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“ทวารวดี” อารยธรรมอันเกาแกอยูในความสนใจของนักวิชาการทั่วโลกอยางตอเนื่อง
มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน แตดูเหมือนวาคำ “ทวารวดี” จะเปนเพียงชื่ออันไพเราะใน
ความรูสึกของคนทั่วไปเทานั้น โดยเฉพาะชาวนครปฐมปจจุบันซึ่งดำเนินชีวิตอยูบนผืนแผนดิน
แหงอารยธรรมทวารวดีแหงนี้ นอยคนนักทีจ่ ะมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสำคัญ
อยางยิ่งในประวัติศาสตรอายุมากกวาพันปของอารยธรรมทวารวดีอันเจริญรุงเรือง ซึ่งมีเมือง
นครไชยศรีโบราณเปนศูนยกลาง และแผขยายออกไปอยางกวางขวางทั่วดินแดนสุวรรณภูมิ
ปจจุบันรองรอยของเมืองโบราณ พบกระจายอยูในทุกภาคของประเทศไทย นับเปนเรื่องทาทาย
คนไทยทีม่ จี ติ สำนึก และใฝใจทีจ่ ะเรียนรเู รือ่ งราวอันนาภาคภูมใิ จในบานเกิดเมืองนอนของตนเอง
เปนอยางมาก
ศูนยการเรียนรูทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตระหนักถึงความสำคัญของ
การเผยแพรความรเู กีย่ วกับอารยธรรมทวารวดี โดยเฉพาะอยางยิง่ ทีม่ อี ยู ณ เมืองนครไชยศรีโบราณ
และเมืองปริมณฑล ใหอนุชนชาวจังหวัดนครปฐมไดเรียนรูกวางขวางมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงได
พยายามรวบรวม และคัดสรรสาระสังเขปจากเอกสารสำคัญตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ โดยจัดทำเปนหนังสือ
ชื่อ “สรรสาระอารยธรรมทวรวดี” ซึ่งแบงออกเปน ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ วาดวยเรื่อง ๑๒๕ ป
การศึกษาอารยธรรมทวารวดีบริเวณลุมน้ำแมกลองและทาจีน ตอนที่ ๒ วาดวยการศึกษาวิจัย
ที่เกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดี และตอนที่ ๓ วาดวยเรื่องการศึกษาคนควาเกี่ยวกับอารยธรรม
ทวารวดีทจี่ งั หวัดนครปฐม
ศูนยฯ หวังอยางยิ่งวาหนังสือ “สรรสาระอารยธรรมทวารวดี” เลมนี้จะเปนจุดเริ่มตน
ทีส่ ำคัญของการศึกษาหาความรเู กีย่ วกับอารยธรรมอันยิง่ ใหญนใี้ หกวางขวางมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสาระเกี่ยวกับเมืองนครปฐมหรือนครไชยศรีโบราณนั้น จะเปนเครื่องรังสรรคความ
ภาคภูมิใจใหหยั่งรากลึกลงไปในหัวใจของอนุชนชาวนครปฐม เพื่อจะไดเปนพลังสำคัญใน
การรวมกันอนุรักษและสงเสริมเมืองนครปฐมใหควรคาแกความภาคภูมิใจตลอดไป
ศูนยการเรียนรทู วารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำนำ

๓

ตอนที่ ๑ :สรรสาระ : ๑๒๕ ป การศึกษาเรือ่ งอารยธรรมทวารวดี ____________________ ๗
ผเู รียบเรียง : นายมนัสศักดิ์ รักอู
บริเวณลุมน้ำแมกลองและทาจีน _____________________________________ ๙
z การศึกษาเรือ
่ งทวารวดี ของนักวิชาการชาวตางชาติ __________________________ ๙
z การศึกษาเรือ
่ งทวารวดี ของนักวิชาการไทย _______________________________๑๖
z การศึกษาเมืองโบราณสมัยทวารวดี ในลม
ุ แมกลองและทาจีน ________________ ๕๓
- กรณีศึกษาเมืองโบราณคูบัว ________________________________________ ๔๓
- กรณีศึกษาเมืองโบราณอูทอง ________________________________________๕๑
- กรณีศึกษาเมืองโบราณนครปฐม _____________________________________ ๕๘
ตอนที่ ๒ : สรรสาระ : งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับอารยธรรมทวารวดี ______________________๘๑
ผเู รียบเรียง : ผชู ว ยศาสตราจารยจริ ฐั ิ เจริญราษฎร
z จารึกทวารวดี : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา ________________________________ ๘๓
z การศึกษาบทบาทของเสนทางน้ำทีม
่ ตี อ ชุมชนโบราณ ______________________ ๙๓
สมัยทวารวดี : กรณีศกึ ษาเฉพาะเมืองนครปฐม
z การนับถือพุทธศาสนาสมัยทวารวดีทจ
ี่ งั หวัดนครปฐม ______________________ ๙๙
z พุทธประวัตใิ นประติมากรรมทวารวดี __________________________________ ๑๐๐
z พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี ________________________ ๑๐๓
z พระพิมพดน
ิ เผาสมัยทวารวดีทนี่ ครปฐม ________________________________ ๑๐๕
z ระฆังหินสมัยทวารวดี : ขอสันนิษฐานดานการใชงาน _____________________ ๑๐๗
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ตอนที่ ๓ :สรรสาระ : อารยธรรมทวารวดีทเี่ มืองนครปฐมโบราณ
ผเู รียบเรียง : ผชู ว ยศาสตราจารยนกุ ลู ชมภูนชิ
z พระราชศรัทธาและพระมหากรุณาธิคณ
ุ
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ______________________________ ๑๑๑
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ____________________________ ๑๑๔
- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยหู วั _____________________________ ๑๑๖
- การศึกษารูปแบบพระเจดียสำคัญในเมืองนครปฐม _____________________ ๑๑๙
- สรุปสาระการศึกษาจุลประโทณเจดีย ________________________________ ๑๒๔
- สรุปสาระการศึกษาพระเมรุเจดีย ___________________________________ ๑๓๒
- สรุปสาระการศึกษาพระประโทณเจดีย _______________________________ ๑๔๐
- สรุปสาระการศึกษาพระปฐมเจดีย __________________________________ ๑๔๓
z การสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องอารยธรรมทวารวดี ____________________ ๑๕๑
- การจัดทำจุลสาร แผนพับ และปฏิทนิ ________________________________ ๑๕๒
- การจัดทำแผนภาพนิทรรศการ ______________________________________ ๑๕๓
- การจัดทำภาพสันนิษฐานยอนอดีต __________________________________ ๑๕๓
- การออกแบบซุมสัญลักษณทวารวดี _________________________________ ๑๕๔
- การจัดทำภาพจินตนาการอุทยานประวัตศิ าสตรทวารวดี _________________ ๑๕๔
- การจัดทำแผนวีดทิ ศั นสำหรับการเผยแพร _____________________________ ๑๕๔
- การจัดทำเว็บไซตเผยแพรความรเู รือ่ งอารยธรรมทวารวดี _________________ ๑๕๔
z ทวารวดีในเมืองนครปฐมปจจุบัน _____________________________________ ๑๕๕
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๑๒๕ ป การศึกษาอารยธรรมทวารวดี
บริเวณลมุ น้ำแมกลองและทาจีน

การศึกษาเรื่องทวารวดีของนักวิชาการชาวตางชาติ
การศึกษาเรือ่ งราวเกีย่ วกับอาณาจักรทวารวดี ไดรบั การกลาวถึงครัง้ แรกตัง้ แต
ป พ.ศ. ๒๔๒๗ เปนตนมา นับเปนเวลา ๑๒๕ ปมาแลว ซึง่ เปนผลมาจากการคนพบและ
แปลเอกสารโบราณจากประเทศจีนและจารึกโบราณตาง ๆ ทีพ่ บในบริเวณประเทศไทย
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งทวารวดี เริ่ ม ขึ้ น เป น ครั้ ง แรกจากการศึ ก ษาของ
นักวิชาการชาวตางประเทศในป พ.ศ. ๒๔๒๗ เมือ่ แซมมวล บีล (Samuel Beal) ไดศกึ ษา
และแปลบันทึกการเดินทางของพระภิกษุเฮียนซิง (Hieun Tsing)๑ หรือรูจักกันในนาม
พระถังซำจั๋ง ที่ไดเดินทางจากประเทศจีนเพื่อไปศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย
ในราวป พ.ศ. ๑๑๗๒ และเดินทางกลับประเทศจีนในราวป พ.ศ. ๑๑๘๘ หนังสือบันทึก
การเดินทางเลมนีม้ ชี อื่ เปนภาษาจีนวา “ไซฮกกี”่ หรือภาษาจีนกลางวา “ซียุกี” บันทึก
ดังกลาวไดแปลเปนภาษาอังกฤษชือ่ วา Si-yu-ki : Buddhist Records of the Western
World๒ ในบันทึกไดเลาเรื่องราวตางๆ ของพระพุทธศาสนา ในอินเดียในสมัยนั้น ได
กลาวถึงสถานทีต่ า งๆ ทีท่ า นเดินทางไปพบจนทัว่ อินเดียโบราณ และไดกลาวถึงอาณาจักร
หรือประเทศที่อยูทางตะวันออกของอินเดีย ซึ่งเปนขอมูลที่ไดรับมาอีกทอดหนึ่งวา
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงชายฝงมหาสมุทร ไปถึงอาณาจักร ชื่อชิลิฉาโล
(Shi-li-ch’a-lo) ตอจากนั้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตที่ชายฝงมหาสมุทร เราไปถึง
ประเทศ เกียโมลางเกีย (Kia-mo-lang-kia) ตอจากนัน้ ไปทางทิศตะวันออก คือ อาณาจักร
โถโลโปติ (To-lo-po-ti) และไกลไปจากนั้ น ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกอี ก คื อ ประเทศ
อิชงิ นาปูโล (I-ching-na-pou-lo)

พระภิกษุรูปนี้ มีชื่อเรียกตางๆ กันออกไป เชน เฮียงจัง หรือ เฮี่ยนจัง หรือ ฮวงเจียงหรือ ยวนฉาง
กอนที่ Samuel Beal จะแปลเอกสารฉบับนีเ้ ปนภาษาอังกฤษ Stanislas Julien ไดแปลบันทึกฉบับดังกลาวเปนภาษา
ฝรัง่ เศส ในป พ.ศ. ๒๔๐๑ และใหชอื่ วา บันทึกเกีย่ วกับประเทศตาง ๆ ทางตะวันตก (Me’moires sur les contrees occidentales)
๑

๒
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รูปวาดพระถังซำจั๋ง

หนังสือบันทึกของพระถังซำจั๋ง

แผนทีก่ ารเดินทางจากประเทศจีนสอู นิ เดีย ตามเสนทางของพระถังซำจัง๋

ประเทศหรืออาณาจักรที่ปรากฏนี้ แซมมวล บีล (Samuel Beal) ผูแปลไดเสนอ
ความคิดเห็นตามขอมูลในขณะนั้นวา ชิลิฉาโล คือ อาณาจักรศรีเกษตร (Sri-kshitra)
เกียโมลางเกีย คือ เมืองพะโคหรือหงสาวดี อาณาจักรโถโลโปติ คือ ทวารปติ (Dwarapati)
ทีเ่ ปนชือ่ เกาของเมือง Sandowe หรืออาจเปนชื่อของสยาม ซึ่งชาวพมาเรียกวา ทวารวดี
สวน ประเทศอิชงิ นาปูโล ตรงกับคำวา อิศานปุระ (Icanapoura, Isanapura)
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Samuel Beal
จะเห็ น ได ว า แซมมวล บี ล เป น คนแรกที่ ตี ค วามคำว า
โถโลโปติ เปนชือ่ อาณาจักรทีต่ รงกับภาษาสันสฤตวา ทวารวดี เปน
การเปดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับชื่อและที่ตั้งของอาณาจักรทวารวดี
ซึง่ สงผลใหเกิดการศึกษาคนควาเรือ่ งทวารวดีในเวลาตอมา

แผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ เมือง อาณาจักรตาง ๆ ตามขอสันนิษฐานของ แซมมวล บีล
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ป พ.ศ. ๒๔๓๗ อี.ชาวาลเนส (E.Chavannes) ไดแปล
บันทึกการเดินทางของพระภิกษุจีนอีกรูปหนึ่งมีชื่อวา อี้จิง
(I-Tsing) ซึ่งทานไดเดินทางจากจีนไปประเทศอินเดียทาง
ทะเลในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ โดยออกเดินทางจากเมือง
นานจิง มงุ สทู ะเลจีนใตแวะทีเ่ มืองจัมปา เมืองศรีโกคะและ
เมืองกฉะ ไปถึงอินเดียขึน้ ทีเ่ มืองตามรลิปติ ทานไดเขาศึกษา
พระพุทธศาสนาทีม่ หาวิทยาลัยนาลันทา เปนภาษาฝรัง่ เศส
ชือ่ วา Religieux eminents qui allerent chercher la loi dans les
pays d’occident แปลเปนภาษาไทยวา “พระภิกษุผมู ชี อื่ เสียง
เดินทางแสวงหาธรรมในประเทศตะวันตก” และตอมาในป
พ.ศ. ๒๔๓๙ เจ.ทากาคุสุ (J.Takakusu) ไดแปลบันทึก
เลมเดียวกันเปนภาษาอังกฤษ ในชื่อวา A record of the
Buddhist religion as practised in India and the Malay
Archipelago (A.D. 671-695) by I-Tsing ไดกลาวถึง
สวนที่เกี่ยวของกับทวารวดีวา “ตอจากนี้ลงไปทางใตและ
ใกลกบั ชายฝง ทะเลมีรฐั ชือ่ Che-li-tch’a-tan-louo ทางตะวัน
ออกเฉียงใตจากนีค้ อื รัฐ Lan-kia-chou ตอไปทางตะวันออก
อีกนั้นคือ ประเทศ Tou-ho-po-ti และทางตะวันออกสุดนั้น
คือ ประเทศ Lin-I”

พระภิกษุ อีจ้ งิ

การตีความชือ่ เมืองทีป่ รากฏนัน้ เจ.ทากาคุสุ (J.Takakusu)
ใหความคิดเห็นวา เฉอลิฉาตันลู (Che-li-tch’a-tan-louo) คือ
เมืองศรีเกษตร (เมืองปรอม) ทั้งชาวาลเนสและทากาคุสุ ไดลง
ความเห็นวา ลังเกียฉู (Lan-kia-chou) อาจจะเปนชือ่ เดียวกับ
เมืองเกียโมลางเกีย (Kia-mo-lang-kia) ที่ปรากฏในบันทึกของ
พระภิกษุเฮียน ชิง ซึง่ ก็คอื รัฐพะโคหรือรัฐในลมุ แมน้ำอิรวดี และ
เมืองลินยิ (Lin-i) คือ เมืองจามปา (Champa) สวนถูโหโปติ
(Tou-ho-po-ti) นั้น ชาวาลเนสใหคำอธิบายวา คือ Dvarapati
เปนชื่อเกาของเมืองอยุธยา (เมืองหลวงเกาของสยาม) และ
ทากาคุสใุ หคำอธิบายวาเปนภาษาสันสฤต Dva (ra) pati ก็คือ
อยุธยา
อี. ชาวาลเนส
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การปรากฏชื่อ ถูโหโปติ ในบันทึกเลมนี้ ชาวาลเนส ไดสนับสนุนวาเปนชื่อ
ภาษาสันสฤตวา ทวารวดีและตั้งอยูที่อยุธยา เชนเดียวกับที่แซมมวล บีล เคยเสนอวา
โถโลโปติ ตรงกับคำวา ทวารวดี ในภาษาสันสกฤต ซึง่ ผลการศึกษาของชาวาลเนสและ
ทากาคุสุ ไดสนับสนุนเรือ่ งชือ่ และทีต่ งั้ ของอาณาจักรทวารวดีใหเกิดความนาสนใจมาก
ขึ้นในการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีของเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะ
ในประเทศไทย

การศึกษาอาณาจักรทวารวดีเริม่ ไดรบั ความสนใจจากนักวิชาการมากขึน้ จนใน
ป พ.ศ. ๒๔๔๗ ปอล เพลล็อต (Paul Pelliot,1904) นักโบราณคดีชาวฝรัง่ เศส ผบู กุ เบิก
การศึกษาเสนทางสายไหมและประวัติศาสตรจีน ไดศึกษาหนังสือประวัติศาสตรเกา
สมัยราชวงศถงั (Kieou t’ang chou) และหนังสือประวัตศิ าสตรใหมสมัยราชวงศถงั (Sin
t’ang chou) และนำบางตอนมาเผยแพร โดยกลาววา หนังสือประวัติศาสตรเกาสมัย
ราชวงศถงั ปรากฏชือ่ โถโลโปติ (T’o-lo-po-ti) และหนังสือประวัตศิ าสตรใหมสมัยราชวงศ
ถังปรากฏชือ่ (อาณาจักร) ฉวนโลโปติ (Tchouan-lo-p’o-ti) ซึง่ ปอล เพลล็อตแนใจวา
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เปนชื่อภาษาสันสกฤตที่ตรงกับคำวา ทวารวดี (Dvaravati)
ซึ่งตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ำเจาพระยา ขณะเดียวกันก็ได
ศึกษาจารึกภาษามอญโบราณและเขมรโบราณจำนวนหนึ่ง
ที่ พ บในบริ เ วณภาคกลางของประเทศไทย และได ตั้ ง ข อ
สันนิษฐานวาคนมอญหรือเขมรเปนชาวพื้นเมืองและเปน
เจาของวัฒนธรรมทวารวดี (Paul Pelliot, 1904) ซึ่งแนว
ความคิดนี้ตอมาไดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง
ถึงความเปนไปได
ปอล เพลล็อต

ศิลาจารึกภาษามอญที่วัดโพธิ์ราง
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ทีย่ นื แถวหนาสุดในภาพ คือ
นายลูเนต เดอ ลาฌ็องกิเยร
คนทีส่ อง คือนายหลุยส ฟโนต

ชวง พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๕๐ เริม่ มีการศึกษาความรเู รือ่ งทวารวดีในมิตทิ เี่ กีย่ วกับ
รัฐหรืออาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเกิดขึ้นจากหลักฐานภายนอก
อันไดแกบันทึกการเดินทางโบราณและเอกสารประวัติศาสตรโบราณของจีน ซึ่งปรากฏ
ในชื่อของเมือง To-lo-po-ti, Tou-ho-po-ti, T’o-lo-po-ti, Tchouan-lo-p’o-ti ซึ่ ง
นักวิชาการชาวตะวันตกทัง้ หลายลงความเห็นวาตรงกับภาษาสันสฤตคำวา “ทวารปติ”
หรือ “ทวารวดี” และเชื่อวาเปนชื่อรัฐแหงหนึ่งที่ตั้งอยูในบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยา
ตอมาเมือ่ มีการคนพบโบราณวัตถุ จารึกและโบราณสถานในประเทศไทยมากขึน้ จึงเปน
เหตุผลสนับสนุนขอสันนิษฐานความนาจะมีอยูจริงของอาณาจักรทวารวดี จึงทำให
นักประวัติศาสตร นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตรศิลปะตางใหความสนใจเรื่อง
ทวารวดีมากขึน้
ป พ.ศ. ๒๔๕๒ นักโบราณคดีชาวฝรัง่ เศสชือ่ ลูเนต เดอ ลาฌ็องกิเยร (Lunet
de Lajonquaire, 1990: 188) เปนคนแรกทีเ่ ดินทางเขามาสำรวจอาณาจักรทวารวดีใน
ประเทศไทย ไดกลาวถึงขอมูลทางดานโบราณคดีบริเวณลมุ แมน้ำเจาพระยาในบทความ
เรือ่ ง Domaine archeologique du Siam ในหนังสือเรือ่ ง Bulletin de la Commmission
archeologique de l’indochine ไดพยายามจัดกลุมโบราณวัตถุและโบราณสถานที่
พบจากเมืองลพบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี และราชบุรี ทีม่ ลี กั ษณะแปลกไปจาก
แบบอินเดีย-เขมร (Indo-Cambodgien) ทีพ่ บในเขมรและแบบไทย จึงเรียกงานศิลปกรรม
กลมุ นีว้ า แบบ (กลมุ ) ฮินดูแตไมใชเขมร (Group-Hindou non Cambodgien)
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การศึกษาเรือ่ งทวารวดี ของนักวิชาการไทย
ป พ.ศ. ๒๔๖๗ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (๒๔๖๘:
๑) ทรงนิพนธเรือ่ ง แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม ซึ่งไดกลาวถึงทวารวดี ในประเด็น
ตางๆ วาเปนเรื่องของประเทศสยามกอนที่ชนชาติไทยจะไดปกครองดินแดนบริเวณนี้
ซึ่ ง อาณาจั ก รทวารวดี เ ป น ที่ อ ยู ข องพวกลาวหรื อ ละว า เนื่ อ งจากยั ง ปรากฏพวกลาว
หรือละวาอยูในหลายมณฑล อาณาจักรทวารวดีมีอาณาเขตบริเวณมณฑลกรุงเทพฯ
อยุธยา นครไชยศรี ราชบุรี นครสวรรค พิษณุโลก ปราจีนบุรี และอาจรวมถึงจันทบุรี
โดยมีเมืองนครปฐมโบราณเปนราชธานีและสันนิษฐานวา อาณาจักรทวารวดีที่เมือง
นครปฐมโบราณเสือ่ มลง เพราะการรุกรานของพระเจาอนิรทุ ธกษัตริยแ หงพุกาม นอกจาก
นี้ ทรงใชเหตุผลเรือ่ งสรอยนามของกรุงศรีอยุธยาทีป่ รากฏคำวา ทวารวดี เขามาเชือ่ มโยง
วา ทวารวดีเปนอาณาเขตเดิมของกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
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ในปเดียวกัน ศาสตราจารยยอรช เซเดส (George Coedes)๓ ผูที่มีบทบาท
สำคัญตอการศึกษาโบราณคดีไทยในยุคเริม่ ตน ไดแตงหนังสือเรือ่ ง ประชุมศิลาจารึก
ภาคที่ ๑ เป น การอธิ บ ายจารึ ก พร อ มทั้ ง คำอ า นจารึ ก สมั ย สุ โ ขทั ย และจารึ ก ต า งๆ
ทีค่ น พบในขณะนัน้ หมวดที่ ๑ กลาววาศักราชราว ๑๒๕๐ พบศิลาจารึกของกรุงทวารวดี
ทีเ่ มืองลพบุรแี ละเมืองราชบุรใี ชภาษามคธและภาษามอญ และไดขยายความเพิม่ เติมวา
กรุงทวารวดีเดิมอยูที่ฝงอาวสยามขางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ราชธานีอาจจะอยูที่เมือง
นครปฐมมีหวั เมืองตาง ๆ อยใู นอาณาเขต คือ เมืองลพบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี
พระพุทธรูปและโบราณสถานที่พบในจังหวัดเหลานี้ โดยมากเปนฝมือชางเกาที่สุด
ลักษณะฝมือคลายของชางอินเดียครั้งราชวงศคุปตะ แตที่เรียกชื่อวาทวารวดีนั้นเปน
เพียงความคาดคะเนเพราะเปนชื่อเรียกในจดหมายเหตุจีนหาไดปรากฏในศิลาจารึกไม
(George Coedes, 2467: คำนำ-๒)

ศาสตราจารยยอรช เซเดส
ผเู ชีย่ วชาญดานภาษาโบราณโดยเฉพาะภาษาสันสฤตและภาษาเขมรและเปนผชู ว ยคนสำคัญของสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระยาดำรงราชนุภาพ เขารับราชการในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๗๒ ดำรงตำแหนงบรรณารักษใหญ
ประจำหอพระสมุดสำหรับพระนคร ระหวางป พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๗๐ และดำรงตำแหนงเลขานุการราชบัณฑิตยสภาระหวาง
ป พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๒
๓

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

[18]

ในป พ.ศ. ๒๔๖๘ ศาสตราจารยยอรช เซเดส เสนอบทความเรือ่ ง Documents
sur l’histoire politique et religieuse du Laos Occidental เปนการเสนอแนวความ
คิดเกีย่ วกับอาณาจักรทวารวดีวา มีเมืองลพบุรเี ปนศูนยกลางของอารยธรรมมอญ ใน
ระหวางกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ ซึ่งอารยธรรมมอญเหลานี้ไดสงอิทธิพลใหแก
มอญทีห่ ริภญ
ุ ไชย (George Coedes, 1929)
ในป พ.ศ. ๒๔๖๙ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๒๕๑๔) ทรงนิพนธหนังสือเรื่อง ตำนานพุทธเจดียสยาม เปนหนังสือเลมแรก
ทีอ่ ธิบายถึงประวัตคิ วามเปนมา คติความเชือ่ และความหมายของโบราณวัตถุ โบราณ
สถานทีส่ รางขึน้ เนือ่ งในพุทธศาสนาในประเทศตาง ๆ (หลังจากทีพ่ ระพุทธเจาทรงเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน) รวมไปถึงการแบงยุคสมัยของพระพุทธเจดียแบบตาง ๆ ที่มีใน
ประเทศไทยดวย ทรงมีแนวคิดวา ราชธานีของชนชาติลาวหรือละวาตั้งอยูที่เมือง
นครปฐมในปจจุบนั ซึง่ ในสมัยนัน้ เรียกวา “เมืองทวารวดี” เปนเมืองทีพ่ ระเจาอโศก
มหาราช สงพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาทมาประดิษฐานเปนครั้งแรกกอนป พ.ศ.
๕๐๐ โดยอางอิงหลักฐานจากจดหมายเหตุจนี ทีม่ กี ารระบุชอื่ ทวารวดีและโบราณวัตถุ
โบราณสถานเจดียต า ง ๆ บริเวณเมืองนครปฐมโดยเฉพาะองคพระปฐมเจดีย จารึก
พระธรรมภาษาบาลี ธรรมจักร พระแทนพุทธอาสน และรอยพระพุทธบาท ตอมา
เมื่อเกิดคติการสรางพระพุทธรูปในกรุงทวารวดี สันนิษฐานวา ชาวอินเดียจากเมือง
มคธราฐ สมัยราชวงศคปุ ตะ (ราว พ.ศ. ๙๐๐) เปนผเู ผยแพร เนือ่ งจากเปนพระพุทธรูป
นัง่ หอยพระบาทเหมือนกัน
นอกจากนี้ ยั ง ทรงกำหนดว า “ทวารวดี ” มี ค วามหมายรวมถึ ง สมั ย ของ
พุทธเจดียท เี่ กาแกทสี่ ดุ ทีม่ ใี นประเทศไทย อายุอยใู นราวป พ.ศ. ๕๐๐ โดยทรงอธิบาย
วา พุทธเจดียส มัยทวารวดีพบมากทีเ่ มืองนครปฐมและไดแบบอยางมาจากเมืองมคธ
ราฐประกอบดวย ธาตุเจดีย คือ พระสถูปขนาดใหญที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ดังเชน องคพระปฐมเจดีย บริ โ ภคเจดี ย คื อ ตนพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา
ซึง่ สูญหายไปแลว ธรรมเจดีย คือ จารึกคาถาเย ธมฺมา และอุเทสิกเจดีย คือโบราณ
วัตถุที่สรางดวยศิลากอนที่จะมีคติการสรางพระพุทธรูป อันไดแก ธรรมจักร กวาง
หมอบ สถูปและพุทธอาสนเปนตน (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรง
ราชานุภาพ, ๒๕๑๔)
ศาสตราจารยยอรช เซเดส (George Coedes, 2497: 7) แตงหนังสือ
ภาษาไทย เรือ่ งตำนานพระพิมพ๔ แบงพระพิมพออกเปน ๖ หมวดคือ หมวดที่ ๑
สำหรับฉบับภาษาฝรัง่ เศส ซึง่ พิมพในปเดียวกัน W.A. Graham ไดแปลเปนภาษาอังกฤษ ตีพมิ พในวารสาร
สยามสมาคม ฉบับที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๐ มีขอ ความบางตอนตางกันเล็กนอยอยางมีนยั ะทางประวัตศิ าสตร
๔

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

[19]

แบบพระปฐม หมวดที่ ๒ แบบแหลมมลายู หมวดที่ ๓ แบบขอม หมวดที่ ๔ แบบสุโขทัย
หมวดที่ ๕ แบบอยุธยา และหมวดที่ ๖ เปนพระเครื่องตางๆ สำหรับหมวดที่ ๑ แบบ
พระปฐม เปนพระพิมพทพี่ บบริเวณพระปฐมเจดียแ ละมีรปู แบบคลายพระพุทธรูปทีพ่ บที่
เมืองนครปฐม พระพิมพแบบที่เกาแกและเปนรูปที่นิยมทำกันมากที่สุด คือ พระพิมพ
รูปมหาปาฏิหาริยเ มืองสาวัตถี สันนิษฐานวา ขอมอาจทำขึน้ หรือไดรบั อิทธิพลศิลปะขอม
เพราะเปนรูปพระพุทธเจาประทับอยูในปราสาทที่มีรูปแบบคลายปราสาทขอม กำหนด
อายุในราว พ.ศ. ๙๕๐-๑๒๕๐ และมีคาถา เย ธมฺมา เปนภาษาบาลีเขียนดวยอักษร
คฤนถหรืออักษรขอมโบราณ
สำหรับพระพิมพในหมวดที่ ๑ แบบพระปฐมนัน้ สามารถแบงออกไดเปน ๒ กลมุ
ยอยคือ กลมุ ที่ ๑ เปนฝมอื ชางชาวอินเดียในสมัยคุปตะราวป พ.ศ. ๙๐๐-๑๒๐๐ พบตาม
ถ้ำของวัดทางพระพุทธศาสนา และกลุมที่ ๒ พระพุทธรูปนั่งหอยพระบาทคลายกับ
พระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐมและภาพสลักถ้ำฤษีเขางู
จังหวัดราชบุรี กำหนดอายุพระพิมพแบบนีม้ อี ายุราวป พ.ศ. ๙๕๐-๑๑๕๐ โดยอางอิงกับ
คาถา เย ธมฺมา ทีด่ า นหลังของพระพิมพมลี กั ษณะเดียวกันกับจารึกทีถ่ ้ำฤษีเขางู จังหวัด
ราชบุรี (George Coedes, 2469: 7)
ศาสตราจารยยอรช เซเดส (George Coedes, 2471: 30-31) ไดจัดพิมพ
หนังสือเรือ่ งโบราณวัตถุในพิพธิ ภัณฑสถานสำหรับพระนคร๕ กลาวถึง การจัดกลมุ
และกำหนดอายุโบราณวัตถุตามที่จัดแสดง แบงออกเปน ๖ สมัย คือ สมัยทวารวดี
สมัยศรีวชิ ยั สมัยลพบุรี สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย และสมัยอทู อง ทีส่ ำคัญไดจดั กลมุ
โบราณวัตถุสมัยทวารวดีที่เกาที่สุดโดยแบงออกเปน กลุมโบราณวัตถุที่สรางขึ้นตาม
คติความเชื่อกอนสรางพระพุทธรูป คื อ รูปศิลาธรรมจักรและกวางหมอบและกลุม
พระพุทธรูปทีม่ ลี กั ษณะรูปแบบคลายของอินเดีย สมัยคุปตะ (ราว พ.ศ. ๘๖๐-๑๑๕๐)
อันไดแก พระพุทธรูปพระยากงและพระยาพานพบทีเ่ มืองนครปฐม พระพุทธรูปทีพ่ บจาก
เมืองปราจีนบุรี ลพบุรี นครปฐม ราชบุรแี ละไชยา กำหนดอายุอยใู นราวป พ.ศ. ๑๐๐๐
-๑๒๐๐ โดยเปรียบเทียบกับรูปแบบตัวอักษรจารึกคาถา เย ธมฺมา ในจารึกทีพ่ บในถ้ำฤๅษี
เขางู จังหวัดราชบุรี
นับเปนครั้งแรกในการอธิบายรูปแบบและลักษณะภายนอกของพระพุทธรูป
สมั ย ทวารวดี อ ย า งชั ด เจนพร อ มทั้ ง การกำหนดอายุ ข องพระพุ ท ธรู ป แบบคุ ป ตะใน
ประเทศไทยวาอาจจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังสมัยคุปตะของศิลปะอินเดียไมนาน และ

๕
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อางอิงหลักฐานจากจดหมายเหตุจีนในการกำหนดขอบเขตของอาณาจักรทวารวดี
นอกจากนี้ ศาสตราจารยยอรช เซเดส สันนิษฐานวา คนในเมืองทวารวดีอาจจะเปน
คนมอญหรือรามัญ เนือ่ งจากพบจารึกภาษามอญทีฐ่ านพระพุทธรูป เสาแปดเหลีย่ ม
พระพิมพและจารึกที่ถ้ำฤๅษีเขางู ดวยการตีความเชื่อมโยง อางอิงกับหลักฐาน
หนังสือชินกาลมาลินแี ละจามเทวีวงศ (๒๔๗๑ : ๓๐-๓๑)
ตอมาศาสตราจารยยอรช เซเดส (George Coedes,2472) ไดชำระและ
แปลจารึกจากหลักฐานตาง ๆ ที่คนพบใหม ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึกสยาม
ภาคที่ ๒ จารึ ก ทวารวดี ซึ่ ง ได ชำระแก ไ ขต น ฉบั บ และเพิ่ ม เติ ม จากเล ม เดิ ม
ที่แปลไว และหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแปลเปนภาษาไทย แลวอัญเชิญ
พระราชนิ พ นธ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว ซึ่ ง จารึ ก ไว บ นแผ น
ศิลาทีพ่ ระปฐมเจดียก บั เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ ยอรช เซเดส เรียบเรียงและพิมพ
ไวในที่อื่นมาแปลแลวตีพิมพรวมไวเปนภาคผนวกในเลมนี้ดวย เนื้อหาในหนังสือ
กลาวถึง ขอความจากจารึก ซึ่งคนพบทางตอนใตของลุมแมน้ำเจาพระยาและทาง
ตอนเหนือของแหลมมลายู รวมถึงจารึกใหม ๆ ที่พบในบริเวณพระปฐมเจดีย
ประกอบด ว ยคำอ า นและคำแปลจากจารึ ก หลั ก ที่ ๑๖–๒๙ สวนในภาคผนวก
ประกอบดวยจารึกบนแผนศิลาที่ศาลาในบริเวณพระปฐมเจดีย จารึกภาษาบาลี
บนธรรมจักรศิลาที่มาจากจังหวัดนครปฐม
ศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดพยายามประมวลเรื่องราวของอาณาจักร
ทวารวดีจากจารึกในสมัยทวารวดีทพี่ บ คือ จารึกทีว่ ดั โพธิ์ (ราง) จังหวัดนครปฐมและ
จารึกจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นสำคัญที่ไดจากการประมวลเรื่องราว
ในจารึก คือ “ทวารวดี” คงจะตรงกับคำวา โถโลโปติ ซึง่ พระภิกษุจนี เฮียนซิน (Hieun
Tsing) และอีจ้ งิ ( I-Tsing) ไดกลาวไวในจดหมายเหตุการเดินทางของทานทัง้ สอง
ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๓ และยังปรากฏอยูเปนสรอยของนามพระนครศรีอยุธยา
และกรุงเทพมหานครดวย และตัง้ ขอสันนิษฐานวา เมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดี
อาจจะอยูในเขตอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังไดลงความเห็นวา ใน
สมัยทวารวดี พวกมอญไดเขามาอาศัยอยูในบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยาแลว มี
หลักฐานเปนจารึกภาษามอญที่พบจากเมืองนครปฐมและลพบุรีและนาจะมีความ
เจริญรุงเรืองอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๒ ไดรับอิทธิพลทางศิลปะจากอินเดีย
สมัยราชวงศคปุ ตะ (พุทธศตวรรษที่ ๙-๑๑) (George Coedes, 2472)
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ปแอร ดูปองต และคณะเจาหนาทีก่ รมศิลปากร กอนทำการขุดคนเจดียจ ลุ ประโทณ

ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๔ เริม่ การขุดคนโบราณสถานเจดียจ ลุ ประโทณ
ซึ่งอยูกลางเมืองโบราณนครชัยศรีและการขุดคนขุดแตงโบราณสถานวัดพระเมรุ ซึ่งอยู
นอกเมืองโบราณนครชัยศรี ผลจากการศึกษา ปแอร ดูปองต (Pierre Dupont)
ผูทำการศึกษาไดสรุปวาเมืองโบราณนครชัยศรีเคยเปนศูนยกลางทางศาสนาและ
การเมืองของชนชาวมอญในบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยา พรอมทั้งไดตั้งขอสังเกตวา
แผนผังโบราณสถานวัดพระเมรุคลายกับพุทธสถานปหรรปุระ เมืองไมนามตี แควน
เบงกอล ประเทศอินเดีย (ปจจุบันอยูในประเทศบังคลาเทศ) และวิหารอนันทเจดีย
เมืองพุกาม ประเทศพมา สวนโบราณสถานเจดียจุลประโทณมีรูปแบบเหมือนกับเจดีย
กกู ดุ วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน และสัตตมหาปราสาท ประเทศลังกา (Pierre Dupont,
2492)
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โบราณสถานวัดพระเมรุ
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นั ก วิ ช าการมี ค วามต อ งการทราบเรื่ อ งสุ ว รรณภู มิ แ ละทวารวดี อ ยู ที่ ไ หน
จึงทำการสืบคนโดยใชหลักฐานจากบทความเรื่อง Countries neibouring Burma
ของศาสตราจารย จี.เอช. ลุซ (G.H. Luce,1929 อางถึงใน ขจร สุขพานิช, ๒๕๐๐) ซึ่ง
ไดนำจดหมายเหตุราชวงศจีนสมัยฮั่น เหลียง ซุย และถัง มาพิจารณาเทียบเคียงกับ
ภูมศิ าสตร ขจร สุขพานิช ไดขอ สรุปวา เมืองอทู องเปนราชธานีของอาณาจักรทวารวดี
ในชวง พ.ศ. ๑๒๐๐ และเมืองนครปฐมเปนราชธานีของอาณาจักรพันพันประมาณ
พ.ศ. ๖๐๐-๑๒๐๐ โดยเมืองนครปฐมตัง้ อยบู ริเวณดินแดนฝง ตะวันออกของอาวสยาม
ทีเ่ รียกวาสุวรรณภูมหิ รือจินหลินในเอกสารจีน (ขจร สุขพานิช, ๒๕๐๐)

อาจารยขจร สุขพานิช
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การศึกษาวิจัยอาณาจักรทวารวดีของนักวิชาการยังคงดำเนินการมาอยาง
ตอเนือ่ ง ปแอร ดูปองต (Pierre Dupont,1959) ไดศกึ ษาเรือ่ ง L’Archeologie Mone de
Dvaravati เปนการจำแนกพระพุทธรูปสมัยทวารวดีเทาทีม่ หี ลักฐานอยขู ณะนัน้ ออกเปน
หมวดหมู โดยอาศัยการเปรียบเทียบรูปแบบของพระวรกายและการครองจีวร กับ
พระพุทธรูปอินเดีย ลังกาและเขมร ผลจากการศึกษาครั้งนี้ทำใหอาณาจักรทวารวดี
เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ในฐานะเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญของชนชาติมอญและมี
อิทธิพลทางดานศิลปกรรมแพรไปในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย
หลักฐานชิ้นสำคัญที่สนับสนุนวามีอาณาจักรทวารวดีจริง ปรากฏขึ้นในป
พ.ศ. ๒๕๐๔ เมื่อ เฉลิม ยงบุญเกิด ไดพบเหรียญเงิน ๒ เหรียญที่บานเนินหิน ตำบล
พระประโทน จังหวัดนครปฐมซึ่งอยูภายในเมืองโบราณนครไชยศรี เหรียญหนึ่งปรากฏ
รูปกามเธนุ สวนอีกเหรียญหนึ่งปรากฏรูปหมอปูรณะฆฏะ สวนอีกดานหนึ่งของทั้งสอง
เหรียญปรากฏจารึกภาษาสันสกฤต ซึง่ ศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดอา นวา “ศรีทวาร
วดีศวรปุณยะ” แปลวา “แดบญ
ุ ของพระราชาแหงศรีทวารวดี” รวมทัง้ ตีความวาเหรียญ
นี้สรางขึ้นเปนที่ระลึกในพิธีสมโภชการกอสรางที่สำคัญ การคนพบเหรียญเงินทั้งสอง
ดังกลาว เปนการยืนยันวา เมืองทวารวดีที่ แซมมวล บีล (Samuel Beal) ไดถอดความ
จากจดหมายเหตุจนี นัน้ มีอยจู ริง (George Coedes, 2502)

เหรียญเงินทวารวดีปรากฏรูปหมอปูรณะฆฏะ
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การศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย เริ่มมีความตื่นตัวมากขึ้น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปดสอน
คณะศิ ล ปศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เป ด สอนคณะโบราณคดี หม อ มเจ า
สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงนิพนธหนังสือเรื่อง ศิลปะในประเทศไทย เพื่อเปนตำรา
สำหรับนักศึกษา โดยทรงเรียบเรียงจากผลงานของนักวิชาการ ไดแก สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ และนักวิชาการชาว
ตางประเทศ ไดแก ศาสตราจารยยอรช เซเดส และปแอร ดูปองต รวมทั้งบางสวน
ทีห่ มอมเจาสุภทั รดิศทรงนิพนธขนึ้ เอง เนือ้ หาของหนังสือเลมนีเ้ ปนแกนหลักในการเรียน
การสอนของวิชาประวัตศิ าสตรศลิ ปะจนกระทัง่ ปจจุบนั หมอมเจาสุภทั รดิศ ทรงแบง
ศิลปะในประเทศไทยออกเปน ๒ สมัยใหญ คือ สมัยกอนที่ชนชาติไทยเขาปกครอง
ประเทศและสมัยที่ชนชาติไทยเขาปกครองประเทศแลว หนังสือเลมนี้มีการปรับปรุง
เนื้อหาเพิ่มขึ้นอีกหลายครั้ง เนื่องจากมีการขุดคนขุดแตงโบราณสถานแหงใหมอยาง
ตอเนือ่ ง (หมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศกุล, ๒๕๐๖)
การศึกษาเมืองทวารวดียงั คงดำเนินการมาอยางตอเนือ่ งจากหลักฐานทีค่ น พบ
เจ.เจ.โบเลซ ๖ (J.J. Boeles,1964-1963) เสนอบทความเกีย่ วกับจารึกในเหรียญเงิน
๒ เหรียญที่พบในเมืองนครปฐม ในหัวขอเรื่อง The King of Sri Dvaravati and
his regalia ในวารสารสยามสมาคมและตอมาก็ไดเขียนบทความเรือ่ ง จารึกทีป่ รากฏ
บนเหรียญเงินเปนภาษาสันสกฤตคำวา “ลวปุระ” ซึง่ คนพบทีเ่ มืองโบราณอทู อง ในเรือ่ ง
A Not on the ancient city called Lavapura เจ.เจ.โบเลซ สันนิษฐานวา ลวปุระ คือ
ละโว (ลพบุร)ี เพราะคำนีป้ รากฏในจารึกภาษาเขมร
ศาสตราจารยฌ็อง บัวสเซอลิเยร (Jean Boisselier, 2511: 35-64) ได
ศึ ก ษาถึ ง ศิ ล ปะทวารวดี ไ ด อ ย า งชั ด เจนในสมั ย นั้ น จึ ง เสนอบทความเรื่ อ ง L’Art
de Dvaravat i ซึง่ หมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศกุล ทรงแปลบทความเปนภาษาไทย บทความ
กล า วถึ ง ประวัติความเปนมาของคำวา “ทวารวดี” และศิลปะแบบทวารวดี ใน
ดานประวัติศาสตรอางอิงหลักฐานจากจดหมายเหตุประวัติศาสตรจีนและจารึก
บนเหรียญเงินที่พบที่นครปฐมและอูทอง ซึ่งจากหลักฐานสันนิษฐานวาอาณาจักร
ทวารวดีเกิดขึน้ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ สืบเนือ่ งมาจนถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นับเปน
กลมุ วัฒนธรรมแบบหนึง่ ทีแ่ พรหลายดวยการเผยแพรศาสนาพุทธของพระภิกษุสงฆไป
ตามเมืองลมุ แมน้ำเจาพระยาตัง้ แตราชบุรไี ปจนถึงนครสวรรค และหนาแนนทางดาน

๖

ขณะนัน้ ดำรงตำแหนงเลขานุการของสยามสมาคม
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ทิศตะวันตกของแมน้ำนครชัยศรีและตามเมืองตาง ๆ เชน เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ เมืองโบราณฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ เมืองโบราณดงศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี เมืองโบราณไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน
ดานรูปแบบศิลปะทวารวดีน้ันแบงออกเปน ๒ สมัยใหญ ๆ คือ สมัยกอน
ทวารวดี มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๘–๑๑ เปนรูปแบบกลุมศิลปวัตถุพื้นเมืองรุนแรก
ที่เลียนแบบหรือไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปวัตถุอินเดีย แสดงถึงการวางรากฐาน
แหงอารยธรรมอินเดียโดยเฉพาะพุทธศาสนา หลักฐานทางโบราณคดีในสมัยกอน
ทวารวดี แบงออกเปน วัตถุทนี่ ำเขามาจากตางประเทศ เชน พลอยหัวแหวนตราประทับ
เครือ่ งประดับทองคำ ลูกปดตางๆ และประติมากรรมสำริดแบบศิลปะอมราวดี เปนตน
สวนวัสดุพนื้ เมืองนัน้ พบไดมากกวาวัสดุทนี่ ำเขามาจากภายนอก แบงออกเปน ๒ จำพวก
คือ พวกที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะตางประเทศชาติตะวันตก เชน พลอยหัวแหวนและ
ตราประทับ ลูกปดตางๆ พระพุทธรูปสำริดขนาดเล็กและพวกที่แสดงถึงศิลปะแบบ
พื้นเมือง เชน ภาชนะดินเผา ลูกปดดินเผา เครื่องประดับที่ทำดวยดีบุก สำริด เปนตน
นอกจากนัน้ แลวยังมีกลมุ ทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากจีนบางเล็กนอย
สมัยทวารวดีอยางแทจริง อายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒–๑๗ ปรากฏ
หลักฐานรวมกันมากมาย สมัยนี้แบงยอยออกเปน ๔ สมัย คือ สมัยกอนตั้งศิลปะ
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เปนสมัยที่รับเอารูปแบบศิลปะอินเดียแบบหลังคุปตะมาเปน
ของตน สมัยเริ่มกอตั้งศิลปะ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒–๑๓ อิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ
เขามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ ไดเปนอยางดี เปนลักษณะของศิลปะทวารวดี
ทีม่ เี อกลักษณและเทคนิคของตนเอง สมัยฟน ฟูใหม ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔–๑๕ อิทธิพล
ของภายนอกเขามาปะปน โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะศรีวิชัย และยุคเสื่อม ราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๖–๑๗ ปรากฏอิทธิพลของศิลปะขอม เนื่องจากขอมไดแพรขยายเขามา
ในลมุ น้ำเจาพระยา
ส ว นเมื อ งโบราณต า งๆ ที่ พ บเป น ลั ก ษณะของเมื อ งโบราณที่ มี คู น้ำ คั น ดิ น
ลอมรอบ มีการแสดงแผนผังประกอบลักษณะสถาปตยกรรมโบราณสถานบางแหง
ตลอดจนถึงวิธีการกอสราง เครื่องเชื่อมและแบบตางๆ ของศาสนสถานอยางคราวๆ
โดยศึ ก ษาจากแผนผั ง รู ป แบบฐานโบราณสถานและลวดลายเครื่ อ งประดั บ ของ
สถาปตยกรรมอยางคราวๆ (Jean Boisselier, 2511, 35-64)
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ศาสตราจารยฌอ็ ง บัวสเซอริเยร และนักโบราณคดีชาวไทยขณะทำการขุดคนเมืองโบราณอทู อง

เอช.จี . ควอริ ช เวลส (H.G.Quaritch Wales,1969) ได เ สนองานเรื่ อ ง
Dvaravati the Early Kingdom of Siam โดยเสนอวา อารยธรรมอินเดียไดเขามาใน
ทวารวดี ๓ ครั้ง ใหญเปรียบเสมือนคลื่นสามลูก สมัยอมราวดีเปนคลื่นลูกที่หนึ่ง
สมัยปาละเปนคลื่นลูกที่สามและคลื่นลูกที่สองเปนศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย
ขอเสนอนี้ขัดแยงงานของปแอร ดูปองต ที่เสนอวาพระพุทธรูปสมัยทวารวดีไดรับ
อิทธิพลจากงานศิลปะสมัยอมราวดีและสมัยปาละ เวลล ยังไดยกเลิกขอสันนิษฐานวา
โครงกระดูกที่ขุดพบที่พงตึกเปนคนไทย โดยใหเหตุผลวา เปนความเขาใจผิดของ
ผูตรวจสอบโครงกระดูกทางดานประวัติศาสตรและไดเสนอ แนวความคิดวา บริเวณ
ลุมแมน้ำเจาพระยาตอนลาง มีอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรจินหลิน ซึ่งอยูภายใต
การปกครองของอาณาจักรฟูนนั เมือ่ อาณาจักรฟูนนั เสือ่ มอำนาจลง จึงเกิดอาณาจักร
ทวารวดีขนึ้ โดยไดรบั อิทธิพลตอจากอาณาจักรฟูนนั และอาณาจักรจินหลิน

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

นอกจากนี้ เอช.จี.ควอริช เวลส (H.G. Quaritch Wales,
1969) ยังไดศกึ ษารูปแบบของธรรมจักรไดแบงธรรมจักรออกเปน
๔ แบบ คือ แบบที่ ๑ ธรรมจักรแบบโปรง มีลวดลายดอกกลม
สลั บ สี่ เ หลี่ ย มขนมเป ย กปู น ที่ ก งล อ ซึ่ ง พบที่ เ มื อ งโบราณ
นครไชยศรีและอูทอง เปรียบไดกับลวดลายของศิลปะสมัย
คุปตะของอินเดีย แบบที่ ๒ ธรรมจักรแบบตัน มีลวดลายดอก
กลมสลับสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนในกรอบลายลูกประคำที่กงลอ
เปนลายทีว่ วิ ฒ
ั นาการมาจากลวดลายของศิลปะสมัยคุปตะของ
อินเดีย แบบที่ ๓ ธรรมจักรตัน มีลวดลายกานขดเขามาแทนที่
ลวดลายดอกกลมสลับสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่กงลอและมีรูป
เทพพระอาทิตยหรือนางคชลักษมี และแบบที่ ๔ เปนธรรมจักร
แบบเรียบ ๆ ลวดลายตาง ๆ หายไปเหลือแตเพียงลายลูกประคำ
เพียงอยางเดียว
สำหรับนักวิชาการไทยไดมกี ารศึกษาคนควาในระยะแรกเริม่ ตนจาก
การศึกษาเอกสารภายนอกประเทศไทย ที่กลาวอางถึงอาณาจักรทวารวดี
มานิต วัลลิโภดม (๒๕๑๕ : ๕๐-๗๐) ไดเสนอบทความเรื่อง ทวารวดีอยู
ที่ไหน จากการสืบคนจากเอกสารจดหมายเหตุจีนราชวงศถังของพระภิกษุ
เฮียนชิงและพระภิกษุอี้จิง กับตำนานตาง ๆ เพื่อพยายามคนหาอาณาจักร
ทวารวดีและเมืองศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดี และเสนอวาทวารวดี
เปนแควนในบริเวณลมุ แมน้ำเจาพระยา เมืองละโวเปนเมืองหลวงทางดินแดน
ฝง ตะวันออกของลมุ แมน้ำเจาพระยา และเมืองนครไชยศรีหรือเมืองนครปฐม
โบราณเป น ราชธานี ฝ ง ตะวั น ตกของแม น้ำ เจ า พระยาเป น แหล ง กำเนิ ด
ของศิลปะทวารวดี
หลวงวิจิตรวาทการ ไดเขียนหนังสือเรื่อง สยามกับสุวรรณภูมิ
ภาค ๑ อดี ต ในลักษณะการรวบรวมและเรียบเรียงจากแนวความคิด
ของนักวิชาการที่เขียนไวกอนแลว และเพิ่มเติมความคิดเห็นสวนตัวลงไป
เนื้อหาในสวนของทวารวดีเปนอาณาจักร ๑ ใน ๓ อาณาจักรที่ปกครอง
ภาคกลางของประเทศไทย นอกเหนือไปจากอาณาจักรยางหรือโยนกและ
อาณาจักรโคตรบูรหรือพนม ซึ่งอาณาจักรทวารวดีถูกปกครองดวยชนชาติ
ละวา มีอาณาเขตตัง้ แตมณฑลราชบุรถี งึ มณฑลพิษณุโลก รวมไปถึงมณฑล
ปราจีนบุรี มีเมืองที่สำคัญ คือ เมืองนครปฐมโบราณ เมืองละโว และเมือง
สุโขทัย

[29]

หลวงวิจิตรวาทการ
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หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑแตงหนังสือเรือ่ ง โบราณวัตถุสถานในสยาม ภาค ๑๗
ซึ่งมีเนื้อหาและแนวความคิดคลายกับเรื่อง ตำนานพุทธเจดียสยาม ของสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ คอนขางมาก แตกม็ ปี ระเด็นทีม่ คี วาม
แตกต า ง ๒ ประการ คื อ มี คำอธิ บ ายถึ ง ที่ ม าของเมื อ งสุ ว รรณภู มิ ว า น า จะเป น
ชื่อเมืองหลวงที่นครปฐม ตอมาไดยายไปตั้งราชธานีใหมที่เมืองอูทองและยังคงตั้ง
ชือ่ เมืองวาสุวรรณภูมเิ ชนเดิม โดยเชือ่ วาสุวรรณภูมเิ ปนชือ่ เมืองทีค่ นอินเดีย ซึง่ อพยพ
เขามาอยูอาศัยในบริเวณนี้ตั้งขึ้นตามชื่อเมืองในประเทศอินเดียที่ตนจากมา และมี
การอธิบายถึงความแตกตางของพระพักตรพระพุทธรูป พรอมทัง้ แบงออก ๒ แบบคือ
แบบแรกมีลักษณะรูปแบบคลายกับของยุคคุปตะที่พบในประเทศอินเดียมาก เชื่อวา
ชาวอินเดียที่อพยพเขามาไดทำขึ้น แบบที่ ๒ มีลักษณะรูปแบบพระพักตรที่มีสวน
กวางมากและพระโอษฐแบะ เขาใจวาเปนฝมอื ของชาวละวาทีเ่ ปนผนู ำของคนพืน้ เมือง
นอกจากนีย้ งั ไดกลาววา พระพุทธรูปมีทงั้ หมด ๘ ปางและพระพิมพมที งั้ หมด ๗ ปาง
(หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ, ๒๔๗๖, ๓๗-๓๘)
ตอมาหลวงบริบาลบุรีภัณฑ ไดเขียนบทความเรื่อง ลักษณะพระพุทธรูป
สมัยตาง ๆ ในประเทศสยาม โดยมีเนื้อหาคลายกับเรื่องโบราณวัตถุสถานใน
สยาม ภาค ๑ แตไดเพิม่ เติมเรือ่ งคำอธิบายเกีย่ วกับลักษณะรูปแบบพระพุทธรูปทีไ่ ด
นำโบราณวัตถุบางสวนมาจากพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร (หลวงบริบาลบุรี
ภัณฑ, ๒๔๘๐: ๕๘) ซึ่งตอมาบทความดังกลาวไดรับการตีพิมพเปนหนังสือ และได
เขียนคำอธิบายไวในคำนำในประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เรื่องการกำหนด
อายุเวลาสมัยทวารวดีจากชวง พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๒๐๐ เปนชวง พ.ศ. ๓๐๕-๑๒๐๐ โดย
อธิบายเหตุผลวา พบโบราณวัตถุในอาณาจักรทวารวดีที่สรางขึ้นกอนสมัยศิลปะ
แบบคุปตะของอินเดีย ไดแก ธรรมจักร กวางหมอบ รอยพระบาท และสถูป รวมไปถึง
ภาพเล า เรื่ อ งปฐมเทศนาและพระพุ ท ธรู ป นั่ ง ห อ ยพระบาทปางปฐมเทศนาที่ พ บ
ทีเ่ มืองนครปฐมโบราณ พระพุทธรูปปางโปรดสัตวทพี่ บทีพ่ งตึก พระพุทธรูปปางเสด็จ
จากดาวดึงสทพี่ บทีน่ ครราชสีมา และพระพิมพตา งๆ ซึง่ มีรปู แบบเทียบไดกบั ศิลปะแบบ
อมราวดีของอินเดีย กำหนดอายุอยูในชวง พ.ศ. ๖๖๓-๗๒๕ การกำหนดชวงอายุ
ศิ ล ปะทวารวดี ใ หม ข องหลวงบริ บ าลบุ รี ภั ณ ฑ นี้ ส อดคล อ งกั บ ข อ สั น นิ ษ ฐานของ
ฟลปิ ป สเทิรน (Philippe Stern)๘ และของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรง
ราชานุภาพ ใน ตำนานพุทธเจดียส ยาม (หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ, ๒๔๘๖, ๑๕-๑๖)
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอานและชวยตรวจสอบแกไขตนฉบับ
ผูชวยภัณฑารักษใหญแหงพิพิธภัณฑกีเมต ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งไดเขามาเจรจาแลกเปลี่ยนสิ่งของกับกรมศิลปากร
เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๙ และหลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑไดพาไปชมพิพธิ ภัณฑนครปฐมจึงพบโบราณวัตถุตา งๆ ซึง่ เปนทีม่ าของขอสันนิษฐาน
ดังกลาว
๗
๘
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หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ (ปวง อินทุวงศ)

ประมาณป พ.ศ. ๒๔๘๓ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงนิพนธหนังสือเรื่อง นิทานโบราณคดี เมื่อครั้งทรงเสด็จไปประทับอยูที่เกาะปนัง
(พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๘๕) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อบันทึกเรื่องราวเกา ๆ ซึ่งเปนเกร็ดนอก
พงศาวดารที่พระองคทรงศึกษาและรับทราบดวยพระองคเอง ในเรื่องที่ ๑๘ คนเมือง
โบราณ ตอนทีก่ ลาวถึงเมืองอทู อง ทรงมีขอ สรุปวา เมืองนครปฐมทีบ่ ริเวณพระปฐมเจดีย
นั้นเปนราชธานีของประเทศทวารวดี เพราะเปนเมืองที่ตั้งอยูระหวางแมน้ำสองสาย
ประสบกันและอยูใกลปากทางออกทะเล อางอิงจากสายโซและสมอเรือเดินทะเลที่พบ
ที่ตำบลธรรมศาลาเปนหลักฐานยืนยัน โดยมีเมืองอูทองเปนเมืองรวมสมัย (สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ๒๕๓๙ : ๓๕๙-๓๖๘)
ศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดขยายองคความรูเรื่องทวารวดีในฐานะเปน
อาณาจักรโบราณแหงหนึง่ ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตออกสวู งวิชาการทัว่ โลกใน
ผลงานเรือ่ ง L’Etats Hindouises d’Indochine et d’Indonesie (George Coedes,1948)

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

[32]

หมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศกุล

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (๒๕๑๖) เสนอบทความเรื่อง วิวัฒนาการของ
ประติมากรรมสมัยทวารวดี๙ ทรงเสนอวา ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่พบใน
ประเทศไทยสามารถแบงออกตามลำดับอายุเวลาไดเปน ๓ สมัยคือ สมัยที่ ๑ แบบที่
ไดรับอิทธิพลของศิลปะสมัยอมราวดีของอินเดียหรือลังการุนตน กำหนดอายุอยูใน
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ สมัยที่ ๒ มีลักษณะพื้นเมืองทวารวดีเขามาผสมผสานอยูมาก
กำหนดอายุอยใู นพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ และสมัยที่ ๓ สมัยหลังสุดไดรบั อิทธิพลศิลปะ
ขอมสมัยปาปวนเขามาผสมผสานอยูมาก กำหนดอายุอยูในพุทธศตวรรษที่ ๑๖
(หมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศกุล, 2516)
การศึกษาเรื่องทวารวดีไดขยายวงกวางออกไปจนไดมีการศึกษาวิจัยแนว
ทางใหมดวยการศึกษางานทางดานสถาปตยกรรมอิฐ สายอารยธรรมอินเดียใน
เอเชียอาคเนย เพื่อใชเปนเครื่องมือวัด บงบอกอายุของโบราณสถานแหงอื่นๆ ใน
สายอารยธรรมเดียวกัน อนุวิทย เจริญศุภกุล ไดศึกษาวิจัย เรื่องแบบโครงสราง
และระเบียบการกออิฐ สถาปตยกรรมกลมุ ชางเขมรและศรีวชิ ยั งานวิจยั นีเ้ สนอ
แงมุมการศึกษางานศิลปกรรมที่มุงเนนถึงแบบโครงสรางและระเบียบการกออิฐของ
สถาปตยกรรมสกุลชางเขมรและศรีวชิ ยั เพือ่ ใหรถู งึ แบบแผนและการพัฒนาดานเทคนิค
๙

นำเสนอทีส่ ำนักการศึกษาเกีย่ วกับความรทู างภาคตะวันออกและอาฟริกา
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วิทยาการกอสรางอิฐของสกุลชางเขมรและสกุลชางศรีวิชัยในประเทศไทย การศึกษา
การตั้งถิ่นฐานชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เมืองลพบุรี เมืองเกาศรีเทพและ
ชุมชนภาคใต โดยวิเคราะหจากหลักฐานโบราณคดีเปนหลัก การศึกษาสถาปตยกรรม
อิฐสกุลชางเขมรและศรีวิชัย แบงออกเปนการศึกษาถึงแผนผังรูปทรง โครงสรางและ
เทคนิ ค การก อ สร า ง โดยแบ ง รู ป แบบของสถาป ต ยกรรมที่ วิ จั ย ออกแบบเป น
หลายกลมุ รวมถึงการศึกษาทดสอบตัวแบบวิธกี ารกอสรางจากแหลงโบราณคดีตา งๆ
ประเด็ น สำคั ญ ของงานวิ จั ย นี้ อ ยู ใ นเรื่ อ ง การศึ ก ษางานสถาป ต ยกรรมอิ ฐ
สายอารยธรรมอินเดียในเอเชียอาคเนย ที่จะเปนขอมูลพื้นฐานสำคัญในการศึกษา
เปรียบเทียบกับสถาปตยกรรมในสมัยทวารวดีที่ขุดคนขุดแตงขึ้นมาใหมจากแหลง
โบราณคดีตาง ๆ ของประเทศไทย และสามารถจัดกลุมสถาปตยกรรมในเรื่องแบบ
โครงสรางและระเบียบการกออิฐ ทั้งนี้ยังสามารถใชเปนขอมูลในการศึกษาเชื่อมโยง
กับสถาปตยกรรมในเอเชียอาคเนย และสืบยอนกลับไปถึงประเทศอินเดียได (อนุวิทย
เจริญศุภกุล, ๒๕๒๒)
ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา (๒๕๒๔) ไดเสนอรายงานผลการวิจัย
เรือ่ ง เมืองโบราณบริเวณชายฝง ทะเลเดิมของทีร่ าบภาคกลางประเทศไทย : การ
ศึกษาตำแหนงทีต่ งั้ และภูมศิ าสตรสมั พันธ การศึกษาครัง้ นีท้ ำใหสามารถกำหนดแนว
ชายฝง ทะเลเดิมทีร่ ะดับความสูง ๓, ๓.๕-๔, ๖-๘ และ ๑๕-๑๘ เมตรตามลำดับ พบวา
แนวชายฝง ทะเลเดิมทีร่ ะดับ ๓.๕-๔ เมตรเทานัน้ ทีม่ คี วามสัมพันธกบั เมืองโบราณทีส่ ำรวจ
พบในพื้นที่ราบเจาพระยาตอนลางจำนวน ๖๓ เมือง เมืองโบราณเหลานี้อยูในสมัย
ทวารวดี มีอายุอยใู นชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ สันนิษฐานไดวา ในสมัยทวารวดีชายฝง
ทะเลเวาเขาไปทางเหนือจากฝง ทะเลปจจุบนั ๑๔๐ เมตร ฝง ทะเลรอบ ๆ อาวสวนใหญ
มีลักษณะเปนที่ลุมต่ำเปนหาดทรายเฉพาะตอนใตของสองฟากอาว มีแมน้ำสายใหญ
ไหลผาน ไดแก แมน้ำแมกลอง แมน้ำทาจีน แมน้ำเจาพระยา แมน้ำปาสัก และแมน้ำ
ปราจีนบุรี ซึง่ แมน้ำเหลานีม้ ตี ำแหนงทางน้ำใกลเคียงกับในปจจุบนั มาก จากการศึกษา
พบวาพบเมืองโบราณ ๒๐ แหง ตัง้ อยโู ดยรอบบริเวณอาวและบริเวณทีเ่ ปนแมน้ำขนาด
เล็กหรือแมน้ำเกา ทำใหไมตองประสบกับปญหาน้ำทวม แตอาจจะตองประสบกับ
ปญหาเรื่องน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม จึงจำเปนตองขุดคูน้ำลอม
รอบเมือง (ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, ๒๕๒๔)
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ทิวา ศุภจรรยา

และในป เ ดี ย วกั น นี้ ธิ ด า สาระยา นำเสนอบทความเรื่ อ ง วั ฒ นธรรม
ทวารวดี กับการคลีค่ ลายของเมืองในลมุ แมน้ำเจาพระยา บทความนีเ้ ปนตนแบบ
ทางความคิดในเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของบานเมืองในบริเวณลุมน้ำเจา
พระยาที่มาจากกลุมคนที่มีสำนึกรวมทางวัฒนธรรมอันเปนลักษณะเฉพาะของแตละ
กลมุ ซึง่ สะทอนใหเห็นในรูปของคติความเชือ่ และแบบอยางของงานศิลปกรรม สามารถ
อธิบายไดดงั นี้ ชวงพุทธศตวรรษที่ ๘-๑๒ วัฒนธรรมทวารวดีไดกระจายตัวอยทู วั่ ไปใน
ลุมแมน้ำเจาพระยาและบริเวณใกลเคียง ซึ่งเกิดเปนบานเมืองของกลุมคนที่มีสำนึก
รวมทางวัฒนธรรม แตยงั ขาดเอกภาพทางการเมืองทีจ่ ะรวมกันเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
ไมวาจะในรูปของรัฐและอาณาจักร บานเมืองเหลานี้มีแนวโนมที่จะประสานตัวกัน
ทางเศรษฐกิจทั้งในทองถิ่นเดียวกันและในวงกวาง อันเปนผลมาจากความเจริญทาง
การคาระหวางตะวันตก อินเดีย และจีน ปจจัยทางเศรษฐกิจและการคาเหลานีก้ อ ให
เกิดเมืองศูนยกลางสำคัญขึน้ ทัง้ ในบริเวณชายฝง ทะเลและลมุ น้ำตอนในและขยายตัว
เขาสอู าณาบริเวณภายใน
สำหรับดานวัฒนธรรมทวารวดีนั้น สิ่งที่ทำใหเกิดวัฒนธรรมทวารวดี คื อ
พุ ท ธศาสนา ดั ง ปรากฏงานศิ ล ปกรรมเนื่ อ งในพุ ท ธศาสนาที่ มี รู ป แบบร ว มกั น
หลายประการ การเขามาของพุทธศาสนาเปนลักษณะที่คนพื้นเมืองมีการเลือกรับ
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ปรับเปลีย่ นเพือ่ ใหผสมผสานสอดคลองกับคติความเชือ่ ดัง้ เดิมของทองถิน่ ทีม่ อี ยกู อ นแลว
ทำใหเกิดงานศิลปกรรมทีม่ รี ปู แบบเฉพาะทองถิน่ ของตน โดยมีกลไกสำคัญคือ คติความ
เชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการกัลปนาที่ดิน ทาส และวัตถุสิ่งของ และคติความเชื่อในเรื่อง
เกี่ยวกับการบูชาพระบรมธาตุ กลไกเหลานี้ไดเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูนำ
ทองถิ่นและคนในทองถิ่น จนเกิดเปนเครือขายทางวัฒนธรรมทวารวดีในลุมแมน้ำ
เจาพระยา ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญนำไปสูการคลี่คลายของบานเมืองในสมัยหลังที่มี
การสรางระบบการเมืองการปกครองของตนใหมีอำนาจเหนือเมืองเล็กเมืองนอยใน
ขอบเขตอำนาจของตนเปนรัฐละโว สุโขทัย อโยธยา-อยุธยา (ธิดา สาระยา, ๒๕๒๔)
ชูชพี เบียดนอก (๒๕๒๘) เสนอบทความเรือ่ ง ชือ่ ภาษากับชนชาติบอกไดหรือ
วาทวารวดีเปนมอญ บทความนี้พยายามตั้งขอสังเกตจากทฤษฎีเรื่องพลเมืองของ
อาณาจักรทวารวดีเปนคนมอญ โดยใชหลักฐานจากจารึกภาษามอญโบราณที่พบใน
บริ เ วณเมื อ งสมั ย ทวารวดี ซึ่ ง เสนอโดยนั ก วิ ช าการชาวต า งชาติ ปอล เพลล็ อ ต
(Paul Pelliot) และยอรช เซเดส (George Coedes) วาไมสามารถนำภาษามาบงบอก
ไดวา กลุมคนที่ใชภาษามอญคือ คนที่มีเชื้อชาติมอญ ชูชีพใหเหตุผลวาลักษณะของ
ภาษานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งภายในภาษาของตนเองและภายนอก
หากคนตางภาษากันตองติดตอสัมพันธกันเปนเวลานานยอมจะเกิดการยืมกันระหวาง
ภาษาที่อยูใกลเคียงกัน ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหภาษาเปลี่ยนแปลงไป การยืม
ภาษากันนัน้ อาจเนือ่ งมาจากสาเหตุหลายประการเชน การยืมอันเนือ่ งมาจากวัฒนธรรม
การยืมอันเนือ่ งมาจากความใกลชดิ กัน เปนตน

ชูชพี เบียดนอก
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นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นวา กลุมคนในสมัยโบราณไมไดมีขอบเขตหรือรูปแบบ
ของภาษาและวัฒนธรรมของตนเองทีต่ ายตัว การกำหนดเรียกชือ่ ภาษาหรือวัฒนธรรม
ตาง ๆ นัน้ เริม่ มีการกำหนดเรียกกันขึน้ ในภายหลัง กลาวโดยสรุปไดวา จารึกอักษร
ปลวะ ภาษามอญที่พบในบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยาในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔
ยังไมสามารถบอกไดวากลุมคนที่อาศัยอยูในบริเวณนี้เปนคนชาติมอญ เพราะภาษา
บงบอกเชือ้ ชาติของผใู ชภาษานัน้ ๆ ไมได แตกเ็ ชือ่ วากลมุ คนเหลานีจ้ ะตองไดรบั อิทธิพล
ทางดานตาง ๆ จากแบบทีเ่ รียกวา มอญ จากอาณาจักรมอญอยางมากและการติดตอ
สัมพันธกันระหวางมอญกับทวารวดีจะตองเปนไปอยางใกลชิด (ชูชีพ เบียดนอก,
๒๕๒๘)
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ธิดา สาระยา ไดเขียนหนังสืออีกเลมหนึง่ เรือ่ ง (ศรี)
ทวารวดี ประวัตศิ าสตรยคุ ตนของสยามประเทศ ซึง่ ไดกลาวถึงเรือ่ งทวารวดีจาก
มุมมองของนักประวัติศาสตรแนวใหม เรื่องพัฒนาการของทวารวดีในลักษณะที่เปน
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่เปนจุลภาค คือ ดินแดนที่เรียกวาทวารวดี กับสิ่งที่เปน
มหัพภาค คือ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยอาศัยหลักฐานทางดานโบราณคดี
ทั้งเกาและใหม ทำใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรที่มี
ผลตอพัฒนาการของบานเมืองและชุมชนมนุษยทมี่ กี ารติดตอคมนาคมระหวางกันใน
ชวงระยะเวลาตาง ๆ ในสมัยกอนประวัตศิ าสตรและยุคตนประวัตศิ าสตรไดอยางชัดเจน
โดยตัง้ สมมุตฐิ านวาวัฒนธรรมทวารวดีเกิดจากแรงผลักดัน ๒ กระแสหลัก คือ
กระแสภายนอกภูมภิ าค การแพรอทิ ธิพลของอารยธรรมอินเดีย การติดตอคาขาย ที่
เอือ้ ตอการเกิดสังคมและกระแสจากศักยภาพในการเคลือ่ นไหวของชนชาติเผาพันธอุ นั
เปนพลังภายในภูมิภาคเองมีการติดตอแลกเปลี่ยนกัน การจัดตั้งทางสังคม ตลอด
จนการรับและปรุงแตงวัฒนธรรมจากภายนอกใหเปนเอกลักษณของทองถิน่ การจัดตัง้
เปนรัฐทวารวดีโดยกลาววาบริเวณดานตะวันตกของแมน้ำเจาพระยา ซึง่ พบหลักฐาน
โบราณคดีจำนวนมากเปนบริเวณแกนกลางของอำนาจของอาณาจักรทีม่ กี ารอยอู าศัย
อยางหนาแนน ซึ่งมีเครือขายอันสลับซับซอนครอบคลุมกลุมเมืองโบราณนครปฐม
เมืองอทู อง และเมืองคูบวั จนเกิดการบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนมี
การติดตอแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมในลุมแมน้ำอื่นภายในภูมิภาคเดียวกัน เชน
ลุมแมน้ำปาสัก ลุมแมน้ำบางปะกง และรวมถึงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ของประเทศไทย
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นอกจากนี้ ความหลากหลายในด า นต า ง ๆ ของชุ ม ชน เช น เผ า พั น ธุ
ขนบธรรมเนียมประเพณี การดำรงชีวิตและการโยกยายสับเปลี่ยนของประชากร เปน
กลไกสำคัญในทางการเมืองผลักดันใหเกิดรัฐเพื่อผสมผสานความแตกตางหลากหลาย
เหลานี้ จึงเปนคำตอบใหกับสัมพันธภาพระหวางกระบวนการแพรอารยธรรมอินเดีย
จากภายนอกคูกันไปกับการเลือกรับปรับแปลความหมายใหเขากับเอกลักษณของ
ทองถิ่น จนเกิดลักษณะของศิลปวัฒนธรรมทวารวดี เนื่องในพุทธศาสนาและปรับเขา
เปนแกนหลักของบานเมืองสมัยนัน้ จนกลายเปนศูนยกลางทีเ่ ชือ่ มโยงความหลากหลาย
ทางสังคมและคติความเชื่อเขาดวยกันและลักษณะการปกครองเชนนี้ ทำใหเกิดการ
แบงกลุมชนชั้นเปนชนชั้นปกครองและชนชั้นที่ถูกปกครองเปนผลใหเกิดความแตกตาง
ของงานศิลปกรรมในสมัยทวารวดีทมี่ ที งั้ ฝมอื ชางระดับเมือง และฝมอื ชางระดับทองถิน่
จากการเสนอเรือ่ งรัฐทวารวดีในทีน่ ไี้ ดพยายามชีใ้ หเห็นวาชุมชนทีเ่ ปนรัฐทวารวดีเกิดขึน้
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตรชวงนั้น ทำเลที่ตั้งของทวารวดีอยูตรงจุด
ที่เปนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม มาแตกอน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การปรับตัวเองของคนในพื้นภูมิภาคใหเขากับพลังผลักดันจากภายนอกขณะนั้น (ธิดา
สาระยา, ๒๕๓๒)
ภูธร ภูมะธน (๒๕๓๓) เสนอบทความเรือ่ ง ทวารวดี ชือ่ กษัตริย ?หรือ ชือ่ เมือง?๑๐
เสนอวา ทีผ่ า นมามีการคนพบเหรียญเงินปรากฏจารึก๑๑ ซึง่ ยอรช เซเดส ไดอา นจารึก
นัน้ วา “ศรีทวารวติศวรปุญยะ” และแปลเปนภาษาฝรัง่ เศสวา “oeuvre meritoire du roi
de cri Dvaravati” ซึ่งหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแปลเปนภาษาไทยวา “บุญกุศล
ของพระราชาแหงทวารวดี” จารึกนี้เปนหลักฐานชุดเดียว ที่ปรากฏคำวาทวารวดี
ซึ่ง ตรงกับขอสันนิษฐานของนักวิชาการในอดีตวา มีรัฐทวารวดี อยูจริงในลุมแมน้ำ
เจาพระยา ตอมา ชะเอม แกวคลาย๑๒ ไดแปลขอความจากจารึกดังกลาววา “พระเจาศรีทวารวดี ผูมีบุญอันประเสริฐ” ซึ่งการแปลครั้งนี้แตกตางไปจากของเดิมอยางมีนัยะ
ทำใหเกิดขอขัดแยงทางวิชาการ

บทความนี้มาจากบทความทางวิชาการเรื่อง กำเนิดทฤษฎีรัฐทวารวดีจากการคนพบจารึก “ศรีทวารวติศวรปุณยะ”
บนเหรียญเงิน นำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง ภาษากับประวัตศิ าสตรและความเคลือ่ นไหวในวิชาประวัตศิ าสตรไทย
เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๓
๑๑
เหรียญเงินปรากฏจารึก ตอมาพบอีกหลายเหรียญที่เมืองโบราณหลายแหง กำหนดอายุจากรูปแบบสัญลักษณ
บนเหรียญและรูปแบบของอักษรจารึก อยใู นชวงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓
๑๒
นักอานและแปลจารึก หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร
๑๐
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จากการศึกษาของภูธร ภูมะธน ไดขอ สรุปวา “ศรีทวารวติศวร” ควรจะเปน
ชื่อ ของบุคคลหรือชื่อรูปเคารพมากกวาชื่อรัฐ เนื่องจากเหตุผล ๒ ประการคือ คำ
ทีข่ นึ้ ตนดวย ศรี และลงทายดวย ศวร นัน้ ตามหลักภาษาสันสกฤตและตัวอยางที่
เคยปรากฏ เปนที่แนชัดวาเปนธรรมเนียมการเรียกชื่อบุคคลหรือรูปเคารพมากกวา
จะเรียกชือ่ สถานที่ ฉะนัน้ คำแปลจารึกบนเหรียญเงินของ ชะเอม แกวคลาย คือ “พระ
เจา-ศรีทวารวดีผมู บี ญ
ุ อันประเสริฐ” นาจะถูกตองมากทีส่ ดุ และจากการไดพบเหรียญ
เงินที่เมืองดงคอน ปรากฏขอความวา “ศรีทวารวติศวรเทวิปุญยะ” ซึ่ง ชะเอม
แกวคลาย แปลวา “พระเจาศรีทวารวดีผูมีพระเทวีผูมีบุญ” เปนการพิสูจนใหเห็น
อยางชัดเจนวา ศรีทวารวติศวร นั้น เปนชื่อบุคคลหรือรูปเคารพจึงมีพระเทวีได
(ภูธร ภูมะธน, ๒๕๓๓)

ภูธร ภูมะธน
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รองศาสตราจารย ดร.ธิดา สาระยา

และอีก ๙ ปตอ มา ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ธิดา สาระยา เขียนบทความ
เรือ่ ง ทวารวดี ประวัตศิ าสตรยคุ ตนของสยามประเทศ ซึง่ ตอมาไดพมิ พ
เปนหนังสือชือ่ ทวารวดี : ตนประวัตศิ าสตรไทย ซึง่ ผลงานทัง้ สองมีเนือ้ หา
คลายกับงานที่ผานมาแตจะตัดทอนรายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครอง
ออกไป คงอยูเพียงแนวความคิดเรื่องกษัตริย โดยยังใหความสำคัญกับ
ทวารวดีในดานพืน้ ฐานสังคม ความเชือ่ และวัฒนธรรมของคนในสมัยนัน้ ดวย
การตีความโบราณวัตถุทปี่ รากฏจารึก อาทิ เหรียญเงินจารึก คำวา “ทวารวดี”
จีห้ อ ยคอจารึกคำวา “ศรี” ซึง่ แสดงใหเห็นวากษัตริย รับคติธรรมทางพุทธศาสนา
เขาไปใชเปนหลักในการปกครอง (ธิดา สาระยา, ๒๕๔๕)
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ในชวงเวลาเดียวกันนัน้ ผาสุข อินทราวุธ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดคน ควาและเรียบเรียงเรือ่ ง การวิเคราะหหลักฐานทางการขุดคน ทางโบราณคดี
เปนงานที่มีมุมมองในดานมานุษยวิทยาจากหลักฐานที่คนพบตั้งแตสมัยกอนประวัติ
ศาสตรจนถึงสมัยทวารวดี เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ประกอบดวยการศึกษารวบรวม
ผลการศึกษาที่ผานมาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ในดานสังคมและวัฒนธรรม
ผานโบราณสถานและโบราณวัตถุ แหลงโบราณคดีในสมัยทวารวดีและสืบยอนไปถึง
สมัยอินเดียโบราณ ที่สำคัญมีการศึกษาประติมานวิทยาจากโบราณวัตถุตาง ๆ ซึ่ง
เปนขอมูลพื้นฐานและมุมมองที่สำคัญในการศึกษางานศิลปกรรมสมัยทวารวดีใน
การวิเคราะหเชิงมานุษยวิทยา ตั้งแตการสืบหารองรอยการติดตอกับสังคมภายนอก
จากอินเดียโบราณ แหลมอินโดจีน มาลายู จนถึงภายในประเทศไทยดวยกันเอง
รวมทั้งการศึกษากำเนิดและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
โบราณสมัยกอนทวารวดี สมัยทวารวดีในแหลงโบราณคดีบริเวณภาคกลางตอนลาง
ของประเทศไทย และมีบทวิเคราะหเรือ่ ง การนับถือศาสนาพุทธนิกายตาง ๆ อยาง
ละเอียด โดยเชือ่ มโยงกับแหลงศาสนาพุทธในอินเดียโบราณและรวมถึงภาษาทีใ่ ชใน
รัฐทวารวดี นอกจากนีใ้ นตอนตนของหนังสือไดทำการรวบรวมถึงการศึกษาทีผ่ า นมา
ของศิลปะสมัยทวารวดี ซึง่ นับเปนประโยชนอยางยิง่ ในการศึกษา เนือ่ งจากในปจจุบนั
มีการศึกษากันอยางแพรหลาย การรวบรวมขอมูลพื้นฐานจะชวยยนระยะเวลาใน
การคนควาไดเปนอยางดี (ผาสุข อินทราวุธ, ๒๕๔๒)

ศาสตราจารย ดร.ผาสุข อินทราวุธ
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ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ศักดิช์ ยั สายสิงห ไดเรียบเรียง
ขอมูลเกี่ยวกับศิลปะทวารวดีที่พบในประเทศไทย เพื่อ
ผศ.ดร.ศักดิช์ ยั สายสิงห
ใชเปนเอกสารประกอบการสอน ภาควิชาประวัติศาสตร
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในชือ่ ทวารวดี : ศิลปกรรมยุคแรกเริม่ ในดินแดนไทย
ซึ่งตอมาไดปรับปรุงใหมในชื่อ ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรก
เริม่ ในดินแดนไทย หนังสือเลมนีน้ บั เปนงานภาพรวมเรือ่ งศิลปะทวารวดีทคี่ รอบคลุม
ครบถวนเกือบทั้งหมด เหมาะสำหรับใชเปนตำราในการคนควาเรื่องศิลปะทวารวดีเปน
อยางดี เนือ่ งจากไดจดั ทำอางอิงสำหรับการศึกษาคนควา การนำเสนอในหนังสือเลมนี้
แบงออกเปน ๒ สวนคือ สวนแรกกลาวถึงเรื่องกอนทวารวดีและอารยธรรมทวารวดี
สวนที่สองกลาวถึงศิลปะสมัยทวารวดีแบงออกเปนเรื่องสถาปตยกรรม ประติมากรรม
ประติมานวิทยาและภาพเลาเรือ่ งทางพระพุทธศาสนา ภาชนะดินเผา เครือ่ งใชสอย และ
เครื่องประดับ
การรวบรวมและเรียบเรียงพรอมทั้งจัดทำอางอิงอยางเปนระบบสามารถใช
เปนตำราเบือ้ งตนในการคนควาตอไปไดเปนอยางดี ประเด็นสำคัญคือ การเสนอขอมูล
งานศิลปกรรมทวารวดีที่รวบรวมไวอยางครอบคลุมทางดานสถาปตยกรรมมีการศึกษา
แผนผังและรูปทรงสันนิษฐาน ศาสนสถานในหลายรูปแบบ สามารถใชเปนขอมูลใน
การวิเคราะหตอในดานสถาปตยกรรมได ในดานประติมากรรมก็ไดรวบรวมไวคอนขาง
ครอบคลุมโดยแบงออกตามยุคสมัยของงานประติมากรรม การแบงตามงานพุทธศาสนา
มหายาน ศาสนาพราหมณ ประติมากรรมรูปบุคคล ประติมากรรมรูปคนแคระและรูปสัตว
รวมทั้งมีการศึกษาในดานประติมานวิทยาของประติมากรรมไวหลายหัวขอ เชน ภาพ
เลาเรือ่ งตาง ๆ (ศักดิช์ ยั สายสิงห, ๒๕๔๗)
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ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ นภวรรณ มีลักษณะ นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดนำเสนอวิทยานิพนธเรื่อง ทวารวดี
ในประวัติศาสตรนิพนธไทย มุงเนนศึกษาความเปลี่ยนแปลงขององคความรูเรื่อง
ทวารวดีผา นงานเขียนทางประวัตศิ าสตรตงั้ แต พ.ศ. ๒๔๖๗-ปจจุบนั จากการศึกษา
พบวา องคความรเู รือ่ งทวารวดีเกิดขึน้ ภายใตบริบทการเขียนประวัตศิ าสตรชาติ อัน
ต อ งการค น หาอดี ต ในดิ น แดนประเทศไทยที่ มี ค วามเก า แก ก ว า สมั ย สุ โ ขทั ย ใน
ชวงปลายรัชกาลที่ ๖ โดยมีสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เปนผูใหกำเนิดอาณาจักรทวารวดีและเปนองคความรูกระแสหลักของประเทศไทย
ตอมาการศึกษาวิชาโบราณคดีมีความกาวหนามากขึ้น เริ่มมีนักวิชาการสาขาอื่น ๆ
เข า มาศึ ก ษามากขึ้ น ในช ว ง พ.ศ. ๒๕๐๐ ทำให อ งค ค วามรู เ รื่ อ งทวารวดี เ ริ่ ม มี
การเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในแนวความคิดดานประวัติศาสตรทองถิ่น ประวัติ
ศาสตรวัฒนธรรมและประวัติศาสตรศิลปะ แตก็เปนแคเพียงกระแสรองที่รับรูและ
ถายทอดกันในระดับอุดมศึกษาเทานั้น ไมมีผลเทาใดนักตอคำอธิบายเรื่องทวารวดี
จากแนวความคิดกระแสหลักหรือในประวัติศาสตรชาติ ซึ่งยังคงดำรงอยูในสำนึก
ของประชาชนต อ ไปโดยมี พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ เ ป น ผู เ ผยแพร (นภวรรณ
มีลกั ษณะ, ๒๕๔๘)

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี
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การศึกษาเมืองโบราณสมัยทวารวดี ในลมุ น้ำแมกลองและทาจีน
เมืองโบราณคูบวั อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมืองโบราณคูบัว เปนเมืองโบราณแหงหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี ตั้งชื่อตาม
ตำแหนงทีต่ งั้ ของเมืองโบราณ คือ ตำบลคูบวั อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมืองโบราณ
แหงนีไ้ ดรบั ความสนใจจากนักวิชาการดานโบราณคดีและประวัตศิ าสตรศลิ ปะมาตัง้ แต
อดีต เนื่องจากพบหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานเปนจำนวนมาก เชน พระพุทธรูป
นัง่ หอยพระบาทจำหลักสมัยทวารวดีบนหนาผาถ้ำฤๅษีเขางู เปนตน จนในป พ.ศ. ๒๔๕๒
ลูเนต เดอ ลาฌ็องกิเยร (Lunet de Lajonquiere,1990: 188) นักโบราณคดีชาวฝรัง่ เศส
ได ก ล า วถึ ง ข อ มู ล ทางด า นโบราณคดี บ ริ เ วณลุ ม แม น้ำ เจ า พระยาในบทความเรื่ อ ง
Domaine archeologique du Siam ในหนังสือเรื่อง Bulletin de la Commmission
archeologique de l’indochine และไดจดั กลมุ โบราณวัตถุสถานแบบหนึง่ ทีพ่ บจากเมือง
ลพบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี รวมถึงราชบุรี ที่มีลักษณะแปลกไปจากแบบ
อินเดีย-เขมร (Indo-Cambodgien) ทีพ่ บในเขมรและแบบไทย วาเปน แบบ (กลมุ ) ฮินดู
แตไมใชเขมร (Group-Hindou non Cambodgien)

พระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท
ถ้ำฤๅษี เขางู จังหวัดราชบุรี
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ตอมาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (๒๔๖๘: ๑)
ทรงนิพนธ เรือ่ ง แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม กลาวถึงทวารวดีในประเด็นตาง ๆ
วา ทวารวดีเปนเรือ่ งของประเทศสยามกอนทีช่ นชาติไทยจะไดปกครองดินแดนบริเวณ
นี้ ซึง่ อาณาจักรทวารวดีเปนทีอ่ ยขู องพวกลาวหรือละวาโดยทรงใหเหตุผลวายังปรากฏ
พวกลาวหรือละวาอยูในหลายทองที่หลายมณฑล อาณาจักรทวารวดีมีอาณาเขตใน
บริเวณมณฑลกรุงเทพฯ อยุธยา นครไชยศรี ราชบุรี นครสวรรค พิษณุโลก ปราจีนบุรี
และอาจรวมถึงจันทบุรี มีเมืองนครปฐมโบราณเปนราชธานี
ศาสตราจารยยอรช เซเดส (George Coedes, 2469: 7) แต ง หนั ง สื อ
ตำนานพระพิมพ เปนภาษาไทย๑๓ แบงพระพิมพออกเปน ๖ หมวด หมวดที่ ๑
แบบพระปฐม จัดจากพระพิมพที่ไดมาจากบริเวณพระปฐมเจดียและมีรูปแบบคลาย
พระพุทธรูปที่พบที่เมืองนครปฐม โดยเชื่อวาพระพิมพที่เกาแกที่สุด คือ พระพิมพรูป
มหาปาฏิหาริยเ มืองสาวัตถีและเปนรูปทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ สันนิษฐานวาทำขึน้ ในระหวาง
ป พ.ศ. ๙๕๐-๑๒๕๐ และมีคาถา เย ธมฺมา เปนภาษาบาลีเขียนดวยอักษรคฤนถ
หรืออักษรขอมโบราณ แบงออกไดเปน ๒ กลุมยอย คือ กลุมที่เกามากเปนฝมือชาง
ชาวอินเดียในสมัยคุปตะราวป พ.ศ. ๙๐๐-๑๒๐๐ พบตามถ้ำของวัดทางพระพุทธ
ศาสนาและกลุมที่ ๒ พระพุทธรูปนั่งหอยพระบาท คลายกับพระพุทธรูปประธานใน
พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย ภาพสลักถ้ำฤๅษีเขางู กำหนดอายุราวป พ.ศ. ๙๕๐๑๑๕๐ โดยอิงกับคาถา เย ธมฺมา ทีด่ า นหลังของพระพิมพซงึ่ มีลกั ษณะเดียวกันกับจารึก
ที่ถ้ำฤๅษี

พระพิมพ
หมวดที่ ๑
แบบพระปฐม
สำหรับฉบับภาษาฝรัง่ เศส ซึง่ พิมพในปเดียวกัน W.A. Graham ไดแปลเปนภาษาอังกฤษ ตีพมิ พในวารสารสยามสมาคม
ฉบับที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๐ มีขอ ความบางตอนตางกันเล็กนอยอยางมีนยั ะทางประวัตศิ าสตร
๑๓
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ศาสตราจารยยอรช เซเดส (George Coedes, 2471: 30-31) ไดจดั พิมพหนังสือ
เรื่ อ ง โบราณวั ต ถุ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานสำหรั บ พระนคร เรียบเรียงจากหนังสือ
ตำนานพระพิมพ ที่ไดเสนอไวแลว เนื้อหา กลาวถึง การจัดกลุมและกำหนดอายุ
โบราณวั ต ถุ ต ามที่ จั ด แสดง โดยแบ ง ออกเป น ๖ สมั ย ด ว ยกั น คื อ สมั ย ทวารวดี
สมัยศรีวชิ ยั สมัยลพบุรี สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย และสมัยอทู อง ประเด็นสำคัญ คือ
การจัดกลุมโบราณวัตถุสมัยทวารวดีที่เกาที่สุด คือ รูปศิลาธรรมจักรและกวางหมอบ
ที่สรางขึ้นในคติกอนสรางพระพุทธรูปและพระพุทธรูปที่มีลักษณะรูปแบบคลายของ
อินเดียสมัยคุปตะราว พ.ศ. ๘๖๐-๑๑๕๐ ทีต่ ำบลสารนาทและตามถ้ำตาง ๆ อัน ไดแก
พระพุทธรูปพระยากงและพระยาพานที่เมืองนครปฐม
พระพุทธรูปทีพ่ บจากเมืองปราจีนบุรี ลพบุรี นครปฐม ราชบุรี และไชยา กำหนด
อายุอยใู นราวป พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๒๐๐ โดยเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปอินเดียสมัยคุปตะ
รูปแบบตัวอักษรจารึกคาถา เย ธมฺมา ทีพ่ บในถ้ำฤษีวา เปนอักษรขอมเกา พ.ศ. ๑๐๐๐๑๒๐๐ และจดหมายเหตุจีน พ.ศ. ๑๑๕๐ พรอมทั้งสันนิษฐานวาอายุของพระพุทธรูป
แบบคุ ป ตะในประเทศไทยน า จะเกิ ด ขึ้ น ก อ นหรื อ หลั ง สมั ย คุ ป ตะของศิ ล ปะอิ น เดี ย
ไมนาน และใชหลักฐานจากจดหมายเหตุจีนในการกำหนดขอบเขตของอาณาจักร
ทวารวดี นอกจากนีศ้ าสตราจารยยอรช เซเดส ยังเชือ่ วา ชาวทวารวดีนา จะเปนคนมอญ
หรือรามัญ เนื่องจากพบจารึกภาษามอญที่ฐานพระพุทธรูป เสาแปดเหลี่ยม พระพิมพ
และที่ถ้ำฤๅษี โดยตีความเชื่อมโยงกับหลักฐานหนังสือชินกาลมาลินีและจามเทวีวงศ
(George Coedes, 2471: 30-31)
พระภิกษุลมุล คุณาภิรโล วัดสัตตนาถปริวตั ร จังหวัดราชบุรี ทำหนังสือแจงไป
ยังกรมศิลปากรวา มีผไู ปขุดคนโบราณสถานในวัดรางทีอ่ ยใู นเขตบานคูบวั จังหวัดราชบุรี
เพื่อหาของมีคา จึงขอใหกรมศิลปากรมาดำเนินการดูแลและทำการบูรณะปฏิสังขรณ
โบราณสถาน ในครั้งนั้นกรมศิลปากรไดสงเจาหนาที่ลงสำรวจในพื้นที่ดังกลาว ผลของ
การสำรวจอยางคราว ๆ พบเนินดินขนาดใหญมีกอนอิฐกระจัดกระจายหลายแหง
ซึง่ สันนิษฐานวาเปนโบราณสถานและไดพบโบราณวัตถุประเภทเศียรพระพุทธรูปดินเผา
ทีม่ รี ปู แบบอยใู นสมัยทวารวดีซงึ่ ชาวบานคูบวั ไดเก็บรวบรวมไว (กรมศิลปากร, ๒๕๔๑)
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๓ กรมศิลปากรไดจดั สงเจาหนาทีล่ งสำรวจพืน้ ทีอ่ กี ครัง้ หนึง่ และ
ไดพบเนินทีส่ นั นิษฐานวาเปนโบราณสถานเพิม่ เติมขึน้ อีกหลายแหง จึงไดตกลงทีจ่ ะทำ
การสำรวจอยางละเอียดและขุดแตงโบราณสถานที่พบดังกลาว เพื่อการศึกษาทาง
โบราณคดีและวิชาการตอไป
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ผังเมืองโบราณคูบัว

จนกระทัง่ ในป พ.ศ. ๒๕๐๔ กรมศิลปากรไดเริม่ โครงการขุดแตงเมืองโบราณ
คูบัว จังหวัดราชบุรี จากการสำรวจและขุดแตงโบราณสถานที่ตำบลคูบัว จังหวัด
ราชบุรี ไดพบโบราณสถานจำนวนหลายแหงและโบราณวัตถุจำนวนมาก ทีส่ ำคัญได
แก สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีขนาดใหญ ประติมากรรมดินเผาและปูนปนประดับ
สถาปตยกรรม ขอมูลจากรายงานการขุดคนในดานสถาปตยกรรมสามารถจัดกลุม
รูปแบบรากฐานออกเปนแบบจัตรุ สั ๕ แบบ แบบสี่เหลี่ยมผืนผา แบบเจดียกลมและ
แบบเจดียรูปแปดเหลี่ยม สวนประติมากรรมตาง ๆ ที่พบใชประดับสถาปตยกรรม
ประกอบดวยพระโพธิสตั ว ภาพบุคคล สัตวผสม ลวดลายประดับ เปนตน
๑๔

กรมศิลปากร มอบหมายให นายสมศักดิ์ รัตนกุล เปนผดู ำเนินการสำรวจและขุดแตง นับเปนการดำเนินงาน
ทางดานวิชาการของกรมศิลปากรครัง้ แรกในจังหวัดราชบุรี การสำรวจและขุดแตงแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๐๖
๑๔
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ภาพปูนปน ทีฐ่ านเจดียห มายเลข ๔๔ บานหนองเกษร เมืองโบราณคูบวั

เมื่อพิจารณาประติมากรรมดินเผาและปูนปนประกอบสถาปตยกรรม พบวา
เปนเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาทั้งลัทธิหินยานและมหายาน นอกจากนี้ยังไดทำ
การศึกษาเปรียบเทียบรากฐานโบราณสถานทีเ่ มืองโบราณคูบวั กับเมืองโบราณนครปฐม
พบว า มี ค วามใกล เ คี ย งกั น และเริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาตี ค วามทางด า นสั ง คมศาสตร จ าก
ภาพประติมากรรมปูนปนและภาพเลาเรื่องทำใหทราบเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเปน
อยู วัฒนธรรมประเพณี สังคม การแตงกายและการฟอนรำเปนตน นับเปนจุดเริ่มตน
ใหเกิดการคนควาตีความประติมากรรมประดับสถาปตยกรรมกันอยางกวางขวาง
(สมศักดิ์ รัตนกุล, ๒๕๓๕)
วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (๒๕๓๐) ศึกษาคติความเชือ่ และรูปแบบของประติมากรรม
ปูนปนแบบทวาราวดีที่บานคูบัว เนื้อหากลาวถึงความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี
สภาพภู มิ ศ าสตร แ ละประวั ติ ค วามเป น มาของเมื อ งโบราณบ า นคู บั ว การตี ค วาม
สถาปตยกรรมและประติมากรรมที่พบในเมืองโบราณบานคูบัวในดานรูปแบบและ
คติความเชือ่ ทำใหทราบวา คนในเมืองโบราณบานคูบวั นับถือพุทธศาสนานิกายหินยาน
และไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียเหมือนกับแหลงโบราณคดีสมัย
เดียวกันในภาคกลางของไทย
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นอกจากนัน้ ไดแบงรูปแบบประติมากรรมออกเปน ๔ กลมุ คือ กลมุ บุคคล เชน
พระพุทธรูป เทวดา ยักษ คนแคระ บุคคล กลุมรูปสัตว เปนสัตวในนิยาย เชน สิงห
ครุ ฑ และหงส สั ต ว จ ริ ง เช น ช า ง งู ล อ หรื อ ลาและห า น กลุ ม ดอกไม ดอกบั ว
ดอกบานชื่น กลุมลวดลายประดับสถาปตยกรรม เชน ลายเรขาคณิต ลายประดับ
หนาคน ลายประดับมุม ลายพันธพุ ฤกษา ประติมากรรมปูนปน ประดิษฐขนึ้ มาเพือ่ ใช
ประดับตกแตงบริเวณฐานโบราณสถานและบันไดทางขึ้นลง และแกปญหาบาง
ประการรูปแบบภายนอกของสถาปตยกรรม เปนการสรางความหมายทีม่ คี วามสัมพันธ
กับคติความเชือ่ และมีจดุ มงุ หมาย (วรวุธ สุวรรณฤทธิ,์ ๒๕๓๐)
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ฝายวิชาการสำนักงานโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถาน
แห ง ชาติ ที่ ๑ ราชบุ รี กรมศิลปากร ไดศึกษาเมืองคูบัวในดานความสัมพันธกับ
ชุ ม ชนทวารวดี ใ นบริ เ วณใกล เ คี ย ง โดยมุ ง เน น ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องชุ ม ชน
เหลานี้ เพื่อใหทราบถึงความเกี่ยวของของชุมชนทวารวดีในเขตพื้นที่ราบลุมแมน้ำ
ภาคกลาง ไดแก ชุมชนบริเวณแมน้ำแมกลอง ชุมชนบริเวณแมน้ำทาจีน และชุมชน
บริ เ วณแม น้ำ เพชรบุ รี จากการศึ ก ษาสรุ ป ได ว า ตำแหน ง ที่ ตั้ ง ของชุ ม ชนเหล า นี้
มีความสัมพันธ เนื่องจากอยูในเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ โดยชุมชน
ในลมุ แมน้ำเพชรบุรเี ปนทางผานทีจ่ ะไปสชู มุ ชนในลมุ แมน้ำเจาพระยาและชุมชนอืน่ ๆ
ทีอ่ ยลู กึ เขาไปในแผนดินและทางผานทีจ่ ะไปสคู าบสมุทรทางตอนใต
พัฒนาการของแตละชุมชนนาจะเจริญขึ้นในชวงเวลาที่ใกลเคียงกันและมี
ความสัมพันธกัน ซึ่งมีทั้งที่เปนเมืองหลักอยางเมืองคูบัว เมืองนครชัยศรี เมืองอูทอง
ที่ตั้งอยูบนทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ และมีการตั้งขอสันนิษฐานวาเมืองคูบัวเปน
เมืองขนาดใหญที่สำคัญมากเมืองหนึ่งของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีความพรอมทั้ง
การทำเกษตรกรรม เปนแหลงแรและเปนเมืองติดทะเล จึงทำใหเมืองคูบัวพัฒนาขึ้น
เปนศูนยกลางทางการคาและวัฒนธรรมที่เผยแพรใหอิทธิพลตอชุมชนใกลเคียง
ทีอ่ ยรู ว มสมัยกัน (กรมศิลปากร, ๒๕๔๑)
การศึกษาประติมากรรมทีเ่ มืองคูบวั เกิดขึน้ อีกครัง้ หนึง่ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เมือ่
ฝายวิชาการ สำนักงานโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติที่ ๑ ราชบุรี ไดศกึ ษา
รู ป แบบประติ ม ากรรมดิ น เผาที่ ใ ช ป ระดั บ ตกแต ง โบราณสถานเมื อ งคู บั ว และ
ประติมากรรมดินเผาที่ใชประดับตกแตงโบราณสถานจากเมืองโบราณในวัฒนธรรม
ทวารวดี อื่ น เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ ใ นด า นรู ป แบบศิ ล ปกรรมและ
คติความเชือ่ กลาวคือ สถานทีต่ งั้ ของเมืองโบราณเมืองคูบวั เปนเนินดินตามธรรมชาติ
อยูสูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ ๑–๒ เมตร มีแผนผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ขนาดใหญ มีคนู ้ำคันดินลอมรอบ จากการสำรวจ ๓ ครัง้ (พ.ศ. ๒๕๐๐–๒๕๐๖, พ.ศ.
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๒๕๓๖–๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๐) พบวามีแหลงโบราณคดีกระจายอยูทั้งในและ
นอกเมืองเปนจำนวนมาก สามารถแบงได ๓ ประเภท คือ โบราณสถานที่กอสราง
ดวยดิน โบราณสถานที่เปนศาสนสถาน และแหลงที่พักอาศัยซึ่งโบราณสถานที่พบ
สวนใหญสรางดวยอิฐ มีเพียงบางแหงทีใ่ ชศลิ าแลงมาเปนฐานอาคาร

ลักษณะของฐานโบราณสถาน
เมืองโบราณบานคูบัว

จากการสำรวจพบว า รู ป แบบแผนผั ง ของโบราณสถานที่ พ บในเมื อ งคู บั ว
แบงออกเปน ๘ รูปแบบคือ ฐานรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ไมมกี ารยอมุม พบทัง้ แบบมีเสนลาย
ลูกแกวประดับและไมมลี ายลูกแกวประดับ ฐานรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั รับองคเจดียร ปู สีเ่ หลีย่ ม
จัตุรัส กึ่งกลางดานมีการยอเก็จซอนกัน ๓ ชั้น ซึ่งทำใหมองเห็นเปนมุขยื่นออกมา
ดานละ ๓ มุม ฐานรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั เปนฐานเขียงซอนกันขึน้ ไปเปนชัน้ ๆ และมีซมุ รอง
องคเจดีย ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบันไดยื่นออกมาจากฐาน ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุข
ยืน่ ออกมาจากมุมทัง้ สี่ ฐานรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา ฐานกลม ฐานแปดเหลีย่ ม
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การประดับตกแตงโบราณสถานนั้นนิยมตกแตงดวยลายปูนปน มีเพียง
สวนนอยเทานั้นที่ใชดินเผาเปนวัสดุในการสรางประติมากรรมประดับสถาปตยกรรม
ศิ ล ปดั ง กล า วที่ พ บที่ เ มื อ งคู บั ว นี้ มี ทั้ ง รู ป บุ ค คล รู ป สั ต ว และลวดลายประดั บ
สถาปตยกรรม รูปบุคคลประกอบไปดวยพระพุทธรูปปางตางๆ เชน ปางแสดงธรรม
ประทับหอยพระบาทและปางสมาธิ เปนตน รูปพระโพธิสตั วสามารถแบงตามขนาดได
๓ กลมุ รูปเทวดาบุคคล และรูปสัตว ซึง่ สามารถแบงได ๕ ประเภทตามชนิดของสัตว
คือ สิงห ชาง มา หงส และลิง ลวดลายประดับสถาปตยกรรม ประกอบดวยลายซมุ
โค ง มี ลั ก ษณะเป น ซุ ม หน า นางตกแต ง ด ว ยลายก า นขด ลายซุ ม ทรงสามเหลี่ ย ม
ลักษณะคลายหนานางแตทำสวนยอดแหลม ลายรูปเสา ลวดลายสำหรับตกแตง
ฐานบัว ลวดลายหนากระดาน และลายประดับอืน่ ๆ
จากการศึกษารูปแบบประติมากรรมพบวาประติมากรรมที่พบที่เมืองคูบัว
มีรปู แบบทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากศิลปะอินเดียในสมัยคุปตะและหลังคุปตะ มาผสมผสาน
กับรูปแบบพืน้ เมืองจนมีเอกลักษณเฉพาะตัว นอกจากนี้ ยังพบวาประติมากรรมจาก
แหลงโบราณสถานเดียวกันจะใชชางที่มีฝมือประณีตมากกวาเพื่อทำประติมากรรม
ทีม่ คี วามสำคัญ เชน รูปพระพุทธรูปและพระโพธิสตั ว สวนประติมากรรมรูปอมนุษยสตั ว
จะใชชางที่มีฝมือไมสูงมากนัก สวนลวดลายที่ใชประดับสถาปตยกรรมนั้นก็ไดรับ
อิทธิพลจากศิลปะอินเดียเชนกัน อีกทัง้ ยังมีลกั ษณะทีค่ ลายคลึงกับลวดลายทีพ่ บจาก
แหลงวัฒนธรรมทวารวดีอื่น ๆ ดวย เชน เมืองโบราณนครปฐม เมืองโบราณอูทอง
และเมืองศรีมโหสถเปนตน (กรมศิลปากร, ๒๕๔๕)
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เมืองโบราณอทู อง อำเภออทู อง จังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษาเมืองโบราณอูทองเริ่มขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๔๖ เมื่อสมเด็จพระเจา
บรมวงศ เ ธอ กรมพระยาดำรงราชานุ ภ าพ ๑๕(๒๔๔๖) ได เ สด็ จ ไปตรวจราชการ
เมืองสุพรรณบุรี และไดตรวจเมืองโบราณซึง่ ขณะนัน้ ชาวบานเรียกวา “เมืองทาวอทู อง”
จากการตรวจพื้นที่และสอบถามตำนานพื้นบาน ทรงสันนิษฐานวา เมืองโบราณแหงนี้
นาจะมีชอื่ เปนภาษาไทยวา “เมืองอทู อง” ซึง่ สอดคลองกับเมืองสุพรรณภูมใิ นศิลาจารึก
เมืองสุโขทัย โดยนัยยะดานความหมาย และนาจะมีกษัตริยปกครอง แตตองทิ้งราง
ยายไป เนือ่ งจากแมน้ำตืน้ เขิน เพราะการสรางบานเมืองแตโบราณตองอาศัยน้ำและพืน้ ที่
ทำนา โดยทรงยกตัวอยางเมืองลักษณะนีค้ อื เมืองโบราณนครไชยศรี (นครปฐม) เมือง
สุโขทัยเกา เมืองพิจติ รเกา
นอกจากนี้ทรงแสดงความเห็นวา พระเจาอูทองที่สถาปนากรุงศรีอยุธยา คือ
พระเจาอูทองที่มาจากเมืองอูทอง เพราะสอดคลองกับตำนานพื้นบานเรื่องทาวอูทอง
และตำแหนงทางภูมศิ าสตรของเมืองโบราณอทู องและกรุงศรีอยุธยา ทางดานโบราณคดี
ทรงสันนิษฐานวา เมืองอทู องเปนเมืองโบราณทีอ่ ยใู นสมัยเดียวกับเมืองโบราณนครชัยศรี
โดยทรงวินจิ ฉัยจากโบราณวัตถุทพี่ บคือ พระพุทธรูปและเหรียญเงินตราสังขวา มีลกั ษณะ
เดียวกับทีพ่ บทีเ่ มืองโบราณนครชัยศรี ตอมาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรง
ราชานุภาพ (๒๕๐๙) ทรงวินิจฉัยเรื่อง เมืองโบราณอูทองในประเด็นเดียวกันนี้ใน
หนังสือนิทานโบราณคดี
หลังจากนัน้ ในป พ.ศ. ๒๔๗๘ เอช.จี.ควอริชค เวลส (H.G. Quaritch Wales,
1969) นักโบราณคดีชาวอังกฤษ เขามาขุดคนทางโบราณคดีที่เมืองโบราณอูทอง
ในครั้งแรกไมพบหลักฐานอะไรมากจึงไดกลับมาศึกษาอีกครั้งในป พ.ศ. ๒๕๑๒ พบ
หลักฐานทางโบราณคดีหลายอยาง เอช.จี.ควอริชค เวลส เสนอเปนทฤษฎีขึ้นวา
บริเวณลมุ น้ำเจาพระยาตอนใตเปนทีต่ งั้ ของอาณาจักรจินหลิน ซึง่ ในระยะแรกไมเกีย่ วของ
กับฟูนนั ภายหลังตกอยภู ายใตการปกครองของฟูนนั ทัง้ อาณาจักรฟูนนั และจินหลินได

๑๕

เมือ่ ครัง้ ดำรงตำแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
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ให อิ ท ธิ พ ลกั บ อาณาจั ก รทวารวดี ด ว ย เมื อ งโบราณอู ท องไม ไ ด ร า งไปในช ว ง
พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ แตเชื่อวามีการเคลื่อนยายของผูคนในสมัยทวารวดีจาก
ภาคกลางไปยังบริเวณเมืองโคราช เนือ่ งจากพบเครือ่ งปน ดินเผาทีม่ ลี วดลายคลายคลึง
กัน (H.G. Quaritch Wales, 1969)
ในป พ.ศ. ๒๕๐๔ ปอล วีทลีย (Paul Wheatley, 2504) ไดเสนอแนว
ความคิดไวในหนังสือเรื่อง The Golden Khersonese วา รัฐที่จีนเรียกวา จินหลิน
ในจดหมายเหตุราชวงศเหลียง ที่เปนรัฐสุดทายซึ่งพระเจาฟนมัน กษัตริยผูยิ่งใหญ
แหงอาณาจักรฟูนนั ปราบลงไดในชวงพุทธศตวรรษที่ ๙ นัน้ นาจะเปนเมืองโบราณอทู อง
โดยใหเหตุผลวาคำวา จินหลิน หมายถึง ดินแดนแหงทองหรือสุวรรณภูมิ และรัฐนี้
ตัง้ อยหู า งจากอาณาจักรฟูนนั มาทางทิศตะวันตกประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร ซึง่ ตรงกับ
บริเวณเมืองโบราณอูทอง นอกจากนี้จีนยังไดระบุไวอีกวาประชาชนของรัฐนี้นิยม
การคลองชางปา ดังปรากฏหลักฐานโบราณสถานคอกชางดิน๑๖ อยใู กลกบั เมืองโบราณ
อทู องและรัฐนีย้ งั เปนพืน้ ทีท่ พี่ บแหลงแรเงิน (Paul Wheatley, 2504)
ในป พ.ศ. ๒๕๐๖ หนวยศิลปากรที่ ๒ กรมศิลปากร เขามาศึกษาทาง
โบราณคดีเมืองโบราณอูทอง นายสมศักดิ์ รัตนกุล ผูดำเนินการขุดคนเมืองโบราณ
อทู อง ตอมาเมือ่ กรมศิลปากรไดเชิญศาสตราจารยฌอ็ ง บัวเซอลิเยร (Jean Boisselier)
จากมหาวิทยาลัยซอรบอนน ประเทศฝรัง่ เศส มาศึกษาและคนควาศิลปโบราณคดีใน
ประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๐๗ และป พ.ศ. ๒๕๐๘ ปละ ๔ เดือน ซึง่ กรมศิลปากรได
มอบหมายให น ายสมศั ก ดิ์ รั ต นกุ ล เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบและแลกเปลี่ ย นกั บ ฌ็ อ ง
บัวเซอลิเยร (Jean Boisselier) เกิดความสนใจเมืองโบราณอทู องเปนอยางมาก ใน
การสำรวจและขุดแตงดังกลาว มีการบันทึกเปนรายงานพรอมทั้งรวบรวมแผนผัง
และถายภาพประกอบ นับเปนหลักฐานในการดำเนินงานทีเ่ ปนประโยชนแกการสำรวจ
และศึกษาคนควาตอมา (สมศักดิ์ รัตนกุล, ๒๕๐๙)

๑๖
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ผังเมืองโบราณอูทอง

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๘ ศาสตราจารยฌอ็ ง บัวเซอลิเยร (Jean Boisselier, 2508)
เสนอบทความเรื่อง u-thong et son importance pour I’histoire de Thailande
ซึ่ง อุไรศรี วรศะริน ไดแปลเปนชื่อเรื่อง เมืองอูทองและความสำคัญของเมืองอูทอง
ในประวัติศาสตรไทย กลาวแสดงถึงความสำคัญของเมืองโบราณอูทองที่มีการศึกษา
คนควาทางดานโบราณคดีอยางตอเนื่องทำใหพบหลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุ
เป น จำนวนมากที่ ยื น ยั น ได ว า อู ท องเป น เมื อ งที่ มี พั ฒ นาการติ ด ต อ กั น มาโดย
ไมขาดตอนตัง้ แตสมัยกอนประวัตศิ าสตร จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ เพราะสภาพทาง
ภูมิศาสตรเอื้ออำนวย ไดรูจักและรับเอาอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมจีนกับ
อินเดียมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๖ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมืองโบราณอูทองมีความสำคัญ
ไมแพเมืองออกแกวของอาณาจักรฟูนัน
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สำหรับชวงสมัยทวารวดีที่เมืองโบราณอูทองก็ไดพบหลักฐานสำคัญทาง
โบราณสถานโบราณวัตถุทแี่ สดงใหเห็นถึงการรับเอาศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ
และยืนยันถึงความสำคัญของเมืองโบราณอทู องในบทบาททางเศรษฐกิจและการเมือง
โดยเฉพาะการคนพบจารึกบนแผนทองแดงที่ปรากฏพระนามพระเจาหรรษวรมัน
ซึ่งสันนิษฐานวาเปนกษัตริยแหงอาณาจักรทวารวดี เมืองโบราณอูทองจึงนาจะเปน
เมืองหลวงอยางนอยก็ชวั่ ระยะเวลาหนึง่ นอกจากนีย้ งั พบรองรอยของอิทธิพลศรีวชิ ยั
ทีป่ รากฏบนโบราณสถาน โบราณวัตถุ เกีย่ วกับศาสนาเทานัน้ มิไดเขามาครอบครอง
ดิ น แดนแต อ ย า งใด และคงจะเข า มาทางใต ต ามเส น ทางที่ ส มณทู ต เคยใช เ มื่ อ
หลายศตวรรษทีแ่ ลว (Jean Boisselier, 2508)

ศาสตราจารยฌอ็ ง บัวเซอลิเยร กำลังขุดแตงโบราณสถานหมายเลข ๑ เมืองโบราณอทู อง
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ตอมา ศาสตราจารยฌ็อง บัวเซอลิเยร (Jean Boisselier, 2509) ไดเสนอ
บทปาฐกถาพิเศษเรื่อง ความรูใหมเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยโบราณแหงประเทศไทย
ซึ่งศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิสกุล เก็บความมาและนำเสนอเปนบทความ
เรือ่ ง ทฤษฎีใหมเกีย่ วกับสถานทีต่ งั้ อาณาจักรฟูนนั ในป พ.ศ. ๒๕๐๙ บทความนีเ้ ริม่ ตน
จากการตั้ ง คำถามเกี่ ย วกั บ การขาดหายไปของประวั ติ ศ าสตร ไ ทยในช ว งก อ น
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ โดยใหเหตุผลวาเกิดขึ้นจากการที่จีนเปลี่ยนเสนทางคาจึงบันทึก
เฉพาะประเทศที่ตนติดตอคาขายทางทะเลและประเทศที่สงคณะทูตหรือเครื่องราช
บรรณาการให อีกทั้งจารึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงนี้ที่พบก็ลวนเปนจารึกภาษาธรรม
เนือ่ งในพระพุทธศาสนา เนือ่ งจากพระราชามงุ บำเพ็ญกุศลมากกวาสรรเสริญพระเกียรติ
ของพระองคเอง
ศาสตราจารยฌ็อง บัวเซอลิเยร ไดตั้งขอสมมุติฐานวา อาณาจักรฟูนันอาจ
ตั้งอยูในแถบลุมน้ำเจาพระยามากกวาที่จะเชื่อวาอยูในแถบปากแมน้ำโขง (เมืองออก
แกว) ตามความเชื่อเดิม โดยใหเหตุผลวาในแถบลุมน้ำโขงตอนปลายพบรองรอย
เมืองโบราณในวัฒนธรรมฟูนันเพียง ๓-๔ เมือง โดยเฉพาะเมืองออกแกว แตในลุม
น้ำเจาพระยาพบถึง ๑๕ เมือง (ในขณะนั้น) เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับ
การเพาะปลูกและมีรองรอยสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรอยู
เปนจำนวนมากแสดงใหเห็นวามีศนู ยกลางแหงวัฒนธรรมอันเกาแกหลายแหงทีม่ คี วาม
สัมพันธตดิ ตอกันและคงเจริญสืบมา นอกจากนีย้ งั มีววิ ฒ
ั นาการทางดานหลักฐานไมวา
จะเปนสถานโบราณวัตถุ เครื่องปนดินเผา สืบเนื่องจนถึงสมัยทวารวดีตอนปลาย ใน
ขณะที่ทางปากแมน้ำโขงไดหายขาดตอนไป นอกจากนี้ในบริเวณเมืองโบราณแถบลุม
แมน้ำเจาพระยายังพบรองรอยอิทธิพลอินเดียตัง้ แตสมัยอมราวดี (พุทธศตวรรษที่ ๙-๑๐)
สืบตอมาสมัยหลังคุปตะอยเู ปนจำนวนมาก (Jean Boisselier, 2509)
นายเขียน ยิม้ ศิริ (๒๕๐๙) ศิลปนชางปน ไดศกึ ษาประติมากรรมแบบพืน้ บาน
ที่พบในเมืองโบราณอูทอง ดวยวิธีการศึกษาคุณลักษณะงานปนและเปรียบเทียบ เพื่อ
พยายามทำความเขาใจถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนสมัยทวารวดี
อาทิ การไวทรงผม การแตงกายและเครื่องประดับเปนตน บนพื้นฐานความเขาใจที่วา
ประติมากรรมพื้นบานเปนงานที่แสดงออกถึงอิสระจากอิทธิพลของระบบการปกครอง
มีพื้นฐานมาจากชีวิตความเปนอยู ประเพณีพื้นบานที่สืบเนื่องกันมา ถึงแมจะมีฝมือ
หยาบ แตก็ดูเรียบงายมีชีวิตชีวาและอาจมีการแลกเปลี่ยนรูปแบบกันเองในทองถิ่น
สามารถจำแนกประติมากรรมพื้นบานที่พบในเมืองโบราณอูทองออกเปน ๔ กลุม คือ
รูปคน รูปสัตว รูปคนและรูปสัตว และรูปกินรี ซึง่ มีทงั้ ทีท่ ำจากปูนปน ดินเผา และทองคำ
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สรุปไดวา ชีวติ ความเปนอยแู ละประเพณีของชาวเมืองโบราณอทู องมีความคลายคลึง
กับชาวเมืองสุโขทัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของชาวอูทองกับชาวสุโขทัย
ในทางเชื้อชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๖ หรือกอนหนานั้น
(เขียน ยิม้ ศิร,ิ ๒๕๐๙)

นายเขียน ยิม้ ศิริ

นายมานิต วัลลิโภดม (๒๕๐๙) ไดศึกษาเมืองโบราณอูทอง และกลาวถึง
พระสันนิษฐานของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เกีย่ วกับเมืองโบราณอทู อง
วา เมืองโบราณอูทองเปนจุดสำคัญแหงหนึ่งของเสนทางคมนาคมระหวางหัวเมือง
ฝายใตและตะวันตกกับราชธานีในลุมแมน้ำเจาพระยามาแตโบราณกาล ลักษณะ
ภูมิประเทศของเมืองอูทองตั้งอยูใกลเชิงเขาที่ทอดยาวมาจากกาญจนบุรี โดยอาศัย
ลำน้ำจระเขสามพัน ลำหวยรากและลำหวยหางนาค เปนที่รับน้ำจากเทือกเขามา
หลอเลี้ยงเมืองในฤดูฝน และมีลำน้ำทาวาหรือแมน้ำสุพรรณบุรีเกาเปนแควในพื้นที่
ราบลุมรับน้ำจากทางเหนือมาหลอเลี้ยงเมืองไดตลอดทุกฤดูกาล จากการศึกษา
โบราณวัตถุทพี่ บสันนิษฐานวา เมืองโบราณอทู องเสือ่ มอำนาจลง ในราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๖-๑๗ แลวยายมาตั้งเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขึ้นใหมบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ
อำเภอเมือง มากกวาที่จะยายเมืองใหมไปตั้งที่ตำบลบานไรรถ เนื่องจากแหลงน้ำ
บริเวณนีเ้ ริม่ กันดารแหงแลงแลว หากแตมเี คาวานาจะยายไปตัง้ ทีเ่ มืองทีต่ ดิ กับลำน้ำ
บึงกระเทียมซึ่งมีความเปนไปไดมากกวา
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จากการพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะแบบอย า งประติ ม ากรรมและ
สถาปตยกรรมของเมืองโบราณอทู องกับเมืองโบราณคูบวั จังหวัดราชบุรี พบวาซากฐาน
เจดียทั้งแบบสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมที่เมืองโบราณอูทองเปนรุนหลังกวาเมืองโบราณ
คูบวั โบราณสถานและโบราณวัตถุทพี่ บในเมืองโบราณคูบวั นัน้ มีอายุทดั เทียมกับทีพ่ บ
ที่เมืองโบราณนครไชยศรีซึ่งเปนสมัยทวารวดีรุนแรก ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๓๐๐
การพบประติมากรรมแบบศิลปะอมราวดี แบบคุปตะ และแบบปาละ ทีเ่ มืองโบราณอทู อง
ที่มีขนาดเล็กและจำนวนเล็กนอยอาจจะเปนการนำเขามาจากตางประเทศ หลักฐาน
เหลานีจ้ ะนำมาเปนเกณฑหลักฐานในการวินจิ ฉัยได
จากการศึกษาหลักฐานเมืองโบราณอูทองขาดหายไปชวงเวลาพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๓-๑๖ ชวงเวลานีไ้ ดยา ยเมืองไปอยทู เี่ มืองโบราณนครไชยศรี เมือ่ ความสำคัญในทาง
การปกครองและเศรษฐกิจของเมืองอูทองยายเปลี่ยนไปอยูที่เมืองโบราณนครไชยศรี
ซึง่ อยใู กลทะเล เมืองอทู องมิไดถกู ละทิง้ รางไป แตเปลีย่ นฐานะเปนเมืองรอง เมืองโบราณ
อทู องคงถูกทำลายรางไปในสงครามครัง้ กองทัพของพระเจาอโนรธามังฉอ๑๗ กรุงพุกาม
ยกทัพไปลอมกรุงละโว (ลพบุร)ี เมือ่ พ.ศ. ๑๖๐๑ (มานิต วัลลิโภดม, ๒๕๐๙)
ตอมา หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (๒๕๐๙) ทรงสนพระทัยบทความเรื่อง
เมืองอูทอง ของนายมานิต วัลลิโภดม และทรงวิจารณวา ทรงไมเห็นดวยในเรื่องที่วา
ศิลปกรรมแบบอมราวดีที่พบ แมวาจะมีขนาดเล็กแตก็เปนภาพสลักนูนต่ำปนดวยปูน
ซึง่ แสดงใหเห็นวาตองเปนของทีท่ ำขึน้ ทีน่ เี่ พือ่ ใชประดับสถาปตยกรรม เหตุนจี้ งึ เปนของ
สำคัญทีบ่ ง วาอิทธิพลของศิลปะอมราวดีไดเดินทางเขามาถึงทีน่ นั้ และไมใชของทีน่ ำเขา
มาจากตางประเทศ ทัง้ นีร้ วมถึงพระพุทธรูปทีพ่ บ สันนิษฐานไดวา เมืองอทู องเปนเมือง
ทีม่ กี ารติดตอกับชาวอินเดียมาแลวตัง้ แตพทุ ธศตวรรษที่ ๗-๑๑ และเมืองอทู องเปนเมือง
เกากวาที่นครปฐมและอาจจะเกากวาที่คูบัวดวย และไดกลาวคัดคานวาผูรูบางทาน
ไมยอมเชื่อวาพระเจาอนุรุทธมหาราชแหงพมา ไดยกกองทัพเขามาตีดินแดนที่เปน
ประเทศไทยและไดอา งถึงงานเขียนของฌ็อง บัวเซอลิเยส ทีส่ นั นิษฐานวา เมืองโบราณ
อทู องอาจรางไปเพราะการสงครามสามเสาระหวางอาณาจักรหริภญ
ุ ชัย อาณาจักรละโว
และอาณาจักรนครศรีธรรมราช ในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ดังทีก่ ลาวไวในหนังสือจามเทวีวงศ
ชินกาลมาลีและมูลศาสนาก็ได (หมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศกุล, ๒๕๐๙)

๑๗

ปกครองพุกาม ตั้งแตป พ.ศ. ๑๕๘๙-๑๖๒๑
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เมืองโบราณนครไชยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
การศึกษาเกี่ยวกับเมืองโบราณนครไชยศรี จังหวัดนครปฐมนั้น
นับวามีเรือ่ งราวอยเู ปนจำนวนมาก เนือ่ งจากเปนเมืองทีน่ กั วิชาการทัง้ ชาว
ตางประเทศและชาวไทยสันนิษฐานวาเปนศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดี
มาตั้งแตเริ่มมีการศึกษาเรื่องทวารวดีในประเทศไทย เริ่มเมื่อครั้งสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) ยังทรงผนวชเปน
พระวชิรญาโณภิกขุ๑๘ ไดเดินทางมานมัสการพระเจดียใหญ๑๙ ในพื้ น ที่
มณฑลนครไชยศรี ในป พ.ศ. ๒๓๗๔ หลังจากนัน้ ในป พ.ศ. ๒๔๙๔ เมือ่
พระองคทรงขึ้นครองราชยเปนกษัตริยลำดับที่ ๔ ของกรุงรัตนโกสินทร
พระองคทรงโปรดเกลาฯใหบูรณะพระเจดียใหญ และเปนที่มาของการ
พบโบราณสถานโบราณวัตถุสมัยทวารวดีจำนวนมากภายในเมืองโบราณ
นครไชยศรี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๔
๑๘
๑๙

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๓
ตอมาไดรบั การสถาปนาเปนพระปฐมเจดีย
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ประมาณป พ.ศ. ๒๔๐๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระราช
นิพนธ เรื่อง พระปฐมเจดีย๒๐ ไดมีพระบรมราชวินิจฉัยใจความวา พระปฐมเจดียที่
เมืองนครไชยศรี มีตำนานกลาวถึงประวัติความเปนมาสองเรื่องซึ่งเชื่อไดยากเนื่องจาก
ไมสมเหตุผล หากการจะศึกษาพระปฐมเจดียอ ยางแทจริงตองศึกษาจากภูมสิ ถานและ
หลักฐานที่เหลืออยู ซึ่งจากการที่พระองคเคยเดินทางไปนมัสการและทอดพระเนตร
พระปฐมเจดียมาหลายครั้ง ทำใหพระองคแนพระราชหฤทัยวา พระปฐมเจดียองคนี้
ไมไดสรางขึ้นโดยเจานายใหญโตเพียงผูหนึ่งผูเดียวและไมไดสรางขึ้นในคราวเดียวดัง
ที่ตำนานทั้งสองเรื่องกลาว สังเกตไดจากกองอิฐขนาดใหญที่เปนฐานของพระเจดียนั้น
ไมใชฐานของพระปรางคหากแตเปนองคพระมหาสถูปเจดียของโบราณในครั้งแรกตั้ง
พระพุทธศาสนาเหมือนกับพระสถูปารามเจดียที่กรุงอนุราธบุรีในประเทศลังกา สวน
พระปรางคนนั้ เปนของทีท่ ำขึน้ ภายหลังจากทีพ่ ระสถูปใหญพงั ลงมาแลว ทำใหทราบวา
เมืองนครไชยศรีตอ งเปนเมืองใหญมาแตสมัยโบราณจึงเปนทีป่ ระดิษฐานพระมหาสถูป
เจดียใ หญนจี้ งึ ทรงปรารถนาทีจ่ ะบูรณปฏิสงั ขรณใหคงรูปเดิมและทำใหมผี คู นมานับถือ
ใหมาก เนือ่ งจากทรงเชือ่ วาพระเจดียใ หญแหงนีเ้ ปนทีบ่ รรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจา
อยางแนนอน๒๑ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั , ๒๕๐๖: ๖๒-๖๕)

โดยมีหมายเหตุตอนทายเรือ่ งวาทรงพระราชนิพนธคา งอยู และไมไดระบุวา ทรงพระราชนิพนธขนึ้ เมือ่ ใด สันนิษฐานวา
อยูในชวงป พ.ศ. ๒๓๙๖-๒๔๐๑ ทั้งนี้เนื่องจากขอความในพระราชนิพนธสิ้นสุดเหตุการณลงที่โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยา
มหาประยูรวงศเปนแมกองในการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ในป พ.ศ. ๒๓๙๖ เพราะฉะนั้นตองนิพนธขึ้นหลังเหตุการณ
ดังกลาว แตคงไมกอ นไปกวาป พ.ศ. ๒๔๐๑ เนือ่ งจากในปนมี้ หี มายรับสัง่ เรือ่ งประกาศแผพระราชกุศลใหพระบรมวงศศานุวงศ และ
ขาทูลละอองฯ ชวยปลูกสรางวัดพระปฐมเจดียของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่มีเนื้อหาคลายกับพระราชนิพนธ
เรือ่ งพระปฐมเจดีย เปนแตเพียงเนือ้ หาในหมายรับสัง่ มีความกระชับกวา ซึง่ คงเปนการสรุปใจความมาพระราชนิพนธนนั่ เอง (ดูเพิม่ เติม
ในอารยะหญิง ศรัณพฤฒิ, ๒๕๓๔:๓๓-๓๔)
๒๑
ตามดูตนฉบับไดจาก จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ เลขที่ ๘๔/๑
๒๐
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สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ

ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๐๗ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ ทรงนิพนธเรือ่ ง พระปฐมเจดีย ขึน้ ซึง่ เปนชวงเวลาหลังจาก ดร.จอหน สไควร
(Dr. John Squire) ชาวอังกฤษ ไดนำพระพิมพและใบพระศรีมหาโพธิจ์ ากเมืองพุทธคยา
ประเทศอินเดีย เขามาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ ทรงกลาวถึงเหตุผลทีท่ ำใหเชือ่ วา พระปฐมเจดียเ ปนของเกาจริงนัน้ มี ๔ ประการ คือ
๑. พระเจดียและลวดลายประดับมีลักษณะเกาจนไมมีคนรูจัก
๒. พบโบราณสถานและโบราณวัตถุในเมืองนครปฐมเปนจำนวนมาก
๓. พบพระพิมพปางตางๆ ทีด่ า นหลังมีอกั ษรโบราณกำกับไว
๔. อักษรโบราณที่กำกับไวเปนภาษามคธเกาคนอานไมออก
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และยังทรงกลาวพรรณนาถึงปาฏิหาริยของพระบรมสารีริกธาตุจากพระปฐมเจดีย เมือ่ ครัง้ ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั ขณะยังทรงพระผนวชเปน
พระวชิรญาโณภิกขุ ในป พ.ศ. ๒๓๗๔ ทรงสันนิษฐานวา พระบรมสารีรกิ ธาตุดงั กลาว
ไดประดิษฐานตัง้ แตครัง้ สมัยพระเจาอโศกมหาราช ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากพระองคไดเปรียบเทียบ
พระพิมพที่จารึกอักษรโบราณที่พบที่พระปฐมเจดียกับพระพิมพซึ่ง ดร.จอหน สไควร
(Dr. John Squire) นำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดียมีลกั ษณะแบบเดียวกัน อีกทัง้
อักษรทีจ่ ารึกก็เขียนคาถาเย ธัมมา เชนเดียวกันและมีอายุกวาสองพันปตรงกับยุคสมัย
พระเจาอโศกมหาราชเชนกันและยังไดอธิบายเกีย่ วกับคาถาทีจ่ ารึกบนพระพิมพใหเปน
ทีเ่ ขาใจ นอกจากนีย้ งั กลาววา บริเวณทีป่ ระดิษฐานพระปฐมเจดียเ คยเปนเมืองใหญโต
และไดกลายเปนเมืองรางไปกอนสมัยอยุธยาหลายรอยป จนกระทั่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยาไดมาตั้งเมืองขึ้นใหม เรียกวา เมืองนครไชยศรี๒๒ (สมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ, ๒๕๐๖: ๗๐-๘๑)

ดร. จอหน สไควร (Dr. John Squire)

๒๒

ตามดูตน ฉบับไดจาก จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๔ เลขที่ ๒๒๕
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั ทรงพระราชนิพนธเรือ่ ง แผนศิลา ศิลา
จารึกที่ศาลเจาพระปฐมเจดีย๒๓ โดยทรงพระราชวินิจฉัยมีใจความวา แผนอิฐจารึก
อักษรนี้ขุดไดบริเวณพระปฐมเจดีย อานจารึกเปนคาถาไดวา เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา
เตสํ เหตุ ตถาคโต อาห เตสฺจ โย นิโรโธ เอวํ วาที มหาสมโณ โดยพบทัง้ บนแผนศิลา
แผนอิฐ หลังพระพิมพและฐานพระพิมพ ซึ่งเหมือนกับจารึกบนพระพิมพที่ ดร.จอหน
สไควร (Dr. John Squire) นำมาเพือ่ ทูลเกลาฯ ถวายพระองคพรอมกับใบพระศรีมหาโพธิ์
ผิดกันอยแู คเพียงบางคำ จึงสืบความไดวา พระปฐมเจดียน นี้ า จะสรางขึน้ ในสมัยพระเจา
อโศกมหาราชของประเทศอินเดีย ไดแจกพระบรมธาตุไปในเมืองนานาประเทศทีน่ บั ถือ
พระพุทธศาสนา เพือ่ ใหสรางพระสถูปเจดียไ วเปนทีส่ กั การบูชา ซึง่ ตรงกับป พ.ศ. ๒๑๘
สวนคาถาทีจ่ ารึกนัน้ แปลออกมาไดความวา เปนพระปฏิจจสมุปบาทยออยางหนึง่ และ
เปนพระอริยสัจสีย่ อ ไวอยางหนึง่ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั , ๒๔๗๒: ๖-๘)
ในป พ.ศ. ๒๔๕๒ เจาพระยาทิพากรวงศ (ขำ บุนนาค) เปนบุคคลสำคัญใน
การบูรณปฏิสงั ขรณพระปฐมเจดีย๒๔
 แตงหนังสือเรือ่ ง พระปฐมเจดีย เพือ่ จำหนายใหกบั
ผมู านมัสการพระปฐมเจดียไ ดรเู รือ่ งราวโบราณ โดยเปนการเรียบเรียงประวัตคิ วามเปน
มาของพระปฐมเจดียต งั้ แตแรกสราง สาเหตุแหงการบูรณะปฏิสงั ขรณในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั รวมถึงการรวบรวมเรือ่ งราวจากเอกสารทางราชการตาง ๆ
อาทิ จดหมายเหตุ หมายรับสัง่ สารตรา เปนการเสนอโดยอางพระราชดำริและพระบรม
ราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว นอกจากนี้ยังไดทำการสืบคน
ตำนานเกี่ ย วกั บ พระปฐมเจดี ย ม าเรี ย บเรี ย งและรวบรวม (เจ า พระยาทิ พ ากรวงศ
(ขำ บุนนาค, ๒๕๐๖: ๘๒-๑๐๐) เรือ่ งพระปฐมเจดียข องเจาพระยาทิพากรวงศนี้ นับเปน
หนังสือที่รวบรวมองคความรูเรื่องพระปฐมเจดียมากที่สุดเรื่องหนึ่งในปจจุบัน

พระราชนิพนธเรือ่ งนี้ คือ พระบรมราชาธิบาย จารึกทีอ่ ยใู ตพระพุทธไสยาสน เปนภาษาไทยและภาษาบาลี
ทานไดทมุ เทแรงใจแรงกายในการบูรณะปฏิสงั ขรณพระปฐมเจดียจ นวาระสุดทายของทาน (ศึกษาประวัตเิ จาพระยา
ทิพากรวงศไดจาก อเนก นาวิกมูล.เจาพระยาทิพากรวงศ (ขำ บุนนาค) เสนาบดีนักปราชญ. กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๐)
๒๓
๒๔
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เจาพระยาทิพากรวงศ (ขำ บุนนาค)

ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๗ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงนิพนธคำอธิบายพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๑ ซึง่ เปนคำอธิบาย
ประกอบเพิ่มเติมในเรื่องพงศาวดารสยามประเทศตอนตน ที่กลาวถึงพระปฐมเจดีย
และเมืองนครปฐม ในประเด็นที่วิเคราะหวาพระปฐมเจดียเปนพระเจดียวิหารฝาย
พระพุทธศาสนาที่เกาแก โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศพงศาวดารลังกา
ที่กลาวถึงการเผยแพรพระพุทธศาสนาของพระสมณทูตจากอินเดียมายังสุวรรณภูมิ
ประเทศ ทัง้ นีท้ รงเชือ่ วาเมืองนครปฐมเปนเมืองใหญในสุวรรณภูมปิ ระเทศทีไ่ ดรบั การเผยแพร
พระพุทธศาสนาจากพระสมณทูตที่เดินทางมา เนื่องจากพบหลักฐานทางโบราณคดีที่
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เกีย่ วของเปนจำนวนมาก โดยทรงอางถึงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั ทีไ่ ดทรงจารึกไวทพี่ ระปฐมเจดีย (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,๒๕๐๕: ๑-๗๓)
การศึกษาทางดานวิชาการโบราณคดีเมืองโบราณนครไชยศรีเกิดขึน้ ในระหวาง
ป พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๓ เมื่อ ปแอร ดูปองต (Pierre Dupont,1959) นักโบราณคดี
ชาวฝรัง่ เศสไดเขามาทำการขุดแตงโบราณสถานวัดพระเมรุและเจดียจ ลุ ประโทนซึง่ เปน
สถาปตยกรรมทีม่ รี ปู แบบศิลปะแบบทวารวดีทพี่ บในจังหวัดนครปฐม ภายใตการควบคุม
ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ จากการศึกษาสรุปไววา เมืองโบราณนครไชยศรีเคยเปน
ศูนยกลางทางศาสนาและการเมืองของชาวมอญแถบลุมแมน้ำเจาพระยา โดยตั้งขอ
สังเกตวาแผนผังของโบราณสถานวัดพระเมรุอาจเปรียบไดกับพุทธสถานปหรรปุระ
เมืองไมนานตี แควนเบงกอล ประเทศอินเดียและมีลกั ษณะเหมือนแผนผังวิหารอนันทเจดีย
เมืองพุกาม ประเทศพมา สวนโบราณสถานเจดียจ ลุ ประโทนนัน้ มีลกั ษณะเหมือนเจดีย
กกู ดุ วัดจามเทวี จังหวัดลำพูนและสัตตมหาสถานทีป่ ระเทศลังกา

ปแอร ดูปองต (Pierre Dupont) และคณะผวู า ราชการจังหวัดนครปฐมทีม่ าเยีย่ ม
ขณะทำการขุดคนเจดียจุลประโทณ
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ผลงานการศึกษาของ ปแอร ดูปองต ในครัง้ นี้ ไดทำใหอาณาจักรทวารวดีเปน
ทีร่ จู กั วาเปนอาณาจักรมอญทีย่ งิ่ ใหญและมีอทิ ธิพลแพรไปในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย
นับเปนยุคเริ่มตนของการคนควาวิจัยที่เปนพื้นฐานของการศึกษาทางดานรูปแบบใน
ยุคหลังตอมา โดยในป พ.ศ. ๒๔๙๖ ปแอร ดูปองต ไดเสนอเปนวิทยานิพนธ และผลงาน
ไดรบั การตีพมิ พในป พ.ศ. ๒๕๐๘ ในชือ่ L’Archeologie Mone de Dvaravai.
ตอมาในประมาณป พ.ศ. ๒๔๘๓ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ
หนังสือเรื่องนิทานโบราณคดี เมื่อครั้งเสด็จไปประทับที่เกาะปนังในชวง พ.ศ. ๒๔๗๖๒๔๘๕ โดยมีจดุ มงุ หมายเพือ่ บันทึกเรือ่ งราวเกา ๆ ซึง่ เปนเกร็ดนอกพงศาวดารทีพ่ ระองค
ทรงศึกษาดวยพระองคเอง เรือ่ งคนเมืองโบราณซึง่ เปนเรือ่ งที่ ๑๘ ทีก่ ลาวถึงเมืองโบราณ
อูทอง ทรงมีขอสรุปวาเมืองโบราณนครไชยศรีที่บริเวณพระปฐมเจดียนั้นเปนราชธานี
ของประเทศทวารวดี เพราะเปนเมืองที่ตั้งอยูระหวางแมน้ำสองสายมาบรรจบกันและ
อยูใกลปากทางออกทะเล พบหลักฐานเปนโซและสมอเรือเดินทะเลที่ตำบลธรรมศาลา
เปนสิ่งยืนยัน โดยมีเมืองโบราณอูทองเปนเมืองรวมสมัยกับเมืองโบราณนครไชยศรี
(สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ๒๕๓๙: ๓๕๙-๓๖๘)
ในป พ.ศ. ๒๔๘๖ ตรี อมาตยกุล ไดเขามาสำรวจภูมศิ าสตรของเมืองโบราณ
นครไชยศรี ตามพระดำริของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จากการสำรวจครัง้ นีจ้ งึ ไดเขียน
บทความเรือ่ ง นครปฐมไมใชเมืองดอน๒๕ จุดมงุ หมายในงานเขียนเรือ่ งนี้ เพือ่ การศึกษา
คนควาหาหลักฐานโดยศึกษาจากสภาพภูมศิ าสตร ดวยการการสำรวจลำน้ำเพือ่ ยืนยันวา
ในอดีตเมืองโบราณนครไชยศรีหรือเมืองนครปฐมในปจจุบนั ไมใชเมืองในทีด่ อน หากแต
เปนเมืองในที่ลุมน้ำ แตเมื่อเวลาผานไปแมน้ำเปลี่ยนทางเดินทำใหบริเวณนี้ตื้นเขิน
เกิดเปนทีด่ อน และไดมขี อ สรุปวาเมืองโบราณนครไชยศรีเปนราชธานีของสุวรรณภูมิ และ
เปนราชธานีสบื ตอมาจนถึงสมัยทวารวดี (ตรี อมาตยกุล, ๒๔๙๒)

๒๕

เสนอใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงตรวจสอบและแกไขตนฉบับ
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ในป พ.ศ. ๒๕๐๗ ธนิต อยโู พธิ์ ไดเขียนบทความเรือ่ ง พระพุทธรูปศิลาขาวสมัย
ทวารวดี บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสืบคนหาแหลงที่มาและรูปแบบของพระพุทธรูป
ศิลาสีขาวจำนวน ๕ องค ซึง่ พบชิน้ สวนกระจัดกระจายอยใู นจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีขอ สรุปวาพระพุทธรูปศิลาขาวดังกลาวทัง้ หมดมาจากโบราณสถานวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม (อยนู อกเมืองโบราณนครไชยศรีทางดานทิศตะวันตก
ไมมากนัก) เนือ่ งจากพบพระพุทธรูปศิลาขาวเต็มองคทโี่ บราณสถานวัดพระเมรุองคหนึง่
พบสวนฐานบัวรองพระบาทจากการขุดคนทีโ่ บราณสถานวัดพระเมรุ และพบหลักฐาน
อีกหลายชิน้ ทีบ่ ริเวณพระปฐมเจดียซ งึ่ เกิดจากการขนยายไปจากโบราณสถานวัดพระเมรุ
(ธนิต อยโู พธิ,์ ๒๕๐๗)

ธนิต อยโู พธิ์

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๘ เริม่ มีการศึกษาใน
เรื่องลวดลายในสมัยทวารวดีมากขึ้น โดยเฉพาะใน
กลมุ ประติมากรรมหินสลักรูปธรรมจักร ธนิต อยโู พธิ์
จึงไดศกึ ษาคนควาและเรียบเรียงหนังสือเรือ่ ง ธรรมจักร
จากขอมูลหลักฐานโบราณวัตถุที่เปนประติมากรรม
หินรูปธรรมจักรที่พบตามเมืองโบราณสมัยทวารวดี
หลายแหง เชน เมืองโบราณนครไชยศรี เมืองโบราณ
อทู อง เมืองโบราณซับจำปาเปนตน พรอมกันนีย้ งั ได
กลาวถึงจารึกที่พบบนธรรมจักรและประติมากรรม
กลมุ อืน่ เชน ดินเผา และปูนปน อันมีลวดลายสมัย
ทวารวดีประดับตกแตง โดยกลาวถึงธรรมจักรทีพ่ บใน
เมืองโบราณนครไชยศรีเปนหลักเนื่องจากพบเปน
จำนวนมากที่สุด ธนิตกลาวถึงธรรมจักรในมุมมอง
ดานความหมายประติมานวิทยาและลักษณะรูปแบบ
ของงานศิลปกรรมของธรรมจักรชิ้นตาง ๆ พรอม
ทัง้ บันทึกถึงแหลงทีม่ าของการคนพบธรรมจักรเหลานัน้
และไดมีการกลาวถึงการเปรียบเทียบลวดลายบน
ธรรมจักรที่พบในประเทศไทย กับลวดลายในศิลปะ
คุปตะและหลังคุปตะของประเทศอินเดีย (ธนิต อยโู พธิ,์
๒๕๐๘)

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

[67]

ในป พ.ศ. ๒๕๐๙ ศรีศกั ร วัลลิโภดม ไดเขียนบทความเรือ่ ง นครปฐมอยทู ไี่ หน
กลาวถึงลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของเมืองโบราณนครไชยศรี ดวยภาพถาย
ทางอากาศจนพบที่ตั้งของเมืองโบราณนครไชยศรี ทำใหทราบวาโบราณสถานเจดีย
พระประโทณเจดียเ ปนศาสนสถานทีอ่ ยใู นตำแหนงกลางเมืองโบราณ สำหรับพระปฐมเจดียน นั้ อยนู อกเมืองโบราณไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒ กิโลเมตร และยังไดขอ สรุปวา
เมืองโบราณนครไชยศรีเปนเมืองทีส่ ำคัญถึงขัน้ เปนราชธานีของแควนใดแควนหนึง่ ในลมุ
แมน้ำเจาพระยาในราวปพ.ศ. ๑๒๐๐-๑๗๐๐ (ศรีศกั ร วัลลิโภดม, ๒๕๒๐:๙๗-๑๑๐)

รองศาสตราจารยศรีศกั ร วัลลิโภดม

ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ อมราลักษณ ทรัพยสคุ นธ ไดศกึ ษาวิวฒ
ั นาการของลวดลาย
บนธรรมจักรสมัยทวารวดี (กลาวถึงกลมุ ประติมากรรมธรรมจักรในดานความเปนมาและ
ความหมาย รวมถึงลวดลายบนธรรมจักรในสมัยทวารวดีทพี่ บในประเทศไทย ไดรวบรวม
ความเปนมาของธรรมจักรตัง้ แตสมัยคันธาระ อมราวดี และคุปตะ ของอินเดีย ซึง่ แตละ
ยุคมีรูปแบบที่เปนภาพนูนต่ำและนูนสูงแตในประเทศไทยเปนธรรมจักรลอยตัว ซึ่งเปน
ประเทศเดียวในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยพบเปนจำนวนมากทีเ่ มืองโบราณ
นครไชยศรี)
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การจำหลักลวดลายบนธรรมจักรสามสวน คือ ลายจำหลักทีว่ งดุมลอ ลายจำหลัก
ที่กำ และลายจำหลักที่กง ไดศึกษาวิวัฒนาการของลวดลายบนธรรมจักรในวิธีการเชิง
เปรียบเทียบกับศิลปะอินเดีย ผลจากการศึกษาพบวาธรรมจักรสมัยทวารวดีที่พบใน
ประเทศไทยแบงไดเปน ๔ สมัย และลวดลายบนธรรมจักรมีความคลายคลึงกับลาย
สมัยคุปตะลงมาจนถึงสมัยปาละของอินเดีย มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕
(อมราลั ก ษณ ทรั พ ย สุ ค นธ , ๒๕๑๕) การศึ ก ษาเรื่ อ งลวดลายบนธรรมจั ก รของ
อมราลักษณนี้ เปนการศึกษาเพียงลวดลายบนธรรมจักรบางชิ้นเทานั้นซึ่งใชหลักฐาน
เพียงจำนวนนอยและยังขาดหลักฐานทีส่ ำคัญตาง ๆ อีกมาก เชน ลวดลายบนแทนฐาน
ธรรมจักร เสาธรรมจักร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากหลักฐานธรรมจักรในขณะนัน้ มีจำนวนนอย
ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ นันทนา ชุติวงศ เสนอบทความเรื่อง ภาพชาดกที่เจดีย
จุลประโทณ เพือ่ โตแยงและเพิม่ เติมขอสังเกตบางประการในงานเรือ่ ง พุทธศาสนนิทาน
ที่เจดียจุลประโทณ ของ พิริยะ ไกรฤกษ ที่กลาววาภาพเลาเรื่องที่เจดียจุลประโทณ
ทัง้ หมดนัน้ สรางขึน้ พรอมกันในระหวางกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ซึง่ ไดรบั แรงบันดาลใจ
จากพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาท ซึง่ เปนนิกายฝายหินยานนิกายหนึง่ ทีแ่ พรหลายอยู
ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย นันทนา มีความคิดเห็นวา การตีความภาพเลาเรื่อง
สวนใหญมคี วามเห็นตรงกับ พิรยิ ะ ไกรฤกษ แตมขี อ สังเกตบางประการคือ ในแผนภาพ
หมายเลข ๒๓ ซึง่ ดร.พิรยิ ะเชือ่ วา เปนภาพเลาเรือ่ งสุปารคะหรือสุปารกะนัน้ อาจเปน
ภาพเลาเรือ่ งชาดกทีเ่ กีย่ วกับการเดินทางทางเรือเรือ่ งอืน่ ๆ เชน สมุททวาณิชชาดก ก็เปนได
เนื่องจากภาพนี้ไมแสดงรายละเอียดใด ๆ ซึ่งองคประกอบภาพนี้คลายคลึงกับภาพ
เลาเรื่องสมุททวาณิชที่มงคลเจดียในเมืองพุกามมาก
ภาพหมายเลข ๓๐ และ ๓๑ ซึง่ พิรยิ ะ ไกรฤกษ เชือ่ วา เปนภาพเลาเรือ่ งศยามกะ
หรือสุวรรณสาม ทัง้ สองภาพนัน้ ภาพหมายเลข ๓๐ นาจะเปนภาพเลาเรือ่ งวิศวันตระหรือ
เวสสันดรชาดกมากกวา ซึง่ มีเลาอยใู นทัง้ วรรณคดีสนั สกฤตเรือ่ งชาตกะมาลาและในที่
ประชุมชาดกทางภาษาบาลี เนือ่ งจากบุคคลทัง้ สามในภาพนีไ้ มสวมเครือ่ งประดับเพราะ
ทุกคนถือเพศนักบวช แสดงตอนเวสสันดรกำลังประทานนางชายาใหกับทาวสักกะ
เทวราชซึง่ จำแลงเปนพราหมณมาขอ ภาพเลาเรือ่ งนีท้ ำคลายกับภาพสลักบนซมุ ประตู
พระสถูปที่สาญจีในประเทศอินเดีย และบนหินสลักใบเสมาที่พบในภาคอีสานของ
ประเทศไทย รวมทัง้ ในประเทศกัมพูชา
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ชิน้ สวนรูปบุคคลบนหลังมาซึง่ พิรยิ ะ ไกรฤกษ เชือ่ วา มีเลาอยใู นวรรณคดีภาษา
สันสกฤต ก็มปี รากฏอยใู นประชุมชาดกภาษาบาลีดว ย ภาพราชสำนักซึง่ พิรยิ ะ ไกรฤกษ
เชื่อวา อาจเลาเรื่องจูลธัมมะปาละชาดกก็อาจจะเปนเรื่องของพระเจาสุรูปะเนื่องจาก
รายละเอียดของภาพแสดงชัดเจน และคลายคลึงกับจิตรกรรมฝาผนังที่เมืองกิซิล
ในภาคกลางของทวีปเอเชีย และภาพสลัก ณ บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย ภาพหมายเลข
๗๐ เปนภาพบุรุษขี่สัตวสี่เทารูปรางประหลาดแบบสัตวผสมกันซึ่ง พิริยะ ไกรฤกษ
เชือ่ วา เปนภาพประดับธรรมดาไมใชภาพเลาเรือ่ งนัน้ นาจะเปนภาพเลาเรือ่ งศรภะชาดก
หรือสรภะมิคะชาดกซึ่งยังมีปรากฏอยูในวรรณคดีสันสกฤตเรื่อง ธาตกชาดก และในที่
ประชุมชาดกภาษาบาลี

เจดียจุลประโทณ

ภาพเลาเรื่องชาดก
ที่ฐานเจดียจุลประโทณ
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ภาพเลาเรื่องที่เจดียจุลประโทณนี้ พิริยะ ไกรฤกษเชื่อวาสวนมากมีเลาอยูใน
อวทานมาลาหรือประชุมอวทานฉบับตาง ๆ ของนิกายสรรวาสติวาทเกือบทัง้ สิน้ แตเมือ่
พิจารณาถึงทีม่ าของนิทานอวทาน สวนใหญเปนเรือ่ งทีเ่ ขียนขึน้ ตามอยางและเคาโครง
ของฉบับเกาแก ซึ่งมีปรากฏอยูทั่วไปมากมายหลายนิกาย ซึ่งอายุอันเกาแกและความ
แตกตางกันในลัทธิของวรรณกรรมดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นไดชัดวาพุทธศาสนนิทาน
ที่ปรากฏที่เจดียจุลประโทณนั้น มิไดเปนนิทานของพวกสรรวาสติวาทหรือนิกายหนึ่ง
นิกายใดโดยเฉพาะ นิทานเหลานี้มีตนกำเนิดอยูในสมัยกอนที่พระพุทธศาสนาจะได
แตกแยกออกเปนหลายตอหลายนิกาย

รองศาสตราจารย ดร.พิรยิ ะ ไกรฤกษ

ทั้ ง นี้ พุ ท ธศาสนนิ ท านที่ พ บที่ เ จดี ย
จุลประโทณนัน้ สมควรจะเรียกวา ชาดก เพราะ
ทุกเรือ่ งเปนเรือ่ งขององคพระพุทธเจาศากยมุนี
ในอดีตชาติ มิใชเรือ่ งราวของผอู นื่ และไมเห็น
ดวยในทฤษฎีของ พิริยะ ไกรฤกษ ในเรื่ อ ง
ความแพรหลายของนิกายสรรวาสติวาทใน
อาณาจักรทวารวดี เชน นิทานชาดกทีป่ รากฏ
ที่ เ จดี ย จุ ล ประโทณ เนื่ อ งจากนิ ท านชาดก
ดังกลาวเปนที่รูจักกันทั่วไปในประเทศอินเดีย
มาตั้งแตครั้งดึกดำบรรพ และแพรหลายเปน
หนังสือชุมนุมนิทาน หลายตอหลายฉบับใน
สมัยตาง ๆ กัน ซึง่ ไดแพรหลายในภาคตาง ๆ
ของประเทศอิ น เดี ย และประเทศใกล เ คี ย ง
อยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๓ และในชวา
ภาคกลางราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ ดังนั้น
เรื่องชาดกที่พบที่จุลประโทณ จึงมิอาจเปน
หลักฐานในการกำหนดอายุหรือกำหนดลัทธิ
ศาสนาของโบราณสถานแหงนี้ได ขอเท็จจริง
ประการเดียวซึ่งเราอาจไดจากชาดกเหลานี้
ก็คือ การยืนยันถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของ
ประเทศอินเดียทางเหนือไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยทางออมทีไ่ ดแพรหลายเขามาสอู าณาจักร
ทวารวดี
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ในดานการกำหนดอายุนนั้ ไมเห็นดวยกับอายุเวลาที่ พิรยิ ะ ไกรฤกษ กำหนดไว
ซึ่งเกาเกินไป เนื่องจากภาพเลาเรื่องเหลานี้ แสดงถึงลักษณะของศิลปะทวารวดีแบบที่
เจริญเต็มทีแ่ ลว อิทธิพลและแบบอยางทางศิลปะทีท่ วารวดีไดรบั มาจากอินเดียไดมกี าร
เขารวมตัวผสมผสานและกลมกลืนเขากับรสนิยมของทองถิ่นทวารวดี ภาพเลาเรื่อง
เหลานี้มีลักษณะงาย ๆ แตก็มีชีวิตจิตใจดวยลักษณะพิเศษของตนเองซึ่งทำใหเชื่อวา
ภาพเหลานี้ ปนโดยนายชางพื้นเมืองผูมีความสามารถและความเขาใจอันลึกซึ้งทั้งใน
ศิลปะแบบประเพณีของตน จึงเชือ่ วาภาพชาดกทีจ่ ลุ ประโทณเจดียท งั้ หมดทีพ่ บนี้ นาจะมี
อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ซึง่ เปนระยะทีศ่ ลิ ปะทวารวดี
ไดมวี วิ ฒ
ั นาการถึงจุดสมบูรณ อิทธิพลทางอารยะธรรมจากภาคเหนือของประเทศอินเดีย
ซึง่ เปนทีม่ าของประชุมนิทานฉบับภาษาสันสกฤตทีเ่ ปนทีร่ จู กั กันอยใู นทวารวดีกน็ า จะเปน
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน ซึง่ รงุ เรืองอยใู นภาคเหนือของประเทศอินเดีย
และไดแพรหลายเขามาปรากฏอยทู วั่ ไปในเอเชียอาคเนย ตัง้ แตราวกลางพุทธศตวรรษที่
๑๒ และชัดเจนขึน้ ในพุทธศตวรรษที่ ๑๓
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ศรีศกั ร วัลลิโภดม ไดเสนอบทความเรือ่ ง นครไชยศรี
ซึง่ เปนการนำเอาหลักฐานทางดานโบราณคดีภมู ศิ าสตรมาใชดว ยการศึกษารองรอยของ
ชุมชนโบราณ เพือ่ หาลักษณะพืน้ ทีท่ ตี่ งั้ ของเมืองโบราณนครไชยศรี สำรวจรองรอยของ
ลำน้ำ รูปแบบงานศิลปกรรม และลักษณะชัน้ ดิน รวมถึงภาพถายทางอากาศ การศึกษา
ครั้งนี้เปนการตีความหลักฐานภูมิศาสตรเพื่อพยายามทำความเขาใจพัฒนาการของ
ชุมชนโบราณ โดยสรุปเปนแนวคิดวา การที่เมืองโบราณนครไชยศรีเปนเมืองที่มีความ
ใหญโตและปรากฏงานศิลปกรรมมากมายนัน้ ไมไดแสดงถึงความสำคัญของรัฐในฐานะ
เมืองหลวง เพราะขอบเขตของรัฐใด ๆ ไมอาจกำหนดไดแนนอน และจากลักษณะรูปแบบ
ของงานศิลปกรรมที่มีความคลายคลึงกันนั้น ไมสามารถตีความไปถึงการมีอำนาจ
ทางการเมืองของสังคมนัน้ ๆ ได หากแตรปู แบบงานศิลปกรรมทีเ่ หมือนกันนัน้ จะแสดงถึง
ความสัมพันธกนั ในทางวัฒนธรรม (ศรีศกั ร วัลลิโภดม, ๒๕๒๕)
ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ ธิดา สาระยา เขียนบทความเรือ่ ง การกอตัวของรัฐในลมุ น้ำ
ทาจีน-แมกลอง: พัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองนครปฐม ศึกษาจากหลักฐาน
ทางโบราณคดี บทความนี้ปรับปรุงมาจากรายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการของรัฐใน
ภาคพื้ น ทวี ป สยาม พุ ท ธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘ ซึ่ ง จากการศึ ก ษาทำให ไ ด ข อ สรุ ป ว า
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เมืองโบราณนครไชยศรีเปนเมืองศูนยกลางทีเ่ กิดขึน้ ใหมเมือ่ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมบริเวณลุมแมน้ำทาจีน-แมกลอง ซึ่งมี
เมืองโบราณในบริเวณใกลเคียงอันไดแก เมืองโบราณอทู อง เมืองโบราณคูบวั เปนเมือง
เครือขาย สวนเมืองโบราณนครไชยศรีเปนศูนยกลางและเปนเมืองทาทีส่ ำคัญ นอกจากนี้
ยังเปนศูนยกลางทางศาสนา ความเชือ่ และการเมือง(ธิดา สาระยา, ๒๕๓๑) การมอง
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตรของเมืองโบราณในลักษณะนี้ นับเปนการศึกษาประวัตศิ าสตร
ในแนววัฒนธรรมที่ปรากฏในงานเขียนของธิดา สาระยา อีกหลายเรื่องดวยกัน อาทิ
เมืองกอนรัฐ (Proto-state) สมัยทวารวดี หรือ (ศรี) ทวารวดี ประวัตศิ าสตรยคุ ตนของ
สยามประเทศ เปนตน
ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ สุธาชัย ยิม้ ประเสริฐ ไดกลาวถึงกำเนิดพระปฐมเจดีย ซึง่ เปน
องคทเี่ ห็นในปจจุบนั ทีส่ รางขึน้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั (รัชกาล
ที่ ๔) ดวยแนวความคิดทีว่ า พระปฐมเจดียเ ปนเจดียแ รกตัง้ พระพุทธศาสนา และนับตัง้ แต
นั้นมาพระปฐมเจดียไดกลายเปนเจดียที่สำคัญแหงหนึ่งของชาติ และบริเวณรอบ
พระปฐมเจดียไดพัฒนาขึ้นเปนชุมชนเมือง โดยสรุปวา การอธิบายเรื่องพระปฐมเจดีย
และการเกิดประวัตศิ าสตรนครปฐม เปนกระบวนการสรางมายาคติอยางหนึง่ ทีถ่ กู สรางขึน้
โดยเฉพาะมายาคติเกีย่ วกับความเปนพระเจดียแ รกสถาปนาพระพุทธศาสนา และความเปน
ราชธานีของเมืองนครปฐมโบราณ ซึ่งมายาคติเหลานี้ถูกสืบเนื่องโดยการอธิบายทาง
ประวัตศิ าสตรตอ กันมาจนถึงปจจุบนั (สุธาชัย ยิม้ ประเสริฐ, ๒๕๓๓)
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๔ อารยะหญิง ศรัณพฤฒิ จัดทำ
วิทยานิพนธเรือ่ ง ประวัตศิ าสตรนพิ นธเรือ่ งเมืองนครปฐม โดย
มุงทำการศึกษาคนควา รวบรวมขอสรุปประเด็นตาง ๆ ของ
งานเขียนประวัติศาสตรเกี่ยวกับเมืองนครปฐม นับตั้งแตเริ่ม
มีงานเขียนเรือ่ งเมืองนครปฐมจนถึงปจจุบนั โดยจะวิเคราะหถงึ
สาเหตุและอิทธิพลที่ทำใหขอสรุปของงานเขียนเกี่ยวกับเรื่อง
เมืองนครปฐมมีประเด็นทีห่ ลากหลายและแตกตางกันไป และ
ไดสรุปวาการศึกษาประวัติศาสตรเมืองนครปฐมในระยะแรก
เริ่มมุงศึกษาในแนวประวัติศาสตรชาติ ตอมาไดเปลี่ยนมา
ศึกษาในแนววัฒนธรรม ทำใหขอ สรุปแปรเปลีย่ นไป นักวิชาการ
ไดนำความรู แนวคิด ทฤษฎี ในวิชาการแขนงอืน่ ๆ มาใชศกึ ษา
สุธาชัย ยิม้ ประเสริฐ
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อยางหลากหลาย ทำใหประเด็นการศึกษาไดแตกแขนงออกไปทัง้ ทางประวัตศิ าสตรและ
โบราณคดี ซึ่งขอสรุปที่มีอยูในขณะนี้ไมใชขอสรุปที่ตายตัว เปนเพียงแงมุมหนึ่งของ
การศึกษาเทานัน้ (อารยะหญิง ศรัณพฤฒิ, ๒๕๓๔)
ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย กรมศิลปากร
ไดจัดพิมพหนังสือเรื่อง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย เพื่อประกอบการ
เขาชมโบราณวัตถุภายในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย โดยมีเนือ้ หากลาวถึง
ภาพรวมของประวัตศิ าสตรโบราณคดีทพี่ บในจังหวัดนครปฐมตัง้ แตสมัยกอนประวัตศิ าสตร
เรือ่ ยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร พรอมทัง้ แนะนำการจัดแสดงโบราณวัตถุของพิพธิ ภัณฑ
ที่แบงออกเปนสามสวน คือ สวนแรกแนะนำสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดนครปฐม
สวนทีส่ องแสดงเรือ่ งราวของศาสนาและความเชือ่ ของชุมชนในสมัยทวารวดี และสวนที่
สามแสดงถึงความรุงเรืองของเมืองโบราณนครไชยศรีหลังจากที่วัฒนธรรมทวารวดีได
เสือ่ มลง ในสวนทีก่ ลาวถึงวัฒนธรรมทวารวดีทเี่ มืองโบราณนครไชยศรีนนั้ ไดนำเสนอโดย
มองผานโบราณวัตถุทพี่ บในบริเวณเมืองโบราณ โดยเฉพาะกลมุ ประติมากรรมหินสลัก
ทีน่ บั ไดวา เปนจุดเดนในการจัดแสดง นอกจากนีย้ งั ใหขอ มูลในดานสถาปตยกรรม และ
ประติมากรรมประดับศาสนสถานสำคัญที่พบในเมืองโบราณนครไชยศรี เชน โบราณ
สถานเจดียจุลประโทณเปนตน พรอมทั้งแสดงภาพถาย แผนที่ และแผนผังประกอบ
(กรมศิลปากร, ๒๕๔๒)
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย กรมศิลปากร
ไดจดั พิมพหนังสือเรือ่ ง โบราณวัตถุในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย เปนการ
รวบรวมขอมูลและคำอธิบายโบราณวัตถุสมัยทวารวดีทพี่ บบริเวณเมืองโบราณนครไชยศรี
ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย พรอมทั้งตั้งขอสังเกตทีน่ า สนใจ
เพือ่ เปนการเผยแพรขอ มูลลักษณะรูปแบบโบราณวัตถุโดยละเอียด ตลอดจนการศึกษา
ตีความตามขอคิดและมุมมองของภัณฑารักษผูมีประสบการณที่ปฏิบัติงานใกลชิด
กับโบราณวัตถุ พรอมทั้งนำเสนอภาพโบราณวัตถุสำคัญตาง ๆ ประกอบอยางชัดเจน
(กรมศิลปากร, ๒๕๔๘)
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จารึกทวารวดี : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา
งานวิจยั เรือ่ ง จารึกทวารวดี: การศึกษาเชิงอักขรวิทยา ของนายนพชัย
แดงดีเลิศ เปนวิทยานิพนธตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๒
งานวิจยั นีไ้ ดแบงวัฒนธรรมทวารวดีทแี่ สดงออกในรูปแบบของศิลปกรรมและ
ตัวอักษร โดยแบงตามหลักฐานที่มีปรากฏอยูออกเปน ๒ พวก คือหลักฐานทาง
วัฒนธรรมที่ไมใชลายลักษณอักษร กับ หลักฐานทางวัฒนธรรมที่เปนลายลักษณ
อักษร ดังนี้
หลักฐานทางวัฒนธรรมที่ไมใชลายลักษณอักษร สำหรับหลักฐานทาง
วั ฒ นธรรมที่ ไ ม ใ ช ล ายลั ก ษณ อั ษ รที่ มี อ ยู คื อ เมื อ งโบราณ คู น้ำ คั น ดิ น โบราณ
สถาปตยกรรม ประติมากรรม พระพิมพดินเผา ภาชนะดินเผา เครื่องประดับ และ
เหรียญตราตางๆ ในสวนหลักฐานทีเ่ ปนเมืองโบราณ ทางภาคกลาง ไดพบรองรอย
เมืองโบราณสมัยทวารวดี ตั้งแตจังหวัดกาญจนบุรี ทางตะวันตก ไปจนถึงจังหวัด
ปราจีนบุรี ทางตะวันออก และขึน้ ไปทางเหนือ ถึงจังหวัดเพชรบูรณ ซึง่ มีอายุอยรู ะหวาง
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึง พุทธศตวรรษที่ ๑๗ เมืองสำคัญๆที่มีการขุดคนแลว ไดแก
เมืองนครปฐมโบราณ เปนเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญที่สุด มีเนื้อที่
ประมาณ ๓,๘๐๙ ไร ตัง้ อยใู นตำบลพระประโทน อำเภอเมือง นครปฐม เมืองกำแพงแสน
ตัง้ อยใู นตำบลทงุ ขวาง อำเภอกำแพงแสน นครปฐม เมืองคูบวั อำเภอเมือง ราชบุรี
เมืองพงตึก ตั้งอยูในตำบลพงตึก อำเภอทามะกา กาญจนบุรี เมืองลพบุรี หรือ
เมืองละโว ตัง้ อยใู นเขตตำบลทาหินและตำบลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี เมืองจันเสน
ตัง้ อยในตำบลจันเสน อำเภอตาคลี นครสวรรค เมืองศรีเทพ อยใู นเขตอำเภอศรีเทพ
เพชรบูรณ เมืองศรีมโหสถ ตั้งอยูในตำบลโคกปบ อำเภอศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
เมืองดงละคร ตัง้ อยใู นตำบลดงละคร อำเภอเมือง นครนายก ทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีขนาดใหญ ๒ เมือง คือ เมืองฟาแดด
สงยาง ตัง้ อยทู ตี่ ำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ และ เมืองจำปาศรี ตัง้ อยู
ในเขตตำบลบานกู อำเภอนาดูน มหาสารคาม สวนทางภาคเหนือ พบกลมุ เมืองโบราณ
ทีม่ ลี กั ษณะวัฒนธรรมทวารวดี ทีม่ อี ายุอยรู ะหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ถึง ๑๙ จำนวน
๔ เมือง ไดแก เมืองหริภุญไชย ตั้งอยูบริเวณศูนยกลางจังหวัดลำพูนปจจุบัน

[84]

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

เมืองเวียงมะโน อยใู นเขตตำบลหนองตอง อำเภอหางดง เชียงใหม เมืองเวียงทากาน
ตัง้ อยใู นตำบลบานกลาง อำเภอสันปาตอง เชียงใหม และ เมืองเวียงเถาะ อยใู นตำบล
สองแคว อำเภอจอมทอง เชียงใหม
นอกจากนัน้ จากการศึกษาทีต่ งั้ ของเมืองโบราณสมัยทวารวดีพบวาเมืองโบราณ
เหลานี้ มักมีการสรางคูน้ำคันดินลอมรอบตัวเมืองทุกเมือง สวนสถาปตยกรรมใน
วัฒนธรรมทวารวดี มีทั้งอาคารสถานและสถูปเจดีย สำหรับประติมากรรมในศิลปะ
แบบทวารวดีสว นใหญสรางขึน้ เปนพุทธบูชา พระพุทธรูปมักสลักจากศิลา มีขนาดใหญ
สวนวัสดุอนื่ ก็มบี า ง เชน สัมฤทธิ์ ปูนปน และดินเผา อีกทัง้ ยังมีพระพิมพสมัยทวารวดี
นิยมสรางดวยดินเผา มักมีรูปแบบเดียวกัน คือทำเปนปางมารวิชัย ประทับอยูในซุม
มียอดเปนสถูปแบบพุทธคยา หรือซมุ เรือนแกว ในการสำรวจขุดคนแหลงชุมชนโบราณ
สมัยทวารวดีทกุ แหง ไดพบภาชนะดินเผาจำนวนมากในบริเวณทีอ่ ยอู าศัย เชน หมอ ไห
ชาม อาง ตะเกียง ฯลฯ และยังไดพบเครือ่ งประดับตางๆ เชน ตมุ หู กำไลขอมือ แหวน
และลูกปด สวนเหรียญตราที่พบนั้น เปนโลหะ ทำจาก เงิน ทอง ดีบุก และทองแดง
แบงออกไดเปน ๒ กลุม คือกลุมที่ไมปรากฏอักษรจารึก เชน เหรียญรูปดวงอาทิตย
รูปสังข รูปแพะ ทีพ่ บทีน่ ครปฐม อทู อง กับกลมุ เหรียญทีม่ อี กั ษรจารึกอยดู ว ย เชน เหรียญ
รูปแมววั กับลูกวัว อีกดานจารึกตัวอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต วา “ศรีทวารวดีศวรปุณย”
พบทีเ่ มืองนครปฐมโบราณ เมืองคูบวั ฯลฯ
หลักฐานทางวัฒนธรรมทวารวดีทเี่ ปนลายลักษณอกั ษร หลักฐานทาง
วัฒนธรรมทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษร ทีป่ รากฏอยู ก็คอื หลักฐานประเภทจารึก งานวิจยั นีไ้ ด
ศึกษาจารึกทวารวดีตงั้ แตพทุ ธศตวรรษที่ ๑๒ ถึง ๑๗ ในเชิงอักขรวิทยา รูปแบบ อักขรวิธี
และวิวฒ
ั นาการของตัวอักษร โดยศึกษาเฉพาะจารึกทีม่ องเห็นเสนอักษรไดชดั เจน จารึก
ทวารวดีทผี่ วู จิ ยั นำมาศึกษา แบงอายุตามลักษณะของรูปอักษร เปน ๓ กลมุ คือ รูปอักษร
ปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒ พบในภาคกลาง จำนวน ๓๒ หลัก รูปอักษรปลลวะกลาย
พุทธศตวรรษที่ ๑๓ ถึง ๑๕ พบทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕๖
หลัก และรูปอักษรมอญโบราณ พุทธศตวรรษที่ ๑๗ พบทีภ่ าคเหนือ จำนวน ๑๐ หลัก
รวมทั้งสิ้น ๙๘ หลัก ซึ่งมีชื่อจารึก สถานที่พบจารึก วัตถุที่จารึก และภาษาที่ใชจารึก
ทัง้ ๙๘ หลัก ดังนี้
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จารึกอักษรปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒
๑. จารึกถ้ำฤๅษีเขางู พบทีจ่ งั หวัดราชบุรี จารึกทีผ่ นังถ้ำ เปนภาษาสันสกฤต
๒. จารึกธรรมจักร พบทีจ่ งั หวัดนครปฐม จารึกบนธรรมจักรศิลา เปนภาษาบาลี
๓. จารึกเยธัมมาฯ พบทีจ่ งั หวัดนครปฐม จารึกบนธรรมจักรศิลา เปนภาษาบาลี
๔. จารึกเยธัมมาฯ๑ พบทีจ่ งั หวัดนครปฐม จารึกบนธรรมจักรศิลา เปนภาษาบาลี
๕. จารึกเยธัมมาฯ๒ พบทีจ่ งั หวัดนครปฐม จารึกบนสถูปศิลา เปนภาษาบาลี
๖. จารึกเยธัมมาฯ๓ พบทีจ่ งั หวัดนครปฐม จารึกบนแผนศิลา เปนภาษาบาลี
๗. จารึกเยธัมมาฯ๔ พบทีจ่ งั หวัดนครปฐม จารึกบนแมหนิ บด เปนภาษาบาลี
๘. จารึกเยธัมมาฯ๕ พบทีจ่ งั หวัดนครปฐม จารึกบนแมหนิ บด เปนภาษาบาลี
๙. จารึกแผนดินเผาเมืองอูทอง พบที่จังหวัดสุพรรณบุรี จารึกบนแผนดินเผา เปน
ภาษาบาลี
๑๐. จารึกเมืองอทู อง พบทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี จารึกบนแผนศิลา เปนภาษาบาลี
๑๑. จารึกวัดโพธิร์ า ง พบทีจ่ งั หวัดนครปฐม จารึกบนแผนศิลา เปนภาษามอญโบราณ
๑๒. จารึกฐานรองพระธรรมจักร พบที่จังหวัดนครปฐม จารึกบนฐานธรรมจักรศิลา
เปนภาษาบาลี
๑๓. จารึกเหรียญเงินมีจารึก พบที่จังหวัดนครปฐม จารึกบนเหรียญเงิน เปนภาษา
สันสกฤต
๑๔. จารึกเหรียญเงินทวารวดี พบที่จังหวัดนครปฐม จารึกบนเหรียญเงิน เปนภาษา
สันสกฤต
๑๕. จารึกเหรียญเงินเมืองพรหมทิน๓ พบทีจ่ งั หวัดลพบุรี จารึกบนเหรียญเงิน เปนภาษา
สันสกฤต
๑๖. จารึกบนวงพระธรรมจักร พบทีจ่ งั หวัดลพบุรี จารึกบนธรรมจักรศิลา เปนภาษาบาลี
๑๗. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดขอย พบทีจ่ งั หวัดลพบุรี จารึกบนฐานพระพุทธรูปศิลา
เปนภาษามอญโบราณ
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๑๘. จารึกบนซีล่ อ พระธรรมจักร พบทีจ่ งั หวัดลพบุรี จารึกบนธรรมจักรศิลา เปนภาษาบาลี
๑๙. จารึกถ้ำนารายณ พบทีจ่ งั หวัดสระบุรี จารึกทีผ่ นังถ้ำ เปนภาษามอญโบราณ
๒๐. จารึกเมืองบึงคอกชาง๑ พบทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานี จารึกบนแทงศิลา เปนภาษาสันสกฤต
๒๑. จารึกเมืองบึงคอกชาง๒ พบที่จังหวัดอุทัยธานี จารึกบนแทงศิลา เปนภาษามอญ
โบราณ
๒๒. จารึกเมืองบึงคอกชาง๓ พบที่จังหวัดอุทัยธานี จารึกบนแทงศิลา เปนภาษามอญ
โบราณ
๒๓. จารึกซับจำปา๑ พบทีจ่ งั หวัดลพบุรี จารึกทีเ่ สาศิลาแปดเหลีย่ ม เปนภาษาบาลี
๒๔. จารึกซับจำปา๓ พบที่จังหวัดลพบุรี จารึกที่เสาศิลาแปดเหลี่ยม เปนภาษาบาลีสันสกฤต
๒๕. จารึกซับจำปา๔ พบทีจ่ งั หวัดลพบุรี จารึกทีเ่ สาศิลาแปดเหลีย่ ม เปนภาษาบาลี
๒๖. จารึกเยธัมมาฯเมืองศรีเทพ พบทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ จารึกบนแผนศิลา เปนภาษาบาลี
๒๗. จารึกเมืองศรีเทพ พบทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ จารึกทีเ่ สาศิลากลม เปนภาษาสันสกฤต
๒๘. จารึกบานวังไผ พบทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ จารึกทีเ่ สาศิลาเหลีย่ ม เปนภาษาสันสกฤต
๒๙. จารึกฐานประติมากรรมศรีเทพ๑ พบที่จังหวัดเพชรบูรณ จารึกบนฐานศิลา เปน
ภาษาบาลี
๓๐. จารึกฐานประติมากรรมศรีเทพ๒ พบที่จังหวัดเพชรบูรณ จารึกบนฐานศิลา เปน
ภาษาบาลี
๓๑. จารึกชายจีวรพระพุทธรูปยืน พบที่จังหวัดนครราชสีมา จารึกบนพระพุทธรูปศิลา
เปนภาษามอญโบราณ
๓๒. จารึกวัดจันทึก พบที่จังหวัดนครราชสีมา จารึกที่ฐานพระพุทธรูปศิลา เปนภาษา
สันสกฤต

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

[87]

จารึกอักษรปลลวะกลาย พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕
๑. จารึกเยธัมมาฯทีศ่ าลเจา พบทีจ่ งั หวัดนครปฐม จารึกบนแผนศิลา เปนภาษาบาลี
๒. จารึกเยธัมมาฯบนพระศิลา พบที่จังหวัดราชบุรี จารึกบนพระพุทธรูปศิลา เปน
ภาษาบาลี
๓. จารึกเขาปุษยคีรี พบทีจ่ งั หวัดราชบุรี จารึกบนแผนศิลา เปนภาษาสันสกฤต
๔. จารึกเยธัมมาฯบนแผนอิฐ พบทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี จารึกบนแผนอิฐ เปนภาษาบาลี
๕. จารึกเสาแปดเหลีย่ ม พบทีจ่ งั หวัดลพบุรี จารึกทีเ่ สาศิลา เปนภาษามอญโบราณ
๖. จารึกฐานพระยืนวัดมหาธาตุ พบที่จังหวัดลพบุรี จารึกบนพระพุทธรูปศิลา เปน
ภาษาสันสกฤต
๗. จารึกเมืองพรหมทิน๑ พบทีจ่ งั หวัดลพบุรี จารึกบนแผนศิลา เปนภาษาบาลี
๘. จารึ ก พุ ท ธอุ ท ยานบ า นพรหมทิ น พบที่ จั ง หวั ด ลพบุ รี จารึ ก บนแผ น ศิ ล า เป น
ภาษาบาลี
๙. จารึกซับจำปา๒ พบทีจ่ งั หวัดลพบุรี จารึกทีห่ ลักศิลา เปนภาษาสันสกฤต
๑๐. จารึกเยธัมมาฯหลังพระพิมพ จารึกบนพระพิมพ เปนภาษาบาลี
๑๑. จารึกเยธัมมาฯเมืองปราจีนบุรี พบที่จังหวัดปราจีนบุรี จารึกบนแผนศิลา เปน
ภาษาบาลี
๑๒. จารึกดินเผาประทับตราจันเสน พบที่จังหวัดนครสวรรค จารึกบนตราดินเผา เปน
ภาษาสันสกฤต
๑๓. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล พบทีจ่ งั หวัดนครสวรรค จารึกบนสถูปดินเผาจำลอง
เปนภาษาบาลี-มอญโบราณ
๑๔. จารึกพระพิมพดนิ เผาโคกไมเดน พบทีจ่ งั หวัดนครสวรรค จารึกบนพระพิมพดนิ เผา
เปนภาษาบาลี
๑๕. จารึกบนพระพิมพ พบที่จังหวัดเพชรบูรณ จารึกบนพระพิมพดินเผา เปนภาษา
สันสกฤต-จีน
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๑๖. จารึ ก ฐานพระพุ ท ธรู ป พบที่ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ จารึ ก บนพระพุ ท ธรู ป ศิ ล า เป น
ภาษาสันสกฤต
๑๗. จารึกสถาปนาสีมา พบทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ จารึกทีเ่ สาศิลา เปนภาษาสันสกฤต
๑๘. จารึกวัดบานมะคา พบทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ จารึกทีฐ่ านพระศิลา เปนภาษาสันสกฤต
๑๙. จารึกหวยมะอึ พบทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จารึกทีห่ ลักศิลา เปนภาษาสันสกฤต
๒๐. จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา๑ พบทีจ่ งั หวัดขอนแกน จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษามอญ
โบราณ
๒๑. จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา๒ พบทีจ่ งั หวัดขอนแกน จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษามอญ
โบราณ
๒๒. จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา๓ พบทีจ่ งั หวัดขอนแกน จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษามอญ
โบราณ
๒๓. จารึกวัดพระนอนพัฒนาราม พบที่จังหวัดขอนแกน จารึกที่ใบเสมา เปนภาษา
สันสกฤต
๒๔. จารึกวัดบุนบานประดิษฐ พบที่จังหวัดขอนแกน จารึกที่ใบเสมา เปนภาษาบาลีสันสกฤต
๒๕. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๑ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ
ดินเผา เปนภาษามอญโบราณ
๒๖. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๒ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ
ดินเผา เปนภาษามอญโบราณ
๒๗. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๓ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ
ดินเผา เปนภาษามอญโบราณ
๒๘. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๔ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ
ดินเผา เปนภาษามอญโบราณ
๒๙. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๕ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ
ดินเผา เปนภาษามอญโบราณ
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๓๐. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๖ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ
ดินเผา เปนภาษามอญโบราณ
๓๑. จารึกหลังพระพิมพดนิ เผาฟาแดดสงยาง๑ พบทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ จารึกบนพระพิมพ
ดินเผา เปนภาษามอญโบราณ
๓๒. จารึกหลังพระพิมพดนิ เผาฟาแดดสงยาง๒ พบทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ จารึกบนพระพิมพ
ดินเผา เปนภาษามอญโบราณ
๓๓. จารึกฐานพระพิมพฟาแดดสงยาง พบที่จังหวัดกาฬสินธุ จารึกที่ฐานพระพิมพ
ดินเผา เปนภาษามอญโบราณ
๓๔. จารึกวัดปามัชฌิมาวาส พบที่จังหวัดกาฬสินธุ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษามอญ
โบราณ
๓๕. จารึกบานหนองหาง พบทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษาสันสกฤต
๓๖. จารึกบานกุดโงง๑ พบทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษาสันสกฤต
๓๗. จารึกบานกุดโงง๒ พบทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษาสันสกฤต
๓๘. จารึกบานกุดโงง๓ พบทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษามอญโบราณ
๓๙. จารึกนารอดทีก่ ดุ โงง พบทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษามอญโบราณ
๔๐. จารึกวัดพระธาตุหนองสามหมื่น๑ พบที่จังหวัดชัยภูมิ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษา
มอญโบราณ
๔๑. จารึกวัดพระธาตุหนองสามหมื่น๒ พบที่จังหวัดชัยภูมิ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษา
มอญโบราณ
๔๒. จารึ ก วั ด พระธาตุ ห นองสามหมื่ น ๓ พบที่ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จารึ ก ที่ ใ บเสมา เป น
ภาษาสันสกฤต
๔๓. จารึ ก วั ด พระธาตุ ห นองสามหมื่ น ๔ พบที่ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จารึ ก ที่ ใ บเสมา เป น
ภาษาสันสกฤต
๔๔. จารึกภูเขียว พบทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จารึกทีห่ ลักศิลา เปนภาษาสันสกฤต
๔๕. จารึกบานดอนแกว พบทีจ่ งั หวัดอุดรธานี จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษามอญโบราณ

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

[90]

๔๖. จารึกใบเสมาเมืองฟาแดดฯ๑ พบที่จังหวัดกาฬสินธุ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษา
มอญโบราณ
๔๗. จารึกใบเสมาเมืองฟาแดดฯ๒ พบที่จังหวัดกาฬสินธุ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษา
มอญโบราณ
๔๘. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม พบที่จังหวัดกาฬสินธุ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษามอญ
โบราณ
๔๙. จารึกวัดสวางวัฒนาราม พบที่จังหวัดกาฬสินธุ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษามอญ
โบราณ
๕๐. จารึกภูเวียง พบทีจ่ งั หวัดขอนแกน จารึกทีห่ นาผา เปนภาษาสันสกฤต-มอญโบราณ
๕๑. จารึกบานพันลำ๑ พบทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษาสันสกฤต
๕๒. จารึกบานพันลำ๒ พบทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษามอญโบราณ
๕๓. จารึกบานยาง๑ พบทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษาสันสกฤต
๕๔. จารึกบานยาง๒ พบทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษามอญโบราณ
๕๕. จารึกบานคอนสวรรค(วัดนอก) พบทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จารึกทีใ่ บเสมา เปนภาษามอญ
โบราณ
๕๖. จารึกบานคอนสวรรค(วัดกู) พบที่จังหวัดชัยภูมิ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษามอญ
โบราณ
จารึกอักษรมอญโบราณ พุทธศตวรรษที่ ๑๗
๑. จารึกแมหนิ บดเวียงมะโน พบทีจ่ งั หวัดเชียงใหม จารึกทีแ่ มหนิ แมบด เปนภาษามอญ
โบราณ
๒. จารึกพระเจาสววาธิสิทธิ๑ พบที่จังหวัดลำพูน จารึกบนแผนศิลารูปใบเสมา เปน
ภาษามอญโบราณ-บาลี
๓. จารึกพระเจาสววาธิสิทธิ๒ พบที่จังหวัดลำพูน จารึกบนแผนศิลารูปใบเสมา เปน
ภาษามอญโบราณ-บาลี
๔. จารึกวัดมหาวัน พบทีจ่ งั หวัดลำพูน จารึกบนแผนศิลารูปใบเสมา เปนภาษามอญ
โบราณ
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๕. จารึกอาณาจักรปุนไชย พบทีจ่ งั หวัดลำพูน จารึกบนแผนศิลารูปใบเสมา เปนภาษา
มอญโบราณ
๖. จารึกวัดบานหลวย พบทีจ่ งั หวัดลำพูน จารึกบนแผนศิลารูปใบเสมา เปนภาษามอญ
โบราณ
๗. จารึกวัดแสนขาวหอ พบที่จังหวัดลำพูน จารึกบนแผนศิลารูปใบเสมา เปนภาษา
มอญโบราณ
๘. จารึกธรรมิกราชา พบทีจ่ งั หวัดลำพูน จารึกบนแผนศิลา เปนภาษาบาลี
๙. จารึกเวียงเถาะ พบทีจ่ งั หวัดเชียงใหม จารึกบนแผนศิลารูปใบเสมา เปนภาษามอญ
โบราณ
๑๐. จารึกวัดดอนแกว พบทีจ่ งั หวัดลำพูน จารึกบนแผนศิลา เปนภาษามอญโบราณ
สำหรับขอความในจารึกเกือบทัง้ หมด เปนการประกาศกิจกรรมทางพุทธศาสนา
โดยใชภาษาบาลีเปนการประกาศคำสอนทางพุทธศาสนาในลัทธิหินยาน สวนภาษา
สันสกฤตใชสำหรับเปนประกาศของกษัตริยและชนชั้นสูง ภาษามอญโบราณนั้นเปน
ประกาศของชนชัน้ สูงลงมาจนถึงคนสามัญ ผวู จิ ยั ไดศกึ ษาพัฒนาการของรูปแบบอักษร
ทีพ่ บในจารึกดังกลาว จำนวน ๗๙ รูป ไดขอ สรุปวา รูปอักษรปลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒
ทีม่ ลี กั ษณะเปนระเบียบ และปลายเสนอักษรบางตัวลากยาวนัน้ คอยๆมีความเปลีย่ นแปลง
ไปในพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ โดยเริ่มตัดเสนยาวใหสั้นลง ตอเสนสั้นใหยาวเสมอกัน
แลวคอยๆ ปรับสวนเสนและวิธเี ขียนใหเขียนไดสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ เสนบาอักษรคอยๆ
ลดระดับลง จนกระทัง่ แนบติดเปนเสนเดียวกับเสนบน การเปลีย่ นแปลงเหลานีม้ ลี กั ษณะ
คอยเปนคอยไป และเกิดขึ้นกับอักษรทีละตัวไมพรอมกัน ในที่สุดก็ยุติลงเปนรูปอักษร
ทรงสีเ่ หลีย่ มทีเ่ รียกวาอักษรมอญโบราณ ซึง่ พบหลักฐานในพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗
สวนผลการศึกษาเปรียบเทียบดานอักขรวิธขี องจารึกอักษรปลลวะ อักษรปลลวะ
กลาย และอักษรมอญโบราณ ทัง้ ๓ ชนิดนี้ ใชอกั ขรวิธหี รือการประกอบรูปคำทีเ่ หมือนกัน
คือมีสวนหลักที่ใชประกอบของคำอยู ๓ สวน ไดแกสวนพยัญชนะ สวนสระ และสวน
เครือ่ งหมาย และแตละสวนยังคงมีตำแหนงและหนาทีเ่ ชนเดิมทัง้ ๓ สมัย แสดงใหเห็นวา
อักษรทัง้ ๓ ชนิด มีพฒ
ั นาการตอเนือ่ งกัน และรับหลักเกณฑทางอักขรวิธสี บื ตอกันมา
ผลการศึกษาทัง้ ดานอักษรและอักขรวิธี พบวา ในระยะพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ไดมกี ารใช
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อักษรปลลวะ ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากอักษรแบบหนึ่งในอินเดียใต จากจารึกตางๆ
ทีพ่ บในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เฉพาะอยางยิง่ ทีจ่ งั หวัดนครปฐม ลพบุรี และ
สระบุรี เปนตน ตอมาตัวอักษรปลลวะไดคอยๆเปลี่ยนแปลงไปเปนตัวอักษรที่เรียกวา
อักษรปลลวะกลาย ซึง่ ยังมีรปู แบบทีใ่ กลเคียงอักษรปลลวะอยู ตัวอักษรนีใ้ ชในชวงเวลา
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ พบในจารึกทัง้ ในบริเวณภาคกลาง เชนทีจ่ งั หวัดลพบุรี
และขยายขึ้นไปถึงภาคกลางตอนบนในเขตจังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค รวมทั้งใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตจังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม และ
กาฬสินธุ เปนตน ตอจากนัน้ อักษรปลลวะกลาย ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ก็ไดพฒ
ั นาไปเปน อักษรมอญโบราณ ในพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ อักษรชนิดนีพ้ บวามี
การใชในจารึกที่หริภุญไชยและใกลเคียง ซึ่งเปนเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี
ชวงสุดทาย ทีบ่ ริเวณจังหวัดลำพูนและเชียงใหม อักษรมอญโบราณทีก่ ลาวนี้ มีลกั ษณะ
แตกตางไปจากอักษรปลลวะในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ คอนขางมาก จนกลายเปนอักษร
ของทองถิน่ ภาคเหนือโดยเฉพาะ
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การศึกษาบทบาทของเสนทางน้ำที่มีตอชุมชนโบราณสมัยทวารวดี
กรณีศึกษาเฉพาะเมืองนครปฐม
สารนิพนธเรือ่ ง การศึกษาบทบาทของเสนทางน้ำทีม่ ตี อ ชุมชนโบราณสมัย
ทวารวดี กรณีศกึ ษาเฉพาะเมืองนครปฐม ของ นายจักรี วราเอกสิริ เปนสารนิพนธ
ตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา ๒๕๓๙ มีสาระสำคัญ ดังนี้
นครปฐม เปนเมืองทาคาขายในอดีต จัดวาเปนเมืองสมัยทวารวดีที่มี
ความสำคัญเมืองหนึ่ง เมืองนครปฐมมีลำน้ำหลายสายทั้งที่เปนคลองธรรมชาติ และ
คลองที่ขุดขึ้นใหมในสมัยหลัง คลองสำคัญ เชน คลองบางแกว คลองพะเนียงแตก
คลองเจดียบูชา เปนตน ดังนั้น เสนทางทางน้ำในเมืองโบราณนครปฐมคงจะมีความ
สำคัญอยางยิ่งตอชีวิตความเปนอยูของชุมชนและกำหนดบทบาทของเมืองและความ
สัมพันธกับชุมชนใกลเคียง ศูนยกลางของรัฐทวารวดีทางภาคตะวันตกของลุมแมน้ำ
เจาพระยาคือเมืองนครปฐมโบราณ ซึ่งมีเครือขายการติดตอตามทางน้ำทั้งภายใน
ตัวเมืองและบริเวณใกลเคียงอยางสลับซับซอน สาเหตุหนึง่ ทีท่ ำใหเมืองโบราณนครปฐม
กลายเปนเมืองสำคัญในเวลานั้น อาจเกิดจากการคลายความสำคัญของเมืองอูทอง
เพราะนครปฐมโบราณสามารถติดตอคมนาคมไดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รัฐทวารวดีที่เกิดขึ้นโดยมีนครปฐมเปนศูนยกลางตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒
เปนตัวแทนของพัฒนาการอันสลับซับซอนของชุมชนตามทีล่ มุ ลำคลองในอาณาบริเวณ
ลมุ น้ำทาจีนและแมกลอง คือฟากตะวันตกของลมุ แมน้ำเจาพระยา เมืองสำคัญ ๓ เมือง
คือ นครปฐม อทู อง คูบวั ตางอยใู นทำเลซึง่ ติดตอถึงทะเลได อีกทัง้ ยังติดตอระหวางกัน
ในแงทางกายภาพ เชนเชือ่ มโยงดวยคู คลอง ลำน้ำ และในดานวัฒนธรรม เปรียบเสมือน
เปนหนวยการเมืองเดียวกัน ตัวอยางของรองรอยทางน้ำ เชน รองรอยของคลองเชือ่ มกับ
แมน้ำทาจีนทางใต ติดตอกับแมน้ำแมกลองในราชบุรี และใชลำน้ำบางแกวเดินทาง
ทางน้ำ แลวไปขึ้นบกแถวบริเวณลำน้ำแมออม แลวใชลำน้ำเล็กๆเดินทางเขาไปคูบัว
อีกตอหนึง่ สวนความสัมพันธกบั อทู องนัน้ อาศัยกำแพงแสนเปนตัวกลางติดตอ โดยใช
ลำรางพิกลุ ซึง่ เปนลำน้ำมาจากนครปฐมเปนตัวเชือ่ มอีกตอหนึง่
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เมืองนครปฐมโบราณ จัดวาเปนเมืองสมัยทวารวดี ทีม่ ขี นาดใหญในแถบลมุ แมน้ำ
เจาพระยา ทีต่ งั้ ของเมืองสัมพันธกบั แนวฝง ทะเล และขณะเดียวกันก็สมั พันธกบั รองรอย
การคมนาคมตามลำน้ำ คูคลอง ภายใน และการกระจายตัวของโบราณวัตถุ โบราณสถาน
อันเปนสัญลักษณการตัง้ ชุมชน ซึง่ มีลำน้ำตางๆ ทัง้ ทีเ่ กิดเองตามธรรมชาติ และมีการขุดขึน้
ดวยมนุษย จึงทำใหลำน้ำตางๆ มีบทบาทตอการดำเนินชีวติ ของคนในชุมชน เมือ่ พิจารณาจาก
ภูมปิ ระเทศของเมืองโบราณนครปฐม ตัง้ อยบู ริเวณทีร่ าบลมุ แมน้ำแมกลองและแมน้ำทาจีน
ซึง่ มีลำน้ำใหญนอ ยมากมายไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเปนสวนใหญ แหลงน้ำ
ภายในตัวเมืองมีทงั้ เชือ่ มตอกับคลองธรรมชาติและมีการขุดคลองเชือ่ มใหตดิ ตอถึงกันได
ผเู ขียนสารนิพนธนไี้ ดวเิ คราะหบทบาทของเสนทางน้ำออกได ๒ ลักษณะ คือ
๑. บทบาทของเสนทางน้ำที่มีตอตัวเมืองนครปฐม บทบาทของลำน้ำที่มี
ตอตัวเมืองนาจะเกี่ยวของโดยตรงตอการเลือกตั้งถิ่นฐานของชุมชน เนื่องจากชุมชนใน
สมัยทวารวดีเปนชุมชนที่มีพัฒนาการตอเนื่องมาจากชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร
ตอนปลาย และมักจะพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติเปนหลัก และลำน้ำก็มีความจำเปนตอ
การดำรงชีวติ ของมนุษยในทุกดาน ลำน้ำตางๆ ในตัวเมืองนครปฐม มีลกั ษณะทีเ่ ชือ่ มถึงกัน
และมีตอนปลายของลำน้ำออกสูแมน้ำนครไชยศรี นาจะแสดงถึงความเจริญทาง
เทคโนโลยีของชุมชนแหงนี้ ในการรจู กั สรางระบบชลประทาน และประยุกตลำน้ำใหเกิด
ประโยชนตอ การเกษตรทางออม เพราะในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ แผนดินบริเวณ
จังหวัดนครปฐมเพิ่งเกิดไดไมนานมีลักษณะบางพื้นที่เปนที่ราบน้ำทวมถึง ดังนั้นจึงมี
การทำคูคลองเชือ่ มถึงกัน เมือ่ มีน้ำจากแผนดินตอนใน ไหลมาตามลำน้ำสายหลักมาก
น้ำจะไดกระจายไปตามลำน้ำยอย เพือ่ ปองกันไมใหน้ำทวม และสามารถระบายน้ำออก
ไดรวดเร็ว สแู มน้ำนครไชยศรี และเมือ่ ถึงเวลาทีน่ ้ำมีนอ ย ลำน้ำยอยจะไดมสี ว นชวยใน
การกักน้ำและกระจายน้ำไดทั่วถึง ลำน้ำที่นามีบทบาทสำคัญอยางยิ่งตอการตั้งชุมชน
ของเมืองนครปฐมในสมัยทวารวดี คือ ลำน้ำบางแกว ลำน้ำสายนี้แยกมาจากคลอง
พะเนียงแตกผานเขาสูเขตตัวเมืองโบราณนครปฐม เมื่อดูจากภาพถายทางอากาศ
จะปรากฏรองรอยใหเห็นวา ลำน้ำสายนีเ้ คยมีขนาดใหญ และเชือ่ มตอกับลำน้ำสายหลัก
และสายรองหลายสาย ลำน้ำสายหลัก เชนลำคูเมือง ก็จะไปเชือ่ มกับลำน้ำสายสำคัญ
และสายยอยอีกตอหนึง่ มีลกั ษณะคลายรางแห มีปลายลำน้ำไปออกแมน้ำนครไชยศรี
ทัง้ สิน้ ลำน้ำบางแกวเปลีย่ นทางเดินในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ มีปริมาณน้ำนอยลง ทำให
ปริมาณน้ำทีไ่ หลตอไปตามลำน้ำในตัวเมืองบางสาย มีปริมาณลดลง สงผลใหบางลำน้ำ
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ในตัวเมืองและบริเวณหางออกไปในรัศมี ๕-๑๐ กิโลเมตร ตืน้ เขิน ประกอบกับชายฝง
ทะเลรนออกไป ทำใหความอุดมสมบูรณลดนอยลง จึงปรากฏหลักฐานวาในชวงหลัง
พุทธศตวรรษที่ ๑๗ เมืองนครปฐมโบราณไดกลายเปนเมืองราง เนือ่ งจากผคู นสวนใหญ
ไดอพยพไปอยูในภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณกวา ในปจจุบันลำน้ำบางแกวตื้นเขินและ
ใชการไมไดแลว
นอกจากนั้ น บทบาทของลำน้ำ ที่ ใ ช ใ นการติ ด ต อ สั ม พั น ธ ร ะหว า งชุ ม ชนใน
เมืองโบราณนครปฐมอีก ๔ สาย คือ คลองบอโตนด คลองบางพระ คลองเจดียบ ชู า และ
คลองบางแกว และคงจะใชลำน้ำเหลานี้แผขยายชุมชนจากตอนกลางของเมืองออกสู
บริเวณโดยรอบ โดยมีเจดียพ ระประโทณตัง้ อยกู ลางชุมชนและตัง้ อยบู ริเวณกลางเมือง
หลักฐานที่พบซึ่งแสดงถึงการดำรงชีวิตที่เกี่ยวกับลำน้ำ ไดแกเปลือกหอย กระดองเตา
และหอยน้ำจืด ทีพ่ บในทุกระดับชัน้ ดินเปนจำนวนมากคือหอยโขงและหอยเจดียร วมทัง้
มีเศษถานปะปนอยูดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาบทบาทของลำน้ำในขณะนั้น เปนแหลง
ทรัพยากรทีเ่ ปนอาหารในการบริโภคของคนในชุมชน
๒. บทบาทของเสนทางทางน้ำทีม่ ตี อ ชุมชนเมืองโบราณนครปฐม ในการใช
ติดตอกับชุมชนใกลเคียง ชุมชนเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่อยูนอกเขตเมืองโบราณ
นครปฐมอีกเมืองหนึง่ คือเมืองโบราณกำแพงแสน มีหลักฐานปรากฏวามีลำคลองเชือ่ ม
ระหวางเขตเมืองนครปฐมกับกำแพงแสน หลักฐานตางๆ ทีพ่ บมีทงั้ โครงกระดูกและเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช บนเนินดินติดแมน้ำเกา แสดงใหเห็นวาชุมชนในตัวเมืองและชุมชนรอบนอกคงมี
การติดตอสัมพันธโดยลำคลองตางๆ เปนตัวคมนาคมเชือ่ มถึงกัน ตำแหนงทีต่ งั้ ของเมือง
เกากำแพงแสนตั้งอยูบนฝงดานใตของหวยยาง ซึ่งนาจะเปนเสนทางเชื่อมจากเมือง
โบราณนครปฐมผานกำแพงแสนออกไปตามลำน้ำจระเขสามพันสูเมืองอูทองได และ
คงจะใชกำแพงแสนเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยใชลำน้ำเปน
เสนทางเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นกัน อีกเสนทางหนึง่ ทีน่ า จะใชตดิ ตอกับชุมชนภายในแผนดิน
ได คือเดินทางไปตามลำน้ำบางแกว หรือพะเนียงแตก ไปออกแมน้ำทาจีน แลวเดินทาง
ขึ้นไปยังลำคลองสองพี่นองผานไปเมืองอูทอง แลวขึ้นไปตามลำน้ำทาวาไปออกแมน้ำ
สุพรรณบุรี ในเขตจังหวัดสิงหบุรี และชัยนาททางเหนือได ซึ่งในบริเวณนี้จะมีเมือง
สมัยทวารวดี เชน บานคูเมือง อินทรบรุ ี จังหวัดสิงหบรุ ี เมืองโบราณทีบ่ า นคูเมืองอำเภอ
แสวงหา จังหวัดอางทอง เปนตน ในการติดตอกับชุมชนอื่นๆที่อยูทางตอนเหนือของ
นครปฐมขึน้ ไปนัน้ ลำน้ำหลักทีน่ า จะมีบทบาทสำคัญ คือแมน้ำนครไชยศรี แมน้ำนีถ้ อื ไดวา
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เปนลำน้ำสำคัญมาตั้งแตตน เปนลำน้ำที่แยกจากแมน้ำเจาพระยาทางฝงขวาที่ตำบล
มะขามเฒา สวนนี้จึงเรียกวาแมน้ำมะขามเฒา แลวไหลผานสุพรรณบุรี เรียกวาแมน้ำ
สุพรรณบุรี จากนัน้ จึงไหลมาทีน่ ครปฐม เรียกวาแมน้ำนครไชยศรี และคงจะมีการสงตอ
ทางดานวัฒนธรรมความเชื่อที่แผขยายเปนเครือขายแลกเปลี่ยนกันตามลักษณะทาง
กายภาพของเมืองทีม่ ลี ำน้ำเปนหลักในการติดตอ
สวนการติดตอกับชุมชนลมุ น้ำแมกลอง จะพบเสนทางทีเ่ ชือ่ มตอกับลำน้ำจาก
ราชบุรี ซึง่ มีลำน้ำตอไปนี้ คือ ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ มีแมน้ำทัพหลวงซึง่ ไหลมาจาก
ทีส่ งู ในเขตอำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พอมาถึงเขตบานทัพหลวง ก็แยกแปน ๒ สาย
คือ ลำน้ำพะเนียงแตก ไหลไปทางตะวันออก ไปรวมกับลำน้ำหวยกรดซึง่ ไหลมาจากทาง
เหนือ รวมกันเปนคลองบางพระ ไปออกแมน้ำนครไชยศรี อีกสายหนึง่ คือลำน้ำวังตะกู ซึง่
ไหลมาทางตะวันออกเฉียงใต ผานเขตโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม กลายเปนคลองเจดีย
บูชาไหลไปออกแมน้ำนครไชยศรี นอกจากนั้นยังมีคลองบางแขม เปนลำคลองอีกสาย
หนึง่ ซึง่ ไหลมาจากบริเวณบานยาง ในอำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีรอ งรอยเปนลำน้ำ
ใหญทไี่ หลมาเชือ่ มกับคลองหวยจระเข และคลองพระยากง แลวไปออกแมน้ำนครไชยศรี
ทีอ่ ำเภอสามพราน
บทบาทของลำน้ำที่มีตอเมืองโบราณนครปฐมที่สงผลใหนครปฐมเปนเมืองทา
คือ เมืองโบราณนีต้ งั้ อยบู นฝง ทะเลดานตะวันตก ขนาดของเมืองมีขนาดใหญ เชือ่ มตอ
กับทางน้ำออกสทู ะเลได นาจะมีความคลองตัวในการคมนาคม แลกเปลีย่ นวัตถุสนิ คา
และผลิตผลของปาตางๆ ทำใหเศรษฐกิจของเมืองขยายตัว นอกจากนัน้ การทีม่ ที ตี่ งั้ อยู
ในบริเวณลมุ แมน้ำ ทำใหไดใชประโยชนของแหลงน้ำในการเพาะปลูกเกษตรกรรมของ
คนในชุมชนอีกดวย
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การนับถือพุทธศาสนาสมัยทวารวดีที่จังหวัดนครปฐม
สารนิพนธเรือ่ ง การนับถือพุทธศาสนาสมัยทวารวดีทจี่ งั หวัดนครปฐม ของ
นางสาวสุภาพร พรดำเนินสวัสดิ์ เปนสารนิพนธตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาค
วิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา ๒๕๓๑ มีสาระสำคัญ
ดังนี้
เมืองนครปฐมโบราณและเมืองกำแพงแสน เปนสองเมืองที่อยูในขอบเขตของ
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๗ ซึง่ จะเห็นความสัมพันธระหวาง
เมืองสำคัญที่มีคูน้ำคันดินลอมรอบ กับสถูปซึ่งเปนศาสนสถานหลักของเมือง สำหรับ
เมืองนครปฐมโบราณนัน้ สถูปสำคัญกลางเมืองคือ เจดียจ ลุ ประโทณ สวนเมืองกำแพงแสน
นัน้ แมจะไมพบซากสถูปหลักของเมือง แตกไ็ ดพบภาพปูนปน ประดับอาคารสถาปตยกรรม
สมัยทวารวดี ซึง่ แสดงใหเห็นวาจะตองมีการสรางศาสนสถานอยางแนนอนและจะสอดคลอง
กับการประกอบกิจกรรมทางศาสนาตางๆ เมืองนครปฐมโบราณและเมืองกำแพงแสน
นาจะมีการสัมพันธแลกเปลี่ยนกันมากที่สุด เพราะอยูใกลกันและสามารถติดตอกันได
สะดวกทีส่ ดุ ทัง้ สองเมืองจะพบหลักฐานทีแ่ สดงใหเห็นถึงความเชือ่ ในการนับถือพุทธศาสนา
อยมู ากมาย ทัง้ ในดานศาสนสถานและศาสนวัตถุ คือ
ดานศาสนสถาน สำหรับศาสนสถานที่พบภายในเมืองนครปฐมโบราณ คือ
เจดียจ ลุ ประโทณ สวนศาสนสถานทีอ่ ยนู อกเมืองคือ ศาสนสถานทีว่ ดั พระเมรุ เนินพระ
และวัดพระปฐมเจดีย นอกจากนัน้ ยังพบศาสนสถานทีเ่ ปนเพียงเนินอิฐ เชน ทีว่ ดั ธรรมศาลา
วัดพระงาม และวัดหลวงประชาบูรณะ สำหรับเจดียจ ลุ ประโทณนัน้ ตัง้ อยเู กือบใจกลาง
ของเมืองโบราณ ซึง่ ไดมกี ารขุดแตงและศึกษา เจดียอ งคนซี้ งึ่ เหลืออยเู พียงฐานเจดียเ ทานัน้
การกอสรางตอเติมไดทำถึง ๓ ระยะดวยกัน ทำใหไดทราบเรือ่ งราวตางๆมากมายเกีย่ วกับ
ศาสนสถานแหงนี้ สวนศาสนสถานทีว่ ดั พระเมรุนนั้ จากซากสถูปทีห่ ลงเหลืออยู ทำให
สันนิษฐานวามีลักษณะคลายอานันทเจดียที่พุกาม แตศาสนสถานที่เนินพระ ตำบล
ดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม ไดพบโบราณวัตถุที่สำคัญ คือธรรมจักรศิลาและ
กวางหมอบ รวมทั้งเสาแปดเหลี่ยมรองรับธรรมจักร และศาสนสถานวัดพระปฐมเจดีย
พบเพียงฐานของสถูปที่เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุม ผนังของอาคารประดับดวยภาพสลัก
เปนรูปบุคคลและสัตว
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จะเห็นไดวา เมืองโบราณแหงนี้ ประกอบดวยพุทธศาสนสถานตางๆ คือ กลาง
เมืองโบราณ จะเปนศาสนสถานจุลประโทนเจดีย แตเนือ่ งจากสวนใหญของศาสนสถาน
ทีเ่ มืองนีถ้ กู ทำลายมาก จึงไมอาจทราบไดวา ภายในเมืองโบราณรอบนอกเมืองนาจะมี
ศาสนสถานมากกวานี้ แตอาจกลาวไดวามีศาสนสถานรอบเมืองดานตางๆ คือ ดาน
ตะวันออกเฉียงใต ไดแก ศาสนสถานที่วัดธรรมศาลา ดานทิศใต ไดแก ศาสนสถาน
เนินพระ ดานทิศตะวันตกเฉียงใต ไดแก ศาสนสถานวัดพระเมรุ และดานทิศตะวันตก
ไดแก ศาสนสถานวัดพระปฐมเจดียและศาสนสถานวัดพระงาม โดยมีศาสนสถานที่
วัดหลวงประชาบูรณะ เปนศาสนสถานอีกแหงหนึง่ ของชุมชนโบราณทีอ่ ยหู า งไกลออกไป
จากเขตเมืองโบราณ แตก็สามารถติดตอกับเมืองโบราณไดโดยอาศัยลุมน้ำบางแกว
ซึ่งจากหลักฐานเหลานี้ ทำใหมีผูยืนยันวา ชุมชนโบราณนครปฐมนั้นสวนใหญนับถือ
พุทธศาสนาลัทธิหนิ ยาน นิกายเถรวาท
ดานศาสนวัตถุ ศาสนวัตถุในทางพุทธศาสนาที่พบในเมืองนครปฐมโบราณ
และเมืองกำแพงแสนนัน้ มี ทัง้ พระพุทธรูป พระพิมพดนิ เผา ศิลาธรรมจักรและกวาง จารึก
ทางพุทธศาสนา สถูปจำลองขนาดเล็ก ภาพปูนปน และภาพสลักทางพุทธศาสนา สำหรับ
พระพุทธรูปสมัยทวารวดีทพี่ บทีน่ ครปฐมนัน้ ไดรบั อิทธิพลอยางเห็นไดชดั จากพระพุทธรูป
แบบคุปตะ ซึง่ เจริญอยทู างภาคกลางและภาคตะวันตกของอินเดีย ระหวางพุทธศตวรรษ
ที่ ๙-๑๓ พระพุทธรูปที่พบ มีทั้งทำดวยศิลา สำริด และดินเผา มีทั้งปางปฐมเทศนา
ปางสมาธิ ปางมารวิชยั ปางเสด็จจากดาวดึงส และปางประทานธรรม นอกจากนัน้ ยัง
พบเศียรพระพุทธรูปดินเผาทีว่ ดั พระงาม ซึง่ มีลกั ษณะทีง่ ดงามมาก และเศียรพระพุทธรูป
ปูนปน ทีว่ ดั กำแพงแสน สวนพระพิมพดนิ เผาทีใ่ ชดนิ มากดทำเปนแบบแมพมิ พกอ นแลว
นำพิมพไปเผาไฟ เปนพิมพใชสำหรับนำดินมาทำเปนพระพิมพดินเผาแบบตางๆ ก็พบ
มากที่เมืองโบราณนี้ ในดานของศิลาธรรมจักรและกวางหมอบซึ่งถือวาเปนสัญลักษณ
เฉพาะพุทธศาสนา เนือ่ งจากพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาทีป่ า อิสปิ ตนมฤคทายวัน
หรือปากวาง จึงใชรปู กวางหมอบเปนสัญลักษณ ศิลาธรรมจักรทีพ่ บภายในบริเวณเมือง
นครปฐมโบราณ มีจำนวนมากพอสมควร ที่เมืองกำแพงแสนนั้นพบเพียง ๑ วง ซึ่งมี
คำจารึกอยบู นธรรมจักรดวย จารึกทางพุทธศาสนาทีพ่ บในนครปฐมนัน้ มี ๑๔ หลัก โดย
ไมนับรวมจารึกบนพระพิมพซึ่งพบเปนจำนวนมาก เรื่องราวที่จารึกไวในหลักตางๆ นั้น
มักเปนเรือ่ งเกีย่ วกับอริยสัจ ๔ เกีย่ วกับจารึกคาถาเยธมฺมา และเกีย่ วกับกลาวถึงบัญชี
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สิ่งของของวัด ฯลฯ ในดานสถูปจำลองขนาดเล็กที่พบที่เมืองนครปฐม มีทั้งทำจากหิน
สีเขียวและศิลาแลง ทำจากดินเผา และทำจากสำริด และมักจะมีการจารึกคาถาเยธมฺ
มาไวเปนสวนใหญ ในสวนภาพปูนปน ดินเผาทีป่ รากฏพบและมีความสำคัญคือ ภาพปูนปน
เลาเรือ่ ง ซึง่ พบทีเ่ จดียจ ลุ ประโทณ สำหรับภาพสลักทีพ่ บและมีความสำคัญแสดงเรือ่ งราว
ทางพุทธศาสนา พบในเขตเมืองนครปฐม มี ๒ ชิน้ ภาพสลักนูนต่ำปางปฐมเทศนา พบที่
วัดไทร อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม เปนภาพสลักบนฐานศิลา และภาพสลักนูนต่ำ
ปางมหาปาฏิหาริย ตามคัมภีรพุทธศาสนาลัทธิหินยาน นิกานสรวาสติวาท คนพบที่
พระปฐมเจดีย
ผูศึกษาไดวิเคราะหวา หลักฐานการนับถือพุทธศาสนาสมัยทวารวดีที่จังหวัด
นครปฐมนี้ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือหลักฐานทีเ่ ปนศาสนสถาน และหลักฐานทีเ่ ปน
ศาสนวัตถุ ดังกลาวแลว สำหรับหลักฐานดานศาสนสถานนัน้ เปนหลักฐานทีต่ อ งมีการ
เสือ่ มสลายผุพงั ไปตามกาลเวลา และยังถูกทำลายจากการกระทำของมนุษยในลักษณะ
ตางๆ จึงทำใหศาสนสถานสมัยทวารวดีเหลืออยเู พียงไมกแี่ หง ในบรรดาทีเ่ หลืออยเู พียง
ไมกแี่ หงนี้ มีทงั้ ทีไ่ ดรบั การศึกษาขุดแตงทางโบราณคดีแลว และทีย่ งั ไมไดรบั การขุดแตง
ทางโบราณคดี แตกไ็ ดมผี ใู หความสนใจศึกษาและยืนยันวาเปนศาสนสถานสมัยทวารวดี
สวนหลักฐานทางดานศาสนวัตถุ แสดงใหเห็นวา เมืองโบราณสมัยทวารวดี
พรอมทัง้ ชุมชนสมัยเดียวกันกับทีจ่ งั หวัดนครปฐม มีรปู แบบการสรางสิง่ เคารพบูชาตาม
คติทางพุทธศาสนา ๓ นิกาย คือ
๑. พุทธศาสนาลัทธิหินยาน นิกายเถรวาท ซึ่งมีหลักฐานอยูเปนจำนวนมาก
ดังกลาวแลว
๒. พุทธศาสนาลัทธิหนิ ยาน นิกายสรวาสติวาท มีหลักฐานอยเู พียงเล็กนอย
๓. พุทธศาสนาลัทธิมหายาน ไดแกหลักฐานพระพิมพดินเผา ๑ ชิ้น บริเวณ
พระประโทณเจดีย เปนรูปพระอวนพุงพลุย ๒ มือประสานกันอยูใตทอง
ตามลักษณะของเทพองคหนึ่งในลัทธิมหายาน
นอกจากนีย้ งั มีหลักฐานทีแ่ สดงถึงการนำความเชือ่ ทางศาสนาฮินดูเขามาผสม
กับคติทางพุทธศาสนา เชน ไดพบศิวลึงคศลิ าบริเวณองคพระปฐมเจดีย เปนตน
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พุทธประวัตใิ นประติมากรรมทวารวดี
งานวิจัยเรื่อง พุทธประวัติในประติมากรรมทวารวดี ของ นางสาวเกสรา
จาติกวนิช เปนวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติ
ศาสตรศลิ ปะ ภาควิชาประวัตศิ าสตรศลิ ปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา ๒๕๔๕
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาที่มา คติความเชื่อ และรูปแบบศิลปะของภาพพุทธประวัติใน
ประติมากรรมทวารวดี เริม่ จากศึกษาความสัมพันธระหวางภาพพุทธประวัตใิ นประติมากรรม
ทวารวดี กับขอความในคัมภีรท างพุทธศาสนาทัง้ ลัทธิเถรวาทและมหายาน ควบคไู ปกับ
การวิเคราะหรปู แบบศิลปะ และประติมานวิทยา โดยเปรียบเทียบกับภาพพุทธประวัตใิ น
ศิลปะอินเดียและอาณาจักรใกลเคียง ทัง้ นีเ้ พราะภาพพุทธประวัตเิ ปนศิลปกรรมรูปแบบ
หนึง่ ทีน่ ยิ มสรางกันในทุกวัฒนธรรมทีน่ บั ถือพุทธศาสนา ซึง่ มีจดุ เริม่ ตนทีป่ ระเทศอินเดีย
ตั้งแตสมัยราชวงศโมริยะ ตอเนื่องมาถึงราชวงศปาละ-เสนะ และแพรกระจายไปตาม
เสนทางการเผยแพรศาสนาพุทธสูอารยธรรมตางๆ โดยเฉพาะศิลปะทวารวดี ที่ไดรับ
อิทธิพลทางศิลปะมาจากอินเดีย
ในดานทีม่ าและคติการสราง ผวู จิ ยั ไดแบงประติมากรรมทวารวดีทศี่ กึ ษา ออก
เปน ๔ กลมุ คือ
กลมุ ที่ ๑ ประติมากรรมทีม่ ที มี่ าจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท
โดยพิจารณาจากเรือ่ งราวในรูปทีม่ คี วามสัมพันธกบั ขอความในคัมภีรฝ า ยเถรวาทอยาง
ชัดเจน ไดแก รูปตอนแสดงยมกปาฏิหาริยท เี่ มืองสาวัตถีทงั้ ๓ แหง คือ รูปทีถ่ ้ำจาม บริเวณ
เขางู จังหวัดราชบุรี รูปทีจ่ ดั แสดงในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร และรูปทีป่ ระดับ
ฐานชุกชี วัดสุทศั นเทพวราราม
กลมุ ที่ ๒ ประติมากรรมทีส่ นั นิษฐานวานาจะสรางในคติเถรวาท โดยพิจารณา
รวมกับหลักฐานอื่นๆ ในกลุมนี้ บางรูปเปนพุทธประวัติตอนที่ทั้งฝายเถรวาทและ
มหายานแสดงไวไมแตกตางกันนัก หรือเปนรูปที่แตกหักไปบางสวน แตรูปสวนใหญ
พบอยูในบริเวณศูนยกลางของวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งสวนใหญเปนหลักธรรมที่มาจาก
คัมภีรเ ถรวาท จึงสันนิษฐานวารูปกลมุ นีน้ า จะสรางในคติเถรวาท ไดแก พระพุทธรูปตอน
แสดงปฐมเทศนาที่อูทอง รูปสลักตอนแสดงปฐมเทศนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

[101]

พระปฐมเจดีย รูปที่สันนิษฐานวาอาจเปนการแสดงธรรมบนสวรรคชั้นดาวดึงส ที่
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร รูปพระโพธิสตั วทรงมอบเครือ่ งประดับใหนายฉันนะ
จังหวัดกาฬสินธุ และรูปพระพุทธองคเสด็จเยีย่ มพระนางยโสธรา จากเมืองฟาแดดสงยาง
จังหวัดกาฬสินธุ
กลมุ ที่ ๓ ประติมากรรมทีไ่ มสามารถระบุทมี่ าไดชดั เจน เนือ่ งจากสภาพของ
ประติมากรรมไมสมบูรณ หรือเปนรูปทีม่ อี งคประกอบภาพทีป่ รากฏทัง้ ในวรรณกรรมบาลี
และสันสกฤตใชรวมกัน ไดแก รูปตอนปรินิพพานที่ถ้ำฝาโถ และถ้ำจาม บริเวณเขางู
จังหวัดราชบุรี มีรูปยมกปาฏิหาริยตามคติเถรวาท นอกจากนั้นจากการขุดแตงโบราณ
สถานที่เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี พบรูปพระโพธิสัตวจำนวนหนึ่ง ซึ่งเปนการสรางตาม
คติมหายาน แสดงวาอาจมีการผสมคติเถรวาทและมหายานในบริเวณนี้
กลมุ ที่ ๔ ประติมากรรมทีม่ ที มี่ าจากคติมหายาน ไดแก ประติมากรรมทีถ่ ้ำ
พระโพธิสัตว จังหวัดสระบุรี เปนรูปที่แสดงถึงคติความเชื่อวาพระพุทธเจาเปนที่เคารพ
ของเทพเจาในศาสนาพราหมณ ซึง่ เปนความเชือ่ ของฝายมหายาน คงเนือ่ งจากบริเวณ
นัน้ เปนเสนทางผานทางหนึง่ ระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ อาจได
รับอิทธิพลของคติมหายานจากอาณาจักรขอมสมัยกอนเมืองพระนคร ทีม่ กี ารนับถือพุทธ
ศาสนาทัง้ เถรวาทและมหายาน หรืออีกทางหนึง่ อาจมาจากภาคกลางตอนบน เชน เมือง
ศรีเทพ ซึง่ พบหลักฐานการสรางรูปเคารพในฝายมหายานดวยเชนกัน
ผูวิจัยไดสรุปวาประติมากรรมที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ สวนใหญมีที่มาจากลัทธิ
เถรวาท บางรูปอาจจะมีคติมหายานผสมอยู และชางในสมัยทวารวดีคงไดรบั แรงบันดาลใจ
จากวรรณกรรมในพุทธศาสนา มาผสมผสานกับความเชือ่ ความเขาใจของคนในทองถิน่
แลวสรางเปนงานประติมากรรมตามความคิดสรางสรรคของตน
ในดานรูปแบบของศิลปะ ผูวิจัยไดจัดรูปพุทธประวัติในประติมากรรมทวารวดี
ทีศ่ กึ ษา ออกเปน ๓ กลมุ ตามระยะเวลาการสราง คือ
กลมุ ที่ ๑ สมัยทวารวดีตอนตน (ราวพุทธศตวรรษ ที่ ๑๒-๑๓) พบวายังรักษา
รูปแบบของอินเดียไวอยางชัดเจน ไดแกรปู สลักนูนต่ำพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิมแี ผนหลัง
ที่ฐานมีรูปธรรมจักรและกวางหมอบเหลียวหลังตามแบบศิลปะคุปตะและหลังคุปตะ
เปนพระพุทธรูปปางสมาธิตอนแสดงปฐมเทศนา พบทีอ่ ทู อง
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กลมุ ที่ ๒ สมัยทวารวดีตอนกลาง (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕) ไดรบั อิทธิพล
ของศิลปะอินเดีย มาผสมกลมกลืนกับลักษณะพืน้ เมือง คือ มีเรือ่ งราวในรูป การวางองค
ประกอบ และลวดลายบางอยางยังทำตามแบบอินเดีย ในขณะทีพ่ ระพุทธรูปสวนใหญ
มีพระพักตรแบบพืน้ เมือง คือพระขนงตอกันเปนรูปปกกา พระเนตรโปน และพระโอษฐ
หนา สวนใหญแสดงถึงฝมือชางชั้นสูงที่ไดผานพัฒนาการมาสูยุครุงเรืองแลว ไดแกรูป
ตอนแสดงยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถี อยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร รูปที่
สันนิษฐานวาอาจเปนการแสดงธรรมบนสวรรคชนั้ ดาวดึงส ในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร กลมุ ประติมากรรมบริเวณเขางู จังหวัดราชบุรี และรูปทีถ่ ้ำพระโพธิสตั ว จังหวัด
สระบุรี รูปทรงแสดงปฐมเทศนา ทีจ่ งั หวัดนครปฐม รูปบนใบเสมาตอนพระพุทธองคเสด็จ
เยีย่ มพระนางยโสธรา จากเมืองฟาแดดสงยาง และรูปพระโพธิสตั วมอบเครือ่ งประดับให
นายฉันนะ จังหวัดกาฬสินธุ
กลมุ ที่ ๓ สมัยทวารวดีตอนปลาย (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖) จะมีอทิ ธิพล
ของศิลปะขอมผสมผสานอยู เชน บางรูปชายสังฆาฏิของพระพุทธรูปเปนแผนยาว ปลาย
ตัดตรง บางรูปจากลักษณะการแตงกายและรูปแบบของซุม ไดแก รูปตอนแสดงยมก
ปาฏิหาริยท เี่ มืองสาวัตถี และตอนโปรดพระพุทธมารดา อยทู วี่ ดั สุทศั นเทพวราราม รูป
บนใบเสมาตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ทีอ่ ำเภอบานผือ ตอนโปรดพระพุทธมารดา
ใกลพระพุทธบาทบัวบาน จังหวัดอุดรธานี และประติมากรรมทีถ่ ้ำคูหา จังหวัดสุราษฎรธานี
ผลการศึกษาพบวาภาพพุทธประวัติท่ีศึกษาครั้งนี้ สวนใหญมีอายุอยูในชวง
ตอนกลางถึงตอนปลาย ซึง่ เปนยุครงุ เรืองของศิลปะทวารวดี แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะ
คุปตะ หลังคุปตะ และปาละจากอินเดีย และศิลปะลังกา รวมทัง้ อาจแสดงถึงอิทธิพลของ
ศิลปะอมราวดีดว ยก็ได ผสมผสานกับลักษณะทองถิน่ ดวยอัตราสวนทีแ่ ตกตางกันไปตาม
ปจจัยแวดลอม และเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีโดยรวมแลว บงชี้วาชาว
ทวารวดีนบั ถือพุทธศาสนาลัทธิ เถรวาทเปนหลัก
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พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี
วิทยานิพนธเรือ่ ง พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี ของ
นายรงุ โรจน ธรรมรงุ เรือง เปนวิทยานิพนธตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา ๒๕๔๕ มีสาระสำคัญ ดังนี้
พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี หมายถึงพระพุทธรูปแบบหนึง่ ในศิลปะทวารวดี
สลักเปนภาพนูนสูงหรือนูนต่ำบนแผนหิน เปนรูปพระพุทธเจาประทับยืนหรือนัง่ อยเู หนือ
พาหนะ ซึง่ พาหนะเหลานี้ มักทำเปนหนาสัตวผสม หรือครุฑในรูปบุคคล พาหนะนีเ้ รียก
กันวา “พนัสบดี” สองขางของพระพุทธองคปรากฏรูปบุคคลยืนหรือนัง่ อยเู คียงขาง หาก
พระพุทธเจาประทับยืน จะครองจีวรหมคลุม พระหัตถทงั้ สองขางมักแสดงวิตรรกมุทรา
บุคคลทีเ่ คียงขางอยทู ดี่ า นทัง้ สองจะอยใู นอิรยิ าบถยืนเชนกัน บุคคลทัง้ สองนีส้ ว นใหญ
มักถือแสดวยกันทั้งคู แตบางองคก็ถือสิ่งของที่ตางออกไป เชน บุคคลขางหนึ่งถือแส
อีกขางหนึง่ ถือฉัตร หรือบุคคลขางหนึง่ ถือดอกบัวและหมอน้ำ แตบคุ คลอีกขางหนึง่ ถือ
ดอกบัวเพียงอยางเดียว ถาเปนพระพุทธรูปประทับนั่ง จะครองจีวรหมเฉียง บุคคลที่
ขนาบอยสู องขางมักนัง่ คุกเขาประนมมือแสดงอาการนอบนอมตอพระพุทธองค พระพุทธรูป
ประทับนัง่ นีจ้ ะประทับอยบู นบัลลังก มีกรอบซมุ ลอมรอบ และเนือ่ งจากประติมากรรมนี้
เปนประติมากรรมสลักนูน จึงมีแผนหลังอยูดวย บริเวณขอบนอกของแผนหลัง ของ
พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีบางองค สลักลายกระหนกผักกูด ซึง่ คงตัง้ ใจใหหมายถึงเมฆ
สำหรับตัวพนัสบดีนนั้ โดยทัว่ ไปเชือ่ วาตัวพนัสบดี เปนสัตวผสมทีเ่ กิดขึน้ จากการ
เอาลักษณะสำคัญของพาหนะเทพเจาทัง้ สามในศาสนาฮินดูมารวมไวดว ยกัน ไดแก เขา
โคนนทิ พาหนะของพระอิศวร จะงอยปากแหลมของครุฑ พาหนะพระนารายณ ปกของ
หงส พาหนะพระพรหม จึงเปนทีม่ าของขอสันนิษฐานวา การทำพระพุทธรูปประทับเหนือ
พนัสบดี เปนการแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนาอยูเหนือศาสนาพราหมณ ซึ่งเปนอิทธิพล
จากพุทธศาสนานิกายมหายานตันตระจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย แตกม็ ี
ความเห็นตางออกไปวา ลักษณะตางๆ ทีป่ ระกอบขึน้ มาเปนตัวพนัสบดีนี้ สวนมากแลว
มีเคาโครงของสิงโต ซึง่ เปนสัญลักษณของดวงอาทิตย ดังนัน้ ตัวพนัสบดีจงึ อาจหมายถึง
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ดวงอาทิตยหรือแสงสวาง เมื่อทำพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีแลว ก็อาจมีความ
หมายวา ธรรมของพระพุทธองคนนั้ เปรียบประดุจแสงแหงดวงอาทิตย เมือ่ สาดสองไป
ณ แหงใด ก็จะยังใหเกิดชีวติ หรือความสงบสุข
การใชชอื่ “พนัสบดี” เรียกพาหนะทีร่ องรับพระพุทธเจานี้ เกิดจากพระวินจิ ฉัยของ
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ ทีไ่ ดประทานความเห็นวา “....หนาอะไรซึง่
อยูภายใตนั้น เหมือนกับที่ทำไวตามซุมประตูปราสาทศิลาในเมืองชวาหลายแหง นัก
ปราชญวลิ นั ดาเขาเรียกวาหนาพนัสบดี..” จึงเรียกกันตอมาวา พนัสบดี หมายถึงสัตวผสม
ทีเ่ ปนพาหนะของพระพุทธเจา และใชเรียกครุฑในรูปบุคคลทีร่ องรับพระพุทธเจาดวย ซึง่
พาหนะทีร่ องรับพระพุทธรูปนี้ แบงออกเปนสองกลมุ ใหญๆ คือ กลมุ ทีท่ ำเปนรูปบุคคล
และกลมุ ทีท่ ำเปนสัตวผสม กลมุ ทีท่ ำเปนรูปบุคคลนัน้ มักจะเปนรูปแบบของครุฑทีท่ ำเปน
รูปมนุษย คอทำเปนรูปบุคคลครึง่ ตัว มีปก คลายปกนก มือทัง้ สองขางอยรู ะดับอกและถือ
ดอกบัว หรืออาจจะเปนรูปพระอรุณาทิตย การจัดองคประกอบใหครุฑถือดอกบัว รองรับ
พระพุทธเจา นาจะเปนการพัฒนาขึน้ ในสมัยทวารวดี รวมทัง้ เปนการเชือ่ มโยงคติความ
เชือ่ เกีย่ วกับครุฑกับพระอาทิตยดว ย สวนกลมุ ทีท่ ำเปนรูปสัตวผสม เกิดจากการนำเอา
ลักษณะของพาหนะของเทพเจาสูงสุดทั้งสามของศาสนาฮินดูมาผสมเขาไวดวยกัน
ดังกลาวแลว
สำหรับความหมายของพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี มีผแู ปลความหมายไว
๓ แบบ ใหญๆดวยกัน คือ แบบแรก หมายถึงพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจา เสด็จลงจาก
สวรรคชนั้ ดาวดึงส แบบทีส่ อง หมายถึง พระอมิตาภะพรอมดวยพระโพธิสตั วอวโลกิเตศวร
และพระโพธิสตั วมหาสถามปราปตเสด็จลงมารับดวงวิญญาณ สวนแบบทีส่ าม หมายถึง
พุทธประวัตติ อนยมกปาฏิหาริย แตผวู จิ ยั วิเคราะหวา การแปลความหมายทัง้ สามแบบ
ยังไมมีหลักฐานเพียงพอและมีขอขัดแยงมาก ผูวิจัยกลาววา พระพุทธรูปประทับเหนือ
พนัสบดีนี้ นิยมทำเฉพาะอาณาจักรทวารวดีเทานั้น และสันนิษฐานวาความหมายของ
พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีไมนาจะหมายถึงเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งในพุทธ
ประวัตเิ ปนการเฉพาะ แตนา จะเกีย่ วของกับความตองการเชิดชูเกียรติหรือฐานันดรอันสูง
ของพระพุทธเจา โดยแสดงออกมาดวยการทำพระพุทธเจาอยเู หนือพาหนะ และมีบคุ คล
ประกอบอยสู องขาง และมีการผสมผสานกันระหวางคติความเชือ่ ของพุทธศาสนาแบบ
มหายานและพุทธศาสนาแบบเถรวาท รวมทัง้ คติความเชือ่ ของชาวพืน้ เมืองดวย
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พระพิมพดนิ เผาสมัยทวารวดีทนี่ ครปฐม
วิทยานิพนธเรือ่ ง พระพิมพดนิ เผาสมัยทวารวดีทนี่ ครปฐม ของ นายนิตพิ นั ธุ
ศิรทิ รัพย เปนการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัตศิ าสตร ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๒๔ มีสาระสำคัญ
ดังนี้
ตนกำเนิดของพระพิมพ คือภาพจำหลักสัญลักษณของสังเวชนียสถาน ๔ แหง
ในประเทศอิ น เดี ย ได แ ก ส ถานที่ พ ระพุ ท ธเจ า ประสู ติ คื อ เมื อ งกบิ ล พั ส ดุ สถานที่
พระพุทธเจาตรัสรู คือ พุทธคยา สถานทีแ่ สดงปฐมเทศนา คือ ปาอิสปิ ตนมฤคทายวัน
และสถานทีด่ บั ขันธปรินพิ พาน คือ เมืองกุสนิ ารา โดยแรกเริม่ อาจจะมีเพียงสัญลักษณ
เทานั้น ครั้นตอๆมาภายหลัง จึงเกิดมีพระพุทธรูปขึ้นปะปนอยูกับสัญลักษณเหลานั้น
การทำพระพุทธรูปทีเ่ รียกวาพระพิมพนนั้ คงเกิดจากการปน เปนแบบอยาง แลวใชดนิ มา
กดเปนแมพมิ พ แลวนำไปเผาไฟ จะไดแมพมิ พดนิ เผา หรืออาจใชแกะลงไปในหิน จำพวก
หินปูนหรือหินสบูใหเปนแมพิมพเปนรูปพระตามที่ตองการ เวลาจะทำพระพิมพอาจใช
ดินเหนียวมากดลงในแมพิมพ แลวจึงแกะออก นำพระพิมพที่ทำดวยดินไปผึ่งใหแหง
แลวจึงนำไปเผาไฟ ก็จะไดพระพิมพดินเผาตามที่ตองการ เหตุที่เรียกวาพระพิมพ
เพราะเปนรูปนูนครึง่ ซีก ใชแมพมิ พทำดวยดินหรือโลหะพิมพออกมา
พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดี ที่พบภายในจังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยศึกษามี
จำนวน ๓๐ องค และเปรียบเทียบกับพระพิมพแหลงอื่นกับพระพุทธรูปที่เกี่ยวของอีก
๑๕ องค พระพิมพดนิ เผาทีพ่ บในบริเวณเมืองนครปฐมโบราณ สรางขึน้ โดยใชวธิ กี ดดิน
ทีไ่ ดเตรียมไวแลว ลงในแมพมิ พทที่ ำขึน้ ดวย ดินเผา ,โลหะ,หิน,ปูน พระพิมพดนิ เผาทีพ่ บที่
นครปฐม สวนมากมีขนาดใหญ จุดประสงคคงจะทำขึ้นเพื่อสืบศาสนา หรือมุงหวังให
ผทู ที่ ำเกิดความเจริญรงุ เรืองในชาติหนา จึงพากันสรางรูปพระพุทธองคดว ยดิน ซึง่ ถือวา
เปนทางไดบุญกุศล โดยไมตองสิ้นเปลืองในการหาวัสดุที่มีราคาแพงหรือหายากมาทำ
พระพิมพดนิ เผาสมัยทวารวดีพบทีน่ ครปฐม หลายพิมพมจี ารึกเปนตัวอักษรเล็กๆ ขางบน
ดานขาง หรือที่ฐาน บางทีอยูดานหลัง สวนใหญจะมีขอความจารึกเปนไปในแนว
เดียวกันวา “เย ธมฺมา เหตุปปฺ ภวา เยสํ เหตุ ตถาคโต อาห เตสฺจ โยนิโรโธจ เอวํ วาที
มหาสมโณติฯ” ทัง้ นี้ สามารถจัดกลมุ พระพิมพไดเปน ๓ กลมุ คือ กลมุ ที่ ๑ พระพิมพ
ทีม่ ลี กั ษณะเปนเรือ่ งราว กลมุ ที่ ๒ พระพิมพทมี่ สี ถูปประกอบ และกลมุ ที่ ๓ พระพิมพ
แบบพระพุทธรูปปางสมาธิ มีประภามณฑล
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กลมุ ที่ ๑ พระพิมพทมี่ เี รือ่ งราว แยกออกเปน ๒ เรือ่ ง คือ พระพิมพทที่ ำเปนรูป
ปางมหาปาฏิหาริยท เี่ มืองสาวัตถี และพระพิมพทที่ ำเปนรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส
กลุมที่ ๒ พระพิมพแบบที่มีสถูปประกอบ แบงออกเปน ๒ แบบ คือ แบบ
พระพุทธรูปประทับนัง่ ใตยอดสถูปแบบพุทธคยา และพระพุทธรูปประทับนัง่ ในทาปารยัง
กาสน ขยานมุทรา มีสถูปประกอบ
กลมุ ที่ ๓ พระพิมพประทับนัง่ ในทาปารยังกาสน ขยานมุทรา มีประภามณฑล
ซึ่งคงสรางขึ้นตามเรื่องราวตอนพระพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ที่พระองค
ประทับอยูใตตนพระศรีมหาโพธิ์
ผูวิจัยไดแบงลักษณะของพระพิมพดินเผาที่พบในจังหวัดนครปฐมออกเปน
๓ ยุค คือ
๑. พระพิมพดนิ เผาสมัยทวารวดียคุ แรก มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓
มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย แบบคุปตะ และหลังคุปตะ การวางรูปของ
พระพิมพยคุ นี้ วางรูปตามเรือ่ งราวทีก่ ลาวไวในคัมภีร และมักมีจารึก
๒. พระพิมพดนิ เผาสมัยทวารวดียคุ ที่ ๒ อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔
มีอิทธิพลศิลปะแบบหลังคุปตะ และอิทธิพลศิลปะแบบปาละ ตลอดจนมี
อิทธิพลพืน้ เมือง บางพิมพมจี ารึกประกอบ
๓. พระพิมพดนิ เผาสมัยทวารวดียคุ ที่ ๓ มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕
มีลกั ษณะของพืน้ เมืองมาก มีพระบาทใหญ ตัดเรือ่ งราวรายละเอียดออกมาก
จนพระพิมพที่พบสวนใหญมีแตรูปพระพุทธองค และพระพิมพในยุคนี้
ตอนปลาย มีอทิ ธิพลศิลปะขอมเขามาปน
ผูวิจัยไดสรุปวาพระพิมพที่พบที่เมืองนครปฐมโบราณ เปนพระพิมพที่สรางขึ้น
เพือ่ เปนการสืบศาสนา ในชวงแรกพระพิมพไดรบั อิทธิพลพุทธศาสนานิกายหินยานทีใ่ ช
ภาษาสันสกฤตซึ่งเผยแพรมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย สวนอิทธิพล
พุทธศาสนานิกายหินยานที่ใชภาษาบาลีซึ่งเผยแพรมาจากตอนใตของประเทศอินเดีย
เข า มาผสมกั บ ลั ท ธิ เ ดิ ม ซึ่ ง เห็ น ได ชั ด จากพระพิ ม พ ใ นช ว งหลั ง และมี อิ ท ธิ พ ลของ
พุทธศาสนานิกายมหายาน ที่เผยแพรมาจากทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
อินเดียปนอยดู ว ย
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ระฆังหินสมัยทวารวดี : ขอสันนิษฐานดานการใชงาน
เอกสารเรือ่ ง ระฆังหินสมัยทวารวดี : ขอสันนิษฐานดานการใชงาน ของ
นางสาวสุนยี ร ตั น เดชวิรยิ ะกุล เปนเอกสารการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา ๒๕๔๘
มีสาระสำคัญ ดังนี้
หิน เปนวัสดุทมี่ บี ทบาทอยางมากในการถูกนำมาใชสรางงานตางๆในวัฒนธรรม
ทวารวดี เชน พระพุทธรูป ธรรมจักร เครือ่ งมือเครือ่ งใชจำพวกหินบดยา และทีพ่ บมาก
ก็คอื โบราณวัตถุทเี่ รียกวา “กังสดาล” หรือ “ระฆังหิน” ซึง่ เปนวัตถุทนี่ ำหินธรรมชาติมา
ทำการตัดแตงเล็กนอย ใหมลี กั ษณะเปนแผนหนาประมาณ ๑๕-๒๐ เซนติเมตร สวนใหญ
ไมพบวามีการตกแตงขอบใหเปนรูปทรงทีแ่ นนอน แตมลี กั ษณะสำคัญ คือ มีการเจาะรู
เปนรูปวงกลม ๑ รู ทะลุถงึ กัน ๒ ดาน แหลงทีพ่ บมักเปนแหลงโบราณคดีในวัฒนธรรม
ทวารวดีทตี่ งั้ อยใู นภาคกลางของประเทศไทย เชนเมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
จังหวัดราชบุรี แหลงโบราณคดีพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
เมืองโบราณบานคูเมือง จังหวัดสิงหบรุ ี เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมืองจันเสน จังหวัด
นครสวรรค และแหลงโบราณคดีบานหนองปรง จังหวัดเพชรบุรี เปนตน หิน ที่ใชทำ
ประติมากรรมสมัยทวารวดีในแถบนี้ สวนใหญเปนหินทีเ่ นือ้ ละเอียด สีเขียวเขม สวนหินทราย
สีแดง มักจะใชในชวงทวารวดีตอนปลายโดยเฉพาะในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การคนพบระฆังหินในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีในแถบภาคกลางนี้ พอจะกำหนด
อายุโดยสังเขปไดวา เกิดในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ สำหรับหนาทีใ่ นการใชงานของ
ระฆังหินนั้น นาจะเปนเครื่องมือเครื่องใชในการใหเสียง มีรูสำหรับแขวน และใชตี
เพือ่ ใหสญ
ั ญาณ หรือบางความเห็นวาอาจจะใชเปนสมอเรือ ก็ได
ผูศึกษาไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับระฆังหินเพื่อนำมาใชในการศึกษา เปนจำนวน
ทัง้ หมด ๖๕ ชิน้ ทีพ่ บในจังหวัด กาญจนบุรี นครปฐม นครสวรรค ปราจีนบุรี เพชรบุรี
ราชบุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี ผศู กึ ษาไดแบงกลมุ ของระฆังหินออกไปเปนตามประเภท
ของหินซึง่ เปนหินปูนทีม่ เี นือ้ หินปูนทีแ่ ตกตางกัน แบงตามขนาดของระฆังหิน ซึง่ ระฆังหิน
ขนาดใหญมักจะพบที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครสวรรค บางชิ้นมีความยาว
มากกวา ๒ เมตร และจำแนกกลมุ ตามรูปแบบ ไดถงึ ๗ แบบ คือ แบบรูปวงรีหรือวงกลม
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มีการเจาะรูบริเวณใกลๆขอบ แบบรูปสามเหลี่ยม การเจาะรูมีทั้งเจาะตรงกึ่งกลางหรือ
เกือบกึง่ กลาง หรือเจาะรูทมี่ มุ ใดมุมหนึง่ แบบรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มีการเจาะรูทกี่ งึ่ กลางดาน
ใดดานหนึ่ง แบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เจาะรูตรงกึ่งกลางหรือเกือบกึ่งกลางของดานยาว
แบบรูปหลายเหลี่ยม มีตำแหนงการเจาะรูที่ไมแนนอน ทั้งเจาะที่มุม หรือตรงกึ่งกลาง
แบบแนวยาว มีความกวางไมเกิน ๑ ใน ๓ ของความยาว เจาะรูตรงเกือบกึง่ กลางของ
ดานยาว และแบบที่ไมสามารถจัดรูปแบบได สวนวัตถุที่ใชเปนตัวเจาะ อาจจะเปนหิน
ปลายแหลม ไมกลมเกลาปลายใหแหลม ทอนกระดูก ไมกลวง หรือทอโลหะ เปนตน
ขอสันนิษฐานในดานการใชงานของระฆังหิน แบงออกเปน ๒ ประการ คือ
๑. นาจะเปนเครือ่ งมือเครือ่ งใชสำหรับทำใหเกิดเสียง โดยกลาวไววา เปนระฆัง
เมื่อเคาะแลวมักจะมีเสียงดังกังวาน และนาจะเปนการใชเคาะเพื่อให
สั ญ ญาณ มากกว า จะเป น การใช เ ป น เครื่ อ งดนตรี เพราะถ า ใช เ ป น
เครือ่ งดนตรีนา จะมีการผลิตทีป่ ระณีตมากกวานี้
๒. อาจจะใชเปนสมอเรือ หรือสมอหินสมัยโบราณ ใชในเวลาที่เดินทางโดย
ทางเรือ เมื่อเวลาที่เรือจอด จะตองใชกอนหินขนาดใหญผูกติดกับเชือก
แลวทิ้งลงน้ำเพื่อดึงไมใหเรือเคลื่อนที่ เพราะหินเปนวัสดุที่สามารถให
น้ำหนักไดดี และหาไดทวั่ ไป
ขอสรุปจากการศึกษา อาจกลาวไดวา ขอสันนิษฐานที่ ๑ ยังคงนาเชือ่ ถือ และ
มีความเปนไปไดมากกวา

รูปสลักศิลาตอนปฐมเทศนา
จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระปฐมเจดีย
จังหวัดนครปฐม ศิลปะทวารวดี
พุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

[109]

[110]

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

[111]

พระราชศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย
พระราชศรัทธาของ รัชกาลที่ ๔ ตอองคพระปฐมเจดีย
พระวชิรญาณภิกขุเสด็จธุดงคปก กลดทีโ่ คนตนตะครอทางทิศเหนือของ
พระเจดี ย ใ หญ ที่ มี ย อดเป น ปรางค ซึ่ ง ทรุ ด โทรมอยู ก ลางป า บริ เ วณมณฑล
นครไชยศรี ทรงทราบดวยญาณวาเปนธาตุเจดียอ นั สำคัญยิง่ ควรตองบูรณะเพือ่
สืบทอดพุทธศาสนาใหจงได ครั้นพระองคเสด็จครองราชยเปนพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยหู วั แลว พระองคทรงเริม่ ทำการบูรณะโดยทันทีใหชา งหลวง
ออกแบบและเจาพระยาทิพากรวงศโกษาธิบดีเปนแมกองปฏิสังขรณ โดยเริ่ม
ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๓๙๖ เปนตนมาจนสำเร็จลงเปนสวนใหญในป พ.ศ. ๒๔๑๑ แลว
เสด็จสวรรคต รวมเปนเวลาถึง ๑๕ ป
ในระหวางทำการบูรณะพระเจดียองคนี้ พระองคมีพระวิริยะอุตสาหะ
เปนทีส่ ดุ แมกระทัง่ การเดินทาง การจัดหาวัสดุ ตลอดจนเทคนิคในดานการกอสราง
นานัปการ มีการขุดคลองเจดียบ ชู า และคลองมหาสวัสดิเ์ พือ่ ยนระยะทางระหวาง
กรุงเทพฯ กับนครปฐม จางชาวมอญเผาอิฐ เตรียมไมซากและไมซงุ และโซเหล็ก
สำหรับกออิฐแลวลอมรัดฐานและตัวเจดียใ หมนั่ คงไมพงั ทลายลงอยางตอนแรก
สรางคราวใดที่พระองคเสด็จมาตรวจงานพระองคจะทรงพระราชดำเนินขึ้นไป
บนนัง่ ราน ทรงกออิฐดวยพระหัตถทกุ ครัง้ เสร็จแลวปลดผาสไบผูกกับปลายไม
ปกไวตรงบริเวณอิฐที่กอนั้นเปนเครื่องหมายจนแลวเสร็จเปนองคพระเจดีย
ดังหลักฐานทีพ่ อทราบไดบา งดังนี้
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงผนวชเปน
พระภิกษุไดเสร็จธุดงคมานมัสการพระปฐมเจดียท เี่ มืองนครไชยศรีหลายครัง้ ดวย
ทรงเห็นวาเปนมหาเจดียท มี่ ขี นาดใหญกวาเจดียใ ด ๆ ทีพ่ บในประเทศไทย ลาว
และเขมร ถึงแมจะตั้งอยูในที่รกราง แตก็ยังมีคนเดินทางมานมัสการมิไดขาด
ทรงมีพระราชวินจิ ฉัยวา คงจะเปนเจดียเ กาทีท่ ำมาหลายครัง้ หลายคราว บริเวณ
เนินใหญทเี่ ปนกองอิฐพังลงมา ขุดลึกลงไปสองศอก สามศอก ไดพบอิฐยาวศอกหนึง่
หนาใหญสบิ สองนิว้ หนานอยหกนิว้ เปนพืน้ อยู คงเปนองคเจดียเ ดิมทีห่ กั พังไป
แลว หลังจากนัน้ จึงมีผศู รัทธาเกลีย่ ขึน้ มาเปนเกาะ แลวจึงกอเปนพระเจดียก ลม
ขึน้ มาอีกคราวหนึง่ ซึง่ คงจะมีลกั ษณะคลายพระเจดียใ นเกาะลังกา ตอมานาน
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วันยอดคงหักลงมาและคงเห็นวาพระเจดียเดิมยอดแหลมสูงไมถาวรมั่นคง
จึงเกลีย่ อิฐใหเสมอเพียงไหลแลวกอองคปรางคตอ ตัง้ ขึน้ ไปแทนยอด ชาวบาน
เรียกพระเจดียอ งคนวี้ า “พระปทม” และทรงเห็นวาไมถกู ตองดวยเคยทอดพระเนตร
ในหนังสือเกาเรียกวา “พระปฐมเจดีย” เปนเจดียม ปี รากฏมากอนพระพุทธบาท
และพระฉายกว า พั น ป ไม ค วรทิ้ ง ให ร กร า งอยู จึ ง ได ถ วายพระพรสมเด็ จ
พระเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ตอเมื่อทรงทราบแลว
มีพระราชดำรัสวา “เปนของอยูในปารกจะทำขึ้นก็ไมเห็นประโยชนอันใดนัก”
เมือ่ ไดทรงสดับพระกระแสวาไมโปรดแลวจึงทรงตัง้ พระทัยไววา จะทรงสถาปนา
ปฏิสังขรณพระเจดียองคนี้ขึ้นใหจงได
เจาพระยาทิพากรวงศบนั ทึกไววา เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั เสด็จขึน้ เถลิงถวัลยราชสมบัตแิ ลว ไดโปรดเกลาฯ ใหทหารชางในตอ
ตัวอยางพระเจดียถ วาย มีลกั ษณะเปนเจดียท รงกลมไมมฐี านทักษิณ กอเปน
หนากระดานและชองกระจกขึน้ ไปจนถึงบัวถลา จากนัน้ เปนลูกแกวสามชัน้ จึง
ตั้งบัวกลมปากระฆัง โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ
(ดิศ บุนนาค) เปนแมกองปฏิสงั ขรณ เริม่ จับการถากถางตนไมบนองคพระเจดีย
และถางที่ขุดคลองเจดียบูชา วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๙๖ เกิดปฏิหาริยที่
องคพระปรางค เปนดวงกลมโตเทาผลสมเกลีย้ งลอยออกจากซมุ คูหาดานทิศ
เหนือมีรศั มีสวางขึน้ ไปเบือ้ งบนถึงยอดนภศูล และเบือ้ งต่ำถึงชัน้ ทักษิณเดิมแลว
หายไป จับการทำมาเปนปเศษ กอฐานขึ้นไปไดสูงแปดศอก พอถึงวันที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๘ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยุรวงศกถ็ งึ แกพริ าลัยลง
จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) เปน
แมกองปฏิสังขรณตอ เจาพระยาทิพากรวงศไดเกลี้ยกลอมใหชาวมอญที่เปน
ทาสและลูกหนี้มาชวยทำอิฐแลวหักคาตัว จางจีนเผาปูนและกอพระเจดีย
จนกระทัง่ มีความสูงได ๑๐ วา ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๐๐
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงเสด็จมาสักการะและสมโภชพระปฐมเจดีย
โดยขบวนเรือพระที่นั่งสยามอรสุมพล จากพระบรมมหาราชวังเขาคลอง
บางกอกนอยถึงตลิง่ ชันในเวลาค่ำประทับแรมทีว่ ดั ไชยพฤกษมาลา รงุ เชาเสด็จ
โดยขบวนชางถึงพลับพลาศาลเจาโรงหวด อำเภอนครชัยศรีคืนหนึ่ง รุงขึ้น
จึงเสด็จโดยขบวนเรือตามลำแมน้ำนครชัยศรีประมาณ ๒ กิโลเมตร เพือ่ ไปขึน้
อีกฟากหนึง่ ซึง่ ใกลกบั ปากคลองเจดียบ ชู าทีย่ งั ขุดไมเสร็จ
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แลวจึงเสด็จโดยขบวนชางเปนระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ถึงพลับพลาคาย
หลวงดานทิศตะวันออกขององคพระปฐมเจดีย หรือพระราชวังปฐมนคร (ตรงที่
ทำการเทศบาลเมืองนครปฐมในกาลตอมา) พระองคโปรดใหตงั้ เครือ่ งสักการะ
เวลา ๕ โมงเย็น พระสงฆ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต แลวเสด็จพระราชดำเนิน
เวียนประทักษิณ ๑ รอบ แลวจุดดอกไมเพลิงกระทำสักการบูชา และสมโภช
พระเจดีย
การปฏิสงั ขรณองคพระปฐมเจดียไ ดดำเนินการเรือ่ ยมาเปนเวลาถึงสามปี
กอตัวเจดียขึ้นไปไดสูง ๑๗ วา ๒ ศอก (๓๕ เมตร) ถึงเดือนแปดขึ้น ๑๓ ค่ำ
ตรงกับวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๐๓ เวลากลางคืนไดยนิ เสียงรองเซ็งแซในที่
องคพระฯ เปนทีต่ กใจและประหลาดใจของชาวบานมาก รงุ ขึน้ ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ
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ฝนตกหนักทัง้ กลางวันและกลางคืน อิฐทีก่ อ ไวหนักตัวทรุดทลายลงมาโดยรอบ เพราะ
พระเจดียไมมีฐานทักษิณรองรับ จึงตองรื้อออกทำใหมในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.
๒๔๐๓ โปรดเกลาฯ ใหกรมหมืน่ บวรรังสีสรุ ยิ พันธฯุ และเจาพระยาทิพากรวงศ ออกมา
กอพระฤกษแทนพระองค จากนั้นการปฏิสังขรณพระปฐมเจดียจึงดำเนินตอมาเปน
ลำดับ โดยกำหนดใหมฐี านทักษิณโดยรอบใหกวางออกมา แลวกอวิหารและระเบียงคด
เชือ่ มใหตดิ กันทัง้ สีท่ ศิ สามารถเวียนประทักษิณรอบพระเจดียไ ดทงั้ ดานในและดานนอก
ของระเบียงคด สรางหอระฆังดานนอกของระเบียงคดเรียงรายไวถึง ๒๔ หอ และ
ทำบันไดทางขึน้ สฐู านทักษิณทัง้ สีท่ ศิ ดวย

พระราชศรัทธาของรัชกาลที่ ๕ ตอองคพระปฐมเจดีย
หลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั เสด็จสวรรคตในวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๑๑ การปฏิสงั ขรณทพี่ ระปฐมเจดียจ งึ เปนภาระของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตอมา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสั่งฝาก
การปฏิสงั ขรณพระปฐมเจดียไ วแก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั ใหทรงรับ
ภาระตอไป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั ทรงดำเนินการหลายประการ เชน
๑. การทำพิธียกยอดพระเจดียซึ่งเปนมหาพิชัยมงกุฎขนาดใหญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสรางขึ้นเปนพิเศษสำหรับประดิษฐานเหนืออิศวร
วัชระอีกทีหนึง่ เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๓
๒. การประดับกระเบือ้ งสีสม แทนกระเบือ้ งเกา ทีห่ ลุดลวงลง หลังจากเวลาผาน
มาถึง พ.ศ. ๒๔๓๘ เปนเวลา ๒๕ ป มีการสัง่ กระเบือ้ งจากประเทศจีน ๕๐๐,๐๐๐ แผน
ทยอยสงมาปละ ๒๐๐,๐๐ แผนโดยใชเงินพระคลังขางที่และเงินของหลวงเทานั้น
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชประสงคจะปฏิสังขรณตัว
องคพระปฐมเจดียดวยพระราชทรัพยของพระองคเองและทรัพยของแผนดินเทานั้น
สวนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากองคพระปฐมเจดียสามารถเรี่ยรายบอกบุญบุคคล
ทัว่ ไปสรางขึน้ ได เชน วิหารประจำทัง้ สีท่ ศิ วิหารคด หอระฆัง กำแพงแกว เปนตน

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

[115]

๓. การสรางพระระเบียงชัน้ ลาง “.....ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ป พ.ศ. ๒๔๑๒ โปรด
ใหทำพระระเบียงชัน้ นอกรอบองคพระปฐมเจดียส ำหรับเปนทีพ่ กั อาศัยของพวกทีเ่ ดินทาง
ผานมานมัสการพระปฐมเจดีย...” พระระเบียงชั้นนอกนี้หมายถึงพระระเบียงชั้นลางที่
กลาวถึงในเอกสารรายงานของเจาพระยาศรีวไิ ชยชนินทร เรือ่ งการบูรณะพระปฐมเจดีย
ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ตอนทีก่ ลาววา
“ขาพระพุทธเจาไดตรวจดูพระระเบียงชัน้ ลางทรุดโทรมมาก จะซอมแซมอยางใด
ไมได พระเจาบรมวรวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ไดประทานพระดำริไววา ควร
จะเปลีย่ นพระระเบียงชัน้ ลางเปนกำแพง ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วาถาไดเปลีย่ น
พระระเบียงชัน้ ลางเปนกำแพงใหรอบทัง้ สีด่ า น และจัดการปราบพืน้ ทีใ่ หเรียบ หรือจะทำ
สิง่ ใดตอไปก็ยอ มเปนทีส่ ะอาดงดงาม” ระเบียงทัง้ หมดทำเปนหองถึง ๑๕๗ หอง

องคพระปฐมเจดียส มัยปลายรัชกาลที่ ๔
ถึงตนรัชกาลที่ ๕ กอนพิธยี กยอดพระเจดีย
ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๓
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๔. ยายเขตสังฆาวาสวัดพระปฐมเจดีย
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระองคมพี ระราชปรารภวา พระอุโบสถ พระวิหาร กุฏิ
เสนาสนะของเกาทรุดโทรมมาก จึงประกาศแผพระราชกุศลใหพระบรมวงศานุวงศและ
ขาทูลละอองใหชวยปลูกสรางวัดพระปฐมเจดีย
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๖ (ร.ศ.๑๒๒) โปรดใหยา ยสังฆาวาสไปปลูก
ทีถ่ นนขวาพระ คือ วัดพระปฐมเจดียป จ จุบนั การยายครัง้ นีท้ ำในป พ.ศ. ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔)
มีศาลาการเปรียญ หอระฆัง หอสวดมนต และกุฏิ ยายเสร็จภายในเวลา ๔ ปเศษ ซึง่ อาคาร
ดังกลาวเดิมอยทู างแถบทิศเหนือขององคพระปฐมเจดีย บริเวณพืน้ ดินหนาพระรวงปจจุบนั
๕. สรางทางรถไฟสายใตผา นพระปฐมเจดีย
พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ
ใหสรางทางรถไฟสายใตจาก กรุงเทพฯ – เพชรบุรี ผานพระปฐมเจดียท างดานทิศเหนือหางจาก
พระเจดียประมาณ ๕๐๐ เมตร มีสถานีรถไฟตั้งอยูตรงขามกับวิหารพระประสูติ หรือวิหาร
พระรวงโรจนฤทธิ์ปจจุบัน และหางจากคลองเจดียบูชาประมาณ ๕๐ เมตร ซึ่งขวางอยู
สองฝง คลองมีสะพานสรางดวยไมทอดขาม และมีตลาดขายของอยรู มิ คลอง แลวตัดถนนเชือ่ ม
ระหวางสถานีรถไปไปยังวิหารทิศเหนือ เปนการเพิม่ ความสะดวกใหแกผมู านมัสการองคพระปฐม
เจดียยิ่งขึ้น

พระราชศรัทธาของรัชกาลที่ ๖ ตอองคพระปฐมเจดีย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเปนสมเด็จ
พระยุพราช พ.ศ. ๒๔๕๑ เสด็จประพาสหัวเมืองฝายเหนือไดทอดพระเนตรพระพุทธรูปโบราณ
เปนอันมาก มีพระพุทธรูปองคหนึง่ ทีเ่ มืองศรีสชั นาลัยมีลกั ษณะงดงามเปนทีต่ อ งพระราชหฤทัย
แตชำรุดมาก ยังคงเหลืออยแู ตพระเศียร พระหัตถขา งหนึง่ และพระบาท ซึง่ สันนิษฐานไดแน
วาเปนพระพุทธรูปยืนปางหามญาติ จึงโปรดเกลาฯ ใหอญ
ั เชิญลงมากรุงเทพฯ แลวใหชา งปน
กรมศิลปากรสถาปนาขึน้ ใหเต็มองค เมือ่ ทำหนุ เสร็จแลวพรอมทีจ่ ะเททองไดแลวจึงโปรดเกลาฯ
ใหจดั การพิธสี ถาปนาพระพุทธรูป ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ทีว่ ดั พระเชตุพนฯ เมือ่
การหลอแลวเสร็จ พระมีความสูงตัง้ แตพระบาทถึงพระเกศ ๑๒ ศอก ๔ นิว้ จากนัน้ จึงโปรดเกลาฯ
ใหอญ
ั เชิญไปประดิษฐานไวยงั วิหารพระปฐมเจดียท างดานทิศเหนือ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๕๘ และถวายพระนามวา “พระรวงโรจนฤทธิ์ ศรีอนิ ทราทิตยธรรโมภาส มหาวชิราวุธราช
ปูชนียบพิตร” หลังจากพระองคโปรดเกลาฯใหสรางพระวิหารโถงดานหนาตอกับวิหารทิศเหนือ
ของพระปฐมเจดียข นึ้ ใหมใน พ.ศ. ๒๔๕๗ เรียบรอยแลว
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นอกจากนัน้ ไดโปรดฯ ใหแกไขพระวิหารหลวงดานทิศตะวันออกเสียใหมโดยทะลุ
ผนั ง วิ ห ารด า นที่ ป ระชิ ด กั บ ฐานทั ก ษิ ณ ของเจดี ย อ อกเพื่ อ ให ม องเห็ น พระพุ ท ธรู ป
ประจำองคพระปฐมเจดียซ งึ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั ทรงสรางประดิษฐาน
ไวเหนือบัวถลาฐานองคพระฯ ตรงกับแทนบูชาซึง่ อยภู ายในวิหารนี้ และพระองคยงั โปรด
ใหชางหลวงเขียนภาพผนังเปนตนศรีมหาโพธิ์ดวยสีน้ำมันเหมือนธรรมชาติดานหลัง
พระพุทธรูปปางตรัสรู ผนังดานในเขียนภาพใหเห็นวาองคพระปฐมเจดียนี้มีพระเจดียที่
บูรณะแตละสมัยครอบซอนกันอยอู ยางไร สวนผนังดานขางซาย ขวา เขียนภาพเทพชุมนุม
ดวยวิธีการอยางภาพเขียนของฝรั่ง คือเปนรางกายของชายมีกลามเนื้อตกแตงรางกาย
ดวยเครือ่ งทรงเทวดาทีเ่ ปนดอกไม
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พ.ศ. ๒๔๖๑ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยายมราช
เสนาบดี กระทรวงนครบาล จัดชางกรมสุขาภิบาล
ในกรุงเทพฯ มาชวยสรางสะพานเจริญศรัทธาแทน
สะพานไมที่ทอดขามคลองเจดียบูชา ระหวาง
สถานีรถไฟ กับ องคพระปฐมเจดียด า นทิศเหนือ
เพื่อเปนการอุปถัมภพระพุทธศาสนาโดยบริจาค
ทรัพยสวนพระองคจำนวน ๔๙,๕๓๗ บาท ๕๕
สตางค เปนสะพานทีส่ รางดวยคอนกรีตหลออยาง
สะพานในกรุงเทพฯ เปนแหงแรกในตางจังหวัด
โดยไมตอ งใชสงิ่ ของทีส่ งั่ มาจากตางประเทศ ออก
แบบโดยสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศ กวาง ๔ วา ยาว ๑๗ วา ๑ ศอก สูงจากระดับ
น้ำ ๓ ศอก ๑ คืบ มีพนักราวสะพานสองขาง มีซมุ
โคมไฟฟาขางละ ๒ ซุม ประดับตกแตงลวดลาย
ปู น ป น อย า งงดงามตามแบบศิ ล ปะทวารวดี ที่
พบมากในเมืองนครปฐม พรอมกันนัน้ ยังปรับแตง
บันไดทางขึ้นวิหารพระรวงเปนพญานาคทั้งสอง
แถบ และสรางศาลาปูนซาย ขวา บนลานพัก
เหนื่อยของทางขึ้นบันได เพื่อใหสอดรับกับแบบ
ของสะพานอยางทางเขาสูปราสาทนครวัดของ
เขมร เสร็จแลวพระองคเสด็จมาเปนประธานในพิธี
เปดสะพานเจริญศรัทธา และเสด็จพระราชดำเนิน
ขามสะพานเปนปฐมฤกษ เมือ่ วันที่ ๑๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๔๖๑
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การศึกษารูปแบบพระเจดียสำคัญในเมืองนครปฐม
คงจะไมมจี งั หวัดใดในประเทศไทยทีไ่ มมเี จดีย เพราะเจดียเ ปนสัญลักษณอยาง
หนึง่ ทีช่ าวพุทธนิยมสรางขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๒๘ นักโบราณคดีไทยไดสำรวจรองรอยของ
เมืองโบราณทั่วประเทศพบวาจังหวัดนครปฐมมีเมืองโบราณสองแหง คือเมืองโบราณ
นครไชยศรี และเมืองโบราณกำแพงแสน เมือ่ ทำการศึกษาทางภาคพืน้ ดินก็พบวาทัง้ สอง
แหงนี้มีรองรอยของโบราณสถานประเภทเจดียอยูมากมาย โดยเฉพาะเมืองโบราณ
นครไชยศรี มีอาณาบริเวณอยรู อบ ๆ พระประโทณเจดียอ อกไปดานละ ๑-๒ กิโลเมตร
พระประโทณเจดียน นั้ ตัง้ อยกู งึ่ กลางของเมืองโบราณนี้ เมือ่ ทำการวัดขนาดของเมืองโดย
ใชคเู มืองเปนเขตแลวมีความยาว ๓,๖๐๐ เมตร ความกวาง ๒,๐๐๐ เมตร คิดเปนเนือ้ ที่
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โดยประมาณไดถึง ๗.๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๘๐๐ ไร นับวาเปนเมืองโบราณสมัย
ทวารวดีทมี่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ ในประเทศไทย สวนเมืองโบราณอืน่ นัน้ สวนใหญมขี นาดเพียง
๒-๓ ตารางกิโลเมตรเทานัน้ เมืองกำแพงแสนซึง่ อยหู า งจากเมืองนี้ ๒๐ กิโลเมตร ก็มขี นาด
ประมาณ ๑ ตารางกิโลเมตรเทานัน้ แตเรือ่ งดังกลาวมานีช้ าวนครปฐมไมเคยลวงรอู ยาง
ละเอียดเชนนี้มากอน ไมเคยเห็นวามีความสำคัญอะไร ทั้งสองเมืองนี้จึงถูกทำลายเสีย
แทบสูญสิน้ โดยเฉพาะเมืองโบราณนครไชยศรีนนั้ ถูกทำลายมากทีส่ ดุ เดิมเคยมีซากเจดีย
นับรอยองคกถ็ กู ชาวบานในบริเวณนัน้ ขนเอาอิฐไปขายแกบริษทั ทีส่ รางทางรถไฟสายใต
จนหมด เหลือเพียงเจดียข นาดใหญสององคเทานัน้ คือ พระประโทณเจดีย และจุลประโทณ
เจดีย
สถานภาพของเมืองโบราณนครไชยศรีนนั้ เมือ่ ๑,๕๐๐ ป ทีผ่ า นมาเคยเปนเมือง
ทีต่ งั้ อยรู มิ อาวไทยโบราณ เชนเดียวกับเมืองโบราณอืน่ ๆ ซึง่ เปนแหลงชุมชนขนาดใหญ
ทีต่ า งยอมรับนับถือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจาทีช่ าวอินเดียนำมาเผยแพรในแดน
สุวรรณภูมิตั้งแตครั้งพระเจาอโศกมหาราช ราว พ.ศ. ๒๑๘ แลวยึดมั่นตลอดมาจนถึง
ปจจุบัน บางชวงชาวลังกากับชาวสุวรรณภูมิซึ่งเคยไดรับการเผยแพรพุทธศาสนาจาก
อินเดียเชนกันนัน้ ตางก็ไปมาหาสแู ลกเปลีย่ นเรียนรหู ลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจากัน
ไมวารูปแบบของการสรางพระสถูปเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปก็ดี
ทำใหพระเจดียส มัยแรก ๆ ของอารยธรรมสมัยทวารวดีมที งั้ แบบของเมืองอนุราชปุระใน
อินเดียใต และแบบของเมืองลังกาของชาวสิงหลแหงเกาะลังกา ดังเชนที่เมืองโบราณ
อทู อง (สุพรรณบุร)ี เมืองโบราณนครไชยศรี (นครปฐม) เมืองโบราณคูบวั (ราชบุร)ี และ
ทีน่ ครศรีธรรมราช แมแตองคพระเจดียด งั้ เดิมของพระปฐมเจดียก เ็ ชนกันลวนแตถกู บูรณะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบออกไปตามสมัยนิยมหรืออิทธิพลของกลุมชนยุคถัดมา ซึ่งอาจ
จะนับถือศาสนาที่ตางกันออกไป เชน พุทธศาสนานิกายมหายาน ฮินดู พราหมณ
เปนตน
ดวยกาลเวลาและความเปลีย่ นแปลงทางสังคมนับพันปกย็ อ มมีการรงุ เรืองและ
ลมสลายลงเปนธรรมดา บรรดาพระสถูปเจดียก ย็ อ มปรักหักพังลงทัง้ สิน้ นักวิชาการระบุ
วาเมืองโบราณนครไชยศรี เปนเมืองทีเ่ กิดขึน้ ในยุคทวารวดีทมี่ คี วามใหญโตทีส่ ดุ มีโบราณ
สถานและโบราณวัตถุฝม อื ชัน้ ครูจำนวนมากกวาใครแตกถ็ กู ทำลายมากกวาใครดวยเชน
กัน มีความรงุ เรืองอยใู นระหวาง พ.ศ. ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ ในทีส่ ดุ ก็ลม สลายลง และมีกลมุ
ชนยุคใหมเขามาครอบครองทำมาหากินและทำลายจนเหลือแตรองรอยของอดีตอยู
ไมมากนัก
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ภาพถายทางอากาศเมืองนครไชยศรี
ทีม่ า : ทิวา ศุภจรรยา และผองศรี วนาสิน
โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพทางอากาศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เมืองโบราณสมัยทวารวดีทจี่ งั หวัดนครปฐม
วัดพระงาม

ลำน้ำบา
งแกว

วัดพระปฐมเจดีย

คลองเจดียบ ชู า

วัดพระประโทณเจดีย จุลประโทณเจดีย

วัดพระเมรุ

คูเมือง

ม
งแข
้ำบา
ลำน

วัดเกาะวังไทร

วัดธรรมศาลา
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เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูเขียน* เริ่มศึกษาความยิ่งใหญของอารยธรรมทวารวดีที่
นครปฐมแลวมีความตองการจะเชิดชูความยิง่ ใหญดงั กลาวใหปรากฏในวงการทวารวดี
ใหเดนชัดขึน้ กวาเดิมไมเพียงแตอยใู นเอกสารการวิจยั เทานัน้ เพราะเอกสารและตำราใด ๆ
ทีอ่ ยใู นหองสมุด จะมีแตผตู อ งการรจู ริง ๆ เทานัน้ จึงจะอาน ทำอยางไรชาวนครปฐมทัว่
ไปจึงจะเห็นความสำคัญของประวัติศาสตรในบานเกิดของตนเองไดอยางงาย ๆ และได
ผลเร็วทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการอนุรกั ษ ยับยัง้ การทำลาย และเชิดชูเกียรติภมู ทิ วารวดีของนครปฐม
ใหโดดเดน ตามหลักฐานที่มีนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศระบุวา ศูนยกลางของ
อาณาจักรทวารวดีอยทู นี่ ครปฐม** ดังคำกลาวของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
วา “ทวารวดีเปนเรือ่ งของประเทศสยาม กอนทีช่ นชาติไทย จะไดปกครองดินแดนบริเวณ
นี้ อาณาจักรทวารวดีมอี าณาเขตในบริเวณมณฑลกรุงเทพฯ อยุธยา นครไชยศรี ราชบุรี
นครสวรรค พิษณุโลก ปราจีนบุรี และอาจรวมถึงจันทบุรี มีเมืองนครปฐมโบราณเปน
ราชธานี” และ พุทธเจดียสมัยทวารวดีพบมากที่สุดที่เมืองนครปฐม และเชื่อวาไดแบบ
อยางมาจากเมืองมคธราฐ ธาตุเจดียคือพระสถูปขนาดใหญ เชน องคพระปฐมเจดีย
บริโภคเจดียค อื ตนพระศรีมหาโพธิจ์ ากพุทธคยา ธรรมเจดียค อื จารึกคาถาเยธมฺมา และ
อุเทสิกเจดียค อื โบราณวัตถุทสี่ รางดวยศิลากอนทีจ่ ะมีคติการสรางพระพุทธรูป อันไดแก
ธรรมจักรกวางหมอบ, สถูป, พุทธอาสน เปนตน
ดวยเหตุดงั กลาวผเู ขียนจึงไดศกึ ษาเรือ่ งราวทวารวดีทนี่ ครปฐมโดยเฉพาะ โดย
เห็นวาจะตองทำเรือ่ งยากใหเปนเรือ่ งงาย คือใหรงู า ยเขาใจเร็ว สิง่ ใดทีอ่ ยากรจู ะตองนำมา
ยอสรุป และมีภาพประกอบ เชน ทำเปนแผนผัง แผนภูมิ คำอธิบายประกอบภาพดวย
สื่อสมัยใหม เชน แผนภาพสำหรับนิทรรศการ เอกสารประกอบภาพสี่สีเลมบาง ๆ
เหมาะกับการศึกษาเวลาไมมากนัก แผนวีดิทัศน และแผนโปรแกรมนำเสนอขอมูล
(powerpoint) นอกจากนัน้ ยังสนใจซากโบราณสถานพวกเจดียส ำคัญ ๆ สมัยทวารวดีใน
เมืองนครปฐม โดยทำการคนควาศึกษาขอมูลทีน่ กั โบราณคดี และนักวิชาการไดบนั ทึก
ไว แลวตอเติมซากเจดียเ หลานัน้ ใหเปนภาพในกระดาษจนสมบูรณเต็มทัง้ องคเสมือนวา

*ผชู ว ยศาสตราจารยนกุ ลู ชมภูนชิ
**สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. พงศาวดารสยาม. ๒๔๖๘, หนา ๑,

สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

[123]

เปนพระเจดียองคจริงในสมัยนั้น ๆ บางองคมีประวัติในการสรางและการบูรณะ
เปลี่ยนรูปแบบมาเปนสมัย ๆ ก็ตองสันนิษฐานและจินตนาการใหเปนภาพเจดีย
สมบูรณเต็มทัง้ องคขนึ้ มา ถึงแมวา วิธกี ารเชนนีไ้ มเคยมีผใู ดกระทำมากอนก็ตามแต
ผเู ขียนก็ทำขึน้ มาโดยหวังวาดีกวาปลอยทิง้ ไวอยางไรจดุ หมายดังทีเ่ คยเปนมาแลว
จนเจดียด งั กลาวถูกรุกล้ำทำลายลงอยางไรคณ
ุ คา แตถา เพิม่ คุณคาของซากเจดีย
องคนนั้ โดยวาดภาพขึน้ จากหลักฐานตางๆ ก็อาจจะเปนการสรางความสำนึกในการ
รักษาและหวงแหนขึน้ มาแกสาธุชนได พรอมกันนัน้ ผเู ขียนยังไดอธิบายประวัตขิ อง
เจดียเ หลานัน้ ไวดว ยวามีความสำคัญอยางไรประกอบภาพทีเ่ ขียนขึน้ เพือ่ เนนการ
สรางความเขาใจแกผูไดพบเห็นไดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผูเขียนยังไดสืบหาวามี
ผูใดบางที่ไดเขียนภาพพระเจดียสำคัญเหลานั้นบาง แลวนำมาเสนอใหปรากฎใน
เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักวาดทั้งหลายไดใชจินตนาการ
สรางสรรคภาพจากความคิดทีม่ าจากขอมูลหลักฐานตางๆ
ถึงแมวาวิธีการสรางภาพดังกลาวอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง แต
ผเู ขียนมีความตองการทีจ่ ะกระตนุ ใหผรู ทู งั้ หลายไดคน หาความจริงกันตอไปดีกวา
ไมไดทำสิง่ ใดใหเปนประโยชนขนึ้ มาเลย
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สรุปสาระการศึกษาจุลประโทณเจดีย
จุลประโทณเจดียตั้งอยูกลางเมืองโบราณนครไชยศรี สรางขึ้นในสมัยทวารวดี
ปจจุบนั อยหู ลังวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม หางจากพระประโทณเจดีย ๕๐๐ เมตร เมือ่ พ.ศ.
๒๔๘๒ หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ และนายปแอรดปู องต ไดทำการสำรวจขุดคนทำใหทราบวา
ปกติพระเจดียท่ีมีฐานสี่เหลี่ยมหรือฐานกลมทั่วไปมักมีดานแตละดานหันไปตรงกับทิศ
แตละทิศ แตจลุ ประโทณเจดียอ งคนกี้ ลับหันมุมไมตรงกับทิศแตละทิศ นอกจากนัน้ ยังมี
การซอมสรางเปลีย่ นแปลงรูปแบบไปตามสมัยนิยมถึงสามสมัย คือ

สมัยแรกของการสราง
ฐานเจดียเ ปนรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั แตละดานยาวดานละ ๒๓.๕ เมตร สูง ๘๐ ซม.
มีภาพปนดินเผาและภาพปูนปนเรื่องเลาถึงพระพุทธเจาในแตละชาติที่สละชีวิตใหเปน
ทานบารมี จำนวนดานละ ๑๙ ภาพ กึง่ กลางของแตละดานมีบนั ไดขึน้ ไปดานบนของฐาน
ทักษิณนีไ้ ด ราวบันไดเปนคลายลิน้ ออกมาจากปากของสัตว ชัน้ ลางของบันไดเปนรูปฐาน
ครึง่ วงกลมและมีรปู ปน สิงหนงั่ ประดับอยสู องขางของบันได บนฐานทักษิณมีฐานเจดียร ปู
สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั แตละดานยอเก็จใหเกิดผนังตางระดับกัน เปนมุขยืน่ ออกมาสามมุข และ
ยุบเขาไปสอง สำหรับทำเปนซมุ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนลอยตัวเปนจำนวนหาองคใน
แตละดาน ทัง้ สีด่ า นรวมเปน ๒๐ องค เหนือระดับยอดซมุ นีข้ นึ้ ไปไมไดกลาวถึงไววา เปน
ลักษณะอยางไร

ซากจุลประโทณเจดีย
การสำรวจขุดคนเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๘๒
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แผนผังเจดียจ ลุ ประโทณ ในสมัยที่ ๑ และ ๒ ของการสราง
(จากรายงานการขุดแตงของปแอร ดูปองค ตีพมิ พใน พ.ศ. ๒๕๐๒)
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เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๔ นักโบราณคดีไดใหทวีพร ทองคำใบ นักเขียนแสตมปฝม อื ดีของ
เมืองไทย เขียนภาพสามมิติของรูปทรงเจดียจุลประโทณสมัยแรก จากขอมูลซึ่งได
จากรายงานการขุดคนของหลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ และศาสตราจารยปแ อร ดูปองตใหเปน
รู ป ธรรมเพื่ อ สร า งภาพสามมิ ติ ขึ้ น ตามคำรายงานจากตั ว อั ก ษรนั้ น ซึ่ ง เป น เจดี ย ที่ ยั ง
ไมพบหลักฐานวาสวนบนที่ขาดหายไปนั้นเปนลักษณะอยางไรในที่สุดนักโบราณคดีและ
นักวิชาการคงสันนิษฐานวาเปนเจดียท รงกลมยอดคลายฉัตรหรือทรงลังกากลม จึงมอบให
นักเขียน เขียนขึน้ ดังทีเ่ ห็นนี้
ผูเขียนไดนำภาพจุลประโทณเจดียสมัยที่
๑ ซึง่ ทวีพร ทองคำใบ เขียนนัน้ ลงพิมพในเอกสาร
เผยแพรชอื่ “ทวารวดี ศรีนครปฐม” ของสภาวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม จัดพิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให
ชาวนครปฐมทัว่ ไปทราบ

นอกจาก ทวีพร ทองคำใบ แลว
ยังมีภาพสันนิษฐานจุลประโทณเจดียส มัย
ที่ ห นึ่ ง อี ก ผู ห นึ่ ง คื อ ผู ช ว ยศาสตราจารย
จุลทัศน พยาฆรานนท เขียนไวเปนลายเสน
อีกแบบหนี่งดวย
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สมัยที่สองของการสราง
อุษา งวนเพียรภาค หัวหนาพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียไ ดเขียน
บทความลงในหนังสือประวัตวิ ดั พระประโทณเจดียว รวิหาร องคพระประโทณเจดีย
และจุลประโทณเจดียว า
“ศาสตราจารยปแ อร ดูปองต เสนอไวในรายงานการขุดคนเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒๒๔๘๓ วามีการเปลีย่ นแปลงรูปรางพระเจดียไ ปโดยการสรางลานประทักษิณซอน
ทับของเดิมใหสูงขึ้นจนเสมอฐานซุมประดิษฐานพระพุทธรูป มีขนาดเทาเดิม แต
บันไดทางขึ้นลานทักษิณของเดิมยังอยูเหมือนเดิมจึงไมสามารถใชบันไดนี้ขึ้นไป
บนลานทักษิณใหมได
การสรางเสริมสมัยทีส่ องนี้ นักโบราณคดีหลายทานตางก็สนั นิษฐานกันไป
วาสวนทีเ่ ลยฐานดังกลาวนีข้ นึ้ ไป จะมีลกั ษณะอยางไร ในทีส่ ดุ ผชู ว ยศาสตราจารย
จุลทัศน พยาฆรานนท ไดนำขอสันนิษฐานเหลานั้นมาเขียนเปนภาพโครงรางขึ้น
เฉพาะดานหนาดานหนีง่ วามีรปู รางทัง้ หมดอยางไร ไดเขียนเปนภาพลายเสนขึน้ ตาม
ขอมูลการขุดคนเบือ้ งตนของปแอร ดูปองต และไดตอ เติมสวนองคเจดียส มัยทีส่ องนี้
ใหมคี วามสมบูรณ ดังภาพจินตนาการขางลางนี้

[128]
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เพื่อใหเห็นภาพจุลประโทณเจดีย สมัยที่สองของ ผูชวยศาสตราจารย
จุลทัศน พยาฆรานนท เปนจริงขึน้ ผเู ขียนจึงไดเขียนภาพจากรูปดานใหเปนภาพสาม
มิตขิ นึ้ ดังภาพขางลางนี้

สถูปสมัยทวารวดี ระยะที่ ๒ ของผู เ ขี ย นจากข อ มู ลรูปดานของผูชวย
ศาสตราจารยจลุ ทัศน พยาฆรานนท สันนิษฐานวา จุลประโทณเจดียที่ซอมสรางใน
สมัยที่ ๒ นาจะเปนแบบเดียวกับสถูปสมัยทวารวดี ระยะที่ ๒ ดวย
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สมัยที่สามของการสราง
ศาสตราจารยปแอร ดูปองต รายงานการขุดคนสำรวจวา ในการเสริมสราง
จุลประโทณเจดียค รัง้ สุดทายนัน้ เปนการสรางลานประทักษิณขึน้ ใหมมแี ผนผังรูปสีเ่ หลีย่ ม
ยอเก็จครอบทับลานประทักษิณและบันไดทางขึน้ ซึง่ สรางไวในสมัยทีส่ อง ลานประทักษิณ
ทีส่ รางขึน้ ใหมนมี้ ี ๒ ชัน้ บนมุมทัง้ สีข่ องลานประทักษิณชัน้ บนประดับดวยเจดียท รงกลม
มุมละองค ไมมบี นั ไดทางขึน้ สลู านประทักษิณเลย นอกจากนีก้ ารสรางเสริมครัง้ นีย้ งั ได
เปลีย่ นแปลงสวนบนโดยการปน ปูนพอกทับพระพุทธรูปในซมุ จากพระพุทธรูปยืน ๕ องค
เปลี่ยนเปนพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท (สามองค) และพระพุทธรูปนาคปรก
(สององค) สลับกันไป

สถูปสมัยทวารวดี ระยะที่ ๓ ของผูชวยศาสตราจารยจุลทัศน พยาฆรานนท สันนิษฐานวา
จุลประโทณเจดียท ซี่ อ มสรางในสมัยทีส่ ามนาจะมีรปู รางเชนเดียวกับสถูปสมัยทวารวดี ระยะที่ ๓ นีด้ ว ย
อยางไรก็ตามเปนที่นาเสียดายที่วาเจดียจุลประโทณนี้ไดพบเพียงสวนฐานเทานั้น สวนยอดได
ปรักหักพังไปหมดแลว จึงไมอาจทราบไดวา ลักษณะสมบูรณขององคเจดียเ ปนอยางไร แตเทาทีพ่ บหลักฐาน
เพียงฐานชัน้ ลางชัน้ เดียวนี้ ศาสตราจารยปแ อร ดูปองต ผทู ำการขุดคนครัง้ แรกไดเปรียบเทียบกับลักษณะ
ของเจดียซ งึ่ สรางในสมัยหลังลงมาอันไดแก รัตนเจดีย ทีว่ ดั กกู ดุ จังหวัดลำพูน และเจดียส เี่ หลีย่ มใกลเมือง
เชียงใหม และสันนิษฐานวา สวนบนของจุลประโทณนาจะมีลกั ษณะเชนเดียวกับเจดียท งั้ สององคนนั้ คือ
มี ลั ก ษณะเป น ฐานสี่ เ หลี่ ย มซ อ นลดหลั่ น กั น ขึ้ น ไปอี ก สี่ ชั้ น แต ล ะด า นของแต ล ะชั้ น ประดั บ ด ว ยซุ ม
ประดิษฐานพระพุทธรูปเชนเดียวกับฐานชัน้ แรกทีพ่ บนัน่ เอง
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ผเู ขียนมีความเห็นวาเมือ่ ศาสตราจารยปแ อร ดูปองตใหทศั นะวารูปแบบของ
จุลประโทณเจดีย สมัยหลังหรือสมัยทีส่ ามของการสรางนาจะเหมือนกับ รัตนเจดีย ที่
วัดกกู ดุ จังหวัดลำพูน ซึง่ เปนเจดียท รงปราสาทหาชัน้ คงเปนไปไดมากเพราะ ซากของ
จุลประโทณเจดียท พี่ บเมือ่ ป ๒๔๘๒ นัน้ พบเพียงฐานและซมุ พระพุทธรูป ชัน้ ลางชัน้
เดียวเทานัน้ ความจริงควรมีอกี ๔ ชัน้ แลวจึงมียอด ไมมเี จดียอ งคไหนในสมัยนัน้ ทีจ่ ะมี
พระพุทธรูปหาซุมเรียงกันเพียงแถวลางชั้นเดียวเทานั้น จึงคิดจินตนาการใหมีซุม
ประดิษฐานพระพุทธรูปเพิม่ ขึน้ ไปอีก ๔ ชัน้ แลวจึงมียอด เปนภาพสามมิตคิ ลายของ
จริงขึน้ มาอยางเจดียก กู ดุ แตสว นยอดเจดียน นั้ ไมเปนอยางยอดของเจดียก กู ดุ เพราะยัง
ไมมใี ครทราบวายอดเจดียก กู ดุ เปนแบบใดซึง่ หักหายไปนานแลว เพือ่ ใหรปู แบบลงตัว
จึงใชดอกบัวตูมมาตอเติมเปนยอด นับเปนจินตนาการใหม เพือ่ ใชนำเสนอไปพลางกอน
จนกวาจะมีผูคนพบความจริงวาเปนอยางไร
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เจดียจ ามเทวี ลำพูน (กกู ดู )

เจดียองคนี้ ชาวบานเรียก กูกูด หมายถึง เจดียที่มียอดหักหายไป
สรางในอาณาจักรหริภญ
ุ ไชย เปนเจดียท รงปราสาทหาชัน้ แตละชัน้ ประดับ
ดวยพระพุทธรูปยืน ชัน้ ละ ๑๒ องค แบบผสมระหวางทวารวดีและอทู อง อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เหนือชั้นสุดทายเปนลักษณะกลีบบัวรองรับผา
อุตราสงค (ผาจีวรสำหรับหมของพระสงฆ) ซอนกันหลายชั้น แตสวนยอด
นอกเหนือจากนัน้ ไมแจงวาเปนสิง่ ใด เพราะหักหายไป
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สรุปสาระการศึกษาพระเมรุเจดีย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ และนายปแอร ดูปองต ทำการ
สำรวจขุดคนแลวเขียนรายงานทำใหทราบถึงรูปรางไดบา งระดับหนึง่
โบราณสถานวั ด พระเมรุ ห รื อ
พระเมรุเจดีย ตัง้ อยทู ที่ างทิศใตขององค
พระปฐมเจดียอ อกไปประมาณ ๑ กิโลเมตร
ริมถนนเพชรเกษมสาย เลีย่ งเมืองจังหวัด
นครปฐมไปสูภาคใตของประเทศไทย

ผู เ ขี ย นเริ่ ม ศึ ก ษารายงานการขุ ด ค น โบราณสถานพระเมรุ เ จดี ย ข อง
ศาสตราจารยปแ อร ดูปองต และหลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑแลวเห็นถึงความยิง่ ใหญของ
พระเมรุเจดียมาก มีความคิดวาถาสามารถสรางเปนภาพเจดียขึ้นมาก็จะทำให
เขาใจงาย และเห็นความสำคัญของโบราณสถานแหงนี้มากขึ้น อันเปนทางหนึ่งที่
จะทำใหเกิดการอนุรกั ษสงิ่ ดี ๆ ในจังหวัดนครปฐมแหงนีไ้ ด โดยเฉพาะอารยธรรม
สมั ย ทวารวดี ด า นโบราณสถานและโบราณวั ต ถุ ซึ่ ง เป น ต น เหตุ ข องการเกิ ด
องคพระปฐมเจดียท เี่ ห็นในปจจุบนั นี้
ขอมูลจากการขุดคนพระเมรุเจดียข องศาสตราจารยปแ อร ดูปองตเปนภาพ
แผนผังที่เขียนขึ้นตามความเปนจริงเทาที่พบนอกจากนั้นเปนคำบรรยายดวย
ตัวอักษรใหเห็นภาพตามที่ตาเห็นซึ่งตองจินตนาการใหเปนภาพเอาเอง ในสวนนี้
ผเู ขียนไดพยายามถายทอดคำบรรยายจากอักษรใหเปนภาพขึน้ แตละตอน ๆ เพือ่
ใหผสู นใจรวู า รูปรางพระเมรุเจดียน นั้ มีลกั ษณะอยางไรงายขึน้ เทานัน้ มิไดหมายความ
วาภาพที่ถายทอดออกมานั้นเปนความจริงโดยสมบูรณที่สุดแลว แตใหเขาใจวา
ผลงานนี้เปนความจริงเพียงระดับหนึ่งเทานั้นคงตองมีผูรูทานอื่นนำเสนอเรื่อง
ดังกลาวนี้ตอไปอีกในอนาคต
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แผนผังพืน้ ระดับฐาน พระสถูปวัดพระเมรุ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
(ขุดแตงโดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๒)
เขาใจวาสรางในสมัยทวารวดี
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ภาพแผนผังฐานของเจดีย วัดพระเมรุ
แสดงใหเห็นฐานเดิมและการขยายฐานออกไป
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คำรายงานของกรมศิลปากร สวนหนึง่ ในการขุดคนสำรวจพระเมรุเจดีย
“ไดพบทางเขาสถูป ๔ ทาง ทำเปนมุขยืน่ ออกมาทัง้ ๔ ทิศ ฐานเปนสีเ่ หลีย่ ม
มีกออิฐเปนรูปครึ่งวงกลมบนฐานนี้ และตอจากครึ่งวงกลมไปเปนบันไดลาดนอย ๆ
ทำสูงขึน้ ไปหาสถูปในระหวางทางเขาทัง้ ๔ ทิศ คงทำเปนซมุ โคปุระมีหลังคาเพือ่ กันฝน
แตคงไมกอ ผนังทึบอยางคตทีอ่ งคสถูปใหญ คงทำแตหลังคาแลววางเสาตนใหญ ๆ รับ
เปนระยะ ๆ ไป เพราะเทาทีข่ ดุ พบทางทิศตะวันตกนัน้ มีหลุมตามแนวทางขึน้ ตรงไปยัง
สถูปหลายหลุม ซึง่ หลุมเหลานีไ้ ดกอ อิฐไวอยางเรียบรอย ซึง่ ไมนา เชือ่ วาจะเปนรอยลัก
ขุดใหม คงเปนหลุมมาแตเดิมเปนแน”
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“ตอจากตัวสถูปออกมาเปนเจดียบ ริวารอยตู รงมุมทัง้ ๔ มุม มุมเจดียท ำเปน
เหลีย่ มยออยางแบบไมสบิ สอง ทีเ่ จดียท ำเปนฐานรูปครึง่ วงกลมติดตัง้ ไวตรงริมดาน
นอกทีส่ ดุ ๒ ดานดวยกัน รวมเจดีย ๔ องคมฐี านรูปครึง่ วงกลม ๘ ฐาน ฐานเหลานี้
แตเดิมคงปน สิงโตติดไวขา ง ๆ ฐานละ ๒ ตัว เพราะยังพบซากเหลืออยทู างดานทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ๒ ตัว (แตเวลานีไ้ ดถกู ทำลายไปเสียแลว) ฐานเหลานีค้ งจะเปน
ฐานสำหรับวางเครือ่ งบูชาพระสถูป หรือมิฉะนัน้ ก็คงจะเปนทีร่ องฐานพระปูนปน องค
ใหญ ๆ ซึง่ ปน ติดไวกบั ซมุ เจดีย เพราะไดพบพระอังศา (ไหล) ปูนปน และกลีบบัว
ใหญ ๆ ซึง่ แสดงวาไดปน บัวรองฐานพระพุทธรูป แตขอ นีเ้ ปนแตสนั นิษฐานเทานัน้ ”

พระพุทธศิลาขาว
องคที่ ๑
ประดิษฐานเปน
พระประธานใน
พระอุโบสถ
วัดพระปฐมเจดียฯ
จังหวัดนครปฐม

พระพุทธศิลาขาว
องคที่ ๒
ประดิษฐานดาน
ทิศใตองคพระปฐมเจดียฯ

พระพุทธศิลาขาว
องคที่ ๓
ประดิษฐานใน
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร
กรุงเทพฯ

พระพุทธศิลาขาว
องคที่ ๔
ประดิษฐานใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เจาสามพระยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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จากขอความบรรยายลักษณะของเจดียวัดพระเมรุ ดังกลาว จึงอาจสรุปไดวา
เจดียว ดั พระเมรุ ผสู รางคือพระยาพาลีบดีชยั เจาเมืององคสดุ ทายแหงเมือง “นครไชยศรี”
(พ.ศ. ๑๒๓๔-๑๒๔๔) สรางในศตวรรษที่ ๑๒ สมัยทวารวดี สรางเพือ่ ถวายเปนพุทธบูชา
อันยิ่งใหญ หลังจากที่ไดกระทำปตุฆาตโดยมิไดตั้งใจ โดยสรางพระพุทธรูปยืน ๑ องค
พระพุทธรูปนัง่ ปางประทานธรรม ๔ องค ดวยหินปูน (Quartzite) ขนาดใหญ ๓ เทาของ
คนจริง ประดิษฐานรอบฐานเจดียทั้งสี่ทิศ ภายในเจดียบรรจุพระบรมธาตุ ๑๐๐ องค
พรอมแกวมณีอันมีคายิ่ง
รูปแบบของเจดียเปนเจดียทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง เปนผนังอยางวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ ภายในซมุ มุขทิศละ ๑ องค พรอมกันนัน้ ยังทำหลังคาและผนัง
คลุม พระพุทธรูปโดยรอบ ใหเปนทางเดินทักษิณาวัตรรอบเจดียไ ด องคเจดียต งั้ อยเู หนือ
หลังคาวิหารนี้ขึ้นไปจนถึงยอดแหลมเปนดอกบัวตูม ที่ฐานชั้นลางหางออกไปมีเจดีย
เหลีย่ มยอมุมขนาดเล็กตัง้ อยู ปลายมุมฐานของเจดีย ๔ องค มุมละ ๑ องค เปนเจดีย
บริวาร ตัวเจดียท งั้ ๕ องคบดุ ว ยโลหะดัง่ ทอง หนาพระพุทธรูปนัง่ ชัน้ ลาง เปนซมุ มุขขยาย
ออกไปทัง้ ๔ ทิศ เชือ่ มตอกับซมุ ชัน้ ใน มีหลังคากันแดดฝนแตไมมผี นัง ในระยะตอมาจึง
ทำผนังและหลังคาโดยรอบฐานชั้นนอกทำบันไดทางเขาไปสูพระพุทธรูปทั้ง ๔ องค
ยกเจดียบ ริวารขึน้ ไปอยเู หนือหลังคา แลวทำบันไดเขาไปยังเจดียบ ริวารไดดว ย
ถาเขียนเปนภาพขึ้นตามที่ดังกลาวนี้ประการหนึ่ง และถานำขอมูลที่วา เจดีย
วัดพระเมรุนมี้ รี ปู รางอยางเดียวกับ อานันทเจดียข องพุกาม เนือ่ งดวยพุกามมามีอำนาจ
เหนือดินแดนแถบภาคกลางตอนลางของไทย ในราวศตวรรษที่ ๑๖ พุกามอาจนำแบบ
เจดียอ งคนไี้ ปสราง อีกประการหนึง่ เจดียอ งคนกี้ น็ า ทีจ่ ะมีการสรางเสริมใหสงู ใหญกวาเดิม
ดังภาพทีไ่ ดจนิ ตนาการไว
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เจดียว ดั พระเมรุรปู รางครัง้ สุดทายทีพ่ กุ ามเอาแบบอยางไป ก็นา
จะเปนลักษณะดังภาพทีจ่ นิ ตนาการไวนี้ กลาวคือมีเจดียข นาดเล็ก
ประดับลอมรอบอยูทั่วไป
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รูปผาใหเห็นภายใน

รูปดานวิว เจาะใหเห็นภายในองคเจดีย วัดพระเมรุ
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สรุปสาระการศึกษาพระประโทณเจดีย
พระประโทณเจดียเ ปนเจดียส มัยทวารวดี เชนเดียวกับองคพระปฐมเจดีย ตัง้ อยู
กลางเมืองโบราณนครไชยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ริมถนนเพชรเกษมปจจุบนั
มีประวัตวิ า ครัง้ ทีพ่ ระเจาอโศกมหาราช ราวพุทธศตวรรษที่ ๓ สันนิษฐานกันวาคงมีพวก
พราหมณในตระกูลโทณพราหมณติดตามมาดวยพรอมกับมีทะนานทองที่เคยใชตวง
พระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจาเพือ่ แบงใหเจาเมืองตาง ๆ ๘ เมืองมาดวย เมือ่ มา
ยังสุวรรณภูมแิ ลวจึงกอเปนเรือนหินรักษาไวสำหรับสักการบูชาใกลบา นของพวกตนเอง
เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๑๑๓๓ ทาวศรีสทิ ธิชยั พรหมเทพไดมาสรางเมืองนครไชยศรีขนึ้ ตรง
บริเวณทีม่ ตี ระกูลพราหมณดงั กลาวอาศัยอยู มีขนาดของเมืองใหญถงึ ๓๘๐๐ ไร มีคนู ้ำ
ลอมรอบยาวถึง ๑๐ กิโลเมตร โดยมีเรือนหินของโทณพราหมณอยกู งึ่ กลางเมือง วันหนึง่
เจาเมืองประสงคจะเอาทะนานทองนั้นไปแลกกับพระบรมสารีริกธาตุกับกษัตริยเมือง
ลังกา เพื่อนำมาบรรจุไวที่องคพระเจดียองคหนึ่งที่อยูนอกเมือง (พระปฐมเจดีย) แต
พราหมณไมยอมให จึงทำการบังคับเอาดวยกำลังทีเ่ หนือกวาแลวใหพราหมณเหลานัน้
ไปอยเู สียทีเ่ มืองลพบุรี ครัน้ ถึง พ.ศ. ๑๑๙๙ พระเจากากวรรณดิส เจาเมืองละโว (ลพบุร)ี
จึงมาสรางพระเจดียค รอบเรือนหินนัน้ ไว แลวขนานนามวา “โทณเจดีย” มีขนาดใหญใกล
เคียงกับพระปฐมเจดียในสมัยเดียวกัน และภายหลังพระเจดียทั้งสององคนี้ก็ไดมีผูมา
บูรณะสวนยอดใหเปนพระปรางค เชน เดียวกัน ดังทีร่ ชั กาลที่ ๔ ทรงพบอดีตพระปฐมเจดีย
อยทู า มกลางปารกเมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๖ นัน่ เอง คือมีสภาพเปนซากของฐานเจดียร ปู สีเ่ หลีย่ ม
มีองคเจดียท มี่ ยี อดเปนปรางคสรางซอนทับขึน้ ไปอีกทีหนึง่ มีความสูงจากพืน้ ดิน ๒๐ เมตร
และตอจากนั้นจึงมีการกอกำแพงซีเมนตลอมรอบซากฐานเจดียไวปองกันการพังทลาย
ของเจดียเพิ่มขึ้น พรอมกับโบกปูนทับซากฐานเจดียไวทั้งหมดและทำใหมีทางเดิน
ประทักษิณรอบองคพระปรางคที่กอขึ้นใหมได
ภายหลังจากมีการสถาปนาวัดพระประโทณเจดียขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ แลว
วัดพระประโทณเจดียม เี นือ้ ทีถ่ งึ ๑๒๐ ไร ๓ งาน ๑๒ ตารางวา องคพระเจดียจ งึ อยใู น
ความดูแลของเจาอาวาสวัดแตละสมัย มีการสรางศาสนสถาน เชน โบสถ วิหาร ศาลา
การเปรียญ กุฎิสงฆ ฯลฯ นอกจากนั้นยังอนุญาตใหทางราชการใชที่ดินเปนที่ตั้งของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
อีกดวย
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เมืองนครไชยศรี
แผนผังเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่จังหวัดนครปฐม
ทางรถไฟสายใต

คลองเจดียบ ชู า

องคพระปฐมเจดีย

คลองเจดียบ ชู า

พระประโทณเจดีย

วัดพระเมรุ

จุลประโทณเจดีย
วัดธรรมศาลา

ถนนพระประโทณ-บานแ
พว

วัดพระงาม

เนินพระเจดีย

พระประโทณเจดีย เดิมเปนศาสนสถานกลางเมืองโบราณนครปฐม
ลักษณะของเจดียค ลายกับรูปแบบเดิมของพระปฐมเจดีย แตไดมกี ารปรับฐาน
และเพิ่มยอดปรางค
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เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมศิลปากรไดทำ
การบูรณะองคพระประโทณเจดียใหม โดยทำการ
กะเทาะปูนทีห่ มุ ฐานเจดียอ อกไปเหลือแตองคเจดีย
ทีเ่ ปนสวนทีส่ รางขึน้ ทับซอนกับฐานของเจดียด งั้ เดิม
ปรากฏวาพบผิวของพระเจดียอ งคดงั้ เดิมจำนวนมาก
เปนอิฐดินเผาสมัยทวารวดี ซึง่ บางสวนมีการโบกปูน
ตกแตงผิวเปนลวดลาย แตกห็ ลุดออกไปเกือบทัง้ หมด
เพราะผานกาลเวลามานานและยอดเดิมพังทลายลง
ทีเ่ ห็นเปนของพระปรางคปจ จุบนั นีเ้ พราะมีการสราง
เจดียย อดปรางคทบั ซอนของเดิมไว และในการบูรณะ
ครัง้ นีก้ รมศิลปากรก็ยงั คงรักษาเจดียย อดปรางคนไี้ ว
อยางเดิม แตไดขดุ ดินบริเวณรอบ ๆ ฐานเดิมออกไป
ลึกถึง ๒ เมตร มีฐานของเจดียข นาดเล็กอยทู มี่ มุ เจดีย
ทัง้ ๔ มุม มุมละ ๑ องค สวนกำแพงคอนกรีตทีเ่ คย
ลอมฐานเจดียไวกันเจดียทลายลงมานั้น ทางกรม
ศิลปากรยังมิไดรื้อออกปลอยใหเปนทางเดินสูงจาก
พื้นดิน ๒ เมตร รอบฐานเจดียอยางเดิม เปนที่นา
เสี ย ดายว า กรมศิ ล ปากรมิ ไ ด บู ร ณะยอดปรางค
เสียใหม เพราะลวดลายของยอดปรางคถูกโบกปูน
ทับไวปอ งกันการผุพงั ไวนานแลว จึงเปนเพียงแตทา
สีขาวทับไปหมดเทานัน้ ถากรมศิลปากรสามารถรไู ด
ว า ส ว นยอดของเจดี ย ส มั ย ทวารวดี ทำนองนี้ เ ป น
อยางไร แลวซอมบูรณะใหเต็มทัง้ องคกน็ า จะเปนสิง่ ที่
ควรทำได เพราะชาวพุทธปจจุบันไมเคยลวงรูวา
พระเจดียสมัยทวารวดีนั้นเปนอยางไร ถาพระเจดีย
ดังกลาวมีความสมบูรณสวยงามดังที่นักวิชาการ
คาดหวังกัน ความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาของ
คนปจจุบนั ก็อาจจะมีเพิม่ ขึน้ และเปนแรงผลักดันให
มีกำลังใจในการดูแลรักษาสมบัติโบราณทั้งหลาย
มากกวาทีค่ วรจะเปนเชนปจจุบนั
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สรุปสาระการศึกษาพระปฐมเจดีย
เมื่อครั้งที่ชาวอินเดียเผยแผพระพุทธศาสนามายังสุวรรณภูมิบริเวณอาวไทย
โบราณ สมัยพระเจาอโศกมหาราช ราว พ.ศ. ๒๑๘ นัน้ คงมีการสรางสถูปบรรจุพระบรม
สารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจาไวเปนพุทธานุสรณสำหรับกราบไหวบชู า สันนิษฐานวาสถูป
นาจะมีรูปรางเปนอยางเดียวกับสถูปเจดียที่นิยมสรางกันในอินเดียสมัยนั้น นักวิชาการ
ระบุวา เปนแบบสถูปอยางเดียวกับสถูปทีเ่ มืองสาญจิ บางทานวาเหมือนกับสถูปารามที่
กรุงอนุราธบุรใี นประเทศลังกา* สถูปองคนดี้ ำรงอยเู ปนระยะเวลาประมาณเจ็ดรอยกวา
ป คงมีสภาพทรุดโทรมและอาจจะมีการบูรณะขึน้ ใหมในราว พ.ศ. ๑๐๐๐
การบูรณะสถูปขึน้ มาใหมสนั นิษฐานวาก็นา จะเปนรูปแบบใหมทสี่ งั คมของชาว
พุทธสมัยนัน้ นิยมทำกัน ซึง่ ในสมัย พ.ศ. ๑๐๐๐ เปนตนมานัน้ ทีป่ ระเทศลังกาและสยาม
ตางก็นบั ถือพุทธศาสนาเชนกัน สถูปเจดียแ บบลังกาทรงกลมเปนทีน่ ยิ มกันในสมัยนัน้ มี
การสรางกันขึน้ ทัง้ ในลังกาและไทย ฉะนัน้ พระปฐมเจดียใ นชวง พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๕๐๐ ก็นา
จะมีรปู รางเปนแบบลังกากลมยอดแหลมดังทีเ่ ห็นกันทีเ่ มืองโบราณอทู อง นครศรีธรรมราช
และเมืองโบราณคูบวั ซึง่ ตรงกับชวงสมัยอารยธรรมทวารวดีนนั่ เอง แตในสมัยเดียวกันรูป
แบบของเจดียท รงลังกานัน้ มีทงั้ เปนฐานกลม ฐานแปดเหลีย่ ม และฐานสีเ่ หลีย่ ม แบบยอ
เก็จซึง่ เปนพัฒนาการของศิลปะไปตามสมัยลุมาถึงสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีของไทย
สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีฯ ผูมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากไดมา
พบพระเจดียท รงลังกายุคทวารวดียอดพังทลายลง จึงไดทำการบูรณะเสียใหมใหมยี อด
เปนพระปรางคอยางทีน่ ยิ มกันในสุโขทัยสมัยนัน้ ราว พ.ศ. ๑๕๐๐ เปนตนมา และดำรง
อยตู อ มาจนถึง พ.ศ. ๒๐๐๐ จนเขาสสู มัยอยุธยา ชาวกรุงศรีอยุธยาและชาวไทยในภาค
กลางเรียกพระปฐมเจดียน วี้ า “มหาธาตุหลวง” วันเพ็ญกลางเดือนสิบสองของทุกป เปน
ฤดูทมี่ กี ารนมัสการพระบรมสารีรกิ ธาตุเปนงานใหญครัง้ หนึง่ ชาวพุทธในบริเวณใกลเคียง
จะมารวมพิธีกันเสมอมาไมมีวางเวน ถึงแมการเดินทางมาจะอาศัยแตเพียงเรือ เกวียน
และการเดินเทาเปนระยะทางนับสิบกิโลเมตรก็ตาม
ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวในราชวงศจักรีขึ้นครองราชย
เปนพระมหากษัตริยพ ระองคที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทรแลว พ.ศ. ๒๔๐๐ พระองคทรง
ทำการบูรณะพระมหาธาตุหลวงยอดปรางคดงั กลาวนัน้ เสียใหมใหมขี นาดสูงใหญขนึ้ หมุ

* ตามดูตนฉบับไดจาก จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ เลขที่ ๘๔/๑
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องคดั้งเดิมทุกสมัยไวทั้งหมด โดยใหชางหลวงออกแบบใหเปนพระเจดียทรงลังกากลม
ยอดแหลมมีความสูงจากพื้นดิน ๑๒๐.๔๕ เมตร ดวยอิฐและปูนซีเมนต ที่ฐานทักษิณ
สำหรับเดินเวียนประทักษิณรอบองคเจดียสรางวิหารคดใหเชื่อมกับวิหารประดิษฐาน
พระพุทธรูปทิศละ ๑ ปาง คือปางประสูตใิ นวิหารทิศเหนือ ปางตรัสรใู นวิหารทิศตะวันออก
ปางปรินิพพานเปนพระปางไสยาสนในวิหารทิศตะวันตก และปางปฐมเทศนาในวิหาร
ทิศใต เสร็จแลวใหเรียกพระเจดียองคนี้วา “พระปฐมเจดีย” นอกจากนั้นยังจำลอง
พระเจดียท พี่ ระองคทรงพบกอนบูรณะ ซึง่ มียอดเปนปรางคไวทางทิศใตเปนทีร่ ะลึกดวย

มีคนจำนวนนอยทีจ่ ะรวู า พระปฐมเจดียอ งคเดิมนัน้ เปนอยางไร เนือ่ งจากผเู ขียน
(นุกลู ชมภูนชิ , ๒๕๔๔) ตองการทราบขอมูลดังกลาว เมือ่ ครัง้ ทีซ่ อ มองคพระปฐมเจดีย
ครัง้ ใหญ โดยกรมโยธาธิการ ไดมโี อกาสขึน้ บันไดลิงดานทิศใตขนึ้ ไปถึงชองใบโพธิ์ เมือ่
ถึงใบโพธิต์ อ งกมศีรษะเล็กนอย และเดินเขาไปประมาณ ๓ เมตร จะถึงทีว่ า งโลง สามารถ
เดินรอบแกนกลางขององคพระฯ ซึง่ เปนผนังอิฐ และปูนฉาบปะปนกัน ไมเปนรูปรางและ
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ลวดลายทีช่ ดั เจนอะไรนัก เขาใจวานัน่ คือสวนยอดของพระปรางค ซึง่ เปนปลียอดของ
เจดียซึ่งบูรณะเมื่อครั้งอโยธยา ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๘๐๐ ที่วางดังกลาวกวาง
ประมาณ ๑๕๐ ซม. สูงขึน้ ไป ประมาณ ๔ เมตร มีเสาวางขวางยึดระหวางผนังดาน
ใน และดานนอก สูงเหนือหัวแคมอื เอือ้ มเกือบถึงทัง้ ๔ ทิศ ทางเดินระหวางทีว่ า งนัน้
ถาเดินสวนกัน ไหลจะตองเอียงเสียคนหนึง่ จึงจะเดินสวนกันได ถาจะเขียนเปนภาพตัดผา
ใหดจู ะเห็นไดดงั นี้

ภาพภายในองคพระปฐมเจดีย ทางชองบัวใบเทศ
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ถาเดินเขาไปในชองบัวใบเทศ จะพบทีว่ า งภายในเปนทางใหเดินทักษิณาวัตร
รอบพระปฐมเจดียอ งคเดิมได แตจะไมเห็นผิวของเจดียอ งคเดิมมากนัก เพราะมีการกอ
อิฐหมุ ไว มีชอ งขนาด ๑๗๕ x ๗๕ เซนติเมตร อยทู งั้ สีท่ ศิ เปดผิวเจดียอ งคเดิมใหเห็นได
เล็กนอย เมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๔๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จมาทำพิธีบรรจุพระพุทธรูปของสมเด็จพระบรมราชินีนาถลงในชองทิศตะวันออก

สถูปสมัยคุปตะ

ภาพสถูปในประเทศอินเดียสมัยพระเจาอโศก
มหาราชกำลังเผยแพรพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก
ซึ่งอยูในยุคของศิลปะสมัยอมราวดี และคุปตะ
กอนจะพัฒนาเปนรูปแบบของเจดียในยุคหลัง
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อดีตพระปฐมเจดียเ มือ่ ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐-๑๑๐๐

เมื่อพระเจาอโศกมหาราชแหง ชมพูทวีป เผยแพรพุทธศาสนามายัง
ดินแดนสุวรรณภูมโิ ดยพระโสณเถระ และพระอุตรเถระ เปนสมณทูต ทำใหเกิดการ
สรางสถูปสำหรับบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจาขึน้ ณ เมืองโบราณของ
จังหวัดนครปฐมในอดีต รูปรางของสถูปคงเปนลักษณะเดียวกับสถูปทีเ่ มืองสาญจิ
ในรัฐมัธยมประเทศภาคกลางของอินเดียในอดีต เปนศิลปะสมัยคุปตะมีความสูง
ประมาณ ๓๗ เมตร (๑๘ วา ๒ ศอก) มีอายุลว งมาแลว ๒๒๔๕ ป

อดีตพระปฐมเจดียเมื่อประมาณ
พ.ศ. ๑๑๐๐ – ๑๖๐๐

หลังจากพระปฐมเจดียองคแรก (ทรง
ฟองน้ำ) พังทลายลง ไดมผี สู รางเจดียอ งคนแี้ ทน
เจดียองคเดิมเปนเจดียทรงกลมลักษณะคลาย
ระฆังคว่ำ รองรับดวยดอกบัวฐานสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
ยอเก็จเล็กนอยและมีเจดียบ ริวารขนาดเล็กลอม
รอบ ๔ องค ตามแบบที่นิยมกันในศิลปะสมัย
ปาละ ของอินเดีย และตรงกับสมัยทวารวดีของไทย
มีความสูงประมาณ ๘๐ เมตร (๔๐ วา) มีอายุ
ลวงมาแลว ๑,๔๔๕ ป
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อดีตพระปฐมเจดียเ มือ่ ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐ – ๒๐๐๐

หลั ง จากพระปฐมเจดี ย ท รงกลมสมั ย ปาละ
พังทลายลง ไดมผี สู รางเจดียอ งคนแี้ ทนทีเ่ จดียอ งคเดิม
เปนเจดียท รงกลมแบบดอกบัวคว่ำ ฐานกลม สวนยอด
เปนพระปรางคอยางขอมตามแบบศิลปะสมัยอโยธยา
ของไทย มีความสูงประมาณ ๘๕ เมตร (๔๒ วา ๒ ศอก)
มีอายุลว งมาแลว ๙๔๕ ป

พระปฐมเจดียปจจุบัน
พ.ศ. ๒๓๙๖ – ปจจุบนั

หลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยหู วั ทรงพบเจดียย อดพระปรางคแลวเกิด
ศรัทธาจึงสรางพระเจดียทรงลังกากลมขนาด
ใหญแทนที่โดยหุมเจดียองคเดิมไวภายในมี
ความสูงทัง้ หมด ๑๒๐.๔๕ เมตร ประดับผิวดวย
กระเบือ้ งเคลือบสีทอง สรางวิหารคตรอบพระเจดีย
และตกแตงใหสมบูรณงดงามในรัชกาลถัดมา
จนถึงปจจุบนั
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พ.ศ. ๒๔๐๐

บูรณะโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๔ แหงราชวงศจกั รี สมัยรัตนโกสินทร
ทรงลังกากลม สูง ๑๒๐.๔๕ เมตร

พ.ศ. ๒๔๐๐

พ.ศ. ๒๐๐๐

พ.ศ. ๑๕๐๐

พ.ศ. ๑๐๐๐

วิวฒ
ั นาการองคพระปฐมเจดีย ตัง้ แต พ.ศ. ๓๐๐ – ปจจุบนั
ทีม่ า : นุกลู ชมภูนชิ , ๒๕๔๔
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“พระปฐมเจดีย” เปนเจดียอ งคเดียวในประเทศไทยทีม่ อี ายุเกาแกทสี่ ดุ ซึง่ มี
ผมู าสรางและบูรณะปฏิสงั ขรณมไิ ดขาด จนถึงปจจุบนั โดยการสรางทับซอนทีเ่ ดิมถึง
๓ ครั้ง เปนสัญลักษณของพุทธศาสนาที่สำคัญของไทย จึงเปนสมบัติอันล้ำคาของ
ชาวนครปฐมและชาวโลก

ภาพแสดงวิวัฒนาการรูปแบบขององคพระปฐมเจดีย
จากอดีตจนถึงปจจุบนั ในชวงเวลาประมาณ ๒ พันป
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การสงเสริมความรคู วามเขาใจเรือ่ งอารยธรรมทวารวดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดตัง้ “ศูนยการเรียนรทู วารวดี” ขึน้ เมือ่ วันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาคนควา พัฒนา เผยแพร เรื่องราวทางประวัติศาสตรเกีย่ วกับอารยธรรมทวารวดีทมี่ อี ยใู นจังหวัดนครปฐมและตางจังหวัดอืน่ ๆ ให
เปนแหลงสำหรับผูสนใจทั่วไปมาศึกษาหาความรูไดสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ตาม
ภาระหนาที่ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เนื่องดวยมหาวิทยาลัย
ตระหนักวาศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดีอยูในอำเภอเมืองนครปฐมซึ่งเปนที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานของศูนยการเรียนรทู วารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตัง้ อยชู นั้
๔ ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โดยมีหลักการ ดังนี้
แนวคิด

จะบูรณาการความรทู างโลกและความรทู างธรรมไวนำชีวติ

ปรัชญา

จะสรางความเขาใจเรือ่ งทวารวดี ตอยอดภูมปิ ญ
 ญา แลวพัฒนาสทู อ งถิน่

วิสยั ทัศน

ผลักดันใหทุกคนมีความตระหนักในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา
มาปรับใชในการดำเนินชีวติ ของชาวนครปฐมและสังคมไทย ดุจดังสังคม
ชาวพุทธในยุคทวารวดีอยางสมสมัย

แผนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๕ ป แบงเปน ๓ ชวง ดังนี้
ชวงที่ ๑
๑) รวบรวมเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดีทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๒) รวบรวมสือ่ เกีย่ วกับทวารวดีทกุ ชนิด
๓) ทัศนศึกษาโบราณสถานและพิพธิ ภัณฑทกุ แหง
๔) สรุปประเด็นขอมูลไวเปนประโยชนในการพัฒนาใหสมสมัย
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ชวงที่ ๒ กำหนดทิศทางและเปาหมาย โดยระดมความคิดจากนักวิชาการเพือ่
๑) จัดทำแผนปฏิบตั งิ าน
๒) จัดประชุม, เสวนา เพือ่ เสริมสรางความรคู วามเขาใจ
๓) จัดกิจกรรมทวารวดีอยางมีสวนรวมกับ นักศึกษาวิชาเอกตาง ๆ
ทุกระดับภายในจังหวัดนครปฐม เพือ่ ปลูกฝงพลังสืบสาน
๔) จัดการเผยแพรความรใู นลักษณะตาง ๆ ใหรงู า ย เขาใจเร็ว ดวยสือ่ ตางๆ
ชวงที่ ๓ สรางองคความรูใหมจากงานวิจัย มาตอยอดความรู ประยุกตและพัฒนา
บูรณาการความรไู ปสศู าสตรตา ง ๆ

การรณรงคเรือ่ งทวารวดีเปนศักดิศ์ รีของนครปฐม
การรณรงคเปนการประชาสัมพันธใหผทู ยี่ งั ไมรไู ดรู มีหลักการอยวู า จะตองทำให
เรื่องยากเปนเรื่องงาย คือเรื่องราวทางทวารวดีที่มีอยูในเมืองนครปฐมในอดีตนั้นมี
นักวิชาการหลายตอหลายทานไดเขียนเปนเอกสาร งานวิจยั ไวมากพอสมควร จะทำอยางไร
ใหชาวนครปฐมทุกระดับไดลวงรูงาย เขาใจเร็ว ศูนยการเรียนรูทวารวดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมจึงไดดำเนินการมาเปนลำดับดังนี้
๑. จัดทำเอกสาร เชน
๑) “นครไชยศรี ศูนยกลางอาณาจักทวารวดี ศรีนครปฐม”
โดย ผศ.นุกลู ชมภูนชิ จำนวน ๓,๐๐๐ เลม เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๓
๒) “ทวารวดี ศรีนครปฐม”
โดย ผศ.นุกลู ชมภูนชิ จำนวน ๕,๐๐๐ เลม เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓) “ทวารวดี ศรีนครปฐม”
โดย ผศ.นุกลู ชมภูนชิ จำนวน ๓,๐๐๐ เลม เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔) เอกสารประกอบนิทรรศการ ชุด อารยธรรมทวารวดี ศรีนครปฐม
โดย ผศ.นุกลู ชมภูนชิ และ รศ. ดร.ชำนาญ รอดเหตุภยั จำนวน ๓,๐๐๐ เลม
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๒
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๒. จัดทำแผนพับ เชน
๑) ชุดนครปฐมเคยเปนถิน่ ทวารวดี ขนาด ๒๑ x ๓๐ ซม. สีเดียว
๒,๐๐๐ แผน
๒) ชุดเจดียส ำคัญ ๆ ในเมืองนครปฐม ขนาด ๒๑ x ๓๐ ซม. สีเดียว
๒,๐๐๐ แผน
๓) ชุดปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาพเดียวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ
สมัยทวารวดีในเมืองนครปฐม ๔ ขนาด ๔๐ x ๕๐ ซม. จำนวน ๕๐๐ แผน
๓. จัดทำแผนภาพนิทรรศการ เชน
๑) แผนภาพเกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดี ที่เมืองนครปฐม ๔ สี ผนึก
แผนฟเจอรบอรด ระบบอิงกเจต ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๖๐ ภาพ
๒) ภาพบนผาสำหรับแขวนผลิตดวยระบบอิงกเจตเรือ่ งเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการ
ของเจดียส ำคัญในสมัยทวารวดีในเมืองนครปฐม ขนาด ๒๐๐ x ๓๐๐ ซม.
จำนวน ๒ ผืน
๓) ปายผามีขอ ความรณรงคในงานนิทรรศการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับอารยธรรม
ทวารวดีในนครปฐม
๔. จัดทำภาพสันนิษฐานยอนอดีต เชน
เขียนภาพจากขอมูลทางโบราณคดีเกีย่ วกับ เจดียส ำคัญ ๆ สมัยทวารวดี
ในนครปฐมที่เหลือแตซาก กองอิฐใหเต็มทั้งองคเพื่อประโยชนในการสราง
อุทยานประวัตศิ าสตรทวารวดี ศรีนครปฐม ไดแก
(๑) วิวฒ
ั นาการขององคพระปฐมเจดีย - ลายเสน
(๒) วิวฒ
ั นาการของ พระเมรุเจดีย – ลายเสน
(๓) วิวฒ
ั นาการของ จุลประโทณเจดีย – ลายเสน
(๔) ภาพจุลประโทณเจดีย เขียนดวยสีน้ำ ขนาด ๔๕ x ๖๐ ซม.
(๕) ภาพพระเมรุเจดีย เขียนดวยสีน้ำ ขนาด ๔๕ x ๖๐ ซม.
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๕. ออกแบบซุมสัญลักษณทวารวดีบนถนนที่ผานเมืองโบราณ เพื่ อ
นำมาสรางซุมประตูครอมถนนเพชรเกษมชวงที่ผานกลางเมืองโบราณนครไชยศรีของ
จังหวัดนครปฐม ตรงบริเวณตำบลธรรมศาลา และตำบลพระประโทณ
๖. จัดทำภาพจินตนาการอุทยานประวัตศิ าสตร ทวารวดี ศรีนครปฐม
๗. ผลิตแผนวีดทิ ศั นสำหรับเผยแพร เชน
๑) วีดทิ ศั น ชุด ทวารวดี ศรีนครปฐม ชุดที่ ๑ ยาว ๔๐ นาท จำนวน ๕,๐๐๐ แผน
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) วีดทิ ศั น ชุด ทวารวดี ศรีนครปฐม ชุดที่ ๒ ยาว ๒๐ นาที จำนวน ๕ แผน
(ตนฉบับ-master)
๓) วีดิทัศน ชุด เมืองโบราณสมัยทวารวดี ทั่วประเทศไทย ยาวเรื่องละ
๓๐ นาที จำนวน ๒๐ เมือง เมืองละ ๕ แผน (ตนฉบับ-master)
๘. จัดทำเว็บไซต “ศูนยการเรียนรทู วารวดี”
www.dvaravati.npru.ac.th เพื่อเผยแพรความรูเรื่องอารยธรรมทวารวดี
อันเปนผลการดำเนินงานของศูนยฯ
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ทวารวดีในเมืองนครปฐมปจจุบนั
เปนที่ทราบกันดีแลววา เมืองนครปฐมนั้น เปนเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๔ ทรงทำการบูรณะองค
พระปฐมเจดียอ งคดงั้ เดิมขึน้ ใหมเสร็จแลว ซึง่ กอนหนานัน้ นครปฐมเปนเมืองราง
ทีป่ ระกอบไปดวยโบราณสถานโบราณวัตถุจำนวนมหาศาล สวนใหญลว นแตถกู
ทำลายแตกหัก พังทลายลงเปนกองอิฐขนาดใหญอยูทั่วไป ถึงแมจะมีผูมีบุญ
มากอบกูบูรณะเจดียพระบรมธาตุสำคัญในสมัยสุโขทัยครั้งหนึ่งแลวก็ตาม ก็ยัง
มิสามารถทำใหอารยธรรมทวารวดีทนี่ คี่ นื สภาพดีดงั เดิม กาลเวลาลวงมาถึงชวงที่
รัชกาลที่ ๔ ทำการบูรณะองคพระปฐมเจดียค รัง้ ใหญ ก็ยงั ไมสามารถจะบอกเลา
ใหคนไทยทัว่ ไปเขาใจในอารยธรรมสมัยทวารวดีไดซ้ำรายไปกวานัน้ คนไทยทีน่ ี้
กลับเปนผทู ำลายเสียเองจนปนนีม้ ากขึน้ เชน การขนอิฐจากซากสถูปเจดียโ บราณ
ไปขายใหกบั บริษทั ฝรัง่ เพือ่ เอาไปถมทางรถไฟใหสงู ขึน้ เปนระยะทางเกือบ ๕๐
กิโลเมตร เจดียจึงถูกทำลายไป นับรอยองค โบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูป
ถูกนำไปในทีต่ า ง ๆ ตามใจชอบ โดยไมมใี ครใสใจวาเปนสมบัตอิ นั ล้ำคาของชาติ
แมแตพื้นที่ของเมืองโบราณสมัยทวารวดีก็หามีใครสนใจไม ทั้ง ๆ ที่เปนเมือง
โบราณทีม่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ ในประเทศไทย
จวบจนเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒ นักโบราณคดีชาวฝรัง่ เศสไดมาสำรวจขุดคน
เจดียจ ลุ ประโทณ และเจดียว ดั พระเมรุแลว จึงไดเริม่ รถู งึ ความสำคัญของอารยธรรม
ทวารวดีขนึ้ เปนลำดับ
เมือ่ ครัง้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๖ ทรงสราง
พระราชวังสนามจันทร บนซากเนินปราสาท โบราณสถานโบราณวัตถุก็ยัง
ถูกลักลอบทำลายมิไดหยุด ถึงแมจะมีทางราชการอยางกรมศิลปากรดูแลแลว
ก็ตาม พระองคทรงนำการบูรณะเสริมสราง องคพระปฐมเจดียใ หสงางามขึน้ มากมาย
เชน สรางสะพานเจริญศรัทธา ใหเปนทางเขาถึงองคพระปฐมเจดียท างดานทิศเหนือ
สรางพระรวงโรจนฤทธิ์ฯ ประดิษฐานไวที่วิหารทิศเหนือ เขียนภาพแสดงองค
พระปฐมเจดียส มัยดัง้ เดิมทีผ่ า นมา และจัดการผังเมือง และชือ่ เมืองใหเหมาะสม
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แตก็ไมสนใจเมืองโบราณสถานทวารวดีที่พระประโทณ จึงมีชาวบานเขาไป
ลักลอบทีด่ นิ ในเมืองโบราณปลูกสรางบานและทำมาหากินกันตามสะดวก
ตอมาสมัยจอมพล ป.พิบลู สงคราม หลังจากรัชกาลที่ ๗ ทรงสละอำนาจ
การปกครองประเทศใหเปนระบอบประชาธิปไตยแลว อธิบดีกรมทางหลวง
“หลวงเพชรเกษมวิถสี วัสดิ”์ ไดดำเนินการทำถนนรถยนตสภู าคใตตามนโยบาย
ของรัฐบาลสมัยนัน้ ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ถนนเพชรเกษมจึงไดมงุ มายังองคพระปฐมเจดีย โดยผานมาทางวัดธรรมศาลาพงุ เขาไปกลางเมืองโบราณนครไชยศรี ผาน
หนาวัดพระประโทณเจดียไ ปออกทีค่ เู มืองทางดานทิศตะวันตก ใกล ๆ กับซอยเจ็ด
ริมรั้วโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยปจจุบัน จากนั้นมาสองขางถนนเพชรเกษม
ชวงผานเมืองโบราณไดมผี มู าจับจองทีด่ นิ ตัง้ เปนสถานประกอบการตาง ๆ เชน
ปม น้ำมัน บริษทั ขายรถยนต อาคารพาณิชย สถานศึกษา ฯลฯ ปจจุบนั ถนนเพชรเกษม
ขยายเปนถนน ๑๐ ชองทางจราจร เมือ่ คำนวณพืน้ ทีข่ องเมืองโบราณทีถ่ กู ทำเปน
ถนนเพชรเกษมแลว จะเสียพืน้ ทีด่ นิ ไปถึง ๑๓๘ ไร หรือรอยละ ๓.๖ ของเนือ้ ที่
ทัง้ หมด ๓,๘๐๐ ไร ปจจุบนั มีองคการปกครองทองถิน่ ดูแลทีด่ นิ เมืองโบราณถึง
๓ หนวยงาน ไดแก
เทศบาลนครนครปฐม รอยละ ๕๐ ของพืน้ ที่
อบต. ธรรมศาลา รอยละ ๓๐ ของพืน้ ที่
อบต. พระประโทณ รอยละ ๒๐ ของพืน้ ที่
ทั้ง ๓ หนวยงานตางทำถนนภายในพื้นที่ของตน เปนผลใหเกิดความ
สะดวกในการอยอู าศัยมากขึน้ จึงมีผเู ขาไปซือ้ ทีด่ นิ สำหรับสรางบานพักอาศัยกัน
มาก ผสมกลมกลืนกับฟารมสุกร หมูบานจัดสรร อูซอมรถยนต โรงน้ำแข็ง
โรงเรียนจีน โรงเรียนอาชีวศึกษา และวัด เกือบเต็มพืน้ ทีเ่ มืองโบราณไปทุกขณะ
การจัดการเกี่ยวกับคูเมืองโบราณก็ไดมีการขุดลอกดินและวัชพืชอยูเปนประจำ
แตยงั ไมสามารถกำจัดน้ำเสียในคูคลองได
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ในขณะเดียวกัน อบต.พระประโทณซึง่ ครอบครองพืน้ ทีส่ ำคัญ ๆ ทาง
ประวัตศิ าสตรอยู ไดมโี ครงการอนุรกั ษโบราณสถานโบราณวัตถุขนึ้ จัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ
เก็บรักษาโบราณวัตถุทขี่ ดุ ได และทีม่ ผี บู ริจาคให พรอมกันนัน้ ก็ยงั คอยเฝาระวัง
สมบัตใิ ตพนื้ ดิน ซึง่ คาดวาจะมีโบราณสถานโบราณวัตถุ และยังรอคอยใหทาง
กรมศิลปากรขุดสำรวจอยู
เปนเวลา ๑๕๐ ปแลวทีเ่ มืองนครปฐมอุบตั ขิ นึ้ เรือ่ งราวของอารยธรรม
ทวารวดีกย็ งั ไมจบ มีนกั วิจยั ไดศกึ ษากันเปนจำนวนมาก จัดประชุมสัมมนากัน
แลวนับไมถว น แตเมืองทวารวดีทนี่ ครปฐมก็ยงั ไมยตุ กิ ารถูกทำลาย

สภาพสิ่งกอสราง
ปจจุบันที่อยูในพื้นที่
ของเมืองโบราณ
นครไชยศรี บริเวณ
พระประโทณเจดีย
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แผนผังเมืองนครปฐม กับเมืองโบราณนครไชยศรี ปจจุบนั
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