเปนหวัขอตางๆไดดงันี้ 
หลักฐานทางดานเอกสาร 

     มีเอกสารโบราณหลายฉบับระบุไววา มีการเผยแผพุทธศาสนาจากอินเดยี เขามายังดิน 
แดนที่เรียกวา “สุวรรณภูม”ิ ซ่ึงเชื่อกันวาคอืบริเวณพืน้ทีข่องประเทศไทยนั่นเอง ตั้งแตชวงราวพทุธ
ศตวรรษที่ 3 แลว ซ่ึงตรงกับรัชกาลพระเจาอโศกมหาราช แหงราชวงศโมริยะ เอกสารสําคัญที่
กลาวถึงเรื่องนี ้ ไดแก “คัมภรีสมันตปาสาทิกา” (อรรถกถาพระวินยัปฎก) ซ่ึงพระพทุธโฆสะ (พระ
พุทธโฆษาจารย) เปนผูเรียบเรียงขึ้นในเกาะลังกา ชวงราวๆพุทธศตวรรษที่ 10 20  โดยกลาวไวใน
สวนของ “พาหิรนิทาน” วา หลังจากพระโมคคัลลีบุตรติสสะ รวมกับพระอรหนัตเถระทั้งหลาย 
ประชุมทําสังคายนาพระไตรปฎก (คร้ังที่ 3) ณ เมืองปาฎลีบุตร ภายใตพระบรมราชูปถัมภของพระ
เจาอโศกมหาราช จนสําเร็จเรียบรอยแลว ก็ไดจดัพระภกิษุเปนสมณทตูไปเผยแผพุทธศาสนายังแวน
แควนดินแดนตางๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ประเทศอินเดยี โดยมีการระบนุามพระภิกษแุละเสนทางที่
                                                 
      18 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวด:ี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 206. 
      19 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกลุ, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย ถึง พ.ศ. 2000 (กรุงเทพฯ: 
สมาคมประวตัิศาสตร, 2535), 26. 
      20 สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัตวิรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา (กรุงเทพฯ:         
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 292-294. 
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จะเดนิทางไปเผยแผไว 9 ทาง ในจํานวนเสนทางเหลานี ้ ก็มีการบันทกึไววา “พระโสณะ และพระ
อุตตระ” เปนสมณทูตที่ถูกสงมาเผยแผพุทธศาสนายังดินแดน “สุวรรณภมูิ”21 

     ขอความตอนนี้ก็ถูกกลาวไวใน “คัมภีรมหาวงศ” ซ่ึงพระมหานามผูเปนเรียบเรียงขึ้นใน
เกาะลังกาเชนกัน โดยขอความนี้ปรากฏอยูในตอน “นานาปเทสปสาทปริเฉทที่ 12” มีเนื้อความระบุ
ไวเหมือนกนักับในคัมภีรสมันตปาสาทิกา22 

     แมจะเคยมกีารแปลความวา “สุวรรณภมูิ” นาจะหมายถึง เมืองนครปฐม ในภาคกลาง
ของประเทศไทย23 และเปนที่เชื่อถือมายาวนานก็ตาม แตยงัขาดหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอ 
เนื่องจากการศกึษาทางดานโบราณคดีจนถงึปจจุบันนี้ กย็งัไมเคยมีการคนพบหลักฐานทางดานพุทธ
ศาสนาในดนิแดนประเทศไทย ที่มีอายุเกาแกถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 3 เลย ซ่ึงหลักฐานเกีย่วกับพุทธ
ศาสนาที่เกาทีสุ่ดในประเทศไทย ก็มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 8-10 เทานั้น24 

     อยางไรก็ตาม จากหลักฐานเกีย่วกับการติดตอคาขาย ระหวางชุมชนโบราณในพืน้ที่ลุม
แมน้ําแมกลองและทาจีนกบัอินเดีย ที่มมีายาวนานตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ตรงกับ
สมัยราชวงศโมริยะในอินเดยี ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่แหลงโบราณคดีบานดอน
ตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี (ดังไดกลาวมาแลว) และแหลงโบราณคดีอ่ืนๆอีกหลายแหง จึงอาจ
สันนิษฐานไดวา เมื่อพระเจาอโศกมหาราชสงสมณทูตมาเผยแผพุทธศาสนา ยังดินแดนสุวรรณภูมิ 
ตามที่ระบุไวในเอกสารโบราณเหลานัน้ สมณทูตยอมตองรวมเดินทางมากับพอคา ตามเสนทาง
การคาแตเดิมดวย และสรุปไดวา “สุวรรณภูม”ิ นาจะหมายถึง เมืองทาหรือศูนยกลางการคาโบราณ
แหงใดก็ตามในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ที่มบีทบาทติดตอคาขายกับอินเดียมาตั้งแตสมัย
ราชวงศโมริยะแลว เชน แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร เปนตน25 

                                                 
      21 “ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล พาหิรนิทานวรรณนา,” พระวนิัยปฎก เลม 1 ภาค 1 มหา
วิภังค ปฐมภาค และอรรถกถา (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 118-120. 
      22 พระยาธรรมปรีชา, ผูแปล, “คัมภีรมหาวงศ,” วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร เลม 1 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), 183. 
      23 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพทุธเจดีย (พระนคร: ศิลปาบรรณา
คาร, 2513), 34.   
      24 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวด:ี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 148-
149. 
      25 เร่ืองเดียวกัน, 154. 
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     หลักฐานทางดานเอกสารอีกประเภทหนึ่ง ที่พบในพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 
และบงบอกถงึอารยธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏขึ้นในบริเวณนี้ได ก็คือ “จารึก” ซ่ึงในพืน้ที่
ดังกลาวนี้ มกีารคนพบจารึกที่สําคัญหลายหลัก เชน 

     1. จารึกคาถาเย ธมฺมาฯ เปนจารึกที่พบแพรหลายเปนอยางมาก ตามชุมชนโบราณตางๆ
ในพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน เชน ที่เมืองนครปฐมโบราณ พบจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ ไมต่ํา
กวา 5 หลัก บนวัสดุทีแ่ตกตางกัน ทั้งที่เปนจารึกบนแผนหิน แผนอฐิ หรือจารึกสวนกานฉัตรของ
สถูปศิลา สวนที่เมืองราชบุรี พบจารึกเชนนีอ้ยูบนดานหลงัพระพุทธรูปศิลา เปนตน สวนใหญจารกึ
กลุมนี้จะใชอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 26  แตก็มีบางทีใ่ชอักษรปลลวะกลาย หรือ
หลังปลลวะแลว นิยมจารึกเปนภาษาบาลี ซ่ึงขอความที่จารึกนี้ เปนคาถาที่สําคัญในพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท วาดวยเรื่องหัวใจของอริยสัจสี่ ความวา 

     เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา  เตสํ เหตุ ตถาคโต อาห 
     เตสฺจโย นิโรโธ จ   เอวํ วาที มหาสมโณ ฯ 

มีความหมายวา 
   “ธรรมทั้งหลาย มีเหตเุปนแดนเกดิ พระตถาคตไดตรัสถึงเหตุเหลานั้น  
     เมื่อส้ินเหตเุหลานั้นจึงจักดับทุกขได พระมหาสมณะมวีาทะตรัสสอนเชนนี้เสมอ” 
     คาถาดังกลาวนี้ปรากฏอยูในพระวินยัปฎก มหาวรรค มหาขันธกะ 27  และมีอยูในคมัภีร

ทางพุทธศาสนาฉบับอื่นอีกหลายแหง การจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ ลงบนวัตถุตางๆเชนนี้ เปนความ
นิยมของชาวพทุธในประเทศอินเดีย ชวงพุทธศตวรรษที่ 9-13 และความนยิมนีก้็ไดแผเขามาใน
ดินแดนประเทศไทยดวย28 

     2. จารึกพระธรรมจักร พบในเขตจังหวดันครปฐม พระวรวงศเธอพระองคเจาภาณุพันธุ
ยุคลประทานยมืใหจดัแสดงอยูที่พิพิธภณัฑสถานแหงชาติพระนคร ลักษณะเปนจารึกที่ปรากฏอยู
ตามสวนตางๆของธรรมจักรศิลาชิ้นหนึ่ง ใชอักษรปลลวะ ภาษาบาลี มีเนื้อหาอธบิายความหมาย
ของอริยสัจสี่ เชน ญาณ 3 ประการ, อัตถประโยชน 4 อยางของมรรค เปนตน ขอความเหลานี้ นาจะ
นํามาจากพระสุตตันตปฎก และคัมภีรภาษาบาลีบางเลมในพุทธศาสนานิกายเถรวาท เชน คัมภีร

                                                 
      26 กองแกว วีระประจักษ, “จารึกและรูปแบบอักษรในจารึก,” จารึกในประเทศไทย เลม 
1 อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529), 22. 

     27 “สารีปุตตโมคคัลลานปพพชา,” พระวนิัยปฎก เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถกถา 
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 123. 

     28 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวด:ี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 169. 
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ปฏิสัมภิทามัคค และวิสุทธมิัคค29  ซ่ึงเปนผลงานที่พระพุทธโฆสะเรียบเรียงไวทีเ่กาะลังกา ในชวง
ราวพุทธศตวรรษที่ 1030 

     3. จารึกวัดโพธิ์ราง เปนชิน้สวนหนิชนวนแตกหกั 2 ช้ิน คนพบทีว่ดัโพธิ์ราง อําเภอเมือง 
จังหวดันครปฐม ช้ินหนิดังกลาวมีคําจารกึปรากฏอยูอยางเปนระเบยีบ เปนตวัอักษรปลลวะ ภาษา
มอญโบราณ ถือกันวาเปนจารึกภาษามอญโบราณที่เกาแกที่สุดเทาที่เคยคนพบ 31  เนื้อความกลาวถึง 
การอุทิศที่ดิน พืชพันธุ วหิาร รวมทั้งขาวของตางๆ ใหแกศาสนสถาน โดย “โทง” หรือคนทรงเจา 
ตามความเชื่อของมอญ ซ่ึงจากขอความในจารึกนี้ เปนตัวอยางที่สะทอนใหเห็นถึงคติความเชื่อเร่ือง 
การทําบุญในพุทธศาสนาของผูคนในสมัยทวารวดีได32 
หลักฐานทางดานโบราณสถาน 
      จากการศึกษาคนควาทางโบราณคดีเปนเวลาหลายทศวรรษ ทําใหมกีารคนพบหลกัฐาน
เกี่ยวกับโบราณสถานทางพทุธศาสนาที่จัดวาเปน “แบบทวารวด”ี จํานวนมาก ตามชุมชนโบราณ
ตางๆหลายแหงในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน บงบอกถึงการเปน “ศูนยกลางทางพุทธศาสนา” 
ในสมัยประวตัิศาสตรตอนตนของชุนชนโบราณในพืน้ที่แถบนี้ไดอยางชัดเจน โบราณสถานทาง
พุทธศาสนาสมัยทวารวดีที่สําคัญ ไดแก 
      1. เจดียจุลปะโทน ตั้งอยูตรงใจกลางเมืองนครปฐมโบราณ โบราณสถานแหงนี้ไดรับ
ความสนใจจากนักวิชาการ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปนอยางมาก โดยเริ่มตั้งแตมีการขุดแตง
โดยนายปแอร ดูปองต (Pierre Dupont) ในป พ.ศ.2482 หลังจากนั้นกรมศิลปากรก็ไดขุดแตง
เพิ่มเติมอีกครัง้หนึ่ง ซ่ึงผลจากการขุดแตงพบวา เจดียจุลปะโทนนาจะมีการสรางและบูรณะซอม 
แซมครั้งใหญถึง 3 คร้ัง ลักษณะทางสถาปตยกรรมเปนเจดียที่มแีผนผงัรูปสี่เหล่ียม โดยสมัยที่ 1 มี
การสรางลานประทักษณิลอมรอบพรอมบันไดทางขึ้นทัง้ 4 ดาน ถัดขึน้มาเปนองคเจดียซ่ึงผนังมซุีม
                                                 
      29 ยอรช เซเดส, “พระธรรมจักรศิลา จารึกภาษาบาลี ไดมาจากจังหวดันครปฐม,” ทรง
แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล และ ฉ่ํา ทองคําวรรณ ประชุมจารึกภาคที่ 2 จารึกทวารวดี ศรี
วิชัย ละโว, พมิพคร้ังที่ 2 (พระนคร: กรมศลิปากร, 2504), 46-52. 

     30 สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัตวิรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, 291. 
     31 “จารึกวัดโพธิ์ราง,” จารึกในประเทศไทย เลม 2 อักษรปลลวะ อักษรมอญ พุทธ

ศตวรรษที่ 12-21 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529), 28-29.  
     32 ยอรช เซเดส, “คําบรรยายของศาสตราจารยยอรช เซเดส เร่ือง จารึกที่วัดโพ (ราง) 

จังหวดันครปฐม,” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกลุ และ ฉ่ํา ทองคําวรรณ ประชุมจารึกภาค
ที่ 2 จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว, 53-58. 
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ประดิษฐานพระพุทธรูปทุกดาน ตอมาในสมัยที่ 2 มีการยกพืน้ลานประทักษิณใหมขึ้นไปจนถึง
ระดับเดยีวกับซุมพระพุทธรูปบนผนัง พอถึงสมัยที่ 3 กม็ีการสรางสวนฐานใหมหมด ครอบทับฐาน
และลานประทักษิณแตเดิมทั้งหมด ทั้งยังไดสรางสถูปจําลองไวตรงมุมทุกมุมอีกดวย33  
      ความสําคัญของเจดียจุลประโทน อยูที่การคนพบภาพประติมากรรมเลาเรื่อง ทั้งที่เปน
ดินเผาและปนูปน ประดับอยูโดยรอบลานประทักษณิในสมัยที่ 1 เปนภาพเลาเรื่องทางพุทธศาสนา 
ซ่ึงมีนักวิชาการทําการศึกษาไวแลว คือ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ ซ่ึงไดสรุปไววา ภาพเหลานี้สรางขึ้นจาก
เร่ืองราวในคัมภีรอวทาน ภาษาสันสกฤต ของนิกายสรรวาสติวาท (นิกายหนียานกลุมหนึ่งทีใ่ช
ภาษาสันสกฤต) และสันนษิฐานวานิกายดังกลาวนีเ้จรญิขึ้นในรัฐทวารวดี ชวงราวพุทธศตวรรษที่ 
12-13 และยงัแพรหลายมากที่สุดในเอเชยีอาคเนยอีกดวย 34  ตอมาก็มกีารเสนอแนวความคิดที่ตาง
ออกไปโดย ดร.นันทนา ชุตวิงศ ซ่ึงสรุปไววา เนื้อหาของภาพเลาเรื่องเหลานี้ ไมไดมเีฉพาะในคัมภรี
ของนิกายสรรวาสติวาทเทานั้น แตเปนนทิานดั้งเดิมในอินเดียอยูแลว ซ่ึงพุทธศาสนาทั้งนิกายเถร
วาทและนิกายสรรวาสติวาท ก็ไดนํามารวบรวมไวในคมัภีรของทั้งสองนิกาย  ในฐานะของ “ชาดก” 
หรือเร่ืองราวอดีตชาติของพระพุทธเจานัน่เอง และเปนตนเคาที่ทําใหเกดิเปนภาพเลาเรื่อง “ชาดก” ที่
เจดียจุลปะโทนแหงนี้35 
      2. เจดียวัดพระเมรุ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองนครปฐมโบราณ (อยูทางทิศใตของ
องคพระปฐมเจดีย) จากการขุดแตงโดยนายปแอร ดูปองต พบวา เจดียแหงนี้มแีผนผงัรูปสี่เหล่ียม มี
หองคูหาอยูทั้ง 4 ดานรอบแกนกลาง ซ่ึงนาจะเคยเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่หอยพระบาท
ขนาดใหญทั้ง 4 ดาน จากลักษณะแผนผังของโบราณสถานแหงนี้ อาจเปรียบเทียบไดกับแผนผังของ
โบราณสถานทางพุทธศาสนาที่ปาหรรปรู (Paharpur) ในแควนเบงกอล ประเทศอินเดีย และวหิาร
อานันทะ ที่เมอืงพุกาม ประเทศพมา36 
      3. กลุมโบราณสถานที่เมืองอูทอง จากการดําเนินงานทางโบราณคดีในพื้นที่เมืองโบราณ
อูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี มีการคนพบโบราณสถานเปนจํานวนมาก ทั้งในตัวเมืองที่มีคูน้ําคันดนิ

                                                 
     33 Pierre Dupont, L’Archéologie Mône de Dvâravatî (Paris: École Française 

d’Extrême-Orient, 1959), 65-98. 
     34 ดูรายละเอยีดใน พิริยะ ไกรฤกษ, พุทธศาสนนิทานทีเ่จดียจุลปะโทน, ทรงแปลโดย 

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพระจนัทร, 2517) 
     35 นันทนา ชุติวงศ, “ภาพชาดกที่เจดียจุลปะโทน,” ศิลปากร 21, 4. (พฤศจิกายน, 

2520): 28-56. 
     36 Pierre Dupont, L’Archéologie mône de Dvâravatî, 29-64. 
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ลอมรอบ และพื้นที่รอบนอกตัวเมือง กรมศิลปากรรวมกับศาสตราจารยฌอง บวสเซอลีเยร (Jean 
Boisselier) ไดทําการขุดแตงโบราณสถานเหลานี้ เร่ิมตั้งแต พ.ศ.2506 เปนตนมา พบวาสวนใหญจะ
เปนเจดยีหรือวิหารทางพุทธศาสนา ตัวอยางเชน 
         3.1 เจดียหมายเลข 1 ตั้งอยูนอกคูเมอืงดานทิศตะวนัออก จากการขุดแตงพบวา เดิม
เปนเจดยีแผนผังรูปสี่เหล่ียมขนาดใหญในสมัยทวารวด ี ตอมาก็มีรองรอยการสรางเจดียขนาดใหญ
ซอนทับลงไปอีกในชวงสมัยอยุธยา ที่นีม่ีการคนพบแผนอิฐมีลวดลายเขียนสีสมัยทวารวดี ซ่ึง
สันนิษฐานวานาจะเปนรองรอยของการทํา “พิธีวางศิลาฤกษ”37 
         3.2 เจดียหมายเลข 11 ตั้งอยูนอกคูเมอืงดานทิศตะวนัตก ตรงเชิงเขาคําเทียม จากการ
ขุดแตงพบวา มีการสรางเสาหินสําหรับประดิษฐานธรรมจักรศิลา ปกไวดานหนาเจดียดวย ซ่ึง
เหมือนกับในประเทศอินเดยี ทั้งยังไดมีการขุดคนพบพระพุทธรูปสําริดสมัยทวารวดี ประติมากรรม
รูปพระโพธิสัตว (?) และพระพิมพดนิเผารปูพระสาวกหลายชิ้นอีกดวย38 
      4. กลุมโบราณสถานที่เมืองคูบัว เมืองคูบัวเปนเมืองโบราณที่สําคัญมากแหงหนึง่ในเขต
ลุมแมน้ําแมกลองตอนลาง มีการสํารวจพบโบราณสถานสมัยทวารวดีทั้งภายในเขตคูน้ําคันดินของ
เมือง และบริเวณโดยรอบตวัเมือง เปนจํานวนถึง 44 แหง และไดมกีารขุดแตงไปบางสวนแลวโดย
กรมศิลปากร โบราณสถานที่สําคัญไดแก 
         4.1 โบราณสถานหมายเลข 1 ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือนอกคูเมือง จากการขุด
แตงไดคนพบผอบทองคําบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงครอบดวยผอบเงินฝาเปนลายดอกบวั บรรจุ
อยูในกลองรูปสี่เหล่ียมที่ใตฐานเจดยี ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาและสราง
เจดียบรรจพุระบรมสารีริกธาตุนั้น ไดปรากฏขึ้นแลวตั้งแตสมัยทวารวดีอยางชัดเจน39 
         4.2 โบราณสถานหมายเลข 39 และ 40 ตั้งอยูที่บานหนองเกษร นอกเขตคูเมืองทางดาน
ทิศตะวนัออก สันนิษฐานวานาจะเปนศาสนสถานในพทุธศาสนานิกายมหายาน เนือ่งจากไดคนพบ 
ประติมากรรมดินเผารูปพระโพธิสัตวในคติของนิกายมหายานจํานวนหลายชิ้น ซ่ึงเปนหลักฐาน
สําคัญบงบอกถึง ความเจริญของพุทธศาสนานิกายมหายานในสมัยทวารวดีไดเปนอยางดี40 

                                                 
     37 สมศักดิ์ รัตนกุล, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานเมืองเกาอูทอง 

อําเภออูทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี (พระนคร: กรมศิลปากร, 2509), 22-24. 
     38 เร่ืองเดียวกัน, 16-17. 
     39 สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบวั  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 36. 
     40 เร่ืองเดียวกัน, 29, 33. 
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      5. แหลงโบราณคดีบนเทือกเขางู เทือกเขางูเปนแนวภูเขาหนิปูน ตัง้อยูทางทิศตะวันตก
ของตัวเมืองราชบุรี ที่นี่มีรองรอยการดัดแปลงถ้ําตามธรรมชาติ เพื่อใชเปนศาสนสถานทางพุทธ
ศาสนามาตั้งแตสมัยทวารวดแีลว โดยไดแนวความคิดมาจาก การสรางศาสนสถานประเภทถ้ําใน
ประเทศอินเดยี ซ่ึงนิยมสรางกันมากในชวงสมัยคุปตะ-หลังคุปตะ สําหรับถํ้าที่เปนพุทธสถานสมัย
ทวารวดีบนเทอืกเขางูมีทั้งหมด 4 ถํ้า ไดแก 
         5.1 ถ้ําฤๅษี ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา ภายในถ้ํามีการแกะสลักผนังเปนพระพุทธรูปขนาด
ใหญประทับนัง่แบบปรลัมพปาทาสนะ (นัง่หอยพระบาท) แสดงปางวติรรกมุทรา ตรงที่วางระหวาง
พระบาท มีจารึกอักษรปลลวะ สมยัพุทธศตวรรษที่ 11-12 เปนภาษาสันสกฤต กลาวถึง “พระศรี
สมาธิคุปตะ” ซ่ึงนาจะเปนชือ่ของพระสงฆหรือนักบวชในพุทธศาสนา และอาจจะเปนผูสรางศาสน
สถานในถ้ําแหงนี ้
         5.2 ถ้ําฝาโถ ตั้งอยูหางจากถ้ําฤๅษไีปทางทิศตะวนัตกประมาณ 250 เมตร ที่ผนังถํ้ามี
การแกะสลักเปนพระพุทธไสยาสนองคใหญ หันพระเศียรมาทางปากถ้ํา เหนือขึน้ไปมีภาพปูนปน
รูปตนสาละและรูปเทวดามาชุมนุมนมัสการพระพุทธเจา ซ่ึงหมายถึง เหตุการณพุทธประวัติตอน
เสด็จดับขันธปรินิพพาน คลายกับที่ถํ้าอชันตา (Ajanta) ทางภาคตะวันตกของอินเดยี 
         5.3 ถ้ําจีน ตั้งอยูบนไหลเขาสูงจากพื้นดินประมาณ 60 เมตร ที่ผนังภายในถ้ํามีรองรอย
การแกะสลักพระพทุธรูปประทับนั่งแบบปรลัมพปาทาสนะสมัยทวารวดี แตยังไมแลวเสร็จ และถูก
พอกปูนทับกลายเปนพระพทุธรูปปางสมาธิในสมัยอยุธยา 
         5.4 ถ้ําจาม ตั้งอยูบนไหลเขาที่สูงขึ้นจากถ้ําจนีไปทางทิศตะวนัตก ที่ผนังภายในถ้ํา
ดานทิศเหนือ มีรองรอยการแกะสลักและการปนปูนประดับเปนภาพพุทธประวัติ ตอนแสดงยมก
ปาฏิหาริยใตตนมะมวงที่เมืองสาวัตถี แตชํารุดไปมากจนเหลือแตรองรอยของพุมยอดตนมะมวง
และพระพุทธรูปที่แสดงมุทราเปนคูๆดานบนสุดเทานั้น สวนผนังดานตรงขามมพีระพุทธรูปปาง
ไสยาสนคลายกับที่ถํ้าฝาโถ41 
หลักฐานทางดานโบราณวตัถ ุ
      เนื่องจากบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ถือไดวาเปนพื้นที่ “ศูนยกลาง” ของวัฒน 
ธรรมทวารวดทีี่เจริญขึ้นในชวงสมัยประวตัิศาสตรตอนตน และเปนที่ตั้งของชุมชนโบราณที่นับถือ
พุทธศาสนาหลายแหง จึงทําใหคนพบหลักฐานประเภทโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก

                                                 
     41 พิริยะ ไกรฤกษ, “ประตมิากรรมสมัยทวารวดีที่บริเวณถํ้าเขางู จังหวัดราชบุรี,” ศิลป

และโบราณคดีในประเทศไทย เลม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2518), 77-93. 
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ในพื้นทีแ่ถบนี ้ ซ่ึงเปนสิ่งที่เนนย้ําถึงความเจริญรุงเรืองทางพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีไดเปนอยาง
ดี หลักฐานทางดานโบราณวตัถุที่สําคัญไดแก  
      1. ประติมากรรมนูนต่ําอทิธิพลศิลปะอมราวดี ท่ีเมืองอูทอง ลักษณะเปนประตมิากรรม
ดินเผา รูปพระภิกษุกําลังอุมบาตรสามรูป พระภิกษุแตละรูปครองจีวรหมคลุมและมีร้ิวจีวรขนาด
ใหญ คลายกบัพระพุทธรูปในศิลปะอินเดยีแบบอมราวด ี (พุทธศตวรรษที่ 8-10) การที่ประติมา 
กรรมชิ้นนี้ทําดวยดินเผา จงึนาจะเปนของที่สรางขึ้นในเมืองโบราณแหงนี้เอง และอาจใชเปนชิ้น 
สวนประดับสถาปตยกรรมแหงใดแหงหนึง่ดวย สามารถกําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษที่ 9-1042 
      นอกจากรปูพระภกิษุอุมบาตรแลว ยงัไดพบชิ้นสวนประติมากรรมปูนปนพระพุทธรูป
นาคปรก ประทับนั่งแบบปรยังกาสนะโดยไขวขอพระบาทกันอยางหลวมๆ ตามแบบศิลปะอินเดีย
แบบอมราวดอีีกดวย ซ่ึงนาจะมีอายุรวมสมัยกับประติมากรรมพระภกิษุอุมบาตรดังกลาวนี้ดวย 
      ประติมากรรมดินเผาและปูนปนดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นถึง ความสําคัญของเมืองอูทอง 
ในฐานะที่เปนแหลงโบราณคดีรุนแรกๆทีป่รากฏรองรอยพุทธศาสนา และมีความสมัพนัธกับแหลง
ศูนยกลางพุทธศาสนาในลุมแมน้ํากฤษณา-โคทาวรี ทางภาคตะวนัออกเฉียงใตของอินเดียอีกดวย 
      2. พระพุทธรูปประทับนัง่แบบปรลัมพปาทาสนะขนาดใหญ จากเมืองนครปฐม ถือวา
เปนประติมากรรมชิ้นสําคัญในสมัยทวารวดี พระพุทธรปูกลุมนี้มีอยู 4 องค แกะสลักจากหนิสีขาว
กอนใหญ ขนาดสูงประมาณ 4 เมตร เดิมอยูที่โบราณสถานวัดพระเมรุ เมืองนครปฐม สันนิษฐานวา
นาจะประดิษฐานอยูในหองคหูาทั้งสี่ดานของแกนกลางเจดีย ตอมากไ็ดถูกเคลื่อนยายไปยังทีต่างๆ
หลายแหง ปจจุบันประดษิฐานอยูที่วดัพระปฐมเจดีย 2 องค อยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
1 องค และที่พพิิธภัณฑสถานแหงชาตเิจาสามพระยา 1 องค 
      ลักษณะของพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทกลุมนี้จะเหมือนกันทุกองค กลาวคือ 
พระหัตถขวาแสดงปางวิตรรกมุทรา สวนพระหตัถซายวางหงายอยูเหนือพระชงฆ ครองจีวรหม
เฉียงไมมีร้ิว มีชายจีวรตกลงมาดานหนาตรงกึ่งกลางพระชงฆลักษณะเปนวงโคง ซ่ึงคลายกับ
พระพุทธรูปนัง่หอยพระบาทในศิลปะอินเดียแบบคุปตะ 43  การที่นิยมสรางพระพุทธรูปนั่งหอยพระ
บาทขนาดใหญเชนนี้ อาจแสดงถึงการรับอิทธิพลการสรางประติมากรรมตามคติของนิกายมหายาน 
เขามาในวัฒนธรรมทวารวดดีวย เนื่องจากพระพุทธรูปลักษณะเดยีวกนันี้ มีปรากฏอยูตามถ้ําพุทธ

                                                 
     42 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, 2. 
     43 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 117.  
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สถานในนิกายมหายานหลายแหง ทางภาคตะวนัตกของอินเดีย เชน ถํ้าอชันตา ถํ้าเอลโลรา ถํ้าการลี 
เปนตน44  
      3. แผนหินแกะสลักภาพเลาเรื่องพุทธประวัติตอน “มหาปาฏิหารยิ” 
      เหตุการณพุทธประวัติตอน “มหาปาฏิหาริย” เปนตอนที่ไดรับความนยิมมากในศิลปะ
ทวารวด ี ดังจะเห็นไดจากแผนหินแกะสลักภาพพุทธประวัติตอนดังกลาว หลายชิน้จากเมืองนคร 
ปฐม เชน แผนหินแกะสลักที่อยูดานหลังฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วดัสุทัศนเทพวราราม และแผน
หินแกะสลักจากวัดจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แตเดมินํามาจากเมอืงนครปฐม) เปนตน  
      องคประกอบภาพของแผนหินแกะสลกัเหลานี้ สรางขึ้นตามเรื่องพุทธประวัติทีป่รากฏ
ในคัมภีรภาษาบาลีของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ดังเชนใน “คัมภีรธัมมปทัฏฐกถา” (อรรถกถา
ธรรมบท)45 ซ่ึงไดกลาวถึง การที่พระพุทธเจาทรงกระทํา “มหาปาฏิหาริย” เพื่อปราบพวกเดียรถีย ณ 
โคนตนคัณฑามพฤกษ (ตนมะมวง) ที่เมอืงสาวัตถี โดยทรงเนรมิตพระพุทธนิรมิตในอากัปกิริยา
ตางๆเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะแสดงปางที่คลายกันเปนคูๆ เรียกวา “ยมกปาฏิหาริย” และทรงแสดง
ธรรมตอพุทธบริษัททั้งปวง 
      สําหรับแผนหินแกะสลักเหลานี้ ตรงกลางของภาพ มักจะทําเปนรูปพระพุทธรูปปาง
วิตรรกมุทรา ประทับนั่งทาปรลัมพปาทาสนะบนบัลลังกรูปสิงห ภายใตตนมะมวงซึ่งตามกิ่งกาน 
สาขาจะมีพระพุทธรูปแสดงปางตางๆเปนจํานวนมาก ดานลางมีภาพบุคคลตางๆซึ่งหมายถึง เหลา
พุทธบริษัทที่มาเฝาชมพระบารมี รวมทั้งเหลาเดียรถียทีก่ําลังพายแพดวย 
      4. ธรรมจักร 
      ธรรมจักร เปนสัญลักษณทางพุทธศาสนาอยางหนึ่ง ที่พบแพรหลายมากในวัฒนธรรม
ทวารวดี โดยเฉพาะอยางยิ่งตามเมืองโบราณตางๆ ในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจนี ธรรมจักร
เปนเครื่องหมายของการประกาศพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา โดยสลักเปนรูปวงลออยาง
ลอเกวียน และมักจะมีรูปกวางหมอบประกอบอยูดวย ซ่ึงสื่อความหมายถึงเหตุการณพุทธประวัติ
ตอน “ปฐมเทศนา” ที่เกิดขึ้น ณ ปาอิสิปปตนมฤคทายวนั (ปากวาง) การทํารูปธรรมจักรเปน
สัญลักษณทางพุทธศาสนา มีมาแลวตั้งแตสมัยพระเจาอโศกมหาราช แหงราชวงศโมริยะ โดยทํา

                                                 
     44 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวด:ี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 163-

164. 
     45 “ธัมมปทัฏฐกถา พุทธวรรควรรณนา,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถา

ธรรมบท เลมที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลัย, 2530), 287-322. 
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เปนรูปวงลอธรรมจักรประดษิฐานบนยอดเสาหิน ตอมาในศิลปะอมราวดีและคุปตะ ก็มีการทํารูป
ธรรมจักรเชนนี้ดวย ซ่ึงนาจะเปนตนแบบใหแกการสรางธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีสืบมา46  
      ศูนยกลางสําคัญที่พบธรรมจักรเปนจํานวนมาก ไดแก เมืองนครปฐม เมืองอูทอง เปน
ตน โดยเฉพาะที่นครปฐม ซ่ึงเปนแหลงทีพ่บธรรมจักรศิลาเปนจํานวนมากที่สุด ทั้งยังมีขนาดใหญ
กวาที่พบในแหลงอื่นๆดวย ลักษณะของธรรมจักรสมัยทวารวดนีั้น เปนหินแกะสลักเปนรูปวงลอ มี
ซ่ี กง และกําแบบลอเกวยีน และมักจะมีรูปกวางหมอบเคียงขางเสมอ ลวดลายบนธรรมจักรมักจะ
เปนลายพันธุพฤกษาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะอินเดยีแบบคปุตะ บางครั้งก็มีจารึกคาถาทางพุทธศาสนา
ปรากฏอยูดวย จากการขุดแตงโบราณสถานที่เมืองอูทอง ไดพบหลักฐานวา ธรรมจักรศิลาเชนนี ้
ประดิษฐานอยูบนยอดเสาศลิา 47  เชนเดยีวกบัในประเทศอนิเดีย ซ่ึงเปนหลักฐานถึงการรับคติความ
เชื่อเกี่ยวกับการทํารูปธรรมจักรเพื่อเปนสัญลักษณทางพุทธศาสนา มาจากประเทศอินเดียดวย 
      จากหลักฐานที่กลาวมานี ้ สรุปไดวา พืน้ที่บริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ซ่ึงถือวา
เปน “ศูนยกลาง” ของวัฒนธรรมทวารวดนีั้น เปนบริเวณที่ไดรับอิทธพิลทางพุทธศาสนา มาตั้งแต
ยุคแรกเริ่มที่พทุธศาสนาไดเผยแผเขามายังดินแดนประเทศไทยแลว แมวาจะมีหลักฐานเอกสาร
โบราณกลาวถึง การสงสมณทูตจากอินเดียมาเผยแผพทุธศาสนายัง “สุวรรณภมูิ” ในชวงพทุธ
ศตวรรษที่ 3 แตหลักฐานทางโบราณคดปีระเภทตางๆที่คนพบในดนิแดนแถบนี้ บงชี้วามีรองรอย
การนับถือพุทธศาสนาปรากฏขึ้นเปนครั้งแรกในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่
อินเดียมกีารตดิตอกับชุมชนโบราณในภูมภิาคนี้เปนอยางมาก ซ่ึงอิทธิพลของวัฒนธรรมทางพทุธ
ศาสนาจากอินเดีย ก็เปนพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่งในการกอกําเนิด “วัฒนธรรมทวารวดี” ซ่ึงเปน จาก
หลักฐานทั้งที่เปนจารึก โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพทุธศาสนาสมัยทวารวดีที่พบในพื้นทีแ่ถบนี้ 
แสดงใหเห็นถึงการสรางสรรคส่ิงตางๆ โดยไดรับแนวความคิดมาจากคติความเชื่อทางพุทธศาสนา
ตามแบบอินเดยี ทั้งยังเปนสิ่งที่บงบอกถึงความสําคัญของพุทธศาสนา ในฐานะที่เปน “ศาสนาหลัก” 
ของวัฒนธรรมทวารวดไีดอยางชดัเจนอีกดวย  

 

                                                 
     46 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, 151. 
     47 สมศักดิ์ รัตนกุล, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานเมืองเกาอูทอง 

อําเภออูทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี, 16-17. 
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บทท่ี 4 
พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 

 
การจัดกลุมพระพิมพดินเผาสมัยทวารวดใีนบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 

     จากการสํารวจขอมูลพบวา พระพมิพดินเผาสมัยทวารวดีที่พบในเขตลุมแมน้ําแมกลอง
และทาจีน ซ่ึงเก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และในความครอบครองของเอกชน เชน วดั
ตางๆ มีอยูเปนจํานวนมากและมีความหลากหลาย ดังนั้น ในการศกึษาวจิัยนี้ จึงไดจัดจําแนกกลุม
พระพิมพเหลานี้โดยพจิารณาจากรูปลักษณและองคประกอบภาพเปนสําคัญ แบงออกไดเปน 5 กลุม 
คือ พระพิมพรูปพระพุทธเจาองคเดียว, รูปพระพุทธเจากับสถูป, รูปพระพุทธเจากบับุคคลอื่น, รูป
พระพุทธเจาหลายองค และพระพิมพรูปอืน่ๆ  
 
กลุมท่ี 1 พระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจาองคเดียว แบงยอยออกเปน 7 แบบ ไดแก  

     1.1 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมทุราองคเดียว ตัวอยางเชน พระพิมพจากบริเวณ
เมืองนครปฐม จัดแสดงอยูในหองทวารวด ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาตพิระนคร (ภาพที่ 1) 

     ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธรูปประทับนั่งแบบวัชราสนะ (Vajrasana) 
บนฐานรูปกลบีบัว แลเหน็ฝาพระบาททั้งสองขาง พระหัตถแสดงปางธยานมุทรา (Dhyana Mudra) 
หรือปางสมาธิ ครองจีวรหมเฉียง รอบพระวรกายมีประภามณฑลแผเปนรูปเปลวไฟโดยรอบ 

     นอกจากแบบนี้แลว ยังมีพระพิมพที่มลัีกษณะคลายคลึงกันนี้ อีกแบบหนึ่ง ไดแก พระ
พิมพที่พบในแหลงโบราณคดีพงตึก ปจจุบันเก็บรักษาอยูที่วัดดงสัก อําเภอทามะกา จังหวดั
กาญจนบุรี ขนาดกวาง 12 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร (ภาพที่ 2) ซ่ึงพระพิมพองคนี้ มีองค 
ประกอบสวนใหญเชนเดียวกับพระพิมพจากเมืองนครปฐม หากแตมีขอแตกตางกนับางในบางจดุ 
เชน ฝาพระบาทมีลายรูปจักร มีชายผาหอยออกมาดานหนาพระเพลามร้ิีวซอนกันคลายจีบดาน หนา
ของผานุง รัศมีของประภามณฑลทําเปนรูปวงโคงเล็กๆตอเนื่องกัน เปนตน 

     1.2 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมทุราแวดลอมดวยเคร่ืองสูง ตวัอยางเชน พระพิมพ
จากถ้ําฤๅษีเขางู จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาตริาชบุรี (ภาพที่ 3) และชิ้นสวนพระพมิพ
หลายชิ้น ในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง และพิพิธภณัฑวัดพระปฐมเจดีย (ภาพที ่4-5) 
      ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ (Paryan 
kasana) บนบลัลังกที่มีฐานรูปสี่เหล่ียมและมีพนักอยูเบื้องหลัง พระหัตถแสดงปางธยานมุทรา ครอง
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จีวรหมเฉยีง มีชายสังฆาฏิพาดพระอังสาขางซาย รอบพระเศียรมีประภามณฑล เหนือพระเศียรขึ้น
ไปมีฉัตรกางกัน้ และมีรองรอยของกิ่งกานสาขาของตนไม (อาจเปนตนโพธิ์) อยูเบือ้งหลังทั้งสอง
ขาง ดานขางพระเศียรมีรูปวงกลมขนาบขางอยู ซ่ึงนาจะหมายถึง เครื่องสูงประเภทหนึ่ง สวน
ดานขางของพระวรกายก็มีจามร (แสดามยาว) ขนาบขางอยู ปลายแสหนัออกดานนอก1 

     1.3 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนัง่แสดงปางวิตรรกมุทรา ตัวอยางเชน ช้ินสวนพระ
พิมพที่ไดจากการขุดแตงเจดยีหมายเลข 21 เมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพิธภณัฑสถานแหงชาติอู
ทอง (ภาพที่ 6-7) 
      ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ บนบัล 
ลังกที่มีฐานรปูสี่เหล่ียม และมีพนักอยูเบื้องหลัง พระหัตถขวายกขึ้นจีบนีว้พระหัตถแบบวิตรรก
มทุรา (Vitarka Mudra) พระหัตถซายวางหงายไวที่พระเพลา รอบพระเศียรมีประภามณฑลรูปเปลว
ไฟอยูโดยรอบ 
      1.4 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยนืแสดงปางวิตรรกมุทราในซุมโคง ตัวอยางเชน 
พระพิมพและชิ้นสวนพระพมิพที่ไดจากการขุดแตงเจดียหมายเลข 9 เมอืงอูทอง จัดแสดงอยูในพิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 8-9) 
      ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับยืนแบบสมภังค (Samabhanga) 
หรือยืนตรง พระหัตถขวายกขึ้นจีบนีว้พระหัตถแบบวิตรรกมุทรา พระหัตถซายยกขึ้นจับชายจวีร 
พระวรกายครองจีวรหมคลมุ มีชายจวีรยาวตกเปนรูปวงโคงใกลกับขอพระบาท รอบพระเศยีรมี
ประภามณฑลรูปวงโคง องคพระประทับยนือยูภายในซุมที่มีเสา 2 ขางและมีกรอบซุมเปนรูปวงโคง 
      1.5 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ ตัวอยางเชน 
ช้ินสวนพระพมิพจากบริเวณเมืองนครปฐม จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาตพิระปฐมเจดีย 
(ภาพที่ 10)  
      ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับยืนแบบสมภังค บนฐานรูป
ดอกบัว พระหตัถทั้งสองขางยกขึ้นจีบนี้วพระหัตถแบบวติรรกมุทรา  พระวรกายครองจีวรหมคลมุ 
มีชายจวีรยาวตกเปนรูปวงโคงใกลกับขอพระบาท ไมมซุีมประกอบ2 

                                                 
     1 ตรงกับพระพิมพแบบ 3ก.1 ในงานวจิยัของคุณนิตพินัธุ ดู นติิพันธุ ศิริทรัพย, “พระ

พิมพดินเผาสมัยทวารวดีทีน่ครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 34-35, รูปที่ 58-64.  

     2 ตรงกับพระพิมพแบบ 1ข.2 ในงานวิจยัของคุณนิตพินัธุ ดู เร่ืองเดียวกัน, 27-28, รูปที่ 
31-32.  
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      1.6 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยนืตริภงัคแสดงปางวรทมุทรา ตัวอยางเชน พระ
พิมพที่ไดจากเจดียรางนอกเมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 11)  
      ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับยืนแบบตริภังค (Tribhanga) 
หรือยืนเอยีงพระโสณี บนฐานรูปดอกบวั พระหัตถขางขวาวางหงายลงในระดับพระโสณีคลายกบั 
“วรทมุทรา” (Varada Mudra) พระหัตถซายยกขึ้นจับชายจีวรแนบกบัพระองัสา พระวรกายครอง
จีวรหมเฉยีง มีชายจวีรยาวพาดจากขอพระบาทดานขวาวกผานมายังพระหัตถซาย แลวปลอยตกลง
ดานขางพระวรกาย ไมมีซุมประกอบ 

     1.7 พระพมิพพระพุทธรูปประทับยืนตริภังคแสดงปางวิตรรกมุทรา ตัวอยางเชน พระ
พิมพที่ไดจากการขุดแตงเจดยีหมายเลข 2 เมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 
(ภาพที่ 12)  
      ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับยืนแบบตริภังค บนฐานรูป
ดอกบัว พระหัตถขวายกขึน้งอนิ้วพระหตัถคลายกับ “วิตรรกมุทรา” พระหตัถซายวางลงแนบขาง
พระวรกาย ครองจีวรหมเฉยีง มีชายจวีรยามตกเปนรูปวงโคงใกลกับขอพระบาท แลเห็นดานหลังที่
เปนสบงมีจีบยาวดานหนาเหมือนจีบผานุง 
 
กลุมท่ี 2 พระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปสถูป แบงยอยออกเปน 5 แบบ ไดแก  

     2.1 พระพิมพพระพุทธรูปประทบันัง่หอยพระบาทในซุมพุทธคยา ตัวอยางเชน พระ
พิมพจากแหลงโบราณคดีพงตึก อําเภอทามะกา จังหวดักาญจนบุรี จดัแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติราชบรีุ (ภาพที่ 13) 

     ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งหอยพระบาท หรือที่เรียกวา 
“ปรลัมพปาทาสนะ” (Pralambapadasana) บนบัลลังกโดยที่พระบาทมีรูปกลีบบัวรองรับ พระหัตถ
แสดงปางธรรมจักรมุทรา (Dharmacakra Mudra) พระวรกายครองจีวรหมคลุม องคพระประทับอยู
ภายใตซุมวงโคงตอเนื่อง ซ่ึงมีสวนยอดเปนอาคารทรงศิขรแบบเดียวกันกับ “มหาวิหารโพธ”ิ ที่
พุทธคยา ประเทศอินเดีย ดานขางขององคพระมีรูปสถูปทรงกลมแวดลอมอยูทั้งสองขาง ซ่ึงจะมี
ขนาดลดหลั่นกันไป สวนดานลางใกลกับขอพระบาททั้งสองขาง มักจะมีจารึกอักษรเทวนาครี 
ปรากฏอยูเสมอ และนาสังเกตวา จะมีรอยนูนคลายรูปสัตวขนาดเล็ก ปรากฏอยูทั้งสองขางฐานบัว
รองรับพระบาทเสมอ3 

                                                 
     3 ตรงกับพระพิมพแบบ 2ก.1 ในงานวจิยัของคุณนิตพินัธุ ดู เร่ืองเดยีวกัน, 29-30, รูปที่ 

35-38. 
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     2.2 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราในซุมพุทธคยา ตวัอยางเชน พระพิมพ
จากบริเวณเมอืงอูทอง จัดแสดงอยูในพิพธิภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 14) 

     ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวชัราสนะ บนฐานรูป
กลีบบัว พระหัตถซายวางหงายอยูที่พระเพลา พระหัตถขวาวางพาดพระชงฆขางขวาโดยใหนิ้วพระ
หัตถช้ีลงเบื้องลาง แบบที่เรียกวา “ภูมิสปรรศมุทรา” (Bhumisparsa Mudra) หรือปางมารวชัิย 
พระวรกายครองจีวรหมเฉยีง องคพระประทับอยูภายใตซุมวงโคงตอเนื่อง ซ่ึงมีสวนยอดเปนอาคาร
ทรงศิขรแบบเดียวกันกับ “มหาวหิารโพธิ” ที่ตําบลพุทธคยา ประเทศอินเดีย เบื้องหลังทั้งสองขาง
ของซุม ปรากฏกิ่งกานสาขาของตนไม ซ่ึงควรหมายถงึ “ตนพระศรีมหาโพธิ์” ที่พุทธคยาดวย 
ดานขางขององคพระมีรูปสถูปทรงกลมแวดลอมอยูทั้งสองขาง สวนดานลางบริเวณใตฐานรูปกลีบ
บัวนั้น มกัจะมจีารึกอักษรเทวนาครี ปรากฏอยูเสมอ4  

     2.3 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราในซุมวงโคงประกอบฉัตร ตวัอยางเชน 
พระพิมพจากบริเวณวัดพระแทนดงรัง อําเภอทามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี จัดแสดงอยูในพิพิธภณัฑ
สถานแหงชาตริาชบุรี (ภาพที ่15) 

     ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวชัราสนะ บนฐานรูป
กลีบบัว พระหัตถซายวางหงายอยูที่พระเพลา พระหัตถขวาวางพาดพระชงฆขางขวาโดยใหนิ้วพระ
หัตถช้ีลงเบื้องลาง พระวรกายครองจีวรหมเฉียง องคพระประทับอยูภายใตซุมวงโคงตอเนื่อง เหนือ
ซุมดังกลาว มีฉัตรกางกั้นอยูตรงตําแหนงเหนือเศยีรพระพุทธรูป เบื้องหลังทั้งสองขางของซุม 
ปรากฏกิ่งกานสาขาของตนไม ซ่ึงควรหมายถึง “ตนพระศรีมหาโพธิ์” ดานขางขององคพระ มีรูป
สถูปทรงกลมแวดลอมอยูทัง้สองขาง สวนดานลางบริเวณใตฐานรูปกลีบบัวนั้น มกัจะมจีารึกอักษร
เทวนาครี ปรากฏอยูเสมอ 

     จากลักษณะดังกลาวจะเหน็วา พระพมิพแบบ 2.3 นี้มีองคประกอบสวนใหญ คลายกับ
พระพิมพแบบ 2.2 แทบทุกประการ แตมขีอแตกตางตรงที่มีฉัตรอยูเหนือซุม แทนทีย่อดอาคารทรง
ศิขรแบบพุทธคยา 

     2.4 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราขนาบขางดวยสถปูขนาดใหญ ตัวอยางเชน 
พระพิมพจากบริเวณเมืองนครปฐม จัดแสดงอยูในหองทวารวดี พพิธิภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
(ภาพที่ 16) 

                                                 
     4 ตรงกับพระพิมพแบบ 2ก.2 ในงานวจิยัของคุณนิตพินัธุ ดู เร่ืองเดยีวกัน, 31-32, รูปที่ 

44-47. 
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     ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ บนฐาน
รูปกลีบบัวขนาดใหญ พระหัตถแสดงปางธยานมุทรา พระวรกายครองจีวรหมเฉยีง รอบพระเศียรมี
ประภามณฑล เหนือพระเศยีรมีรูปพุมยอดของตนไม ทั้งสองขางขององคพระมีรูปสถูปขนาบขาง
ลักษณะเปนสถูปทรงกลมมีฐานสูง องคระฆังเปนรูปทรงกลม สวนยอดทําเปนฉัตรวลีซอนลดหล่ัน
ขึ้นไปเปนชั้นๆ5 

     2.5 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราขนาบขางดวยสถปูขนาดเล็ก พบเพียงชิ้น
เดียว คือ พระพิมพดนิดิบที่ไดจากการขดุแตงเจดียหมายเลข 15 เมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 17) 

     ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวชัราสนะ บนฐานรูป
กลีบบัว หรือบัลลังกปทมาสนซ่ึงมีพนักพิงดานหลัง พระหัตถแสดงปางธยานมุทรา พระวรกาย
ครองจีวรหมเฉียง มีประภามณฑลรูปเมด็ไขปลาอยูรอบพระเศียร ดานขางทางขวาของพระเศยีร 
ปรากฏรูปสถูปทรงกลมขนาดเล็ก มียอดเปนแทงทรงกระบอก สถูปนี้ก็ควรจะมีอยูทางดานซาย
เชนกัน แตไดชํารุดหักหายไปแลว ใตฐานกลีบบัวขององคพระ มีจารกึสั้นๆดวยอักษรเทวนาคร ี
 
กลุมท่ี 3 พระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปบุคคลอ่ืนๆ แบงยอยออกเปน 7 แบบ ไดแก 
      3.1 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 1 ตัวอยางเชน พระพิมพที่พบ
บริเวณสระน้ําในพระราชวังสนามจันทร จังหวดันครปฐม จัดแสดงอยูในหองทวารวดี พิพิธภัณฑ
สถานแหงชาตพิระนคร (ภาพที่ 18)  

     ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ จุดหลักตรงกลางภาพจะเปนรูปพระพุทธเจา ประทับนั่ง
แบบปรยังกาสนะ บนบัลลังกซ่ึงมีจามรปกอยูทั้งสองขางในระดับพระเศียร พระหัตถนาจะแสดง
ปางวิตรรกมุทราแตไมชัดเจนนัก เบื้องลางขององคพระประธาน ซ่ึงเปนสวนลางของภาพ มีรูป
คลายแทนวางเครื่องสักการะ ซ่ึงทั้งสองขางของแทนนี้จะมีรูปบุคคลนั่งคุกเขาหันหนาเขาหากัน ถัด
จากบุคคลนั่งคุกเขาออกมา มีรูปบุคคลแสดงทาทางคลายกําลังเดนิหรือเคลื่อนไหว ซ่ึงเหมือนกันทั้ง
สองขางดวย 
     บริเวณดานขางขององคพระประธานนัน้ ปรากฏรูปคลายสถูปอยูทางดานขวาขององคพระ สวน
ทางดานซาย รูปรางที่ปรากฏไมชัดเจนนัก ซ่ึงอาจเปนไดทั้งรูปสถปู (เหมือนดานขวา) หรือรูป
ธรรมจักร ถัดลงมาดานลางเล็กนอย (คืออยูในระดับเดียวกับบัลลังกทีป่ระทับขององคพระประธาน) 

                                                 
     5 ตรงกับพระพิมพแบบ 2ข. ในงานวิจัยของคุณนิติพันธุ ดู เร่ืองเดียวกัน, 33, รูปที่ 53-

56. 
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มีรูปบุคคลเล็กๆนั่งคลายกับแสดงปางธยานมุทรา (?) อีกขางละ 1 คน สวนบริเวณริมสุดชิดขอบ
นอกของภาพนั้น มีรูปบุคคลทรงเครื่องยืนอยูขางละ 1 คน  

     สวนบนของภาพ (คือระดับเหนือกวาองคพระประธานขึ้นไป) มีรูปฉัตรกางกั้นเหนือ
เศียรพระประธาน เหนือฉตัรปรากฏภาพกลุมของพระพุทธเจาขนาดเล็กหลายองค แสดงอิริยาบถ
ตางๆ มีทั้งแบบประทับนั่งและประทับยนื ซ่ึงจะประทับอยูบนดอกบัวที่มีกานโยงออกมาจากฉัตร 
เบื้องหลังกลุมพระพุทธรูปดงักลาวนี้ เปนรูปกิ่งกานสาขาของตนไมอยางชัดเจน ถัดออกมายังสวน
มุมดานบนของภาพ จะมีรูปวงกลมขนาดเล็กที่มีบุคคลอยูภายใน วงกลมดังกลาวปรากฏอยูทั้งสอง
ขางของภาพ นอกจากนี้ยงัมีรูปบุคคลแสดงอาการคลายกําลังเหาะ อยูตรงสวนบนสุดทั้งทางดาน 
ซายและขวาของภาพอีกดวย  

     สวนลางสุดของพระพิมพแบบนี้ มกัจะมีจารึกปรากฏอยู 2 แถว เปนอักษรปลลวะ ภาษา
บาลี กลาวถึงคาถาหัวใจอริยสัจสี่ หรือ “คาถาเย ธมมฺาฯ”6  

     3.2 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 2 ตัวอยางเชน พระพมิพจาก
เมืองโบราณคูบัว จัดแสดงอยูในพิพิธภณัฑสถานแหงชาติราชบุรี (ภาพที่ 19) 
      ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ พระหัตถ
แสดงปางธยานมุทรา ตรงพระเศียรมีประภามณฑลเปนวงอยูรอบ และมีตนไมอยูเหนือเศียรองค
พระประธานดวย ซ่ึงพระพุทธรูปองคนี้ประทับนั่งอยูบนดอกบวัที่มกีานงอกมาจากเบื้องลาง ตรง
กานบัวซ่ึงเปนสวนลางของภาพ มีรูปบุคคล 3 คน โดยคนหนึ่งกําลังทําทาคลายชูกานบวัข้ึน อีกสอง
คนทําทาคุกเขาคลายกําลังไหว ถัดขึน้มาในระดับเดยีวกับองคพระประธาน ปรากฏรูปบุคคลยืน
แบบตริภังคโดยมีส่ิงของอยูในมือ (ดอกบวั?) โดยทางดานขวาขององคพระประธานมี 3 องค สวน 
ดานซายของพระประธานมีองคเดียว ถัดขึ้นมาดานบนมรูีปบุคคลปรากฏกายบนกอนเมฆเพยีงครึ่ง
องค คลายกําลังลอยอยูบนอากาศ โดยทางดานขวาขององคพระประธานมี 3 องค สวนดานซายของ
พระประธานมีองคเดียวเชนกัน ถัดขึ้นมาอีกก็จะเปนแนวบนสุดของภาพ มีรูปกลุมบุคคลแสดง
ทาทางคลายกาํลังเหาะอยูบนทองฟา ที่มมุของดานบนของภาพ จะมีรูปวงกลมขนาดเล็กที่มีบุคคล
อยูภายใน วงกลมดังกลาวปรากฏอยูทั้งสองขางของภาพดวย 
      ดานหลังของพระพิมพแบบนี้ มักจะมจีารึกปรากฏอยู 4 แถว เปนอักษรปลลวะ ภาษา
บาลี กลาวถึงคาถาหัวใจอริยสัจสี่ หรือ “คาถาเย ธมฺมาฯ” ลักษณะจารึกดังกลาวเปนรอยขูดขีด ซ่ึงนา 
 

                                                 
     6 ตรงกับพระพิมพแบบ 1ก.2 ในงานวจิยัของคุณนิตพินัธุ ดู เร่ืองเดยีวกัน, 21-22, รูปที่ 

5-6. 
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จะเปนการจารกึดวยมือโดยตรง ไมใชการพมิพออกมาจากแมพิมพ7 (ภาพที่ 20) 
     3.3 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนัง่หอยพระบาทขนาบขางดวยรูปบุคคล แบบที่ 1 

พบเพียงชิน้เดยีวคือ ช้ินสวนพระพิมพทีไ่ดจากการขุดแตงเจดยีหมายเลข 3 เมืองอูทอง จัดแสดงอยู
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาตอูิทอง (ภาพที่ 21) 

     พระพิมพช้ินนี้ชํารุดคอนขางมาก แตยงัสามารถสังเกตเห็นองคประกอบภาพไดวา เปน
รูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรลัมพปาทาสนะอยูตรงกลาง พระหัตถขวายกขึน้คลายจะแสดง
ปางธรรมจักรมุทรา แตพระวรกายสวนใหญหักหายไป ทั้งสองขางของพระประธาน ปรากฏรูป
บุคคลยืนขนาบขาง โดยบุคคลทางดานขวาขององคพระ สวมผานุงยาวประทับยืนทาตริภังค สวน
บุคคลทางดานซายขององคพระ ประทับยืนทาตริภังคเชนกันแตสวมผานุงสั้น แตชํารุดมากจน
เหลืออยูเพยีงสวนขาเทานัน้ 

     3.4 พระพมิพพระพุทธรูปประทับนัง่หอยพระบาทขนาบขางดวยรูปบุคคล แบบที่ 2 ตัว 
อยางเชน ช้ินสวนพระพมิพที่ไดจากการขดุแตงวัดพระประโทน เมืองนครปฐม จัดแสดงอยูในหอง
ทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร (ภาพที่ 22) 

     พระพิมพช้ินนี้คอนขางลบเลือนไปบาง แตพอสังเกตไดวา เปนรูปพระพุทธเจาประทับ
นั่งแบบปรลัมพปาทาสนะอยูตรงกลาง พระหัตถขวายกขึ้นคลายจะแสดงปางวิตรรกมุทรา ในขณะ
ที่พระหัตถซายวางอยูที่พระเพลา ทั้งสองขางของพระประธาน ปรากฏรูปบุคคลยืนขนาบขางในทา
ตริภังค เหนอืองคพระประธานมีซุมวงโคง ถัดจากซุมขึ้นไปดานบนมีรูปพระพุทธเจาแสดงปางธ
ยานมุทรา 3 องค8 

     3.5 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนัง่ปางวิตรรกมุทราขนาบขางดวยรูปบุคคล พบเพียง
ช้ินเดียวคือ พระพิมพที่ไดจากการขุดแตงเจดียหมายเลข 3 เมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพพิิธภณัฑ
สถานแหงชาตอูิทอง (ภาพที่ 23) 
      ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานสูง พระ
หัตถทั้งสองขางแสดงปางวติรรกมุทรา ทั้งสองขางของพระประธาน ปรากฏรูปบุคคลยืนขนาบขาง
ในทาตริภังค บุคคลทางดานขวาถือของในมือซาย สวนบคุคลทางดานซายก็ถือของดวยมือขวา ของ
ที่ถือนี้ลักษณะนาจะเปนดอกบัวแตไมชัดนกั ดานลางของฐานพระมีส่ิงของรูปรางคลายวงลอ

                                                 
     7 ตรงกับพระพิมพแบบ 1ก.1 ในงานวิจยัของคุณนิตพินัธุ ดู เร่ืองเดยีวกัน, 20-21, รูปที่ 

1-2. 
     8 ตรงกับพระพิมพแบบ 1ก.3 ในงานวิจยัของคุณนิตพินัธุ ดู เร่ืองเดยีวกัน, 23-24, รูปที่ 

11-13. 
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ธรรมจักรขนาดเล็กขนาบขางดวยรูปสถูปจําลองปรากฏอยู ซ่ึงอาจเปนเครื่องบูชา เหนือองคพระ
ประธานและบุคคลขนาบขางมีซุมวงโคงตอเนื่องกัน ถัดขึ้นไปดานบนมีรูปพระพทุธเจาแสดงปาง
วิตรรกมุทราอีก 3 องคดวย 

     3.6 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนปางวิตรรกมุทราขนาบขางดวยรูปบุคคล ตวัอยาง 
เชน พระพิมพจากบริเวณเมอืงราชบุรี จัดแสดงอยูในพิพธิภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี (ภาพที่ 24) 

     ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เปนรูปพระพุทธเจาประทับยืนแบบสมภังค (ยืนตรง) บน
ฐานรูปดอกบวั พระหัตถทั้งสองขางยกขึ้นจีบนีว้พระหตัถแบบวิตรรกมุทรา พระวรกายครองจวีร
หมคลุม มีชายจีวรยาวตกเปนเสนตัดตรงใกลกับขอพระบาท ทั้งสองขางของพระประธาน ปรากฏ
รูปบุคคลยืนขนาบขางในทาตริภังค บนฐานรูปดอกบวัเชนกัน บุคคลทางดานขวาถอืดอกบัวในมอื
ขวา สวนบุคคลทางดานซายก็ถือดอกบัวดวยมือซาย ดานลางสุดของภาพตรงใกลๆกบัพระบาทของ
พระประธาน มีรูปบุคคลขนาดเล็กทําทาคลายกําลังไหวอยูทั้งสองขาง ดานบนสุดของภาพมฉีัตร
กางกั้นอยูเหนอืเศียรองคพระประธานพอดี ทั้งดานซายและขวาของฉัตร ปรากฏรูปพระพุทธเจา
ปางธยานมุทราอยูขางละ 2 องค แตคอนขางลบเลือนมาก9 

     3.7 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนัง่ปางวิตรรกมุทราโดยมีรูปสัตวประกอบ พบเพียง
ช้ินเดียวคือ พระพิมพที่พบบริเวณเนินสถูปริมแมน้ําสุพรรณบุรี (แมน้ําทาจีน) อําเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสพุรรณบุรี (ภาพที่ 25) 

     องคประกอบภาพของพระพิมพช้ินนี ้ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนบนเปนรูป
พระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ โดยไขวขอพระบาทหลวมๆ บนอาสนะสี่เหล่ียม ภายใต
กรอบรูปวงโคง พระหัตถขวาแสดงปางวติรรกมุทรา พระหัตถซายวางหงายอยูบนพระเพลา ดาน 
ขางทั้งสองขางขององคพระมีรูปตนไมอยูทั้ง 2 ขาง สวนลางขางภาพปรากฏรูปสัตวอยู 2 ชนิดคือ 
ดานขวาของภาพมีรูปชางเชือกหนึ่งกําลังชูงวงอยู และดานขวาของภาพมีรูปลิงตัวหนึ่งนั่งคุกเขา 
กําลังยกวัตถุอยางหนึ่งขึน้ถวายพระพุทธเจา 
 
กลุมท่ี 4 พระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจาหลายองค แบงยอยออกเปน 2 แบบ ไดแก  

     4.1 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทรา 5 องค พบเพยีงชิน้เดียวคือ พระพิมพ
จากบริเวณเมอืงอูทอง จัดแสดงอยูในพิพธิภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (ภาพที่ 26) 

                                                 
     9 ตรงกับพระพิมพแบบ 1ข.1 ในงานวิจยัของคุณนิตพินัธุ ดู เร่ืองเดยีวกัน, 26-27, รูปที่ 

26-28. 
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     ลักษณะของพระพิมพช้ินนี้ สวนตรงกลางเปนรูปพระพุทธเจาประทบันั่งแบบวัชราสนะ 
บนฐานรูปกลบีบัว พระหัตถซายวางหงายอยูที่พระเพลา พระหัตถขวาวางพาดพระชงฆขางขวาโดย
ใหนิว้พระหัตถช้ีลงเบื้องลาง พระวรกายครองจีวรหมเฉียง องคพระประทับอยูภายใตซุมวงโคง
ตอเนื่อง เหนอืซุมดังกลาว มีฉัตรกางกั้นอยูตรงตําแหนงเหนือเศียรพระพุทธรูป เบื้องหลังทั้งสอง
ขางของซุม ปรากฏกิ่งกานสาขาของตนไม ซ่ึงควรหมายถงึ “ตนพระศรีมหาโพธิ์” ดานขางขององค
พระประธานนี้ ปรากฏภาพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราขนาดเล็ก อยูทั้งสองขางๆละ 2 องค 
เมื่อรวมแลวพระพิมพช้ินนี้จะมีพระพุทธรปูปางภูมิสปรรศมุทราจํานวนทั้งสิ้น 5 องค สวนดานลาง
บริเวณใตฐานรูปกลีบบัวนั้น มักจะมจีารึกอักษรเทวนาครี ปรากฏอยูเสมอ 

     จากที่กลาวมานี้จะเห็นวา พระพิมพแบบ 4.1 นี้มีองคประกอบสวนใหญ คลายกับพระ
พิมพแบบ 2.3 (พระพิมพพระพุทธรปูปางภูมิสปรรศมุทราในซุมวงโคงประกอบฉัตร) เปนอยางมาก 
แตก็มีขอแตกตางที่ชัดเจนอยูบางตรงที่พระพุทธเจาในพมิพนี้มีจํานวนมากกวานั่นเอง 

     4.2 พระพิมพแบบพระแผงรปูกลีบบัว พบเพียงชิน้เดยีวคือ พระพิมพที่พบบริเวณแหลง
โบราณคดีบนเทือกเขางู จัดแสดงอยูในพิพธิภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี (ภาพที่ 27) 

     ลักษณะของพระพิมพช้ินนี้ เปนแผนดินเผาปลายแหลมคลายรูปกลีบบัว ปรากฏภาพ
ของพระพุทธรูปขนาดเล็ก ประทับนั่งแบบปรยงักาสนะเรียงกันเปนแถวจํานวน 7 แถว พระพุทธรปู
ทุกองคแสดงมุทราเหมือนกนัคือปางธยานมุทรา มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 59 องค 
 
กลุมท่ี 5 พระพิมพท่ีเปนรูปอ่ืนๆ แบงยอยออกเปน 3 แบบ ไดแก  

     5.1 พระพมิพรูปพระสาวก ไดแก กลุมพระพิมพและชิ้นสวนพระพิมพ มีทั้งหมด 8 ช้ิน 
ที่ไดจากการขดุแตงเจดียหมายเลข 11 เมืองอูทอง จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาตอูิทอง 
          5.1.1 ชิ้นท่ี 1 (ภาพที่ 28) เปนพระพมิพรูปสามเหลี่ยมปลายมน ปรากฏภาพพระสงฆ
สาวก10 ประทับนั่งแสดงปางธยานมุทรา ครองจีวรหมเฉยีงแบบเรียบไมมีร้ิว มีรองรอยการเขียนสีที่
จีวรดวย ดานหลังมีจารึกอักษรปลลวะ ภาษาบาลี อานไดวา “เมตฺเตยยฺโก”11 (ภาพที่ 29)    

                                                 
     10 เนื่องจากไมปรากฏ “อุษณีษะ” บนพระเศียร ดังนั้นพระพิมพกลุมนี้จึงควรเปนรูปพระ

สาวก มากกวาที่จะเปนรูปพระพุทธเจา 
     11  จิรัสสา คชาชีวะ, “คํา “เมตเตยยะ” ที่เกาที่สุดที่ไดพบจากหลกัฐานประเภทจารึกใน

ประเทศไทย,” ดํารงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีป 2546 (กรุงเทพฯ: คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 30. 
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          5.1.2 ชิ้นท่ี 2 (ภาพที่ 30) เปนพระพมิพรูปพระสาวกที่มีลักษณะคลายกับชิ้นแรก ตรง
ดานหลังมีจารกึอักษรปลลวะ ภาษาบาลี อานไดวา “สาริปุตฺโต”12 (ภาพที่ 31) 
          5.1.3 ชิ้นท่ี 3 (ภาพที่ 32) เปนพระพมิพรูปพระสาวกเชนเดยีวกนั แตสวนมุมซายลาง
ของพระพิมพหักบิ่นไป ดานหลังมีจารึกอกัษรปลลวะ ภาษาบาลี ซ่ึงจารึกนี้ชํารุดไปบางสวน อาน
ไดวา “มหาก...”13 (ภาพที่ 33) 
          5.1.4 ชิ้นท่ี 4 (ภาพที่ 34) เปนพระพมิพรูปพระสาวกเชนเดยีวกนั แตสวนเศยีรพระหัก
หายไป ดานหลังมีจารึกอักษรปลลวะ ภาษาบาลี ซ่ึงจารึกนี้ชํารุดไปบางสวน อานไดวา “โกลิวิโส”14 
(ภาพที่ 35) 
          5.1.5 ชิ้นท่ี 5 (ภาพที่ 36) เปนชิน้สวนพระพิมพรูปพระสาวก ตรงสวนพระอังสา
ดานซาย ที ่ ดานหลังมีจารกึอักษรปลลวะ ภาษาบาลี ซ่ึงจารึกนี้ชํารุดไปบางสวน อานไดวา “กงฺ
ขาเร...”15 (ภาพที่ 37) 
          5.1.6 ชิ้นท่ี 6 (ภาพที ่ 38) เปนชิ้นสวนพระพมิพรูปพระสาวก ตรงสวนพระเพลา ที่
ดานหลังมีจารกึอักษรปลลวะ ภาษาบาลี ซ่ึงจารึกนี้ชํารุดไปบางสวน อานไดวา “...รนฺโต”16 (ภาพที่ 
39) 
          5.1.7 ชิน้ท่ี 7 (ภาพที่ 40) เปนชิ้นสวนพระพิมพรูปพระสาวก ตรงสวนพระเพลาและ
พระหัตถ ดานหลังมีจารึกอักษรปลลวะ ซ่ึงจารึกนี้ชํารุดมาก อานไดเพียงวา “...ธ...”17 (ภาพที่ 41) 
          5.1.8 ชิ้นท่ี 8 (ภาพที ่ 42) เปนชิ้นสวนพระพิมพรูปพระสาวก ตรงสวนเศียรพระ ไม
ปรากฏจารึกดานหลัง แตอาจเปนชิ้นสวนที่สามารถตอเขากับชิ้นที่มีจารึกเหลืออยูกเ็ปนได  

     5.2 ชิ้นสวนพระพิมพรูปบุคคลยนืตรภิังค คนพบในบริเวณเมืองอูทอง จํานวน 2 ช้ิน จัด
แสดงอยูในพพิิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 

                                                 
     12 เร่ืองเดียวกัน. 
     13 ปเตอร สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคํา, “จารึกพระสาวกและจารกึพระเจาศุทโธทนะ พบ

ใหมที่พิพิธภณัฑสถานแหงชาติอูทอง จ.สุพรรณบุรี,” Fragile Palm Leaves Newsletter No.7 
(December 2002) : 11-13. 

     14 เร่ืองเดียวกนั. 
     15 เร่ืองเดียวกนั. 
     16 เร่ืองเดียวกนั. 
     17 เร่ืองเดียวกนั. 
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          5.2.1 ชิน้ท่ี 1 (ภาพที่ 43) เปนชิ้นสวนพระพิมพตรงมุมลางดานซาย ปรากฏรูปบุคคล
ยืนแบบตริภังค โดยเอียงกายและยอเขาคอนขางมากกวาพระพุทธรูป พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระ
อุระคลายจะแสดงปางวิตรรกมุทรา พระหัตถซายที่วางไวตรงพระโสณีกําลังถือวัตถุอยางหนึ่ง ที่มี
กานยาวไปถึงพระพาหา (อาจเปนดอกบัว) บุคคลนี้สวมผานุงยาวประมาณพระชงฆ เห็นขอบผานุง
ดานหลังอยางชัดเจน สวนพระเศยีรหกัหายไป 
          5.2.2 ชิน้ท่ี 2 (ภาพที ่ 44) เปนชิ้นสวนพระพิมพตรงสวนขอบดานขวา ลักษณะคลาย
ช้ินที่กลาวมาขางตน หากแตแสดงลักษณะที่กลับขางกนั คือ ปรากฏรูปบุคคลยืนแบบตริภังค โดย
เอียงกายคอนขางมากกวาพระพุทธรูป พระหัตถซายยกขึ้นเสมอพระอรุะ คลายจะแสดงปางวิตรรก
มุทรา พระหตัถขวาที่วางไวตรงพระโสณีกําลังถือวัตถุอยางหนึ่ง ทีม่ีกานยาวไปถงึพระพาหา (อาจ
เปนดอกบวั) พระพักตรมองเอียงไปทางซายเล็กนอย สวนลางตั้งแตใตพระโสณีลงมาหักหายไป 

     5.3 แมพิมพพระพิมพรูปสถูป พบเพยีงชิ้นเดยีวที่ในบริเวณเมืองนครปฐม จัดแสดงอยู
ในพิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดีย (ภาพที่ 45) ลักษณะเปนแมพิมพดนิเผารูปยาวรีแบบหยดน้ํา ปรากฏ
ภาพสถูปซึ่งมีสวนองคระฆงัรูปรางคลายหมอน้ํา มีมาลัยรัดอกคาดกลาง เหนือองคระฆังเปนสวน
ยอดที่รูปรางคลายแจกนัซอนกันขึ้นไปจนถึงปลียอด ดานขางของรูปสถูปนี้ มีฉัตร ธง และเครื่องสงู
ขนาบอยูทั้งสองขาง 
 

แหลงท่ีคนพบพระพิมพดินเผาในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน 
1. พื้นท่ีบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง 
      1.1 แหลงโบราณคดพีงตกึ  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
      พงตึก เปนชุมชนโบราณที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ ตั้งอยูบนฝงขวาของแมน้ําแมกลอง 
ซ่ึงที่ชุมชนโบราณนี้ ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการติดตอคาขายกับตางประเทศ มาตั้งแตสมัยแรกเริม่
ประวัติศาสตรแลว และเจริญสืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัยทวารวดี ซ่ึงไดคนพบโบราณสถานหลาย
แหงทั้งที่เปนศาสนาสถานทางพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดี
โดยทางราชการ 18  รวมไปถึงการคนพบโดยชาวบานในทองถ่ิน ไดพบพระพิมพดนิเผาแบบตางๆ 4 
พิมพ ไดแก พระพิมพแบบที ่1.1, 2.1, 2.2 และ 2.3 
 

                                                 
     18  ยอรช เซเดส, “การขุดคนที่พงตึกและความสําคัญตอประวัติศาสตรสมัยโบราณแหง

ประเทศไทย,” ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภทัรดิศ ดิศกุล ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ การขุด
คนที่พงตึก และศิลปะไทยสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2526), 51-73. 
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      1.2 แหลงโบราณคดีบนเทือกเขางู อําเภอเมือง จังหวดัราชบุรี 
      เทือกเขางูเปนแนวภเูขาหนิปูน ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกของตัวเมืองราชบุรี ที่นี่มีรองรอย
การดัดแปลงถ้าํตามธรรมชาติ เพื่อใชเปนศาสนสถานทางพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยทวารวดีแลว 
โดยไดแนวความคิดมาจาก การสรางศาสนสถานประเภทถ้ําในประเทศอินเดีย ซ่ึงนยิมสรางกันมาก
ในชวงสมยัคปุตะ-หลังคุปตะ ซ่ึงจากการสํารวจทางโบราณคดีในพื้นที่นี้ ไดพบพระพิมพดนิเผา
แบบตางๆ 4 พมิพ ไดแก พระพิมพแบบที่ 1.2, 2.2, 2.3 และ 4.2 
      1.3 เมืองราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
      บริเวณที่ตัง้ของตัวจังหวดัราชบุรีในปจจุบัน มีรองรอยหลักฐานของการตั้งถ่ินฐานเปน
ชุมชนมาตั้งแตสมัยทวารวดแีลว  และไดขยายสืบเนื่องลงมาในชวงอทิธิพลวัฒนธรรมเขมรไดแพร
เขามาดวย ดังปรากฏหลักฐานของการสรางศาสนสถานที่เรียกกนัวา “ปราสาท” ในบริเวณที่เปนวดั
มหาธาตุ ซอนทับลงไปบนโบราณสถานเดิมสมัยทวารวดี 19  แตเปนที่นาเสียดายอยางยิง่ที่พื้นที่ภาย 
ในเมืองโบราณแหงนี้ถูกรบกวนเปนอันมาก ทําใหหลักฐานทางโบราณคดีสูญเสียไปมากมาย แต
อยางไรก็ตาม เทาที่มีการสํารวจเก็บขอมลูโบราณวัตถุประเภทพระพมิพ รวมทั้งผลจากการขุดแตง
บูรณะโบราณสถานเจดียหัก นอกเมืองราชบุรี ใน พ.ศ.2532 20  ไดพบพระพิมพดนิเผาแบบตางๆ 4 
พิมพ ไดแก พระพิมพแบบที ่2.1, 2.2, 3.2 และ 3.6 
      1.4 เมืองคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
      เมืองคูบัว เปนเมืองโบราณที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในสมยัทวารวดี ในฐานะที่เปน
เมืองทาคาขายริมชายฝงทะเลเดิม จากการสํารวจและขดุแตงโบราณสถานในบริเวณเมืองคูบัว ใน 
ชวง พ.ศ.2504-2506 พบวามโีบราณสถานกระจายอยูทัว่บริเวณเมืองนีจ้ํานวนกวา 44 แหง21 และได
มีการขุดแตงเสร็จเรียบรอยไปบางสวนแลว ในกลุมโบราณสถานเหลานี้ มีการคนพบวา สรางขึ้น
เพื่อเปนศาสนสถานในพุทธศาสนา ทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายาน หลักฐานทางโบราณคดีที่

                                                 
     19 มโน กลีบทอง, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี และจังหวดัราชบุรี (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพสมาพันธ, 2544), 59.    
     20 จิรนันท พทุธมนตพิทักษ และคณะ, “เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง โบราณคดีทุง

เจดียหัก หลักฐานใหมจากการขุดแตงและบูรณะเจดียแปดเหลี่ยมทีว่ัดเจดียหัก อําเภอเมือง จังหวดั
ราชบุรี,” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2532), 84-128. 

     21 สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบวั  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 24. 
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พบสวนใหญจะเปนโบราณวตัถุเกี่ยวเนื่องกบัพุทธศาสนา รวมทั้งพระพมิพดินเผาแบบตางๆอีกดวย 
ซ่ึงที่นี่ก็มีการคนพบพระพิมพอยู 3 พิมพ ไดแก พระพิมพแบบที่ 2.1, 3.1 และ 3.2  
 
2. พื้นท่ีบริเวณลุมแมน้ําทาจีน 
      2.1 เนินสถูปรางริมแมน้าํสุพรรณบุรี (แมน้ําทาจีน) อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 

     เนินสถูปดงักลาวตั้งอยูในบริเวณเมืองโบราณบานคูเมือง ซ่ึงเปนชุมชนสมัยทวารวดี
แหงหนึ่งในเขตลุมแมน้ําทาจีนตอนบน ไดมีการสํารวจทางโบราณคดีในบริเวณดังกลาว โดยนัก 
ศึกษาคณะโบราณคดี ในชวงประมาณป พ.ศ.2510 พบรองรอยการอยูอาศัยมาตัง้แตสมัยทวารวดี 
เร่ือยมาจนถึงสมัยอิทธิพลอารยธรรมเขมร22 ซ่ึงครั้งนั้นไดพบหลักฐานประเภทพระพิมพอยู 2 พิมพ
ดวยกัน คือ พระพิมพแบบที ่1.4 และ 3.7 
      2.2 เมืองอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
      เมืองอูทอง ถือวาเปนเมอืงโบราณที่มีความสําคัญมาก ตั้งแตยุคแรกเริ่มประวัตศิาสตร
แลว เนื่องจากเปนแหลงแรกๆที่ปรากฏหลักฐานการตดิตอคาขายกับโลกภายนอก และการรับอารย
ธรรมจากอินเดียเขายังดินแดนประเทศไทย เมืองอูทองมีความเจริญตอเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี 
จนอาจกลาวไดวาที่นีเ่ปน “ศูนยกลาง” แหงหนึ่งของวฒันธรรมทวารวดีเลยทีเดียว จากการสํารวจ
ของกรมศิลปากรพบวา มีโบราณสถานกระจายอยูทัว่ทั้งในเมืองและนอกเมือง ไมนอยกวา 20 แหง 
ไดทําการการขุดแตงและบูรณะไปบางแลวบางสวนในชวง พ.ศ.2506-2509 ซ่ึงครั้งนั้นมีการคนพบ
หลักฐานทางโบราณคดีเปนจํานวนมาก เชน ลูกปด เหรียญเงิน ตราประทับดินเผา พระพุทธรูป 
ประติมากรรมรูปเคารพ พระพิมพดนิเผาแบบตางๆ เปนตน สําหรับหลักฐานประเภทพระพิมพที่
พบในบริเวณเมืองอูทองนี้ มีแหลงคนพบทีสํ่าคัญ ไดแก 

         2.2.1 เจดียหมายเลข 2 จากการขดุแตง ไดพบพระพิมพทั้งสิ้น 2 พิมพ คือ พระพิมพ
แบบที่ 1.2 และ 1.7 

         2.2.2 เจดียหมายเลข 3 จากการขดุแตง ไดพบพระพิมพทั้งสิ้น 3 พิมพ คือ พระพิมพ
แบบที่ 1.7, 3.3 และ 3.5 

         2.2.3 เจดียหมายเลข 9 จากการขุดแตง ไดพบพระพิมพเพียงแบบเดียว คือ พระพิมพ
แบบที่ 1.4  

                                                 
     22 ศรีศักร วัลลิโภดม, “สุพรรณภูมิอยูทีไ่หน,” โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผานมา (กรุง 

เทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 67-68. 
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         2.2.4 เจดียหมายเลข 11 จากการขุดแตง ไดพบพระพิมพเพียงแบบเดียว คือ พระพิมพ
แบบที่ 5.1  

         2.2.5 เจดียหมายเลข 15 จากการขุดแตง ไดพบพระพิมพเพียงแบบเดียว คือ พระพิมพ
แบบที่ 2.5 

         2.2.6 เจดียหมายเลข 21 จากการขุดแตง ไดพบพระพิมพเพียงแบบเดียว คือ พระพิมพ
แบบที่ 1.3 

     นอกจากพระพิมพที่ไดจากการขุดแตงโบราณสถานแลว ก็ยังมกีารคนพบพระพมิพแบบ
ตางๆโดยชาวบานในบริเวณโดยรอบตวัเมอืงอูทองอยูเสมอ จนทําใหเมืองโบราณแหงนี้ เปนแหลง
ที่มีการคนพบพระพิมพหลากหลายแบบทีสุ่ดในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน กลาวคือ เทาที่พบ
มีจํานวนทั้งสิ้นถึง 15 พิมพ ไดแก พระพิมพแบบที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.5, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 4.1, 5.1 และ 5.2 

     2.3 เมืองนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
     เนื่องจากเมอืงโบราณแหงนี้ มีศาสนสถานสําคัญทั้งภายในเมือง คือ เจดยีจุลปะโทน 

และดานนอกเมืองก็มีวัดพระเมรแุละพระปฐมเจดยี อีกทั้งยังมีการคนพบโบราณวัตถุในพุทธศาสนา
เปนจํานวนมาก เชน ธรรมจักร พระพุทธรูปนั่งหอยพระบาท เปนตน ซ่ึงแตละอยางลวนสรางขึ้น
อยางประณตีทั้งนั้น  จึงเปนหลักฐานทีย่นืยันความสําคัญของเมืองนครปฐม ในฐานะศูนยกลางทาง
พุทธศาสนาสมัยทวารวดีไดเปนอยางด ี  สําหรับหลักฐานประเภทพระพิมพนัน้ กเ็ปนมีการคนพบ
อยางมากมายในบริเวณเมืองนครปฐม ตลอดจนพืน้ที่ใกลเคียงดังที่ไดเคยมีผูศึกษาไวแลว23  จากการ
เก็บขอมูลคร้ังลาสุดนี้ พบวาพระพมิพดินเผาที่พบในเขตเมืองนครปฐมและบริเวณใกลเคยีง มี
จํานวนทั้งสิ้นถึง 11 พิมพ ไดแก พระพิมพแบบที่ 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 และ 
5.3 

     จากที่กลาวมาทั้งหมดในบทนี้ จะเหน็ไดวา พระพมิพดินเผาที่พบในตามเมืองโบราณ
และแหลงโบราณคดีตางๆในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน มีอยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมี
ความหลากหลายทางดานรปูแบบ ซ่ึงสะทอนถึงคติความเชื่อในพทุธศาสนานิกายตางๆ รวมทั้ง
อิทธิพลและความสัมพันธกบัชุนชนโบราณที่นับถือพุทธศาสนา ทั้งที่อยูในพืน้ที่ประเทศไทยตลอด
จนถึงประเทศใกลเคียงอีกดวย ซ่ึงจะไดกลาวถึงตอไปในสวนของการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

 

                                                 
     23 ดูรายละเอยีดใน นิติพนัธุ ศิริทรัพย, เร่ืองเดียวกัน. 
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บทท่ี 5 
การวิเคราะหเปรียบเทียบและแปลความคติการสรางพระพิมพ 

 
การวิเคราะหแปลความคติของการสราง 

     จากรูปลักษณและองคประกอบภาพทีห่ลากหลายของพระพิมพดนิเผาที่พบพื้นทีลุ่ม
แมน้ําแมกลองและทาจีน สามารถนํามาศึกษาตีความคตขิองการสรางไดดังนี ้
 
กลุมท่ี 1 พระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจาองคเดียว 

     ไดแกพระพิมพแบบที่ 1.1 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราองคเดียว, แบบที่ 1.2 
พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราแวดลอมดวยเครื่องสูง, แบบที่ 1.3 พระพิมพพระพุทธรปู
ประทับนั่งแสดงปางวิตรรกมุทรา, แบบที่ 1.4 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรก
มุทราในซุมโคง, แบบที่ 1.5 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ, 
แบบที่ 1.6 พระพิมพพระพุทธเจาประทบัยืนตริภังคแสดงปางวรทมทุรา, แบบที ่ 1.7 พระพิมพ
พระพุทธเจาประทับยืนตรภิงัคแสดงปางวติรรกมุทรา    

     พระพุทธรูปในพระพิมพเหลานี้ แมวาจะมีการแสดงอริิยาบถและมุทราที่แตกตางกนั แต
ก็ไมปรากฏสัญลักษณอ่ืนใดที่จะแปลความไดวา เปนพระพุทธเจาองคอ่ืนๆ นอกจากจะเปน “พระ
สัมมาสัมพุทธเจา” (พระพุทธเจาองคปจจบุัน) ตามคติของพุทธศาสนานิกายเถรวาท  

     แมวาคติการสรางพระพุทธรูปที่มีมุทราแตกตางกันเชนนี้ ก็เปนสัญลักษณสําคัญของ 
“พระธยานิพุทธ” ซ่ึงเปนพระพุทธเจาบนสรวงสวรรค ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน1 
แตการสรางรูปพระธยานิพทุธนั้น ก็มักจะปรากฏเปนกลุม 4-5 องค แสดงมุทราตางๆกัน หรือไมก็
ปรากฏรูปพระธยานิพุทธเพยีงองคเดียว แตมีบุคคลอื่นประกอบเสมอ เชน พระธยานิโพธิสัตว
ประจําพระองค นางศักติ หรือพุทธเทพในสกุลของพระธยานิพุทธองคนั้น เปนตน 

     1.1 พระพมิพแบบที่ 1.1 และ 1.2 ที่มีพระพุทธรูปแสดงมุทราเหมือนกัน คือ “ธยาน
มุทรา” (ปางสมาธ)ิ ซ่ึงแมวาจะตรงกับมทุราของ “พระธยานิพุทธอมิตาภะ” แตพิมพนี้ก็ปราศจาก
สัญลักษณอ่ืนใด ที่จะเชื่อมโยงกับคติความเชื่อของนิกายมหายานได โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพิมพ

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

101. 
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แบบที่ 1.2 ที่แสดงภาพพระพุทธรูปประทับนั่งแวดลอมดวยเครื่องสูงนั้น ก็สามารถสังเกตเหน็
กิ่งกานสาขาของตนไมที่อยูเบื้องหลังอยางชัดเจน บงบอกวา ที่ประทับขององคพระนี้อยูใตตนไม 
ซ่ึงการที่พระพุทธเจาประทบัอยูใตตนไม ก็มักจะปรากฏอยูเสมอในพทุธประวัติ ซ่ึงเปนประวัติของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา 2  เชน ตอนที่พระองคประทับนั่งตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ใตตนพระ
ศรีมหาโพธิ์ 3  ตอนที่พระองคประทับใตตนราชายตนะ เพื่อรับถวายขาวสัตตุกอนสัตตุผง 4   เปนตน 
ลักษณะความสัมพันธระหวางพระพุทธเจากับตนไมเชนนี้ ไมปรากฏในคติความเชื่อเร่ืองพระธยานิ
พุทธของนิกายมหายานเลย สวนเครื่องสูง คือ จามรและพัด5  (ตาลปตร?) ที่ปรากฏอยูดานขางองค
พระนั้น ก็เปนสิ่งที่มักจะมีอยูคูกับรูปพระสัมมาสัมพุทธเจาในศิลปะทวารวดเีสมอ เชน ในพระพมิพ
แบบที่ 3.1 รูปพระพุทธเจาแสดงมหาปาฏิหาริย จากเมืองนครปฐม (ภาพที่ 18) เปนตน 

     พระพิมพแบบที่ 1.1 ซ่ึงมีลักษณะเดนตรงที่พระวรกายมีประภามณฑลแผเปนรูปเปลว
ไฟโดยรอบนี ้ เปนพิมพทีไ่ดรับความนยิมอยางแพรหลายเปนอยางมาก ในแหลงโบราณคดีสมัย
ทวารวดหีลายแหง ทั้งในบริเวณภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จนอาจถือไดวาเปน
หลักฐานการติดตอสัมพันธของชุมชนโบราณทั้งสองภูมิภาคอยางหนึ่ง แมวาพระพิมพแบบนีจ้ะมี
องคประกอบโดยรวมที่คลายคลึงกับพระพิมพแบบเดียวกันทีพ่บทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตก็
                                                 

     2 แมวาการที่พระพุทธเจาประทับอยูใตตนไม จะมีปรากฏอยูในคตเิร่ือง “พระอดีตพุทธ” 
ดวยเชนกนั ดรูายละเอียดใน “มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ,” พระสูตรและอรรถ
กถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2530), 745-
746.  แตกย็ังไมพบหลักฐานที่บงชี้วา มกีารสรางพระพิมพเปนรูป “พระอดีตพุทธ” องคเดียวเปน
การเฉพาะมากอนเลย ดวยเหตุนี้ จึงแปลความวา พระพิมพที่เปนรูปพระพุทธเจาองคเดียวประทับอยู
ใตตนไมเชนนี ้นาจะหมายถงึ “พระสัมมาสัมพุทธเจา” หรือพระพุทธเจาองคปจจุบัน 

     3 “โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ,” พระวนิัยปฎก เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถ
กถา (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 1. 

     4 “ราชายตนกถา,” เร่ืองเดียวกัน, หนา 24-25. 
     5 หมอมหลวงภัทราธร จิระประวัติ ไดแปลความเบื้องตนไววานาจะเปน “จักร” ซ่ึงเปน

สัญลักษณของพระศากยมุนี ดู M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in 
Thailand (sixth to thirteenth centuries),” (Ph.D. dissertation, Cornell University, 1994), 
108. แตในภายหลังก็เห็นวา ควรจะเปนพัดมากกวา ดู M.L. Pattaratorn Chirapravati, “Buddhist 
Votive Tablets and Amulets from Thailand,” Art from Thailand (Mumbai: Marg 
Publications, 1999), fig. 5. 
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มีลักษณะปลีกยอยบางอยางที่ตางกันบาง โดยเฉพาะพระพิมพแบบเดยีวกันนี้ที่พบทีเ่มืองฟาแดดสง
ยาง จังหวดักาฬสินธุ (ภาพที่ 66) ซ่ึงมีการเขียนสีตกแตงพระพิมพดวย ในขณะที่ไมปรากฏการ
ตกแตงเชนนี้ในพระพิมพแบบเดียวกันจากลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนเลย 

     เชนเดยีวกนักับพระพิมพแบบที ่ 1.2 ที่เปนพระพุทธเจาประทับนั่งสมาธิบนฐานดอกบัว 
ขนาบขางดวยเครื่องสูงอันประกอบไปดวย วาลวชินี จามร และฉัตร ก็เปนพิมพที่ไดรับความนยิม
อยางแพรหลายเปนอยางมาก ในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดหีลายแหง ตั้งแตบริเวณภาคกลางไป
จนถึงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดวยเชนกนั ตัวอยางเชน พระพิมพจากเมืองฟาแดดสงยาง จังหวัด
กาฬสินธุ (ภาพที่ 67) เปนตน ซ่ึงพระพิมพทั้ง 2 ดังกลาวนี้ นาจะเปนหลักฐานของการแพรกระจาย
คติการสรางพระพิมพสมัยทวารวดจีากทางภาคกลาง ขึ้นมายังภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็เปนได 

     1.2 พระพิมพแบบที่ 1.3 รูปพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางวิตรรกมุทรา ก็เปนการ
แสดงมุทราที่ไมเกี่ยวของกับคติเร่ืองพระธยานิพุทธเชนกนั มุทราดังกลาวนี้ มกัจะไดรับการอธิบาย
วาเปน “ปางทรงแสดงธรรม” 6  ซ่ึงแสดงสัญลักษณดวยการจีบนิว้พระหัตถเปนรูปวงกลม การที่
พระพุทธรูปแสดงปางวิตรรกมุทราอยางพระพิมพแบบนี ้ ปรากฏขึ้นเปนครั้งแรกในศิลปะอินเดยี
แบบอมราวดี (พุทธศตวรรษที่ 7-10)7 โดยพระพุทธรูปที่แสดงมุทราเชนนี้ จะปรากฏอยูในภาพสลัก
เร่ืองเหตุการณตอนตางๆในพุทธประวัต ิ เชน ภาพสลักตอนพระพุทธเจากําลังแสดงพระธรรม
เทศนาแกพระภิกษุ8 เปนตน เมื่อวัฒนธรรมทวารวดีรับแบบอยางพระพทุธรูปแสดงวติรรกมุทราเขา
มา ก็มักจะจะใชกับภาพเหตกุารณในพุทธประวัติเสมอ เชน แผนหินแกะสลักภาพพทุธประวัติตอน 
“มหาปาฏิหาริย” ที่ดานหลังฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วดัสุทัศนเทพวราราม (ภาพที่ 48) เปนตน 

     1.3 พระพิมพแบบแบบที่ 1.4, 1.5, 1.6 และ 1.7 ซ่ึงจัดวาเปนกลุมพระพิมพที่เปน
พระพุทธรูปยนืทั้งแบบสมภงัคและตริภังค ซ่ึงแมวาพระพุทธรูปในแตละพิมพจะมกีารแสดงมุทรา
ที่แตกตางกันไป แตทั้งหมดนี้ก็นาจะหมายถึง “พระสัมมาสัมพุทธเจา” ตามคติของนิกายเถรวาท 
เนื่องจากการปรากฏพระพทุธรูปเพียงองคเดียวเชนนี้ แตกตางไปจากลักษณะของ “พระสัมมาสัม
พุทธเจา” ตามคตินิยมของนกิายมหายาน ที่จะไมคอยปรากฏกายเดีย่วๆ แตจะปรากฏพรอมกับพระ
                                                 

     6 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, พมิพคร้ังที่ 10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), 62. 

     7  เชษฐ ติงสัญชลี, “การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมทุราสองพระหัตถของพระพุทธรูป
ในศิลปะทวารวด”ี (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2543), 11-12.   

     8 Amita Ray, Life and Art of Early Andhradesa (Delhi: n.p., 1983), fig.192. 
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โพธิสัตวขนาบขางทั้งซายขวา 9  อีกทั้งพระพิมพกลุมนี้กไ็มปรากฏองคประกอบอื่นใดเลย ที่บงบอก
ถึงความเปนพระพุทธเจาของนิกายมหายานดวย  

     พระพิมพแบบที่ 1.4 และ 1.5 ซ่ึงมีลักษณะเปนพระพุทธรูปประทับยืนสมภังค นาจะ
ไดรับอิทธิพลมาจากพระพุทธรูปประทับยืน ในศิลปะอินเดียแบบคปุตะ-หลังคุปตะ ตัวอยางเชน 
พระพุทธรูปประทับยืนในซุมโคง ที่ถํ้าอชันตา หมายเลข 19 (ภาพที่ 46) เปนตน  

     สวนพระพมิพแบบที่ 1.6 และ 1.7 ที่ลักษณะเปนพระพุทธรูปยืนแบบตริภังคนั้น กน็าจะ
ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ-หลังคุปตะดวยเชนกนั โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพิมพ
แบบที่ 1.6 ที่เปนพระพุทธรปูแสดงพระหตัถขางขวาวางลงในระดับพระโสณีคลายปาง “วรทมุทรา” 
พระหัตถซายยกขึ้นจับชายจีวรแนบกับพระอังสา ก็เปนลักษณะที่คลายกับพระพุทธรูปที่ปรากฏใน
จิตรกรรมบนเสาหิน ที่ถํ้าอชันตา หมายเลข 9 (ภาพที ่ 47) 10   นอกจากนี้ ยังพบวาการแสดงมุทรา
เชนนี้ปรากฏในศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครอีกดวย ตัวอยางเชน พระพุทธรูปปางวรทมุทรา 
จากตวลตาฮอย (Tuol Ta Hoy) (ภาพที่ 68) เปนตน 
 
กลุมท่ี 2 พระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปสถูป  

     2.1 พระพิมพแบบที่ 2.1 รูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรลัมพปาทาสนะ (ประทับนั่ง
หอยพระบาทเหมือนนั่งเกาอี)้ ภายในซุมยอดทรงศิขร แบบเดียวกันกบั “มหาวหิารโพธิ” ที่พุทธคยา 
ประเทศอินเดยี เปนพระพิมพแบบที่พบแพรหลายเปนอยางยิ่งในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจนี 
เนื่องจากพบในชุมชนโบราณที่สําคัญทุกแหงในบริเวณนี้  

     พระพิมพแบบนี้  ควรหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจาขณะแสดงปฐมเทศนา คือ ปาอิสิป
ตนมฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี ตามที่ระบุไวใน “ธัมมจักกัปปวตัตนสูตร” ของพระวินยัปฎก
ฝายเถรวาท11 สังเกตไดจากการแสดงมุทราขององคพระ ที่เปนการยกพระหัตถขึ้นในระดับพระอุระ 
จีบนิ้วพระหัตถขวาเปนวงกลมและใชพระหัตถซายประคองไว เรียกวา “ธรรมจักรมุทรา” หรือปาง

                                                 
     9 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 57. 
     10 พระพุทธรูปในภาพจิตรกรรมที่ถํ้าอชันตา หมายเลข 9 มีลักษณะที่คอนขางชัดเจน วา

เปนพระพุทธรูปปางลีลา สวนพระพุทธรูปในพระพิมพแบบที่ 1.6 และ 1.7 นี้ มีลักษณะการแสดง
อิริยาบถที่อาจจะแปลความเปนไดทั้งการยนืแบบตริภังค หรือเปนพระพุทธรูปปางลีลาดวย 

     11  “ธัมมจักกปัวัตตนสูตร,” พระวินยัปฎก เลม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถกถา 
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 44-49. 
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ประทานปฐมเทศนา 12  ซ่ึงการแสดงมุทราดังกลาว ไดรับความนิยมมากในศิลปะอินเดยี สามารถ
ใชไดกับทั้งพระพุทธรูปประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ (นั่งขัดสมาธิ) และพระพทุธรูปประทับนั่ง
แบบปรลัมพปาทาสนะ (ประทับนั่งหอยพระบาทเหมือนนั่งเกาอี้) เชน พระพุทธรูปประทับนั่งหอย
พระบาท ในถํ้าเอลโลรา หมายเลข 10 ทางภาคตะวันตกของอินเดีย (ภาพที่ 49) เปนตน 

     การใชมุทราแบบดังกลาว ในความหมายของ “ปางประทานปฐมเทศนา” นาจะเริม่ขึ้น
ในศิลปะอินเดยีแบบคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11)13 เชน พระพุทธรูปปางธรรมจักรมุทรา จากตําบล
สารนาถ14 เปนตน ซ่ึงในกรณีดังกลาว นอกจากมุทราของพระพุทธรูปแลว ก็มกัมีองคประกอบอยาง
อ่ืนเปนสัญลักษณสําคัญที่ปรากฏรวมอยูเสมอ เพื่อบงบอกถึงเหตุการณพุทธประวัติตอนดังกลาว 
และมิใหสับสนกับมุทราของ “พระธยานิพทุธไวโรจนะ” ที่นิยมทําธรรมจักรมุทราเชนกัน15 นั่นก็คือ 
ธรรมจักรและกวางหมอบ ซ่ึงสัญลักษณดังกลาวนี้ นาจะมาจากการตีความรายละเอียดที่ระบุไวใน 
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” สําหรับ “ธรรมจักร” ที่ทําเปนรูปวงลอนั้น หมายถึง พระธรรมอัน
พระพุทธเจาไดทรงประกาศในครั้งนี้ สวนรูปกวางหมอบที่ปรากฏเปนคู ก็มาจากนามสถานที่ที่ทรง
ประกาศพระธรรมเปนครั้งแรก คือ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ซ่ึงแปลวา “ปาที่เปนที่อยูของกวาง”  

     เปนที่นาสงัเกตวา การที่สัญลักษณธรรมจักรและกวางหมอบ ถูกใชในความหมายของ
เหตุการณพุทธประวัติตอนนี้ มีปรากฏมาตั้งแตกอนที่จะมีการทําพระพุทธรูปที่ใชพระหัตถแสดง
ปาง “ธรรมจักรมุทรา” เสียอีก เชน พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาในศิลปะแบบคันธาระ 16  เปนตน 
แมวาตอมาจะมีการคิดประดษิฐมุทราตางๆสําหรับพระพทุธรูปแลวก็ตาม รูปธรรมจักรและกวาง
หมอบ ก็ยังคงเปนสัญลักษณสําคัญที่มักจะปรากฏเสมอ ในภาพเลาเรื่องหรือประตมิากรรมที่แสดง 
ถึงเหตุการณการแสดงปฐมเทศนา 

     สําหรับพระพิมพแบบที่ 2.1 นี้ จากสภาพเทาที่พบ แมวาจะไมชัดเจนนัก แตก็สังเกตได
วา แทบทุกชิน้จะมีรูปนนูคลายรูปสัตวขนาดเล็ก ปรากฏอยูทั้งสองขางฐานบัวรองรับพระบาทเสมอ
(ภาพที ่ 50) ซ่ึงรูปสัตวดังกลาวนี้ นาจะหมายถึง “กวางหมอบ” นั่นเอง ลักษณะเชนนี้ก็ปรากฏใน

                                                 
     12 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, 57. 
     13 เชษฐ ติงสัญชลี, “การวเิคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ,” 9.   
     14 David Snellgrove, The Image of The Buddha (n.p.: UNESCO, 1978), fig. 63. 
     15 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 101. 
     16  Lolita Nehru, Origin of The Gandharan Style: A Study of Contributory 

Influences (Delhi: Oxford University Press, 1989), fig. 140. 
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พระพิมพแบบเดียวกันทั้งที่พบในประเทศอนิเดีย 17  และในประเทศพมา 18  ซ่ึงเปนหลักฐานที่เนนย้ํา
วา พระพิมพแบบนี้ ควรจะหมายถึงเหตุการณพุทธประวัตติอนแสดงปฐมเทศนาอยางแนนอน 

     ซุมทรงศิขรที่ปรากฏในพระพิมพแบบนี้ เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่นาสนใจในการแปล
ความ เนื่องจากลักษณะของยอดทรงศิขรนี้ คลายกับสวนยอดของ “มหาวหิารโพธิ” ที่พุทธคยา 
ประเทศอินเดยี (ภาพที่ 51) เปนอยางยิ่ง ซ่ึงตําบลพุทธคยานี้ เปนสังเวชนียสถานทีสํ่าคัญ 1 ใน 4 
แหงที่เกี่ยวของกับพุทธประวัติ และพระพุทธเจาทรงกาํหนดใหพุทธบริษัทไดไปสกัการะและปลง
ธรรมสังเวช19 เพราะเปนจุดทีต่ั้งของ “โพธิมณฑล” หรือตนพระศรีมหาโพธิ์ (ภาพที่ 52) ซ่ึงตรงโคน
ตนมีพระแทนวัชรอาสน ทีซ่ึ่งพระพุทธเจาทรงประทับบําเพ็ญสมาธิ จนกระทั่งตรัสรูอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณในที่สุด นอกจากนี ้ ที่นี่ยังไดช่ือวาเปนศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชนใหความสําคญั
มากที่สุดดวย ถึงขนาดมีคติความเชื่อเกีย่วกับตนพระศรีมหาโพธิ์และพระแทนวัชรอาสนแหงนี้ วา
เปนศูนยกลางแหงจกัรวาลเลยทีเดียว20 

     มหาวหิารโพธิ อาจถูกสรางขึ้น ณ ตนพระศรีมหาโพธิ์ ตําบลพุทธคยา มาตั้งแตสมัย
ราชวงศกุษาณะ ตอมาก็คงไดรับการตกแตงเพิ่มเติมในสมัยราชวงศคปุตะ และยังมีการบูรณะครั้ง
ใหญถึง 2 คร้ังโดยชางชาวพมาอีกดวย21 ลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมคือ ทรงยอดหลังคาวิหาร ที่
ทําเปนทรงสี่เหล่ียมปลายสอบเขาหากัน ดานบนสุดของยอดเปนสถูปทรงกลมขนาดเล็ก ซ่ึงทรง
ยอดหลังคาวหิารแบบนี้ เรียกวา “ทรงศิขร” และถือวาเปนเอกลักษณเดนอยางหนึ่งของมหาวหิาร
โพธิ เมื่อมีการจําลองแบบไปสรางยังที่ตางๆ เชน มหาวหิารโพธิที่เมืองพุกาม และวดัมหาโพธาราม 
(วัดเจ็ดยอด) จังหวดัเชยีงใหม เปนตน ก็มกัจะใหความสําคัญกับการจําลองแบบทรงยอดหลงัคา
วิหารใหเปนเชนนี้ดวย แมแตในพระพิมพที่รายละเอยีดจํากดัอยางเชนพิมพนี้ ภาพหลังคาซุมทรง
ศิขรที่ปรากฏอยู ก็มีรูปลักษณที่คลายคลึงกับมหาวิหารโพธิที่เปนตนแบบมากพอสมควร 
                                                 

     17 Alexander Cunningham, Mahabodhi or the Great Buddhist Temple under 
the Bodhi Tree at Buddha-Gaya (Varanasi: Euroka Publication, 1982), pl. XXIV [C]. 

     18  G.H. Luce, Old Burma Early Pagan Vol 3. (New York : J.J. Augustin 
Publisher, 1970), pl. 50-52. 

     19 “มหาปรินิพพานสูตร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาค
ที่ 1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 245. 

     20 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “มหาวิหารโพธิที่พุทธคยาและการจําลองแบบ,” วารสาร
มหาวิทยาลัยศลิปากร (ภาคการศึกษาปลาย, 2529): 20. 

     21 เร่ืองเดียวกัน, 22. 
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     อยางไรก็ตาม การที่องคประกอบตางๆของพระพิมพแบบนี้ บงบอกวาควรจะหมายถึง 
เหตุการณพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนา ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ไมวาจะเปน
การแสดงมุทราแบบ “ธรรมจักรมุทรา” ของพระพุทธรูป และรูปกวางขนาดเล็กที่ขนาบขางบัวรอง
พระบาทอาจทาํใหการแปลความวา ซุมทรงยอดศิขรในพระพิมพแบบนี ้หมายถึง มหาวิหารโพธิ ณ 
ตําบลพุทธคยา อันเปนสถานที่ที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูนั้น22 อาจจะไมสอดคลองกับบริบทที่ปรากฏ
ในภาพพระพมิพแบบนี้เทาใดนัก 

     ในทางกลบักัน หากบรบิทของภาพพระพิมพแบบนี ้ หมายถึง การแสดงปฐมเทศนา ณ 
ปาอิสิปตนมฤคทายวันแลวนั้น ซุมหลังคาทรงยอดศขิรที่ปรากฏอยูในพิมพนี้ ก็นาจะหมายถึง 
อาคารที่เรียกวา “ศาสนสถานหลัก” (Main Temple) ที่ตําบลสารนาถ (ภาพที่ 53) ซ่ึงก็คือบริเวณปา
อิสิปตนมฤคทายวนัแตเดิมนัน่เอง ซ่ึงอาคารหลังนี้ตั้งอยูตรงกลางกลุมโบราณสถานตําบลสารนาถ 
ลักษณะแผนผงัเปนรูปสี่เหล่ียม มีหองคูหาตรงกลาง นักวิชาการบางทานสันนิษฐานวา ลักษณะทรง
ยอดหลังคาทีส่มบูรณ ก็ควรเปนยอดทรงศิขรเชนเดียวกบัมหาวหิารโพธิที่พุทธคยา (ภาพที่ 54) 23 

     แมวาปจจบุันจะเหลืออยูเพียงสวนฐานเทานั้น แตในอดีต ศาสนสถานหลักแหงนี้ คงจะ
เปนอาคารสําคัญในพุทธสถานตําบลสารนาถ ดวยตาํแหนงที่ตั้งที่อยูตรงกลางบริเวณพอดี อีกทั้งมี
ขอสันนิษฐานวา อาคารหลงันี้นาจะตรงกบั อาคารที่จารึกในสมัยราชวงศคุปตะเรยีกวา “มูลคันธ
กุฎี” และอาจเปนที่เดียวกนักับ “วิหารสูง 200 ฟุต มีสวนยอดสดุเปนอามลกะ ที่ประดิษฐานพระ 
พุทธรูปสําริดปางปฐมเทศนาขนาดเทาพระองคจริง” ซ่ึงถูกกลาวถึงในบันทึกของพระภิกษุจีนนาม
วา เหีย้นจัง (Hiuen Tsang) กเ็ปนได24 

     หากซุมทรงศิขรที่ปรากฏในพระพิมพแบบนี้ หมายถึง ศาสนสถานหลักที่ตําบลสารนาถ 
ก็อาจแปลความไดวา พระพมิพแบบนี้นาจะหมายถึง สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ณ 
ปาอิสิปตนมฤคทายวันนั่นเอง ซ่ึงจะสอดคลองกับบริบทอื่นๆในภาพดงัที่ไดกลาวแลวขางตนดวย 

                                                 
     22 นิติพันธุ ศิริทรัพย, “พระพิมพดนิเผาสมัยทวารวดีทีน่ครปฐม,” (วทิยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 
49.  

     23 Percy Brown, Indian Architecture (Buddhist and Hindu Periods) (Bombay: 
D.B. Taraporevala Sons & Co. Private, 1976), pl. XXXIX. 

     24 Debala Mitra, Buddhist Monuments (Calcutta: Sahitya Samsad, 1971), 67-
68. 
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     สําหรับจารึกอักษรเทวนาครี ที่อยูดานลางใกลบัวรองพระบาทนั้น ไดมีการอานจารึกใน
พระพิมพแบบเดียวกันนี้ ที่คนพบในแควนสินธ ประเทศอินเดียแลว พบวาเปนจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ 
ภาษาสันสกฤต25 

     2.2 พระพิมพแบบที่ 2.2 รูปพระพุทธเจาปางภูมิสปรรศมุทรา (ปางมารวิชัย) ภายในซุม
ยอดทรงศิขร แบบเดยีวกันกบั “มหาวหิารโพธิ” ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซ่ึงก็เปนพระพิมพอีก
แบบหนึ่ง ทีพ่บแพรหลายตามชุมชนโบราณในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน และอาจจะแพร 
หลายกวาพระพิมพแบบที่ 2.1 ดวยซํ้าไป 

     ภาพที่ปรากฏในพระพิมพแบบนี้ นาจะมีความหมายเกี่ยวกับ เหตุการณพุทธประวัติชวง
กอนที่จะตรัสรู 26  ซ่ึงเกิดขึ้น ณ ตนพระศรมีหาโพธิ์ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม (ตําบลพุทธคยา) โดย
พระพุทธรูปองคกลางที่แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา ซ่ึงนิยมเรียกวา “ปางมารวิชัย” ส่ือความหมายถึง 
ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับบําเพญ็วิปสสนาอยู ณ โคนตนพระศรีมหาโพธิ์ พญามารไดยก
กองทัพมาขับไลพระพุทธเจา ใหออกไปจากโพธิบัลลังก พระพุทธเจาจึงทรงเหยยีดพระหัตถขวาชี้
ลงพื้นปฐพี อางถงึสัตตสดกมหาทาน ที่ทรงกระทําเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร ซ่ึงแผน
พื้นปฐพีก็บนัลือเสียงกัมปนาทรับเปนพยานยืนยันดวย จนกองทัพพญามารตองพายแพกลับไป27 

     บริบทอื่นๆภายในภาพพระพิมพนีก้็สอดคลองกันดวย ดังจะเห็นไดจาก ซุมยอดทรงศิขร 
ก็ควรหมายถึง มหาวหิารโพธิ ณ ตําบลพทุธคยา (ภาพที่ 51) สถานที่เกิดเหตุการณตามเนื้อเร่ือง 
กิ่งกานสาขาของตนไมที่อยูเบื้องหลังซุมยอดทรงศิขร ก็คือตนพระศรมีหาโพธิ์ (ภาพที่ 52) 

     การที่ถือวา “มหาวิหารโพธิ” เปนสัญลักษณหมายถึง ตําบลพุทธคยา สถานที่พระสัมมา 
สัมพุทธเจาทรงบําเพ็ญเพียรจนกระทั่งตรัสรูนั้น เปนที่นิยมมากมาตั้งแตสมัยราชวงศปาละ ซ่ึงเห็น
ไดจากความนยิมในการจําลองแบบวหิารทรงศิขรดังกลาวนี้ ทําเปนรูปจําลองขนาดเล็ก (Model) 28 
                                                 

     25  Henry Cousens, “Buddhist Stupa at Mirpur-Khas, Sind,” Archaeological 
Survey of India : Annaul Report 1909-1919 (Calcutta: Superintendent Government 
Printing, 1914), 88. 

     26 M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth 
to thirteenth centuries),” 70. 

     27 “ชาตกัฏฐกถา อวิทูเรนทิาน” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 
ภาคที่ 6. (กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลัย, 2530), 120-121. 

     28  หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “มหาวหิารโพธิที่พุทธคยาและการจําลองแบบ,” 20-22, 
รูปที่ 4. 



 

61

หรือการถายแบบมาสรางเปนวิหารขนาดใหญ เชน วิหารมหาโพธิที่เมืองพุกาม เจดียชเวกูจีทีเ่มอืง
พะโค (หงสาวดี) ประเทศพมา เปนตน รวมถึงความนยิมในการพิมพรูปมหาวหิารแหงนี้ลงบนพระ
พิมพดวย 

     สําหรับรูปสถูปที่อยูรอบๆซุมทรงศิขรนั้น ก็อาจหมายถึง สถูปขนาดเล็กที่พุทธศาสนิก 
ชนสรางถวายเปนพุทธบูชา ซ่ึงก็มีอยูจริงที่บริเวณโดยรอบมหาวิหารโพธิ ตําบลพุทธคยาดวย 29 
(ภาพที่ 55) จากองคประกอบภาพที่มีซุมยอดทรงศิขรและสถูปขาดเล็กโดยรอบ ทําใหอาจแปลความ
ไดวา พระพมิพแบบนี้ควรจะหมายถึง สถานที่ที่พระพุทธเจาประทบัผจญมาร และบําเพ็ญเพยีร
จนกระทั่งตรัสรู ณ ตําบลพุทธคยานั่นเอง  

     นาสังเกตวา พระพิมพทั้งแบบที่ 2.1 และ 2.2 ลวนมอีงคประกอบภาพที่ใหความสําคัญ
กับสถานที่ มากกวาทีจ่ะใหความสําคัญกับเนื้อเร่ืองในพุทธประวัติ ซ่ึงนาจะเปนการแสดงถึงคติการ
นับถือ “สังเวชนียสถาน” มากกวาทีจ่ะสื่อความหมายถึงเรื่องพุทธประวตัิโดยตรง  

     สําหรับลักษณะของพระพิมพทั้งสองแบบดังกลาวนี ้ เปนแบบทีน่ิยมสรางขึ้นเปนอยาง
มากทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย ในสมัยราชวงศปาละ ตอมาก็ไดแพรกระจายความ
นิยมนี้เขามายงัประเทศพมา ดังที่ปรากฏหลักฐานพระพิมพแบบนีเ้ปนจํานวนมากในชุมชนโบราณ
สมัยเมืองพุกาม ชวงพุทธศตวรรษที่ 15-16 อีกดวย ซ่ึงนาสังเกตวา ในประเทศไทยจะพบพระพิมพ
แบบดังกลาวนี้ เฉพาะในบริเวณพืน้ที่ทีส่ามารถติดตอกับประเทศพมาได คือ บริเวณลุมแมน้ําแม
กลองและทาจนีนี้ และบริเวณแควนหริภญุชัยทางภาคเหนือเทานัน้ จงึอาจกลาวไดวากลุมพระพมิพ
แบบ “ซุมพุทธคยา” ทั้งสองแบบนี้ ก็นาจะหลักฐานแสดงถึงการรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากทาง
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยผานมาทางชุมชนโบราณในประเทศพมานัน่เอง 

     2.3 พระพิมพแบบที่ 2.3 รูปพระพุทธเจาปางภูมสิปรรศมุทรา (ปางมารวิชัย) ภายใตซุม
วงโคงตอเนื่อง ซ่ึงมีฉัตรกางกั้นอยูตรงตําแหนงเหนือเศียรพระพุทธรูป เบื้องหลังปรากฏกิ่งกาน 
สาขาของตนไม ซ่ึงควรหมายถึง “ตนพระศรีมหาโพธิ์”30 

                                                 
     29 นิติพันธุ ศิริทรัพย, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีทีน่ครปฐม,” 49. 
      30  ตนไมที่พระพุทธเจาตั้งแตอดีตจนถึงองคปจจุบันประทับนั่งตรัสรูนั้น แมวาจะเปน

ตนไมตางชนดิกันก็ตาม กล็วนแตเรียกวา “โพธิรุกข” (ตนโพธิ์) ทั้งสิ้น ดูรายละเอียดใน “มธุรัตถ
วิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที ่
9 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2530), 745-746. อยางไรก็ตาม ดวยเหตุที่กย็ังไมพบ
หลักฐานที่บงชี้ถึงการสรางพระพิมพเปนรูป “พระอดีตพุทธ” องคเดียวเปนการเฉพาะมากอน 
ดังนั้นจึงแปลความวา นาจะหมายถึง “พระสัมมาสัมพุทธเจา” หรือพระพุทธเจาองคปจจุบัน      
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     เมื่อพิจารณาจากองคประกอบโดยรวม จะเห็นวาพระพิมพแบบที ่ 2.3 นี้ มีความคลาย 
คลึงกับแบบที ่2.2 ที่ไดกลาวไปแลวเปนอยางมาก หากแตมีจุดที่แตกตางกันเล็กนอย คือ แบบที่ 2.2 
จะมียอดซุมเปนทรงศิขรแบบมหาวหิารโพธิ ที่พุทธคยาอยางชัดเจน สวนพระพิมพแบบ 2.3 นี้ กลับ
ไมปรากฏยอดทรงศิขรเลย มีแตฉัตรและกิ่งกานสาขาของตนพระศรมีหาโพธิ์ปรากฏอยูเทานั้น ซ่ึง
อาจแปลความไดวา พระพิมพแบบที่ 2.3 นี้นาจะเนนความสําคัญที่ “ตนพระศรีมหาโพธิ์” ในฐานะที่
เปน “สังเวชนียสถาน” ที่พระพุทธเจาประทับผจญมารและบําเพ็ญเพียรจนกระทั่งตรัสรู มากกวาที่
จะเนนตวัอาคารยอดทรงศิขรของมหาวิหารโพธิก็เปนได อีกทั้งยังอาจเปนตนแบบ (Prototype) ของ
พระพิมพแบบที่มีภาพซุมยอดทรงศิขรแบบมหาวหิารโพธิอีกดวย31 

     2.4 พระพิมพแบบที่ 2.4 รูปพระพุทธเจาปางธยานมทุรา ประทับอยูใตตนไม (อาจเปน
ตนพระศรีมหาโพธิ์) มีสถูปทรงกลมยอดแหลมสูงขนาบขาง ซ่ึงลักษณะดังกลาวคลายกับพระพิมพ
ที่พบในภาคใตเปนอยางมาก เชน พระพิมพจากเมืองโบราณยะรัง จังหวัดปตตานี32 เปนตน การแปล
ความคติการสรางพระพิมพแบบนี้มีอยู 2 แนวความคิด ซ่ึงแนวความคิดแรกเห็นวา ควรหมายถึง 
พระเมตไตรย (พระศรีอาริยเมตไตรย ผูเปนอนาคตพุทธ) เนื่องจากพระพุทธรูปองคนี้ประทับนั่งอยู 
ทามกลางสถูป 33  สวนอีกแนวความคิดหนึง่เห็นวา ควรหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจาองคปจจุบนั 
ซ่ึงเปนที่นิยมสรางรูปกันในสมัยทวารวดีอยูแลว34 สังเกตไดการแสดงธยานมุทรา และการที่ประทับ
อยูใตตนไม อาจแปลความตอไปไดอีกวา เปนภาพเหตกุารณพุทธประวัติ ตอนที่ประทับนั่งตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ โคนตนพระศรีมหาโพธิ์35 
                                                 

     31 M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth 
to thirteenth centuries),” 70. 

     32  พรทิพย พันธุโกวิท และ ภัคพดี อยูคงดี, “โบราณวัตถุที่ไดจากการขุดแตงโบราณ 
สถานบานจาเละ กลุมเมืองโบราณยะรัง อ.ยะรัง จ.ปตตานี,” ศิลปากร 40, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม, 
2540): 90. 

     33  Piriya Krairiksh, “The Chula Pathon Cedi Architecture and Sculpture of 
Dvaravati,” (Ph.D. dissertation, Harvard University, 1975), 278, quoted in M.L. 
Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth to thirteenth 
centuries),” 106. 

     34  Nandana Chutiwongs, “The Iconography of Avalokitesvara in Mainland 
South East Asia,” (Ph.D. dissertation, University of Amsterdam, 1984), 231. 

     35 นิติพันธุ ศิริทรัพย, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีทีน่ครปฐม,” 51-52. 
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     จากทั้งสองแนวความคิดนี้ จะเห็นวาแนวความคิดที่สอง ที่อธิบายวาพระพิมพแบบนี ้
ควรหมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจา มีความเปนไปไดมากกวาการอธิบายวา เปนภาพของพระ
เมตไตรย (อนาคตพุทธ) เนื่องจากตามปรกติแลว รูปเคารพของพระเมตไตรย จะไมแสดงธยาน
มุทรา หากแตจะใชพระหัตถแสดงมุทราอื่นๆ เชน ธรรมจักรมุทรา อภัยมุทรา เปนตน แมวาจะมรูีป
สถูปซึ่งเปนสัญลักษณที่ส่ือความหมายถึงพระเมตไตรย แตโดยทัว่ไปแลว รูปพระเมตไตรยก็มกัจะ
มีรูปสถูปขนาดเล็ก ปรากฏอยูบนมงกุฎหรือหนามวยพระเกศา 36  มากกวาทีจ่ะทําเปนสถูปใหญ
ขนาบขางองคพระเชนนี้ และการทํารูปสถูปขนาบขางองคพระเชนนี้ กป็รากฏในงานประติมากรรม
สมัยทวารวดี ที่หมายถึง “พระสัมมาสัมพุทธเจา” ดวย เชน พระพุทธรูปนาคปรก จากดงศรีมหาโพธิ์ 
จังหวดัปราจีนบุรี (ภาพที่ 56) เปนตน  

     ดังนั้น พระพิมพแบบที่ 2.4 นี้ จึงควรที่จะหมายถึง“พระสัมมาสัมพุทธเจา” ตามคติของ
นิกายเถรวาท ในขณะที่ประทับนั่งตรัสรูอยู ณ โคนตนพระศรีมหาโพธิ์นั่นเอง 

     2.5 พระพิมพแบบที่ 2.5 รูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบวัชราสนะ ประทับอยูบนฐาน
รูปกลีบบัว หรือบัลลังกปทมาสนที่มีพนักพิงดานหลัง และปรากฏรูปสถูปทรงกลมขนาดเล็กอยูบน
พนักบัลลังกขางพระเศียร ซ่ึงอาจแปลความไดวาเปน พระสัมมาสัมพุทธเจา ในคตคิวามเชื่อของทั้ง
นิกายเถรวาทและมหายาน และเนื่องจากไมปรากฏภาพตนไมที่มีพุมยอดเหนือเศยีรองคพระ จึง
อาจจะเปนรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะ ในพุทธศาสนานิกายมหายานก็ได เนื่องจากรูปพระธยานิ
พุทธองคดังกลาว มักจะแสดงธยานมุทราเปนสัญลักษณสําคัญเสมอ 

     เมื่อไดพิจารณาองคประกอบอื่นๆที่ปรากฏในพระพิมพช้ินนี้ เชน การประทับนัง่แบบ
วัชราสนะ และการมีจารึกอกัษรเทวนาครดีานลางใตฐานบัว37 ก็ลวนเปนสิ่งที่บงชี้ถึงความเกีย่วของ
กับคติของนิกายมหายานดวย เนื่องจากรปูเคารพของนิกายมหายานนยิมประทับนั่งแบบวัชราสนะ 
และอักษรเทวนาครีก็เปนอักษรที่นิยมใชจารึกภาษาสันสกฤต อันเปนภาษาหลักในนิกายมหายาน 
ดังนั้น พระพมิพแบบที่ 2.5 นี้ จึงนาจะสรางขึ้น ภายใตคติความเชื่อของนิกายมหายานก็เปนได อีก
ทั้งลักษณะองคประกอบโดยรวมของพระพิมพช้ินนี ้ มีความคลายคลึงกับพระพิมพที่คนพบทาง
ภาคใต ศาสตราจารยฌอง บวสเซอลีเยร จึงมีความเห็นวา พระพิมพช้ินนี้นาจะเปนหลักฐานทีแ่สดง
ถึงการติดตอสัมพันธระหวางเมืองโบราณอูทองกับชุมชนโบราณทางภาคใตอีกดวย38 

                                                 
     36 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 57. 
     37 จารึกบนพระพิมพช้ินนี ้ยังไมไดรับการอาน-แปลจากผูเชี่ยวชาญ 
     38 Jean Boisselier, “Travaux de la mission archéologique française en 

Thailande (juillet-novembre 1966),” Arts Asiatiques. XXV, 1972 : 33. 
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กลุมท่ี 3 พระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปบุคคลอ่ืนๆ  
      3.1 พระพมิพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 1 พิมพนี้เปนแบบที่พบมากใน
เขตจังหวัดนครปฐม แมวาพระพิมพแบบนีจ้ะมีองคประกอบภาพที่ปรากฏหลายอยาง แตทั้งหมดก็มี
ความหมายบงบอกคอนขางแนชัดวา ควรเปนภาพเหตกุารณพุทธประวัติตอน “ยมกปาฏิหาริย” ซ่ึง
ปรากฏอยูในคมัภีรภาษาบาลี ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทหลายเลม เชน ในคัมภีรธัมมปทัฏฐกถา 
(อรรถกถาธรรมบท ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย) ปรากฏอยูในตอนที่ช่ือวา “ยมกัปปาฏิหาริย
วัตถุ”39 และในคัมภีรชาตกัฏฐกถา (อรรถกถาชาดก ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนกิาย) ปรากฏอยูใน
ตอนตนของอรรถกถาเรื่อง “สรภชาดก” 40  เปนตน ซ่ึงคัมภีรภาษาบาลีเหลานี้ เปนสวนขยายความ
ของพระไตรปฎกที่เรียบเรยีงขึ้น ณ เกาะลงักา โดยพระพุทธโฆสะ ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 1041 
และไดกลาวถึงตอน “ยมกปาฏิหาริย” ไววา 
      คร้ังหนึ่ง พวกเดียรถีย (นกับวชนอกศาสนา) ไดมาทาทายใหพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดง
ปาฏิหาริยแขงกับพวกตน พระองคจึงไดเสด็จไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อที่จะแสดงปาฏหิาริย ณ โคน
ตนคัณฑามพฤกษ (ตนมะมวง) ในราชอุทยานของพระเจาปเสนทิโกศล แมวาพวกเดยีรถียจะ
พยายามทําลายตนมะมวงทั้งหมด แตพระองคก็สามารถบันดาลใหเกิดตนมะมวงใหญไดในชัว่
พริบตา ในครัง้นั้นพระสาวกหลายรูปทูลขอรับแสดงปาฏิหาริยปราบพวกเดียรถียแทน แตพระองค
ทรงหามไวและยืนยันจะกระทําดวยพระองคเทานั้น ซ่ึงปาฏิหาริยที่ทรงกระทํามีอยู 2 อยางคือ ทรง
บันดาลใหเกิดทอน้ําและทอไฟพลุงพลานออกจากพระวรกายทุกทิศทาง และทรงเนรมิตรูป “พระ
พุทธนิรมิต” คือรูปกายของพระองคเองในอิริยาบถตางๆเปนจํานวนมาก ทั้งยังไดทรงแสดงธรรม
โตตอบกบัรูปนิรมิตเหลานัน้ดวย ในที่สุดพวกเดียรถียกพ็ายแพตอพระพุทธบารมีไป42 

     องคประกอบภาพของพระพิมพแบบที ่ 3.1 นี้ สอดคลองกับเรื่องราวที่กลาวมาแลวเปน
อยางยิ่ง ดังจะเหน็ไดจาก ตรงกลางภาพมีพระพุทธรูปประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ แสดงวิตรรก
มุทรา ซ่ึงตรงกับที่กลาวไววา “พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมโตตอบกับรูปนิรมิต ขณะกระทํายมก
                                                 

     39 “ธัมมปทัฏฐกถา พุทธวรรควรรณนา,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถา
ธรรมบท เลมที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลัย, 2530), 287-322. 

     40 “ชาตกัฏฐกถา อรรถกถาเตรสนิบาต สรภชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททก
นิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 6 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวทิยาลัย, 2530), 331-336. 

     41  สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัตวิรรณคดีบาลีในอินเดยีและลงักา (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 294-295. 

     42 “ธัมมปทัฏฐกถา พุทธวรรควรรณนา,” 291-307. 
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ปาฏิหาริย” เหนือพระพุทธรูปมีพุมยอดกิง่กานสาขาของตนไมปรากฏอยูอยางชัดเจน ควรหมายถึง 
“ตนมะมวง” สวนบนที่มีรูปกลุมของพระพุทธเจาขนาดเล็กหลายองค แสดงอิริยาบถตางๆ มีทั้งแบบ
ประทับนั่งและประทับยืน ก็คือ “พระพุทธนิรมิต” ที่ทรงบันดาลใหเกดิขึ้น สวนรูปบุคคลขนาดเล็ก
ที่นั่งคลายกับกําลังแสดงปางธยานมุทรา (?) ขางๆพุทธบัลลังกขางละ 1 คนนั้น มีการตีความวา
อาจจะเปน “พระโมคคัลลานะ” และ “พระอุบลวรรณา”43 ซ่ึงอยูรวมในเหตุการณตอนนี้ดวย สําหรับ
รูปบุคคลทรงเครื่องที่ยืนอยูชิดขอบนอกทัง้สองขางนั้น อาจเปน “พระอินทร” และ “พระพรหม” 44 
เบื้องลางของภาพที่มีรูปคลายแทนวางเครือ่งสักการะ ทัง้สองขางของแทนนีจ้ะมีรูปบุคคลนั่งคุกเขา
หันหนาเขาหากันนั้น นาจะหมายถึง “พระเจาปเสนทิโกศล” และประชาชนที่มีชมพระพุทธบารมีใน
การแสดงยมกปาฏิหาริย45 สวนถัดมาที่มีรูปบุคคลแสดงทาทางคลายกําลังเดินอยูทั้งสองขางนั้น อาจ
หมายถึง “ปูรณกัสสปะ” และเหลาเดยีรถียที่กําลังพายแพหนีไป46  

     เหตุที่สามารถระบุไดวา พระพิมพแบบที่ 3.1 เปนภาพเลาเรื่องตามคัมภีรภาษาบาลีของ
พุทธศาสนานิกายเถรวาท กเ็พราะมีรูป“ตนมะมวง” ที่มักจะถูกกลาวถึงเสมอในคัมภรีภาษาบาลี แต
ไมปรากฏในคมัภีรภาษาสนัสกฤตของนิกายอื่นเลย 

     ภาพเหตุการณตอน “ยมกปาฏิหาริย” อยางที่ปรากฏในพระพิมพแบบที่ 3.1 นี้ เปนทีน่ิยม
มากในศิลปะทวารวด ี เนื่องจากพบวา มกีารทําเปนภาพสลักขนาดใหญเลาเรื่องดังกลาวนี้ดวย เชน 
แผนหินแกะสลักขนาดใหญจากเมืองนครปฐม ที่เบื้องหลังฐานชุกชพีระศรีศากยมนุี วัดสุทัศนเทพ 
วราราม (ภาพที่ 48) เปนตน ซ่ึงมีองคประกอบภาพที่เปรียบเทียบกับพระพิมพแบบนี้ไดเชนกนั 

     3.2 พระพมิพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 2 พิมพนี้เปนแบบที่พบมากใน
เขตจังหวัดราชบุรี องคประกอบภาพที่ปรากฏในพระพิมพแบบนี้มหีลายอยาง ซ่ึงคอนขางซับซอน
ในการแปลความคติการสราง อยางไรก็ตาม ก็มีการศึกษาและแปลความหมายพระพมิพนี้ไวดังนี ้

                                                 
     43 Pierre Dupont, L’Archéologie Mône de Dvâravatî (Paris: École Française 

d’Extrême-Orient, 1959), 48. 
     44 Ibid. 
     45  มีการแปลความวาบุคคลดังกลาวคือ พญานาคนันทะและอุปนันทะ ตามเนื้อเร่ืองใน

คัมภีรทิวยาวทาน แมวาจะไมสอดคลองกับองคประกอบอื่นๆและไมเหมือนกับที่ระบุในไวคัมภีรก็
ตาม ดู M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth to 
thirteenth centuries),” 118.  

     46 Pierre Dupont, L’Archéologie Mône de Dvâravatî, 48. 
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         3.2.1 หมายถึง พุทธประวัติตอน “แสดงมหาปาฏิหาริย” ตามคติความเชื่อในคัมภีร
ภาษาสันสกฤต ดังเชนที่ปรากฏในคัมภีรทิวยาวทาน (Divyavadana) ของพุทธศาสนานิกายหินยาน
แบบสรรวาสติวาท 47  ที่กลาวไววา เมื่อพระพุทธองคทรงรําพึงถึงวารจติของสัตวโลก และประสงค
จะแสดงมหาปาฏิหาริย ณ เมืองศราวัสตี (สาวัตถี) ในชวงนั้นเอง พระอินทร พระพรหม พรอมทั้ง
เทวดาอกีหลายแสนองคไดลงมาเฝาพระพุทธเจาดวย โดยที่พระพรหมไปประทับอยูทางดานขวา 
สวนพระอนิทรไปประทับอยูขางซายของพระพุทธองค ขณะนัน้เอง ก็มีราชาแหงนาคสองตนนาม
วา นันทะและอุปนันทะ ไดเนรมิตดอกบวัข้ึนดอกหนึ่ง ใหญเทาลอเกวียนและมกีลีบหลายพันกลีบ 
กลีบเหลานั้นลวนแตเปนทองคําทั้งสิ้น สวนกานนั้นเปนเพชรพลอย คร้ันแลวจงึนําดอกบวันีข้ึ้น
ถวายพระพุทธองค พระพุทธองคไดทรงรับและเสด็จขึน้ประทับนั่งขดัสมาธิบนดอกบัวนัน้ แลว
ทรงเนรมิตดอกบัวเชนเดยีวกันนั้นขึน้อีกดอกหนึ่ง มพีระพุทธนิรมติของพระพุทธองคประทับอยู
เชนกัน แลวปรากฏรูปพระพุทธองคทั้งขางหนา ขางหลัง และรอบๆพระองค เปนจํานวนนับไม
ถวน แผไปจนถึงชั้นอกนิษฐ พระพุทธนมิิตเหลานี้บางองคจงกรม บางองคประทับยืน บางองค
ประทับนั่ง บางองคบรรทม บางองคทรงบันดาลใหเกิดเปนแสงสวาง บางองคทรงบันดาลใหเกิดฝน 
บางองคทรงบันดาลใหเกิดเปลวไฟ ซ่ึงแตละองคก็ไดวิสัชนาธรรมซึ่งกันและกนัดวย48 

     เหตุที่แปลความวาพระพมิพช้ินนี้เปนภาพเหตุการณตอนดังกลาวนัน้ เนื่องจากตรง
สวนลางใตองคพระประธาน มีรูปบุคคลหนึ่งกําลังทําทาจับกานดอกบวัชูขึ้นรองรับพระพุทธเจา ซ่ึง
นาจะหมายถึงราชาแหงนาค ตามที่กลาวไวในคัมภีรทวิยาวทานนัน่เอง49  

         3.2.2 หมายถึง คตคิวามเชื่อเร่ือง “อัษฏมหาโพธิสัตว” (Astamahabodhisattva) 
เนื่องจากบริเวณรอบๆองคพระประธานนัน้ มีรูปกลุมบุคคลยืนแบบตริภังคโดยมส่ิีงของอยูในมอื 
(ดอกบวั?) โดยทางดานขวาขององคพระประธานมี 3 องค สวน ดานซายของพระประธานมีองค
เดียว ถัดขึ้นมาดานบนก็มรูีปบุคคลปรากฏกายบนกอนเมฆเพยีงครึ่งองค คลายกําลังลอยอยูบน

                                                 
     47 แมวา “ทิวยาวทาน” จะเปนคัมภีรที่แตงขึ้นในพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาท แตใน

คัมภีรนี้ก็พบอทิธิพลแนวความคิดและคติความเชื่อตามแบบนิกายมหายานอยางเดนชัดดวย ดู ผาสุข 
อินทราวุธ, พทุธปฏิมาฝายมหายาน, 26. 

     48  Alfred Foucher, “The Great Miracle at Çrâvastî,” The Beginnings of 
Buddhist Art and Other Essays in Indian and Central-Asian Archaeology (New Delhi: 
Indological Book Shop, 1972), 153-159. 

     49 พิริยะ ไกรฤกษ, “ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่บริเวณถํ้าเขาง ู จังหวัดราชบุรี,” ศิลป
และโบราณคดีในประเทศไทย เลม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2518), 86. 
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อากาศ โดยทางดานขวาขององคพระประธานมี 3 องค สวนดานซายของพระประธานมีองคเดียว
เชนกัน ซ่ึงรูปกลุมบุคคลดังกลาวนี้ ลวนสวมผานุงยาวแบบโธตี มีมวยผมสูงคลายชฎามุกุฎ ทั้งยัง
ประทับยืนแบบตริภังคอยูเคยีงขางและลอมรอบพระพุทธเจาอีกดวย ซ่ึงลักษณะดังกลาวนีต้รงกับ 
“พระโพธิสัตว” ที่ปรากฏกายในฐานะบริวารของพระพุทธเจา ตามความเชื่อของนิกายมหายานอยาง
ชัดเจน เมื่อสังเกตดูจะพบวารูปกลุมของ “พระโพธิสัตว” ในพิมพนี้ มจีํานวนรวมกนัทั้งสิ้น 8 องค 
คือ ประทับยืนเคียงขางพระพุทธเจา 4 องค และลอยอยูบนกนเมฆอกี 4 องค ซ่ึงนาจะหมายถึง “อัษฏ
มหาโพธิสัตว” หรือพระโพธสัิตวที่ยิ่งใหญทั้งแปดองค50 

     เมื่อพิจารณาการแปลความดังที่ไดกลาวมานี้ จะเห็นวาแนวความคิดที่วา พระพิมพแบบ
นี้ หมายถึงคตเิร่ือง “อัษฏมหาโพธิสัตว” อาจจะไมสอดคลองกับบริบทอื่นๆที่ปรากฏในภาพเทาใด
นัก เนื่องจากคติเร่ือง “อัษฏมหาโพธิสัตว” ซ่ึงเปนทีน่ิยมมากในพทุธศาสนานิกายมหายานสกุล
วัชรยาน มกัจะแสดงภาพพระโพธิสัตวผูยิง่ใหญทั้งแปด ประทับแวดลอมองค “พระธยานิพุทธไว
โรจนะ” ตามที่กลาวไวในคมัภีร “มหาไวโรจนสตูร” ที่ระบุวา พระธยานิพุทธไวโรจนะ เปนผู
ประกาศธรรมตอพระโพธิสัตวทั้งปวง ซ่ึงพระโพธิสัตวทั้งแปดองคนี้ ไดแก พระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร พระโพธิสัตวอากาศครรภ พระโพธิสัตววัชรปาณี พระโพธสัิตวกษิติครรภ พระโพธิสัตว
สรรวนีวรณวศิกัมภิน พระโพธิสัตวไมเตรญะ (เมไตรยะ) พระโพธิสัตวสมันตภัทร และพระ
โพธิสัตวมัญชุศรี ซ่ึงเมื่อรวมกับพระไวโรจนะแลวก็เปนสัญลักษณของจักรวาล51 

     หากพิจารณาตามคติเร่ือง “อัษฏมหาโพธิสัตว” ที่กลาวมานี้จะเหน็วา มีขอแตกตางไป
จากองคประกอบภาพของพระพิมพนีห้ลายอยาง เชน ในพระพิมพช้ินนี้ มีรูปพระพทุธเจาประทับ
นั่งแสดงปางธยานมุทรา ซ่ึงแนนอนวาไมใชรูป “พระไวโรจนะ” เนื่องจากพระไวโรจนะจะปรากฏ
กายดวยการแสดงปางธรรมจักรมุทราเสมอ 52  อีกทั้งพระพุทธเจาที่ปรากฏในพระพิมพช้ินนี้ ยัง
ประทับอยูใตตนไมอีกดวย ซ่ึงนาจะหมายถึง “พระสัมมาสัมพุทธเจา” ซ่ึงมีพุทธประวัตหิลายตอน
เกี่ยวของกับตนไมมากกวา นอกจากนี้ โบราณวัตถุที่แสดงถึงคติ “อัษฏมหาโพธิสัตว” สวนใหญ
มักจะปรากฏภาพพระโพธสัิตวทั้งแปดองค ในลักษณะที่เทาเทียมกัน คือสามารถเห็นพระวรกาย
ของทุกองคไดอยางชัดเจน และมีขนาดทีเ่ทากันทกุองคดวย ตวัอยางเชน พระพิมพรูป “อัษฏมหา

                                                 
     50  Nandana Chutiwongs, “The Iconography of Avalokitesvara in Mainland 

South East Asia,” 227. 
     51 พิริยะ ไกรฤกษ, ประวตัิศาสตรศิลปในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา (กรุงเทพฯ: 

อมรินทรการพิมพ, 2528), 60. 
     52 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 101. 
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โพธิสัตว” จากจังหวัดสุราษฎรธานี (ภาพที่ 57) เปนตน ซ่ึงตางจากรูปพระโพธิสัตวในพระพิมพ
แบบนี้ ทีจ่ะปรากฏกายเต็มองคเพียง 4 องค สวนอีก 4 องคจะปรากฏแคคร่ึงองคอยูบนทองฟา อีกทัง้
ยังมีการแสดงภาพที่บงบอกถึง ความสําคัญของพระโพธิสัตวที่ประทับยืนอยูใกลองคพระประธาน
ที่สุดดวย เพราะมีพระวรกายที่ใหญโตเดนชัดกวาพระโพธิสัตวและบุคคลอื่นๆในภาพทั้งสิ้น  

     สวนแนวความคดิที่แปลความพระพิมพช้ินนีว้า ควรหมายถึงเหตุการณในพุทธประวัติ
ตอน “แสดงมหาปาฏิหาริย” ตามเรื่องในคมัภีรทิวยาวทาน ของพุทธศาสนานิกายหนิยานแบบสรวา
สติวาท ซ่ึงเปนที่ยอมรับแพรหลายในนิกายมหายานดวยนั้น เมื่อพิจารณาแลวจะพบวาองคประกอบ
ภาพบางอยางมีความเกีย่วเนือ่งกับเรื่องดังกลาวนี้ดวย กลาวคือ รูปบุคคลที่ตรงเบื้องลางของภาพ ซ่ึง
กําลังทําทาจับกานดอกบวัชูขึ้นรองรับพระพุทธเจานัน้ ก็นาจะหมายถึง “ราชาแหงนาค” ผูเนรมิต
ดอกบัวพันกลบีเพื่อถวายแดพระพุทธองค ตามที่ระบุไวในคัมภีรดังกลาว ซ่ึงรูปพญานาคชูดอกบัว
ถวายพระพุทธองคเชนนี้ เปนสัญลักษณสําคัญอยางหนึ่งของภาพเหตกุารณตอนมหาปาฏิหาริย ที่
ปรากฏมาตั้งแตในศิลปะอินเดียแลว เชน ภาพสลักเลาเรื่องตอนแสดงมหาปาฏิหาริย ศิลปะคันธาระ 
จาก Mohammed Nari (ภาพที่ 58) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 7-9 และภาพสลักเลาเรื่องตอนแสดงมหา
ปาฏิหาริย ศิลปะแบบหลังคุปตะ ที่ถํ้าอชันตา หมายเลข 7 (ภาพที ่59) อายุราวพุทธศตวรรษที ่12-13 
เปนตน ซ่ึงการแสดงภาพเหตุการณพุทธประวัติตอนนี้ โดยที่มีรูปพญานาคชูดอกบวัถวายพระพุทธ
องค ก็ปรากฏในศิลปะทวารวดีดวย ตวัอยางเชน แผนหินแกะสลักภาพตอนแสดงมหาปาฏิหาริย 
จากเมืองนครปฐม ปจจุบนัอยูที่ดานหลังฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วดัสุทัศนเทพวราราม (ภาพที ่48) 
เปนตน ซ่ึงแมวาภาพที่ปรากฏบนแผนหินนี้ จะทําตามเนื้อเร่ืองในคัมภีรภาษาบาลี ของพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท กลาวคือ มีภาพตนมะมวง (คันฑามพฤกษ) ก็ตาม แตในภาพนีก้็ยังปรากฏรูปพญานาค
จับกานดอกบวัชูขึ้นรองรับพระพุทธเจาเชนกัน ซ่ึงอาจหมายถึงการผสมผสานคติความเชื่อของฝาย
มหายานเขากบัฝายเถรวาทก็เปนได แตสําหรับพระพมิพช้ินนี้ นาจะทําตามคติความเชื่อของนิกาย
มหายานอยางคอนขางชัดเจน เนื่องจากปรากฏภาพพระโพธิสัตวประทบัยืนขนาบขาง ในฐานะ
บริวารของพระพุทธเจา ซ่ึงเปนคติที่นิยมกนัเปนปรกตใินประติมานวทิยาของนิกายมหายานดวย 

     อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา พระพมิพแบบที่ 3.2 นี้ มักจะปรากฏจารึกอยูที่ดานหลัง
เสมอ และมีลักษณะที่คลายกันทุกชิน้ กลาวคือ เปนจารกึอักษรปลลวะ ชวงราวพุทธศตวรรษที่ 12 
ภาษาบาลี เนื้อความเปนคาถาหัวใจอริยสัจ หรือที่รูจักกันในนามวา “คาถาเย ธมฺมาฯ” ความวา 

     เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา เยสํ เหตุ ตถาคโต อาห 
     เตสฺจโย นิโรโธ   เอวํ วาที มหาสมโณติ  
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     จารึกดานหลังพระพิมพนี ้ เปนจารึกทีเ่กดิจากรอยขดูดวยวัตถุปลายแหลม ซ่ึงบงชี้ทําขึ้น
ในชวงกอนทีจ่ะนําพระพิมพไปเผา แตขอสําคัญก็คือ จารึกดังกลาวนีใ้ช “ภาษาบาล”ี53 อันเปนภาษา
ที่ใชในพุทธศาสนานิกายเถรวาท นับวาเปนสิ่งที่แปลกพอสมควร เนื่องจากลักษณะภาพดานหนา
ของพระพิมพ บงบอกวาทําตามคติความเชื่อของนิกายมหายานอยางคอนขางชัดเจนดังที่ไดกลาวไป
แลว แตดานหลังกลับมีจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ ภาษาบาลี ตามแบบนิกายเถรวาท หากจะกลาววาเปน
การหยิบยืมคาถาภาษาบาลีมาใชในกลุมชาวพุทธนิกายมหายาน กไ็มนาจะเปนไปได เนื่องจากคาถา
นี้มีในภาษาสนัสกฤตที่นิกายมหายานใชอยูแลวดวย อยางเชน จารึกบนประภามณฑลพระพุทธรูป
ศิลา ศิลปะอินดียแบบปาละ ที่สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนํามาจากพุทธคยา ความวา 

     เย ธรฺมฺมา เหตุปฺรภวา   เหตุ เตษํา ตถาคโต หฺยวทต ฺ
     เตษํา จ โย นิโรธ     เอวํวาที มหาศฺรมณะ54 
     ในเมื่อคาถาภาษาสันสกฤตมีอยูแลว เหตุใดกลุมชาวพุทธนิกายมหายาน จึงตองไปหยิบ

ยืมคาถาภาษาบาลีมาใชในการทําพระพิมพตามคติความเชื่อของตน ในทางกลบักันจารึกดานหลัง
พระพิมพนี ้ เกิดจากการขูดในระหวางขั้นตอนการทํากอนที่จะนําไปเผา บงบอกวาผูผลิตพระพิมพ
แบบนี้ ควรจะเปนกลุมคนทีใ่ชคาถาภาษาบาลีอยูแลว นัน่คือกลุมชาวพุทธนิกายเถรวาทนั่นเอง 

     เมื่อนําหลักฐานทางดานจารึกเขามาประกอบการแปลความพระพิมพแบบนี้ จึงสรุปได
วา พระพิมพแบบ 3.2 เปนพระพิมพที่สรางขึ้นโดยกลุมชาวพุทธนิกายเถรวาท ที่ไดมีการนําเอาคติ
ความเชื่อและรูปแบบประตมิานวิทยาของนิกายมหายานเขามาใช จึงเปนหลักฐานทีแ่สดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางกลุมชนที่นับถือพุทธศาสนานิกายตางๆกัน ในสมัยทวารวดีไดเปนอยางด ี

     3.3 พระพิมพแบบที่ 3.3 พบเพียงชิน้เดียวที่เมืองอูทอง ลักษณะเปนพระพิมพที่คอนขาง
ลบเลือนไปมาก ตรงกลางเปนรูปพระพุทธเจาประทับนั่งแบบปรลมัพปาทาสนะ (นั่งหอยพระบาท) 
พระหัตถขวายกขึ้นคลายจะแสดงปางธรรมจักรมุทรา แตพระวรกายสวนใหญหกัหายไป ทั้งสอง
ขางของพระประธาน ปรากฏรูปบุคคลยืนขนาบขาง โดยบุคคลทางดานขวาขององคพระ สวมผานุง
ยาวประทับยืนทาตริภังค สวนบุคคลทางดานซายขององคพระ ประทับยืนทาตริภังคเชนกันแตสวม
ผานุงสั้น  

                                                 
     53 ปเตอร สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคํา, “คําอธิบายโบราณวัตถุบางชิ้นในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติอูทอง,” พิพิธภัณฑสถานแหงชาตอูิทอง (ปทุมธานี: สํานักงานโบราณคดแีละพิพิธภณัฑ
สถานแหงชาตทิี่ 2, 2545), 51. 

     54  “จารึกหลักที่ 33,” ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 (พระนคร: โรงพิมพสํานักนายกรฐั 
มนตรี, 2508), 8. 
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     การสรางพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท นาจะเปนสิ่งที่วฒันธรรมทวารวดีได
รับมาจากอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายาน จากศูนยกลางในอินเดยีภาคเหนือและแควนเดคขาน 
ซ่ึงในดินแดนดังกลาวนี้ นยิมสรางประติมากรรมพระพทุธรูปประทับนั่งหอยพระบาทเปนอยางมาก 
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-1355 ดังเชน พระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท ศิลปะแบบหลังคุปตะ 
ในถํ้าเอลโลรา หมายเลข 10 (ภาพที่ 49) เปนตน สําหรับรูปบุคคลที่ขนาบขางองคพระนั้น นาจะเปน 
“พระโพธิสัตว” ที่ปรากฏกายในฐานะบรวิารของพระพุทธเจา ตามคตคิวามเชื่อของนิกายมหายาน 
การสรางรูปประติมากรรมหมู 3 องคเชนนี ้สืบเนื่องมาจากคติที่สําคัญ 2 อยางคือ  

         3.3.1 คติครรภธาตุ คือ พระศากยมนุี เคียงขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และ
พระโพธิสัตววัชรปาณ ี

         3.3.2 คติมานุษิพุทธ คือ พระศากยมุนี เคียงขางดวยพระโพธิสัตวเมไตรยะ และพระ
โพธิ สัตวอวโลกิเตศวร56 

     ดังนั้นพระพิมพแบบที่ 3.3 นี้ จึงนาจะสรางขึ้นตามคติความเชื่อของพุทธศาสนานิกาย
มหายาน ในความหมายของ “พระสัมมาสัมพุทธเจา” องคปจจุบันที่มีพระโพธิสัตวประทับยืนเคยีง
ขางดวยในฐานะบริวารนัน่เอง 

     3.4 พระพมิพแบบที่ 3.4 องคประกอบของพระพิมพแบบนี้ คลายกนัมากกับพระพิมพที่
พบในภาคใต57 เชน พระพิมพดินดิบจากถ้าํเขาอกทะลุ จงัหวัดพัทลุง (ภาพที่ 60) เปนตน มีผูแปล
ความคติการสรางพระพิมพแบบเดียวกันนี้วา ควรจะหมายถึง เหตุการณตอนที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงแสดง “สัทธรรมปุณฑริกสูตร” (Saddharma-pundarika Sutra) แกพระโพธิสัตวและเทพเจา
ทั้งหลายบนภูเขาคิชฌกูฏ 58  ซ่ึงคัมภีรดังกลาวเปนพระสูตรสําคัญของนิกายมหายาน สันนิษฐานวา
เขียนขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 7 เปนภาษาสันสกฤตผสมภาษาปรากฤต กลาวถึงระยะเวลาการ
แสดงธรรมของพระพุทธเจาวา พระองคทรงแสดงธรรมชั้นต่ําตอฝายหนียาน (เถรวาท) กอน แลวจงึ
แสดงธรรมชั้นสูงแกฝายมหายานในภายหลัง ทั้งยังระบุวาพระพุทธเจาทรงจําแนกคําสอนออกเปน 

                                                 
     55 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวด:ี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด ี (กรุง 

เทพฯ: โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 163-164. 
     56 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 294. 
     57 M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth 

to thirteenth centuries),” 125.  
     58  พิริยะ ไกรฤกษ, “พระพิมพ: ที่พบในภาคใตกอนพุทธศตวรรษที่ 20,” สารานุกรม

วัฒนธรรมภาคใต, เลม 6 (กรุงเทพฯ: สถาบันทักษณิคดศีึกษา, 2529), 2287. 
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4 สวน เพือ่ส่ังสอนสัตวทั้งหลายใหบรรลุนิพพาน สําหรับคําสอนชั้นสูงเพื่อใหถึงซึ่งความเปน
พระพุทธเจานัน้ พระองคทรงสอนใหแกพระโพธิสัตวเทานั้น59 

     สําหรับองคประกอบภาพของพระพิมพแบบนี้ ประกอบดวย ภาพพระพุทธรูปประทับ
นั่งแบบปรลัมพปาทาสนะอยูตรงกลาง พระหัตถขวายกขึ้นคลายจะแสดงปางวิตรรกมุทรา ในขณะ
ที่พระหัตถซายวางอยูที่พระเพลา ซ่ึงหมายถึงกําลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู ทั้งสองขางของพระ
ประธาน ปรากฏรูปบุคคลยืนขนาบขางในทาตริภังค พระหัตถคลายกําลังถือส่ิงของบางอยาง (อาจ
เปนดอกบวั หรือแสจามร) ซ่ึง ดร.นันทนา ชุติวงศ ตคีวามวา ไมนาจะเปนรูปพระอินทรและพระ
พรหม แตควรเปนรูปพระโพธิสัตวตามคติของนิกายมหายาน ซ่ึงอาจเปนไดทั้งคูของพระโพธิสัตว
อวโลกิเตศวรกับพระโพธิสัตวไมเตรญะ (เมตไตรย) หรือคูของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรกับพระ
โพธิสัตววัชรปาณี60 สําหรับสวนบนของพระพิมพ ที่ปรากฏรูปพระพทุธเจาแสดงปางธยานมุทรา 3 
องค หมอมหลวงภัทราธร จิระประวัติ ตคีวามวา อาจหมายถึงรูป “พระชินะ” หรือพระธยานิพุทธที่
ประทับอยูบนสวรรค ซ่ึงเปนรูปแบบประติมานวิทยาทีพ่บไดเสมอในศิลปะอินเดยี 61  จึงเปนที่คอน 
ขางแนชัดวาพระพิมพแบบที ่ 3.4 นาจะมคีติการสรางมาจากพุทธศาสนานิกายมหายานอยางชัดเจน 
องคประกอบภาพของพระพิมพแบบนี้ สามารถเปรียบเทียบไดกับ ภาพสลักแสดงเหตกุารณพทุธ
ประวัติตอน พระสัมมาสัมพุทธเจาเทศนาสัทธรรมปุณฑริกสูตรแกพระโพธิสัตว ที่ปรากฏตามถ้ํา
ทางพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย62  ตวัอยางเชน ภาพสลักบนผนังถํ้าการลี (Karle) ศิลปะแบบหลัง
คุปตะ ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 (ภาพที่ 61) เปนตน ซ่ึงมีความคลายคลึงกันมากกบัภาพบนพระ
พิมพช้ินนี้ หากแตมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มขึ้นดวย ดังนัน้พระพิมพแบบที่ 3.4 นี้ อาจสรางขึ้นโดย
ไดรับอิทธิพลรูปแบบทางประติมานวิทยาที่ปรากฏอยูตามภาพแกะสลกัผนังถํ้าในอนิเดีย หากแตตัด
รายละเอียดบางสวนออกไป เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่วัสดุที่มีขนาดเล็ก ซ่ึงคตกิารสรางเชนนี้
อาจจะไดรับผานมาทางคาบสมุทรภาคใต เนื่องจากมกีารคนพบพระพิมพลักษณะเชนเดียวกันนี้เปน
จํานวนมากในบริเวณดังกลาวดวย  

                                                 
     59 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 286. 
     60  Nandana Chutiwongs, “The Iconography of Avalokitesvara in Mainland 

South East Asia,” 225. 
     61 M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth 

to thirteenth centuries),” 122.  
     62 Ibid.  



 

72

           3.5 พระพิมพแบบที่ 3.5 ลักษณะของพระพิมพช้ินนี้ ดูคลายกับพระพิมพแบบที่ 3.4 
เปนอยางมาก หากแตมีขอตางกันบางประการ กลาวคือ ในพระพิมพแบบ 3.5 พระพุทธรูปตรงกลาง
เปนประทับนัง่ขัดสมาธิบนฐานสูง 63  พระหัตถทั้งสองขางแสดงปางวติรรกมุทรา ซ่ึงพระพุทธรูป
ขนาดเล็กที่อยูเหนือซุมโคงตอนบนของภาพ ก็แสดงมุทราในแบบเดียวกันนี้เชนกัน สวนองค 
ประกอบอื่นจะเหมือนกับพระพิมพแบบที ่ 3.4 คือ มีรูปบุคคลยืนขนาบขางองคพระประธานในทา
ตริภังค บุคคลทางดานขวาถอืของในมือซาย สวนบุคคลทางดานซายกถื็อของดวยมือขวา ของที่ถือ
นี้ลักษณะนาจะเปนดอกบัวแตไมชัดนกั  
      รูปพระพุทธเจาประทับนัง่ขัดสมาธิ พระหัตถทั้งสองขางแสดงปางวิตรรกมุทราเชนนี้ 
คลายกับพระพุทธรูปสมัยทวารวดหีลายองคที่พบในเมืองอูทอง ซ่ึงอาจเปนลักษณะทางประติมาน
วิทยาทีน่ิยมสรางในเมืองโบราณแหงนี้ การที่มีรูปบุคคลขนาบขางเชนนี้ นาจะหมายถึง “พระ
โพธิสัตว” ที่ปรากฏกายในฐานะบริวารของพระพุทธเจา ตามคตคิวามเชื่อของนิกายมหายาน 
เชนเดยีวกับพระพิมพแบบที ่3.3 และ 3.4 นั่นเอง 

     3.6 พระพิมพแบบที่ 3.6 พระพิมพแบบนี้ มีผูตีความไวแลววา นาจะหมายถึง เหตกุารณ
พุทธประวัติตอน “เสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส” เนื่องจากพระพุทธรูปประทับยืนตรงกลางภาพนี ้
เปนพระพุทธรูปที่แสดงปางวิตรรกมุทราทัง้สองพระหัตถ ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไปวา “ปางเสด็จลง
จากดาวดึงส” 64  รูปบุคคลที่ยืนตริภังคขนาบขางองคพระกน็าจะหมายถึง พระอินทรและพระพรหม 
ที่ตามมาสงเสด็จในครั้งนั้น สวนรูปบุคคลขนาดเล็ก 4 องคที่ดานบนของภาพ ก็หมายถึง เหลาเทพย
ดาทั้งหลายที่มาสงเสด็จพระพุทธเจาดวย 65  ซ่ึงเหตุการณพทุธประวัติตอนนี้ มีกลาวไวในคัมภีรชาต 
กัฏฐกถา (อรรถกถาชาดก ในพระสุตตนัตปฎก ขุททกนิกาย) ปรากฏอยูในตอนตนของอรรถกถา
เร่ือง “สรภชาดก” ความวา หลังจากที่เสด็จขึ้นไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดา และเหลา
เทพยดาทั้งปวงบนสวรรคช้ันดาวดึงสแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดเสด็จกลับลงมายังมานุษยโลก 
โดยทางบันไดแกวที่พระวิษณุกรรมเนรมิตไว ซ่ึงครั้งนัน้พระอินทรและพระพรหมไดตามลงมาสง

                                                 
     63 เนื่องจากพระพิมพมีขนาดเล็กมาก จึงไมสามารถระบุไดแนชัดวา ประทับนั่งแบบวัช

ราสนะ หรือปรยังกาสนะ 
     64 นิติพันธุ ศริิทรัพย, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีทีน่ครปฐม,” 64. 
     65 เร่ืองเดียวกนั. 
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เสด็จทางบันไดเงินและบันไดทองดวย โดยพระอินทรเปนผูเชิญบาตรและจีวร สวนพระพรหมเชิญ
ฉัตรกั้นถวายพระพุทธเจา มีเหลาเทพยดาในหมืน่จักรวาลมาสงเสด็จดวยเปนอนัมาก66  

     อยางไรก็ตาม การแปลความพระพมิพแบบนี้ วาแสดงเหตุการณตอนเสด็จลงจากสวรรค
ช้ันดาวดึงส อาจเปนสิ่งที่ยังไมตรงประเดน็นัก เนื่องจากมีขอที่นาสังเกตหลายอยาง เชน การที่พระ 
พุทธรูปสมัยทวารวดี แสดงปางวิตรรกมทุราทั้งสองพระหัตถเชนนี้ ก็ไมไดหมายความวาจะตอง
หมายถึงตอน “เสด็จลงจากสวรรคช้ันดาวดึงส” เสมอไป เนื่องจากมทุราแบบนี้เปน “มุทรากลาง” 
สําหรับพระพทุธรูปยืน ซ่ึงไมไดเจาะจงวาหมายถึงพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่ง หรือหมายถึงพทุธ
ประวัติตอนใดตอนหนึ่ง แตเปนเพยีงมุทราที่ไดรับความนิยมสูงสุดในศิลปะทวารวดีเทานั้น67 

     นอกจากนี ้ ตามเนื้อเร่ืองที่กลาวไวในคัมภีรชาตกัฏฐกถา เทพผูที่ทําหนาที่เชญิฉัตรกั้น
ถวายพระพุทธเจา คือพระพรหม ซ่ึงงานศลิปกรรมที่แสดงภาพเหตุการณตอนนี้ ก็มกัจะแสดงภาพ
พระพรหมกั้นฉัตรถวายพระพุทธเจาดวยเสมอ ตัวอยางเชน ภาพพระพุทธรูปตอนเสด็จลงจาก
สวรรคช้ันดาวดึงส ศิลปะแบบปาละ จากแควนเบงกอล 68  (ภาพที่ 62) เปนตน แมวาบางครั้งจะ
ปรากฏภาพพระอินทรเชิญฉัตรแทนก็ตาม แตรูปบคุคลเชิญฉัตร ก็เปนสัญลักษณสําคัญของ
เหตุการณตอนดังกลาวนี้เสมอ ซ่ึงถามาพิจารณาองคประกอบภาพของพระพิมพแบบที่ 3.6 กจ็ะ
พบวาพระพุทธเจาตรงกลางภาพ มีฉัตรกางกั้นอยูเหนือพระเศียรดวย แตฉัตรดังกลาวไมไดถูกเชิญ
โดยบุคคลที่ยนืตริภังคขนาบขางองคพระเลย จึงไมนาจะหมายถึงเหตุการณตอน “เสด็จลงจาก
สวรรคช้ันดาวดึงส”69 

     สําหรับรูปบุคคลที่ยืนขนาบขางองคพระประธานนัน้ ก็นาจะเปนกรณีเดยีวกันกบัพระ
พิมพแบบที่ 3.3, 3.4, 3.5 ที่หมายถึง “พระโพธิสัตว” ที่ปรากฏกายในฐานะบรวิารของพระพุทธเจา 
ตามคติความเชื่อของนิกายมหายานนั่นเอง อยางไรกต็าม ก็ไมสามรถระบุไดแนชัดวา เปนพระ

                                                 
     66“ชาตกัฏฐกถา อรรถกถาเตรสนิบาต สรภชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททก

นิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 6, 335. 
     67 เชษฐ ติงสญัชลี, “การวเิคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ,” 79-80.   
     68 Susan L. Huntington, The Pala-Sena School of Sculpture (Leiden: E.J.Brill, 

1984), fig.232. 
     69  Nandana Chutiwongs, “The Iconography of Avalokitesvara in Mainland 

South East Asia,” 225. 
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โพธิสัตวองคใด เนื่องจากทรงถือดอกบัวเหมือนกนัทั้งคู 70  สวนรูปบุคคลขนาดเล็กที่ปรากฏอยูดาน 
บนของภาพ ก็ไมนาจะหมายถึงเหลาเทพยดาที่มาสงเสด็จดวย เนื่องจากบุคคลดังกลาวประทับนั่ง 
ขัดสมาธิ จึงควรที่จะหมายถึงพระพุทธเจามากกวา ซ่ึงอาจจะเปนพระธยานิพุทธ ที่ประทับอยูบน
สวรรคตามคติความเชื่อของนิกายมหายานก็เปนได71 จึงอาจสรุปไดวา พระพิมพแบบที ่3.6 นี้ นาจะ
สรางขึ้นตามคติความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานดวยเชนกนั 

     3.7 พระพิมพแบบที่ 3.7 เปนพระพมิพที่มีลักษณะพิเศษเปนเอกลักษณเฉพาะตัว คือ 
เปนภาพพระพุทธเจาประทบันั่งแสดงปางวิตรรกมุทรา โดยมีสัตว 2 ชนิด ไดแก ชางและลิง ปรากฏ
อยูเบื้องลางขององคพระ ซ่ึงศาสตราจารย ดร. หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ไดแปลความไวแลว
วา ควรหมายถึง เหตุการณพุทธประวัติตอน “ปาเลไลยก” ซ่ึงเปนเหตกุารณตอนเดียว ที่พระพุทธเจา
ทรงประทับอยูรวมกับสัตวทั้ง 2 ชนิดนี้ 72  เร่ืองราวของเหตุการณพุทธประวัติตอนนี ้ มีกลาวไวใน
คัมภีรธัมมปทัฏฐกถา (อรรถกถาธรรมบท ในพระสุตตนัตปฎก ขุททกนิกาย) ความวา  

     คร้ังหนึ่ง เกิดการวิวาทกนัในหมูพระภกิษุชาวเมืองโกสัมพี แมวาพระพุทธองคจะตรัส
สอนเทาใดกไ็มอาจสงบได พระพุทธองคจึงเสด็จหลีกหนีไปจําพรรษา ณ ปาปาริเลยยกะ (ปาเล
ไลยก) ซ่ึงขณะที่ประทับอยูในปานัน้ ก็มพีญาชางนามวา “ปาริเลยยกะ” หรือ “ปาเลไลยก” มาคอย
ปฏิบัติดูแลเปนพุทธอุปฏฐากเสมอ นอกจากนีย้ังมีพญาวานรตวัหนึ่งเกิดเลื่อมใส จึงนํารวงผึ้งมา
ถวายพระพุทธองค ภายหลังวานรตัวนี้ตายลง ก็ไดไปเกดิเปนเทพบตุรบนสวรรคช้ันดาวดึงส สวน
พญาชางปาเลไลยกกไ็ดคอยดูแลปรนนิบัตพิระพุทธองคเปนอยางดี จนกระทั่งพระพุทธองคเสดจ็
กลับเมือง พญาชางก็เศราโศกมากจนถึงกบัลม แลวไปเกิดเปนเทพบุตรบนสวรรคช้ันดาวดึงสดวย73 

                                                 
     70  หมอมหลวงภัทราธร จริะประวัติ กลาววา อาจจะเปนคูของพระโพธิสัตวอวโลกิเต

ศวรกับพระโพธิสัตวมัญชุศรี หรือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรกับพระโพธิสัตววัชรปาณีก็เปนได ดู 
M.L. Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (sixth to thirteenth 
centuries),” 137.  

     71 มีการตีความวา รูปดังกลาวอาจเปน รูปกลุมของ “พระมานุษิพุทธ” คือพระพุทธเจาที่
ลงมาตรัสรูในมานุษยโลก ตามคติของนิกายมหายาน ดู Ibid., 136. 

     72  หมอมราชวงศสุริยวุฒ ิ สุขสวัสดิ์, “พระพิมพปางเลไลยกในศิลปมอญ (ทวารวดี),”   
ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร , (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2537), 66-76. 

     73 “ธัมมปทัฏฐกถา ยมกวรรควรรณนา,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถา
ธรรมบท เลมที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 1 (กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลัย, 2530), 78-90. 
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     เนื่องจากพระพิมพแบบที ่ 3.7 สรางตามเนื้อเร่ืองในคมัภีรอรรถกถาภาษาบาลี จึงนาจะ
เปนพระพิมพในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซ่ึงกลาวไดวา เปนลักษณะพิเศษทางประติมานวิทยาที่
เกิดขึ้นในศิลปะทวารวดีเปนครั้งแรก โดยยงัไมเคยปรากฏ ณ ที่แหงใดมากอนเลย 
 
กลุมท่ี 4 พระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจาหลายองค  

     4.1 พระพิมพแบบที่ 4.1 ลักษณะของพระพิมพแบบนี้ เหมือนกับพระพิมพที่พบใน
ประเทศพมาเปนอยางมาก จนอาจกลาวไดวาเปนพิมพเดียวกัน ตัวอยางเชน พระพมิพรูปพระพุทธ 
เจา 5 พระองค ซ่ึงมีจารึกภาษามอญของพระมเหสีกษัตริยอาณาจกัรพุกาม พบที่เมืองพะโค74 (ภาพที ่
63) ซ่ึงอาจเปนตนแบบของพระพิมพแบบที่ 4.1 นี้ 

การทํารูปพระพุทธเจา 5 พระองคเชนในพระพิมพนี้ นาจะมาจากคติเร่ือง “พระพุทธเจา 5 
พระองคที่มาตรัสรูในภัทรกปั” ดังที่กลาวไวในคัมภีรพทุธวงศ เปนสวนหนึ่งของพระสุตตันตปฎก  
ขุททกนิกาย ในตอนที่ช่ือวา “พุทธปกิณณกกัณฑ” ความวา “ในภัทรกปันี้ มีพระผูนํา 3 พระองคคือ 
พระกกสัุนธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ เราผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในปจจุบนั และ
พระเมตไตรย พระพุทธเจาในอนาคต  พระพุทธเจา 5 พระองคนี้เปนปราชญผูอนุเคราะหโลก”75 ซ่ึง
คติเร่ืองพระพทุธเจา 5 พระองคนี้ ก็มีอยูในพุทธศาสนานิกายมหายานดวย ซ่ึงถือกันวา “พระมานษุิ
พุทธ” ในภัทรกัลปมี 5 พระองคเชนกนั และมีนามตรงกับในคัมภีรพทุธวงศของนกิายเถรวาทดวย 
หากแตแปลงนามพระพุทธเจาเหลานั้น เปนภาษาสันสกฤต ไดแก พระกระกุฉันทะ, พระกนกมนุี, 
พระกาศยปะ, พระศากยมุนี และพระเมไตรยะ76  

     4.2 พระพิมพแบบที่ 4.2 ลักษณะของพระพิมพแบบที่ 4.2 ที่มีรูปพระพุทธเจาจาํนวน
มากเชนนี ้ เรียกกนัโดยทัว่ไปวา “พระแผง” ซ่ึงจะมีลักษณะที่คลายคลึงกันกับพระแผงจากแหลง
โบราณคดีอ่ืนๆ ทั้งที่พบในประเทศไทยและในประเทศพมาเปนอยางมาก เชน พระพิมพรูปพระ
แผง (พระพุทธเจารอยองค) จากเมืองพกุาม ประเทศพมา77 (ภาพที่ 64) เปนตน ซ่ึงคติการสรางพระ
พิมพแบบพระแผงนี้ สันนิษฐานวาคงจะสรางขึ้นตามคติความเชื่อเร่ือง “พระอดีตพทุธ” ซ่ึงเปนที่

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

pl. 63a. 
     75  “พุทธปกิณณกกณัฑ,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ 9 

ภาคที่ 2, 738. 
     76 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 102. 
    77 Gardon H. Luce, Old Burma-Early Pagan, pl.19a. 
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นิยมกนัทั้งในพุทธศาสนานิกายเถรวาทและนิกายมหายาน ดังขอความจากอปริมิตธารณีของนิกาย
มหายาน ทีก่ลาววา “พระพทุธเจาผูซ่ึงไดบังเกิดมาแลว และที่กําลังจะเกิดมาอีก มจีํานวนมากมายยิง่
กวาเมด็ทรายรมิฝงแมน้ําคงคา” 78  พุทธศาสนิกชนฝายมหายานเชื่อวา มีพระพุทธเจาประจําอยูเสมอ
ในโลกทั่วทกุทิศ ไมใชเพียงแคเสด็จมาตรัสรูในโลกมนุษยแลวนพิพานเหมือนคตขิองนิกายเถรวาท 
นิกายมหายานจึงขนานนามพระพุทธเจาทัง้ปวงโดยรวมวา “พระตถาคต”  และถือวาพระสัมมาสมั
พุทธเจาองคปจจุบันนี้ เปนเพียงหนึ่งในบรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น ไมมีความพิเศษอันใด 
ซ่ึงฝายมหายานรูจักพระองคในนามวา “พระศากยมุนพีุทธะ” โดยจัดใหเปนพระมานุษิพุทธองค
ปจจุบัน คือเปนพระพุทธเจาที่ลงมาตรัสรูในโลกปจจบุัน ซ่ึงในคมัภีรลลิตวิสตระและสัทธรรม
ปุณฑริกสูตร ไดพดูถึงพระพุทธเจาในลกัษณะทีแ่ปลกออกไปอีก และถือวาพระพทุธเจา (พระ
ตถาคต) มิไดสถิตอยูในโลกนี้เลย แตสถิตอยูบนสวรรคตามเขตตางๆ ซ่ึงเรียกกันวา “พุทธเกษตร” 
หรือ “แดนแหงพระพุทธเจา” และจะมีช่ือเรียกที่แตกตางกนัไป79 

     คติเร่ืองพระอดีตพุทธที่มจีํานวนมากมายมหาศาลเชนนี้ ก็มีปรากฏในคัมภีรภาษาบาลี
ของนิกายเถรวาทดวย ซ่ึงสันนิษฐานวานาจะเปนอิทธิพลมาจากคติของนิกายมหายานนั่นเอง เชนที่
กลาวไวในคัมภีรวิสุทธชนวลิาสินี (อรรถกถาอปทาน ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนกิาย) ความวา  

     “บารมี 30 ประการมทีานบารมีเปนตน เปนเหตแุหงพุทธะทั้งหลายจํานวนมาก ซ่ึง
เปรียบดั่งเมด็ทรายในคงคา (คงคฺาวาลุกปูมาน อเนเกส พุทฺธาน ทานปารมิตาทิสมตึสปารมิตา 
การณาน)ิ”80 

     ดังนั้น คตกิารสรางพระพิมพแบบที่ 4.2 นี้จึงนาจะไดรับอิทธิพลมาจากคติเร่ือง “พระ
อดีตพุทธ” ที่มีจํานวนมากดงัเม็ดทรายในแมน้ําคงคา ซ่ึงเปนที่นิยมในพทุธศาสนานิกายมหายาน 

 
 
 

                                                 
    78 Alice Getty, The God of Northern Buddhism 2 nd ed.(Tokyo : Charles E. 

Tuttle Company,1962), 10, 16-21. 
    79 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 34. 
     80 วิสุทฺธชนวิลาสินิยา นาม อปทานฏกถาย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพวิญญาณ, 2532), 122, 

อางถึงใน บําเพ็ญ ระวนิ, “ขอสังเกตบางประการเกีย่วกบัแนวคดิเรื่อง “พุทธ” ในเอกสารลานนา,” 
วรรณกรรมพทุธศาสนาในลานนา (เชยีงใหม: สถาบันวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540), 
201. 
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กลุมท่ี 5 พระพิมพแบบที่เปนรูปอ่ืนๆ   
     5.1 พระพิมพรูปพระสาวก เปนกลุมพระพิมพชุดสําคัญที่ไดจากการขุดแตง บริเวณดาน

ทิศใตของเจดยีหมายเลข 11 เมืองอูทอง81 มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ช้ิน จุดเดนของพระพิมพชุดนี้ คือ ไมมี 
“พระอุษณีษะ” บนพระเศยีร ซ่ึงโดยทั่วไปแลวพระพุทธรูปจะตองมีอุษณีษะ (กะโหลกที่โปงนูนขึ้น 
มา) เสมอ ดังนั้นจึงสามารถกําหนดไดวา พระพิมพชุดนีค้วรเปนภาพ “พระสาวก” มากกวาทีจ่ะเปน
พระพุทธรูป 

     ส่ิงที่นาสนใจและเปนหลักฐานยืนยนัอกีอยางหนึ่งวา พระพิมพชุดนี้เปนภาพของพระ
สาวก ก็คือ จารึกที่ปรากฏอยูดานหลังของพระพิมพแตละชิ้นในชดุนี้ จากรายงานการขุดแตงของ
กรมศิลปากร มีการอานแปลจารึกดานหลังพระพิมพชุดนีเ้พียง 2 ช้ิน เปนจารึกอักษรปลลวะ ภาษา
บาลีระบุวาเปนนามของพระสาวกสําคัญของพระพุทธเจา 82  ตอมาก็มีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับพระ
พิมพชุดนีใ้หมอีกครั้ง ทําใหพบวาพระพิมพชุดนี้มีจารกึอยูทั้งหมด 7 ช้ิน83 ซ่ึงจารึกทั้งหมดนี้ ไดมี
การอานและแปลความเพิ่มจนครบถวนดังนี้  

         5.1.1 “เมตฺเตยฺยโก”    หมายถึง   พระศรีอาริยเมตไตรย 
         5.1.2 “สาริปุตฺโต”    หมายถึง   พระสารีบุตร 
         5.1.3 “มหาก...”    หมายถึง   พระมหากัสสปะ หรือ พระมหากัจจายนะ 
         5.1.4 “โกลิวิโส”     หมายถึง   พระโสโณ โกลิวิโส 
         5.1.5 “กงฺขาเร...”    หมายถึง   พระกงฺขเรวตฺโต 
         5.1.6 “...รนฺโต”    หมายถึง   พระปุณฺโณ สุนาปรนฺโต 
         5.1.7 “...ธ...”    ไมทราบความหมายชัดเจน เพราะปรากฏอักษรเพยีงตัวเดียว84 
     จากขอมูลจารึกชุดนี้ พบวาสวนใหญเปนนามของพระสาวกสําคัญ ที่ปรากฏอยูบอยครั้ง

ในพุทธประวตัิ และนามพระสาวกที่ปรากฏในจารึกเหลานี้ ก็ตรงกับนามของพระสาวกสําคัญ 80 
องค ในคัมภรีภาษาบาลีของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซ่ึงพระสาวกกลุมนี้เปนทีรู่จักกันในนามวา 
                                                 

     81  สมศักดิ์ รัตนกุล, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานเมืองเกาอูทอง 
อําเภออูทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี (พระนคร: กรมศิลปากร, 2509), 16-17. 

     82 เร่ืองเดียวกัน. 
     83 ปเตอร สกิลล่ิง และศานติ ภักดีคํา, “จารึกพระสาวกและจารกึพระเจาศุทโธทนะ พบ

ใหมที่พิพิธภณัฑสถานแหงชาติอูทอง จ.สุพรรณบุรี,” Fragile Palm Leaves Newsletter No.7 
(December 2002) : 11-13. 

     84 เร่ืองเดียวกนั. 
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“พระอสีติมหาสาวก” ซ่ึงรายนามของพระอสีติมหาสาวกนี้ มีกลาวไวในอยางครบถวนอยูในคัมภีร
ปรมัตถทีปนี (อรรถกถาเถรคาถา ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย) ดังนี ้

     “อฺญาสิโกณฺฑฺโญ วปโฺป ภทฺทิโย มหานาโม อสฺสชิ นาลโก ยโส วิมโล สุพาหุ ปุณฺณ
ชิ ควมฺปติ อุรุเวลกสฺสโป นทีกสฺสโป คยากสฺสโป สาริปุตฺโต มหาโมคคฺลฺลาโน มหากสฺสโป 
มหากจจฺายโน มหาโกฏฐิโต มหากปฺปโน มหาจุนฺโท อนุรุทฺโธ กงฺขาเรวโต อานนฺโท นนฺทโก ภคุ 
นนฺโท  กิมพฺิโล ภทฺทิโย ราหุโล สีวลิ อุปาลิ ทพฺโพ อุปเสโน ขทิรวนยิเรวโต ปณฺุโณมนฺตาณิปุตฺโต 
ปุณฺโณ  สุนาปรนฺโต โสโณ กุฏิกณฺโณ โสโณ โกฬวิโิส ราโธ สุภูติ องฺคุลิมาโล วกฺกลิ กาฬุทายี มหา
อุทายี ปลินฺทวจฺโฉ โสภิโต กุมารกสฺสโป รฏฐปาโล วงฺคีโส สภิโย เสโล อุปวาโน เมฆิโย สาคโต 
นาคิโต  ลกุณฑฺกภทฺทิโย ปณฺโฑลภารทฺวาโช มหาปนฺถโก จูฬปนฺถโก พากุโล กุณฑฺธาโน ทารุจีริโย 
ยโสโช  อชิโต ติสฺสเมตฺเตยฺโย ปุณณฺโก เมตฺตคู โธตโก อุปสิโว นนฺโท เหมโก โตเทยฺโย กปโฺป 
ชตุกณณฺิ  ภทฺราวุโธ อุทโย โปสาโล โมฆราชา ปงฺคิโยติ เอเต อสีติมหาสาวกา นาม ฯ”85 
      สําหรับจารึกชิ้นแรก ที่ปรากฏนามวา “เมตฺเตยยฺโก” นั้น ไดมกีารศึกษาแปลความแลววา 
นาจะหมายถึง “พระศรีอาริยเมตไตรย” ผูเปนพระอนาคตพุทธ ที่จะมาตรัสรูในภายภาคหนา 86  ซ่ึง
คอนขางจะเปนเรื่องแปลก ที่มีการแสดงภาพพระศรีอาริยเมตไตรยในรูปลักษณของพระสงฆ แมวา
จะมีปรากฏอยูบางในงานประติมากรรมของศิลปะจีน 87  แตลักษณะเชนนี้ก็ไมเปนที่นยิมในภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  
      ในทางกลบักัน จากขอมลูจารึกทั้งหมดของพระพิมพชุดนี้ พบวาสวนใหญเปนนามของ
พระสาวกสําคญัในกลุม “พระอสีติมหาสาวก” ดังนัน้ นาม “เมตฺเตยฺยโก” ซ่ึงจารึกอยูในพระพิมพช้ิน
นี้ ก็นาจะเปนนามของพระสาวกรูปใดรูปหนึ่งในกลุม “พระอสีติมหาสาวก” ดวย ซ่ึงเมื่อตรวจสอบ
แลวพบวา นาจะหมายถึง “พระติสฺสเมตฺเตยฺโย” ซ่ึงมีรายนามอยูในกลุมพระอสีติมหาสาวกเชนกัน 
      พระพิมพชุดนี้ เปนหลักฐานสําคัญที่บงบอกถึง การปรากฏขึ้นของคติการนับถือพระ
สาวกสําคัญในกลุม “พระอสีติมหาสาวก” ซ่ึงปรากฏอยูในคัมภีรภาษาบาลีของพุทธศาสนานิกาย 

                                                 
     85  “ปรมตฺถทีปนี ขุทฺทกนกิายฏฐกถา วงฺคีสตฺเถรคาถาวณณฺนา,” สยามรฏฐสส เตป 

ฎกฏฐกถา เลมที่ 26  (กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลัย, 2535), 871. 
     86  จิรัสสา คชาชีวะ, “คํา “เมตเตยยะ” ที่เกาที่สุดที่ไดพบจากหลกัฐานประเภทจารึกใน

ประเทศไทย,” ดํารงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีป 2546 (กรุงเทพฯ: คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 30.  

     87 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 188-189. 
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เถรวาท ที่มีมาตั้งแตสมัยทวารวดีแลว คติดงักลาวนาจะเปนเอกลักษณเฉพาะของนิกายเถรวาท เนื่อง 
จากไมปรากฏการนับถือและการสรางรูปเคารพของ “พระอสีติมหาสาวก” ในนกิายมหายานเลย 

     5.2 ชิ้นสวนพระพิมพรูปบุคคลยนืตรภิังค คนพบในบริเวณเมืองอูทอง จํานวน 2 ช้ิน 
เปนชิ้นสวนพระพิมพตรงมมุลาง ปรากฏรูปบุคคลยืนแบบตริภังค โดยเอยีงกายและยอเขาคอนขาง
มากกวาพระพทุธรูป พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ คลายจะแสดงปางวิตรรกมทุรา พระหัตถ
ซายที่วางไวตรงพระโสณีกําลังถือวัตถุอยางหนึ่ง ที่มกีานยาวไปถึงพระพาหา (อาจเปนดอกบัว) 
บุคคลนี้สวมผานุงยาวประมาณพระชงฆ เห็นขอบผานุงดานหลังอยางชัดเจน ซ่ึงชิ้นสวนทั้งสองชิ้น
นี้ นาจะมาจากพระพิมพแบบเดียวกัน (หรืออาจจะแตกหักจากพระพมิพช้ินเดยีวกนัก็เปนได) เนือ่ง 
จากมีลักษณะที่คลายกัน หากแตสลับขางกันเทานัน้ 
      ศาสตราจารยฌอง บวสเซอลีเยร กลาววา ช้ินสวนพระพิมพรูปบุคคลยืนตริภังคจากเมือง
อูทองนี้ มีลักษณะตรงกับรูปบุคคลที่ปรากฏอยูในพระพิมพขนาดใหญ ซ่ึงพบที่บานคูเมือง อําเภอ
อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 88  (ภาพที่ 65) พระพิมพช้ินดังกลาวนี้มขีนาดใหญมากกวาพระพิมพ
โดยทั่วไป เปนภาพพระพุทธเจาประทับบนดอกบวัแสดงวิตรรกมุทราอยูตรงกลาง ทั้งดานซายขวา
ตอนลางมีรูปบุคคลยืนตริภงัคถือดอกบัวทั้งสองขาง (ซ่ึงเหมือนกับชิ้นสวนพระพิมพจากเมืองอู
ทอง) สวนตอนบนถัดขึ้นมาเปนรูปบุคคลยืนประนมมืออยูทั้งสองขาง ดานบนสุดมรูีปเทวดากําลัง
เหาะ ผูชวยศาสตราจารยสินชัย กระบวนแสง ไดแปลความไววา พระพิมพจากบานคูเมืองนี้ทําตาม
คติเร่ือง “มหาปาฏิหาริย” ที่กลาวไวในคัมภีรทิวยาวทาน ภาษาสันสกฤต ซ่ึงรูปบุคคลที่ยืนตริภังคถือ
ดอกบัวทั้งสองขางนั้น หมายถึง ราชาแหงนาค คือ นันทะและอุปนันทะ ซ่ึงในคัมภีรทิวยาวทานระบุ
ไววา เปนผูเนรมิตดอกบัวพนักลีบถวายแดพระพุทธองค ขณะกําลังจะทรงแสดงมหาปาฏิหาริย89 
      จากที่กลาวมานี้สรุปไดวา ช้ินสวนพระพิมพรูปบุคคลที่ยืนตริภังคถือดอกบัว จากเมืองอู
ทองนี้ นาจะเปนแบบเดยีวกันกับพระพิมพขนาดใหญจากบานคูเมือง ที่ทําตามคติเร่ือง “มหาปาฏิ 
หาริย” ในคัมภีรทิวยาวทาน ภาษาสันสกฤต รูปบุคคลนี้ควรเปนรูปพญานาคนันทะและอุปนันทะ 
ตามที่ปรากฏในคัมภีรดังกลาวนี้  

     5.3 แมพิมพพระพิมพรูปสถูป พบเพยีงช้ินเดยีวที่ในบริเวณเมืองนครปฐม นาสังเกตวา
ภาพสถูปในแมพิมพช้ินนี้ มีความคลายคลึงกับแผนดินเผารูปสถูปที่พบที่เมืองนครจาํปาศรี อําเภอ

                                                 
     88 Jean Boisselier, “Travaux de la mission archéologique française en 

Thailande (juillet-novembre 1966),” 45. 
     89 สินชัย กระบวนแสง, “พระพิมพที่พบที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี,” 

รายงานประกอบวิชาโบราณคด ี(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522),7. 
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นาดูน จังหวดัมหาสารคาม90 ซ่ึงลักษณะเปนสถูปมีสวนองคระฆังรูปรางคลายหมอน้ํา มีมาลัยรัดอก
คาดกลาง เหนอืองคระฆังเปนสวนยอดที่รูปรางคลายแจกันซอนกันขึน้ไปจนถึงปลยีอด  

     การที่แมพมิพช้ินดังกลาว มีลักษณะคลายคลึงกับรูปสถูปดินเผา ในศิลปะทวารวดีทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็อาจจะหมายความวา โบราณวัตถุช้ินนี้ ถูกนํามาจากชมุชนโบราณทาง
ภาคตะวันเฉยีงเหนือ ซ่ึงมีความนยิมทํารูปสถปูแบบนี้อยูแลว ซ่ึงคติการสรางสถูปดินเผาเชนนี้ กไ็ม
เปนที่นิยมในกลุมวัฒนธรรมทวารวดีทางภาคกลาง ในเขตลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนเลย  

 
  

 
   
 

                                                 
     90 มยุรี วีระประเสริฐ. “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีทีพ่บที่นาดูน จังหวัดมหาสารคาม,”

ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงคริสศตวรรษที่ 15 การประชุมทางวิชาการระดับ 
ชาติฝร่ังเศสไทย คร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), รูปที่ 22. 
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บทท่ี 6 
บทสรุป 

     จากผลการวิเคราะหตีความและเปรียบเทียบพระพิมพดินเผาทั้ง 5 กลุม 24 แบบ ทําให
ไดขอสรุปเกี่ยวกับพระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีที่พบตามชุมชนโบราณตางๆในบริเวณลุมแมน้ําแม
กลองและทาจนี ดังนี ้

 
คติของการสรางที่เก่ียวของกับพุทธศาสนานิกายตางๆ  

     จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พระพิมพดินเผาเหลานี้สรางขึ้นตามคติความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาทั้ง 2 นิกาย คือ นกิายเถรวาท และนิกายมหายาน ซ่ึงพระพิมพบางแบบก็มอีงคประกอบที่
แสดงใหเห็นถึงคติจากนกิายใดนกิายหนึ่งอยางชัดเจน แตพระพมิพบางแบบกส็ามารถตีความคติ
ของการสรางวาอาจจะเปนไดทั้งสองนิกาย สามารถจําแนกไดดังนี ้
พระพิมพท่ีแสดงถงึคตพิุทธศาสนานิกายเถรวาท มีจํานวนทั้งสิ้น 11 แบบ ไดแก 

     1. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจาองคเดียว มีอยู 7 แบบ ไดแก  
         1.1 พิมพที่ 1.1 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราองคเดียว 

         1.2 พิมพที่ 1.2 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราแวดลอมดวยเครื่องสูง 

         1.3 พิมพที่ 1.3 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางวิตรรกมุทรา 

         1.4 พิมพที่ 1.4 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทราในซุมโคง 

         1.5 พิมพที่ 1.5 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิตรรกมุทรา 2 พระหตัถ 
         1.6 พิมพที่ 1.6 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนตรภิังคแสดงปางวรทมุทรา? 

         1.7 พิมพที่ 1.7 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนตรภิังคแสดงปางวิตรรกมุทรา? 

      2. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปสถูป มีอยู 1 แบบ ไดแก 
         2.1 พิมพที่ 2.4 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราขนาบขางดวยสถูปขนาดใหญ 
     3. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปบุคคลอ่ืนๆ มีอยู 2 แบบ ไดแก     
         3.1 พิมพที่ 3.1 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที ่1 

         3.2 พิมพที่ 3.7 พระพิมพพุทธประวัตติอน “ปาลิไลยก” 

     4. กลุมพระพิมพแบบอืน่ๆ มีอยู 1 แบบ ไดแก 
         4.1 พิมพที่ 5.1 พระพิมพรูปพระสาวก 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

82

พระพิมพท่ีแสดงถงึคตพิุทธศาสนานิกายมหายาน มีจํานวนทั้งสิ้น 8 แบบ ดังนี ้
     1. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปสถูป มีอยู 1 แบบ ไดแก 
         1.1 พิมพที่ 2.5 พระพิมพพระพุทธรูปปางธยานมุทราขนาบขางดวยสถูปขนาดเล็ก 

     2. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปบุคคลอ่ืนๆ มีอยู 5 แบบ ไดแก     
         2.1 พิมพที่ 3.2 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที ่2 
         2.2 พิมพที่ 3.3 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทขนาบขางดวยรูปบคุคล 

แบบที่ 1  

         2.3 พิมพที่ 3.4 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทขนาบขางดวยรูปบคุคล 
แบบที่ 2 

         2.4 พิมพที่ 3.5 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนั่งปางวิตรรกมุทราขนาบขางดวยรูป
บุคคล 

         2.5 พิมพที่ 3.6 พระพิมพพระพุทธรูปประทับยืนปางวิตรรกมุทราขนาบขางดวยรูป
บุคคล 

     3. กลุมพระพิมพท่ีเปนรูปอ่ืนๆ มีอยู 2 แบบ ไดแก  
         3.1 พิมพที่ 5.2 ช้ินสวนพระพิมพรูปบคุคลยืนตริภังค 
         3.2 พิมพที่ 5.3 แมพิมพพระพิมพรูปสถูป 

พระพิมพท่ีอาจจะแปลความถึงคติทางพุทธศาสนาไดท้ัง 2 แบบ (นิกายเถรวาทและนิกายมหายาน)  
มีจํานวนทั้งสิ้น 5 แบบ ดังนี ้

     1. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจากับรูปสถูป มีอยู 3 แบบ ไดแก 
         1.1 พิมพที่ 2.1 พระพิมพพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทในซุมพุทธคยา 

          1.2 พิมพที่ 2.2 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราในซุมพุทธคยา 
          1.3 พิมพที่ 2.3 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราในซุมวงโคงประกอบฉัตร 

     2. กลุมพระพิมพแบบที่มีรูปพระพุทธเจาหลายองค มีอยู 2 แบบ ไดแก     
         2.1 พิมพที่ 4.1 พระพิมพพระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทรา 5 องค 
         2.2 พิมพที่ 4.2 พระพิมพแบบพระแผงรูปกลีบบัว 
     เปนที่นาสงัเกตวา พระพิมพที่แสดงถงึคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทนั้น พบเปนจํานวน

มากกวาพระพมิพในคตินกิายมหายาน ซ่ึงนาจะเปนหลักฐานอยางหนึ่งที่บงบอกวา คติความเชื่อใน
นิกายเถรวาทเปนคติหลักสําหรับชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมแมน้าํแมกลองและทาจีน ในขณะ 
เดียวกันก็ปรากฏคติความเชือ่ของนิกายมหายานควบคูไปดวย หากแตคงจะมีบทบาทนอยกวาฝาย
เถรวาท อีกทั้งยังพบวามกีารผสมผสานหรือหยิบยืมคติความเชื่อของพทุธศาสนาทั้ง 2 นิกายดวย 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

83

     การผสมผสานหรือหยิบยืมคติความเชือ่ทางพุทธศาสนาของทั้งสองนิกายนี้ มตีัวอยางที่
เดนชัดคือ พระพิมพแบบที่ 3.2 พระพิมพพระพุทธรูปแสดงมหาปาฏิหาริย แบบที่ 2 ซ่ึงมีลักษณะ
ทางประติมานวิทยาที่ไดรับอทิธิพลจากคติของนิกายมหายานอยางชดัเจน แตจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ ที่
อยูดานหลังกลับเปนภาษาบาลีตามแบบอยางของนิกายเถรวาท บงบอกวากลุมพุทธศาสนิกชนใน
นิกายเถรวาทที่ใชภาษาบาลี สามารถหยิบยืมรูปแบบคตบิางประการของนิกายมหายานมาใชดวย  

     สวนวัตถุประสงคของการสรางพระพิมพเหลานี้ สันนษิฐานวามีอยู 2 อยาง คือ สรางขึ้น 
การทําบุญและการสรางขึ้นเพื่อสืบตออายุพุทธศาสนา การสรางเพื่อการทําบุญนาจะเกี่ยวของกับคติ
ของนิกายมหายาน ที่เชื่อในเรื่องอานิสงสผลบุญในทํารูปพระพุทธเจา สวนการสรางเพื่อสืบตออายุ
พุทธศาสนานั้นนาจะเปนคตขิองนิกายเถรวาท ที่เชื่อในเรื่องในการสรางสัญลักษณแทนองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาอยางเชนพระพิมพ ดวยหวังวาจะเปนสิ่งที่แสดงถึงความเจริญของพุทธศาสนาที่
อาจจะสูญสิ้นไปในกาลอนาคต 

 
การกําหนดอายุสมัยของพระพิมพ 

     สําหรับการกําหนดอายุสมัยของพระพมิพเหลานี้ โดยการเปรยีบเทียบกับพระพมิพและ
งานศิลปกรรมแบบตางๆทั้งที่เปนศิลปะอินเดีย ศิลปะทวารวดี และศลิปะอ่ืนๆที่อยูในชวงเวลารวม
สมัยกัน ทําใหสามารถจัดลําดับอายุสมัยไดดังนี ้

     พระพิมพสมัยแรก ไดแก กลุมพระพิมพที่มีอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบอมราวดี คุปตะ
และหลังคุปตะ ซ่ึงในบางพมิพก็มีจารึกอกัษรปลลวะ ภาษาบาลี เปนจารึกคาถาเย ธมฺมาฯ ปรากฏอยู
ดวย พระพิมพสมัยแรกนี้มีอายุอยูในราวพทุธศตวรรษที่ 12-14 

     จากการศึกษาพบวา พระพิมพดนิเผาสมัยทวารวดีทีใ่นบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทา
จีนโดยสวนใหญ จะมีอายทุี่จัดอยูในชวงสมัยแรกนี ้ไดแก พระพิมพแบบที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3    

     พระพมิพสมัยหลัง ไดแก กลุมพระพิมพที่มีอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปาละ ที่นาจะ
ไดรับผานมาทางประเทศพมา ซ่ึงมักจะมีจารึกอักษรเทวนาครีปรากฏอยูดวย พระพมิพสมัยหลังนี้มี
อายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 15-16  

     พระพิมพดนิเผาที่จัดวาอยูในชวงสมัยหลัง ไดแก กลุมพระพิมพแบบ “ซุมพุทธคยา” 
(แบบที่ 2.1, 2.2, 2.3) และพระพิมพแบบทีม่ีรูปพระพุทธเจาหลายองค (แบบที่ 4.1, 4.2) 
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พุทธศาสนาในลุมแมน้ํากลองและทาจีน และความสัมพันธกับแหลงอื่นๆ 
     ผลจากการศึกษาพระพิมพดินเผาสมัยทวารวดี ที่พบในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทา

จีน ทําใหอาจสรุปไดวา พุทธศาสนาที่เจริญขึ้นในบริเวณดินแดนแถบนี้ ในชวงสมัยอารยธรรม
ทวารวดี (ชวงราวพุทธศตวรรษที่ 12-16) มีทั้งที่เปนนกิายเถรวาท และนิกายมหายาน โดยมักจะ
ปรากฏหลักฐานของคติความเชื่อของพุทธศาสนาทั้ง 2 นิกาย อยูรวมกนัในชุมชนโบราณตางๆใน
บริเวณแถบนี้เสมอ โดยที่พระพิมพดนิเผากเ็ปนหลักฐานที่สําคัญอยางหนึ่งดวย 

     จํานวนของพระพิมพที่สรางขึ้นโดยคตคิวามเชื่อของนิกายเถรวาท ที่มีมากกวาพระพิมพ
ในคติของนิกายมหายาน ก็สอดคลองกับหลักฐานทางโบราณคดีประเภทอื่นๆที่พบในบริเวณแถบนี้ 
ในประเด็นทีบ่งบอกถึงความสําคัญของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ในฐานะของ “ศาสนาหลัก” ของ 
อารยธรรมทวารวดี ซ่ึงมีศนูยกลางอยูในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ในชวงเวลาเดียวกนัก็
ปรากฏรองรอยหลักฐานของอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายานในบริเวณแถบนี้ดวย ซ่ึงเปนอิทธิ 
พลมาจากแหลงโบราณคดีในบริเวณอ่ืนๆที่มีการติดตอสัมพันธกันในชวงเวลานัน้ และคงจะมีความ 
สําคัญเปนรองนิกายเถรวาท แมวานกิายเถรวาทเองก็ไดรับอิทธิพลคติความเชื่อบางประการมาจาก
นิกายมหายานก็ตาม  

     นอกจากนี ้ พระพิมพดนิเผาเหลานี้ ก็ยังเปนหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธทางพุทธ
ศาสนาระหวางชุมชนโบราณในลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน กับชุมชนโบราณในบริเวณอืน่ๆทั้งใน
ภูมิภาคตางๆของประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบานอีกดวย ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดดังนี ้

     ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในคาบสมุทรภาคใต  สังเกตไดจากกลุมพระพิมพที่สราง
ขึ้นโดยคติความเชื่อของนิกายมหายาน ซ่ึงมักจะเปนรูปพระพุทธเจาประทับอยูทามกลางพระโพธิ 
สัตว ลักษณะของพระพิมพแบบดังกลาวมีปรากฏเปนจํานวนมากในคาบสมุทรภาคใต บงบอกวา
ชุมชนโบราณในลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน นาจะไดรับอิทธิพลการสรางพระพิมพตามคตินิกาย
มหายานเชนนีม้าจากชุมชนโบราณในคาบสมุทรภาคใต  ซ่ึงก็สอดคลองกับหลักฐานความสัมพันธ
อ่ืนๆที่พบตามชุมชนโบราณในบริเวณแถบนี้ เชน ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวดินเผา ที่เมือง
โบราณคูบัว เปนตน 

     ความสัมพันธกับชุมชนโบราณทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สังเกตไดจากพระพิมพ
แบบที่ 1.1, 1.2 ที่มีลักษณะคลายกับพระพิมพแบบเดียวกันทีพ่บที่เมอืงฟาแดดสงยาง พระพิมพทั้ง
สองแบบนี้ยังไดคนพบในเขตจังหวดัลพบุรีอีกดวย ซ่ึงนาจะเปนหลักฐานอยางหนึ่งที่บงบอกถึง 
การแผอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากบริเวณศูนยกลางอารยธรรมทวารวดี ในเขตลุมแมน้ําแมกลอง
และทาจีน ขึ้นมายังชุนชนโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยผานทางลุมแมน้ําปาสักในเขต
จังหวดัลพบุรี     
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      ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในประเทศพมา สังเกตไดจากกลุมพระพิมพแบบ “ซุม
พุทธคยา” และกลุมพระพมิพที่มีรูปพระพุทธเจาหลายองค ซ่ึงพระพิมพทั้งสองกลุมนี้เปนที่นยิม
สรางขึ้นตั้งแตในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย อันเปนศูนยกลางพุทธศาสนาที่เจริญ
ขึ้นภายใตราชวงศปาละ คตนิิยมการสรางพระพิมพแบบปาละเชนนี้ ไดสงอิทธิพลเปนอยางมากตอ
ความนิยมสรางพระพิมพในประเทศพมา ชวงสมัยอาณาจักรพุกาม (ราวพุทธศตวรรษที่15-16) ซ่ึง
พระพิมพแบบดังกลาวนีไ้ดคนพบเปนจํานวนมากทีเ่มืองพุกามดวย อยางไรก็ตาม การสรางพระ
พิมพแบบนี้มไิดจํากดัขอบเขตอยูแคบริเวณราชธานีเทานั้น แตไดพบกระจายลงมาถึงเมืองโบราณ
ตางๆในเขตพมาตอนลางดวย เชน ที่เมืองศรีเกษตร และเมืองพะโค (หงสาวดี) อีกดวย และในที่สุด
ความนิยมในการสรางพระพิมพแบบดังกลาว ก็ไดแพรกระจายเขามายังชุมชนโบราณตางๆในประ 
เทศไทย โดยเฉพาะบริเวณทีม่ีพื้นที่ติดตอกบัประเทศพมา อยางแควนหริภุญชัยทางภาคเหนือ และ
ชุนชนโบราณในลุมแมน้ําแมกลอง จึงอาจกลาวไดวาพระพิมพกลุมนี้ นาจะเปนหลักฐานสําคญั
อยางหนึ่งทีแ่สดงถึง การรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากศูนยกลางพทุธศาสนาทางภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือของอินเดีย ผานมาทางชุมชนโบราณในประเทศพมา เขามายังโบราณสมยัทวารวดีในลุม
แมน้ําแมกลองอีกดวย 

     จากการศึกษาพระพมิพทีพ่บในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ดังที่ไดกลาวมาทั้ง 
หมดนี้ ทําใหเห็นถึงความสาํคัญของชุมชนโบราณในบริเวณนี้ ในฐานะศูนยกลางอารยธรรมทวาร
วดีที่สวนใหญนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท และมีรองรอยคติความเชื่อของนิกายมหายานปรากฏ
ขึ้นในชวงเวลารวมสมัยกัน ซ่ึงในบางกรณีก็มีการผสมผสานหยิบยืมคติหรือรูปแบบบางประการซึ่ง
กันและกันระหวางสองนิกายนี้ดวย ลักษณะความหลากหลายทางคตคิวามเชื่อดังกลาวนี้ เปนผลมา
จากการติดตอสัมพันธกับชุมชนโบราณอื่นๆ ท้ังในภูมภิาคตางๆของประเทศไทยและในประเทศ
พมา ซ่ึงรูปแบบความสัมพันธดังกลาว มีทัง้ที่เปนการรับอิทธิพลเขามาและการแพรกระจายอิทธิพล
ออกไปดวย อยางไรก็ตาม แมวาจะมีความหลากหลายทางคติความเชื่อในบริเวณแถบนี้ แตจาก
โบราณวัตถุประเภทพระพิมพและรองรอยหลักฐานทางโบราณคดีประเภทอื่นๆ ตางก็มีความสอด 
คลองกันในฐานะที่เปนหลักฐานบงบอกวา นิกายเถรวาทเปนพุทธศาสนา “นิกายหลัก” ที่มีความ 
สําคัญที่สุดในชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองและทาจีนนี้เสมอ 
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