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“ทวารวดี” อารยธรรมอันเกาแกอยูในความสนใจของนักวิชาการทั่วโลกอยางตอเนื่อง

มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  แตดูเหมือนวาคำ “ทวารวดี” จะเปนเพียงชื่ออันไพเราะใน

ความรูสึกของคนทั่วไปเทานั้น  โดยเฉพาะชาวนครปฐมปจจุบันซึ่งดำเนินชีวิตอยูบนผืนแผนดิน

แหงอารยธรรมทวารวดแีหงนี ้นอยคนนกัทีจ่ะมคีวามร ูความเขาใจ และตระหนกัถงึความสำคญั

อยางยิ่งในประวัติศาสตรอายุมากกวาพันปของอารยธรรมทวารวดีอันเจริญรุงเรือง ซึ่งมีเมือง

นครไชยศรีโบราณเปนศูนยกลาง และแผขยายออกไปอยางกวางขวางทั่วดินแดนสุวรรณภูมิ

ปจจุบันรองรอยของเมืองโบราณ พบกระจายอยูในทุกภาคของประเทศไทย  นับเปนเรื่องทาทาย

คนไทยทีม่จีติสำนกึ และใฝใจทีจ่ะเรยีนรเูรือ่งราวอนันาภาคภมูใิจในบานเกดิเมอืงนอนของตนเอง

เปนอยางมาก

ศูนยการเรียนรูทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตระหนักถึงความสำคัญของ

การเผยแพรความรเูกีย่วกบัอารยธรรมทวารวด ีโดยเฉพาะอยางยิง่ทีม่อีย ูณ เมอืงนครไชยศรโีบราณ

และเมืองปริมณฑล ใหอนุชนชาวจังหวัดนครปฐมไดเรียนรูกวางขวางมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น จึงได

พยายามรวบรวม และคดัสรรสาระสงัเขปจากเอกสารสำคญัตางๆ ทีเ่กีย่วของ โดยจดัทำเปนหนงัสอื

ชื่อ “สรรสาระอารยธรรมทวรวดี” ซึ่งแบงออกเปน ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ วาดวยเรื่อง ๑๒๕ ป

การศึกษาอารยธรรมทวารวดีบริเวณลุมน้ำแมกลองและทาจีน ตอนที่ ๒ วาดวยการศึกษาวิจัย

ที่เกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดี และตอนที่ ๓ วาดวยเรื่องการศึกษาคนควาเกี่ยวกับอารยธรรม

ทวารวดทีีจ่งัหวดันครปฐม

ศูนยฯ หวังอยางยิ่งวาหนังสือ “สรรสาระอารยธรรมทวารวดี” เลมนี้จะเปนจุดเริ่มตน

ทีส่ำคญัของการศกึษาหาความรเูกีย่วกบัอารยธรรมอนัยิง่ใหญนีใ้หกวางขวางมากยิง่ขึน้โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสาระเกี่ยวกับเมืองนครปฐมหรือนครไชยศรีโบราณนั้น จะเปนเครื่องรังสรรคความ

ภาคภูมิใจใหหยั่งรากลึกลงไปในหัวใจของอนุชนชาวนครปฐม เพื่อจะไดเปนพลังสำคัญใน

การรวมกันอนรุักษและสงเสริมเมืองนครปฐมใหควรคาแกความภาคภูมิใจตลอดไป

ศนูยการเรยีนรทูวารวด ี มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม



คำนำ ๓
ตอนที ่๑ :สรรสาระ : ๑๒๕ ป การศกึษาเรือ่งอารยธรรมทวารวดี ____________________ ๗

ผเูรยีบเรยีง : นายมนสัศกัดิ ์  รกัอู

บริเวณลุมน้ำแมกลองและทาจีน _____________________________________ ๙

การศกึษาเรือ่งทวารวด ีของนกัวชิาการชาวตางชาติ__________________________ ๙

การศกึษาเรือ่งทวารวด ีของนกัวชิาการไทย _______________________________๑๖

การศกึษาเมอืงโบราณสมยัทวารวด ีในลมุแมกลองและทาจนี ________________ ๕๓

- กรณีศึกษาเมืองโบราณคูบัว ________________________________________ ๔๓

- กรณีศึกษาเมืองโบราณอูทอง ________________________________________๕๑

- กรณีศึกษาเมืองโบราณนครปฐม _____________________________________ ๕๘

ตอนที ่๒ :  สรรสาระ : งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัอารยธรรมทวารวดี ______________________๘๑

ผเูรยีบเรยีง : ผชูวยศาสตราจารยจริฐั ิเจรญิราษฎร

จารกึทวารวด ี:  การศกึษาเชงิอกัขรวทิยา ________________________________ ๘๓

การศกึษาบทบาทของเสนทางน้ำทีม่ตีอชมุชนโบราณ ______________________ ๙๓

สมยัทวารวด ี: กรณศีกึษาเฉพาะเมอืงนครปฐม

การนบัถอืพทุธศาสนาสมยัทวารวดทีีจ่งัหวดันครปฐม ______________________ ๙๙

พทุธประวตัใินประตมิากรรมทวารวดี __________________________________ ๑๐๐

พระพทุธรปูประทบัเหนอืพนสับดใีนศลิปะทวารวดี ________________________ ๑๐๓

พระพมิพดนิเผาสมยัทวารวดทีีน่ครปฐม ________________________________ ๑๐๕

ระฆงัหนิสมยัทวารวด ี: ขอสนันษิฐานดานการใชงาน _____________________ ๑๐๗
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ตอนที ่๓ :สรรสาระ : อารยธรรมทวารวดทีีเ่มอืงนครปฐมโบราณ

ผเูรยีบเรยีง : ผชูวยศาสตราจารยนกุลู ชมภนูชิ

พระราชศรทัธาและพระมหากรณุาธคิณุ

- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ______________________________ ๑๑๑

- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ____________________________ ๑๑๔

- พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยหูวั _____________________________ ๑๑๖

- การศึกษารูปแบบพระเจดียสำคัญในเมืองนครปฐม _____________________ ๑๑๙

- สรปุสาระการศกึษาจลุประโทณเจดยี ________________________________ ๑๒๔

- สรปุสาระการศกึษาพระเมรเุจดยี ___________________________________ ๑๓๒

- สรปุสาระการศกึษาพระประโทณเจดยี _______________________________ ๑๔๐

- สรุปสาระการศึกษาพระปฐมเจดีย __________________________________ ๑๔๓

การสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องอารยธรรมทวารวดี ____________________ ๑๕๑

- การจดัทำจลุสาร แผนพบั และปฏทินิ ________________________________ ๑๕๒

- การจดัทำแผนภาพนทิรรศการ ______________________________________ ๑๕๓

- การจดัทำภาพสนันษิฐานยอนอดตี __________________________________ ๑๕๓

- การออกแบบซุมสัญลักษณทวารวดี _________________________________ ๑๕๔

- การจดัทำภาพจนิตนาการอทุยานประวตัศิาสตรทวารวดี _________________ ๑๕๔

- การจดัทำแผนวดีทิศันสำหรบัการเผยแพร_____________________________ ๑๕๔

- การจัดทำเวบ็ไซตเผยแพรความรเูรือ่งอารยธรรมทวารวดี_________________ ๑๕๔

ทวารวดีในเมืองนครปฐมปจจุบัน _____________________________________ ๑๕๕
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๑ พระภิกษุรูปนี้ มีชื่อเรียกตางๆ กันออกไป เชน เฮียงจัง หรือ เฮี่ยนจัง หรือ ฮวงเจียงหรือ ยวนฉาง
๒ กอนที ่Samuel Beal จะแปลเอกสารฉบบันีเ้ปนภาษาองักฤษ Stanislas Julien ไดแปลบนัทกึฉบบัดงักลาวเปนภาษา

ฝรัง่เศส ในป พ.ศ. ๒๔๐๑ และใหชือ่วา บนัทกึเกีย่วกบัประเทศตาง ๆ ทางตะวนัตก (Me’moires sur les contrees occidentales)

การศกึษาเรือ่งราวเกีย่วกบัอาณาจกัรทวารวด ีไดรบัการกลาวถงึครัง้แรกตัง้แต

ป พ.ศ. ๒๔๒๗ เปนตนมา นบัเปนเวลา ๑๒๕ ปมาแลว ซึง่เปนผลมาจากการคนพบและ

แปลเอกสารโบราณจากประเทศจนีและจารกึโบราณตาง ๆ ทีพ่บในบรเิวณประเทศไทย

การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทวารวดี เริ่มขึ้นเปนครั้งแรกจากการศึกษาของ

นกัวชิาการชาวตางประเทศในป  พ.ศ. ๒๔๒๗ เมือ่ แซมมวล บลี (Samuel  Beal) ไดศกึษา

และแปลบันทึกการเดินทางของพระภิกษุเฮียนซิง (Hieun Tsing)๑ หรือรูจักกันในนาม

พระถังซำจั๋ง  ที่ไดเดินทางจากประเทศจีนเพื่อไปศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย

ในราวป พ.ศ. ๑๑๗๒ และเดนิทางกลบัประเทศจนีในราวป พ.ศ. ๑๑๘๘ หนงัสอืบนัทกึ

การเดนิทางเลมนีม้ชีือ่เปนภาษาจนีวา “ไซฮกกี”่ หรอืภาษาจนีกลางวา “ซียุกี” บันทึก

ดงักลาวไดแปลเปนภาษาองักฤษชือ่วา Si-yu-ki : Buddhist Records of the Western

World๒ ในบันทึกไดเลาเรื่องราวตางๆ ของพระพุทธศาสนา ในอินเดียในสมัยนั้น ได

กลาวถงึสถานทีต่างๆ ทีท่านเดนิทางไปพบจนทัว่อนิเดยีโบราณ และไดกลาวถงึอาณาจกัร

หรือประเทศที่อยูทางตะวันออกของอินเดีย ซึ่งเปนขอมูลที่ไดรับมาอีกทอดหนึ่งวา

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงชายฝงมหาสมุทร ไปถึงอาณาจักร ชื่อชิลิฉาโล

(Shi-li-ch’a-lo) ตอจากนั้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตที่ชายฝงมหาสมุทร เราไปถึง

ประเทศ เกยีโมลางเกยี (Kia-mo-lang-kia) ตอจากนัน้ไปทางทศิตะวนัออก คอื อาณาจกัร

โถโลโปติ (To-lo-po-ti) และไกลไปจากนั้นไปทางทิศตะวันออกอีก คือ ประเทศ

อชิงินาปโูล (I-ching-na-pou-lo)

การศึกษาเรื่องทวารวดีของนักวิชาการชาวตางชาติ

๑๒๕ ป การศกึษาอารยธรรมทวารวดี
บรเิวณลมุน้ำแมกลองและทาจนี
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รูปวาดพระถังซำจั๋ง หนังสือบันทึกของพระถังซำจั๋ง

ประเทศหรืออาณาจักรที่ปรากฏนี้ แซมมวล บีล (Samuel Beal) ผูแปลไดเสนอ

ความคิดเห็นตามขอมูลในขณะนั้นวา ชิลิฉาโล คือ อาณาจักรศรีเกษตร (Sri-kshitra)

เกยีโมลางเกยี คอื เมอืงพะโคหรอืหงสาวด ีอาณาจกัรโถโลโปต ิคอื ทวารปต ิ(Dwarapati)

ทีเ่ปนชือ่เกาของเมอืง Sandowe หรืออาจเปนชื่อของสยาม ซึ่งชาวพมาเรียกวา ทวารวดี

สวน ประเทศอชิงินาปโูล ตรงกบัคำวา อศิานปรุะ (Icanapoura, Isanapura)

 แผนทีก่ารเดนิทางจากประเทศจนีสอูนิเดยี  ตามเสนทางของพระถงัซำจัง๋
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จะเห็นไดวา แซมมวล บีล เปนคนแรกที่ตีความคำวา

โถโลโปต ิเปนชือ่อาณาจกัรทีต่รงกบัภาษาสนัสฤตวา ทวารวด ีเปน

การเปดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับชื่อและที่ตั้งของอาณาจักรทวารวดี

ซึง่สงผลใหเกดิการศกึษาคนควาเรือ่งทวารวดใีนเวลาตอมา

 แผนทีแ่สดงทีต่ัง้เมอืง อาณาจกัรตาง ๆ  ตามขอสนันษิฐานของ แซมมวล บลี

Samuel Beal
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ป พ.ศ. ๒๔๓๗  อ.ีชาวาลเนส (E.Chavannes) ไดแปล

บันทึกการเดินทางของพระภิกษุจีนอีกรูปหนึ่งมีชื่อวา อี้จิง

(I-Tsing) ซึ่งทานไดเดินทางจากจีนไปประเทศอินเดียทาง

ทะเลในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ โดยออกเดินทางจากเมือง

นานจงิ มงุสทูะเลจนีใตแวะทีเ่มอืงจมัปา เมอืงศรโีกคะและ

เมอืงกฉะ  ไปถงึอนิเดยีขึน้ทีเ่มอืงตามรลปิต ิทานไดเขาศกึษา

พระพทุธศาสนาทีม่หาวทิยาลยันาลนัทา เปนภาษาฝรัง่เศส

ชือ่วา Religieux eminents qui allerent chercher la loi dans les

pays d’occident แปลเปนภาษาไทยวา “พระภกิษผุมูชีือ่เสยีง

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

ใกลกบัชายฝงทะเลมรีฐั ชือ่ Che-li-tch’a-tan-louo ทางตะวนั

ออกเฉยีงใตจากนีค้อื รฐั Lan-kia-chou ตอไปทางตะวนัออก

อีกนั้นคือ ประเทศ Tou-ho-po-ti และทางตะวันออกสุดนั้น

คอื ประเทศ Lin-I”

พระภกิษ ุอีจ้งิ

การตคีวามชือ่เมอืงทีป่รากฏนัน้ เจ.ทากาคสุ ุ(J.Takakusu)

ใหความคิดเห็นวา เฉอลิฉาตันลู (Che-li-tch’a-tan-louo) คือ

เมืองศรีเกษตร (เมืองปรอม) ทั้งชาวาลเนสและทากาคุสุ ไดลง

ความเหน็วา ลงัเกียฉู (Lan-kia-chou)  อาจจะเปนชือ่เดยีวกบั

เมืองเกียโมลางเกีย (Kia-mo-lang-kia) ที่ปรากฏในบันทึกของ

พระภกิษเุฮยีน   ชงิ ซึง่กค็อืรัฐพะโคหรอืรัฐในลมุแมน้ำอริวด ีและ

เมืองลินยิ (Lin-i) คือ เมืองจามปา (Champa) สวนถูโหโปติ

(Tou-ho-po-ti) นั้น ชาวาลเนสใหคำอธิบายวา คือ Dvarapati

เปนชื่อเกาของเมืองอยุธยา (เมืองหลวงเกาของสยาม) และ

ทากาคสุใุหคำอธบิายวาเปนภาษาสนัสฤต Dva (ra) pati ก็คือ

อยุธยา

อ.ี ชาวาลเนส
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การปรากฏชื่อ ถูโหโปติ ในบันทึกเลมนี้ ชาวาลเนส ไดสนับสนุนวาเปนชื่อ

ภาษาสันสฤตวา ทวารวดีและตั้งอยูที่อยุธยา เชนเดียวกับที่แซมมวล บีล เคยเสนอวา

โถโลโปต ิตรงกบัคำวา ทวารวด ีในภาษาสนัสกฤต ซึง่ผลการศกึษาของชาวาลเนสและ

ทากาคสุุ ไดสนบัสนนุเรือ่งชือ่และทีต่ัง้ของอาณาจกัรทวารวดใีหเกดิความนาสนใจมาก

ขึ้นในการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีของเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะ

ในประเทศไทย

การศกึษาอาณาจกัรทวารวดเีริม่ไดรบัความสนใจจากนกัวชิาการมากขึน้ จนใน

ป พ.ศ. ๒๔๔๗ ปอล เพลลอ็ต (Paul Pelliot,1904) นกัโบราณคดชีาวฝรัง่เศส ผบูกุเบกิ

การศึกษาเสนทางสายไหมและประวัติศาสตรจีน ไดศึกษาหนังสือประวัติศาสตรเกา

สมยัราชวงศถงั (Kieou t’ang chou) และหนงัสอืประวตัศิาสตรใหมสมยัราชวงศถงั (Sin

t’ang chou) และนำบางตอนมาเผยแพร โดยกลาววา หนังสือประวัติศาสตรเกาสมัย

ราชวงศถงัปรากฏชือ่โถโลโปต ิ(T’o-lo-po-ti) และหนงัสอืประวตัศิาสตรใหมสมยัราชวงศ

ถงัปรากฏชือ่ (อาณาจกัร) ฉวนโลโปต ิ (Tchouan-lo-p’o-ti) ซึง่ปอล  เพลลอ็ตแนใจวา
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เปนชื่อภาษาสันสกฤตที่ตรงกับคำวา ทวารวดี (Dvaravati)

ซึ่งตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ำเจาพระยา ขณะเดียวกันก็ได

ศึกษาจารึกภาษามอญโบราณและเขมรโบราณจำนวนหนึ่ง

ที่พบในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย และไดตั้งขอ

สันนิษฐานวาคนมอญหรือเขมรเปนชาวพื้นเมืองและเปน

เจาของวัฒนธรรมทวารวดี (Paul Pelliot, 1904) ซึ่งแนว

ความคิดนี้ตอมาไดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง

ถึงความเปนไปได

ศิลาจารึกภาษามอญที่วัดโพธิ์ราง

ปอล  เพลลอ็ต
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ชวง พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๕๐ เริม่มกีารศกึษาความรเูรือ่งทวารวดใีนมติทิีเ่กีย่วกบั

รัฐหรืออาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเกิดขึ้นจากหลักฐานภายนอก

อันไดแกบันทึกการเดินทางโบราณและเอกสารประวัติศาสตรโบราณของจีน ซึ่งปรากฏ

ในชื่อของเมือง  To-lo-po-ti, Tou-ho-po-ti, T’o-lo-po-ti, Tchouan-lo-p’o-ti ซึ่ง

นกัวชิาการชาวตะวนัตกทัง้หลายลงความเหน็วาตรงกบัภาษาสนัสฤตคำวา “ทวารปติ”

หรือ “ทวารวดี” และเชื่อวาเปนชื่อรัฐแหงหนึ่งที่ตั้งอยูในบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยา

ตอมาเมือ่มกีารคนพบโบราณวตัถ ุจารกึและโบราณสถานในประเทศไทยมากขึน้จงึเปน

เหตุผลสนับสนุนขอสันนิษฐานความนาจะมีอยูจริงของอาณาจักรทวารวดี จึงทำให

นักประวัติศาสตร นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตรศิลปะตางใหความสนใจเรื่อง

ทวารวดมีากขึน้

ป พ.ศ. ๒๔๕๒ นกัโบราณคดชีาวฝรัง่เศสชือ่ ลเูนต เดอ ลาฌอ็งกเิยร (Lunet

de Lajonquaire, 1990: 188) เปนคนแรกทีเ่ดนิทางเขามาสำรวจอาณาจกัรทวารวดใีน

ประเทศไทย ไดกลาวถงึขอมลูทางดานโบราณคดบีรเิวณลมุแมน้ำเจาพระยาในบทความ

เรือ่ง Domaine archeologique du Siam ในหนงัสอืเรือ่ง Bulletin de la Commmission

archeologique de l’indochine ไดพยายามจัดกลุมโบราณวัตถุและโบราณสถานที่

พบจากเมอืงลพบรุ ีนครปฐม สพุรรณบรุ ีปราจนีบรุ ีและราชบรุ ีทีม่ลีกัษณะแปลกไปจาก

แบบอนิเดยี-เขมร (Indo-Cambodgien) ทีพ่บในเขมรและแบบไทย จงึเรยีกงานศลิปกรรม

กลมุนีว้า แบบ (กลมุ) ฮนิดแูตไมใชเขมร (Group-Hindou non Cambodgien)

ทีย่นืแถวหนาสดุในภาพ คอื
นายลเูนต เดอ ลาฌอ็งกเิยร
คนทีส่อง คอืนายหลยุส ฟโนต
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การศกึษาเรือ่งทวารวด ี ของนกัวชิาการไทย

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดำรงราชานภุาพ

ป พ.ศ. ๒๔๖๗ สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ (๒๔๖๘:

๑) ทรงนพินธเรือ่ง แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม ซึ่งไดกลาวถึงทวารวดี ในประเด็น

ตางๆ วาเปนเรื่องของประเทศสยามกอนที่ชนชาติไทยจะไดปกครองดินแดนบริเวณนี้

ซึ่งอาณาจักรทวารวดีเปนที่อยูของพวกลาวหรือละวา เนื่องจากยังปรากฏพวกลาว

หรือละวาอยูในหลายมณฑล อาณาจักรทวารวดีมีอาณาเขตบริเวณมณฑลกรุงเทพฯ

อยุธยา นครไชยศรี ราชบุรี นครสวรรค พิษณุโลก ปราจีนบุรี และอาจรวมถึงจันทบุรี

โดยมีเมืองนครปฐมโบราณเปนราชธานีและสันนิษฐานวา อาณาจักรทวารวดีที่เมือง

นครปฐมโบราณเสือ่มลง เพราะการรกุรานของพระเจาอนริทุธกษตัรยิแหงพกุาม นอกจาก

นี ้ทรงใชเหตผุลเรือ่งสรอยนามของกรงุศรอียธุยาทีป่รากฏคำวา ทวารวด ี เขามาเชือ่มโยง

วา ทวารวดเีปนอาณาเขตเดมิของกรงุศรอียธุยา



สรรสาระอารยธรรมทวารวดี [17]

ในปเดียวกัน ศาสตราจารยยอรช  เซเดส (George Coedes)๓ ผูที่มีบทบาท

สำคญัตอการศกึษาโบราณคดไีทยในยคุเริม่ตน ไดแตงหนงัสอืเรือ่ง ประชมุศลิาจารกึ

ภาคที่ ๑ เปนการอธิบายจารึกพรอมทั้งคำอานจารึกสมัยสุโขทัยและจารึกตางๆ

ทีค่นพบในขณะนัน้ หมวดที ่๑ กลาววาศกัราชราว ๑๒๕๐ พบศลิาจารกึของกรงุทวารวดี

ทีเ่มอืงลพบรุแีละเมอืงราชบรุใีชภาษามคธและภาษามอญ และไดขยายความเพิม่เตมิวา

กรุงทวารวดีเดิมอยูที่ฝงอาวสยามขางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ราชธานีอาจจะอยูที่เมือง

นครปฐมมหีวัเมอืงตาง ๆ  อยใูนอาณาเขต คอื เมอืงลพบรุ ีเพชรบรุ ีกาญจนบรุ ีและราชบรุี

พระพุทธรูปและโบราณสถานที่พบในจังหวัดเหลานี้ โดยมากเปนฝมือชางเกาที่สุด

ลักษณะฝมือคลายของชางอินเดียครั้งราชวงศคุปตะ แตที่เรียกชื่อวาทวารวดีนั้นเปน

เพียงความคาดคะเนเพราะเปนชื่อเรียกในจดหมายเหตุจีนหาไดปรากฏในศิลาจารึกไม

(George Coedes, 2467: คำนำ-๒)

๓ ผเูชีย่วชาญดานภาษาโบราณโดยเฉพาะภาษาสนัสฤตและภาษาเขมรและเปนผชูวยคนสำคญัของสมเดจ็พระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระยาดำรงราชนุภาพ เขารับราชการในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๗๒ ดำรงตำแหนงบรรณารักษใหญ
ประจำหอพระสมุดสำหรับพระนคร ระหวางป พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๗๐ และดำรงตำแหนงเลขานุการราชบัณฑิตยสภาระหวาง
ป พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๒

ศาสตราจารยยอรช  เซเดส
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ในป พ.ศ. ๒๔๖๘ ศาสตราจารยยอรช เซเดส เสนอบทความเรือ่ง Documents

sur l’histoire politique et religieuse du Laos Occidental เปนการเสนอแนวความ

คดิเกีย่วกบัอาณาจกัรทวารวดวีา มเีมอืงลพบรุเีปนศนูยกลางของอารยธรรมมอญ ใน

ระหวางกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ ซึ่งอารยธรรมมอญเหลานี้ไดสงอิทธิพลใหแก

มอญทีห่รภิญุไชย (George Coedes, 1929)

ในป พ.ศ. ๒๔๖๙ สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ

(๒๕๑๔) ทรงนิพนธหนังสือเรื่อง ตำนานพุทธเจดียสยาม เปนหนังสือเลมแรก

ทีอ่ธบิายถงึประวตัคิวามเปนมา คตคิวามเชือ่และความหมายของโบราณวตัถ ุโบราณ

สถานทีส่รางขึน้เนือ่งในพทุธศาสนาในประเทศตาง ๆ  (หลงัจากทีพ่ระพทุธเจาทรงเสดจ็

ดับขันธปรินิพพาน) รวมไปถึงการแบงยุคสมัยของพระพุทธเจดียแบบตาง ๆ ที่มีใน

ประเทศไทยดวย ทรงมีแนวคิดวา ราชธานีของชนชาติลาวหรือละวาตั้งอยูที่เมือง

นครปฐมในปจจบุนั ซึง่ในสมยันัน้เรยีกวา “เมอืงทวารวดี” เปนเมอืงทีพ่ระเจาอโศก

มหาราช สงพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาทมาประดิษฐานเปนครั้งแรกกอนป พ.ศ.

๕๐๐ โดยอางองิหลกัฐานจากจดหมายเหตจุนีทีม่กีารระบชุือ่ทวารวดแีละโบราณวตัถุ

โบราณสถานเจดยีตาง ๆ บรเิวณเมอืงนครปฐมโดยเฉพาะองคพระปฐมเจดยี จารกึ

พระธรรมภาษาบาลี ธรรมจักร พระแทนพุทธอาสน และรอยพระพุทธบาท  ตอมา

เมื่อเกิดคติการสรางพระพุทธรูปในกรุงทวารวดี สันนิษฐานวา ชาวอินเดียจากเมือง

มคธราฐ สมยัราชวงศคปุตะ (ราว พ.ศ. ๙๐๐) เปนผเูผยแพร เนือ่งจากเปนพระพทุธรปู

นัง่หอยพระบาทเหมอืนกนั

นอกจากนี้ยังทรงกำหนดวา “ทวารวดี” มีความหมายรวมถึงสมัยของ

พทุธเจดยีทีเ่กาแกทีส่ดุทีม่ใีนประเทศไทย อายอุยใูนราวป พ.ศ. ๕๐๐ โดยทรงอธบิาย

วา พทุธเจดยีสมยัทวารวดพีบมากทีเ่มอืงนครปฐมและไดแบบอยางมาจากเมอืงมคธ

ราฐประกอบดวย ธาตุเจดีย คือ พระสถูปขนาดใหญที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ดังเชน องคพระปฐมเจดีย บริโภคเจดีย คือ ตนพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา

ซึง่สญูหายไปแลว ธรรมเจดยี คอื จารกึคาถาเย ธมมฺา และอเุทสกิเจดยี คอืโบราณ

วัตถุที่สรางดวยศิลากอนที่จะมีคติการสรางพระพุทธรูป อันไดแก ธรรมจักร กวาง

หมอบ สถูปและพุทธอาสนเปนตน (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรง

ราชานภุาพ, ๒๕๑๔)

ศาสตราจารยยอรช  เซเดส (George Coedes, 2497: 7) แตงหนังสือ

ภาษาไทย เรือ่งตำนานพระพมิพ๔ แบงพระพมิพออกเปน ๖ หมวดคอื หมวดที ่๑

๔ สำหรบัฉบบัภาษาฝรัง่เศส ซึง่พมิพในปเดยีวกนั W.A. Graham ไดแปลเปนภาษาองักฤษ ตพีมิพในวารสาร
สยามสมาคม ฉบบัที ่๒๐ พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๐ มขีอความบางตอนตางกนัเลก็นอยอยางมนียัะทางประวตัศิาสตร
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แบบพระปฐม หมวดที ่๒ แบบแหลมมลาย ู หมวดที ่๓ แบบขอม หมวดที ่๔ แบบสโุขทยั

หมวดที่ ๕ แบบอยุธยา และหมวดที่ ๖ เปนพระเครื่องตางๆ สำหรับหมวดที่ ๑ แบบ

พระปฐม เปนพระพมิพทีพ่บบรเิวณพระปฐมเจดยีและมรีปูแบบคลายพระพทุธรปูทีพ่บที่

เมืองนครปฐม พระพิมพแบบที่เกาแกและเปนรูปที่นิยมทำกันมากที่สุด คือ พระพิมพ

รปูมหาปาฏหิารยิเมอืงสาวตัถ ีสนันษิฐานวา ขอมอาจทำขึน้หรอืไดรบัอทิธพิลศลิปะขอม

เพราะเปนรูปพระพุทธเจาประทับอยูในปราสาทที่มีรูปแบบคลายปราสาทขอม กำหนด

อายุในราว พ.ศ. ๙๕๐-๑๒๕๐ และมีคาถา เย ธมฺมา เปนภาษาบาลีเขียนดวยอักษร

คฤนถหรืออักษรขอมโบราณ

สำหรบัพระพมิพในหมวดที ่๑ แบบพระปฐมนัน้สามารถแบงออกไดเปน ๒ กลมุ

ยอยคอื กลมุที ่๑ เปนฝมอืชางชาวอนิเดยีในสมยัคปุตะราวป พ.ศ. ๙๐๐-๑๒๐๐ พบตาม

ถ้ำของวัดทางพระพุทธศาสนา และกลุมที่ ๒ พระพุทธรูปนั่งหอยพระบาทคลายกับ

พระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐมและภาพสลักถ้ำฤษีเขางู

จงัหวดัราชบรุ ีกำหนดอายพุระพมิพแบบนีม้อีายรุาวป พ.ศ. ๙๕๐-๑๑๕๐ โดยอางองิกบั

คาถา เย ธมมฺา ทีด่านหลงัของพระพมิพมลีกัษณะเดยีวกนักบัจารกึทีถ่้ำฤษเีขาง ู จงัหวดั

ราชบรุี (George Coedes, 2469: 7)

ศาสตราจารยยอรช  เซเดส (George Coedes, 2471: 30-31) ไดจัดพิมพ

หนงัสอืเรือ่งโบราณวตัถใุนพพิธิภณัฑสถานสำหรบัพระนคร๕ กลาวถงึ การจดักลมุ

และกำหนดอายุโบราณวัตถุตามที่จัดแสดง แบงออกเปน ๖ สมัย คือ สมัยทวารวดี

สมยัศรวีชิยั สมยัลพบรุ ีสมยัเชยีงแสน สมยัสโุขทยั และสมยัอทูอง ทีส่ำคญัไดจดักลมุ

โบราณวัตถุสมัยทวารวดีที่เกาที่สุดโดยแบงออกเปน กลุมโบราณวัตถุที่สรางขึ้นตาม

คติความเชื่อกอนสรางพระพุทธรูป คือ รูปศิลาธรรมจักรและกวางหมอบและกลุม

พระพทุธรปูทีม่ลีกัษณะรปูแบบคลายของอนิเดยี สมยัคปุตะ (ราว พ.ศ. ๘๖๐-๑๑๕๐)

อนัไดแก  พระพทุธรปูพระยากงและพระยาพานพบทีเ่มอืงนครปฐม พระพทุธรปูทีพ่บจาก

เมอืงปราจนีบรุ ี ลพบรุ ีนครปฐม ราชบรุแีละไชยา กำหนดอายอุยใูนราวป พ.ศ. ๑๐๐๐

-๑๒๐๐ โดยเปรยีบเทยีบกบัรปูแบบตวัอกัษรจารกึคาถา เย ธมมฺา ในจารกึทีพ่บในถ้ำฤๅษี

เขาง ูจงัหวดัราชบรุี

นับเปนครั้งแรกในการอธิบายรูปแบบและลักษณะภายนอกของพระพุทธรูป

สมัยทวารวดีอยางชัดเจนพรอมทั้งการกำหนดอายุของพระพุทธรูปแบบคุปตะใน

ประเทศไทยวาอาจจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังสมัยคุปตะของศิลปะอินเดียไมนาน และ

๕ เรยีบเรยีงใหมจากหนงัสอืตำนานพระพมิพ
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อางอิงหลักฐานจากจดหมายเหตุจีนในการกำหนดขอบเขตของอาณาจักรทวารวดี

นอกจากนี ้ศาสตราจารยยอรช  เซเดส สนันษิฐานวา คนในเมอืงทวารวดอีาจจะเปน

คนมอญหรอืรามญั เนือ่งจากพบจารกึภาษามอญทีฐ่านพระพทุธรปู เสาแปดเหลีย่ม

พระพิมพและจารึกที่ถ้ำฤๅษีเขางู ดวยการตีความเชื่อมโยง อางอิงกับหลักฐาน

หนงัสอืชนิกาลมาลนิแีละจามเทววีงศ (๒๔๗๑ : ๓๐-๓๑)

ตอมาศาสตราจารยยอรช  เซเดส (George Coedes,2472)  ไดชำระและ

แปลจารึกจากหลักฐานตาง ๆ ที่คนพบใหม ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึกสยาม

ภาคที่ ๒ จารึกทวารวดี ซึ่งไดชำระแกไขตนฉบับและเพิ่มเติมจากเลมเดิม

ที่แปลไว และหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล ทรงแปลเปนภาษาไทย แลวอัญเชิญ

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งจารึกไวบนแผน

ศลิาทีพ่ระปฐมเจดยีกบัเรือ่งราวทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ ยอรช เซเดส เรยีบเรยีงและพมิพ

ไวในที่อื่นมาแปลแลวตีพิมพรวมไวเปนภาคผนวกในเลมนี้ดวย  เนื้อหาในหนังสือ

กลาวถึง ขอความจากจารึก ซึ่งคนพบทางตอนใตของลุมแมน้ำเจาพระยาและทาง

ตอนเหนือของแหลมมลายู รวมถึงจารึกใหม ๆ ที่พบในบริเวณพระปฐมเจดีย

ประกอบดวยคำอานและคำแปลจากจารึกหลักที่ ๑๖–๒๙ สวนในภาคผนวก

ประกอบดวยจารึกบนแผนศิลาที่ศาลาในบริเวณพระปฐมเจดีย จารึกภาษาบาลี

บนธรรมจักรศิลาที่มาจากจังหวัดนครปฐม

ศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดพยายามประมวลเรื่องราวของอาณาจักร

ทวารวดจีากจารกึในสมยัทวารวดทีีพ่บ คอื จารกึทีว่ดัโพธิ ์(ราง) จงัหวดันครปฐมและ

จารึกจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นสำคัญที่ไดจากการประมวลเรื่องราว

ในจารกึ คอื  “ทวารวด”ี คงจะตรงกบัคำวา โถโลโปต ิ ซึง่พระภกิษจุนีเฮยีนซนิ (Hieun

Tsing) และอีจ้งิ ( I-Tsing) ไดกลาวไวในจดหมายเหตกุารเดนิทางของทานทัง้สอง

ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๓ และยังปรากฏอยูเปนสรอยของนามพระนครศรีอยุธยา

และกรงุเทพมหานครดวย และตัง้ขอสนันษิฐานวา เมอืงหลวงของอาณาจกัรทวารวดี

อาจจะอยูในเขตอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังไดลงความเห็นวา ใน

สมัยทวารวดี พวกมอญไดเขามาอาศัยอยูในบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยาแลว มี

หลักฐานเปนจารึกภาษามอญที่พบจากเมืองนครปฐมและลพบุรีและนาจะมีความ

เจริญรุงเรืองอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๒ ไดรับอิทธิพลทางศิลปะจากอินเดีย

สมยัราชวงศคปุตะ (พทุธศตวรรษที ่๙-๑๑) (George Coedes, 2472)
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ปแอร  ดปูองต และคณะเจาหนาทีก่รมศลิปากร  กอนทำการขดุคนเจดยีจลุประโทณ

ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๔ เริม่การขดุคนโบราณสถานเจดยีจลุประโทณ

ซึ่งอยูกลางเมืองโบราณนครชัยศรีและการขุดคนขุดแตงโบราณสถานวัดพระเมรุ ซึ่งอยู

นอกเมืองโบราณนครชัยศรี ผลจากการศึกษา ปแอร  ดูปองต (Pierre Dupont)

ผูทำการศึกษาไดสรุปวาเมืองโบราณนครชัยศรีเคยเปนศูนยกลางทางศาสนาและ

การเมืองของชนชาวมอญในบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยา พรอมทั้งไดตั้งขอสังเกตวา

แผนผังโบราณสถานวัดพระเมรุคลายกับพุทธสถานปหรรปุระ เมืองไมนามตี แควน

เบงกอล ประเทศอินเดีย (ปจจุบันอยูในประเทศบังคลาเทศ) และวิหารอนันทเจดีย

เมืองพุกาม ประเทศพมา สวนโบราณสถานเจดียจุลประโทณมีรูปแบบเหมือนกับเจดีย

กกูดุ วดัจามเทวี จงัหวดัลำพนู และสตัตมหาปราสาท ประเทศลงักา (Pierre Dupont,

2492)
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โบราณสถานวัดพระเมรุ

แผนผังโบราณสถานวัดพระเมรุ
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แผนผังพุทธสถานปหรรปุระ

พุทธสถานปหรรปุระ
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นักวิชาการมีความตองการทราบเรื่องสุวรรณภูมิและทวารวดีอยูที่ไหน

จึงทำการสืบคนโดยใชหลักฐานจากบทความเรื่อง Countries neibouring Burma

ของศาสตราจารย จ.ีเอช. ลซุ (G.H. Luce,1929 อางถงึใน ขจร สขุพานชิ, ๒๕๐๐) ซึ่ง

ไดนำจดหมายเหตุราชวงศจีนสมัยฮั่น เหลียง ซุย และถัง มาพิจารณาเทียบเคียงกับ

ภมูศิาสตร ขจร สขุพานชิ ไดขอสรปุวา เมอืงอทูองเปนราชธานขีองอาณาจกัรทวารวดี

ในชวง พ.ศ. ๑๒๐๐ และเมืองนครปฐมเปนราชธานีของอาณาจักรพันพันประมาณ

พ.ศ. ๖๐๐-๑๒๐๐ โดยเมอืงนครปฐมตัง้อยบูรเิวณดนิแดนฝงตะวนัออกของอาวสยาม

ทีเ่รยีกวาสวุรรณภมูหิรอืจนิหลนิในเอกสารจนี (ขจร สขุพานชิ, ๒๕๐๐)

อาจารยขจร สขุพานชิ
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การศึกษาวิจัยอาณาจักรทวารวดีของนักวิชาการยังคงดำเนินการมาอยาง

ตอเนือ่ง ปแอร ดปูองต (Pierre Dupont,1959) ไดศกึษาเรือ่ง L’Archeologie Mone de

Dvaravati เปนการจำแนกพระพทุธรปูสมยัทวารวดเีทาทีม่หีลกัฐานอยขูณะนัน้ออกเปน

หมวดหมู โดยอาศัยการเปรียบเทียบรูปแบบของพระวรกายและการครองจีวร กับ

พระพุทธรูปอินเดีย ลังกาและเขมร ผลจากการศึกษาครั้งนี้ทำใหอาณาจักรทวารวดี

เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ในฐานะเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญของชนชาติมอญและมี

อทิธพิลทางดานศลิปกรรมแพรไปในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย

หลักฐานชิ้นสำคัญที่สนับสนุนวามีอาณาจักรทวารวดีจริง ปรากฏขึ้นในป

พ.ศ. ๒๕๐๔ เมื่อ เฉลิม ยงบุญเกิด ไดพบเหรียญเงิน ๒ เหรียญที่บานเนินหิน ตำบล

พระประโทน จังหวัดนครปฐมซึ่งอยูภายในเมืองโบราณนครไชยศรี เหรียญหนึ่งปรากฏ

รูปกามเธนุ สวนอีกเหรียญหนึ่งปรากฏรูปหมอปูรณะฆฏะ สวนอีกดานหนึ่งของทั้งสอง

เหรยีญปรากฏจารกึภาษาสนัสกฤต ซึง่ ศาสตราจารยยอรช  เซเดส ไดอานวา “ศรทีวาร

วดศีวรปณุยะ” แปลวา “แดบญุของพระราชาแหงศรทีวารวดี”  รวมทัง้ตคีวามวาเหรยีญ

นี้สรางขึ้นเปนที่ระลึกในพิธีสมโภชการกอสรางที่สำคัญ การคนพบเหรียญเงินทั้งสอง

ดงักลาว เปนการยนืยนัวา เมอืงทวารวดทีี ่แซมมวล บลี (Samuel Beal) ไดถอดความ

จากจดหมายเหตจุนีนัน้มอียจูรงิ (George Coedes, 2502)

    เหรยีญเงนิทวารวดปีรากฏรปูหมอปรูณะฆฏะ
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การศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย เริ่มมีความตื่นตัวมากขึ้น

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปดสอน

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปดสอนคณะโบราณคดี หมอมเจา

สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงนิพนธหนังสือเรื่อง ศิลปะในประเทศไทย เพื่อเปนตำรา

สำหรบันกัศกึษา โดยทรงเรยีบเรยีงจากผลงานของนกัวชิาการ ไดแก สมเดจ็พระเจา-

บรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ และนักวิชาการชาว

ตางประเทศ ไดแก ศาสตราจารยยอรช เซเดส และปแอร ดูปองต รวมทั้งบางสวน

ทีห่มอมเจาสภุทัรดศิทรงนพินธขึน้เอง เนือ้หาของหนงัสอืเลมนีเ้ปนแกนหลกัในการเรยีน

การสอนของวชิาประวตัศิาสตรศลิปะจนกระทัง่ปจจบุนั หมอมเจาสภุทัรดศิ ทรงแบง

ศิลปะในประเทศไทยออกเปน ๒ สมัยใหญ คือ สมัยกอนที่ชนชาติไทยเขาปกครอง

ประเทศและสมัยที่ชนชาติไทยเขาปกครองประเทศแลว หนังสือเลมนี้มีการปรับปรุง

เนื้อหาเพิ่มขึ้นอีกหลายครั้ง เนื่องจากมีการขุดคนขุดแตงโบราณสถานแหงใหมอยาง

ตอเนือ่ง (หมอมเจาสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ๒๕๐๖)

การศกึษาเมอืงทวารวดยีงัคงดำเนนิการมาอยางตอเนือ่งจากหลกัฐานทีค่นพบ

เจ.เจ.โบเลซ ๖ (J.J. Boeles,1964-1963) เสนอบทความเกีย่วกบัจารกึในเหรยีญเงนิ

๒ เหรียญที่พบในเมืองนครปฐม ในหัวขอเรื่อง The King of Sri Dvaravati and

his regalia ในวารสารสยามสมาคมและตอมากไ็ดเขยีนบทความเรือ่ง จารกึทีป่รากฏ

บนเหรยีญเงนิเปนภาษาสนัสกฤตคำวา “ลวปรุะ” ซึง่คนพบทีเ่มอืงโบราณอทูอง ในเรือ่ง

A Not on the ancient city called Lavapura เจ.เจ.โบเลซ สนันษิฐานวา ลวปรุะ คอื

ละโว (ลพบรุ)ี เพราะคำนีป้รากฏในจารกึภาษาเขมร

ศาสตราจารยฌ็อง บัวสเซอลิเยร (Jean Boisselier, 2511: 35-64) ได

ศึกษาถึงศิลปะทวารวดีไดอยางชัดเจนในสมัยนั้นจึงเสนอบทความเรื่อง L’Art

de  Dvaravat i ซึง่หมอมเจาสภุทัรดศิ ดศิกลุ ทรงแปลบทความเปนภาษาไทย  บทความ

กลาวถึง ประวัติความเปนมาของคำวา “ทวารวดี” และศิลปะแบบทวารวดี ใน

ดานประวัติศาสตรอางอิงหลักฐานจากจดหมายเหตุประวัติศาสตรจีนและจารึก

บนเหรียญเงินที่พบที่นครปฐมและอูทอง ซึ่งจากหลักฐานสันนิษฐานวาอาณาจักร

ทวารวดเีกดิขึน้ราวพทุธศตวรรษที ่๑๒ สบืเนือ่งมาจนถงึตนพทุธศตวรรษที ่๑๘ นบัเปน

กลมุวฒันธรรมแบบหนึง่ทีแ่พรหลายดวยการเผยแพรศาสนาพทุธของพระภกิษสุงฆไป

ตามเมอืงลมุแมน้ำเจาพระยาตัง้แตราชบรุไีปจนถงึนครสวรรค และหนาแนนทางดาน

๖ ขณะนัน้ดำรงตำแหนงเลขานกุารของสยามสมาคม
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ทิศตะวันตกของแมน้ำนครชัยศรีและตามเมืองตาง ๆ เชน เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัด

เพชรบูรณ เมืองโบราณฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ เมืองโบราณดงศรีมหาโพธิ์

จงัหวดัปราจนีบรุ ีเมอืงโบราณไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีเปนตน

ดานรูปแบบศิลปะทวารวดีนั้นแบงออกเปน ๒ สมัยใหญ ๆ คือ สมัยกอน

ทวารวดี มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๘–๑๑ เปนรูปแบบกลุมศิลปวัตถุพื้นเมืองรุนแรก

ที่เลียนแบบหรือไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปวัตถุอินเดีย แสดงถึงการวางรากฐาน

แหงอารยธรรมอินเดียโดยเฉพาะพุทธศาสนา หลักฐานทางโบราณคดีในสมัยกอน

ทวารวด ีแบงออกเปน วตัถทุีน่ำเขามาจากตางประเทศ เชน  พลอยหวัแหวนตราประทบั

เครือ่งประดบัทองคำ ลกูปดตางๆ และประตมิากรรมสำรดิแบบศลิปะอมราวด ี เปนตน

สวนวสัดพุืน้เมอืงนัน้พบไดมากกวาวสัดทุีน่ำเขามาจากภายนอก แบงออกเปน ๒ จำพวก

คือ พวกที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะตางประเทศชาติตะวันตก เชน พลอยหัวแหวนและ

ตราประทับ ลูกปดตางๆ พระพุทธรูปสำริดขนาดเล็กและพวกที่แสดงถึงศิลปะแบบ

พื้นเมือง เชน ภาชนะดินเผา ลูกปดดินเผา เครื่องประดับที่ทำดวยดีบุก สำริด เปนตน

นอกจากนัน้แลวยงัมกีลมุทีไ่ดรบัอทิธพิลจากจนีบางเลก็นอย

สมัยทวารวดีอยางแทจริง อายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒–๑๗ ปรากฏ

หลักฐานรวมกันมากมาย สมัยนี้แบงยอยออกเปน ๔ สมัย คือ สมัยกอนตั้งศิลปะ

ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เปนสมัยที่รับเอารูปแบบศิลปะอินเดียแบบหลังคุปตะมาเปน

ของตน สมัยเริ่มกอตั้งศิลปะ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒–๑๓ อิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ

เขามาผสมกลมกลนืกบัวฒันธรรมพืน้ถิน่ไดเปนอยางด ี เปนลกัษณะของศลิปะทวารวดี

ทีม่เีอกลกัษณและเทคนคิของตนเอง สมยัฟนฟใูหม ราวพทุธศตวรรษที ่๑๔–๑๕ อทิธพิล

ของภายนอกเขามาปะปน โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะศรีวิชัย และยุคเสื่อม ราวพุทธ

ศตวรรษที่ ๑๖–๑๗ ปรากฏอิทธิพลของศิลปะขอม เนื่องจากขอมไดแพรขยายเขามา

ในลมุน้ำเจาพระยา

สวนเมืองโบราณตางๆ ที่พบเปนลักษณะของเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดิน

ลอมรอบ มีการแสดงแผนผังประกอบลักษณะสถาปตยกรรมโบราณสถานบางแหง

ตลอดจนถึงวิธีการกอสราง เครื่องเชื่อมและแบบตางๆ ของศาสนสถานอยางคราวๆ

โดยศึกษาจากแผนผังรูปแบบฐานโบราณสถานและลวดลายเครื่องประดับของ

สถาปตยกรรมอยางคราวๆ (Jean Boisselier, 2511, 35-64)
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ศาสตราจารยฌอ็ง บวัสเซอรเิยร และนกัโบราณคดชีาวไทยขณะทำการขดุคนเมอืงโบราณอทูอง

เอช.จี.ควอริช เวลส (H.G.Quaritch Wales,1969) ไดเสนองานเรื่อง

Dvaravati the Early Kingdom of Siam โดยเสนอวา อารยธรรมอนิเดยีไดเขามาใน

ทวารวดี ๓ ครั้ง ใหญเปรียบเสมือนคลื่นสามลูก สมัยอมราวดีเปนคลื่นลูกที่หนึ่ง

สมัยปาละเปนคลื่นลูกที่สามและคลื่นลูกที่สองเปนศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย

ขอเสนอนี้ขัดแยงงานของปแอร ดูปองต ที่เสนอวาพระพุทธรูปสมัยทวารวดีไดรับ

อทิธพิลจากงานศลิปะสมยัอมราวดแีละสมยัปาละ เวลล ยงัไดยกเลกิขอสนันษิฐานวา

โครงกระดูกที่ขุดพบที่พงตึกเปนคนไทย โดยใหเหตุผลวา เปนความเขาใจผิดของ

ผูตรวจสอบโครงกระดูกทางดานประวัติศาสตรและไดเสนอ แนวความคิดวา บริเวณ

ลุมแมน้ำเจาพระยาตอนลาง มีอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรจินหลิน ซึ่งอยูภายใต

การปกครองของอาณาจกัรฟนูนั  เมือ่อาณาจกัรฟนูนัเสือ่มอำนาจลง จงึเกดิอาณาจกัร

ทวารวดขีึน้โดยไดรบัอทิธพิลตอจากอาณาจกัรฟนูนัและอาณาจกัรจนิหลนิ
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นอกจากนี ้ เอช.จ.ีควอรชิ เวลส (H.G. Quaritch Wales,

1969) ยงัไดศกึษารปูแบบของธรรมจกัรไดแบงธรรมจกัรออกเปน

๔ แบบ คือ แบบที ่๑ ธรรมจกัรแบบโปรง มลีวดลายดอกกลม

สลับสี่ เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่กงลอ ซึ่งพบที่ เมืองโบราณ

นครไชยศรีและอูทอง เปรียบไดกับลวดลายของศิลปะสมัย

คปุตะของอนิเดยี  แบบที ่๒ ธรรมจกัรแบบตนั มลีวดลายดอก

กลมสลับสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนในกรอบลายลูกประคำที่กงลอ

เปนลายทีว่วิฒันาการมาจากลวดลายของศลิปะสมยัคปุตะของ

อนิเดยี แบบที ่๓ ธรรมจกัรตนั มลีวดลายกานขดเขามาแทนที่

ลวดลายดอกกลมสลับสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่กงลอและมีรูป

เทพพระอาทติยหรอืนางคชลกัษม ีและแบบที ่๔ เปนธรรมจกัร

แบบเรยีบ ๆ  ลวดลายตาง ๆ  หายไปเหลอืแตเพยีงลายลกูประคำ

เพียงอยางเดียว

สำหรบันกัวชิาการไทยไดมกีารศกึษาคนควาในระยะแรกเริม่ตนจาก

การศึกษาเอกสารภายนอกประเทศไทย ที่กลาวอางถึงอาณาจักรทวารวดี

มานิต วัลลิโภดม (๒๕๑๕ : ๕๐-๗๐) ไดเสนอบทความเรื่อง ทวารวดีอยู

ที่ไหน จากการสืบคนจากเอกสารจดหมายเหตุจีนราชวงศถังของพระภิกษุ

เฮียนชิงและพระภิกษุอี้จิง กับตำนานตาง ๆ เพื่อพยายามคนหาอาณาจักร

ทวารวดีและเมืองศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดี และเสนอวาทวารวดี

เปนแควนในบรเิวณลมุแมน้ำเจาพระยา เมอืงละโวเปนเมอืงหลวงทางดนิแดน

ฝงตะวนัออกของลมุแมน้ำเจาพระยา และเมอืงนครไชยศรหีรอืเมอืงนครปฐม

โบราณเปนราชธานีฝงตะวันตกของแมน้ำเจาพระยาเปนแหลงกำเนิด

ของศลิปะทวารวดี

หลวงวิจิตรวาทการ ไดเขียนหนังสือเรื่อง สยามกับสุวรรณภูมิ

ภาค ๑ อดีต ในลักษณะการรวบรวมและเรียบเรียงจากแนวความคิด

ของนักวิชาการที่เขียนไวกอนแลว และเพิ่มเติมความคิดเห็นสวนตัวลงไป

เนื้อหาในสวนของทวารวดีเปนอาณาจักร ๑ ใน ๓ อาณาจักรที่ปกครอง

ภาคกลางของประเทศไทย นอกเหนือไปจากอาณาจักรยางหรือโยนกและ

อาณาจักรโคตรบูรหรือพนม ซึ่งอาณาจักรทวารวดีถูกปกครองดวยชนชาติ

ละวา มอีาณาเขตตัง้แตมณฑลราชบรุถีงึมณฑลพษิณโุลก รวมไปถงึมณฑล

ปราจีนบุรี มีเมืองที่สำคัญ คือ เมืองนครปฐมโบราณ เมืองละโว และเมือง

สโุขทยั

หลวงวิจิตรวาทการ
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หลวงบรบิาลบรุภีณัฑแตงหนงัสอืเรือ่ง โบราณวตัถสุถานในสยาม ภาค ๑๗

ซึ่งมีเนื้อหาและแนวความคิดคลายกับเรื่อง ตำนานพุทธเจดียสยาม ของสมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ คอนขางมาก แตกม็ปีระเดน็ทีม่คีวาม

แตกตาง ๒ ประการ คือ มีคำอธิบายถึงที่มาของเมืองสุวรรณภูมิวานาจะเปน

ชื่อเมืองหลวงที่นครปฐม ตอมาไดยายไปตั้งราชธานีใหมที่เมืองอูทองและยังคงตั้ง

ชือ่เมอืงวาสวุรรณภมูเิชนเดมิ โดยเชือ่วาสวุรรณภมูเิปนชือ่เมอืงทีค่นอนิเดยี ซึง่อพยพ

เขามาอยูอาศัยในบริเวณนี้ตั้งขึ้นตามชื่อเมืองในประเทศอินเดียที่ตนจากมา และมี

การอธบิายถงึความแตกตางของพระพกัตรพระพทุธรปู พรอมทัง้แบงออก ๒ แบบคอื

แบบแรกมีลักษณะรูปแบบคลายกับของยุคคุปตะที่พบในประเทศอินเดียมาก เชื่อวา

ชาวอินเดียที่อพยพเขามาไดทำขึ้น แบบที่ ๒ มีลักษณะรูปแบบพระพักตรที่มีสวน

กวางมากและพระโอษฐแบะ เขาใจวาเปนฝมอืของชาวละวาทีเ่ปนผนูำของคนพืน้เมอืง

นอกจากนีย้งัไดกลาววา พระพทุธรปูมทีัง้หมด ๘ ปางและพระพมิพมทีัง้หมด ๗ ปาง

(หลวงบรบิาลบรุภีณัฑ, ๒๔๗๖, ๓๗-๓๘)

ตอมาหลวงบริบาลบุรีภัณฑ ไดเขียนบทความเรื่อง ลักษณะพระพุทธรูป

สมัยตาง ๆ ในประเทศสยาม โดยมีเนื้อหาคลายกับเรื่องโบราณวัตถุสถานใน

สยาม ภาค ๑ แตไดเพิม่เตมิเรือ่งคำอธบิายเกีย่วกบัลกัษณะรปูแบบพระพทุธรปูทีไ่ด

นำโบราณวัตถุบางสวนมาจากพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร (หลวงบริบาลบุรี

ภัณฑ, ๒๔๘๐: ๕๘) ซึ่งตอมาบทความดังกลาวไดรับการตีพิมพเปนหนังสือ และได

เขียนคำอธิบายไวในคำนำในประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เรื่องการกำหนด

อายเุวลาสมยัทวารวดจีากชวง พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๒๐๐ เปนชวง พ.ศ. ๓๐๕-๑๒๐๐ โดย

อธิบายเหตุผลวา พบโบราณวัตถุในอาณาจักรทวารวดีที่สรางขึ้นกอนสมัยศิลปะ

แบบคปุตะของอนิเดยี ไดแก ธรรมจกัร กวางหมอบ รอยพระบาท และสถปู รวมไปถงึ

ภาพเลาเรื่องปฐมเทศนาและพระพุทธรูปนั่งหอยพระบาทปางปฐมเทศนาที่พบ

ทีเ่มอืงนครปฐมโบราณ พระพทุธรปูปางโปรดสตัวทีพ่บทีพ่งตกึ พระพทุธรปูปางเสดจ็

จากดาวดงึสทีพ่บทีน่ครราชสมีา และพระพมิพตางๆ ซึง่มรีปูแบบเทยีบไดกบัศลิปะแบบ

อมราวดีของอินเดีย กำหนดอายุอยูในชวง พ.ศ. ๖๖๓-๗๒๕ การกำหนดชวงอายุ

ศิลปะทวารวดีใหมของหลวงบริบาลบุรีภัณฑนี้สอดคลองกับขอสันนิษฐานของ

ฟลปิป สเทริน (Philippe Stern)๘ และของสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรง

ราชานภุาพ ใน ตำนานพทุธเจดยีสยาม (หลวงบรบิาลบรุภีณัฑ, ๒๔๘๖, ๑๕-๑๖)

๗ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ ทรงอานและชวยตรวจสอบแกไขตนฉบบั
๘ ผูชวยภัณฑารักษใหญแหงพิพิธภัณฑกีเมต ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งไดเขามาเจรจาแลกเปลี่ยนสิ่งของกับกรมศิลปากร

เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๙ และหลวงบรบิาลบรุภีณัฑไดพาไปชมพพิธิภณัฑนครปฐมจงึพบโบราณวตัถตุางๆ ซึง่เปนทีม่าของขอสนันษิฐาน
ดงักลาว
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หลวงบรบิาลบรุภีณัฑ (ปวง อนิทวุงศ)

ประมาณป พ.ศ. ๒๔๘๓ สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ

ทรงนิพนธหนังสือเรื่อง นิทานโบราณคดี เมื่อครั้งทรงเสด็จไปประทับอยูที่เกาะปนัง

(พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๘๕) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อบันทึกเรื่องราวเกา ๆ ซึ่งเปนเกร็ดนอก

พงศาวดารที่พระองคทรงศึกษาและรับทราบดวยพระองคเอง ในเรื่องที่ ๑๘ คนเมือง

โบราณ ตอนทีก่ลาวถงึเมอืงอทูอง ทรงมขีอสรุปวา เมอืงนครปฐมทีบ่รเิวณพระปฐมเจดยี

นั้นเปนราชธานีของประเทศทวารวดี เพราะเปนเมืองที่ตั้งอยูระหวางแมน้ำสองสาย

ประสบกันและอยูใกลปากทางออกทะเล อางอิงจากสายโซและสมอเรือเดินทะเลที่พบ

ที่ตำบลธรรมศาลาเปนหลักฐานยืนยัน โดยมีเมืองอูทองเปนเมืองรวมสมัย (สมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานภุาพ, ๒๕๓๙ : ๓๕๙-๓๖๘)

ศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดขยายองคความรูเรื่องทวารวดีในฐานะเปน

อาณาจกัรโบราณแหงหนึง่ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตออกสวูงวชิาการทัว่โลกใน

ผลงานเรือ่ง L’Etats Hindouises d’Indochine et d’Indonesie (George Coedes,1948)
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หมอมเจาสภุทัรดศิ ดศิกลุ

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (๒๕๑๖) เสนอบทความเรื่อง วิวัฒนาการของ

ประติมากรรมสมัยทวารวดี๙ ทรงเสนอวา ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่พบใน

ประเทศไทยสามารถแบงออกตามลำดบัอายเุวลาไดเปน ๓ สมยัคอื สมยัที ่๑ แบบที่

ไดรับอิทธิพลของศิลปะสมัยอมราวดีของอินเดียหรือลังการุนตน กำหนดอายุอยูใน

พุทธศตวรรษที่ ๑๒ สมัยที่ ๒ มีลักษณะพื้นเมืองทวารวดีเขามาผสมผสานอยูมาก

กำหนดอายอุยใูนพทุธศตวรรษที ่๑๓-๑๕ และสมยัที ่๓ สมยัหลงัสดุไดรบัอทิธพิลศลิปะ

ขอมสมัยปาปวนเขามาผสมผสานอยูมาก กำหนดอายุอยูในพุทธศตวรรษที่ ๑๖

(หมอมเจาสภุทัรดศิ  ดศิกลุ, 2516)

การศึกษาเรื่องทวารวดีไดขยายวงกวางออกไปจนไดมีการศึกษาวิจัยแนว

ทางใหมดวยการศึกษางานทางดานสถาปตยกรรมอิฐ สายอารยธรรมอินเดียใน

เอเชียอาคเนย เพื่อใชเปนเครื่องมือวัด บงบอกอายุของโบราณสถานแหงอื่นๆ ใน

สายอารยธรรมเดียวกัน อนุวิทย เจริญศุภกุล ไดศึกษาวิจัย เรื่องแบบโครงสราง

และระเบยีบการกออฐิ สถาปตยกรรมกลมุชางเขมรและศรวิีชยั งานวจิยันีเ้สนอ

แงมุมการศึกษางานศิลปกรรมที่มุงเนนถึงแบบโครงสรางและระเบียบการกออิฐของ

สถาปตยกรรมสกลุชางเขมรและศรวีชิยั เพือ่ใหรถูงึแบบแผนและการพฒันาดานเทคนคิ

๙  นำเสนอทีส่ำนกัการศกึษาเกีย่วกบัความรทูางภาคตะวนัออกและอาฟรกิา
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วิทยาการกอสรางอิฐของสกุลชางเขมรและสกุลชางศรีวิชัยในประเทศไทย  การศึกษา

การตั้งถิ่นฐานชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เมืองลพบุรี เมืองเกาศรีเทพและ

ชุมชนภาคใต โดยวิเคราะหจากหลักฐานโบราณคดีเปนหลัก การศึกษาสถาปตยกรรม

อิฐสกุลชางเขมรและศรีวิชัย แบงออกเปนการศึกษาถึงแผนผังรูปทรง โครงสรางและ

เทคนิคการกอสราง  โดยแบงรูปแบบของสถาปตยกรรมที่วิจัยออกแบบเปน

หลายกลมุ รวมถงึการศกึษาทดสอบตวัแบบวธิกีารกอสรางจากแหลงโบราณคดตีางๆ

ประเด็นสำคัญของงานวิจัยนี้อยูในเรื่อง การศึกษางานสถาปตยกรรมอิฐ

สายอารยธรรมอินเดียในเอเชียอาคเนย ที่จะเปนขอมูลพื้นฐานสำคัญในการศึกษา

เปรียบเทียบกับสถาปตยกรรมในสมัยทวารวดีที่ขุดคนขุดแตงขึ้นมาใหมจากแหลง

โบราณคดีตาง ๆ ของประเทศไทย และสามารถจัดกลุมสถาปตยกรรมในเรื่องแบบ

โครงสรางและระเบียบการกออิฐ ทั้งนี้ยังสามารถใชเปนขอมูลในการศึกษาเชื่อมโยง

กับสถาปตยกรรมในเอเชียอาคเนย และสืบยอนกลับไปถึงประเทศอินเดียได (อนุวิทย

เจรญิศภุกลุ, ๒๕๒๒)

ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา (๒๕๒๔) ไดเสนอรายงานผลการวิจัย

เรือ่ง เมอืงโบราณบรเิวณชายฝงทะเลเดมิของทีร่าบภาคกลางประเทศไทย : การ

ศกึษาตำแหนงทีต่ัง้และภมูศิาสตรสมัพนัธ การศกึษาครัง้นีท้ำใหสามารถกำหนดแนว

ชายฝงทะเลเดมิทีร่ะดบัความสงู ๓, ๓.๕-๔, ๖-๘ และ ๑๕-๑๘ เมตรตามลำดบั พบวา

แนวชายฝงทะเลเดมิทีร่ะดบั ๓.๕-๔ เมตรเทานัน้ทีม่คีวามสมัพนัธกบัเมอืงโบราณทีส่ำรวจ

พบในพื้นที่ราบเจาพระยาตอนลางจำนวน ๖๓ เมือง เมืองโบราณเหลานี้อยูในสมัย

ทวารวด ีมอีายอุยใูนชวงพทุธศตวรรษที ่๑๑-๑๖ สนันษิฐานไดวาในสมยัทวารวดชีายฝง

ทะเลเวาเขาไปทางเหนอืจากฝงทะเลปจจบุนั ๑๔๐ เมตร ฝงทะเลรอบ ๆ อาวสวนใหญ

มีลักษณะเปนที่ลุมต่ำเปนหาดทรายเฉพาะตอนใตของสองฟากอาว  มีแมน้ำสายใหญ

ไหลผาน ไดแก แมน้ำแมกลอง แมน้ำทาจีน แมน้ำเจาพระยา แมน้ำปาสัก และแมน้ำ

ปราจนีบรุ ีซึง่แมน้ำเหลานีม้ตีำแหนงทางน้ำใกลเคยีงกบัในปจจบุนัมาก จากการศกึษา

พบวาพบเมอืงโบราณ ๒๐ แหง ตัง้อยโูดยรอบบรเิวณอาวและบรเิวณทีเ่ปนแมน้ำขนาด

เล็กหรือแมน้ำเกา ทำใหไมตองประสบกับปญหาน้ำทวม แตอาจจะตองประสบกับ

ปญหาเรื่องน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม จึงจำเปนตองขุดคูน้ำลอม

รอบเมอืง (ผองศร ีวนาสนิ และทวิา ศภุจรรยา, ๒๕๒๔)
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ทวิา   ศภุจรรยา

และในปเดียวกันนี้ ธิดา สาระยา  นำเสนอบทความเรื่อง วัฒนธรรม

ทวารวด ีกบัการคลีค่ลายของเมอืงในลมุแมน้ำเจาพระยา บทความนีเ้ปนตนแบบ

ทางความคิดในเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของบานเมืองในบริเวณลุมน้ำเจา

พระยาที่มาจากกลุมคนที่มีสำนึกรวมทางวัฒนธรรมอันเปนลักษณะเฉพาะของแตละ

กลมุ ซ่ึงสะทอนใหเหน็ในรปูของคตคิวามเชือ่และแบบอยางของงานศลิปกรรม สามารถ

อธบิายไดดงันี ้ชวงพทุธศตวรรษที ่๘-๑๒ วฒันธรรมทวารวดไีดกระจายตวัอยทูัว่ไปใน

ลุมแมน้ำเจาพระยาและบริเวณใกลเคียง ซึ่งเกิดเปนบานเมืองของกลุมคนที่มีสำนึก

รวมทางวฒันธรรม แตยงัขาดเอกภาพทางการเมอืงทีจ่ะรวมกนัเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

ไมวาจะในรูปของรัฐและอาณาจักร บานเมืองเหลานี้มีแนวโนมที่จะประสานตัวกัน

ทางเศรษฐกิจทั้งในทองถิ่นเดียวกันและในวงกวาง อันเปนผลมาจากความเจริญทาง

การคาระหวางตะวนัตก อนิเดยี และจนี ปจจยัทางเศรษฐกจิและการคาเหลานีก้อให

เกดิเมอืงศนูยกลางสำคญัขึน้ทัง้ในบรเิวณชายฝงทะเลและลมุน้ำตอนในและขยายตวั

เขาสอูาณาบรเิวณภายใน

สำหรับดานวัฒนธรรมทวารวดีนั้น สิ่งที่ทำใหเกิดวัฒนธรรมทวารวดี คือ

พุทธศาสนา ดังปรากฏงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่มีรูปแบบรวมกัน

หลายประการ การเขามาของพุทธศาสนาเปนลักษณะที่คนพื้นเมืองมีการเลือกรับ
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ปรบัเปลีย่นเพือ่ใหผสมผสานสอดคลองกบัคตคิวามเชือ่ดัง้เดมิของทองถิน่ทีม่อียกูอนแลว

ทำใหเกดิงานศลิปกรรมทีม่รีปูแบบเฉพาะทองถิน่ของตน โดยมกีลไกสำคญัคอื คตคิวาม

เชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการกัลปนาที่ดิน ทาส และวัตถุสิ่งของ และคติความเชื่อในเรื่อง

เกี่ยวกับการบูชาพระบรมธาตุ กลไกเหลานี้ไดเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูนำ

ทองถิ่นและคนในทองถิ่น จนเกิดเปนเครือขายทางวัฒนธรรมทวารวดีในลุมแมน้ำ

เจาพระยา ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญนำไปสูการคลี่คลายของบานเมืองในสมัยหลังที่มี

การสรางระบบการเมืองการปกครองของตนใหมีอำนาจเหนือเมืองเล็กเมืองนอยใน

ขอบเขตอำนาจของตนเปนรฐัละโว สโุขทยั อโยธยา-อยธุยา (ธดิา สาระยา, ๒๕๒๔)

ชชูพี เบยีดนอก (๒๕๒๘) เสนอบทความเรือ่ง ชือ่ภาษากบัชนชาตบิอกไดหรอื

วาทวารวดีเปนมอญ บทความนี้พยายามตั้งขอสังเกตจากทฤษฎีเรื่องพลเมืองของ

อาณาจักรทวารวดีเปนคนมอญ โดยใชหลักฐานจากจารึกภาษามอญโบราณที่พบใน

บริเวณเมืองสมัยทวารวดี ซึ่งเสนอโดยนักวิชาการชาวตางชาติ ปอล เพลล็อต

(Paul Pelliot) และยอรช เซเดส (George Coedes) วาไมสามารถนำภาษามาบงบอก

ไดวา กลุมคนที่ใชภาษามอญคือ คนที่มีเชื้อชาติมอญ ชูชีพใหเหตุผลวาลักษณะของ

ภาษานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งภายในภาษาของตนเองและภายนอก

หากคนตางภาษากันตองติดตอสัมพันธกันเปนเวลานานยอมจะเกิดการยืมกันระหวาง

ภาษาที่อยูใกลเคียงกัน ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหภาษาเปลี่ยนแปลงไป การยืม

ภาษากนันัน้อาจเนือ่งมาจากสาเหตหุลายประการเชน การยมือนัเนือ่งมาจากวฒันธรรม

การยมือนัเนือ่งมาจากความใกลชดิกนั เปนตน

ชชูพี   เบยีดนอก
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นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นวา กลุมคนในสมัยโบราณไมไดมีขอบเขตหรือรูปแบบ

ของภาษาและวฒันธรรมของตนเองทีต่ายตวั การกำหนดเรยีกชือ่ภาษาหรอืวฒันธรรม

ตาง ๆ นัน้  เริม่มกีารกำหนดเรยีกกนัขึน้ในภายหลงั กลาวโดยสรปุไดวา จารกึอกัษร

ปลวะ ภาษามอญที่พบในบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยาในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔

ยังไมสามารถบอกไดวากลุมคนที่อาศัยอยูในบริเวณนี้เปนคนชาติมอญ เพราะภาษา

บงบอกเชือ้ชาตขิองผใูชภาษานัน้ ๆ  ไมได แตกเ็ชือ่วากลมุคนเหลานีจ้ะตองไดรบัอทิธพิล

ทางดานตาง ๆ  จากแบบทีเ่รยีกวา มอญ จากอาณาจกัรมอญอยางมากและการตดิตอ

สัมพันธกันระหวางมอญกับทวารวดีจะตองเปนไปอยางใกลชิด (ชูชีพ เบียดนอก,

๒๕๒๘)

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ธดิา สาระยา ไดเขยีนหนงัสอือกีเลมหนึง่ เรือ่ง (ศร)ี

ทวารวด ีประวตัศิาสตรยคุตนของสยามประเทศ ซึง่ไดกลาวถงึเรือ่งทวารวดจีาก

มุมมองของนักประวัติศาสตรแนวใหม เรื่องพัฒนาการของทวารวดีในลักษณะที่เปน

ความสัมพันธระหวางสิ่งที่เปนจุลภาค คือ ดินแดนที่เรียกวาทวารวดี กับสิ่งที่เปน

มหพัภาค คอื ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตโดยอาศยัหลกัฐานทางดานโบราณคดี

ทั้งเกาและใหม ทำใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรที่มี

ผลตอพฒันาการของบานเมอืงและชมุชนมนษุยทีม่กีารตดิตอคมนาคมระหวางกนัใน

ชวงระยะเวลาตาง ๆ  ในสมยักอนประวตัศิาสตรและยคุตนประวตัศิาสตรไดอยางชดัเจน

โดยตัง้สมมตุฐิานวาวฒันธรรมทวารวดเีกดิจากแรงผลกัดนั ๒ กระแสหลกั คอื

กระแสภายนอกภมูภิาค  การแพรอทิธพิลของอารยธรรมอนิเดยี การตดิตอคาขาย ที่

เอือ้ตอการเกดิสงัคมและกระแสจากศกัยภาพในการเคลือ่นไหวของชนชาตเิผาพนัธอุนั

เปนพลังภายในภูมิภาคเองมีการติดตอแลกเปลี่ยนกัน การจัดตั้งทางสังคม ตลอด

จนการรบัและปรงุแตงวฒันธรรมจากภายนอกใหเปนเอกลกัษณของทองถิน่ การจดัตัง้

เปนรฐัทวารวดโีดยกลาววาบรเิวณดานตะวนัตกของแมน้ำเจาพระยา  ซึง่พบหลกัฐาน

โบราณคดจีำนวนมากเปนบรเิวณแกนกลางของอำนาจของอาณาจกัรทีม่กีารอยอูาศยั

อยางหนาแนน  ซึ่งมีเครือขายอันสลับซับซอนครอบคลุมกลุมเมืองโบราณนครปฐม

เมอืงอทูอง และเมอืงคบูวั จนเกดิการบรูณาการทางสงัคมและวฒันธรรม  ตลอดจนมี

การติดตอแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมในลุมแมน้ำอื่นภายในภูมิภาคเดียวกัน เชน

ลุมแมน้ำปาสัก  ลุมแมน้ำบางปะกง  และรวมถึงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก-

เฉยีงเหนอื และภาคใต ของประเทศไทย
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นอกจากนี้ ความหลากหลายในดานตาง ๆ  ของชุมชน  เชน  เผาพันธุ

ขนบธรรมเนียมประเพณี การดำรงชีวิตและการโยกยายสับเปลี่ยนของประชากร เปน

กลไกสำคัญในทางการเมืองผลักดันใหเกิดรัฐเพื่อผสมผสานความแตกตางหลากหลาย

เหลานี้ จึงเปนคำตอบใหกับสัมพันธภาพระหวางกระบวนการแพรอารยธรรมอินเดีย

จากภายนอกคูกันไปกับการเลือกรับปรับแปลความหมายใหเขากับเอกลักษณของ

ทองถิ่น จนเกิดลักษณะของศิลปวัฒนธรรมทวารวดี เนื่องในพุทธศาสนาและปรับเขา

เปนแกนหลกัของบานเมอืงสมยันัน้ จนกลายเปนศนูยกลางทีเ่ชือ่มโยงความหลากหลาย

ทางสังคมและคติความเชื่อเขาดวยกันและลักษณะการปกครองเชนนี้ ทำใหเกิดการ

แบงกลุมชนชั้นเปนชนชั้นปกครองและชนชั้นที่ถูกปกครองเปนผลใหเกิดความแตกตาง

ของงานศลิปกรรมในสมยัทวารวดทีีม่ทีัง้ฝมอืชางระดบัเมอืง และฝมอืชางระดบัทองถิน่

จากการเสนอเรือ่งรฐัทวารวดใีนทีน่ีไ้ดพยายามชีใ้หเหน็วาชมุชนทีเ่ปนรฐัทวารวดเีกดิขึน้

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตรชวงนั้น ทำเลที่ตั้งของทวารวดีอยูตรงจุด

ที่เปนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม มาแตกอน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

การปรับตัวเองของคนในพื้นภูมิภาคใหเขากับพลังผลักดันจากภายนอกขณะนั้น (ธิดา

สาระยา, ๒๕๓๒)

ภธูร ภมูะธน (๒๕๓๓) เสนอบทความเรือ่ง ทวารวด ีชือ่กษตัรยิ ?หรอื ชือ่เมอืง?๑๐

เสนอวา ทีผ่านมามกีารคนพบเหรยีญเงนิปรากฏจารกึ๑๑ ซึง่ยอรช เซเดส  ไดอานจารกึ

นัน้วา “ศรทีวารวตศิวรปญุยะ” และแปลเปนภาษาฝรัง่เศสวา “oeuvre meritoire du roi

de cri Dvaravati” ซึ่งหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแปลเปนภาษาไทยวา “บุญกุศล

ของพระราชาแหงทวารวดี” จารึกนี้เปนหลักฐานชุดเดียว  ที่ปรากฏคำวาทวารวดี

ซึ่ง ตรงกับขอสันนิษฐานของนักวิชาการในอดีตวา มีรัฐทวารวดี อยูจริงในลุมแมน้ำ

เจาพระยา ตอมา ชะเอม แกวคลาย๑๒ ไดแปลขอความจากจารกึดงักลาววา “พระเจา-

ศรีทวารวดี ผูมีบุญอันประเสริฐ” ซึ่งการแปลครั้งนี้แตกตางไปจากของเดิมอยางมีนัยะ

ทำใหเกดิขอขดัแยงทางวชิาการ

๑๐ บทความนี้มาจากบทความทางวิชาการเรื่อง กำเนิดทฤษฎีรัฐทวารวดีจากการคนพบจารึก “ศรีทวารวติศวรปุณยะ”
บนเหรยีญเงนิ นำเสนอในงานประชมุสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง ภาษากบัประวตัศิาสตรและความเคลือ่นไหวในวชิาประวตัศิาสตรไทย
เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๓

๑๑ เหรียญเงินปรากฏจารึก ตอมาพบอีกหลายเหรียญที่เมืองโบราณหลายแหง กำหนดอายุจากรูปแบบสัญลักษณ
บนเหรยีญและรปูแบบของอกัษรจารกึ อยใูนชวงราวพทุธศตวรรษที ่๑๒-๑๓

๑๒ นกัอานและแปลจารกึ หอสมดุแหงชาต ิกรมศลิปากร



[38] สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

ภธูร ภมูะธน

จากการศกึษาของภธูร ภมูะธน ไดขอสรปุวา “ศรทีวารวตศิวร” ควรจะเปน

ชื่อ ของบุคคลหรือชื่อรูปเคารพมากกวาชื่อรัฐ  เนื่องจากเหตุผล ๒ ประการคือ คำ

ทีข่ึน้ตนดวย  ศรี และลงทายดวย ศวร นัน้  ตามหลกัภาษาสนัสกฤตและตวัอยางที่

เคยปรากฏ เปนที่แนชัดวาเปนธรรมเนียมการเรียกชื่อบุคคลหรือรูปเคารพมากกวา

จะเรยีกชือ่ สถานที ่ฉะนัน้คำแปลจารกึบนเหรยีญเงนิของ ชะเอม แกวคลาย คอื “พระ

เจา-ศรทีวารวดผีมูบีญุอนัประเสรฐิ” นาจะถกูตองมากทีส่ดุ และจากการไดพบเหรยีญ

เงินที่เมืองดงคอน ปรากฏขอความวา “ศรีทวารวติศวรเทวิปุญยะ” ซึ่ง ชะเอม

แกวคลาย แปลวา “พระเจาศรีทวารวดีผูมีพระเทวีผูมีบุญ”  เปนการพิสูจนใหเห็น

อยางชัดเจนวา ศรีทวารวติศวร นั้น เปนชื่อบุคคลหรือรูปเคารพจึงมีพระเทวีได

(ภธูร ภมูะธน, ๒๕๓๓)
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และอกี ๙ ปตอมา ใน พ.ศ. ๒๕๔๒  ธดิา สาระยา เขยีนบทความ

เรือ่ง ทวารวด ีประวตัศิาสตรยคุตนของสยามประเทศ ซึง่ตอมาไดพมิพ

เปนหนงัสอืชือ่ ทวารวด ี: ตนประวตัศิาสตรไทย ซึง่ผลงานทัง้สองมเีนือ้หา

คลายกับงานที่ผานมาแตจะตัดทอนรายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครอง

ออกไป คงอยูเพียงแนวความคิดเรื่องกษัตริย โดยยังใหความสำคัญกับ

ทวารวดใีนดานพืน้ฐานสงัคม ความเชือ่และวฒันธรรมของคนในสมยันัน้ ดวย

การตคีวามโบราณวตัถทุีป่รากฏจารกึ อาท ิเหรยีญเงนิจารกึ คำวา “ทวารวด”ี

จีห้อยคอจารกึคำวา “ศร”ี ซึง่แสดงใหเหน็วากษตัรยิ รบัคตธิรรมทางพทุธศาสนา

เขาไปใชเปนหลกัในการปกครอง (ธดิา สาระยา, ๒๕๔๕)

รองศาสตราจารย ดร.ธดิา   สาระยา
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ในชวงเวลาเดยีวกนันัน้ ผาสขุ อนิทราวธุ คณะโบราณคดมีหาวทิยาลยัศลิปากร

ไดคนควาและเรยีบเรยีงเรือ่ง การวเิคราะหหลกัฐานทางการขดุคน ทางโบราณคดี

เปนงานที่มีมุมมองในดานมานุษยวิทยาจากหลักฐานที่คนพบตั้งแตสมัยกอนประวัติ

ศาสตรจนถึงสมัยทวารวดี เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ประกอบดวยการศึกษารวบรวม

ผลการศึกษาที่ผานมาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ในดานสังคมและวัฒนธรรม

ผานโบราณสถานและโบราณวตัถ ุแหลงโบราณคดใีนสมยัทวารวดแีละสบืยอนไปถงึ

สมัยอินเดียโบราณ ที่สำคัญมีการศึกษาประติมานวิทยาจากโบราณวัตถุตาง ๆ ซึ่ง

เปนขอมูลพื้นฐานและมุมมองที่สำคัญในการศึกษางานศิลปกรรมสมัยทวารวดีใน

การวิเคราะหเชิงมานุษยวิทยา ตั้งแตการสืบหารองรอยการติดตอกับสังคมภายนอก

จากอนิเดยีโบราณ แหลมอนิโดจนี มาลาย ูจนถงึภายในประเทศไทยดวยกนัเอง

รวมทั้งการศึกษากำเนิดและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน

โบราณสมยักอนทวารวด ี สมยัทวารวดใีนแหลงโบราณคดบีริเวณภาคกลางตอนลาง

ของประเทศไทย และมบีทวเิคราะหเรือ่ง การนบัถอืศาสนาพทุธนกิายตาง ๆ  อยาง

ละเอยีด โดยเชือ่มโยงกบัแหลงศาสนาพทุธในอนิเดยีโบราณและรวมถงึภาษาทีใ่ชใน

รฐัทวารวด ี นอกจากนีใ้นตอนตนของหนงัสอืไดทำการรวบรวมถงึการศกึษาทีผ่านมา

ของศลิปะสมยัทวารวด ีซึง่นบัเปนประโยชนอยางยิง่ในการศกึษา เนือ่งจากในปจจบุนั

มีการศึกษากันอยางแพรหลาย การรวบรวมขอมูลพื้นฐานจะชวยยนระยะเวลาใน

การคนควาไดเปนอยางดี (ผาสขุ อนิทราวธุ, ๒๕๔๒)

ศาสตราจารย ดร.ผาสขุ อนิทราวธุ



สรรสาระอารยธรรมทวารวดี [41]

ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ศกัดิช์ยั สายสงิห  ไดเรยีบเรยีง

ขอมูลเกี่ยวกับศิลปะทวารวดีที่พบในประเทศไทย เพื่อ

ใชเปนเอกสารประกอบการสอน ภาควิชาประวัติศาสตร

ศลิปะ มหาวทิยาลยัศลิปากร ในชือ่ ทวารวด ี: ศลิปกรรมยคุแรกเริม่ในดนิแดนไทย

ซึ่งตอมาไดปรับปรุงใหมในชื่อ ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรก

เริม่ในดนิแดนไทย หนงัสอืเลมนีน้บัเปนงานภาพรวมเรือ่งศลิปะทวารวดทีีค่รอบคลมุ

ครบถวนเกือบทั้งหมด เหมาะสำหรับใชเปนตำราในการคนควาเรื่องศิลปะทวารวดีเปน

อยางด ีเนือ่งจากไดจดัทำอางองิสำหรบัการศกึษาคนควา  การนำเสนอในหนงัสอืเลมนี้

แบงออกเปน ๒ สวนคือ สวนแรกกลาวถึงเรื่องกอนทวารวดีและอารยธรรมทวารวดี

สวนที่สองกลาวถึงศิลปะสมัยทวารวดีแบงออกเปนเรื่องสถาปตยกรรม ประติมากรรม

ประตมิานวทิยาและภาพเลาเรือ่งทางพระพทุธศาสนา ภาชนะดนิเผา เครือ่งใชสอย และ

เครื่องประดับ

การรวบรวมและเรียบเรียงพรอมทั้งจัดทำอางอิงอยางเปนระบบสามารถใช

เปนตำราเบือ้งตนในการคนควาตอไปไดเปนอยางด ีประเดน็สำคญัคอื การเสนอขอมลู

งานศิลปกรรมทวารวดีที่รวบรวมไวอยางครอบคลุมทางดานสถาปตยกรรมมีการศึกษา

แผนผังและรูปทรงสันนิษฐาน ศาสนสถานในหลายรูปแบบ สามารถใชเปนขอมูลใน

การวิเคราะหตอในดานสถาปตยกรรมได ในดานประติมากรรมก็ไดรวบรวมไวคอนขาง

ครอบคลมุโดยแบงออกตามยคุสมยัของงานประตมิากรรม การแบงตามงานพทุธศาสนา

มหายาน ศาสนาพราหมณ ประตมิากรรมรปูบคุคล ประตมิากรรมรปูคนแคระและรปูสตัว

รวมทั้งมีการศึกษาในดานประติมานวิทยาของประติมากรรมไวหลายหัวขอ เชน ภาพ

เลาเรือ่งตาง ๆ (ศกัดิช์ยั สายสงิห, ๒๕๔๗)

ผศ.ดร.ศกัดิช์ยั  สายสงิห
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ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ นภวรรณ  มีลักษณะ นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดนำเสนอวิทยานิพนธเรื่อง ทวารวดี

ในประวัติศาสตรนิพนธไทย มุงเนนศึกษาความเปลี่ยนแปลงขององคความรูเรื่อง

ทวารวดผีานงานเขยีนทางประวตัศิาสตรตัง้แต พ.ศ. ๒๔๖๗-ปจจบุนั จากการศกึษา

พบวา องคความรเูรือ่งทวารวดเีกดิขึน้ภายใตบรบิทการเขยีนประวตัศิาสตรชาต ิ  อนั

ตองการคนหาอดีตในดินแดนประเทศไทยที่มีความเกาแกกวาสมัยสุโขทัย ใน

ชวงปลายรัชกาลที่ ๖ โดยมีสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เปนผูใหกำเนิดอาณาจักรทวารวดีและเปนองคความรูกระแสหลักของประเทศไทย

ตอมาการศึกษาวิชาโบราณคดีมีความกาวหนามากขึ้น เริ่มมีนักวิชาการสาขาอื่น ๆ

เขามาศึกษามากขึ้นในชวง พ.ศ. ๒๕๐๐ ทำใหองคความรูเรื่องทวารวดีเริ่มมี

การเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในแนวความคิดดานประวัติศาสตรทองถิ่น ประวัติ

ศาสตรวัฒนธรรมและประวัติศาสตรศิลปะ แตก็เปนแคเพียงกระแสรองที่รับรูและ

ถายทอดกันในระดับอุดมศึกษาเทานั้น ไมมีผลเทาใดนักตอคำอธิบายเรื่องทวารวดี

จากแนวความคิดกระแสหลักหรือในประวัติศาสตรชาติ ซึ่งยังคงดำรงอยูในสำนึก

ของประชาชนตอไปโดยมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนผู เผยแพร (นภวรรณ

มลีกัษณะ, ๒๕๔๘)



สรรสาระอารยธรรมทวารวดี [43]

เมอืงโบราณคบูวั อำเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุี

เมืองโบราณคูบัว เปนเมืองโบราณแหงหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี ตั้งชื่อตาม

ตำแหนงทีต่ัง้ของเมอืงโบราณ คอื ตำบลคบูวั อำเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี เมอืงโบราณ

แหงนีไ้ดรบัความสนใจจากนกัวชิาการดานโบราณคดแีละประวตัศิาสตรศลิปะมาตัง้แต

อดีต เนื่องจากพบหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานเปนจำนวนมาก เชน พระพุทธรูป

นัง่หอยพระบาทจำหลกัสมยัทวารวดบีนหนาผาถ้ำฤๅษเีขาง ูเปนตน  จนในป พ.ศ. ๒๔๕๒

ลเูนต เดอ ลาฌอ็งกเิยร (Lunet de Lajonquiere,1990: 188) นกัโบราณคดชีาวฝรัง่เศส

ไดกลาวถึงขอมูลทางดานโบราณคดีบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยาในบทความเรื่อง

Domaine archeologique du Siam ในหนังสือเรื่อง Bulletin de la Commmission

archeologique de l’indochine และไดจดักลมุโบราณวตัถสุถานแบบหนึง่ทีพ่บจากเมอืง

ลพบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี รวมถึงราชบุรี ที่มีลักษณะแปลกไปจากแบบ

อนิเดยี-เขมร (Indo-Cambodgien) ทีพ่บในเขมรและแบบไทย วาเปน แบบ (กลมุ) ฮนิดู

แตไมใชเขมร (Group-Hindou non Cambodgien)

พระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท
ถ้ำฤๅษ ีเขาง ูจงัหวดัราชบรุี

การศกึษาเมอืงโบราณสมยัทวารวด ีในลมุน้ำแมกลองและทาจนี
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ตอมาสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดำรงราชานภุาพ (๒๔๖๘: ๑)

ทรงนพินธ เรือ่ง แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม กลาวถงึทวารวดใีนประเดน็ตาง ๆ

วา ทวารวดเีปนเรือ่งของประเทศสยามกอนทีช่นชาตไิทยจะไดปกครองดนิแดนบรเิวณ

นี ้ซึง่อาณาจกัรทวารวดเีปนทีอ่ยขูองพวกลาวหรอืละวาโดยทรงใหเหตผุลวายงัปรากฏ

พวกลาวหรือละวาอยูในหลายทองที่หลายมณฑล อาณาจักรทวารวดีมีอาณาเขตใน

บรเิวณมณฑลกรงุเทพฯ อยธุยา นครไชยศร ีราชบรุ ีนครสวรรค พษิณโุลก ปราจนีบรุี

และอาจรวมถงึจนัทบรุ ีมเีมอืงนครปฐมโบราณเปนราชธานี

ศาสตราจารยยอรช เซเดส (George Coedes, 2469: 7) แตงหนังสือ

ตำนานพระพิมพ เปนภาษาไทย๑๓ แบงพระพิมพออกเปน ๖ หมวด หมวดที่ ๑

แบบพระปฐม จัดจากพระพิมพที่ไดมาจากบริเวณพระปฐมเจดียและมีรูปแบบคลาย

พระพุทธรูปที่พบที่เมืองนครปฐม โดยเชื่อวาพระพิมพที่เกาแกที่สุด คือ พระพิมพรูป

มหาปาฏหิารยิเมอืงสาวตัถแีละเปนรปูทีน่ยิมมากทีส่ดุ สนันษิฐานวาทำขึน้ในระหวาง

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. ๙๕๐-

๑๑๕๐ โดยองิกบัคาถา เย ธมมฺา ทีด่านหลงัของพระพมิพซึง่มลีกัษณะเดยีวกนักบัจารกึ

ที่ถ้ำฤๅษี

๑๓ สำหรบัฉบบัภาษาฝรัง่เศส ซึง่พมิพในปเดยีวกนั W.A. Graham ไดแปลเปนภาษาองักฤษ ตพีมิพในวารสารสยามสมาคม
ฉบบัที ่๒๐ พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๐ มขีอความบางตอนตางกนัเลก็นอยอยางมนียัะทางประวตัศิาสตร

พระพิมพ
หมวดที ่๑

แบบพระปฐม
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ศาสตราจารยยอรช เซเดส (George Coedes, 2471: 30-31) ไดจดัพมิพหนงัสอื

เรื่อง โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร เรียบเรียงจากหนังสือ

ตำนานพระพิมพ ที่ไดเสนอไวแลว เนื้อหา กลาวถึง การจัดกลุมและกำหนดอายุ

โบราณวัตถุตามที่จัดแสดง โดยแบงออกเปน ๖ สมัยดวยกัน คือ สมัยทวารวดี

สมยัศรวีชิยั สมยัลพบรุ ีสมยัเชยีงแสน สมยัสโุขทยั และสมยัอทูอง ประเดน็สำคญั คอื

การจัดกลุมโบราณวัตถุสมัยทวารวดีที่เกาที่สุด คือ รูปศิลาธรรมจักรและกวางหมอบ

ที่สรางขึ้นในคติกอนสรางพระพุทธรูปและพระพุทธรูปที่มีลักษณะรูปแบบคลายของ

อนิเดยีสมยัคปุตะราว พ.ศ. ๘๖๐-๑๑๕๐ ทีต่ำบลสารนาทและตามถ้ำตาง ๆ  อนั ไดแก

พระพุทธรูปพระยากงและพระยาพานที่เมืองนครปฐม

พระพทุธรปูทีพ่บจากเมอืงปราจนีบรุ ีลพบรุ ีนครปฐม ราชบรุ ีและไชยา กำหนด

อายอุยใูนราวป พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๒๐๐ โดยเปรยีบเทยีบกบัพระพทุธรปูอนิเดยีสมยัคปุตะ

รปูแบบตวัอกัษรจารกึคาถา เย ธมมฺา ทีพ่บในถ้ำฤษวีาเปนอกัษรขอมเกา พ.ศ. ๑๐๐๐-

๑๒๐๐ และจดหมายเหตุจีน พ.ศ. ๑๑๕๐ พรอมทั้งสันนิษฐานวาอายุของพระพุทธรูป

แบบคุปตะในประเทศไทยนาจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังสมัยคุปตะของศิลปะอินเดีย

ไมนาน และใชหลักฐานจากจดหมายเหตุจีนในการกำหนดขอบเขตของอาณาจักร

ทวารวด ีนอกจากนีศ้าสตราจารยยอรช เซเดส  ยงัเชือ่วา ชาวทวารวดนีาจะเปนคนมอญ

หรือรามัญ เนื่องจากพบจารึกภาษามอญที่ฐานพระพุทธรูป เสาแปดเหลี่ยม พระพิมพ

และที่ถ้ำฤๅษี โดยตีความเชื่อมโยงกับหลักฐานหนังสือชินกาลมาลินีและจามเทวีวงศ

(George Coedes, 2471: 30-31)

พระภกิษลุมลุ คณุาภริโล วดัสตัตนาถปรวิตัร จงัหวดัราชบรุ ีทำหนงัสอืแจงไป

ยงักรมศลิปากรวา มผีไูปขดุคนโบราณสถานในวดัรางทีอ่ยใูนเขตบานคบูวั จงัหวดัราชบรุี

เพื่อหาของมีคา จึงขอใหกรมศิลปากรมาดำเนินการดูแลและทำการบูรณะปฏิสังขรณ

โบราณสถาน ในครั้งนั้นกรมศิลปากรไดสงเจาหนาที่ลงสำรวจในพื้นที่ดังกลาว ผลของ

การสำรวจอยางคราว ๆ พบเนินดินขนาดใหญมีกอนอิฐกระจัดกระจายหลายแหง

ซึง่สนันษิฐานวาเปนโบราณสถานและไดพบโบราณวตัถปุระเภทเศยีรพระพทุธรปูดนิเผา

ทีม่รีปูแบบอยใูนสมยัทวารวดซีึง่ชาวบานคบูวัไดเกบ็รวบรวมไว (กรมศลิปากร, ๒๕๔๑)

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๓ กรมศลิปากรไดจดัสงเจาหนาทีล่งสำรวจพืน้ทีอ่กีครัง้หนึง่และ

ไดพบเนนิทีส่นันษิฐานวาเปนโบราณสถานเพิม่เตมิขึน้อกีหลายแหง จงึไดตกลงทีจ่ะทำ

การสำรวจอยางละเอียดและขุดแตงโบราณสถานที่พบดังกลาว  เพื่อการศึกษาทาง

โบราณคดีและวิชาการตอไป
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ผังเมืองโบราณคูบัว

จนกระทัง่ในป พ.ศ. ๒๕๐๔  กรมศลิปากรไดเริม่โครงการขดุแตงเมอืงโบราณ

คูบัว๑๔ จังหวัดราชบุรี จากการสำรวจและขุดแตงโบราณสถานที่ตำบลคูบัว จังหวัด

ราชบรุ ี ไดพบโบราณสถานจำนวนหลายแหงและโบราณวตัถจุำนวนมาก ทีส่ำคญัได

แก สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีขนาดใหญ ประติมากรรมดินเผาและปูนปนประดับ

สถาปตยกรรม ขอมูลจากรายงานการขุดคนในดานสถาปตยกรรมสามารถจัดกลุม

รปูแบบรากฐานออกเปนแบบจตัรุสั ๕ แบบ แบบสี่เหลี่ยมผืนผา แบบเจดียกลมและ

แบบเจดียรูปแปดเหลี่ยม สวนประติมากรรมตาง ๆ ที่พบใชประดับสถาปตยกรรม

ประกอบดวยพระโพธสิตัว ภาพบคุคล สตัวผสม ลวดลายประดบั เปนตน

๑๔ กรมศลิปากร มอบหมายให นายสมศกัดิ ์รตันกลุ เปนผดูำเนนิการสำรวจและขดุแตง นบัเปนการดำเนนิงาน
ทางดานวชิาการของกรมศลิปากรครัง้แรกในจงัหวดัราชบรุ ีการสำรวจและขดุแตงแลวเสรจ็ในป พ.ศ. ๒๕๐๖
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ภาพปนูปนทีฐ่านเจดยีหมายเลข ๔๔ บานหนองเกษร เมอืงโบราณคบูวั

เมื่อพิจารณาประติมากรรมดินเผาและปูนปนประกอบสถาปตยกรรม พบวา

เปนเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาทั้งลัทธิหินยานและมหายาน นอกจากนี้ยังไดทำ

การศกึษาเปรยีบเทยีบรากฐานโบราณสถานทีเ่มอืงโบราณคบูวักบัเมอืงโบราณนครปฐม

พบวามีความใกลเคียงกัน และเริ่มมีการศึกษาตีความทางดานสังคมศาสตรจาก

ภาพประติมากรรมปูนปนและภาพเลาเรื่องทำใหทราบเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเปน

อยู วัฒนธรรมประเพณี สังคม การแตงกายและการฟอนรำเปนตน นับเปนจุดเริ่มตน

ใหเกิดการคนควาตีความประติมากรรมประดับสถาปตยกรรมกันอยางกวางขวาง

(สมศกัดิ ์รตันกลุ, ๒๕๓๕)

วรวธุ สวุรรณฤทธิ ์(๒๕๓๐)  ศกึษาคตคิวามเชือ่และรปูแบบของประตมิากรรม

ปูนปนแบบทวาราวดีที่บานคูบัว เนื้อหากลาวถึงความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี

สภาพภูมิศาสตรและประวัติความเปนมาของเมืองโบราณบานคูบัว การตีความ

สถาปตยกรรมและประติมากรรมที่พบในเมืองโบราณบานคูบัวในดานรูปแบบและ

คตคิวามเชือ่ ทำใหทราบวา คนในเมอืงโบราณบานคบูวันบัถอืพทุธศาสนานกิายหนิยาน

และไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียเหมือนกับแหลงโบราณคดีสมัย

เดยีวกนัในภาคกลางของไทย
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นอกจากนัน้ไดแบงรปูแบบประตมิากรรมออกเปน ๔ กลมุ คอื กลมุบคุคล เชน

พระพุทธรูป เทวดา ยักษ คนแคระ บุคคล กลุมรูปสัตว เปนสัตวในนิยาย เชน สิงห

ครุฑและหงส  สัตวจริง เชน ชาง งู ลอหรือลาและหาน กลุมดอกไม ดอกบัว

ดอกบานชื่น กลุมลวดลายประดับสถาปตยกรรม เชน ลายเรขาคณิต ลายประดับ

หนาคน ลายประดบัมมุ ลายพนัธพุฤกษา ประตมิากรรมปนูปนประดษิฐขึน้มาเพือ่ใช

ประดับตกแตงบริเวณฐานโบราณสถานและบันไดทางขึ้นลง และแกปญหาบาง

ประการรปูแบบภายนอกของสถาปตยกรรม เปนการสรางความหมายทีม่คีวามสมัพนัธ

กบัคตคิวามเชือ่และมจีดุมงุหมาย (วรวธุ สวุรรณฤทธิ,์ ๒๕๓๐)

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ฝายวชิาการสำนกังานโบราณคดแีละพพิธิภณัฑสถาน

แหงชาติที่ ๑ ราชบุรี กรมศิลปากร ไดศึกษาเมืองคูบัวในดานความสัมพันธกับ

ชุมชนทวารวดีในบริเวณใกลเคียง โดยมุงเนนศึกษาความสัมพันธของชุมชน

เหลานี้   เพื่อใหทราบถึงความเกี่ยวของของชุมชนทวารวดีในเขตพื้นที่ราบลุมแมน้ำ

ภาคกลาง ไดแก ชุมชนบริเวณแมน้ำแมกลอง ชุมชนบริเวณแมน้ำทาจีน และชุมชน

บริเวณแมน้ำเพชรบุรี จากการศึกษาสรุปไดวา ตำแหนงที่ตั้งของชุมชนเหลานี้

มีความสัมพันธ เนื่องจากอยูในเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ โดยชุมชน

ในลมุแมน้ำเพชรบรุเีปนทางผานทีจ่ะไปสชูมุชนในลมุแมน้ำเจาพระยาและชมุชนอืน่ ๆ

ทีอ่ยลูกึเขาไปในแผนดนิและทางผานทีจ่ะไปสคูาบสมทุรทางตอนใต

พัฒนาการของแตละชุมชนนาจะเจริญขึ้นในชวงเวลาที่ใกลเคียงกันและมี

ความสัมพันธกัน ซึ่งมีทั้งที่เปนเมืองหลักอยางเมืองคูบัว เมืองนครชัยศรี เมืองอูทอง

ที่ตั้งอยูบนทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ และมีการตั้งขอสันนิษฐานวาเมืองคูบัวเปน

เมืองขนาดใหญที่สำคัญมากเมืองหนึ่งของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีความพรอมทั้ง

การทำเกษตรกรรม เปนแหลงแรและเปนเมืองติดทะเล จึงทำใหเมืองคูบัวพัฒนาขึ้น

เปนศูนยกลางทางการคาและวัฒนธรรมที่เผยแพรใหอิทธิพลตอชุมชนใกลเคียง

ทีอ่ยรูวมสมยักนั (กรมศลิปากร, ๒๕๔๑)

การศกึษาประตมิากรรมทีเ่มอืงคบูวัเกดิขึน้อกีครัง้หนึง่ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เมือ่

ฝายวชิาการ สำนกังานโบราณคดแีละพพิธิภณัฑสถานแหงชาตทิี ่๑ ราชบรุ ีไดศกึษา

รูปแบบประติมากรรมดินเผาที่ใชประดับตกแตงโบราณสถานเมืองคูบัว และ

ประติมากรรมดินเผาที่ใชประดับตกแตงโบราณสถานจากเมืองโบราณในวัฒนธรรม

ทวารวดีอื่น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธในดานรูปแบบศิลปกรรมและ

คตคิวามเชือ่ กลาวคอื สถานทีต่ัง้ของเมอืงโบราณเมอืงคบูวัเปนเนนิดนิตามธรรมชาติ

อยูสูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ ๑–๒ เมตร มีแผนผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา

ขนาดใหญ มคีนู้ำคนัดนิลอมรอบ 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

สวนใหญสรางดวยอฐิ มเีพยีงบางแหงทีใ่ชศลิาแลงมาเปนฐานอาคาร

จากการสำรวจพบวา รูปแบบแผนผังของโบราณสถานที่พบในเมืองคูบัว

แบงออกเปน ๘ รปูแบบคอื ฐานรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัไมมกีารยอมมุ พบทัง้แบบมเีสนลาย

ลกูแกวประดบัและไมมลีายลกูแกวประดบั ฐานรปูส่ีเหลีย่มจตัรุสัรับองคเจดยีรปูส่ีเหลีย่ม

จัตุรัส กึ่งกลางดานมีการยอเก็จซอนกัน ๓ ชั้น ซึ่งทำใหมองเห็นเปนมุขยื่นออกมา

ดานละ ๓ มมุ ฐานรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั เปนฐานเขยีงซอนกนัขึน้ไปเปนชัน้ ๆ และมซีมุรอง

องคเจดีย ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบันไดยื่นออกมาจากฐาน ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุข

ยืน่ออกมาจากมมุทัง้สี่  ฐานรปูสีเ่หลีย่มผนืผา  ฐานกลม  ฐานแปดเหลีย่ม

ลักษณะของฐานโบราณสถาน
เมืองโบราณบานคูบัว
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การประดับตกแตงโบราณสถานนั้นนิยมตกแตงดวยลายปูนปน มีเพียง

สวนนอยเทานั้นที่ใชดินเผาเปนวัสดุในการสรางประติมากรรมประดับสถาปตยกรรม

ศิลปดังกลาวที่พบที่เมืองคูบัวนี้ มีทั้งรูปบุคคล รูปสัตว และลวดลายประดับ

สถาปตยกรรม รูปบุคคลประกอบไปดวยพระพุทธรูปปางตางๆ เชน ปางแสดงธรรม

ประทบัหอยพระบาทและปางสมาธ ิเปนตน รปูพระโพธสิตัวสามารถแบงตามขนาดได

๓ กลมุ รปูเทวดาบคุคล และรปูสตัว ซึง่สามารถแบงได ๕ ประเภทตามชนดิของสตัว

คอื สงิห ชาง มา หงส และลงิ ลวดลายประดบัสถาปตยกรรม ประกอบดวยลายซมุ

โคงมีลักษณะเปนซุมหนานางตกแตงดวยลายกานขด ลายซุม ทรงสามเหลี่ยม

ลักษณะคลายหนานางแตทำสวนยอดแหลม ลายรูปเสา ลวดลายสำหรับตกแตง

ฐานบวั ลวดลายหนากระดาน และลายประดบัอืน่ๆ

จากการศึกษารูปแบบประติมากรรมพบวาประติมากรรมที่พบที่เมืองคูบัว

มรีปูแบบทีไ่ดรบัอทิธพิลจากศลิปะอนิเดยีในสมยัคปุตะและหลงัคปุตะ มาผสมผสาน

กบัรปูแบบพืน้เมอืงจนมเีอกลกัษณเฉพาะตวั นอกจากนี ้ยงัพบวาประตมิากรรมจาก

แหลงโบราณสถานเดียวกันจะใชชางที่มีฝมือประณีตมากกวาเพื่อทำประติมากรรม

ทีม่คีวามสำคญั เชน รปูพระพทุธรปูและพระโพธสิตัว สวนประตมิากรรมรปูอมนษุยสตัว

จะใชชางที่มีฝมือไมสูงมากนัก สวนลวดลายที่ใชประดับสถาปตยกรรมนั้นก็ไดรับ

อทิธพิลจากศลิปะอนิเดยีเชนกนั อกีทัง้ยงัมลีกัษณะทีค่ลายคลงึกบัลวดลายทีพ่บจาก

แหลงวัฒนธรรมทวารวดีอื่น ๆ ดวย เชน เมืองโบราณนครปฐม  เมืองโบราณอูทอง

และเมอืงศรมีโหสถเปนตน (กรมศลิปากร, ๒๕๔๕)
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เมอืงโบราณอทูอง อำเภออทูอง จงัหวดัสพุรรณบรุี

การศึกษาเมืองโบราณอูทองเริ่มขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๔๖ เมื่อสมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ๑๕(๒๔๔๖) ไดเสด็จไปตรวจราชการ

เมอืงสพุรรณบรุ ีและไดตรวจเมอืงโบราณซึง่ขณะนัน้ชาวบานเรยีกวา “เมอืงทาวอทูอง”

จากการตรวจพื้นที่และสอบถามตำนานพื้นบาน ทรงสันนิษฐานวา เมืองโบราณแหงนี้

นาจะมชีือ่เปนภาษาไทยวา “เมอืงอทูอง” ซึง่สอดคลองกบัเมอืงสพุรรณภมูใินศลิาจารกึ

เมืองสุโขทัย โดยนัยยะดานความหมาย และนาจะมีกษัตริยปกครอง แตตองทิ้งราง

ยายไป เนือ่งจากแมน้ำตืน้เขนิ เพราะการสรางบานเมอืงแตโบราณตองอาศยัน้ำและพืน้ที่

ทำนา โดยทรงยกตวัอยางเมอืงลกัษณะนีค้อื เมอืงโบราณนครไชยศร ี (นครปฐม) เมอืง

สโุขทยัเกา เมอืงพจิติรเกา

นอกจากนี้ทรงแสดงความเห็นวา พระเจาอูทองที่สถาปนากรุงศรีอยุธยา คือ

พระเจาอูทองที่มาจากเมืองอูทอง เพราะสอดคลองกับตำนานพื้นบานเรื่องทาวอูทอง

และตำแหนงทางภมูศิาสตรของเมอืงโบราณอทูองและกรงุศรอียธุยา  ทางดานโบราณคดี

ทรงสนันษิฐานวา เมอืงอทูองเปนเมอืงโบราณทีอ่ยใูนสมยัเดยีวกบัเมอืงโบราณนครชยัศรี

โดยทรงวนิจิฉยัจากโบราณวตัถทุีพ่บคอื พระพทุธรปูและเหรยีญเงนิตราสงัขวามลีกัษณะ

เดยีวกบัทีพ่บทีเ่มอืงโบราณนครชยัศร ี ตอมาสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรง

ราชานุภาพ (๒๕๐๙) ทรงวินิจฉัยเรื่อง เมืองโบราณอูทองในประเด็นเดียวกันนี้ใน

หนงัสอืนทิานโบราณคดี

หลงัจากนัน้ในป พ.ศ. ๒๔๗๘ เอช.จ.ีควอรชิค เวลส (H.G. Quaritch Wales,

1969) นักโบราณคดีชาวอังกฤษ เขามาขุดคนทางโบราณคดีที่เมืองโบราณอูทอง

ในครั้งแรกไมพบหลักฐานอะไรมากจึงไดกลับมาศึกษาอีกครั้งในป พ.ศ. ๒๕๑๒ พบ

หลักฐานทางโบราณคดีหลายอยาง เอช.จี.ควอริชค เวลส เสนอเปนทฤษฎีขึ้นวา

บรเิวณลมุน้ำเจาพระยาตอนใตเปนทีต่ัง้ของอาณาจกัรจนิหลนิ ซึง่ในระยะแรกไมเกีย่วของ

กบัฟนูนั ภายหลงัตกอยภูายใตการปกครองของฟนูนั ทัง้อาณาจกัรฟนูนัและจนิหลนิได

๑๕  เมือ่ครัง้ดำรงตำแหนงเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย
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ใหอิทธิพลกับอาณาจักรทวารวดีดวย เมืองโบราณอูทองไมไดรางไปในชวง

พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ แตเชื่อวามีการเคลื่อนยายของผูคนในสมัยทวารวดีจาก

ภาคกลางไปยงับรเิวณเมอืงโคราช เนือ่งจากพบเครือ่งปนดนิเผาทีม่ลีวดลายคลายคลงึ

กนั (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

แหงอาณาจกัรฟนูนัปราบลงไดในชวงพทุธศตวรรษที ่๙ นัน้นาจะเปนเมอืงโบราณอทูอง

โดยใหเหตุผลวาคำวา จินหลิน หมายถึง ดินแดนแหงทองหรือสุวรรณภูมิ และรัฐนี้

ตัง้อยหูางจากอาณาจกัรฟนูนัมาทางทศิตะวนัตกประมาณ ๘๐๐ กโิลเมตร ซึง่ตรงกบั

บริเวณเมืองโบราณอูทอง นอกจากนี้จีนยังไดระบุไวอีกวาประชาชนของรัฐน้ีนิยม

การคลองชางปา ดงัปรากฏหลกัฐานโบราณสถานคอกชางดนิ๑๖ อยใูกลกบัเมอืงโบราณ

อทูองและรฐันีย้งัเปนพืน้ทีท่ีพ่บแหลงแรเงนิ (Paul Wheatley, 2504)

 ในป พ.ศ. ๒๕๐๖ หนวยศิลปากรที่ ๒ กรมศิลปากร เขามาศึกษาทาง

โบราณคดีเมืองโบราณอูทอง นายสมศักดิ์ รัตนกุล ผูดำเนินการขุดคนเมืองโบราณ

อทูอง ตอมาเมือ่กรมศลิปากรไดเชญิศาสตราจารยฌอ็ง  บวัเซอลเิยร (Jean Boisselier)

จากมหาวทิยาลยัซอรบอนน ประเทศฝรัง่เศส มาศกึษาและคนควาศลิปโบราณคดใีน

ประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๐๗ และป พ.ศ. ๒๕๐๘ ปละ ๔ เดอืน ซึง่กรมศลิปากรได

มอบหมายใหนายสมศักดิ์ รัตนกุล เปนผูรับผิดชอบและแลกเปลี่ยนกับ ฌ็อง

บวัเซอลเิยร (Jean Boisselier)  เกดิความสนใจเมอืงโบราณอทูองเปนอยางมาก ใน

การสำรวจและขุดแตงดังกลาว มีการบันทึกเปนรายงานพรอมทั้งรวบรวมแผนผัง

และถายภาพประกอบ นบัเปนหลกัฐานในการดำเนนิงานทีเ่ปนประโยชนแกการสำรวจ

และศกึษาคนควาตอมา (สมศกัดิ ์รตันกลุ, ๒๕๐๙)

๑๖  ปจจบุนันกัวชิาการทัง้หลายใหความเหน็วาเปนทีเ่กบ็น้ำ
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ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๘  ศาสตราจารยฌอ็ง บวัเซอลเิยร (Jean Boisselier, 2508)

เสนอบทความเรื่อง u-thong et son importance pour I’histoire de Thailande

ซึ่ง อุไรศรี วรศะริน ไดแปลเปนชื่อเรื่อง เมืองอูทองและความสำคัญของเมืองอูทอง

ในประวัติศาสตรไทย กลาวแสดงถึงความสำคัญของเมืองโบราณอูทองที่มีการศึกษา

คนควาทางดานโบราณคดีอยางตอเนื่องทำใหพบหลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุ

เปนจำนวนมากที่ยืนยันไดวา  อูทองเปนเมืองที่มีพัฒนาการติดตอกันมาโดย

ไมขาดตอนตัง้แตสมยักอนประวตัศิาสตร จนถงึพทุธศตวรรษที ่๑๗-๑๘ เพราะสภาพทาง

ภูมิศาสตรเอื้ออำนวย ไดรูจักและรับเอาอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมจีนกับ

อินเดียมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๖ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมืองโบราณอูทองมีความสำคัญ

ไมแพเมืองออกแกวของอาณาจักรฟูนัน

ผังเมืองโบราณอูทอง
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สำหรับชวงสมัยทวารวดีที่เมืองโบราณอูทองก็ไดพบหลักฐานสำคัญทาง

โบราณสถานโบราณวตัถทุีแ่สดงใหเหน็ถงึการรบัเอาศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณ

และยนืยนัถงึความสำคญัของเมอืงโบราณอทูองในบทบาททางเศรษฐกจิและการเมอืง

โดยเฉพาะการคนพบจารึกบนแผนทองแดงที่ปรากฏพระนามพระเจาหรรษวรมัน

ซึ่งสันนิษฐานวาเปนกษัตริยแหงอาณาจักรทวารวดี เมืองโบราณอูทองจึงนาจะเปน

เมอืงหลวงอยางนอยกช็ัว่ระยะเวลาหนึง่ นอกจากนีย้งัพบรองรอยของอทิธพิลศรวีชิยั

ทีป่รากฏบนโบราณสถาน โบราณวตัถุ เกีย่วกบัศาสนาเทานัน้ มไิดเขามาครอบครอง

ดินแดนแตอยางใด และคงจะเขามาทางใตตามเสนทางที่สมณทูตเคยใชเมื่อ

หลายศตวรรษทีแ่ลว (Jean Boisselier, 2508)

ศาสตราจารยฌอ็ง  บวัเซอลเิยร กำลงัขดุแตงโบราณสถานหมายเลข ๑  เมอืงโบราณอทูอง
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ตอมา ศาสตราจารยฌ็อง บัวเซอลิเยร (Jean Boisselier, 2509) ไดเสนอ

บทปาฐกถาพิเศษเรื่อง ความรูใหมเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยโบราณแหงประเทศไทย

ซึ่งศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิสกุล เก็บความมาและนำเสนอเปนบทความ

เรือ่ง ทฤษฎใีหมเกีย่วกบัสถานทีต่ัง้อาณาจกัรฟนูนั ในป พ.ศ. ๒๕๐๙ บทความนีเ้ริม่ตน

จากการตั้งคำถามเกี่ยวกับการขาดหายไปของประวัติศาสตรไทยในชวงกอน

พุทธศตวรรษที่ ๑๒ โดยใหเหตุผลวาเกิดขึ้นจากการที่จีนเปลี่ยนเสนทางคาจึงบันทึก

เฉพาะประเทศที่ตนติดตอคาขายทางทะเลและประเทศที่สงคณะทูตหรือเครื่องราช

บรรณาการให อีกทั้งจารึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงนี้ที่พบก็ลวนเปนจารึกภาษาธรรม

เนือ่งในพระพทุธศาสนา เนือ่งจากพระราชามงุบำเพญ็กศุลมากกวาสรรเสรญิพระเกยีรติ

ของพระองคเอง

ศาสตราจารยฌ็อง บัวเซอลิเยร ไดตั้งขอสมมุติฐานวา อาณาจักรฟูนันอาจ

ตั้งอยูในแถบลุมน้ำเจาพระยามากกวาที่จะเชื่อวาอยูในแถบปากแมน้ำโขง (เมืองออก

แกว) ตามความเชื่อเดิม โดยใหเหตุผลวาในแถบลุมน้ำโขงตอนปลายพบรองรอย

เมืองโบราณในวัฒนธรรมฟูนันเพียง ๓-๔ เมือง โดยเฉพาะเมืองออกแกว  แตในลุม

น้ำเจาพระยาพบถึง ๑๕ เมือง (ในขณะนั้น) เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับ

การเพาะปลูกและมีรองรอยสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรอยู

เปนจำนวนมากแสดงใหเหน็วามศีนูยกลางแหงวฒันธรรมอนัเกาแกหลายแหงทีม่คีวาม

สมัพนัธตดิตอกนัและคงเจรญิสบืมา นอกจากนีย้งัมวีวิฒันาการทางดานหลกัฐานไมวา

จะเปนสถานโบราณวัตถุ เครื่องปนดินเผา สืบเนื่องจนถึงสมัยทวารวดีตอนปลาย ใน

ขณะที่ทางปากแมน้ำโขงไดหายขาดตอนไป นอกจากนี้ในบริเวณเมืองโบราณแถบลุม

แมน้ำเจาพระยายงัพบรองรอยอทิธพิลอนิเดยีตัง้แตสมยัอมราวด ี(พทุธศตวรรษที ่๙-๑๐)

สบืตอมาสมยัหลงัคปุตะอยเูปนจำนวนมาก (Jean Boisselier, 2509)

นายเขยีน  ยิม้ศริ ิ(๒๕๐๙)  ศลิปนชางปน ไดศกึษาประตมิากรรมแบบพืน้บาน

ที่พบในเมืองโบราณอูทอง ดวยวิธีการศึกษาคุณลักษณะงานปนและเปรียบเทียบ เพื่อ

พยายามทำความเขาใจถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนสมัยทวารวดี

อาทิ การไวทรงผม การแตงกายและเครื่องประดับเปนตน บนพื้นฐานความเขาใจที่วา

ประติมากรรมพื้นบานเปนงานที่แสดงออกถึงอิสระจากอิทธิพลของระบบการปกครอง

มีพื้นฐานมาจากชีวิตความเปนอยู ประเพณีพื้นบานที่สืบเนื่องกันมา ถึงแมจะมีฝมือ

หยาบ แตก็ดูเรียบงายมีชีวิตชีวาและอาจมีการแลกเปลี่ยนรูปแบบกันเองในทองถิ่น

สามารถจำแนกประติมากรรมพื้นบานที่พบในเมืองโบราณอูทองออกเปน ๔ กลุม คือ

รปูคน รปูสตัว รปูคนและรปูสตัว และรปูกนิร ีซึง่มทีัง้ทีท่ำจากปนูปน ดนิเผา และทองคำ
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สรปุไดวา ชวีติความเปนอยแูละประเพณขีองชาวเมอืงโบราณอทูองมคีวามคลายคลงึ

กับชาวเมืองสุโขทัย  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของชาวอูทองกับชาวสุโขทัย

ในทางเชื้อชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๖ หรือกอนหนานั้น

(เขยีน ยิม้ศริ,ิ ๒๕๐๙)

นายเขยีน    ยิม้ศริิ

นายมานิต วัลลิโภดม (๒๕๐๙) ไดศึกษาเมืองโบราณอูทอง และกลาวถึง

พระสนันษิฐานของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ เกีย่วกบัเมอืงโบราณอทูอง

วา เมืองโบราณอูทองเปนจุดสำคัญแหงหนึ่งของเสนทางคมนาคมระหวางหัวเมือง

ฝายใตและตะวันตกกับราชธานีในลุมแมน้ำเจาพระยามาแตโบราณกาล ลักษณะ

ภูมิประเทศของเมืองอูทองตั้งอยูใกลเชิงเขาที่ทอดยาวมาจากกาญจนบุรี โดยอาศัย

ลำน้ำจระเขสามพัน ลำหวยรากและลำหวยหางนาค เปนที่รับน้ำจากเทือกเขามา

หลอเลี้ยงเมืองในฤดูฝน และมีลำน้ำทาวาหรือแมน้ำสุพรรณบุรีเกาเปนแควในพื้นที่

ราบลุมรับน้ำจากทางเหนือมาหลอเลี้ยงเมืองไดตลอดทุกฤดูกาล จากการศึกษา

โบราณวตัถทุีพ่บสนันษิฐานวา เมอืงโบราณอทูองเสือ่มอำนาจลง ในราวพทุธศตวรรษ

ที่ ๑๖-๑๗ แลวยายมาตั้งเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขึ้นใหมบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ

อำเภอเมือง มากกวาที่จะยายเมืองใหมไปตั้งที่ตำบลบานไรรถ เนื่องจากแหลงน้ำ

บรเิวณนีเ้ริม่กนัดารแหงแลงแลว หากแตมเีคาวานาจะยายไปตัง้ทีเ่มอืงทีต่ดิกบัลำน้ำ

บึงกระเทียมซึ่งมีความเปนไปไดมากกวา
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จากการพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะแบบอยางประติมากรรมและ

สถาปตยกรรมของเมอืงโบราณอทูองกบัเมอืงโบราณคบูวั จงัหวดัราชบรุ ีพบวาซากฐาน

เจดียทั้งแบบสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมที่เมืองโบราณอูทองเปนรุนหลังกวาเมืองโบราณ

คบูวั  โบราณสถานและโบราณวตัถทุีพ่บในเมอืงโบราณคบูวันัน้มอีายทุดัเทยีมกบัทีพ่บ

ที่เมืองโบราณนครไชยศรีซึ่งเปนสมัยทวารวดีรุนแรก ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๓๐๐

การพบประตมิากรรมแบบศลิปะอมราวด ีแบบคปุตะ และแบบปาละ ทีเ่มอืงโบราณอทูอง

ที่มีขนาดเล็กและจำนวนเล็กนอยอาจจะเปนการนำเขามาจากตางประเทศ หลักฐาน

เหลานีจ้ะนำมาเปนเกณฑหลกัฐานในการวนิจิฉยัได

จากการศึกษาหลักฐานเมืองโบราณอูทองขาดหายไปชวงเวลาพุทธศตวรรษ

ที ่๑๓-๑๖ ชวงเวลานีไ้ดยายเมอืงไปอยทูีเ่มอืงโบราณนครไชยศร ีเมือ่ความสำคญัในทาง

การปกครองและเศรษฐกิจของเมืองอูทองยายเปลี่ยนไปอยูที่เมืองโบราณนครไชยศรี

ซึง่อยใูกลทะเล เมอืงอทูองมไิดถกูละทิง้รางไป แตเปลีย่นฐานะเปนเมอืงรอง เมอืงโบราณ

อทูองคงถกูทำลายรางไปในสงครามครัง้กองทพัของพระเจาอโนรธามงัฉอ๑๗ กรงุพกุาม

ยกทพัไปลอมกรงุละโว (ลพบรุ)ี เมือ่ พ.ศ. ๑๖๐๑ (มานติ วลัลโิภดม, ๒๕๐๙)

ตอมา หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (๒๕๐๙)  ทรงสนพระทัยบทความเรื่อง

เมืองอูทอง ของนายมานิต วัลลิโภดม และทรงวิจารณวา ทรงไมเห็นดวยในเรื่องที่วา

ศิลปกรรมแบบอมราวดีที่พบ แมวาจะมีขนาดเล็กแตก็เปนภาพสลักนูนต่ำปนดวยปูน

ซึง่แสดงใหเหน็วาตองเปนของทีท่ำขึน้ทีน่ีเ่พือ่ใชประดบัสถาปตยกรรม เหตนุีจ้งึเปนของ

สำคญัทีบ่งวาอทิธพิลของศลิปะอมราวดไีดเดนิทางเขามาถงึทีน่ัน้และไมใชของทีน่ำเขา

มาจากตางประเทศ ทัง้นีร้วมถงึพระพทุธรปูทีพ่บ สนันษิฐานไดวา เมอืงอทูองเปนเมอืง

ทีม่กีารตดิตอกบัชาวอนิเดยีมาแลวตัง้แตพทุธศตวรรษที ่๗-๑๑ และเมอืงอทูองเปนเมอืง

เกากวาที่นครปฐมและอาจจะเกากวาที่คูบัวดวย และไดกลาวคัดคานวาผูรูบางทาน

ไมยอมเชื่อวาพระเจาอนุรุทธมหาราชแหงพมา ไดยกกองทัพเขามาตีดินแดนที่เปน

ประเทศไทยและไดอางถงึงานเขยีนของฌอ็ง  บวัเซอลเิยส  ทีส่นันษิฐานวา เมอืงโบราณ

อทูองอาจรางไปเพราะการสงครามสามเสาระหวางอาณาจกัรหรภิญุชยั อาณาจกัรละโว

และอาณาจกัรนครศรธีรรมราช ในพทุธศตวรรษที ่๑๖ ดงัทีก่ลาวไวในหนงัสอืจามเทววีงศ

ชนิกาลมาลแีละมลูศาสนากไ็ด (หมอมเจาสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ๒๕๐๙)

๑๗ ปกครองพุกาม ตั้งแตป พ.ศ. ๑๕๘๙-๑๖๒๑
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เมอืงโบราณนครไชยศร ีอำเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม

การศึกษาเกี่ยวกับเมืองโบราณนครไชยศรี จังหวัดนครปฐมนั้น

นบัวามเีรือ่งราวอยเูปนจำนวนมาก เนือ่งจากเปนเมอืงทีน่กัวชิาการทัง้ชาว

ตางประเทศและชาวไทยสนันษิฐานวาเปนศนูยกลางของอาณาจกัรทวารวดี

มาตั้งแตเริ่มมีการศึกษาเรื่องทวารวดีในประเทศไทย เริ่มเมื่อครั้งสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) ยังทรงผนวชเปน

พระวชิรญาโณภิกขุ๑๘ ไดเดินทางมานมัสการพระเจดียใหญ๑๙ ในพื้นที่

มณฑลนครไชยศร ีในป พ.ศ. ๒๓๗๔ หลงัจากนัน้ในป พ.ศ. ๒๔๙๔ เมือ่

พระองคทรงขึ้นครองราชยเปนกษัตริยลำดับที่ ๔ ของกรุงรัตนโกสินทร

พระองคทรงโปรดเกลาฯใหบูรณะพระเจดียใหญ และเปนที่มาของการ

พบโบราณสถานโบราณวัตถุสมัยทวารวดีจำนวนมากภายในเมืองโบราณ

นครไชยศรี

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่๔

๑๘ ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่๓
๑๙ ตอมาไดรบัการสถาปนาเปนพระปฐมเจดยี
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ประมาณป พ.ศ. ๒๔๐๑ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัทรงพระราช

นิพนธ เรื่อง พระปฐมเจดีย๒๐ ไดมีพระบรมราชวินิจฉัยใจความวา พระปฐมเจดียที่

เมืองนครไชยศรี มีตำนานกลาวถึงประวัติความเปนมาสองเรื่องซึ่งเชื่อไดยากเนื่องจาก

ไมสมเหตผุล หากการจะศกึษาพระปฐมเจดยีอยางแทจรงิตองศกึษาจากภมูสิถานและ

หลักฐานที่เหลืออยู ซึ่งจากการที่พระองคเคยเดินทางไปนมัสการและทอดพระเนตร

พระปฐมเจดียมาหลายครั้ง ทำใหพระองคแนพระราชหฤทัยวา พระปฐมเจดียองคนี้

ไมไดสรางขึ้นโดยเจานายใหญโตเพียงผูหนึ่งผูเดียวและไมไดสรางขึ้นในคราวเดียวดัง

ที่ตำนานทั้งสองเรื่องกลาว สังเกตไดจากกองอิฐขนาดใหญที่เปนฐานของพระเจดียนั้น

ไมใชฐานของพระปรางคหากแตเปนองคพระมหาสถูปเจดียของโบราณในครั้งแรกตั้ง

พระพุทธศาสนาเหมือนกับพระสถูปารามเจดียที่กรุงอนุราธบุรีในประเทศลังกา สวน

พระปรางคนัน้เปนของทีท่ำขึน้ภายหลงัจากทีพ่ระสถปูใหญพงัลงมาแลว ทำใหทราบวา

เมอืงนครไชยศรตีองเปนเมอืงใหญมาแตสมยัโบราณจงึเปนทีป่ระดษิฐานพระมหาสถปู

เจดยีใหญนีจ้งึทรงปรารถนาทีจ่ะบรูณปฏสิงัขรณใหคงรปูเดมิและทำใหมผีคูนมานบัถอื

ใหมาก เนือ่งจากทรงเชือ่วาพระเจดยีใหญแหงนีเ้ปนทีบ่รรจพุระบรมธาตขุองพระพทุธเจา

อยางแนนอน๒๑ (พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั, ๒๕๐๖: ๖๒-๖๕)

๒๐ โดยมหีมายเหตตุอนทายเรือ่งวาทรงพระราชนพินธคางอย ูและไมไดระบวุาทรงพระราชนพินธขึน้เมือ่ใด สนันษิฐานวา
อยูในชวงป พ.ศ. ๒๓๙๖-๒๔๐๑ ทั้งนี้เนื่องจากขอความในพระราชนิพนธสิ้นสุดเหตุการณลงที่โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยา
มหาประยูรวงศเปนแมกองในการบูรณะปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ในป พ.ศ. ๒๓๙๖ เพราะฉะนั้นตองนิพนธขึ้นหลังเหตุการณ
ดงักลาว แตคงไมกอนไปกวาป พ.ศ. ๒๔๐๑ เนือ่งจากในปนีม้หีมายรบัสัง่เรือ่งประกาศแผพระราชกศุลใหพระบรมวงศศานวุงศ และ
ขาทูลละอองฯ ชวยปลูกสรางวัดพระปฐมเจดียของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่มีเนื้อหาคลายกับพระราชนิพนธ
เรือ่งพระปฐมเจดยี เปนแตเพยีงเนือ้หาในหมายรบัสัง่มคีวามกระชบักวา ซึง่คงเปนการสรปุใจความมาพระราชนพินธนัน่เอง (ดเูพิม่เตมิ
ในอารยะหญิง ศรัณพฤฒิ, ๒๕๓๔:๓๓-๓๔)

๒๑ ตามดูตนฉบับไดจาก จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ เลขที่ ๘๔/๑
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สมเด็จพระมหาสมณเจา

กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ

ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๐๗ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยา-

ลงกรณ ทรงนพินธเรือ่ง พระปฐมเจดยี ขึน้ซึง่เปนชวงเวลาหลงัจาก ดร.จอหน สไควร

(Dr. John Squire) ชาวองักฤษ ไดนำพระพมิพและใบพระศรมีหาโพธิจ์ากเมอืงพทุธคยา

ประเทศอนิเดยี เขามาถวายพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั กรมพระยาปวเรศวรยิา-

ลงกรณ ทรงกลาวถงึเหตผุลทีท่ำใหเชือ่วา พระปฐมเจดยีเปนของเกาจรงินัน้ม ี๔ ประการ คอื

๑. พระเจดียและลวดลายประดับมีลักษณะเกาจนไมมีคนรูจัก

๒. พบโบราณสถานและโบราณวตัถใุนเมอืงนครปฐมเปนจำนวนมาก

๓. พบพระพมิพปางตางๆ ทีด่านหลงัมอีกัษรโบราณกำกบัไว

๔. อักษรโบราณที่กำกับไวเปนภาษามคธเกาคนอานไมออก
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และยังทรงกลาวพรรณนาถึงปาฏิหาริยของพระบรมสารีริกธาตุจากพระปฐม-

เจดยี เมือ่ครัง้ตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวัขณะยงัทรงพระผนวชเปน

พระวชริญาโณภกิข ุในป พ.ศ. ๒๓๗๔ ทรงสนันษิฐานวา พระบรมสารรีกิธาตดุงักลาว

ไดประดษิฐานตัง้แตครัง้สมยัพระเจาอโศกมหาราช ทัง้นีเ้นือ่งจากพระองคไดเปรยีบเทยีบ

พระพิมพที่จารึกอักษรโบราณที่พบที่พระปฐมเจดียกับพระพิมพซึ่ง ดร.จอหน สไควร

(Dr. John Squire) นำมาจากพทุธคยา ประเทศอนิเดยีมลีกัษณะแบบเดยีวกนั อกีทัง้

อกัษรทีจ่ารกึกเ็ขยีนคาถาเย ธมัมา เชนเดยีวกนัและมอีายกุวาสองพนัปตรงกบัยคุสมยั

พระเจาอโศกมหาราชเชนกนัและยงัไดอธบิายเกีย่วกบัคาถาทีจ่ารกึบนพระพมิพใหเปน

ทีเ่ขาใจ นอกจากนีย้งักลาววา บรเิวณทีป่ระดษิฐานพระปฐมเจดยีเคยเปนเมอืงใหญโต

และไดกลายเปนเมืองรางไปกอนสมัยอยุธยาหลายรอยป จนกระทั่งสมเด็จพระมหา-

จักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยาไดมาตั้งเมืองขึ้นใหม เรียกวา เมืองนครไชยศรี๒๒ (สมเด็จ

พระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ, ๒๕๐๖: ๗๐-๘๑)

ดร. จอหน สไควร (Dr. John Squire)

๒๒ ตามดตูนฉบบัไดจาก จดหมายเหตรุชักาลที ่๔ เลขที ่๒๒๕
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พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั ทรงพระราชนพินธเรือ่ง แผนศลิา ศลิา

จารึกที่ศาลเจาพระปฐมเจดีย๒๓ โดยทรงพระราชวินิจฉัยมีใจความวา แผนอิฐจารึก

อักษรนี้ขุดไดบริเวณพระปฐมเจดีย อานจารึกเปนคาถาไดวา เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา

เตส ํเหต ุตถาคโต อาห เตสจฺ โย นโิรโธ เอว ํวาท ีมหาสมโณ โดยพบทัง้บนแผนศลิา

แผนอิฐ หลังพระพิมพและฐานพระพิมพ ซึ่งเหมือนกับจารึกบนพระพิมพที่ ดร.จอหน

สไควร (Dr. John Squire) นำมาเพือ่ทลูเกลาฯ ถวายพระองคพรอมกบัใบพระศรมีหาโพธ์ิ

ผดิกนัอยแูคเพยีงบางคำ จงึสบืความไดวาพระปฐมเจดยีนีน้าจะสรางขึน้ในสมยัพระเจา

อโศกมหาราชของประเทศอนิเดยี ไดแจกพระบรมธาตไุปในเมอืงนานาประเทศทีน่บัถอื

พระพทุธศาสนา เพือ่ใหสรางพระสถปูเจดยีไวเปนทีส่กัการบชูา ซึง่ตรงกบัป พ.ศ. ๒๑๘

สวนคาถาทีจ่ารกึนัน้แปลออกมาไดความวา เปนพระปฏจิจสมปุบาทยออยางหนึง่ และ

เปนพระอรยิสจัสีย่อไวอยางหนึง่ (พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั, ๒๔๗๒: ๖-๘)

ในป พ.ศ. ๒๔๕๒ เจาพระยาทิพากรวงศ (ขำ บุนนาค) เปนบุคคลสำคัญใน

การบรูณปฏสิงัขรณพระปฐมเจดยี๒๔ แตงหนงัสอืเรือ่ง พระปฐมเจดยี เพือ่จำหนายใหกบั

ผมูานมสัการพระปฐมเจดยีไดรเูรือ่งราวโบราณ โดยเปนการเรยีบเรยีงประวตัคิวามเปน

มาของพระปฐมเจดยีตัง้แตแรกสราง สาเหตแุหงการบรูณะปฏสิงัขรณในสมยัพระบาท

สมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั รวมถงึการรวบรวมเรือ่งราวจากเอกสารทางราชการตาง ๆ

อาท ิจดหมายเหต ุหมายรบัสัง่ สารตรา เปนการเสนอโดยอางพระราชดำรแิละพระบรม

ราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว นอกจากนี้ยังไดทำการสืบคน

ตำนานเกี่ยวกับพระปฐมเจดียมาเรียบเรียงและรวบรวม (เจาพระยาทิพากรวงศ

(ขำ บนุนาค, ๒๕๐๖: ๘๒-๑๐๐) เรือ่งพระปฐมเจดยีของเจาพระยาทพิากรวงศนี ้นบัเปน

หนังสอืที่รวบรวมองคความรูเรื่องพระปฐมเจดียมากที่สุดเรื่องหนึ่งในปจจุบัน

๒๓ พระราชนพินธเรือ่งนี ้คอื พระบรมราชาธบิาย จารกึทีอ่ยใูตพระพทุธไสยาสน เปนภาษาไทยและภาษาบาลี
๒๔ ทานไดทมุเทแรงใจแรงกายในการบรูณะปฏสิงัขรณพระปฐมเจดยีจนวาระสดุทายของทาน (ศกึษาประวตัเิจาพระยา

ทพิากรวงศไดจาก อเนก นาวกิมลู.เจาพระยาทิพากรวงศ (ขำ บุนนาค) เสนาบดีนักปราชญ. กรงุเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๐)
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เจาพระยาทพิากรวงศ (ขำ บนุนาค)

ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๗ สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ

ทรงนพินธคำอธบิายพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เลม ๑ ซึง่เปนคำอธบิาย

ประกอบเพิ่มเติมในเรื่องพงศาวดารสยามประเทศตอนตน ที่กลาวถึงพระปฐมเจดีย

และเมืองนครปฐม ในประเด็นที่วิเคราะหวาพระปฐมเจดียเปนพระเจดียวิหารฝาย

พระพุทธศาสนาที่เกาแก โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาในคัมภีรมหาวงศพงศาวดารลังกา

ที่กลาวถึงการเผยแพรพระพุทธศาสนาของพระสมณทูตจากอินเดียมายังสุวรรณภูมิ

ประเทศ ทัง้นีท้รงเชือ่วาเมอืงนครปฐมเปนเมอืงใหญในสวุรรณภมูปิระเทศทีไ่ดรบัการเผยแพร

พระพุทธศาสนาจากพระสมณทูตที่เดินทางมา เนื่องจากพบหลักฐานทางโบราณคดีที่
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เกีย่วของเปนจำนวนมาก โดยทรงอางถงึพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา-

เจาอยหูวัทีไ่ดทรงจารกึไวทีพ่ระปฐมเจดยี (สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรง-

ราชานภุาพ,๒๕๐๕: ๑-๗๓)

การศกึษาทางดานวชิาการโบราณคดเีมอืงโบราณนครไชยศรเีกดิขึน้ในระหวาง

ป พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๓ เมื่อ ปแอร ดูปองต (Pierre Dupont,1959) นักโบราณคดี

ชาวฝรัง่เศสไดเขามาทำการขดุแตงโบราณสถานวดัพระเมรแุละเจดยีจลุประโทนซึง่เปน

สถาปตยกรรมทีม่รีปูแบบศลิปะแบบทวารวดทีีพ่บในจงัหวดันครปฐม ภายใตการควบคมุ

ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ จากการศึกษาสรุปไววา เมืองโบราณนครไชยศรีเคยเปน

ศูนยกลางทางศาสนาและการเมืองของชาวมอญแถบลุมแมน้ำเจาพระยา โดยตั้งขอ

สังเกตวาแผนผังของโบราณสถานวัดพระเมรุอาจเปรียบไดกับพุทธสถานปหรรปุระ

เมอืงไมนานต ีแควนเบงกอล ประเทศอนิเดยีและมลีกัษณะเหมอืนแผนผงัวหิารอนนัทเจดยี

เมอืงพกุาม ประเทศพมา สวนโบราณสถานเจดยีจลุประโทนนัน้มลีกัษณะเหมอืนเจดยี

กกูดุ วดัจามเทว ีจงัหวดัลำพนูและสตัตมหาสถานทีป่ระเทศลงักา

ปแอร ดปูองต (Pierre Dupont) และคณะผวูาราชการจงัหวดันครปฐมทีม่าเยีย่ม

ขณะทำการขุดคนเจดียจุลประโทณ
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๒๕ เสนอใหสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพทรงตรวจสอบและแกไขตนฉบบั

ผลงานการศกึษาของ ปแอร ดปูองต ในครัง้นี ้ไดทำใหอาณาจกัรทวารวดเีปน

ทีร่จูกัวาเปนอาณาจกัรมอญทีย่ิง่ใหญและมอีทิธพิลแพรไปในภาคตาง ๆ  ของประเทศไทย

นับเปนยุคเริ่มตนของการคนควาวิจัยที่เปนพื้นฐานของการศึกษาทางดานรูปแบบใน

ยคุหลงัตอมา โดยในป พ.ศ. ๒๔๙๖ ปแอร ดปูองต ไดเสนอเปนวทิยานพินธ และผลงาน

ไดรบัการตพีมิพในป พ.ศ. ๒๕๐๘ ในชือ่ L’Archeologie Mone de Dvaravai.

ตอมาในประมาณป พ.ศ. ๒๔๘๓ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ

หนังสือเรื่องนิทานโบราณคดี เมื่อครั้งเสด็จไปประทับที่เกาะปนังในชวง พ.ศ. ๒๔๗๖-

๒๔๘๕ โดยมีจดุมงุหมายเพือ่บนัทกึเรือ่งราวเกา ๆ  ซึง่เปนเกรด็นอกพงศาวดารทีพ่ระองค

ทรงศกึษาดวยพระองคเอง เรือ่งคนเมอืงโบราณซึง่เปนเรือ่งที ่๑๘ ทีก่ลาวถงึเมอืงโบราณ

อูทอง ทรงมีขอสรุปวาเมืองโบราณนครไชยศรีที่บริเวณพระปฐมเจดียนั้นเปนราชธานี

ของประเทศทวารวดี เพราะเปนเมืองที่ตั้งอยูระหวางแมน้ำสองสายมาบรรจบกันและ

อยูใกลปากทางออกทะเล พบหลักฐานเปนโซและสมอเรือเดินทะเลที่ตำบลธรรมศาลา

เปนสิ่งยืนยัน โดยมีเมืองโบราณอูทองเปนเมืองรวมสมัยกับเมืองโบราณนครไชยศรี

(สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ, ๒๕๓๙: ๓๕๙-๓๖๘)

ในป พ.ศ. ๒๔๘๖ ตร ีอมาตยกลุ ไดเขามาสำรวจภมูศิาสตรของเมอืงโบราณ

นครไชยศร ีตามพระดำรขิองกรมพระยาดำรงราชานภุาพ จากการสำรวจครัง้นีจ้งึไดเขยีน

บทความเรือ่ง นครปฐมไมใชเมอืงดอน๒๕ จดุมงุหมายในงานเขยีนเรือ่งนี ้เพือ่ การศกึษา

คนควาหาหลกัฐานโดยศกึษาจากสภาพภมูศิาสตร ดวยการการสำรวจลำน้ำเพือ่ยนืยนัวา

ในอดตีเมอืงโบราณนครไชยศรหีรอืเมอืงนครปฐมในปจจบุนัไมใชเมอืงในทีด่อน หากแต

เปนเมืองในที่ลุมน้ำ แตเมื่อเวลาผานไปแมน้ำเปลี่ยนทางเดินทำใหบริเวณนี้ตื้นเขิน

เกดิเปนทีด่อน และไดมขีอสรปุวาเมอืงโบราณนครไชยศรเีปนราชธานขีองสวุรรณภมู ิและ

เปนราชธานสีบืตอมาจนถงึสมยัทวารวด ี(ตร ีอมาตยกลุ, ๒๔๙๒)



[66] สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

ในป พ.ศ. ๒๕๐๗ ธนติ อยโูพธิ ์ไดเขยีนบทความเรือ่ง พระพทุธรปูศลิาขาวสมยั

ทวารวดี บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสืบคนหาแหลงที่มาและรูปแบบของพระพุทธรูป

ศลิาสขีาวจำนวน ๕ องค ซึง่พบชิน้สวนกระจดักระจายอยใูนจงัหวดันครปฐมและจงัหวดั

พระนครศรอียธุยา โดยมขีอสรปุวาพระพทุธรปูศลิาขาวดงักลาวทัง้หมดมาจากโบราณ-

สถานวดัพระเมร ุจงัหวดันครปฐม (อยนูอกเมอืงโบราณนครไชยศรทีางดานทศิตะวนัตก

ไมมากนกั) เนือ่งจากพบพระพทุธรปูศลิาขาวเตม็องคทีโ่บราณสถานวดัพระเมรอุงคหนึง่

พบสวนฐานบวัรองพระบาทจากการขดุคนทีโ่บราณสถานวดัพระเมร ุและพบหลกัฐาน

อกีหลายชิน้ทีบ่รเิวณพระปฐมเจดยีซึง่เกดิจากการขนยายไปจากโบราณสถานวดัพระเมรุ

(ธนติ อยโูพธิ,์ ๒๕๐๗)

ธนติ อยโูพธิ์

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๐๘ เริม่มกีารศกึษาใน

เรื่องลวดลายในสมัยทวารวดีมากขึ้น โดยเฉพาะใน

กลมุประตมิากรรมหนิสลกัรปูธรรมจกัร ธนติ อยโูพธิ์

จงึไดศกึษาคนควาและเรยีบเรยีงหนงัสอืเรือ่ง ธรรมจกัร

จากขอมูลหลักฐานโบราณวัตถุที่เปนประติมากรรม

หินรูปธรรมจักรที่พบตามเมืองโบราณสมัยทวารวดี

หลายแหง เชน เมอืงโบราณนครไชยศร ีเมอืงโบราณ

อทูอง เมอืงโบราณซบัจำปาเปนตน พรอมกนันีย้งัได

กลาวถึงจารึกที่พบบนธรรมจักรและประติมากรรม

กลมุอืน่ เชน ดนิเผา และปนูปน อนัมลีวดลายสมยั

ทวารวดปีระดบัตกแตง โดยกลาวถงึธรรมจกัรทีพ่บใน

เมืองโบราณนครไชยศรีเปนหลักเนื่องจากพบเปน

จำนวนมากที่สุด ธนิตกลาวถึงธรรมจักรในมุมมอง

ดานความหมายประตมิานวทิยาและลกัษณะรปูแบบ

ของงานศิลปกรรมของธรรมจักรชิ้นตาง ๆ พรอม

ทัง้บนัทกึถงึแหลงทีม่าของการคนพบธรรมจกัรเหลานัน้

และไดมีการกลาวถึงการเปรียบเทียบลวดลายบน

ธรรมจักรที่พบในประเทศไทย กับลวดลายในศิลปะ

คปุตะและหลงัคปุตะของประเทศอนิเดยี (ธนติ อยโูพธิ,์

๒๕๐๘)
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ในป พ.ศ. ๒๕๐๙ ศรศีกัร วลัลิโภดม ไดเขยีนบทความเรือ่ง นครปฐมอยทูีไ่หน

กลาวถึงลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของเมืองโบราณนครไชยศรี ดวยภาพถาย

ทางอากาศจนพบที่ตั้งของเมืองโบราณนครไชยศรี ทำใหทราบวาโบราณสถานเจดีย

พระประโทณเจดยีเปนศาสนสถานทีอ่ยใูนตำแหนงกลางเมอืงโบราณ สำหรบัพระปฐม-

เจดยีนัน้อยนูอกเมอืงโบราณไปทางทศิตะวนัตกประมาณ ๒ กโิลเมตร และยงัไดขอสรปุวา

เมอืงโบราณนครไชยศรเีปนเมอืงทีส่ำคญัถงึขัน้เปนราชธานขีองแควนใดแควนหนึง่ในลมุ

แมน้ำเจาพระยาในราวปพ.ศ. ๑๒๐๐-๑๗๐๐ (ศรศีกัร วลัลโิภดม, ๒๕๒๐:๙๗-๑๑๐)

รองศาสตราจารยศรศีกัร วลัลิโภดม

ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ อมราลกัษณ ทรพัยสคุนธ ไดศกึษาววิฒันาการของลวดลาย

บนธรรมจกัรสมยัทวารวด ี(กลาวถงึกลมุประตมิากรรมธรรมจกัรในดานความเปนมาและ

ความหมาย รวมถงึลวดลายบนธรรมจกัรในสมยัทวารวดทีีพ่บในประเทศไทย ไดรวบรวม

ความเปนมาของธรรมจกัรตัง้แตสมยัคนัธาระ อมราวด ีและคปุตะ ของอนิเดยี ซึง่แตละ

ยุคมีรูปแบบที่เปนภาพนูนต่ำและนูนสูงแตในประเทศไทยเปนธรรมจักรลอยตัว ซึ่งเปน

ประเทศเดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต โดยพบเปนจำนวนมากทีเ่มอืงโบราณ

นครไชยศร)ี
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การจำหลกัลวดลายบนธรรมจกัรสามสวน คอื ลายจำหลกัทีว่งดมุลอ ลายจำหลกั

ที่กำ และลายจำหลักที่กง ไดศึกษาวิวัฒนาการของลวดลายบนธรรมจักรในวิธีการเชิง

เปรียบเทียบกับศิลปะอินเดีย ผลจากการศึกษาพบวาธรรมจักรสมัยทวารวดีที่พบใน

ประเทศไทยแบงไดเปน ๔ สมัย และลวดลายบนธรรมจักรมีความคลายคลึงกับลาย

สมัยคุปตะลงมาจนถึงสมัยปาละของอินเดีย มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕

(อมราลักษณ ทรัพยสุคนธ, ๒๕๑๕) การศึกษาเรื่องลวดลายบนธรรมจักรของ

อมราลักษณนี้ เปนการศึกษาเพียงลวดลายบนธรรมจักรบางชิ้นเทานั้นซึ่งใชหลักฐาน

เพยีงจำนวนนอยและยงัขาดหลกัฐานทีส่ำคญัตาง ๆ  อกีมาก เชน ลวดลายบนแทนฐาน

ธรรมจกัร เสาธรรมจกัร ทัง้นีเ้นือ่งจากหลกัฐานธรรมจกัรในขณะนัน้มจีำนวนนอย

ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ นันทนา ชุติวงศ เสนอบทความเรื่อง ภาพชาดกที่เจดีย

จลุประโทณ เพือ่โตแยงและเพิม่เตมิขอสงัเกตบางประการในงานเรือ่ง พทุธศาสนนทิาน

ที่เจดียจุลประโทณ ของ พิริยะ ไกรฤกษ ที่กลาววาภาพเลาเรื่องที่เจดียจุลประโทณ

ทัง้หมดนัน้สรางขึน้พรอมกนัในระหวางกลางพทุธศตวรรษที ่๑๓ ซึง่ไดรบัแรงบนัดาลใจ

จากพทุธศาสนานกิายสรรวาสตวิาท ซึง่เปนนกิายฝายหนิยานนกิายหนึง่ทีแ่พรหลายอยู

ทางภาคเหนอืของประเทศอนิเดยี นนัทนา มคีวามคดิเหน็วา การตีความภาพเลาเรื่อง

สวนใหญมคีวามเหน็ตรงกบั พริยิะ ไกรฤกษ แตมขีอสงัเกตบางประการคอื ในแผนภาพ

หมายเลข ๒๓ ซึง่ ดร.พริยิะเชือ่วา เปนภาพเลาเรือ่งสปุารคะหรอืสุปารกะนัน้ อาจเปน

ภาพเลาเรือ่งชาดกทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางทางเรอืเรือ่งอืน่ ๆ เชน สมทุทวาณชิชาดก กเ็ปนได

เนื่องจากภาพนี้ไมแสดงรายละเอียดใด ๆ ซึ่งองคประกอบภาพนี้คลายคลึงกับภาพ

เลาเรื่องสมุททวาณิชที่มงคลเจดียในเมืองพุกามมาก

ภาพหมายเลข ๓๐ และ ๓๑ ซึง่ พริยิะ ไกรฤกษ เชือ่วา เปนภาพเลาเรือ่งศยามกะ

หรอืสวุรรณสาม ทัง้สองภาพนัน้ภาพหมายเลข ๓๐ นาจะเปนภาพเลาเรือ่งวศิวนัตระหรอื

เวสสนัดรชาดกมากกวา ซึง่มเีลาอยใูนทัง้วรรณคดสีนัสกฤตเรือ่งชาตกะมาลาและในที่

ประชมุชาดกทางภาษาบาล ีเนือ่งจากบคุคลทัง้สามในภาพนีไ้มสวมเครือ่งประดบัเพราะ

ทุกคนถือเพศนักบวช แสดงตอนเวสสันดรกำลังประทานนางชายาใหกับทาวสักกะ

เทวราชซึง่จำแลงเปนพราหมณมาขอ ภาพเลาเรือ่งนีท้ำคลายกบัภาพสลกับนซมุประตู

พระสถูปที่สาญจีในประเทศอินเดีย และบนหินสลักใบเสมาที่พบในภาคอีสานของ

ประเทศไทย รวมทัง้ในประเทศกมัพชูา
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ชิน้สวนรปูบคุคลบนหลงัมาซึง่ พริยิะ ไกรฤกษ เชือ่วา มเีลาอยใูนวรรณคดภีาษา

สนัสกฤต กม็ปีรากฏอยใูนประชมุชาดกภาษาบาลดีวย ภาพราชสำนกัซึง่ พริยิะ ไกรฤกษ

เชื่อวา อาจเลาเรื่องจูลธัมมะปาละชาดกก็อาจจะเปนเรื่องของพระเจาสุรูปะเนื่องจาก

รายละเอียดของภาพแสดงชัดเจน และคลายคลึงกับจิตรกรรมฝาผนังที่เมืองกิซิล

ในภาคกลางของทวปีเอเชยี และภาพสลกั ณ บโุรพทุโธ ประเทศอนิโดนเีซยี ภาพหมายเลข

๗๐ เปนภาพบุรุษขี่สัตวสี่เทารูปรางประหลาดแบบสัตวผสมกันซึ่ง พิริยะ ไกรฤกษ

เชือ่วา เปนภาพประดบัธรรมดาไมใชภาพเลาเรือ่งนัน้ นาจะเปนภาพเลาเรือ่งศรภะชาดก

หรือสรภะมิคะชาดกซึ่งยังมีปรากฏอยูในวรรณคดีสันสกฤตเรื่อง ธาตกชาดก และในที่

ประชุมชาดกภาษาบาลี

ภาพเลาเรื่องชาดก

ที่ฐานเจดียจุลประโทณ

เจดียจุลประโทณ
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รองศาสตราจารย ดร.พริยิะ ไกรฤกษ

ภาพเลาเรื่องที่เจดียจุลประโทณนี้ พิริยะ ไกรฤกษเชื่อวาสวนมากมีเลาอยูใน

อวทานมาลาหรอืประชมุอวทานฉบบัตาง ๆ  ของนกิายสรรวาสตวิาทเกอืบทัง้สิน้ แตเมือ่

พจิารณาถงึทีม่าของนทิานอวทาน สวนใหญเปนเรือ่งทีเ่ขยีนขึน้ตามอยางและเคาโครง

ของฉบับเกาแก ซึ่งมีปรากฏอยูทั่วไปมากมายหลายนิกาย ซึ่งอายุอันเกาแกและความ

แตกตางกันในลัทธิของวรรณกรรมดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นไดชัดวาพุทธศาสนนิทาน

ที่ปรากฏที่เจดียจุลประโทณนั้น มิไดเปนนิทานของพวกสรรวาสติวาทหรือนิกายหนึ่ง

นิกายใดโดยเฉพาะ นิทานเหลานี้มีตนกำเนิดอยูในสมัยกอนที่พระพุทธศาสนาจะได

แตกแยกออกเปนหลายตอหลายนิกาย

ทั้งนี้พุทธศาสนนิทานที่พบที่เจดีย

จลุประโทณนัน้ สมควรจะเรยีกวา ชาดก เพราะ

ทกุเรือ่งเปนเรือ่งขององคพระพทุธเจาศากยมนุี

ในอดตีชาต ิมใิชเรือ่งราวของผอูืน่ และไมเหน็

ดวยในทฤษฎีของ พิริยะ ไกรฤกษ ในเรื่อง

ความแพรหลายของนิกายสรรวาสติวาทใน

อาณาจกัรทวารวด ีเชน นทิานชาดกทีป่รากฏ

ที่เจดียจุลประโทณ เนื่องจากนิทานชาดก

ดังกลาวเปนที่รูจักกันทั่วไปในประเทศอินเดีย

มาตั้งแตครั้งดึกดำบรรพ และแพรหลายเปน

หนังสือชุมนุมนิทาน หลายตอหลายฉบับใน

สมัยตาง ๆ กัน ซึง่ไดแพรหลายในภาคตาง ๆ

ของประเทศอินเดียและประเทศใกลเคียง

อยูในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๐-๑๓ และในชวา

ภาคกลางราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๓-๑๔ ดังนั้น

เรื่องชาดกที่พบที่จุลประโทณ จึงมิอาจเปน

หลักฐานในการกำหนดอายุหรือกำหนดลัทธิ

ศาสนาของโบราณสถานแหงนี้ได ขอเท็จจริง

ประการเดียวซึ่งเราอาจไดจากชาดกเหลานี้

ก็คือ การยืนยันถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของ

ประเทศอินเดียทางเหนือไมวาจะโดยตรงหรือ

โดยทางออมทีไ่ดแพรหลายเขามาสอูาณาจกัร

ทวารวดี
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ในดานการกำหนดอายนุัน้ไมเหน็ดวยกบัอายเุวลาที ่พริยิะ ไกรฤกษ กำหนดไว

ซึ่งเกาเกินไป เนื่องจากภาพเลาเรื่องเหลานี้ แสดงถึงลักษณะของศิลปะทวารวดีแบบที่

เจรญิเตม็ทีแ่ลว อทิธพิลและแบบอยางทางศลิปะทีท่วารวดไีดรบัมาจากอนิเดยีไดมกีาร

เขารวมตัวผสมผสานและกลมกลืนเขากับรสนิยมของทองถิ่นทวารวดี ภาพเลาเรื่อง

เหลานี้มีลักษณะงาย ๆ แตก็มีชีวิตจิตใจดวยลักษณะพิเศษของตนเองซึ่งทำใหเชื่อวา

ภาพเหลานี้ ปนโดยนายชางพื้นเมืองผูมีความสามารถและความเขาใจอันลึกซึ้งทั้งใน

ศลิปะแบบประเพณขีองตน จงึเชือ่วาภาพชาดกทีจ่ลุประโทณเจดยีทัง้หมดทีพ่บนี ้นาจะมี

อายรุาวตนพทุธศตวรรษที ่๑๓ ถงึกลางพทุธศตวรรษที ่๑๔ ซึง่เปนระยะทีศ่ลิปะทวารวดี

ไดมวีวิฒันาการถงึจดุสมบรูณ อทิธพิลทางอารยะธรรมจากภาคเหนอืของประเทศอนิเดยี

ซึง่เปนทีม่าของประชมุนทิานฉบบัภาษาสนัสกฤตทีเ่ปนทีร่จูกักนัอยใูนทวารวดกีน็าจะเปน

อทิธพิลของพระพทุธศาสนาฝายมหายาน ซึง่รงุเรอืงอยใูนภาคเหนอืของประเทศอนิเดยี

และไดแพรหลายเขามาปรากฏอยทูัว่ไปในเอเชยีอาคเนย ตัง้แตราวกลางพทุธศตวรรษที่

๑๒ และชดัเจนขึน้ในพทุธศตวรรษที ่๑๓

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ศรศีกัร วลัลโิภดม ไดเสนอบทความเรือ่ง นครไชยศรี

ซึง่เปนการนำเอาหลกัฐานทางดานโบราณคดภีมูศิาสตรมาใชดวยการศกึษารองรอยของ

ชมุชนโบราณ เพือ่หาลกัษณะพืน้ทีท่ีต่ัง้ของเมอืงโบราณนครไชยศร ีสำรวจรองรอยของ

ลำน้ำ รปูแบบงานศลิปกรรม และลกัษณะชัน้ดนิ รวมถงึภาพถายทางอากาศ การศกึษา

ครั้งนี้เปนการตีความหลักฐานภูมิศาสตรเพื่อพยายามทำความเขาใจพัฒนาการของ

ชุมชนโบราณ โดยสรุปเปนแนวคิดวา การที่เมืองโบราณนครไชยศรีเปนเมืองที่มีความ

ใหญโตและปรากฏงานศลิปกรรมมากมายนัน้ ไมไดแสดงถงึความสำคญัของรฐัในฐานะ

เมอืงหลวง เพราะขอบเขตของรฐัใด ๆ  ไมอาจกำหนดไดแนนอน และจากลกัษณะรปูแบบ

ของงานศิลปกรรมที่มีความคลายคลึงกันนั้น ไมสามารถตีความไปถึงการมีอำนาจ

ทางการเมอืงของสงัคมนัน้ ๆ ได หากแตรปูแบบงานศลิปกรรมทีเ่หมอืนกนันัน้จะแสดงถงึ

ความสมัพนัธกนัในทางวฒันธรรม (ศรศีกัร วลัลโิภดม, ๒๕๒๕)

ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ ธดิา สาระยา เขยีนบทความเรือ่ง การกอตวัของรฐัในลมุน้ำ

ทาจีน-แมกลอง: พัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองนครปฐม ศึกษาจากหลักฐาน

ทางโบราณคดี บทความนี้ปรับปรุงมาจากรายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการของรัฐใน

ภาคพื้นทวีปสยาม พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘ ซึ่งจากการศึกษาทำใหไดขอสรุปวา
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เมอืงโบราณนครไชยศรเีปนเมอืงศนูยกลางทีเ่กดิขึน้ใหมเมือ่ประมาณพทุธศตวรรษที ่๑๑

เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมบริเวณลุมแมน้ำทาจีน-แมกลอง ซึ่งมี

เมอืงโบราณในบรเิวณใกลเคยีงอนัไดแก เมอืงโบราณอทูอง เมอืงโบราณคบูวัเปนเมอืง

เครอืขาย สวนเมอืงโบราณนครไชยศรเีปนศนูยกลางและเปนเมอืงทาทีส่ำคญั นอกจากนี้

ยงัเปนศนูยกลางทางศาสนา ความเชือ่และการเมอืง(ธดิา สาระยา, ๒๕๓๑) การมอง

พฒันาการทางประวตัศิาสตรของเมอืงโบราณในลกัษณะนี ้นบัเปนการศกึษาประวตัศิาสตร

ในแนววัฒนธรรมที่ปรากฏในงานเขียนของธิดา สาระยา อีกหลายเรื่องดวยกัน อาทิ

เมอืงกอนรฐั (Proto-state) สมยัทวารวด ีหรอื (ศร)ี ทวารวด ีประวตัศิาสตรยคุตนของ

สยามประเทศ เปนตน

ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ สธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ ไดกลาวถงึกำเนดิพระปฐมเจดยี ซึง่เปน

องคทีเ่หน็ในปจจบุนั ทีส่รางขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั (รชักาล

ที ่๔) ดวยแนวความคดิทีว่า พระปฐมเจดยีเปนเจดยีแรกตัง้พระพทุธศาสนา และนบัตัง้แต

นั้นมาพระปฐมเจดียไดกลายเปนเจดียที่สำคัญแหงหนึ่งของชาติ และบริเวณรอบ

พระปฐมเจดียไดพัฒนาขึ้นเปนชุมชนเมือง โดยสรุปวา การอธิบายเรื่องพระปฐมเจดีย

และการเกดิประวตัศิาสตรนครปฐม เปนกระบวนการสรางมายาคตอิยางหนึง่ทีถ่กูสรางขึน้

โดยเฉพาะมายาคตเิกีย่วกบัความเปนพระเจดยีแรกสถาปนาพระพทุธศาสนา และความเปน

ราชธานีของเมืองนครปฐมโบราณ ซึ่งมายาคติเหลานี้ถูกสืบเนื่องโดยการอธิบายทาง

ประวตัศิาสตรตอกนัมาจนถงึปจจบุนั (สธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ, ๒๕๓๓)

สธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๔ อารยะหญงิ ศรณัพฤฒ ิจดัทำ

วทิยานพินธเรือ่ง ประวตัศิาสตรนพินธเรือ่งเมอืงนครปฐม โดย

มุงทำการศึกษาคนควา รวบรวมขอสรุปประเด็นตาง ๆ ของ

งานเขียนประวัติศาสตรเกี่ยวกับเมืองนครปฐม นับตั้งแตเริ่ม

มงีานเขยีนเรือ่งเมอืงนครปฐมจนถงึปจจบุนั โดยจะวเิคราะหถงึ

สาเหตุและอิทธิพลที่ทำใหขอสรุปของงานเขียนเกี่ยวกับเรื่อง

เมอืงนครปฐมมปีระเดน็ทีห่ลากหลายและแตกตางกนัไป และ

ไดสรุปวาการศึกษาประวัติศาสตรเมืองนครปฐมในระยะแรก

เริ่มมุงศึกษาในแนวประวัติศาสตรชาติ ตอมาไดเปลี่ยนมา

ศกึษาในแนววฒันธรรม ทำใหขอสรปุแปรเปลีย่นไป นกัวชิาการ

ไดนำความร ูแนวคดิ ทฤษฎ ีในวชิาการแขนงอืน่ ๆ  มาใชศกึษา
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อยางหลากหลาย ทำใหประเดน็การศกึษาไดแตกแขนงออกไปทัง้ทางประวตัศิาสตรและ

โบราณคดี ซึ่งขอสรุปที่มีอยูในขณะนี้ไมใชขอสรุปที่ตายตัว เปนเพียงแงมุมหนึ่งของ

การศกึษาเทานัน้ (อารยะหญงิ ศรณัพฤฒ,ิ ๒๕๓๔)

ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย กรมศิลปากร

ไดจัดพิมพหนังสือเรื่อง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย เพื่อประกอบการ

เขาชมโบราณวตัถภุายในพพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิพระปฐมเจดยี โดยมเีนือ้หากลาวถงึ

ภาพรวมของประวตัศิาสตรโบราณคดทีีพ่บในจงัหวดันครปฐมตัง้แตสมยักอนประวตัศิาสตร

เรือ่ยมาจนถงึสมยัรตันโกสนิทร พรอมทัง้แนะนำการจดัแสดงโบราณวตัถขุองพพิธิภณัฑ

ที่แบงออกเปนสามสวน คือ สวนแรกแนะนำสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดนครปฐม

สวนทีส่องแสดงเรือ่งราวของศาสนาและความเชือ่ของชมุชนในสมยัทวารวด ีและสวนที่

สามแสดงถึงความรุงเรืองของเมืองโบราณนครไชยศรีหลังจากที่วัฒนธรรมทวารวดีได

เสือ่มลง ในสวนทีก่ลาวถงึวฒันธรรมทวารวดทีีเ่มอืงโบราณนครไชยศรนีัน้ไดนำเสนอโดย

มองผานโบราณวตัถทุีพ่บในบรเิวณเมอืงโบราณ โดยเฉพาะกลมุประตมิากรรมหนิสลกั

ทีน่บัไดวาเปนจดุเดนในการจดัแสดง นอกจากนีย้งัใหขอมลูในดานสถาปตยกรรม และ

ประติมากรรมประดับศาสนสถานสำคัญที่พบในเมืองโบราณนครไชยศรี เชน โบราณ

สถานเจดียจุลประโทณเปนตน พรอมทั้งแสดงภาพถาย แผนที่ และแผนผังประกอบ

(กรมศลิปากร, ๒๕๔๒)

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิพระปฐมเจดยี กรมศลิปากร

ไดจดัพมิพหนงัสอืเรือ่ง โบราณวตัถใุนพพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิพระปฐมเจดยี เปนการ

รวบรวมขอมลูและคำอธบิายโบราณวตัถสุมยัทวารวดทีีพ่บบรเิวณเมอืงโบราณนครไชยศรี

ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย พรอมทั้งตั้งขอสังเกตทีน่าสนใจ

เพือ่เปนการเผยแพรขอมลูลกัษณะรปูแบบโบราณวตัถโุดยละเอยีด ตลอดจนการศึกษา

ตีความตามขอคิดและมุมมองของภัณฑารักษผูมีประสบการณที่ปฏิบัติงานใกลชิด

กับโบราณวัตถุ พรอมทั้งนำเสนอภาพโบราณวัตถุสำคัญตาง ๆ ประกอบอยางชัดเจน

(กรมศลิปากร, ๒๕๔๘)
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จารกึทวารวด ี: การศกึษาเชงิอกัขรวทิยา

งานวจิยัเรือ่ง จารึกทวารวดี: การศึกษาเชิงอักขรวิทยา ของนายนพชัย

แดงดเีลศิ เปนวทิยานพินธตามหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

จารกึภาษาไทย ภาควชิาภาษาตะวนัออก มหาวทิยาลยัศลิปากร พ.ศ. ๒๕๔๒

งานวจิยันีไ้ดแบงวฒันธรรมทวารวดทีีแ่สดงออกในรปูแบบของศลิปกรรมและ

ตัวอักษร โดยแบงตามหลักฐานที่มีปรากฏอยูออกเปน ๒ พวก คือหลักฐานทาง

วัฒนธรรมที่ไมใชลายลักษณอักษร กับ หลักฐานทางวัฒนธรรมที่เปนลายลักษณ

อกัษร ดงันี้

หลักฐานทางวัฒนธรรมที่ไมใชลายลักษณอักษร สำหรับหลักฐานทาง

วัฒนธรรมที่ไมใชลายลักษณอัษรที่มีอยู คือ เมืองโบราณ คูน้ำคันดินโบราณ

สถาปตยกรรม ประติมากรรม พระพิมพดินเผา ภาชนะดินเผา เครื่องประดับ และ

เหรยีญตราตางๆ ในสวนหลกัฐานทีเ่ปนเมอืงโบราณ ทางภาคกลาง ไดพบรองรอย

เมืองโบราณสมัยทวารวดี ตั้งแตจังหวัดกาญจนบุรี ทางตะวันตก ไปจนถึงจังหวัด

ปราจนีบรุ ีทางตะวนัออก และขึน้ไปทางเหนอื ถงึจงัหวดัเพชรบรูณ ซึง่มอีายอุยรูะหวาง

พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึง พุทธศตวรรษที่ ๑๗ เมืองสำคัญๆที่มีการขุดคนแลว ไดแก

เมืองนครปฐมโบราณ เปนเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญที่สุด มีเนื้อที่

ประมาณ ๓,๘๐๙ ไร ตัง้อยใูนตำบลพระประโทน อำเภอเมอืง นครปฐม เมอืงกำแพงแสน

ตัง้อยใูนตำบลทงุขวาง อำเภอกำแพงแสน นครปฐม เมอืงคบูวั อำเภอเมอืง ราชบรุี

เมืองพงตึก ตั้งอยูในตำบลพงตึก อำเภอทามะกา กาญจนบุรี เมืองลพบุรี หรือ

เมอืงละโว ตัง้อยใูนเขตตำบลทาหนิและตำบลชบุศร อำเภอเมอืง ลพบรุ ีเมอืงจนัเสน

ตัง้อยในตำบลจนัเสน อำเภอตาคล ีนครสวรรค เมอืงศรเีทพ อยใูนเขตอำเภอศรเีทพ

เพชรบูรณ เมืองศรีมโหสถ ตั้งอยูในตำบลโคกปบ อำเภอศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี

เมอืงดงละคร ตัง้อยใูนตำบลดงละคร อำเภอเมอืง นครนายก ทางภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื มเีมอืงโบราณในวฒันธรรมทวารวดขีนาดใหญ ๒ เมอืง คอื เมอืงฟาแดด

สงยาง ตัง้อยทูีต่ำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย กาฬสนิธ ุและ เมอืงจำปาศร ีตัง้อยู

ในเขตตำบลบานก ูอำเภอนาดนู มหาสารคาม สวนทางภาคเหนอื พบกลมุเมอืงโบราณ

ทีม่ลีกัษณะวฒันธรรมทวารวด ีทีม่อีายอุยรูะหวางพทุธศตวรรษที ่๑๔ ถงึ ๑๙ จำนวน

๔ เมือง ไดแก เมืองหริภุญไชย ตั้งอยูบริเวณศูนยกลางจังหวัดลำพูนปจจุบัน



[84] สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

เมอืงเวยีงมะโน อยใูนเขตตำบลหนองตอง อำเภอหางดง เชยีงใหม เมอืงเวยีงทากาน

ตัง้อยใูนตำบลบานกลาง อำเภอสนัปาตอง เชยีงใหม และ เมอืงเวยีงเถาะ อยใูนตำบล

สองแคว อำเภอจอมทอง เชยีงใหม

นอกจากนัน้ จากการศกึษาทีต่ัง้ของเมอืงโบราณสมยัทวารวดพีบวาเมอืงโบราณ

เหลานี้ มักมีการสรางคูน้ำคันดินลอมรอบตัวเมืองทุกเมือง สวนสถาปตยกรรมใน

วัฒนธรรมทวารวดี มีทั้งอาคารสถานและสถูปเจดีย สำหรับประติมากรรมในศิลปะ

แบบทวารวดสีวนใหญสรางขึน้เปนพทุธบชูา พระพทุธรปูมกัสลกัจากศลิา มขีนาดใหญ

สวนวสัดอุืน่กม็บีาง เชน สมัฤทธิ ์ปนูปน และดนิเผา อกีทัง้ยงัมีพระพมิพสมยัทวารวดี

นิยมสรางดวยดินเผา มักมีรูปแบบเดียวกัน คือทำเปนปางมารวิชัย ประทับอยูในซุม

มยีอดเปนสถปูแบบพทุธคยา หรอืซมุเรอืนแกว ในการสำรวจขดุคนแหลงชมุชนโบราณ

สมยัทวารวดทีกุแหง ไดพบภาชนะดนิเผาจำนวนมากในบรเิวณทีอ่ยอูาศยั เชน หมอ ไห

ชาม อาง ตะเกยีง ฯลฯ และยงัไดพบเครือ่งประดบัตางๆ เชน ตมุห ูกำไลขอมอื แหวน

และลูกปด สวนเหรียญตราที่พบนั้น เปนโลหะ ทำจาก เงิน ทอง ดีบุก และทองแดง

แบงออกไดเปน ๒ กลุม คือกลุมที่ไมปรากฏอักษรจารึก เชน เหรียญรูปดวงอาทิตย

รปูสงัข รปูแพะ ทีพ่บทีน่ครปฐม อทูอง กบักลมุเหรยีญทีม่อีกัษรจารกึอยดูวย เชน เหรยีญ

รปูแมววักบัลกูววั อกีดานจารกึตวัอกัษรปลลวะ ภาษาสนัสกฤต วา “ศรทีวารวดศีวรปณุย”

พบทีเ่มอืงนครปฐมโบราณ เมอืงคบูวั ฯลฯ

หลกัฐานทางวฒันธรรมทวารวดทีีเ่ปนลายลกัษณอกัษร หลกัฐานทาง

วฒันธรรมทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร ทีป่รากฏอย ูกค็อืหลกัฐานประเภทจารกึ งานวจิยันีไ้ด

ศกึษาจารกึทวารวดตีัง้แตพทุธศตวรรษที ่๑๒ ถงึ ๑๗ ในเชงิอกัขรวทิยา รปูแบบ อกัขรวธิี

และววิฒันาการของตวัอกัษร โดยศกึษาเฉพาะจารกึทีม่องเหน็เสนอกัษรไดชดัเจน จารกึ

ทวารวดทีีผ่วูจิยันำมาศกึษา แบงอายตุามลกัษณะของรปูอกัษร เปน ๓ กลมุ คอื รปูอกัษร

ปลลวะ พทุธศตวรรษที ่๑๒ พบในภาคกลาง จำนวน ๓๒ หลกั รปูอกัษรปลลวะกลาย

พทุธศตวรรษที ่๑๓ ถงึ ๑๕ พบทางภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จำนวน ๕๖

หลกั และรปูอกัษรมอญโบราณ พทุธศตวรรษที ่๑๗ พบทีภ่าคเหนอื จำนวน ๑๐ หลกั

รวมทั้งสิ้น ๙๘ หลัก ซึ่งมีชื่อจารึก สถานที่พบจารึก วัตถุที่จารึก และภาษาที่ใชจารึก

ทัง้ ๙๘ หลกั ดงันี้
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จารกึอกัษรปลลวะ พทุธศตวรรษที ่๑๒

๑. จารกึถ้ำฤๅษเีขาง ูพบทีจ่งัหวดัราชบรุ ีจารกึทีผ่นงัถ้ำ เปนภาษาสนัสกฤต

๒. จารกึธรรมจกัร พบทีจ่งัหวดันครปฐม จารกึบนธรรมจกัรศลิา เปนภาษาบาลี

๓. จารกึเยธมัมาฯ พบทีจ่งัหวดันครปฐม จารกึบนธรรมจกัรศลิา เปนภาษาบาลี

๔. จารกึเยธมัมาฯ๑ พบทีจ่งัหวดันครปฐม จารกึบนธรรมจกัรศลิา เปนภาษาบาลี

๕. จารกึเยธมัมาฯ๒ พบทีจ่งัหวดันครปฐม จารกึบนสถปูศลิา เปนภาษาบาลี

๖. จารกึเยธมัมาฯ๓ พบทีจ่งัหวดันครปฐม จารกึบนแผนศลิา เปนภาษาบาลี

๗. จารกึเยธมัมาฯ๔ พบทีจ่งัหวดันครปฐม จารกึบนแมหนิบด เปนภาษาบาลี

๘. จารกึเยธมัมาฯ๕ พบทีจ่งัหวดันครปฐม จารกึบนแมหนิบด เปนภาษาบาลี

๙. จารึกแผนดินเผาเมืองอูทอง พบที่จังหวัดสุพรรณบุรี จารึกบนแผนดินเผา เปน

ภาษาบาลี

๑๐. จารกึเมอืงอทูอง พบทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ีจารกึบนแผนศลิา เปนภาษาบาลี

๑๑. จารกึวดัโพธิร์าง พบทีจ่งัหวดันครปฐม จารกึบนแผนศลิา เปนภาษามอญโบราณ

๑๒. จารึกฐานรองพระธรรมจักร พบที่จังหวัดนครปฐม จารึกบนฐานธรรมจักรศิลา

เปนภาษาบาลี

๑๓. จารึกเหรียญเงินมีจารึก พบที่จังหวัดนครปฐม จารึกบนเหรียญเงิน เปนภาษา

สนัสกฤต

๑๔. จารึกเหรียญเงินทวารวดี พบที่จังหวัดนครปฐม จารึกบนเหรียญเงิน เปนภาษา

สนัสกฤต

๑๕. จารกึเหรยีญเงนิเมอืงพรหมทนิ๓ พบทีจ่งัหวดัลพบรุ ีจารกึบนเหรยีญเงนิ เปนภาษา

สนัสกฤต

๑๖. จารกึบนวงพระธรรมจกัร พบทีจ่งัหวดัลพบรุ ีจารกึบนธรรมจกัรศลิา เปนภาษาบาลี

๑๗. จารกึฐานพระพทุธรปูยนืวดัขอย พบทีจ่งัหวดัลพบรุ ีจารกึบนฐานพระพทุธรปูศลิา

เปนภาษามอญโบราณ
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๑๘. จารกึบนซีล่อพระธรรมจกัร พบทีจ่งัหวดัลพบรุ ีจารกึบนธรรมจกัรศลิา เปนภาษาบาลี

๑๙. จารกึถ้ำนารายณ พบทีจ่งัหวดัสระบรุ ีจารกึทีผ่นงัถ้ำ เปนภาษามอญโบราณ

๒๐. จารกึเมอืงบงึคอกชาง๑ พบทีจ่งัหวดัอทุยัธาน ีจารกึบนแทงศลิา เปนภาษาสนัสกฤต

๒๑. จารึกเมืองบึงคอกชาง๒ พบที่จังหวัดอุทัยธานี จารึกบนแทงศิลา เปนภาษามอญ

โบราณ

๒๒. จารึกเมืองบึงคอกชาง๓ พบที่จังหวัดอุทัยธานี จารึกบนแทงศิลา เปนภาษามอญ

โบราณ

๒๓. จารกึซบัจำปา๑ พบทีจ่งัหวดัลพบรุ ีจารกึทีเ่สาศลิาแปดเหลีย่ม เปนภาษาบาลี

๒๔. จารึกซับจำปา๓ พบที่จังหวัดลพบุรี จารึกที่เสาศิลาแปดเหลี่ยม เปนภาษาบาลี-

สนัสกฤต

๒๕. จารกึซบัจำปา๔ พบทีจ่งัหวดัลพบรุ ีจารกึทีเ่สาศลิาแปดเหลีย่ม เปนภาษาบาลี

๒๖. จารกึเยธมัมาฯเมอืงศรเีทพ พบทีจ่งัหวดัเพชรบรูณ จารกึบนแผนศลิา เปนภาษาบาลี

๒๗. จารกึเมอืงศรเีทพ พบทีจ่งัหวดัเพชรบรูณ จารกึทีเ่สาศลิากลม เปนภาษาสนัสกฤต

๒๘. จารกึบานวงัไผ พบทีจ่งัหวดัเพชรบรูณ จารกึทีเ่สาศลิาเหลีย่ม เปนภาษาสนัสกฤต

๒๙. จารึกฐานประติมากรรมศรีเทพ๑ พบที่จังหวัดเพชรบูรณ จารึกบนฐานศิลา เปน

ภาษาบาลี

๓๐. จารึกฐานประติมากรรมศรีเทพ๒ พบที่จังหวัดเพชรบูรณ จารึกบนฐานศิลา เปน

ภาษาบาลี

๓๑. จารึกชายจีวรพระพุทธรูปยืน พบที่จังหวัดนครราชสีมา จารึกบนพระพุทธรูปศิลา

เปนภาษามอญโบราณ

๓๒. จารึกวัดจันทึก พบที่จังหวัดนครราชสีมา จารึกที่ฐานพระพุทธรูปศิลา เปนภาษา

สนัสกฤต
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จารกึอกัษรปลลวะกลาย พทุธศตวรรษที ่๑๓-๑๕

๑. จารกึเยธมัมาฯทีศ่าลเจา พบทีจ่งัหวดันครปฐม จารกึบนแผนศลิา เปนภาษาบาลี

๒. จารึกเยธัมมาฯบนพระศิลา พบที่จังหวัดราชบุรี จารึกบนพระพุทธรูปศิลา เปน

ภาษาบาลี

๓. จารกึเขาปษุยครี ีพบทีจ่งัหวดัราชบรุ ีจารกึบนแผนศลิา เปนภาษาสนัสกฤต

๔. จารกึเยธมัมาฯบนแผนอฐิ พบทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ีจารกึบนแผนอฐิ เปนภาษาบาลี

๕. จารกึเสาแปดเหลีย่ม พบทีจ่งัหวดัลพบรุ ีจารกึทีเ่สาศลิา เปนภาษามอญโบราณ

๖. จารึกฐานพระยืนวัดมหาธาตุ พบที่จังหวัดลพบุรี จารึกบนพระพุทธรูปศิลา เปน

ภาษาสนัสกฤต

๗. จารกึเมอืงพรหมทนิ๑ พบทีจ่งัหวดัลพบรุ ีจารกึบนแผนศลิา เปนภาษาบาลี

๘. จารึกพุทธอุทยานบานพรหมทิน พบที่จังหวัดลพบุรี จารึกบนแผนศิลา เปน

ภาษาบาลี

๙. จารกึซบัจำปา๒ พบทีจ่งัหวดัลพบรุ ีจารกึทีห่ลกัศลิา เปนภาษาสนัสกฤต

๑๐. จารกึเยธมัมาฯหลงัพระพมิพ จารกึบนพระพมิพ เปนภาษาบาลี

๑๑. จารึกเยธัมมาฯเมืองปราจีนบุรี พบที่จังหวัดปราจีนบุรี จารึกบนแผนศิลา เปน

ภาษาบาลี

๑๒. จารึกดินเผาประทับตราจันเสน พบที่จังหวัดนครสวรรค จารึกบนตราดินเผา เปน

ภาษาสนัสกฤต

๑๓. จารกึสถปูดนิเผาเมอืงทพัชมุพล พบทีจ่งัหวดันครสวรรค จารกึบนสถปูดนิเผาจำลอง

เปนภาษาบาล-ีมอญโบราณ

๑๔. จารกึพระพมิพดนิเผาโคกไมเดน พบทีจ่งัหวดันครสวรรค จารกึบนพระพมิพดนิเผา

เปนภาษาบาลี

๑๕. จารึกบนพระพิมพ พบที่จังหวัดเพชรบูรณ จารึกบนพระพิมพดินเผา เปนภาษา

สนัสกฤต-จนี
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๑๖. จารึกฐานพระพุทธรูป พบที่จังหวัดกาฬสินธุ จารึกบนพระพุทธรูปศิลา เปน

ภาษาสนัสกฤต

๑๗. จารกึสถาปนาสมีา พบทีจ่งัหวดักาฬสนิธ ุจารกึทีเ่สาศลิา เปนภาษาสนัสกฤต

๑๘. จารกึวดับานมะคา พบทีจ่งัหวดักาฬสนิธ ุจารกึทีฐ่านพระศลิา เปนภาษาสนัสกฤต

๑๙. จารกึหวยมะอ ึพบทีจ่งัหวดัชยัภมู ิจารกึทีห่ลกัศลิา เปนภาษาสนัสกฤต

๒๐. จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา๑ พบทีจ่งัหวดัขอนแกน จารกึทีใ่บเสมา เปนภาษามอญ

โบราณ

๒๑. จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา๒ พบทีจ่งัหวดัขอนแกน จารกึทีใ่บเสมา เปนภาษามอญ

โบราณ

๒๒. จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา๓ พบทีจ่งัหวดัขอนแกน จารกึทีใ่บเสมา เปนภาษามอญ

โบราณ

๒๓. จารึกวัดพระนอนพัฒนาราม พบที่จังหวัดขอนแกน จารึกที่ใบเสมา เปนภาษา

สนัสกฤต

๒๔. จารึกวัดบุนบานประดิษฐ พบที่จังหวัดขอนแกน จารึกที่ใบเสมา เปนภาษาบาลี-

สนัสกฤต

๒๕. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๑ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ

ดนิเผา เปนภาษามอญโบราณ

๒๖. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๒ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ

ดนิเผา เปนภาษามอญโบราณ

๒๗. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๓ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ

ดนิเผา เปนภาษามอญโบราณ

๒๘. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๔ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ

ดนิเผา เปนภาษามอญโบราณ

๒๙. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๕ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ

ดนิเผา เปนภาษามอญโบราณ
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๓๐. จารึกหลังพระพิมพดินเผานาดูน๖ พบที่จังหวัดมหาสารคาม จารึกบนพระพิมพ

ดนิเผา เปนภาษามอญโบราณ

๓๑. จารกึหลงัพระพมิพดนิเผาฟาแดดสงยาง๑ พบทีจ่งัหวดักาฬสนิธ ุจารกึบนพระพมิพ

ดนิเผา เปนภาษามอญโบราณ

๓๒. จารกึหลงัพระพมิพดนิเผาฟาแดดสงยาง๒ พบทีจ่งัหวดักาฬสนิธ ุจารกึบนพระพมิพ

ดนิเผา เปนภาษามอญโบราณ

๓๓. จารึกฐานพระพิมพฟาแดดสงยาง พบที่จังหวัดกาฬสินธุ จารึกที่ฐานพระพิมพ

ดนิเผา เปนภาษามอญโบราณ

๓๔. จารึกวัดปามัชฌิมาวาส พบที่จังหวัดกาฬสินธุ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษามอญ

โบราณ

๓๕. จารกึบานหนองหาง พบทีจ่งัหวดักาฬสนิธ ุจารกึทีใ่บเสมา เปนภาษาสนัสกฤต

๓๖. จารกึบานกดุโงง๑ พบทีจ่งัหวดัชยัภมู ิจารกึทีใ่บเสมา เปนภาษาสนัสกฤต

๓๗. จารกึบานกดุโงง๒ พบทีจ่งัหวดัชยัภมู ิจารกึทีใ่บเสมา เปนภาษาสนัสกฤต

๓๘. จารกึบานกดุโงง๓ พบทีจ่งัหวดัชยัภมู ิจารกึทีใ่บเสมา เปนภาษามอญโบราณ

๓๙. จารกึนารอดทีก่ดุโงง พบทีจ่งัหวดัชยัภมู ิจารกึทีใ่บเสมา เปนภาษามอญโบราณ

๔๐. จารึกวัดพระธาตุหนองสามหมื่น๑ พบที่จังหวัดชัยภูมิ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษา

มอญโบราณ

๔๑. จารึกวัดพระธาตุหนองสามหมื่น๒ พบที่จังหวัดชัยภูมิ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษา

มอญโบราณ

๔๒. จารึกวัดพระธาตุหนองสามหมื่น๓ พบที่จังหวัดชัยภูมิ จารึกที่ใบเสมา เปน

ภาษาสนัสกฤต

๔๓. จารึกวัดพระธาตุหนองสามหมื่น๔ พบที่จังหวัดชัยภูมิ จารึกที่ใบเสมา เปน

ภาษาสนัสกฤต

๔๔. จารกึภเูขยีว พบทีจ่งัหวดัชยัภมู ิจารกึทีห่ลกัศลิา เปนภาษาสนัสกฤต

๔๕. จารกึบานดอนแกว พบทีจ่งัหวดัอดุรธาน ีจารกึทีใ่บเสมา เปนภาษามอญโบราณ
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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. จารกึภเูวยีง พบทีจ่งัหวดัขอนแกน จารกึทีห่นาผา เปนภาษาสนัสกฤต-มอญโบราณ

๕๑. จารกึบานพนัลำ๑ พบทีจ่งัหวดัชยัภมู ิจารกึทีใ่บเสมา เปนภาษาสนัสกฤต

๕๒. จารกึบานพนัลำ๒ พบทีจ่งัหวดัชยัภมู ิจารกึทีใ่บเสมา เปนภาษามอญโบราณ

๕๓. จารกึบานยาง๑ พบทีจ่งัหวดัชยัภมู ิจารกึทีใ่บเสมา เปนภาษาสนัสกฤต

๕๔. จารกึบานยาง๒ พบทีจ่งัหวดัชยัภมู ิจารกึทีใ่บเสมา เปนภาษามอญโบราณ

๕๕. จารกึบานคอนสวรรค(วดันอก) พบทีจ่งัหวดัชยัภมู ิจารกึทีใ่บเสมา เปนภาษามอญ

โบราณ

๕๖. จารึกบานคอนสวรรค(วัดกู) พบที่จังหวัดชัยภูมิ จารึกที่ใบเสมา เปนภาษามอญ

โบราณ

จารกึอกัษรมอญโบราณ พทุธศตวรรษที ่๑๗

๑. จารกึแมหนิบดเวยีงมะโน พบทีจ่งัหวดัเชยีงใหม จารกึทีแ่มหนิแมบด เปนภาษามอญ

โบราณ

๒. จารึกพระเจาสววาธิสิทธิ๑ พบที่จังหวัดลำพูน จารึกบนแผนศิลารูปใบเสมา เปน

ภาษามอญโบราณ-บาลี

๓. จารึกพระเจาสววาธิสิทธิ๒ พบที่จังหวัดลำพูน จารึกบนแผนศิลารูปใบเสมา เปน

ภาษามอญโบราณ-บาลี

๔. จารกึวดัมหาวนั พบทีจ่งัหวดัลำพนู จารกึบนแผนศลิารปูใบเสมา เปนภาษามอญ

โบราณ



สรรสาระอารยธรรมทวารวดี [91]

๕. จารกึอาณาจกัรปนุไชย พบทีจ่งัหวดัลำพนู จารกึบนแผนศลิารปูใบเสมา เปนภาษา

มอญโบราณ

๖. จารกึวดับานหลวย พบทีจ่งัหวดัลำพนู จารกึบนแผนศลิารปูใบเสมา เปนภาษามอญ

โบราณ

๗. จารึกวัดแสนขาวหอ พบที่จังหวัดลำพูน จารึกบนแผนศิลารูปใบเสมา เปนภาษา

มอญโบราณ

๘. จารกึธรรมกิราชา พบทีจ่งัหวดัลำพนู จารกึบนแผนศลิา เปนภาษาบาลี

๙. จารกึเวยีงเถาะ พบทีจ่งัหวดัเชยีงใหม จารกึบนแผนศลิารปูใบเสมา เปนภาษามอญ

โบราณ

๑๐. จารกึวดัดอนแกว พบทีจ่งัหวดัลำพนู จารกึบนแผนศลิา เปนภาษามอญโบราณ

สำหรบัขอความในจารกึเกอืบทัง้หมด เปนการประกาศกจิกรรมทางพทุธศาสนา

โดยใชภาษาบาลีเปนการประกาศคำสอนทางพุทธศาสนาในลัทธิหินยาน สวนภาษา

สันสกฤตใชสำหรับเปนประกาศของกษัตริยและชนชั้นสูง ภาษามอญโบราณนั้นเปน

ประกาศของชนชัน้สงูลงมาจนถงึคนสามญั ผวูจิยัไดศกึษาพฒันาการของรปูแบบอกัษร

ทีพ่บในจารกึดงักลาว จำนวน ๗๙ รูป ไดขอสรปุวา รปูอักษรปลลวะ พทุธศตวรรษที ่๑๒

ทีม่ลีกัษณะเปนระเบยีบ และปลายเสนอกัษรบางตวัลากยาวนัน้ คอยๆมคีวามเปลีย่นแปลง

ไปในพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ โดยเริ่มตัดเสนยาวใหสั้นลง ตอเสนสั้นใหยาวเสมอกัน

แลวคอยๆ ปรบัสวนเสนและวธิเีขยีนใหเขยีนไดสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ เสนบาอกัษรคอยๆ

ลดระดบัลง จนกระทัง่แนบตดิเปนเสนเดยีวกบัเสนบน การเปลีย่นแปลงเหลานีม้ลีกัษณะ

คอยเปนคอยไป และเกิดขึ้นกับอักษรทีละตัวไมพรอมกัน ในที่สุดก็ยุติลงเปนรูปอักษร

ทรงสีเ่หลีย่มทีเ่รยีกวาอกัษรมอญโบราณ ซึง่พบหลกัฐานในพทุธศตวรรษที ่๑๖-๑๗

สวนผลการศกึษาเปรยีบเทยีบดานอกัขรวธิขีองจารกึอกัษรปลลวะ อกัษรปลลวะ

กลาย และอกัษรมอญโบราณ ทัง้ ๓ ชนดินี ้ใชอกัขรวธิหีรอืการประกอบรปูคำทีเ่หมอืนกนั

คือมีสวนหลักที่ใชประกอบของคำอยู ๓ สวน ไดแกสวนพยัญชนะ สวนสระ และสวน

เครือ่งหมาย และแตละสวนยงัคงมตีำแหนงและหนาทีเ่ชนเดมิทัง้ ๓ สมยั แสดงใหเหน็วา

อกัษรทัง้ ๓ ชนดิ มพีฒันาการตอเนือ่งกนั และรบัหลกัเกณฑทางอกัขรวธิสีบืตอกนัมา

ผลการศกึษาทัง้ดานอกัษรและอกัขรวธิ ีพบวา ในระยะพทุธศตวรรษที ่๑๒ ไดมกีารใช
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อักษรปลลวะ ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากอักษรแบบหนึ่งในอินเดียใต จากจารึกตางๆ

ทีพ่บในบรเิวณภาคกลางของประเทศไทย เฉพาะอยางยิง่ทีจ่งัหวดันครปฐม ลพบรุ ีและ

สระบุรี เปนตน ตอมาตัวอักษรปลลวะไดคอยๆเปลี่ยนแปลงไปเปนตัวอักษรที่เรียกวา

อกัษรปลลวะกลาย ซ่ึงยงัมรีปูแบบทีใ่กลเคยีงอกัษรปลลวะอย ูตวัอกัษรนีใ้ชในชวงเวลา

ประมาณพทุธศตวรรษที ่๑๓-๑๕ พบในจารกึทัง้ในบรเิวณภาคกลาง เชนทีจ่งัหวดัลพบรุี

และขยายขึ้นไปถึงภาคกลางตอนบนในเขตจังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค รวมทั้งใน

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตจังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม และ

กาฬสนิธ ุ เปนตน ตอจากนัน้ อกัษรปลลวะกลาย ในบรเิวณภาคกลางของประเทศไทย

กไ็ดพฒันาไปเปน อกัษรมอญโบราณ ในพทุธศตวรรษที ่๑๖-๑๗ อกัษรชนดินีพ้บวามี

การใชในจารึกที่หริภุญไชยและใกลเคียง ซึ่งเปนเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี

ชวงสดุทาย ทีบ่ริเวณจงัหวดัลำพนูและเชยีงใหม อกัษรมอญโบราณทีก่ลาวนี ้มลีกัษณะ

แตกตางไปจากอกัษรปลลวะในชวงพทุธศตวรรษที ่๑๒ คอนขางมาก จนกลายเปนอกัษร

ของทองถิน่ภาคเหนอืโดยเฉพาะ

จารกึซบัจำปา ๓
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การศึกษาบทบาทของเสนทางน้ำที่มีตอชุมชนโบราณสมัยทวารวดี
กรณีศึกษาเฉพาะเมืองนครปฐม

สารนพินธเรือ่ง การศกึษาบทบาทของเสนทางน้ำทีม่ตีอชมุชนโบราณสมยั

ทวารวด ีกรณศีกึษาเฉพาะเมอืงนครปฐม ของ นายจกัร ีวราเอกสริ ิเปนสารนพินธ

ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี

มหาวทิยาลยัศลิปากร ปการศกึษา ๒๕๓๙ มสีาระสำคญั ดงันี้

นครปฐม เปนเมืองทาคาขายในอดีต จัดวาเปนเมืองสมัยทวารวดีที่มี

ความสำคัญเมืองหนึ่ง เมืองนครปฐมมีลำน้ำหลายสายทั้งที่เปนคลองธรรมชาติ และ

คลองที่ขุดขึ้นใหมในสมัยหลัง คลองสำคัญ เชน คลองบางแกว คลองพะเนียงแตก

คลองเจดียบูชา เปนตน ดังนั้น เสนทางทางน้ำในเมืองโบราณนครปฐมคงจะมีความ

สำคัญอยางยิ่งตอชีวิตความเปนอยูของชุมชนและกำหนดบทบาทของเมืองและความ

สัมพันธกับชุมชนใกลเคียง ศูนยกลางของรัฐทวารวดีทางภาคตะวันตกของลุมแมน้ำ

เจาพระยาคือเมืองนครปฐมโบราณ ซึ่งมีเครือขายการติดตอตามทางน้ำทั้งภายใน

ตวัเมอืงและบรเิวณใกลเคยีงอยางสลบัซบัซอน สาเหตหุนึง่ทีท่ำใหเมอืงโบราณนครปฐม

กลายเปนเมืองสำคัญในเวลานั้น อาจเกิดจากการคลายความสำคัญของเมืองอูทอง

เพราะนครปฐมโบราณสามารถติดตอคมนาคมไดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

รัฐทวารวดีที่เกิดขึ้นโดยมีนครปฐมเปนศูนยกลางตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒

เปนตวัแทนของพฒันาการอนัสลบัซบัซอนของชมุชนตามทีล่มุลำคลองในอาณาบรเิวณ

ลมุน้ำทาจนีและแมกลอง คอืฟากตะวนัตกของลมุแมน้ำเจาพระยา เมอืงสำคญั ๓ เมอืง

คอื นครปฐม อทูอง คบูวั ตางอยใูนทำเลซึง่ตดิตอถงึทะเลได อกีทัง้ยงัตดิตอระหวางกนั

ในแงทางกายภาพ เชนเชือ่มโยงดวยค ูคลอง ลำน้ำ และในดานวฒันธรรม เปรยีบเสมอืน

เปนหนวยการเมอืงเดยีวกนั ตวัอยางของรองรอยทางน้ำ เชน รองรอยของคลองเชือ่มกบั

แมน้ำทาจีนทางใต ติดตอกับแมน้ำแมกลองในราชบุรี และใชลำน้ำบางแกวเดินทาง

ทางน้ำ แลวไปขึ้นบกแถวบริเวณลำน้ำแมออม แลวใชลำน้ำเล็กๆเดินทางเขาไปคูบัว

อีกตอหนึง่ สวนความสมัพนัธกบัอทูองนัน้อาศยักำแพงแสนเปนตวักลางตดิตอ โดยใช

ลำรางพกิลุซึง่เปนลำน้ำมาจากนครปฐมเปนตวัเชือ่มอกีตอหนึง่



[94] สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

เมอืงนครปฐมโบราณ จดัวาเปนเมอืงสมยัทวารวด ีทีม่ขีนาดใหญในแถบลมุแมน้ำ

เจาพระยา ทีต่ัง้ของเมอืงสมัพนัธกบัแนวฝงทะเล และขณะเดยีวกนักส็มัพนัธกบัรองรอย

การคมนาคมตามลำน้ำ คคูลอง ภายใน และการกระจายตวัของโบราณวตัถ ุโบราณสถาน

อนัเปนสญัลกัษณการตัง้ชมุชน ซึง่มลีำน้ำตางๆ ทัง้ทีเ่กดิเองตามธรรมชาต ิและมกีารขดุขึน้

ดวยมนษุย จงึทำใหลำน้ำตางๆ มบีทบาทตอการดำเนนิชวีติของคนในชมุชน เมือ่พจิารณาจาก

ภมูปิระเทศของเมอืงโบราณนครปฐม ตัง้อยบูรเิวณทีร่าบลมุแมน้ำแมกลองและแมน้ำทาจนี

ซึง่มลีำน้ำใหญนอยมากมายไหลจากทศิตะวนัตกไปทศิตะวนัออกเปนสวนใหญ แหลงน้ำ

ภายในตวัเมอืงมทีัง้เชือ่มตอกบัคลองธรรมชาตแิละมกีารขดุคลองเชือ่มใหตดิตอถงึกนัได

ผเูขยีนสารนพินธนีไ้ดวเิคราะหบทบาทของเสนทางน้ำออกได ๒ ลกัษณะ คอื

๑. บทบาทของเสนทางน้ำที่มีตอตัวเมืองนครปฐม บทบาทของลำน้ำที่มี

ตอตัวเมืองนาจะเกี่ยวของโดยตรงตอการเลือกตั้งถิ่นฐานของชุมชน เนื่องจากชุมชนใน

สมัยทวารวดีเปนชุมชนที่มีพัฒนาการตอเนื่องมาจากชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร

ตอนปลาย และมักจะพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติเปนหลัก และลำน้ำก็มีความจำเปนตอ

การดำรงชวีติของมนษุยในทกุดาน ลำน้ำตางๆ ในตวัเมอืงนครปฐม มลีกัษณะทีเ่ชือ่มถงึกนั

และมีตอนปลายของลำน้ำออกสูแมน้ำนครไชยศรี นาจะแสดงถึงความเจริญทาง

เทคโนโลยขีองชมุชนแหงนี ้ในการรจูกัสรางระบบชลประทาน และประยกุตลำน้ำใหเกดิ

ประโยชนตอการเกษตรทางออม เพราะในชวงพทุธศตวรรษที ่๑๒-๑๖ แผนดนิบรเิวณ

จังหวัดนครปฐมเพิ่งเกิดไดไมนานมีลักษณะบางพื้นที่เปนที่ราบน้ำทวมถึง ดังนั้นจึงมี

การทำคคูลองเชือ่มถงึกนั เมือ่มนี้ำจากแผนดนิตอนใน ไหลมาตามลำน้ำสายหลกัมาก

น้ำจะไดกระจายไปตามลำน้ำยอย เพือ่ปองกนัไมใหน้ำทวม และสามารถระบายน้ำออก

ไดรวดเรว็ สแูมน้ำนครไชยศร ีและเมือ่ถงึเวลาทีน่้ำมนีอย ลำน้ำยอยจะไดมสีวนชวยใน

การกักน้ำและกระจายน้ำไดทั่วถึง ลำน้ำที่นามีบทบาทสำคัญอยางยิ่งตอการตั้งชุมชน

ของเมืองนครปฐมในสมัยทวารวดี คือ ลำน้ำบางแกว ลำน้ำสายนี้แยกมาจากคลอง

พะเนียงแตกผานเขาสูเขตตัวเมืองโบราณนครปฐม เมื่อดูจากภาพถายทางอากาศ

จะปรากฏรองรอยใหเหน็วา ลำน้ำสายนีเ้คยมขีนาดใหญ และเชือ่มตอกบัลำน้ำสายหลกั

และสายรองหลายสาย ลำน้ำสายหลกั เชนลำคเูมอืง กจ็ะไปเชือ่มกบัลำน้ำสายสำคญั

และสายยอยอกีตอหนึง่ มลีกัษณะคลายรางแห มปีลายลำน้ำไปออกแมน้ำนครไชยศรี

ทัง้สิน้ ลำน้ำบางแกวเปลีย่นทางเดนิในชวงพทุธศตวรรษที ่๑๗ มีปรมิาณน้ำนอยลง ทำให

ปรมิาณน้ำทีไ่หลตอไปตามลำน้ำในตวัเมอืงบางสาย มปีรมิาณลดลง สงผลใหบางลำน้ำ
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ในตวัเมอืงและบรเิวณหางออกไปในรศัม ี๕-๑๐ กโิลเมตร ตืน้เขนิ ประกอบกบัชายฝง

ทะเลรนออกไป ทำใหความอุดมสมบูรณลดนอยลง จึงปรากฏหลักฐานวาในชวงหลัง

พทุธศตวรรษที ่๑๗ เมอืงนครปฐมโบราณไดกลายเปนเมอืงราง เนือ่งจากผคูนสวนใหญ

ไดอพยพไปอยูในภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณกวา ในปจจุบันลำน้ำบางแกวตื้นเขินและ

ใชการไมไดแลว

นอกจากนั้นบทบาทของลำน้ำที่ใชในการติดตอสัมพันธระหวางชุมชนใน

เมอืงโบราณนครปฐมอกี ๔ สาย คอื คลองบอโตนด คลองบางพระ คลองเจดยีบชูา และ

คลองบางแกว และคงจะใชลำน้ำเหลานี้แผขยายชุมชนจากตอนกลางของเมืองออกสู

บรเิวณโดยรอบ โดยมเีจดยีพระประโทณตัง้อยกูลางชมุชนและตัง้อยบูรเิวณกลางเมอืง

หลักฐานที่พบซึ่งแสดงถึงการดำรงชีวิตที่เกี่ยวกับลำน้ำ ไดแกเปลือกหอย กระดองเตา

และหอยน้ำจดื ทีพ่บในทกุระดบัชัน้ดนิเปนจำนวนมากคอืหอยโขงและหอยเจดยีรวมทัง้

มีเศษถานปะปนอยูดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาบทบาทของลำน้ำในขณะนั้น เปนแหลง

ทรพัยากรทีเ่ปนอาหารในการบรโิภคของคนในชมุชน

๒. บทบาทของเสนทางทางน้ำทีม่ตีอชมุชนเมอืงโบราณนครปฐม ในการใช

ติดตอกับชุมชนใกลเคียง ชุมชนเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่อยูนอกเขตเมืองโบราณ

นครปฐมอกีเมอืงหนึง่ คอืเมอืงโบราณกำแพงแสน มหีลกัฐานปรากฏวามลีำคลองเชือ่ม

ระหวางเขตเมอืงนครปฐมกบักำแพงแสน หลกัฐานตางๆ ทีพ่บมทีัง้โครงกระดกูและเครือ่งมอื

เครือ่งใช บนเนนิดนิตดิแมน้ำเกา แสดงใหเหน็วาชมุชนในตวัเมอืงและชมุชนรอบนอกคงมี

การตดิตอสมัพนัธโดยลำคลองตางๆ เปนตวัคมนาคมเชือ่มถงึกนั ตำแหนงทีต่ัง้ของเมอืง

เกากำแพงแสนตั้งอยูบนฝงดานใตของหวยยาง ซ่ึงนาจะเปนเสนทางเชื่อมจากเมือง

โบราณนครปฐมผานกำแพงแสนออกไปตามลำน้ำจระเขสามพันสูเมืองอูทองได และ

คงจะใชกำแพงแสนเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยใชลำน้ำเปน

เสนทางเชือ่มโยงแลกเปลีย่นกนั อกีเสนทางหนึง่ทีน่าจะใชตดิตอกบัชมุชนภายในแผนดนิ

ได คอืเดนิทางไปตามลำน้ำบางแกว หรอืพะเนยีงแตก ไปออกแมน้ำทาจนี แลวเดนิทาง

ขึ้นไปยังลำคลองสองพี่นองผานไปเมืองอูทอง แลวขึ้นไปตามลำน้ำทาวาไปออกแมน้ำ

สุพรรณบุรี ในเขตจังหวัดสิงหบุรี และชัยนาททางเหนือได ซึ่งในบริเวณนี้จะมีเมือง

สมยัทวารวด ีเชน บานคเูมอืง อนิทรบรุ ีจงัหวดัสงิหบรุ ีเมอืงโบราณทีบ่านคเูมอืงอำเภอ

แสวงหา จังหวัดอางทอง เปนตน ในการติดตอกับชุมชนอื่นๆที่อยูทางตอนเหนือของ

นครปฐมขึน้ไปนัน้ ลำน้ำหลกัทีน่าจะมบีทบาทสำคญั คอืแมน้ำนครไชยศร ีแมน้ำนีถ้อืไดวา
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เปนลำน้ำสำคัญมาตั้งแตตน เปนลำน้ำที่แยกจากแมน้ำเจาพระยาทางฝงขวาที่ตำบล

มะขามเฒา สวนนี้จึงเรียกวาแมน้ำมะขามเฒา แลวไหลผานสุพรรณบุรี เรียกวาแมน้ำ

สพุรรณบรุ ีจากนัน้จงึไหลมาทีน่ครปฐม เรยีกวาแมน้ำนครไชยศร ีและคงจะมกีารสงตอ

ทางดานวัฒนธรรมความเชื่อที่แผขยายเปนเครือขายแลกเปลี่ยนกันตามลักษณะทาง

กายภาพของเมอืงทีม่ลีำน้ำเปนหลกัในการตดิตอ

สวนการตดิตอกบัชมุชนลมุน้ำแมกลอง จะพบเสนทางทีเ่ชือ่มตอกบัลำน้ำจาก

ราชบรุ ีซึง่มลีำน้ำตอไปนี ้คอื ทางดานตะวนัตกเฉยีงเหนอื มแีมน้ำทพัหลวงซึง่ไหลมาจาก

ทีส่งูในเขตอำเภอบานโปง จงัหวดัราชบรุ ีพอมาถงึเขตบานทพัหลวง กแ็ยกแปน ๒ สาย

คอื ลำน้ำพะเนยีงแตก ไหลไปทางตะวนัออก ไปรวมกบัลำน้ำหวยกรดซึง่ไหลมาจากทาง

เหนอื รวมกนัเปนคลองบางพระ ไปออกแมน้ำนครไชยศร ีอกีสายหนึง่คอืลำน้ำวงัตะก ูซึง่

ไหลมาทางตะวนัออกเฉยีงใต ผานเขตโรงเรยีนฝกหดัครนูครปฐม กลายเปนคลองเจดยี

บูชาไหลไปออกแมน้ำนครไชยศรี นอกจากนั้นยังมีคลองบางแขม เปนลำคลองอีกสาย

หนึง่ซึง่ไหลมาจากบรเิวณบานยาง ในอำเภอบานโปง จงัหวดัราชบรุ ีมรีองรอยเปนลำน้ำ

ใหญทีไ่หลมาเชือ่มกบัคลองหวยจระเข และคลองพระยากง แลวไปออกแมน้ำนครไชยศรี

ทีอ่ำเภอสามพราน

บทบาทของลำน้ำที่มีตอเมืองโบราณนครปฐมที่สงผลใหนครปฐมเปนเมืองทา

คอื เมอืงโบราณนีต้ัง้อยบูนฝงทะเลดานตะวนัตก ขนาดของเมอืงมขีนาดใหญ เชือ่มตอ

กบัทางน้ำออกสทูะเลได นาจะมคีวามคลองตวัในการคมนาคม แลกเปลีย่นวตัถสุนิคา

และผลติผลของปาตางๆ ทำใหเศรษฐกจิของเมอืงขยายตวั นอกจากนัน้การทีม่ทีีต่ัง้อยู

ในบรเิวณลมุแมน้ำ ทำใหไดใชประโยชนของแหลงน้ำในการเพาะปลกูเกษตรกรรมของ

คนในชมุชนอกีดวย
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การนับถือพุทธศาสนาสมัยทวารวดีที่จังหวัดนครปฐม

สารนพินธเรือ่ง การนบัถอืพทุธศาสนาสมยัทวารวดทีีจ่งัหวดันครปฐม ของ

นางสาวสภุาพร พรดำเนนิสวสัดิ ์ เปนสารนพินธตามหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ ภาค

วชิาโบราณคด ีคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร ปการศกึษา ๒๕๓๑ มสีาระสำคญั

ดังนี้

เมืองนครปฐมโบราณและเมืองกำแพงแสน เปนสองเมืองที่อยูในขอบเขตของ

ศลิปวฒันธรรมทวารวดใีนชวงพทุธศตวรรษที ่๑๒-๑๗ ซึง่จะเหน็ความสมัพนัธระหวาง

เมืองสำคัญที่มีคูน้ำคันดินลอมรอบ กับสถูปซึ่งเปนศาสนสถานหลักของเมือง สำหรับ

เมอืงนครปฐมโบราณนัน้ สถปูสำคญักลางเมอืงคอื เจดยีจลุประโทณ สวนเมอืงกำแพงแสน

นัน้ แมจะไมพบซากสถปูหลกัของเมอืง แตกไ็ดพบภาพปนูปนประดบัอาคารสถาปตยกรรม

สมยัทวารวด ีซึง่แสดงใหเหน็วาจะตองมกีารสรางศาสนสถานอยางแนนอนและจะสอดคลอง

กับการประกอบกิจกรรมทางศาสนาตางๆ เมืองนครปฐมโบราณและเมืองกำแพงแสน

นาจะมีการสัมพันธแลกเปลี่ยนกันมากที่สุด เพราะอยูใกลกันและสามารถติดตอกันได

สะดวกทีส่ดุ ทัง้สองเมอืงจะพบหลกัฐานทีแ่สดงใหเหน็ถงึความเชือ่ในการนบัถอืพทุธศาสนา

อยมูากมาย ทัง้ในดานศาสนสถานและศาสนวตัถ ุคอื

ดานศาสนสถาน สำหรับศาสนสถานที่พบภายในเมืองนครปฐมโบราณ คือ

เจดยีจลุประโทณ สวนศาสนสถานทีอ่ยนูอกเมอืงคอื ศาสนสถานทีว่ดัพระเมร ุเนนิพระ

และวดัพระปฐมเจดยี นอกจากนัน้ยงัพบศาสนสถานทีเ่ปนเพยีงเนนิอฐิ เชน ทีว่ดัธรรมศาลา

วดัพระงาม และวดัหลวงประชาบรูณะ สำหรบัเจดยีจลุประโทณนัน้ ตัง้อยเูกอืบใจกลาง

ของเมอืงโบราณ ซึง่ไดมกีารขดุแตงและศกึษา เจดยีองคนีซ้ึง่เหลอือยเูพยีงฐานเจดยีเทานัน้

การกอสรางตอเตมิไดทำถงึ ๓ ระยะดวยกนั ทำใหไดทราบเรือ่งราวตางๆมากมายเกีย่วกบั

ศาสนสถานแหงนี ้สวนศาสนสถานทีว่ดัพระเมรนุัน้ จากซากสถปูทีห่ลงเหลอือย ูทำให

สันนิษฐานวามีลักษณะคลายอานันทเจดียที่พุกาม แตศาสนสถานที่เนินพระ ตำบล

ดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม ไดพบโบราณวัตถุที่สำคัญ คือธรรมจักรศิลาและ

กวางหมอบ รวมทั้งเสาแปดเหลี่ยมรองรับธรรมจักร และศาสนสถานวัดพระปฐมเจดีย

พบเพียงฐานของสถูปที่เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุม ผนังของอาคารประดับดวยภาพสลัก

เปนรปูบคุคลและสตัว
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จะเหน็ไดวา เมอืงโบราณแหงนี ้ประกอบดวยพทุธศาสนสถานตางๆ คอื กลาง

เมอืงโบราณ จะเปนศาสนสถานจลุประโทนเจดยี แตเนือ่งจากสวนใหญของศาสนสถาน

ทีเ่มอืงนีถ้กูทำลายมาก จงึไมอาจทราบไดวา ภายในเมอืงโบราณรอบนอกเมอืงนาจะมี

ศาสนสถานมากกวานี้ แตอาจกลาวไดวามีศาสนสถานรอบเมืองดานตางๆ คือ ดาน

ตะวันออกเฉียงใต ไดแก ศาสนสถานที่วัดธรรมศาลา ดานทิศใต ไดแก ศาสนสถาน

เนินพระ ดานทิศตะวันตกเฉียงใต ไดแก ศาสนสถานวัดพระเมรุ และดานทิศตะวันตก

ไดแก ศาสนสถานวัดพระปฐมเจดียและศาสนสถานวัดพระงาม โดยมีศาสนสถานที่

วดัหลวงประชาบรูณะ เปนศาสนสถานอกีแหงหนึง่ของชมุชนโบราณทีอ่ยหูางไกลออกไป

จากเขตเมืองโบราณ แตก็สามารถติดตอกับเมืองโบราณไดโดยอาศัยลุมน้ำบางแกว

ซึ่งจากหลักฐานเหลานี้ ทำใหมีผูยืนยันวา ชุมชนโบราณนครปฐมนั้นสวนใหญนับถือ

พทุธศาสนาลทัธหินิยาน นกิายเถรวาท

ดานศาสนวัตถุ ศาสนวัตถุในทางพุทธศาสนาที่พบในเมืองนครปฐมโบราณ

และเมอืงกำแพงแสนนัน้ ม ีทัง้ พระพทุธรปู พระพมิพดนิเผา ศลิาธรรมจกัรและกวาง จารกึ

ทางพทุธศาสนา สถปูจำลองขนาดเลก็ ภาพปนูปนและภาพสลกัทางพทุธศาสนา สำหรบั

พระพทุธรปูสมยัทวารวดทีีพ่บทีน่ครปฐมนัน้ ไดรบัอทิธพิลอยางเหน็ไดชดัจากพระพทุธรปู

แบบคปุตะ ซึง่เจรญิอยทูางภาคกลางและภาคตะวนัตกของอนิเดยี ระหวางพทุธศตวรรษ

ที่ ๙-๑๓ พระพุทธรูปที่พบ มีทั้งทำดวยศิลา สำริด และดินเผา มีทั้งปางปฐมเทศนา

ปางสมาธ ิปางมารวชิยั ปางเสดจ็จากดาวดงึส และปางประทานธรรม นอกจากนัน้ยงั

พบเศยีรพระพทุธรปูดนิเผาทีว่ดัพระงาม ซึง่มลีกัษณะทีง่ดงามมาก และเศยีรพระพทุธรปู

ปนูปนทีว่ดักำแพงแสน สวนพระพมิพดนิเผาทีใ่ชดนิมากดทำเปนแบบแมพมิพกอนแลว

นำพิมพไปเผาไฟ เปนพิมพใชสำหรับนำดินมาทำเปนพระพิมพดินเผาแบบตางๆ ก็พบ

มากที่เมืองโบราณนี้ ในดานของศิลาธรรมจักรและกวางหมอบซึ่งถือวาเปนสัญลักษณ

เฉพาะพทุธศาสนา เนือ่งจากพระพทุธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาทีป่าอสิปิตนมฤคทายวนั

หรอืปากวาง จงึใชรปูกวางหมอบเปนสญัลกัษณ ศลิาธรรมจกัรทีพ่บภายในบรเิวณเมอืง

นครปฐมโบราณ มีจำนวนมากพอสมควร ที่เมืองกำแพงแสนนั้นพบเพียง ๑ วง ซึ่งมี

คำจารกึอยบูนธรรมจกัรดวย จารกึทางพทุธศาสนาทีพ่บในนครปฐมนัน้ ม ี๑๔ หลกั โดย

ไมนับรวมจารึกบนพระพิมพซึ่งพบเปนจำนวนมาก เรื่องราวที่จารึกไวในหลักตางๆ นั้น

มกัเปนเรือ่งเกีย่วกบัอรยิสจั ๔ เกีย่วกบัจารกึคาถาเยธมมฺา และเกีย่วกบักลาวถงึบญัชี
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สิ่งของของวัด ฯลฯ ในดานสถูปจำลองขนาดเล็กที่พบที่เมืองนครปฐม มีทั้งทำจากหิน

สเีขยีวและศลิาแลง ทำจากดนิเผา และทำจากสำรดิ และมกัจะมกีารจารกึคาถาเยธมฺ

มาไวเปนสวนใหญ ในสวนภาพปนูปนดนิเผาทีป่รากฏพบและมคีวามสำคญัคอื ภาพปนูปน

เลาเรือ่ง ซึง่พบทีเ่จดยีจลุประโทณ สำหรบัภาพสลกัทีพ่บและมคีวามสำคญัแสดงเรือ่งราว

ทางพทุธศาสนา พบในเขตเมอืงนครปฐม ม ี๒ ชิน้ ภาพสลกันนูต่ำปางปฐมเทศนา พบที่

วดัไทร อำเภอนครไชยศร ีจงัหวดันครปฐม เปนภาพสลกับนฐานศลิา และภาพสลกันนูต่ำ

ปางมหาปาฏิหาริย ตามคัมภีรพุทธศาสนาลัทธิหินยาน นิกานสรวาสติวาท คนพบที่

พระปฐมเจดีย

ผูศึกษาไดวิเคราะหวา หลักฐานการนับถือพุทธศาสนาสมัยทวารวดีที่จังหวัด

นครปฐมนี ้แบงออกเปน ๒ ประเภท คอืหลกัฐานทีเ่ปนศาสนสถาน และหลกัฐานทีเ่ปน

ศาสนวตัถ ุดงักลาวแลว สำหรบัหลกัฐานดานศาสนสถานนัน้ เปนหลกัฐานทีต่องมกีาร

เสือ่มสลายผพุงัไปตามกาลเวลา และยงัถกูทำลายจากการกระทำของมนษุยในลกัษณะ

ตางๆ จงึทำใหศาสนสถานสมยัทวารวดเีหลอือยเูพยีงไมกีแ่หง ในบรรดาทีเ่หลอือยเูพยีง

ไมกีแ่หงนี ้มทีัง้ทีไ่ดรบัการศกึษาขดุแตงทางโบราณคดแีลว และทีย่งัไมไดรบัการขดุแตง

ทางโบราณคด ีแตกไ็ดมผีใูหความสนใจศกึษาและยนืยนัวาเปนศาสนสถานสมยัทวารวดี

สวนหลักฐานทางดานศาสนวัตถุ แสดงใหเห็นวา เมืองโบราณสมัยทวารวดี

พรอมทัง้ชมุชนสมยัเดยีวกนักบัทีจ่งัหวดันครปฐม มรีปูแบบการสรางสิง่เคารพบชูาตาม

คตทิางพทุธศาสนา ๓ นกิาย คอื

๑. พุทธศาสนาลัทธิหินยาน นิกายเถรวาท ซึ่งมีหลักฐานอยูเปนจำนวนมาก

ดงักลาวแลว

๒. พทุธศาสนาลทัธหินิยาน นกิายสรวาสตวิาท มหีลกัฐานอยเูพยีงเลก็นอย

๓. พุทธศาสนาลัทธิมหายาน ไดแกหลักฐานพระพิมพดินเผา ๑ ชิ้น บริเวณ

พระประโทณเจดีย เปนรูปพระอวนพุงพลุย ๒ มือประสานกันอยูใตทอง

ตามลักษณะของเทพองคหนึ่งในลัทธิมหายาน

นอกจากนีย้งัมหีลกัฐานทีแ่สดงถงึการนำความเชือ่ทางศาสนาฮนิดเูขามาผสม

กบัคตทิางพทุธศาสนา เชน ไดพบศวิลงึคศลิาบรเิวณองคพระปฐมเจดยี เปนตน
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พทุธประวตัใินประตมิากรรมทวารวดี

งานวิจัยเรื่อง พุทธประวัติในประติมากรรมทวารวดี ของ นางสาวเกสรา

จาตกิวนชิ เปนวทิยานพินธหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัิ

ศาสตรศลิปะ ภาควชิาประวตัศิาสตรศลิปะ มหาวทิยาลยัศลิปากร ปการศกึษา ๒๕๔๕

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาที่มา คติความเชื่อ และรูปแบบศิลปะของภาพพุทธประวัติใน

ประตมิากรรมทวารวด ีเริม่จากศกึษาความสมัพนัธระหวางภาพพทุธประวตัใินประตมิากรรม

ทวารวด ีกบัขอความในคมัภรีทางพทุธศาสนาทัง้ลทัธเิถรวาทและมหายาน ควบคไูปกบั

การวเิคราะหรปูแบบศลิปะ และประตมิานวทิยา โดยเปรยีบเทยีบกบัภาพพทุธประวตัใิน

ศลิปะอนิเดยีและอาณาจกัรใกลเคยีง ทัง้นีเ้พราะภาพพทุธประวตัเิปนศลิปกรรมรปูแบบ

หนึง่ทีน่ยิมสรางกนัในทกุวฒันธรรมทีน่บัถอืพทุธศาสนา ซึง่มจีดุเริม่ตนทีป่ระเทศอนิเดยี

ตั้งแตสมัยราชวงศโมริยะ ตอเนื่องมาถึงราชวงศปาละ-เสนะ และแพรกระจายไปตาม

เสนทางการเผยแพรศาสนาพุทธสูอารยธรรมตางๆ โดยเฉพาะศิลปะทวารวดี ที่ไดรับ

อิทธิพลทางศิลปะมาจากอินเดีย

ในดานทีม่าและคตกิารสราง ผวูจิยัไดแบงประตมิากรรมทวารวดทีีศ่กึษา ออก

เปน ๔ กลมุ คอื

กลมุที ่๑ ประตมิากรรมทีม่ทีีม่าจากวรรณกรรมทางพทุธศาสนาลัทธเิถรวาท

โดยพจิารณาจากเรือ่งราวในรปูทีม่คีวามสมัพนัธกบัขอความในคมัภรีฝายเถรวาทอยาง

ชดัเจน ไดแก รปูตอนแสดงยมกปาฏหิารยิทีเ่มอืงสาวตัถทีัง้ ๓ แหง คอื รปูทีถ่้ำจาม บรเิวณ

เขาง ูจงัหวดัราชบรุ ีรปูทีจ่ดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิพระนคร และรปูทีป่ระดบั

ฐานชกุช ีวดัสทุศันเทพวราราม

กลมุที ่๒ ประตมิากรรมทีส่นันษิฐานวานาจะสรางในคตเิถรวาท โดยพจิารณา

รวมกับหลักฐานอื่นๆ ในกลุมนี้ บางรูปเปนพุทธประวัติตอนที่ทั้งฝายเถรวาทและ

มหายานแสดงไวไมแตกตางกันนัก หรือเปนรูปที่แตกหักไปบางสวน แตรูปสวนใหญ

พบอยูในบริเวณศูนยกลางของวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งสวนใหญเปนหลักธรรมที่มาจาก

คมัภรีเถรวาท จงึสนันษิฐานวารปูกลมุนีน้าจะสรางในคตเิถรวาท ไดแก พระพทุธรปูตอน

แสดงปฐมเทศนาที่อูทอง รูปสลักตอนแสดงปฐมเทศนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
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พระปฐมเจดีย รูปที่สันนิษฐานวาอาจเปนการแสดงธรรมบนสวรรคชั้นดาวดึงส ที่

พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิพระนคร รปูพระโพธสิตัวทรงมอบเครือ่งประดบัใหนายฉนันะ

จงัหวดักาฬสนิธ ุและรปูพระพทุธองคเสดจ็เยีย่มพระนางยโสธรา จากเมอืงฟาแดดสงยาง

จงัหวดักาฬสนิธุ

กลมุที ่๓ ประตมิากรรมทีไ่มสามารถระบทุีม่าไดชดัเจน เนือ่งจากสภาพของ

ประตมิากรรมไมสมบรูณ หรอืเปนรปูทีม่อีงคประกอบภาพทีป่รากฏทัง้ในวรรณกรรมบาลี

และสันสกฤตใชรวมกัน ไดแก รูปตอนปรินิพพานที่ถ้ำฝาโถ และถ้ำจาม บริเวณเขางู

จังหวัดราชบุรี มีรูปยมกปาฏิหาริยตามคติเถรวาท นอกจากนั้นจากการขุดแตงโบราณ

สถานที่เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี พบรูปพระโพธิสัตวจำนวนหนึ่ง ซึ่งเปนการสรางตาม

คตมิหายาน แสดงวาอาจมกีารผสมคตเิถรวาทและมหายานในบรเิวณนี้

กลมุที ่๔ ประตมิากรรมทีม่ทีีม่าจากคตมิหายาน ไดแก ประตมิากรรมทีถ่้ำ

พระโพธิสัตว จังหวัดสระบุรี เปนรูปที่แสดงถึงคติความเชื่อวาพระพุทธเจาเปนที่เคารพ

ของเทพเจาในศาสนาพราหมณ ซึง่เปนความเชือ่ของฝายมหายาน คงเนือ่งจากบรเิวณ

นัน้เปนเสนทางผานทางหนึง่ระหวางภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่อาจได

รบัอทิธพิลของคตมิหายานจากอาณาจกัรขอมสมยักอนเมอืงพระนคร ทีม่กีารนบัถอืพทุธ

ศาสนาทัง้เถรวาทและมหายาน หรอือกีทางหนึง่อาจมาจากภาคกลางตอนบน เชน เมอืง

ศรเีทพ ซึง่พบหลกัฐานการสรางรปูเคารพในฝายมหายานดวยเชนกนั

ผูวิจัยไดสรุปวาประติมากรรมที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ สวนใหญมีที่มาจากลัทธิ

เถรวาท บางรปูอาจจะมคีตมิหายานผสมอย ูและชางในสมยัทวารวดคีงไดรบัแรงบนัดาลใจ

จากวรรณกรรมในพทุธศาสนา มาผสมผสานกบัความเชือ่ความเขาใจของคนในทองถิน่

แลวสรางเปนงานประตมิากรรมตามความคดิสรางสรรคของตน

ในดานรูปแบบของศิลปะ ผูวิจัยไดจัดรูปพุทธประวัติในประติมากรรมทวารวดี

ทีศ่กึษา ออกเปน ๓ กลมุ ตามระยะเวลาการสราง คอื

กลมุที ่๑ สมยัทวารวดตีอนตน (ราวพทุธศตวรรษ ที ่๑๒-๑๓) พบวายงัรกัษา

รปูแบบของอนิเดยีไวอยางชดัเจน ไดแกรปูสลกันนูต่ำพระพทุธรปูประทบัขดัสมาธมิแีผนหลงั

ที่ฐานมีรูปธรรมจักรและกวางหมอบเหลียวหลังตามแบบศิลปะคุปตะและหลังคุปตะ

เปนพระพทุธรปูปางสมาธติอนแสดงปฐมเทศนา พบทีอ่ทูอง
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กลมุที ่๒ สมยัทวารวดตีอนกลาง (ราวพทุธศตวรรษที ่๑๓-๑๕) ไดรบัอทิธพิล

ของศลิปะอนิเดยี มาผสมกลมกลนืกบัลกัษณะพืน้เมอืง คอื มเีรือ่งราวในรปู การวางองค

ประกอบ และลวดลายบางอยางยงัทำตามแบบอนิเดยี ในขณะทีพ่ระพทุธรปูสวนใหญ

มพีระพกัตรแบบพืน้เมอืง คอืพระขนงตอกนัเปนรปูปกกา พระเนตรโปน และพระโอษฐ

หนา สวนใหญแสดงถึงฝมือชางชั้นสูงที่ไดผานพัฒนาการมาสูยุครุงเรืองแลว ไดแกรูป

ตอนแสดงยมกปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถี อยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร รูปที่

สนันษิฐานวาอาจเปนการแสดงธรรมบนสวรรคชัน้ดาวดงึส ในพพิธิภณัฑสถานแหงชาติ

พระนคร กลมุประตมิากรรมบรเิวณเขาง ูจงัหวดัราชบรุ ีและรปูทีถ่้ำพระโพธสิตัว จงัหวดั

สระบรุ ีรปูทรงแสดงปฐมเทศนา ทีจ่งัหวดันครปฐม รปูบนใบเสมาตอนพระพทุธองคเสดจ็

เยีย่มพระนางยโสธรา จากเมอืงฟาแดดสงยาง และรปูพระโพธสัิตวมอบเครือ่งประดบัให

นายฉนันะ จงัหวดักาฬสนิธุ

กลมุที ่๓ สมยัทวารวดตีอนปลาย (ราวพทุธศตวรรษที ่๑๕-๑๖) จะมอีทิธพิล

ของศลิปะขอมผสมผสานอย ูเชน บางรปูชายสงัฆาฏขิองพระพทุธรปูเปนแผนยาว ปลาย

ตัดตรง บางรูปจากลักษณะการแตงกายและรูปแบบของซุม ไดแก รูปตอนแสดงยมก

ปาฏหิารยิทีเ่มอืงสาวตัถ ีและตอนโปรดพระพทุธมารดา อยทูีว่ดัสทุศันเทพวราราม รปู

บนใบเสมาตอนเสดจ็ออกมหาภเินษกรมณ ทีอ่ำเภอบานผอื ตอนโปรดพระพทุธมารดา

ใกลพระพทุธบาทบวับาน จงัหวดัอดุรธาน ีและประตมิากรรมทีถ่้ำคหูา จงัหวดัสรุาษฎรธานี

ผลการศึกษาพบวาภาพพุทธประวัติที่ศึกษาครั้งนี้ สวนใหญมีอายุอยูในชวง

ตอนกลางถงึตอนปลาย ซึง่เปนยคุรงุเรอืงของศลิปะทวารวด ีแสดงถงึอทิธพิลของศลิปะ

คปุตะ หลงัคปุตะ และปาละจากอนิเดยี และศลิปะลงักา รวมทัง้อาจแสดงถงึอทิธพิลของ

ศลิปะอมราวดดีวยกไ็ด ผสมผสานกบัลักษณะทองถิน่ดวยอตัราสวนทีแ่ตกตางกนัไปตาม

ปจจัยแวดลอม และเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีโดยรวมแลว บงชี้วาชาว

ทวารวดนีบัถอืพทุธศาสนาลทัธ ิเถรวาทเปนหลกั
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พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี

วทิยานพินธเรือ่ง พระพทุธรปูประทบัเหนอืพนสับดใีนศลิปะทวารวด ีของ

นายรงุโรจน ธรรมรงุเรอืง เปนวทิยานพินธตามหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ

สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศกึษา ๒๕๔๕ มสีาระสำคญั ดงันี้

พระพทุธรปูประทบัเหนอืพนสับด ีหมายถงึพระพทุธรปูแบบหนึง่ในศลิปะทวารวดี

สลกัเปนภาพนนูสงูหรอืนนูต่ำบนแผนหนิ เปนรปูพระพทุธเจาประทบัยนืหรอืนัง่อยเูหนอื

พาหนะ ซึง่พาหนะเหลานี ้มกัทำเปนหนาสตัวผสม หรอืครฑุในรปูบคุคล พาหนะนีเ้รยีก

กนัวา “พนสับดี” สองขางของพระพทุธองคปรากฏรปูบคุคลยนืหรอืนัง่อยเูคยีงขาง หาก

พระพทุธเจาประทบัยนื จะครองจวีรหมคลมุ พระหตัถทัง้สองขางมกัแสดงวติรรกมทุรา

บคุคลทีเ่คยีงขางอยทูีด่านทัง้สองจะอยใูนอริยิาบถยนืเชนกนั บคุคลทัง้สองนีส้วนใหญ

มักถือแสดวยกันทั้งคู แตบางองคก็ถือสิ่งของที่ตางออกไป เชน บุคคลขางหนึ่งถือแส

อกีขางหนึง่ถอืฉตัร หรอืบคุคลขางหนึง่ถอืดอกบวัและหมอน้ำ แตบคุคลอกีขางหนึง่ถอื

ดอกบัวเพียงอยางเดียว ถาเปนพระพุทธรูปประทับนั่ง จะครองจีวรหมเฉียง บุคคลที่

ขนาบอยสูองขางมกันัง่คกุเขาประนมมอืแสดงอาการนอบนอมตอพระพทุธองค พระพทุธรปู

ประทบันัง่นีจ้ะประทบัอยบูนบลัลงัก มกีรอบซมุลอมรอบ และเนือ่งจากประตมิากรรมนี้

เปนประติมากรรมสลักนูน จึงมีแผนหลังอยูดวย บริเวณขอบนอกของแผนหลัง ของ

พระพทุธรปูประทบัเหนอืพนสับดบีางองค สลกัลายกระหนกผกักดู ซึง่คงตัง้ใจใหหมายถงึเมฆ

สำหรบัตวัพนสับดนีัน้ โดยทัว่ไปเชือ่วาตวัพนสับด ีเปนสตัวผสมทีเ่กดิขึน้จากการ

เอาลกัษณะสำคญัของพาหนะเทพเจาทัง้สามในศาสนาฮนิดมูารวมไวดวยกนั ไดแก เขา

โคนนท ิพาหนะของพระอศิวร จะงอยปากแหลมของครฑุ พาหนะพระนารายณ ปกของ

หงส พาหนะพระพรหม จงึเปนทีม่าของขอสนันษิฐานวา การทำพระพทุธรปูประทบัเหนอื

พนัสบดี เปนการแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนาอยูเหนือศาสนาพราหมณ ซึ่งเปนอิทธิพล

จากพทุธศาสนานกิายมหายานตนัตระจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของอนิเดยี แตกม็ี

ความเหน็ตางออกไปวา ลกัษณะตางๆ ทีป่ระกอบขึน้มาเปนตวัพนสับดนีี ้สวนมากแลว

มเีคาโครงของสงิโต ซึง่เปนสญัลกัษณของดวงอาทติย ดงันัน้ตวัพนสับดจีงึอาจหมายถงึ
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ดวงอาทิตยหรือแสงสวาง เมื่อทำพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีแลว ก็อาจมีความ

หมายวา ธรรมของพระพทุธองคนัน้ เปรยีบประดจุแสงแหงดวงอาทติย เมือ่สาดสองไป

ณ แหงใด กจ็ะยงัใหเกดิชวีติหรอืความสงบสขุ

การใชชือ่ “พนสับด”ี เรยีกพาหนะทีร่องรบัพระพทุธเจานี ้เกดิจากพระวนิจิฉยัของ

สมเดจ็ฯเจาฟากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ ทีไ่ดประทานความเหน็วา “....หนาอะไรซึง่

อยูภายใตนั้น เหมือนกับที่ทำไวตามซุมประตูปราสาทศิลาในเมืองชวาหลายแหง นัก

ปราชญวลินัดาเขาเรยีกวาหนาพนสับด.ี.” จงึเรยีกกนัตอมาวา พนสับด ีหมายถงึสตัวผสม

ทีเ่ปนพาหนะของพระพทุธเจา และใชเรยีกครฑุในรปูบคุคลทีร่องรบัพระพทุธเจาดวย ซึง่

พาหนะทีร่องรบัพระพทุธรปูนี ้แบงออกเปนสองกลมุใหญๆ  คอื กลมุทีท่ำเปนรปูบคุคล

และกลมุทีท่ำเปนสตัวผสม กลมุทีท่ำเปนรปูบคุคลนัน้ มกัจะเปนรปูแบบของครฑุทีท่ำเปน

รปูมนษุย คอทำเปนรปูบคุคลครึง่ตวั มปีกคลายปกนก มอืทัง้สองขางอยรูะดบัอกและถอื

ดอกบวั หรอือาจจะเปนรปูพระอรณุาทติย การจดัองคประกอบใหครฑุถอืดอกบวั รองรบั

พระพทุธเจา นาจะเปนการพฒันาขึน้ในสมยัทวารวด ีรวมทัง้เปนการเชือ่มโยงคตคิวาม

เชือ่เกีย่วกบัครฑุกบัพระอาทติยดวย สวนกลมุทีท่ำเปนรปูสตัวผสม เกดิจากการนำเอา

ลักษณะของพาหนะของเทพเจาสูงสุดทั้งสามของศาสนาฮินดูมาผสมเขาไวดวยกัน

ดงักลาวแลว

สำหรบัความหมายของพระพทุธรปูประทบัเหนอืพนสับด ีมผีแูปลความหมายไว

๓ แบบ ใหญๆ ดวยกนั คอื แบบแรก หมายถงึพทุธประวตั ิตอนพระพทุธเจา เสดจ็ลงจาก

สวรรคชัน้ดาวดงึส แบบทีส่อง หมายถงึ พระอมติาภะพรอมดวยพระโพธสิตัวอวโลกเิตศวร

และพระโพธสิตัวมหาสถามปราปตเสดจ็ลงมารบัดวงวญิญาณ สวนแบบทีส่าม หมายถงึ

พทุธประวตัติอนยมกปาฏหิารยิ แตผวูจิยัวเิคราะหวา การแปลความหมายทัง้สามแบบ

ยังไมมีหลักฐานเพียงพอและมีขอขัดแยงมาก ผูวิจัยกลาววา พระพุทธรูปประทับเหนือ

พนัสบดีนี้ นิยมทำเฉพาะอาณาจักรทวารวดีเทานั้น และสันนิษฐานวาความหมายของ

พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีไมนาจะหมายถึงเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งในพุทธ

ประวตัเิปนการเฉพาะ แตนาจะเกีย่วของกบัความตองการเชดิชเูกยีรตหิรอืฐานนัดรอนัสงู

ของพระพทุธเจา โดยแสดงออกมาดวยการทำพระพทุธเจาอยเูหนอืพาหนะ และมบีคุคล

ประกอบอยสูองขาง และมกีารผสมผสานกนัระหวางคตคิวามเชือ่ของพทุธศาสนาแบบ

มหายานและพทุธศาสนาแบบเถรวาท รวมทัง้คตคิวามเชือ่ของชาวพืน้เมอืงดวย
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พระพมิพดนิเผาสมยัทวารวดทีีน่ครปฐม

วทิยานพินธเรือ่ง พระพมิพดนิเผาสมยัทวารวดทีีน่ครปฐม ของ นายนติพินัธุ

ศริทิรพัย เปนการศกึษาตามหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาโบราณคดสีมยั

ประวตัศิาสตร ภาควชิาโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร พ.ศ. ๒๕๒๔ มสีาระสำคญั

ดังนี้

ตนกำเนดิของพระพมิพ คอืภาพจำหลกัสญัลกัษณของสงัเวชนยีสถาน ๔ แหง

ในประเทศอินเดีย ไดแกสถานที่พระพุทธเจาประสูติ คือเมืองกบิลพัสดุ สถานที่

พระพทุธเจาตรสัร ูคอื พทุธคยา สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา คอื ปาอสิปิตนมฤคทายวนั

และสถานทีด่บัขนัธปรนิพิพาน คอื เมอืงกสุนิารา โดยแรกเริม่อาจจะมเีพยีงสญัลกัษณ

เทานั้น ครั้นตอๆมาภายหลัง จึงเกิดมีพระพุทธรูปขึ้นปะปนอยูกับสัญลักษณเหลานั้น

การทำพระพทุธรปูทีเ่รยีกวาพระพมิพนัน้ คงเกดิจากการปนเปนแบบอยาง แลวใชดนิมา

กดเปนแมพมิพ แลวนำไปเผาไฟ จะไดแมพมิพดนิเผา หรอือาจใชแกะลงไปในหนิ จำพวก

หินปูนหรือหินสบูใหเปนแมพิมพเปนรูปพระตามที่ตองการ เวลาจะทำพระพิมพอาจใช

ดินเหนียวมากดลงในแมพิมพ แลวจึงแกะออก นำพระพิมพที่ทำดวยดินไปผึ่งใหแหง

แลวจึงนำไปเผาไฟ ก็จะไดพระพิมพดินเผาตามที่ตองการ เหตุที่เรียกวาพระพิมพ

เพราะเปนรปูนนูครึง่ซกี ใชแมพมิพทำดวยดนิหรอืโลหะพมิพออกมา

พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดี ที่พบภายในจังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัยศึกษามี

จำนวน ๓๐ องค และเปรียบเทียบกับพระพิมพแหลงอื่นกับพระพุทธรูปที่เกี่ยวของอีก

๑๕ องค พระพมิพดนิเผาทีพ่บในบรเิวณเมอืงนครปฐมโบราณ สรางขึน้โดยใชวธิกีดดนิ

ทีไ่ดเตรยีมไวแลว ลงในแมพมิพทีท่ำขึน้ดวย ดนิเผา ,โลหะ,หนิ,ปนู พระพมิพดนิเผาทีพ่บที่

นครปฐม สวนมากมีขนาดใหญ จุดประสงคคงจะทำขึ้นเพื่อสืบศาสนา หรือมุงหวังให

ผทูีท่ำเกดิความเจรญิรงุเรอืงในชาตหินา จงึพากนัสรางรปูพระพทุธองคดวยดนิ ซึง่ถอืวา

เปนทางไดบุญกุศล โดยไมตองสิ้นเปลืองในการหาวัสดุที่มีราคาแพงหรือหายากมาทำ

พระพมิพดนิเผาสมยัทวารวดพีบทีน่ครปฐม หลายพมิพมจีารกึเปนตวัอกัษรเลก็ๆ ขางบน

ดานขาง หรือที่ฐาน บางทีอยูดานหลัง สวนใหญจะมีขอความจารึกเปนไปในแนว

เดยีวกนัวา “เย ธมมฺา เหตปุปฺภวา เยส ํเหต ุตถาคโต อาห เตสจฺ โยนโิรโธจ เอว ํวาที

มหาสมโณตฯิ” ทัง้นี ้สามารถจดักลมุพระพมิพไดเปน ๓ กลมุ คอื กลมุที ่๑ พระพมิพ

ทีม่ลีกัษณะเปนเรือ่งราว กลมุที ่๒ พระพมิพทีม่สีถปูประกอบ และกลมุที ่๓ พระพมิพ

แบบพระพทุธรปูปางสมาธ ิมปีระภามณฑล
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กลมุที ่๑ พระพมิพทีม่เีรือ่งราว แยกออกเปน ๒ เรือ่ง คอื พระพมิพทีท่ำเปนรปู

ปางมหาปาฏหิารยิทีเ่มอืงสาวตัถ ีและพระพมิพทีท่ำเปนรปูปางเสดจ็ลงจากดาวดงึส

กลุมที่ ๒ พระพิมพแบบที่มีสถูปประกอบ แบงออกเปน ๒ แบบ คือ แบบ

พระพทุธรปูประทบันัง่ใตยอดสถปูแบบพทุธคยา และพระพทุธรปูประทบันัง่ในทาปารยงั

กาสน ขยานมทุรา มสีถปูประกอบ

กลมุที ่๓ พระพมิพประทบันัง่ในทาปารยงักาสน ขยานมทุรา มปีระภามณฑล

ซึ่งคงสรางขึ้นตามเรื่องราวตอนพระพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ที่พระองค

ประทับอยูใตตนพระศรีมหาโพธิ์

ผูวิจัยไดแบงลักษณะของพระพิมพดินเผาที่พบในจังหวัดนครปฐมออกเปน

๓ ยคุ คอื

๑. พระพมิพดนิเผาสมยัทวารวดยีคุแรก มอีายปุระมาณพทุธศตวรรษที ่๑๑-๑๓

มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย แบบคุปตะ และหลังคุปตะ การวางรูปของ

พระพมิพยคุนี ้วางรปูตามเรือ่งราวทีก่ลาวไวในคมัภรี และมกัมจีารกึ

๒. พระพมิพดนิเผาสมยัทวารวดยีคุที ่๒ อายปุระมาณพทุธศตวรรษที ่๑๓-๑๔

มีอิทธิพลศิลปะแบบหลังคุปตะ และอิทธิพลศิลปะแบบปาละ ตลอดจนมี

อทิธพิลพืน้เมอืง บางพมิพมจีารกึประกอบ

๓. พระพมิพดนิเผาสมยัทวารวดยีคุที ่๓ มอีายปุระมาณพทุธศตวรรษที ่๑๔-๑๕

มลีกัษณะของพืน้เมอืงมาก มพีระบาทใหญ ตดัเรือ่งราวรายละเอยีดออกมาก

จนพระพิมพที่พบสวนใหญมีแตรูปพระพุทธองค และพระพิมพในยุคนี้

ตอนปลาย มอีทิธพิลศลิปะขอมเขามาปน

ผูวิจัยไดสรุปวาพระพิมพที่พบที่เมืองนครปฐมโบราณ เปนพระพิมพที่สรางขึ้น

เพือ่เปนการสบืศาสนา ในชวงแรกพระพมิพไดรบัอทิธพิลพทุธศาสนานกิายหนิยานทีใ่ช

ภาษาสันสกฤตซึ่งเผยแพรมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย สวนอิทธิพล

พุทธศาสนานิกายหินยานที่ใชภาษาบาลีซึ่งเผยแพรมาจากตอนใตของประเทศอินเดีย

เขามาผสมกับลัทธิเดิม ซึ่งเห็นไดชัดจากพระพิมพในชวงหลัง และมีอิทธิพลของ

พุทธศาสนานิกายมหายาน ที่เผยแพรมาจากทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ

อนิเดยีปนอยดูวย
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ระฆงัหนิสมยัทวารวดี : ขอสนันษิฐานดานการใชงาน

เอกสารเรือ่ง ระฆงัหนิสมยัทวารวด ี : ขอสนันษิฐานดานการใชงาน ของ

นางสาวสนุยีรตัน เดชวริยิะกลุ เปนเอกสารการศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตร-

บณัฑติ ภาควชิาโบราณคด ีคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร ปการศกึษา ๒๕๔๘

มสีาระสำคญั ดงันี้

หนิ เปนวสัดทุีม่บีทบาทอยางมากในการถกูนำมาใชสรางงานตางๆในวฒันธรรม

ทวารวด ีเชน พระพทุธรปู ธรรมจกัร เครือ่งมอืเครือ่งใชจำพวกหนิบดยา และทีพ่บมาก

กค็อืโบราณวตัถทุีเ่รยีกวา “กงัสดาล” หรอื “ระฆงัหนิ” ซึง่เปนวตัถทุีน่ำหนิธรรมชาตมิา

ทำการตดัแตงเลก็นอย ใหมลีกัษณะเปนแผนหนาประมาณ ๑๕-๒๐ เซนตเิมตร สวนใหญ

ไมพบวามกีารตกแตงขอบใหเปนรปูทรงทีแ่นนอน แตมลีกัษณะสำคญั คอื มกีารเจาะรู

เปนรปูวงกลม ๑ ร ูทะลถุงึกนั ๒ ดาน แหลงทีพ่บมกัเปนแหลงโบราณคดใีนวฒันธรรม

ทวารวดทีีต่ัง้อยใูนภาคกลางของประเทศไทย เชนเมอืงนครปฐมโบราณ จงัหวดันครปฐม

จงัหวดัราชบรุ ีแหลงโบราณคดพีงตกึ จงัหวดักาญจนบรุ ีเมอืงศรมีโหสถ จงัหวดัปราจนีบรุี

เมอืงโบราณบานคเูมอืง จงัหวดัสงิหบรุ ีเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ีเมอืงจนัเสน จงัหวดั

นครสวรรค และแหลงโบราณคดีบานหนองปรง จังหวัดเพชรบุรี เปนตน หิน ที่ใชทำ

ประตมิากรรมสมยัทวารวดใีนแถบนี ้สวนใหญเปนหนิทีเ่นือ้ละเอยีด สเีขยีวเขม สวนหนิทราย

สีแดง มักจะใชในชวงทวารวดีตอนปลายโดยเฉพาะในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การคนพบระฆังหินในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีในแถบภาคกลางนี้ พอจะกำหนด

อายโุดยสงัเขปไดวาเกดิในชวงพทุธศตวรรษที ่๑๒-๑๖ สำหรบัหนาทีใ่นการใชงานของ

ระฆังหินนั้น นาจะเปนเครื่องมือเครื่องใชในการใหเสียง มีรูสำหรับแขวน และใชตี

เพือ่ใหสญัญาณ หรอืบางความเหน็วาอาจจะใชเปนสมอเรอื ก็ได

ผูศึกษาไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับระฆังหินเพื่อนำมาใชในการศึกษา เปนจำนวน

ทัง้หมด ๖๕ ชิน้ ทีพ่บในจงัหวดั กาญจนบรุ ีนครปฐม นครสวรรค ปราจนีบรุ ี เพชรบรุี

ราชบรุ ีลพบรุ ีและสพุรรณบรุี ผศูกึษาไดแบงกลมุของระฆงัหนิออกไปเปนตามประเภท

ของหนิซึง่เปนหนิปนูทีม่เีนือ้หนิปนูทีแ่ตกตางกนั แบงตามขนาดของระฆงัหนิ ซึง่ระฆงัหนิ

ขนาดใหญมักจะพบที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครสวรรค บางชิ้นมีความยาว

มากกวา ๒ เมตร และจำแนกกลมุตามรปูแบบ ไดถงึ ๗ แบบ คอื แบบรปูวงรหีรอืวงกลม
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มีการเจาะรูบริเวณใกลๆขอบ แบบรูปสามเหลี่ยม การเจาะรูมีทั้งเจาะตรงกึ่งกลางหรือ

เกอืบกึง่กลาง หรอืเจาะรทูีม่มุใดมมุหนึง่ แบบรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั มกีารเจาะรทูีก่ึง่กลางดาน

ใดดานหนึ่ง แบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เจาะรูตรงกึ่งกลางหรือเกือบกึ่งกลางของดานยาว

แบบรูปหลายเหลี่ยม มีตำแหนงการเจาะรูที่ไมแนนอน ทั้งเจาะที่มุม หรือตรงกึ่งกลาง

แบบแนวยาว มคีวามกวางไมเกนิ ๑ ใน ๓ ของความยาว เจาะรตูรงเกอืบกึง่กลางของ

ดานยาว และแบบที่ไมสามารถจัดรูปแบบได สวนวัตถุที่ใชเปนตัวเจาะ อาจจะเปนหิน

ปลายแหลม ไมกลมเกลาปลายใหแหลม ทอนกระดกู ไมกลวง หรอืทอโลหะ เปนตน

ขอสนันษิฐานในดานการใชงานของระฆงัหนิ แบงออกเปน ๒ ประการ คอื

๑. นาจะเปนเครือ่งมอืเครือ่งใชสำหรบัทำใหเกดิเสยีง โดยกลาวไววาเปนระฆงั

เมื่อเคาะแลวมักจะมีเสียงดังกังวาน และนาจะเปนการใชเคาะเพื่อให

สัญญาณ มากกวาจะเปนการใชเปนเครื่องดนตรี เพราะถาใชเปน

เครือ่งดนตรนีาจะมกีารผลติทีป่ระณตีมากกวานี้

๒. อาจจะใชเปนสมอเรือ หรือสมอหินสมัยโบราณ ใชในเวลาที่เดินทางโดย

ทางเรือ เมื่อเวลาที่เรือจอด จะตองใชกอนหินขนาดใหญผูกติดกับเชือก

แลวทิ้งลงน้ำเพื่อดึงไมใหเรือเคลื่อนที่ เพราะหินเปนวัสดุที่สามารถให

น้ำหนกัไดด ีและหาไดทัว่ไป

ขอสรปุจากการศกึษา อาจกลาวไดวา ขอสนันษิฐานที ่๑ ยงัคงนาเชือ่ถอื และ

มีความเปนไปไดมากกวา

รูปสลักศิลาตอนปฐมเทศนา

จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาต ิพระปฐมเจดยี

จังหวัดนครปฐม ศิลปะทวารวดี

พทุธศตวรรษที ่๑๔-๑๕
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พระราชศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย

พระราชศรทัธาของ รชักาลที ่๔ ตอองคพระปฐมเจดยี

พระวชริญาณภกิขเุสดจ็ธดุงคปกกลดทีโ่คนตนตะครอทางทศิเหนอืของ

พระเจดียใหญที่มียอดเปนปรางคซึ่งทรุดโทรมอยูกลางปาบริเวณมณฑล

นครไชยศร ีทรงทราบดวยญาณวาเปนธาตเุจดยีอนัสำคญัยิง่ควรตองบรูณะเพือ่

สืบทอดพุทธศาสนาใหจงได ครั้นพระองคเสด็จครองราชยเปนพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยหูวัแลว พระองคทรงเริม่ทำการบรูณะโดยทนัทใีหชางหลวง

ออกแบบและเจาพระยาทิพากรวงศโกษาธิบดีเปนแมกองปฏิสังขรณ โดยเริ่ม

ตัง้แตป พ.ศ. ๒๓๙๖ เปนตนมาจนสำเรจ็ลงเปนสวนใหญในป พ.ศ. ๒๔๑๑ แลว

เสดจ็สวรรคต รวมเปนเวลาถงึ ๑๕ ป

ในระหวางทำการบูรณะพระเจดียองคนี้ พระองคมีพระวิริยะอุตสาหะ

เปนทีส่ดุ แมกระทัง่การเดนิทาง การจดัหาวสัด ุตลอดจนเทคนคิในดานการกอสราง

นานปัการ มกีารขดุคลองเจดยีบชูา และคลองมหาสวสัดิเ์พือ่ยนระยะทางระหวาง

กรงุเทพฯ กบันครปฐม จางชาวมอญเผาอฐิ เตรยีมไมซากและไมซงุ และโซเหลก็

สำหรบักออฐิแลวลอมรดัฐานและตวัเจดยีใหมัน่คงไมพงัทลายลงอยางตอนแรก

สรางคราวใดที่พระองคเสด็จมาตรวจงานพระองคจะทรงพระราชดำเนินขึ้นไป

บนนัง่ราน ทรงกออฐิดวยพระหตัถทกุครัง้ เสรจ็แลวปลดผาสไบผกูกบัปลายไม

ปกไวตรงบริเวณอิฐที่กอนั้นเปนเครื่องหมายจนแลวเสร็จเปนองคพระเจดีย

ดงัหลกัฐานทีพ่อทราบไดบางดงันี้

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงผนวชเปน

พระภกิษไุดเสรจ็ธดุงคมานมสัการพระปฐมเจดยีทีเ่มอืงนครไชยศรหีลายครัง้ดวย

ทรงเหน็วาเปนมหาเจดยีทีม่ขีนาดใหญกวาเจดยีใด ๆ ทีพ่บในประเทศไทย ลาว

และเขมร ถึงแมจะตั้งอยูในที่รกราง แตก็ยังมีคนเดินทางมานมัสการมิไดขาด

ทรงมพีระราชวนิจิฉยัวา คงจะเปนเจดยีเกาทีท่ำมาหลายครัง้หลายคราว บรเิวณ

เนนิใหญทีเ่ปนกองอฐิพงัลงมา ขดุลกึลงไปสองศอก สามศอก ไดพบอฐิยาวศอกหนึง่

หนาใหญสบิสองนิว้ หนานอยหกนิว้ เปนพืน้อย ูคงเปนองคเจดยีเดมิทีห่กัพงัไป

แลว หลงัจากนัน้จงึมผีศูรทัธาเกลีย่ขึน้มาเปนเกาะ แลวจงึกอเปนพระเจดยีกลม

ขึน้มาอกีคราวหนึง่ ซึง่คงจะมลีกัษณะคลายพระเจดยีในเกาะลงักา ตอมานาน
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วันยอดคงหักลงมาและคงเห็นวาพระเจดียเดิมยอดแหลมสูงไมถาวรมั่นคง

จงึเกลีย่อฐิใหเสมอเพยีงไหลแลวกอองคปรางคตอตัง้ขึน้ไปแทนยอด ชาวบาน

เรยีกพระเจดยีองคนีว้า “พระปทม” และทรงเหน็วาไมถกูตองดวยเคยทอดพระเนตร

ในหนงัสอืเกาเรยีกวา “พระปฐมเจดยี” เปนเจดยีมปีรากฏมากอนพระพทุธบาท

และพระฉายกวาพันป ไมควรทิ้งใหรกรางอยูจึงไดถวายพระพรสมเด็จ

พระเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ตอเมื่อทรงทราบแลว

มีพระราชดำรัสวา “เปนของอยูในปารกจะทำขึ้นก็ไมเห็นประโยชนอันใดนัก”

เมือ่ไดทรงสดบัพระกระแสวาไมโปรดแลวจงึทรงตัง้พระทยัไววาจะทรงสถาปนา

ปฏิสังขรณพระเจดียองคนี้ขึ้นใหจงได

เจาพระยาทพิากรวงศบนัทกึไววา เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา-

เจาอยหูวัเสดจ็ขึน้เถลงิถวลัยราชสมบตัแิลว ไดโปรดเกลาฯ ใหทหารชางในตอ

ตวัอยางพระเจดยีถวาย มลีกัษณะเปนเจดยีทรงกลมไมมฐีานทกัษณิ กอเปน

หนากระดานและชองกระจกขึน้ไปจนถงึบวัถลา จากนัน้เปนลกูแกวสามชัน้จงึ

ตั้งบัวกลมปากระฆัง โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ

(ดศิ บนุนาค) เปนแมกองปฏสิงัขรณ เริม่จบัการถากถางตนไมบนองคพระเจดยี

และถางที่ขุดคลองเจดียบูชา วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๙๖ เกิดปฏิหาริยที่

องคพระปรางค เปนดวงกลมโตเทาผลสมเกลีย้งลอยออกจากซมุคหูาดานทศิ

เหนอืมรีศัมสีวางขึน้ไปเบือ้งบนถงึยอดนภศลู และเบือ้งต่ำถงึชัน้ทกัษณิเดมิแลว

หายไป จับการทำมาเปนปเศษ กอฐานขึ้นไปไดสูงแปดศอก พอถึงวันที่ ๒๕

เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๘ สมเดจ็เจาพระยาบรมมหาประยรุวงศกถ็งึแกพริาลยัลง

จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) เปน

แมกองปฏิสังขรณตอ เจาพระยาทิพากรวงศไดเกลี้ยกลอมใหชาวมอญที่เปน

ทาสและลูกหนี้มาชวยทำอิฐแลวหักคาตัว จางจีนเผาปูนและกอพระเจดีย

จนกระทัง่มคีวามสงูได ๑๐ วา ระหวางวนัที ่๒๓ – ๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๐๐

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงเสด็จมาสักการะและสมโภชพระปฐมเจดีย

โดยขบวนเรือพระที่นั่งสยามอรสุมพล จากพระบรมมหาราชวังเขาคลอง

บางกอกนอยถงึตลิง่ชนัในเวลาค่ำประทบัแรมทีว่ดัไชยพฤกษมาลา รงุเชาเสดจ็

โดยขบวนชางถึงพลับพลาศาลเจาโรงหวด อำเภอนครชัยศรีคืนหนึ่ง รุงขึ้น

จงึเสดจ็โดยขบวนเรอืตามลำแมน้ำนครชยัศรปีระมาณ ๒ กโิลเมตร เพือ่ไปขึน้

อกีฟากหนึง่ ซึง่ใกลกบัปากคลองเจดยีบชูาทีย่งัขดุไมเสรจ็
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แลวจงึเสดจ็โดยขบวนชางเปนระยะทาง ๑๕ กโิลเมตร ถงึพลบัพลาคาย

หลวงดานทศิตะวนัออกขององคพระปฐมเจดยี หรอืพระราชวงัปฐมนคร (ตรงที่

ทำการเทศบาลเมอืงนครปฐมในกาลตอมา) พระองคโปรดใหตัง้เครือ่งสกัการะ

เวลา ๕ โมงเยน็ พระสงฆ ๑๐ รปู เจรญิพระพทุธมนต แลวเสดจ็พระราชดำเนนิ

เวียนประทักษิณ ๑ รอบ แลวจุดดอกไมเพลิงกระทำสักการบูชา และสมโภช

พระเจดยี

การปฏสิงัขรณองคพระปฐมเจดยีไดดำเนนิการเรือ่ยมาเปนเวลาถงึสามปี

กอตัวเจดียขึ้นไปไดสูง ๑๗ วา ๒ ศอก (๓๕ เมตร) ถึงเดือนแปดขึ้น ๑๓ ค่ำ

ตรงกบัวนัที ่๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๐๓ เวลากลางคนืไดยนิเสยีงรองเซง็แซในที่

องคพระฯ เปนทีต่กใจและประหลาดใจของชาวบานมาก รงุขึน้ ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ
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ฝนตกหนกัทัง้กลางวนัและกลางคนื อฐิทีก่อไวหนกัตวัทรดุทลายลงมาโดยรอบ เพราะ

พระเจดียไมมีฐานทักษิณรองรับ จึงตองรื้อออกทำใหมในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.

๒๔๐๓ โปรดเกลาฯ ใหกรมหมืน่บวรรงัสสีรุยิพนัธฯุ และเจาพระยาทพิากรวงศ ออกมา

กอพระฤกษแทนพระองค จากนั้นการปฏิสังขรณพระปฐมเจดียจึงดำเนินตอมาเปน

ลำดบั โดยกำหนดใหมฐีานทกัษณิโดยรอบใหกวางออกมา แลวกอวหิารและระเบยีงคด

เชือ่มใหตดิกนัทัง้สีท่ศิ สามารถเวยีนประทกัษณิรอบพระเจดยีไดทัง้ดานในและดานนอก

ของระเบียงคด สรางหอระฆังดานนอกของระเบียงคดเรียงรายไวถึง ๒๔ หอ และ

ทำบนัไดทางขึน้สฐูานทกัษณิทัง้สีท่ศิดวย

พระราชศรทัธาของรชักาลที ่๕ ตอองคพระปฐมเจดยี

หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวัเสดจ็สวรรคตในวนัที ่๑ ตลุาคม

พ.ศ. ๒๔๑๑ การปฏสิงัขรณทีพ่ระปฐมเจดยีจงึเปนภาระของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอม-

เกลาเจาอยูหัวตอมา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสั่งฝาก

การปฏสิงัขรณพระปฐมเจดยีไวแก พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวัใหทรงรบั

ภาระตอไป

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวัทรงดำเนนิการหลายประการ เชน

๑. การทำพิธียกยอดพระเจดียซึ่งเปนมหาพิชัยมงกุฎขนาดใหญที่พระบาท-

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสรางขึ้นเปนพิเศษสำหรับประดิษฐานเหนืออิศวร

วชัระอกีทหีนึง่ เมือ่วนัที ่๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๓

๒. การประดบักระเบือ้งสสีมแทนกระเบือ้งเกา ทีห่ลดุลวงลง หลงัจากเวลาผาน

มาถงึ พ.ศ. ๒๔๓๘ เปนเวลา ๒๕ ป มกีารสัง่กระเบือ้งจากประเทศจนี ๕๐๐,๐๐๐ แผน

ทยอยสงมาปละ ๒๐๐,๐๐ แผนโดยใชเงินพระคลังขางที่และเงินของหลวงเทานั้น

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชประสงคจะปฏิสังขรณตัว

องคพระปฐมเจดียดวยพระราชทรัพยของพระองคเองและทรัพยของแผนดินเทานั้น

สวนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากองคพระปฐมเจดียสามารถเรี่ยรายบอกบุญบุคคล

ทัว่ไปสรางขึน้ได เชน วหิารประจำทัง้สีท่ศิ วหิารคด หอระฆงั กำแพงแกว เปนตน
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๓. การสรางพระระเบยีงชัน้ลาง “.....ถงึสมยัรชักาลที ่๕ ป พ.ศ. ๒๔๑๒ โปรด

ใหทำพระระเบยีงชัน้นอกรอบองคพระปฐมเจดยีสำหรบัเปนทีพ่กัอาศยัของพวกทีเ่ดนิทาง

ผานมานมัสการพระปฐมเจดีย...” พระระเบียงชั้นนอกนี้หมายถึงพระระเบียงชั้นลางที่

กลาวถงึในเอกสารรายงานของเจาพระยาศรวีไิชยชนนิทร เรือ่งการบรูณะพระปฐมเจดยี

ลงวนัที ่๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ตอนทีก่ลาววา

“ขาพระพทุธเจาไดตรวจดพูระระเบยีงชัน้ลางทรดุโทรมมาก จะซอมแซมอยางใด

ไมได พระเจาบรมวรวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ไดประทานพระดำริไววา ควร

จะเปลีย่นพระระเบยีงชัน้ลางเปนกำแพง ขาพระพทุธเจาเหน็ดวยเกลาฯ วาถาไดเปลีย่น

พระระเบยีงชัน้ลางเปนกำแพงใหรอบทัง้สีด่าน และจดัการปราบพืน้ทีใ่หเรยีบ หรอืจะทำ

สิง่ใดตอไปกย็อมเปนทีส่ะอาดงดงาม” ระเบยีงทัง้หมดทำเปนหองถงึ ๑๕๗ หอง

องคพระปฐมเจดยีสมยัปลายรชักาลที ่๔

ถงึตนรชักาลที ่๕ กอนพธิยีกยอดพระเจดยี

ในวนัที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๓
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๔. ยายเขตสงัฆาวาสวดัพระปฐมเจดยี

ในสมยัรชักาลที ่๔ พระองคมพีระราชปรารภวา พระอโุบสถ พระวหิาร กฏุิ

เสนาสนะของเกาทรุดโทรมมาก จึงประกาศแผพระราชกุศลใหพระบรมวงศานุวงศและ

ขาทูลละอองใหชวยปลูกสรางวัดพระปฐมเจดีย

ในสมยัรชักาลที ่๕ พ.ศ. ๒๔๔๖ (ร.ศ.๑๒๒) โปรดใหยายสงัฆาวาสไปปลกู

ทีถ่นนขวาพระ คอื วดัพระปฐมเจดยีปจจบุนั การยายครัง้นีท้ำในป พ.ศ. ๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔)

มศีาลาการเปรยีญ หอระฆงั หอสวดมนต และกฏุ ิยายเสรจ็ภายในเวลา ๔ ปเศษ ซึง่อาคาร

ดงักลาวเดมิอยทูางแถบทศิเหนอืขององคพระปฐมเจดยี บรเิวณพืน้ดนิหนาพระรวงปจจบุนั

๕. สรางทางรถไฟสายใตผานพระปฐมเจดยี

พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ

ใหสรางทางรถไฟสายใตจาก กรงุเทพฯ – เพชรบรุ ีผานพระปฐมเจดยีทางดานทศิเหนอืหางจาก

พระเจดียประมาณ ๕๐๐ เมตร มีสถานีรถไฟตั้งอยูตรงขามกับวิหารพระประสูติ หรือวิหาร

พระรวงโรจนฤทธิ์ปจจุบัน และหางจากคลองเจดียบูชาประมาณ ๕๐ เมตร ซึ่งขวางอยู

สองฝงคลองมสีะพานสรางดวยไมทอดขาม และมตีลาดขายของอยรูมิคลอง แลวตดัถนนเชือ่ม

ระหวางสถานรีถไปไปยงัวหิารทศิเหนอื เปนการเพิม่ความสะดวกใหแกผมูานมสัการองคพระปฐม

เจดียยิ่งขึ้น

พระราชศรทัธาของรชักาลที ่๖ ตอองคพระปฐมเจดยี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเปนสมเด็จ

พระยพุราช พ.ศ. ๒๔๕๑ เสดจ็ประพาสหวัเมอืงฝายเหนอืไดทอดพระเนตรพระพทุธรปูโบราณ

เปนอนัมาก มพีระพทุธรปูองคหนึง่ทีเ่มอืงศรสีชันาลยัมลีกัษณะงดงามเปนทีต่องพระราชหฤทยั

แตชำรดุมาก ยังคงเหลอือยแูตพระเศยีร พระหตัถขางหนึง่ และพระบาท ซึง่สนันษิฐานไดแน

วาเปนพระพทุธรปูยนืปางหามญาต ิจงึโปรดเกลาฯ ใหอญัเชญิลงมากรงุเทพฯ แลวใหชางปน

กรมศลิปากรสถาปนาขึน้ใหเตม็องค เมือ่ทำหนุเสรจ็แลวพรอมทีจ่ะเททองไดแลวจงึโปรดเกลาฯ

ใหจดัการพธิสีถาปนาพระพทุธรปู ณ วนัที ่๓๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ทีว่ดัพระเชตพุนฯ เมือ่

การหลอแลวเสรจ็ พระมคีวามสงูตัง้แตพระบาทถงึพระเกศ ๑๒ ศอก ๔ นิว้ จากนัน้จงึโปรดเกลาฯ

ใหอญัเชญิไปประดษิฐานไวยงัวหิารพระปฐมเจดยีทางดานทศิเหนอื วนัที ่๒ พฤศจกิายน พ.ศ.

๒๔๕๘ และถวายพระนามวา “พระรวงโรจนฤทธิ ์ศรอีนิทราทติยธรรโมภาส มหาวชริาวธุราช

ปชูนยีบพติร” หลงัจากพระองคโปรดเกลาฯใหสรางพระวหิารโถงดานหนาตอกบัวหิารทศิเหนอื

ของพระปฐมเจดยีขึน้ใหมใน พ.ศ. ๒๔๕๗ เรยีบรอยแลว
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นอกจากนัน้ไดโปรดฯ ใหแกไขพระวหิารหลวงดานทศิตะวนัออกเสยีใหมโดยทะลุ

ผนังวิหารดานที่ประชิดกับฐานทักษิณของเจดียออกเพื่อใหมองเห็นพระพุทธรูป

ประจำองคพระปฐมเจดยีซึง่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวัทรงสรางประดษิฐาน

ไวเหนอืบวัถลาฐานองคพระฯ ตรงกบัแทนบชูาซึง่อยภูายในวหิารนี ้และพระองคยงัโปรด

ใหชางหลวงเขียนภาพผนังเปนตนศรีมหาโพธิ์ดวยสีน้ำมันเหมือนธรรมชาติดานหลัง

พระพุทธรูปปางตรัสรู ผนังดานในเขียนภาพใหเห็นวาองคพระปฐมเจดียนี้มีพระเจดียที่

บรูณะแตละสมยัครอบซอนกนัอยอูยางไร สวนผนงัดานขางซาย ขวา เขยีนภาพเทพชมุนมุ

ดวยวิธีการอยางภาพเขียนของฝรั่ง คือเปนรางกายของชายมีกลามเนื้อตกแตงรางกาย

ดวยเครือ่งทรงเทวดาทีเ่ปนดอกไม
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พ.ศ. ๒๔๖๑ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ

เกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยายมราช

เสนาบด ีกระทรวงนครบาล จดัชางกรมสขุาภบิาล

ในกรงุเทพฯ มาชวยสรางสะพานเจรญิศรทัธาแทน

สะพานไมที่ทอดขามคลองเจดียบูชา ระหวาง

สถานรีถไฟ กบั องคพระปฐมเจดยีดานทศิเหนอื

เพื่อเปนการอุปถัมภพระพุทธศาสนาโดยบริจาค

ทรัพยสวนพระองคจำนวน ๔๙,๕๓๗ บาท ๕๕

สตางค เปนสะพานทีส่รางดวยคอนกรตีหลออยาง

สะพานในกรุงเทพฯ เปนแหงแรกในตางจังหวัด

โดยไมตองใชสิง่ของทีส่ัง่มาจากตางประเทศ ออก

แบบโดยสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัด

ตวิงศ กวาง ๔ วา ยาว ๑๗ วา ๑ ศอก สงูจากระดบั

น้ำ ๓ ศอก ๑ คบื มพีนกัราวสะพานสองขาง มซีมุ

โคมไฟฟาขางละ ๒ ซุม ประดับตกแตงลวดลาย

ปูนปนอยางงดงามตามแบบศิลปะทวารวดีที่

พบมากในเมอืงนครปฐม พรอมกนันัน้ยงัปรบัแตง

บันไดทางขึ้นวิหารพระรวงเปนพญานาคทั้งสอง

แถบ และสรางศาลาปูนซาย ขวา บนลานพัก

เหนื่อยของทางขึ้นบันได เพื่อใหสอดรับกับแบบ

ของสะพานอยางทางเขาสูปราสาทนครวัดของ

เขมร เสรจ็แลวพระองคเสดจ็มาเปนประธานในพธิี

เปดสะพานเจรญิศรทัธา และเสดจ็พระราชดำเนนิ

ขามสะพานเปนปฐมฤกษ เมือ่วนัที ่๑๔ มกราคม

พ.ศ. ๒๔๖๑
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คงจะไมมจีงัหวดัใดในประเทศไทยทีไ่มมเีจดยี เพราะเจดยีเปนสญัลกัษณอยาง

หนึง่ทีช่าวพทุธนยิมสรางขึน้ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๒๘ นกัโบราณคดไีทยไดสำรวจรองรอยของ

เมืองโบราณทั่วประเทศพบวาจังหวัดนครปฐมมีเมืองโบราณสองแหง คือเมืองโบราณ

นครไชยศร ีและเมอืงโบราณกำแพงแสน เมือ่ทำการศกึษาทางภาคพืน้ดนิกพ็บวาทัง้สอง

แหงนี้มีรองรอยของโบราณสถานประเภทเจดียอยูมากมาย โดยเฉพาะเมืองโบราณ

นครไชยศร ีมอีาณาบรเิวณอยรูอบ ๆ พระประโทณเจดยีออกไปดานละ ๑-๒ กโิลเมตร

พระประโทณเจดยีนัน้ตัง้อยกูึง่กลางของเมอืงโบราณนี ้เมือ่ทำการวดัขนาดของเมอืงโดย

ใชคเูมอืงเปนเขตแลวมคีวามยาว ๓,๖๐๐ เมตร ความกวาง ๒,๐๐๐ เมตร คดิเปนเนือ้ที่

การศึกษารูปแบบพระเจดียสำคัญในเมืองนครปฐม
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โดยประมาณไดถึง ๗.๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๘๐๐ ไร นับวาเปนเมืองโบราณสมัย

ทวารวดทีีม่ขีนาดใหญทีส่ดุในประเทศไทย สวนเมอืงโบราณอืน่นัน้สวนใหญมขีนาดเพยีง

๒-๓ ตารางกโิลเมตรเทานัน้ เมอืงกำแพงแสนซึง่อยหูางจากเมอืงนี ้๒๐ กโิลเมตร กม็ขีนาด

ประมาณ ๑ ตารางกโิลเมตรเทานัน้ แตเรือ่งดงักลาวมานีช้าวนครปฐมไมเคยลวงรอูยาง

ละเอียดเชนนี้มากอน ไมเคยเห็นวามีความสำคัญอะไร ทั้งสองเมืองนี้จึงถูกทำลายเสีย

แทบสญูสิน้โดยเฉพาะเมอืงโบราณนครไชยศรนีัน้ถกูทำลายมากทีส่ดุ เดมิเคยมซีากเจดยี

นบัรอยองคกถ็กูชาวบานในบรเิวณนัน้ขนเอาอฐิไปขายแกบรษิทัทีส่รางทางรถไฟสายใต

จนหมด เหลอืเพยีงเจดยีขนาดใหญสององคเทานัน้ คอื พระประโทณเจดยี และจลุประโทณ

เจดยี

สถานภาพของเมอืงโบราณนครไชยศรนีัน้เมือ่ ๑,๕๐๐ ป ทีผ่านมาเคยเปนเมอืง

ทีต่ัง้อยรูมิอาวไทยโบราณ เชนเดยีวกบัเมอืงโบราณอืน่ ๆ ซึง่เปนแหลงชมุชนขนาดใหญ

ทีต่างยอมรบันบัถอืหลกัธรรมคำสอนของพระพทุธเจาทีช่าวอนิเดยีนำมาเผยแพรในแดน

สุวรรณภูมิตั้งแตครั้งพระเจาอโศกมหาราช ราว พ.ศ. ๒๑๘ แลวยึดมั่นตลอดมาจนถึง

ปจจุบัน บางชวงชาวลังกากับชาวสุวรรณภูมิซึ่งเคยไดรับการเผยแพรพุทธศาสนาจาก

อนิเดยีเชนกนันัน้ตางกไ็ปมาหาสแูลกเปลีย่นเรยีนรหูลกัธรรมคำสอนของพระพทุธเจากนั

ไมวารูปแบบของการสรางพระสถูปเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปก็ดี

ทำใหพระเจดยีสมยัแรก ๆ  ของอารยธรรมสมยัทวารวดมีทีัง้แบบของเมอืงอนรุาชปรุะใน

อินเดียใต และแบบของเมืองลังกาของชาวสิงหลแหงเกาะลังกา ดังเชนที่เมืองโบราณ

อทูอง (สพุรรณบรุ)ี เมอืงโบราณนครไชยศร ี(นครปฐม) เมอืงโบราณคบูวั (ราชบรุ)ี และ

ทีน่ครศรธีรรมราช แมแตองคพระเจดยีดัง้เดมิของพระปฐมเจดยีกเ็ชนกนัลวนแตถกูบรูณะ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบออกไปตามสมัยนิยมหรืออิทธิพลของกลุมชนยุคถัดมา ซึ่งอาจ

จะนับถือศาสนาที่ตางกันออกไป เชน พุทธศาสนานิกายมหายาน ฮินดู พราหมณ

เปนตน

ดวยกาลเวลาและความเปลีย่นแปลงทางสงัคมนบัพนัปกย็อมมกีารรงุเรอืงและ

ลมสลายลงเปนธรรมดา บรรดาพระสถปูเจดยีกย็อมปรกัหกัพงัลงทัง้สิน้ นกัวชิาการระบุ

วาเมอืงโบราณนครไชยศร ีเปนเมอืงทีเ่กดิขึน้ในยคุทวารวดทีีม่คีวามใหญโตทีส่ดุ มโีบราณ

สถานและโบราณวตัถฝุมอืชัน้ครจูำนวนมากกวาใครแตกถ็กูทำลายมากกวาใครดวยเชน

กนั มคีวามรงุเรอืงอยใูนระหวาง พ.ศ. ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ ในทีส่ดุกล็มสลายลง และมกีลมุ

ชนยุคใหมเขามาครอบครองทำมาหากินและทำลายจนเหลือแตรองรอยของอดีตอยู

ไมมากนัก
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ภาพถายทางอากาศเมืองนครไชยศรี

ทีม่า : ทวิา ศภุจรรยา และผองศร ีวนาสนิ

โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพทางอากาศ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วดัพระงาม

วดัพระปฐมเจดยี

วดัพระเมรุ

ลำน
้ำบา

งแข
ม

ลำน้ำบางแกว

คูเมือง

วัดเกาะวังไทร

จลุประโทณเจดยีวดัพระประโทณเจดยี

วัดธรรมศาลา

คลองเจดยีบชูา

เมอืงโบราณสมยัทวารวดทีีจ่งัหวดันครปฐม
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เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูเขียน* เริ่มศึกษาความยิ่งใหญของอารยธรรมทวารวดีที่

นครปฐมแลวมคีวามตองการจะเชดิชคูวามยิง่ใหญดงักลาวใหปรากฏในวงการทวารวดี

ใหเดนชดัขึน้กวาเดมิไมเพยีงแตอยใูนเอกสารการวจิยัเทานัน้ เพราะเอกสารและตำราใด ๆ

ทีอ่ยใูนหองสมดุ จะมแีตผตูองการรจูรงิ ๆ เทานัน้จงึจะอาน ทำอยางไรชาวนครปฐมทัว่

ไปจึงจะเห็นความสำคัญของประวัติศาสตรในบานเกดิของตนเองไดอยางงาย ๆ และได

ผลเรว็ทัง้นีเ้พือ่เปนการอนรุกัษ ยบัยัง้การทำลาย และเชดิชเูกยีรตภิมูทิวารวดขีองนครปฐม

ใหโดดเดน ตามหลักฐานที่มีนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศระบุวา ศูนยกลางของ

อาณาจกัรทวารวดอียทูีน่ครปฐม** ดงัคำกลาวของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ

วา “ทวารวดเีปนเรือ่งของประเทศสยาม กอนทีช่นชาตไิทย จะไดปกครองดนิแดนบรเิวณ

นี ้อาณาจกัรทวารวดมีอีาณาเขตในบรเิวณมณฑลกรงุเทพฯ อยธุยา นครไชยศร ีราชบรุี

นครสวรรค พิษณุโลก ปราจีนบุรี และอาจรวมถึงจันทบุรี มีเมืองนครปฐมโบราณเปน

ราชธานี” และ พุทธเจดียสมัยทวารวดีพบมากที่สุดที่เมืองนครปฐม และเชื่อวาไดแบบ

อยางมาจากเมืองมคธราฐ ธาตุเจดียคือพระสถูปขนาดใหญ เชน องคพระปฐมเจดีย

บรโิภคเจดยีคอืตนพระศรมีหาโพธิจ์ากพทุธคยา ธรรมเจดยีคอืจารกึคาถาเยธมมฺา และ

อเุทสกิเจดยีคอืโบราณวตัถทุีส่รางดวยศลิากอนทีจ่ะมคีตกิารสรางพระพทุธรปู อนัไดแก

ธรรมจกัรกวางหมอบ, สถปู, พทุธอาสน เปนตน

ดวยเหตดุงักลาวผเูขยีนจงึไดศกึษาเรือ่งราวทวารวดทีีน่ครปฐมโดยเฉพาะ โดย

เหน็วาจะตองทำเรือ่งยากใหเปนเรือ่งงาย คอืใหรงูายเขาใจเรว็ สิง่ใดทีอ่ยากรจูะตองนำมา

ยอสรปุ และมภีาพประกอบ เชน ทำเปนแผนผงั แผนภมู ิคำอธบิายประกอบภาพดวย

สื่อสมัยใหม เชน แผนภาพสำหรับนิทรรศการ เอกสารประกอบภาพสี่สีเลมบาง ๆ

เหมาะกับการศึกษาเวลาไมมากนัก แผนวีดิทัศน และแผนโปรแกรมนำเสนอขอมูล

(powerpoint) นอกจากนัน้ยงัสนใจซากโบราณสถานพวกเจดยีสำคญั ๆ  สมยัทวารวดใีน

เมอืงนครปฐม โดยทำการคนควาศกึษาขอมลูทีน่กัโบราณคด ีและนกัวชิาการไดบนัทกึ

ไว แลวตอเตมิซากเจดยีเหลานัน้ใหเปนภาพในกระดาษจนสมบรูณเตม็ทัง้องคเสมอืนวา

*ผชูวยศาสตราจารยนกุลู ชมภนูชิ
**สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ. พงศาวดารสยาม. ๒๔๖๘, หนา ๑,



สรรสาระอารยธรรมทวารวดี [123]

เปนพระเจดียองคจริงในสมัยนั้น ๆ บางองคมีประวัติในการสรางและการบูรณะ

เปลี่ยนรูปแบบมาเปนสมัย ๆ ก็ตองสันนิษฐานและจินตนาการใหเปนภาพเจดีย

สมบรูณเตม็ทัง้องคขึน้มา ถงึแมวาวธิกีารเชนนีไ้มเคยมผีใูดกระทำมากอนกต็ามแต

ผเูขยีนกท็ำขึน้มาโดยหวงัวาดกีวาปลอยทิง้ไวอยางไรจดุหมายดงัทีเ่คยเปนมาแลว

จนเจดยีดงักลาวถกูรกุล้ำทำลายลงอยางไรคณุคา แตถาเพิม่คณุคาของซากเจดยี

องคนัน้โดยวาดภาพขึน้จากหลกัฐานตางๆ กอ็าจจะเปนการสรางความสำนกึในการ

รกัษาและหวงแหนขึน้มาแกสาธชุนได พรอมกนันัน้ผเูขยีนยงัไดอธบิายประวตัขิอง

เจดยีเหลานัน้ไวดวยวามคีวามสำคญัอยางไรประกอบภาพทีเ่ขยีนขึน้ เพือ่เนนการ

สรางความเขาใจแกผูไดพบเห็นไดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผูเขียนยังไดสืบหาวามี

ผูใดบางที่ไดเขียนภาพพระเจดียสำคัญเหลานั้นบาง แลวนำมาเสนอใหปรากฎใน

เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักวาดทั้งหลายไดใชจินตนาการ

สรางสรรคภาพจากความคดิทีม่าจากขอมลูหลกัฐานตางๆ

ถึงแมวาวิธีการสรางภาพดังกลาวอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง แต

ผเูขยีนมคีวามตองการทีจ่ะกระตนุใหผรูทูัง้หลายไดคนหาความจรงิกนัตอไปดกีวา

ไมไดทำสิง่ใดใหเปนประโยชนขึน้มาเลย
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สรุปสาระการศึกษาจุลประโทณเจดีย
จุลประโทณเจดียตั้งอยูกลางเมืองโบราณนครไชยศรี สรางขึ้นในสมัยทวารวดี

ปจจบุนัอยหูลงัวทิยาลยัเทคนคินครปฐม หางจากพระประโทณเจดยี ๕๐๐ เมตร เมือ่ พ.ศ.

๒๔๘๒ หลวงบรบิาลบรุภีณัฑ และนายปแอรดปูองต ไดทำการสำรวจขดุคนทำใหทราบวา

ปกติพระเจดียที่มีฐานสี่เหลี่ยมหรือฐานกลมทั่วไปมักมีดานแตละดานหันไปตรงกับทิศ

แตละทศิ แตจลุประโทณเจดยีองคนีก้ลบัหนัมมุไมตรงกบัทศิแตละทศิ นอกจากนัน้ยงัมี

การซอมสรางเปลีย่นแปลงรปูแบบไปตามสมยันยิมถงึสามสมยั คอื

สมยัแรกของการสราง

ฐานเจดยีเปนรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัแตละดานยาวดานละ ๒๓.๕ เมตร สงู ๘๐ ซม.

มีภาพปนดินเผาและภาพปูนปนเรื่องเลาถึงพระพุทธเจาในแตละชาติที่สละชีวิตใหเปน

ทานบารม ีจำนวนดานละ ๑๙ ภาพ กึง่กลางของแตละดานมบีนัไดขึน้ไปดานบนของฐาน

ทกัษณินีไ้ด ราวบนัไดเปนคลายลิน้ออกมาจากปากของสตัว ชัน้ลางของบนัไดเปนรปูฐาน

ครึง่วงกลมและมรีปูปนสงิหนัง่ประดบัอยสูองขางของบนัได บนฐานทกัษณิมฐีานเจดยีรปู

สีเ่หลีย่มจตัรุสัแตละดานยอเกจ็ใหเกดิผนงัตางระดบักนั เปนมขุยืน่ออกมาสามมขุ และ

ยบุเขาไปสอง สำหรบัทำเปนซมุประดษิฐานพระพทุธรปูยนืลอยตวัเปนจำนวนหาองคใน

แตละดาน ทัง้สีด่านรวมเปน ๒๐ องค เหนอืระดบัยอดซมุนีข้ึน้ไปไมไดกลาวถงึไววาเปน

ลักษณะอยางไร

ซากจุลประโทณเจดีย

การสำรวจขุดคนเมื่อ

พ.ศ. ๒๔๘๒
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แผนผงัเจดยีจลุประโทณ ในสมยัที ่๑ และ ๒ ของการสราง

(จากรายงานการขดุแตงของปแอร ดปูองค ตพีมิพใน พ.ศ. ๒๕๐๒)



[126] สรรสาระอารยธรรมทวารวดี

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๔ นกัโบราณคดไีดใหทวพีร ทองคำใบ นกัเขยีนแสตมปฝมอืดขีอง

เมืองไทย เขียนภาพสามมิติของรูปทรงเจดียจุลประโทณสมัยแรก จากขอมูลซึ่งได

จากรายงานการขดุคนของหลวงบรบิาลบรุภีณัฑ และศาสตราจารยปแอร ดปูองตใหเปน

รูปธรรมเพื่อสรางภาพสามมิติขึ้นตามคำรายงานจากตัวอักษรนั้นซึ่งเปนเจดียที่ยัง

ไมพบหลักฐานวาสวนบนที่ขาดหายไปนั้นเปนลักษณะอยางไรในที่สุดนักโบราณคดีและ

นกัวชิาการคงสนันษิฐานวาเปนเจดยีทรงกลมยอดคลายฉตัรหรอืทรงลงักากลม จงึมอบให

นกัเขยีน เขยีนขึน้ดงัทีเ่หน็นี้

ผูเขียนไดนำภาพจุลประโทณเจดียสมัยที่

๑ ซึง่ ทวพีร ทองคำใบ เขยีนนัน้ลงพมิพในเอกสาร

เผยแพรชือ่ “ทวารวด ีศรนีครปฐม” ของสภาวฒันธรรม

จังหวัดนครปฐม จัดพิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให

ชาวนครปฐมทัว่ไปทราบ

นอกจาก ทวีพร ทองคำใบ แลว

ยงัมภีาพสนันษิฐานจลุประโทณเจดยีสมยั

ที่หนึ่งอีกผูหนึ่งคือ ผูชวยศาสตราจารย

จลุทศัน พยาฆรานนท เขยีนไวเปนลายเสน

อีกแบบหนี่งดวย
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สมัยที่สองของการสราง

อษุา งวนเพยีรภาค หวัหนาพพิธิภณัฑสถานแหงชาตพิระปฐมเจดยีไดเขยีน

บทความลงในหนงัสอืประวตัวิดัพระประโทณเจดยีวรวหิาร องคพระประโทณเจดยี

และจลุประโทณเจดยีวา

“ศาสตราจารยปแอร ดปูองต เสนอไวในรายงานการขดุคนเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒-

๒๔๘๓ วามกีารเปลีย่นแปลงรปูรางพระเจดยีไปโดยการสรางลานประทกัษณิซอน

ทับของเดิมใหสูงขึ้นจนเสมอฐานซุมประดิษฐานพระพุทธรูป มีขนาดเทาเดิม แต

บันไดทางขึ้นลานทักษิณของเดิมยังอยูเหมือนเดิมจึงไมสามารถใชบันไดนี้ขึ้นไป

บนลานทกัษณิใหมได

การสรางเสรมิสมยัทีส่องนี ้นกัโบราณคดหีลายทานตางกส็นันษิฐานกนัไป

วาสวนทีเ่ลยฐานดงักลาวนีข้ึน้ไป จะมลีกัษณะอยางไร ในทีส่ดุผชูวยศาสตราจารย

จุลทัศน พยาฆรานนท ไดนำขอสันนิษฐานเหลานั้นมาเขียนเปนภาพโครงรางขึ้น

เฉพาะดานหนาดานหนีง่วามรีปูรางทัง้หมดอยางไร ไดเขยีนเปนภาพลายเสนขึน้ตาม

ขอมลูการขดุคนเบือ้งตนของปแอร ดปูองต และไดตอเตมิสวนองคเจดยีสมยัทีส่องนี้

ใหมคีวามสมบรูณ ดงัภาพจนิตนาการขางลางนี้
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เพื่อใหเห็นภาพจุลประโทณเจดีย สมัยที่สองของ ผูชวยศาสตราจารย

จลุทศัน พยาฆรานนท เปนจรงิขึน้ ผเูขยีนจงึไดเขยีนภาพจากรปูดานใหเปนภาพสาม

มติขิึน้ ดงัภาพขางลางนี้

สถูปสมัยทวารวดี ระยะที่ ๒ ของผู เขียนจากขอมูลรูปดานของผูชวย

ศาสตราจารยจลุทศัน พยาฆรานนท สนันษิฐานวา จลุประโทณเจดียที่ซอมสรางใน

สมยัที ่๒ นาจะเปนแบบเดยีวกบัสถปูสมยัทวารวด ีระยะที ่๒ ดวย
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สมัยที่สามของการสราง

ศาสตราจารยปแอร ดูปองต รายงานการขุดคนสำรวจวา ในการเสริมสราง

จลุประโทณเจดยีครัง้สดุทายนัน้ เปนการสรางลานประทกัษณิขึน้ใหมมแีผนผงัรปูสีเ่หลีย่ม

ยอเกจ็ครอบทบัลานประทกัษณิและบนัไดทางขึน้ซึง่สรางไวในสมยัทีส่อง ลานประทกัษณิ

ทีส่รางขึน้ใหมนีม้ ี๒ ชัน้ บนมมุทัง้สีข่องลานประทกัษณิชัน้บนประดบัดวยเจดยีทรงกลม

มมุละองค ไมมบีนัไดทางขึน้สลูานประทกัษณิเลย นอกจากนีก้ารสรางเสรมิครัง้นีย้งัได

เปลีย่นแปลงสวนบนโดยการปนปนูพอกทบัพระพทุธรปูในซมุจากพระพทุธรปูยนื ๕ องค

เปลี่ยนเปนพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท (สามองค) และพระพุทธรูปนาคปรก

(สององค) สลบักนัไป

สถูปสมัยทวารวดี ระยะที่ ๓ ของผูชวยศาสตราจารยจุลทัศน พยาฆรานนท สันนิษฐานวา

จลุประโทณเจดยีทีซ่อมสรางในสมยัทีส่ามนาจะมรีปูรางเชนเดยีวกบัสถปูสมยัทวารวด ีระยะที ่๓ นีด้วย

อยางไรก็ตามเปนที่นาเสียดายที่วาเจดียจุลประโทณนี้ไดพบเพียงสวนฐานเทานั้น สวนยอดได

ปรกัหกัพงัไปหมดแลว จงึไมอาจทราบไดวาลกัษณะสมบรูณขององคเจดยีเปนอยางไร แตเทาทีพ่บหลกัฐาน

เพยีงฐานชัน้ลางชัน้เดยีวนี ้ศาสตราจารยปแอร ดปูองต ผทูำการขดุคนครัง้แรกไดเปรยีบเทยีบกบัลกัษณะ

ของเจดยีซึง่สรางในสมยัหลงัลงมาอนัไดแก รตันเจดยี ทีว่ดักกูดุ จงัหวดัลำพนู และเจดยีสีเ่หลีย่มใกลเมอืง

เชยีงใหม และสนันษิฐานวา สวนบนของจลุประโทณนาจะมลีกัษณะเชนเดยีวกบัเจดยีทัง้สององคนัน้ คอื

มีลักษณะเปนฐานสี่เหลี่ยมซอนลดหลั่นกันขึ้นไปอีกสี่ชั้น แตละดานของแตละชั้นประดับดวยซุม

ประดษิฐานพระพทุธรปูเชนเดยีวกบัฐานชัน้แรกทีพ่บนัน่เอง
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ผเูขยีนมคีวามเหน็วาเมือ่ ศาสตราจารยปแอร ดปูองตใหทศันะวารปูแบบของ

จลุประโทณเจดยี สมยัหลงัหรอืสมยัทีส่ามของการสรางนาจะเหมอืนกบั รตันเจดยี ที่

วดักกูดุ จงัหวดัลำพนู ซึง่เปนเจดยีทรงปราสาทหาชัน้ คงเปนไปไดมากเพราะ ซากของ

จลุประโทณเจดยีทีพ่บเมือ่ป ๒๔๘๒ นัน้ พบเพยีงฐานและซมุพระพทุธรปู ชัน้ลางชัน้

เดยีวเทานัน้ ความจรงิควรมอีกี ๔ ชัน้ แลวจงึมยีอด ไมมเีจดยีองคไหนในสมยันัน้ทีจ่ะมี

พระพุทธรูปหาซุมเรียงกันเพียงแถวลางชั้นเดียวเทานั้น จึงคิดจินตนาการใหมีซุม

ประดษิฐานพระพทุธรปูเพิม่ขึน้ไปอกี ๔ ชัน้ แลวจงึมยีอด เปนภาพสามมติิคลายของ

จรงิขึน้มาอยางเจดยีกกูดุแตสวนยอดเจดยีนัน้ไมเปนอยางยอดของเจดยีกกูดุ เพราะยงั

ไมมใีครทราบวายอดเจดยีกกูดุเปนแบบใดซึง่หกัหายไปนานแลว เพือ่ใหรปูแบบลงตวั

จงึใชดอกบวัตมูมาตอเตมิเปนยอด นบัเปนจนิตนาการใหม เพือ่ใชนำเสนอไปพลางกอน

จนกวาจะมีผูคนพบความจริงวาเปนอยางไร
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เจดียองคนี้ ชาวบานเรียก กูกูด หมายถึง เจดียที่มียอดหักหายไป

สรางในอาณาจกัรหรภิญุไชย เปนเจดยีทรงปราสาทหาชัน้ แตละชัน้ประดบั

ดวยพระพทุธรปูยนื ชัน้ละ ๑๒ องค แบบผสมระหวางทวารวดแีละอทูอง อายุ

ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เหนือชั้นสุดทายเปนลักษณะกลีบบัวรองรับผา

อุตราสงค (ผาจีวรสำหรับหมของพระสงฆ) ซอนกันหลายชั้น แตสวนยอด

นอกเหนอืจากนัน้ไมแจงวาเปนสิง่ใด เพราะหกัหายไป

เจดยีจามเทว ีลำพนู (กกูดู)
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สรุปสาระการศึกษาพระเมรุเจดีย

โบราณสถานวัดพระเมรุหรือ

พระเมรเุจดยี ตัง้อยทูีท่างทศิใตขององค

พระปฐมเจดยีออกไปประมาณ ๑ กโิลเมตร

รมิถนนเพชรเกษมสาย เลีย่งเมอืงจงัหวดั

นครปฐมไปสูภาคใตของประเทศไทย

ผูเขียนเริ่มศึกษารายงานการขุดคนโบราณสถานพระเมรุเจดียของ

ศาสตราจารยปแอร ดปูองต และหลวงบรบิาลบรุภีณัฑแลวเหน็ถงึความยิง่ใหญของ

พระเมรุเจดียมาก มีความคิดวาถาสามารถสรางเปนภาพเจดียขึ้นมาก็จะทำให

เขาใจงาย และเห็นความสำคัญของโบราณสถานแหงนี้มากขึ้น อันเปนทางหนึ่งที่

จะทำใหเกดิการอนรุกัษสิง่ด ีๆ ในจงัหวดันครปฐมแหงนีไ้ด โดยเฉพาะอารยธรรม

สมัยทวารวดีดานโบราณสถานและโบราณวัตถุ ซ่ึงเปนตนเหตุของการเกิด

องคพระปฐมเจดยีทีเ่หน็ในปจจบุนันี้

ขอมลูจากการขดุคนพระเมรเุจดยีของศาสตราจารยปแอร ดปูองตเปนภาพ

แผนผังที่เขียนขึ้นตามความเปนจริงเทาที่พบนอกจากนั้นเปนคำบรรยายดวย

ตัวอักษรใหเห็นภาพตามที่ตาเห็นซึ่งตองจินตนาการใหเปนภาพเอาเอง ในสวนนี้

ผเูขยีนไดพยายามถายทอดคำบรรยายจากอกัษรใหเปนภาพขึน้แตละตอน ๆ เพือ่

ใหผสูนใจรวูารปูรางพระเมรเุจดยีนัน้มลีกัษณะอยางไรงายขึน้เทานัน้ มไิดหมายความ

วาภาพที่ถายทอดออกมานั้นเปนความจริงโดยสมบูรณที่สุดแลว แตใหเขาใจวา

ผลงานนี้เปนความจริงเพียงระดับหนึ่งเทานั้นคงตองมีผูรูทานอื่นนำเสนอเรื่อง

ดังกลาวนี้ตอไปอีกในอนาคต

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ และนายปแอร ดูปองต ทำการ

สำรวจขดุคนแลวเขยีนรายงานทำใหทราบถงึรปูรางไดบางระดบัหนึง่
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แผนผงัพืน้ระดบัฐาน พระสถปูวดัพระเมร ุอำเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม

(ขดุแตงโดยกองโบราณคด ีกรมศลิปากร เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๒)

เขาใจวาสรางในสมัยทวารวดี
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ภาพแผนผงัฐานของเจดยี วดัพระเมรุ

แสดงใหเห็นฐานเดิมและการขยายฐานออกไป
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“ไดพบทางเขาสถปู ๔ ทาง ทำเปนมขุยืน่ออกมาทัง้ ๔ ทศิ ฐานเปนสีเ่หลีย่ม

มีกออิฐเปนรูปครึ่งวงกลมบนฐานนี้ และตอจากครึ่งวงกลมไปเปนบันไดลาดนอย ๆ

ทำสงูขึน้ไปหาสถปูในระหวางทางเขาทัง้ ๔ ทศิ คงทำเปนซมุโคปรุะมหีลงัคาเพือ่กนัฝน

แตคงไมกอผนงัทบึอยางคตทีอ่งคสถปูใหญ คงทำแตหลงัคาแลววางเสาตนใหญ ๆ  รบั

เปนระยะ ๆ  ไป เพราะเทาทีข่ดุพบทางทศิตะวนัตกนัน้มหีลมุตามแนวทางขึน้ตรงไปยงั

สถปูหลายหลมุ ซึง่หลมุเหลานีไ้ดกออฐิไวอยางเรยีบรอย ซึง่ไมนาเชือ่วาจะเปนรอยลกั

ขดุใหม คงเปนหลมุมาแตเดมิเปนแน”

คำรายงานของกรมศลิปากร สวนหนึง่ในการขดุคนสำรวจพระเมรเุจดยี
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“ตอจากตวัสถปูออกมาเปนเจดยีบริวารอยตูรงมมุทัง้ ๔ มมุ มมุเจดยีทำเปน

เหลีย่มยออยางแบบไมสบิสอง ทีเ่จดยีทำเปนฐานรปูครึง่วงกลมตดิตัง้ไวตรงรมิดาน

นอกทีส่ดุ ๒ ดานดวยกนั รวมเจดยี ๔ องคมฐีานรปูครึง่วงกลม ๘ ฐาน ฐานเหลานี้

แตเดมิคงปนสงิโตตดิไวขาง ๆ ฐานละ ๒ ตวั เพราะยงัพบซากเหลอือยทูางดานทศิ

ตะวนัตกเฉยีงเหนอื ๒ ตวั (แตเวลานีไ้ดถกูทำลายไปเสยีแลว) ฐานเหลานีค้งจะเปน

ฐานสำหรบัวางเครือ่งบชูาพระสถปู หรอืมฉิะนัน้กค็งจะเปนทีร่องฐานพระปนูปนองค

ใหญ ๆ ซึง่ปนตดิไวกบัซมุเจดยี เพราะไดพบพระองัศา (ไหล) ปนูปน และกลบีบวั

ใหญ ๆ ซึง่แสดงวาไดปนบวัรองฐานพระพทุธรปู แตขอนีเ้ปนแตสนันษิฐานเทานัน้”

พระพุทธศิลาขาว

องคที ่๑

ประดิษฐานเปน

พระประธานใน

พระอุโบสถ

วัดพระปฐมเจดียฯ

จังหวัดนครปฐม

พระพุทธศิลาขาว

องคที ่๓

ประดิษฐานใน

พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติพระนคร

กรุงเทพฯ

พระพุทธศิลาขาว

องคที ่๒

ประดิษฐานดาน

ทิศใตองคพระปฐมเจดียฯ

พระพุทธศิลาขาว

องคที ่๔

ประดิษฐานใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

เจาสามพระยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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จากขอความบรรยายลักษณะของเจดียวัดพระเมรุ ดังกลาว จึงอาจสรุปไดวา

เจดยีวดัพระเมร ุผสูรางคอืพระยาพาลบีดชียั เจาเมอืงองคสดุทายแหงเมอืง “นครไชยศรี”

(พ.ศ. ๑๒๓๔-๑๒๔๔) สรางในศตวรรษที ่๑๒ สมยัทวารวด ีสรางเพือ่ถวายเปนพทุธบชูา

อันยิ่งใหญ หลังจากที่ไดกระทำปตุฆาตโดยมิไดตั้งใจ โดยสรางพระพุทธรูปยืน ๑ องค

พระพทุธรปูนัง่ปางประทานธรรม ๔ องค ดวยหนิปนู (Quartzite) ขนาดใหญ ๓ เทาของ

คนจริง ประดิษฐานรอบฐานเจดียทั้งสี่ทิศ ภายในเจดียบรรจุพระบรมธาตุ ๑๐๐ องค

พรอมแกวมณีอันมีคายิ่ง

รูปแบบของเจดียเปนเจดียทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง เปนผนังอยางวิหาร

ประดษิฐานพระพทุธรปูนัง่ภายในซมุมขุทศิละ ๑ องค พรอมกนันัน้ยงัทำหลงัคาและผนงั

คลมุ พระพทุธรปูโดยรอบ ใหเปนทางเดนิทกัษณิาวตัรรอบเจดยีได องคเจดยีตัง้อยเูหนอื

หลังคาวิหารนี้ขึ้นไปจนถึงยอดแหลมเปนดอกบัวตูม ที่ฐานชั้นลางหางออกไปมีเจดีย

เหลีย่มยอมมุขนาดเลก็ตัง้อย ูปลายมมุฐานของเจดยี ๔ องค มมุละ ๑ องค เปนเจดยี

บรวิาร ตวัเจดยีทัง้ ๕ องคบดุวยโลหะดัง่ทอง หนาพระพทุธรปูนัง่ชัน้ลาง เปนซมุมขุขยาย

ออกไปทัง้ ๔ ทศิ เชือ่มตอกบัซมุชัน้ใน มหีลงัคากนัแดดฝนแตไมมผีนงั ในระยะตอมาจงึ

ทำผนังและหลังคาโดยรอบฐานชั้นนอกทำบันไดทางเขาไปสูพระพุทธรูปทั้ง ๔ องค

ยกเจดยีบรวิารขึน้ไปอยเูหนอืหลงัคา แลวทำบนัไดเขาไปยงัเจดยีบรวิารไดดวย

ถาเขียนเปนภาพขึ้นตามที่ดังกลาวนี้ประการหนึ่ง และถานำขอมูลที่วา เจดีย

วดัพระเมรนุีม้รีปูรางอยางเดยีวกบั อานนัทเจดยีของพกุาม เนือ่งดวยพกุามมามอีำนาจ

เหนอืดนิแดนแถบภาคกลางตอนลางของไทย ในราวศตวรรษที ่๑๖ พกุามอาจนำแบบ

เจดยีองคนีไ้ปสราง อกีประการหนึง่ เจดยีองคนีก้น็าทีจ่ะมกีารสรางเสรมิใหสงูใหญกวาเดมิ

ดงัภาพทีไ่ดจนิตนาการไว
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เจดยีวดัพระเมรรุปูรางครัง้สดุทายทีพ่กุามเอาแบบอยางไป กน็า

จะเปนลกัษณะดงัภาพทีจ่นิตนาการไวนี ้กลาวคอืมเีจดยีขนาดเลก็

ประดับลอมรอบอยูทั่วไป



สรรสาระอารยธรรมทวารวดี [139]

รปูดานววิ เจาะใหเหน็ภายในองคเจดยี วดัพระเมรุ

รูปผาใหเห็นภายใน
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สรุปสาระการศึกษาพระประโทณเจดีย
พระประโทณเจดยีเปนเจดยีสมยัทวารวด ีเชนเดยีวกบัองคพระปฐมเจดยี ตัง้อยู

กลางเมอืงโบราณนครไชยศร ีอำเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม รมิถนนเพชรเกษมปจจบุนั

มปีระวตัวิา ครัง้ทีพ่ระเจาอโศกมหาราช ราวพทุธศตวรรษที ่๓ สนันษิฐานกนัวาคงมพีวก

พราหมณในตระกูลโทณพราหมณติดตามมาดวยพรอมกับมีทะนานทองที่เคยใชตวง

พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจาเพือ่แบงใหเจาเมอืงตาง ๆ ๘ เมอืงมาดวย เมือ่มา

ยงัสวุรรณภมูแิลวจงึกอเปนเรอืนหนิรกัษาไวสำหรบัสกัการบชูาใกลบานของพวกตนเอง

เมือ่ประมาณ พ.ศ. ๑๑๓๓ ทาวศรสีทิธชิยัพรหมเทพไดมาสรางเมอืงนครไชยศรขีึน้ตรง

บรเิวณทีม่ตีระกลูพราหมณดงักลาวอาศยัอย ูมขีนาดของเมอืงใหญถงึ ๓๘๐๐ ไร มคีนู้ำ

ลอมรอบยาวถงึ ๑๐ กโิลเมตร โดยมเีรอืนหนิของโทณพราหมณอยกูึง่กลางเมอืง วนัหนึง่

เจาเมืองประสงคจะเอาทะนานทองนั้นไปแลกกับพระบรมสารีริกธาตุกับกษัตริยเมือง

ลังกา เพื่อนำมาบรรจุไวที่องคพระเจดียองคหนึ่งที่อยูนอกเมือง (พระปฐมเจดีย) แต

พราหมณไมยอมให จงึทำการบงัคบัเอาดวยกำลงัทีเ่หนอืกวาแลวใหพราหมณเหลานัน้

ไปอยเูสยีทีเ่มอืงลพบรุ ีครัน้ถงึ พ.ศ. ๑๑๙๙ พระเจากากวรรณดสิ เจาเมอืงละโว (ลพบรุ)ี

จงึมาสรางพระเจดยีครอบเรอืนหนินัน้ไว แลวขนานนามวา “โทณเจดยี” มขีนาดใหญใกล

เคียงกับพระปฐมเจดียในสมัยเดียวกัน และภายหลังพระเจดียทั้งสององคนี้ก็ไดมีผูมา

บรูณะสวนยอดใหเปนพระปรางค เชน เดยีวกนั ดงัทีร่ชักาลที ่๔ ทรงพบอดตีพระปฐมเจดยี

อยทูามกลางปารกเมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๖ นัน่เอง คอืมสีภาพเปนซากของฐานเจดยีรปูสีเ่หลีย่ม

มอีงคเจดยีทีม่ยีอดเปนปรางคสรางซอนทบัขึน้ไปอกีทหีนึง่ มคีวามสงูจากพืน้ดนิ ๒๐ เมตร

และตอจากนั้นจึงมีการกอกำแพงซีเมนตลอมรอบซากฐานเจดียไวปองกันการพังทลาย

ของเจดียเพิ่มขึ้น พรอมกับโบกปูนทับซากฐานเจดียไวทั้งหมดและทำใหมีทางเดิน

ประทักษิณรอบองคพระปรางคที่กอขึ้นใหมได

ภายหลังจากมีการสถาปนาวัดพระประโทณเจดียขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ แลว

วดัพระประโทณเจดยีมเีนือ้ทีถ่งึ ๑๒๐ ไร ๓ งาน ๑๒ ตารางวา องคพระเจดยีจงึอยใูน

ความดแูลของเจาอาวาสวดัแตละสมยั มกีารสรางศาสนสถาน เชน โบสถ วหิาร ศาลา

การเปรียญ กุฎิสงฆ ฯลฯ นอกจากนั้นยังอนุญาตใหทางราชการใชที่ดินเปนที่ตั้งของ

โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา วทิยาลยัเทคนคินครปฐม และสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

อีกดวย
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พระประโทณเจดีย เดิมเปนศาสนสถานกลางเมืองโบราณนครปฐม

ลกัษณะของเจดยีคลายกบัรปูแบบเดมิของพระปฐมเจดยี แตไดมกีารปรบัฐาน

และเพิ่มยอดปรางค

วดัพระเมรุ

จลุประโทณเจดยี
พระประโทณเจดยี

วัดธรรมศาลา

คลองเจดยีบชูา

ถน
น
พ
ระ
ป
ระ
โท
ณ

-บ
าน

แพ
ว

วดัพระงาม

องคพระปฐมเจดีย

คลองเจดยีบชูา

ทางรถไฟสายใต

เนนิพระเจดยี

เมืองนครไชยศรี
แผนผังเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่จังหวัดนครปฐม
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เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมศิลปากรไดทำ

การบูรณะองคพระประโทณเจดียใหม โดยทำการ

กะเทาะปนูทีห่มุฐานเจดยีออกไปเหลอืแตองคเจดยี

ทีเ่ปนสวนทีส่รางขึน้ทบัซอนกบัฐานของเจดยีดัง้เดมิ

ปรากฏวาพบผวิของพระเจดยีองคดัง้เดมิจำนวนมาก

เปนอฐิดนิเผาสมยัทวารวด ีซึง่บางสวนมกีารโบกปนู

ตกแตงผวิเปนลวดลาย แตกห็ลดุออกไปเกอืบทัง้หมด

เพราะผานกาลเวลามานานและยอดเดมิพงัทลายลง

ทีเ่หน็เปนของพระปรางคปจจบุนันีเ้พราะมกีารสราง

เจดยียอดปรางคทบัซอนของเดมิไว และในการบรูณะ

ครัง้นีก้รมศลิปากรกย็งัคงรกัษาเจดยียอดปรางคนีไ้ว

อยางเดมิ แตไดขดุดนิบรเิวณรอบ ๆ  ฐานเดมิออกไป

ลกึถงึ ๒ เมตร มฐีานของเจดยีขนาดเลก็อยทูีม่มุเจดยี

ทัง้ ๔ มมุ มมุละ ๑ องค สวนกำแพงคอนกรตีทีเ่คย

ลอมฐานเจดียไวกันเจดียทลายลงมานั้น ทางกรม

ศิลปากรยังมิไดรื้อออกปลอยใหเปนทางเดินสูงจาก

พื้นดิน ๒ เมตร รอบฐานเจดียอยางเดิม เปนที่นา

เสียดายวา กรมศิลปากรมิไดบูรณะยอดปรางค

เสียใหม เพราะลวดลายของยอดปรางคถูกโบกปูน

ทบัไวปองกนัการผพุงัไวนานแลว จงึเปนเพยีงแตทา

สขีาวทบัไปหมดเทานัน้ ถากรมศลิปากรสามารถรไูด

วาสวนยอดของเจดียสมัยทวารวดีทำนองนี้เปน

อยางไร แลวซอมบรูณะใหเตม็ทัง้องคกน็าจะเปนสิง่ที่

ควรทำได เพราะชาวพุทธปจจุบันไมเคยลวงรูวา

พระเจดียสมัยทวารวดีนั้นเปนอยางไร ถาพระเจดีย

ดังกลาวมีความสมบูรณสวยงามดังที่นักวิชาการ

คาดหวังกัน ความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาของ

คนปจจบุนักอ็าจจะมเีพิม่ขึน้ และเปนแรงผลกัดนัให

มีกำลังใจในการดูแลรักษาสมบัติโบราณทั้งหลาย

มากกวาทีค่วรจะเปนเชนปจจบุนั
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สรุปสาระการศึกษาพระปฐมเจดีย
เมื่อครั้งที่ชาวอินเดียเผยแผพระพุทธศาสนามายังสุวรรณภูมิบริเวณอาวไทย

โบราณ สมยัพระเจาอโศกมหาราช ราว พ.ศ. ๒๑๘ นัน้ คงมกีารสรางสถปูบรรจพุระบรม

สารรีกิธาตขุองพระพทุธเจาไวเปนพทุธานสุรณสำหรบักราบไหวบชูา สนันษิฐานวาสถปู

นาจะมีรูปรางเปนอยางเดียวกับสถูปเจดียที่นิยมสรางกันในอินเดียสมัยนั้น นักวิชาการ

ระบวุาเปนแบบสถปูอยางเดยีวกบัสถปูทีเ่มอืงสาญจ ิบางทานวาเหมอืนกบัสถปูารามที่

กรงุอนรุาธบรุใีนประเทศลงักา* สถปูองคนีด้ำรงอยเูปนระยะเวลาประมาณเจด็รอยกวา

ป คงมสีภาพทรดุโทรมและอาจจะมกีารบรูณะขึน้ใหมในราว พ.ศ. ๑๐๐๐

การบรูณะสถปูขึน้มาใหมสนันษิฐานวากน็าจะเปนรปูแบบใหมทีส่งัคมของชาว

พทุธสมยันัน้นยิมทำกนั ซึง่ในสมยั พ.ศ. ๑๐๐๐ เปนตนมานัน้ทีป่ระเทศลงักาและสยาม

ตางกน็บัถอืพทุธศาสนาเชนกนั สถปูเจดยีแบบลงักาทรงกลมเปนทีน่ยิมกนัในสมยันัน้มี

การสรางกนัขึน้ทัง้ในลงักาและไทย ฉะนัน้พระปฐมเจดยีในชวง พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๕๐๐ กน็า

จะมรีปูรางเปนแบบลงักากลมยอดแหลมดงัทีเ่หน็กนัทีเ่มอืงโบราณอทูอง นครศรธีรรมราช

และเมอืงโบราณคบูวั ซึง่ตรงกบัชวงสมยัอารยธรรมทวารวดนีัน่เอง แตในสมยัเดยีวกนัรปู

แบบของเจดยีทรงลงักานัน้มทีัง้เปนฐานกลม ฐานแปดเหลีย่ม และฐานสีเ่หลีย่ม แบบยอ

เกจ็ซึง่เปนพฒันาการของศลิปะไปตามสมยัลมุาถงึสมยักรงุสโุขทยัเปนราชธานขีองไทย

สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีฯ ผูมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากไดมา

พบพระเจดยีทรงลงักายคุทวารวดยีอดพงัทลายลง จงึไดทำการบรูณะเสยีใหมใหมยีอด

เปนพระปรางคอยางทีน่ยิมกนัในสโุขทยัสมยันัน้ ราว พ.ศ. ๑๕๐๐ เปนตนมา และดำรง

อยตูอมาจนถงึ พ.ศ. ๒๐๐๐ จนเขาสสูมยัอยธุยา ชาวกรงุศรอียธุยาและชาวไทยในภาค

กลางเรยีกพระปฐมเจดยีนีว้า “มหาธาตหุลวง” วนัเพญ็กลางเดอืนสบิสองของทกุป เปน

ฤดทูีม่กีารนมสัการพระบรมสารรีกิธาตเุปนงานใหญครัง้หนึง่ ชาวพทุธในบรเิวณใกลเคยีง

จะมารวมพิธีกันเสมอมาไมมีวางเวน ถึงแมการเดินทางมาจะอาศัยแตเพียงเรือ เกวียน

และการเดนิเทาเปนระยะทางนบัสิบกโิลเมตรกต็าม

ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวในราชวงศจักรีขึ้นครองราชย

เปนพระมหากษตัรยิพระองคที ่๔ แหงกรงุรตันโกสนิทรแลว พ.ศ. ๒๔๐๐ พระองคทรง

ทำการบรูณะพระมหาธาตหุลวงยอดปรางคดงักลาวนัน้เสยีใหมใหมขีนาดสงูใหญขึน้หมุ

* ตามดูตนฉบับไดจาก จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔ เลขที่ ๘๔/๑
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องคดั้งเดิมทุกสมัยไวทั้งหมด โดยใหชางหลวงออกแบบใหเปนพระเจดียทรงลังกากลม

ยอดแหลมมีความสูงจากพื้นดิน ๑๒๐.๔๕ เมตร ดวยอิฐและปูนซีเมนต ที่ฐานทักษิณ

สำหรับเดินเวียนประทักษิณรอบองคเจดียสรางวิหารคดใหเชื่อมกับวิหารประดิษฐาน

พระพทุธรปูทิศละ ๑ ปาง คอืปางประสตูใินวหิารทศิเหนอื ปางตรสัรใูนวหิารทศิตะวนัออก

ปางปรินิพพานเปนพระปางไสยาสนในวิหารทิศตะวันตก และปางปฐมเทศนาในวิหาร

ทิศใต เสร็จแลวใหเรียกพระเจดียองคนี้วา “พระปฐมเจดีย” นอกจากนั้นยังจำลอง

พระเจดยีทีพ่ระองคทรงพบกอนบรูณะ ซึง่มยีอดเปนปรางคไวทางทศิใตเปนทีร่ะลกึดวย

มคีนจำนวนนอยทีจ่ะรวูาพระปฐมเจดยีองคเดมินัน้เปนอยางไร เนือ่งจากผเูขยีน

(นกุลู ชมภนูชิ, ๒๕๔๔) ตองการทราบขอมลูดงักลาว เมือ่ครัง้ทีซ่อมองคพระปฐมเจดยี

ครัง้ใหญ โดยกรมโยธาธกิาร ไดมโีอกาสขึน้บนัไดลงิดานทศิใตขึน้ไปถงึชองใบโพธิ ์เมือ่

ถงึใบโพธิต์องกมศรีษะเลก็นอย และเดนิเขาไปประมาณ ๓ เมตร จะถงึทีว่างโลง สามารถ

เดนิรอบแกนกลางขององคพระฯ ซึง่เปนผนงัอฐิ และปนูฉาบปะปนกนั ไมเปนรปูรางและ
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ลวดลายทีช่ดัเจนอะไรนกั เขาใจวานัน่คอืสวนยอดของพระปรางค ซึง่เปนปลยีอดของ

เจดียซึ่งบูรณะเมื่อครั้งอโยธยา ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๘๐๐ ที่วางดังกลาวกวาง

ประมาณ ๑๕๐ ซม. สงูขึน้ไป ประมาณ ๔ เมตร มเีสาวางขวางยดึระหวางผนงัดาน

ใน และดานนอก สงูเหนอืหวัแคมอืเอือ้มเกอืบถงึทัง้ ๔ ทศิ ทางเดนิระหวางทีว่างนัน้

ถาเดนิสวนกนั ไหลจะตองเอยีงเสยีคนหนึง่จงึจะเดนิสวนกนัได ถาจะเขยีนเปนภาพตดัผา

ใหดจูะเหน็ไดดงันี้

ภาพภายในองคพระปฐมเจดยี ทางชองบวัใบเทศ
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ถาเดนิเขาไปในชองบวัใบเทศ จะพบทีว่างภายในเปนทางใหเดนิทกัษณิาวตัร

รอบพระปฐมเจดยีองคเดมิได แตจะไมเหน็ผวิของเจดยีองคเดมิมากนกั เพราะมกีารกอ

อฐิหมุไว มชีองขนาด ๑๗๕ x ๗๕ เซนตเิมตร อยทูัง้สีท่ศิ เปดผวิเจดยีองคเดมิใหเหน็ได

เลก็นอย เมือ่เดอืนธนัวาคม ๒๕๔๔ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร

เสด็จมาทำพิธีบรรจุพระพุทธรูปของสมเด็จพระบรมราชินีนาถลงในชองทิศตะวันออก

สถูปสมัยคุปตะ ภาพสถูปในประเทศอินเดียสมัยพระเจาอโศก

มหาราชกำลังเผยแพรพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

ซึ่งอยูในยุคของศิลปะสมัยอมราวดี และคุปตะ

กอนจะพัฒนาเปนรูปแบบของเจดียในยุคหลัง
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เมื่อพระเจาอโศกมหาราชแหง ชมพูทวีป เผยแพรพุทธศาสนามายัง

ดนิแดนสวุรรณภมูโิดยพระโสณเถระ และพระอตุรเถระ เปนสมณทตู ทำใหเกดิการ

สรางสถปูสำหรบับรรจพุระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจาขึน้ ณ เมอืงโบราณของ

จงัหวดันครปฐมในอดตี รปูรางของสถปูคงเปนลกัษณะเดยีวกบัสถปูทีเ่มอืงสาญจิ

ในรฐัมธัยมประเทศภาคกลางของอนิเดยีในอดตี เปนศลิปะสมยัคปุตะมคีวามสงู

ประมาณ ๓๗ เมตร (๑๘ วา ๒ ศอก) มอีายลุวงมาแลว ๒๒๔๕ ป

อดตีพระปฐมเจดยีเมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐-๑๑๐๐

หลังจากพระปฐมเจดียองคแรก (ทรง

ฟองน้ำ) พงัทลายลง ไดมผีสูรางเจดยีองคนีแ้ทน

เจดียองคเดิมเปนเจดียทรงกลมลักษณะคลาย

ระฆงัคว่ำ รองรบัดวยดอกบวัฐานสีเ่หลีย่มจตัรุสั

ยอเกจ็เลก็นอยและมเีจดยีบรวิารขนาดเลก็ลอม

รอบ ๔ องค ตามแบบที่นิยมกันในศิลปะสมัย

ปาละ ของอนิเดยี และตรงกบัสมยัทวารวดขีองไทย

มคีวามสงูประมาณ ๘๐ เมตร (๔๐ วา) มอีายุ

ลวงมาแลว ๑,๔๔๕ ป

อดีตพระปฐมเจดียเมื่อประมาณ

พ.ศ. ๑๑๐๐ – ๑๖๐๐
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หลังจากพระปฐมเจดียทรงกลมสมัยปาละ

พงัทลายลง ไดมผีสูรางเจดยีองคนีแ้ทนทีเ่จดยีองคเดมิ

เปนเจดยีทรงกลมแบบดอกบวัคว่ำ ฐานกลม สวนยอด

เปนพระปรางคอยางขอมตามแบบศิลปะสมัยอโยธยา

ของไทย มคีวามสงูประมาณ ๘๕ เมตร (๔๒ วา ๒ ศอก)

มอีายลุวงมาแลว ๙๔๕ ป

อดตีพระปฐมเจดยีเมือ่ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐ – ๒๐๐๐

พระปฐมเจดียปจจุบัน

พ.ศ. ๒๓๙๖ – ปจจบุนั

หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา

เจาอยหูวั ทรงพบเจดยียอดพระปรางคแลวเกดิ

ศรัทธาจึงสรางพระเจดียทรงลังกากลมขนาด

ใหญแทนที่โดยหุมเจดียองคเดิมไวภายในมี

ความสงูทัง้หมด ๑๒๐.๔๕ เมตร ประดบัผวิดวย

กระเบือ้งเคลอืบสทีอง สรางวหิารคตรอบพระเจดยี

และตกแตงใหสมบูรณงดงามในรัชกาลถัดมา

จนถงึปจจบุนั
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บูรณะโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

รชักาลที ่๔ แหงราชวงศจกัร ีสมยัรตันโกสนิทร

ทรงลงักากลม สงู ๑๒๐.๔๕ เมตร

ววิฒันาการองคพระปฐมเจดยี ตัง้แต พ.ศ. ๓๐๐ – ปจจบุนั

ทีม่า : นกุลู ชมภนูชิ, ๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๔๐๐

พ.ศ. ๒๔๐๐

พ.ศ. ๒๐๐๐

พ.ศ. ๑๕๐๐

พ.ศ. ๑๐๐๐
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“พระปฐมเจดยี” เปนเจดยีองคเดยีวในประเทศไทยทีม่อีายเุกาแกทีส่ดุ ซึง่มี

ผมูาสรางและบรูณะปฏสิงัขรณมไิดขาด จนถงึปจจบุนัโดยการสรางทบัซอนทีเ่ดมิถงึ

๓ ครั้ง เปนสัญลักษณของพุทธศาสนาที่สำคัญของไทย จึงเปนสมบัติอันล้ำคาของ

ชาวนครปฐมและชาวโลก

ภาพแสดงวิวัฒนาการรูปแบบขององคพระปฐมเจดีย

จากอดตีจนถงึปจจบุนัในชวงเวลาประมาณ ๒ พนัป
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การสงเสรมิความรคูวามเขาใจเรือ่งอารยธรรมทวารวดี
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมจดัตัง้ “ศนูยการเรยีนรทูวารวดี” ขึน้ เมือ่วนัที ่๑

ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาคนควา พัฒนา เผยแพร เรื่องราวทางประวัติ-

ศาสตรเกีย่วกบัอารยธรรมทวารวดทีีม่อียใูนจงัหวดันครปฐมและตางจงัหวดัอืน่ ๆ ให

เปนแหลงสำหรับผูสนใจทั่วไปมาศึกษาหาความรูไดสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ตาม

ภาระหนาที่ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เนื่องดวยมหาวิทยาลัย

ตระหนักวาศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดีอยูในอำเภอเมืองนครปฐมซึ่งเปนที่ตั้ง

ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

สำนกังานของศนูยการเรยีนรทูวารวด ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ตัง้อยชูัน้

๔ ของอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา โดยมหีลกัการ ดงันี้

แนวคิด จะบรูณาการความรทูางโลกและความรทูางธรรมไวนำชวีติ

ปรชัญา จะสรางความเขาใจเรือ่งทวารวด ีตอยอดภมูปิญญา แลวพฒันาสทูองถิน่

วสิยัทศัน ผลักดันใหทุกคนมีความตระหนักในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา

มาปรบัใชในการดำเนนิชวีติของชาวนครปฐมและสงัคมไทย ดจุดงัสงัคม

ชาวพุทธในยุคทวารวดีอยางสมสมัย

แผนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดำเนนิการภายใน ๕ ป แบงเปน ๓ ชวง ดงันี้

ชวงที ่๑

๑) รวบรวมเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดีทั้งในประเทศ

และตางประเทศ

๒) รวบรวมสือ่เกีย่วกบัทวารวดทีกุชนดิ

๓) ทศันศกึษาโบราณสถานและพพิธิภณัฑทกุแหง

๔) สรปุประเดน็ขอมลูไวเปนประโยชนในการพฒันาใหสมสมยั
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ชวงที ่๒  กำหนดทศิทางและเปาหมาย โดยระดมความคดิจากนกัวชิาการเพือ่

๑) จดัทำแผนปฏบิตังิาน

๒) จดัประชมุ, เสวนา เพือ่เสรมิสรางความรคูวามเขาใจ

๓) จัดกิจกรรมทวารวดีอยางมีสวนรวมกับ นักศึกษาวิชาเอกตาง ๆ

ทกุระดบัภายในจงัหวดันครปฐม เพือ่ปลกูฝงพลงัสบืสาน

๔) จดัการเผยแพรความรใูนลกัษณะตาง ๆ  ใหรงูาย เขาใจเรว็ ดวยสือ่ตางๆ

ชวงที่ ๓ สรางองคความรูใหมจากงานวิจัย มาตอยอดความรู ประยุกตและพัฒนา

  บรูณาการความรไูปสศูาสตรตาง ๆ

การรณรงคเรือ่งทวารวดเีปนศกัดิศ์รขีองนครปฐม

การรณรงคเปนการประชาสมัพนัธใหผทูีย่งัไมรไูดร ูมหีลกัการอยวูา จะตองทำให

เรื่องยากเปนเรื่องงาย คือเรื่องราวทางทวารวดีที่มีอยูในเมืองนครปฐมในอดีตนั้นมี

นกัวชิาการหลายตอหลายทานไดเขยีนเปนเอกสาร งานวจิยัไวมากพอสมควร จะทำอยางไร

ใหชาวนครปฐมทุกระดับไดลวงรูงาย เขาใจเร็ว ศูนยการเรียนรูทวารวดี มหาวิทยาลัย

ราชภฏันครปฐมจงึไดดำเนนิการมาเปนลำดบัดงันี้

๑. จดัทำเอกสาร เชน

๑) “นครไชยศร ีศนูยกลางอาณาจกัทวารวด ีศรนีครปฐม”

โดย ผศ.นกุลู ชมภนูชิ จำนวน ๓,๐๐๐ เลม เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๓

๒) “ทวารวด ีศรนีครปฐม”

โดย ผศ.นกุลู ชมภนูชิ  จำนวน ๕,๐๐๐ เลม เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๘

๓) “ทวารวด ีศรนีครปฐม”

โดย ผศ.นกุลู ชมภนูชิ  จำนวน ๓,๐๐๐ เลม เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๑

๔) เอกสารประกอบนทิรรศการ ชดุ อารยธรรมทวารวด ีศรนีครปฐม

โดย ผศ.นกุลู ชมภนูชิ และ รศ. ดร.ชำนาญ รอดเหตภุยั จำนวน ๓,๐๐๐ เลม

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๒
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๒. จดัทำแผนพบั เชน

๑) ชุดนครปฐมเคยเปนถิน่ทวารวด ีขนาด ๒๑ x ๓๐ ซม. สเีดยีว

๒,๐๐๐ แผน

๒) ชุดเจดยีสำคญั ๆ ในเมอืงนครปฐม ขนาด ๒๑ x ๓๐ ซม. สเีดยีว

๒,๐๐๐ แผน

๓) ชุดปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาพเดียวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ

สมยัทวารวดใีนเมอืงนครปฐม ๔ ขนาด ๔๐ x ๕๐ ซม. จำนวน ๕๐๐ แผน

๓. จดัทำแผนภาพนทิรรศการ เชน

๑) แผนภาพเกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดี ที่เมืองนครปฐม ๔ สี ผนึก

แผนฟเจอรบอรด ระบบองิกเจต ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๖๐ ภาพ

๒) ภาพบนผาสำหรบัแขวนผลติดวยระบบองิกเจตเรือ่งเกีย่วกบัววิฒันาการ

ของเจดยีสำคญัในสมยัทวารวดใีนเมอืงนครปฐม ขนาด ๒๐๐ x ๓๐๐ ซม.

จำนวน ๒ ผนื

๓) ปายผามขีอความรณรงคในงานนทิรรศการตาง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัอารยธรรม

ทวารวดใีนนครปฐม

๔. จดัทำภาพสนันษิฐานยอนอดตี เชน

เขยีนภาพจากขอมลูทางโบราณคดเีกีย่วกบั เจดยีสำคญั ๆ สมยัทวารวดี

ในนครปฐมที่เหลือแตซาก กองอิฐใหเต็มทั้งองคเพื่อประโยชนในการสราง

อทุยานประวตัศิาสตรทวารวด ีศรนีครปฐม ไดแก

(๑) ววิฒันาการขององคพระปฐมเจดยี - ลายเสน

(๒) ววิฒันาการของ พระเมรเุจดยี – ลายเสน

(๓) ววิฒันาการของ จลุประโทณเจดยี – ลายเสน

(๔) ภาพจลุประโทณเจดยี เขยีนดวยสนี้ำ ขนาด ๔๕ x ๖๐ ซม.

(๕) ภาพพระเมรเุจดยี เขยีนดวยสนี้ำ ขนาด ๔๕ x ๖๐ ซม.
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๕. ออกแบบซุมสัญลักษณทวารวดีบนถนนที่ผานเมืองโบราณ เพื่อ

นำมาสรางซุมประตูครอมถนนเพชรเกษมชวงที่ผานกลางเมืองโบราณนครไชยศรีของ

จงัหวดันครปฐม ตรงบรเิวณตำบลธรรมศาลา และตำบลพระประโทณ

๖. จดัทำภาพจนิตนาการอทุยานประวตัศิาสตร ทวารวด ีศรนีครปฐม

๗. ผลติแผนวดีทิศันสำหรบัเผยแพร เชน

๑) วดีทิศัน ชดุ ทวารวด ีศรนีครปฐม ชดุที ่๑ ยาว ๔๐ นาท จำนวน ๕,๐๐๐ แผน

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒) วดีทิศัน ชดุ ทวารวด ีศรนีครปฐม ชดุที ่๒ ยาว ๒๐ นาท ีจำนวน ๕ แผน

(ตนฉบับ-master)

๓) วีดิทัศน ชุด เมืองโบราณสมัยทวารวดี ทั่วประเทศไทย ยาวเรื่องละ

๓๐ นาท ีจำนวน ๒๐ เมอืง เมอืงละ ๕ แผน (ตนฉบบั-master)

๘. จดัทำเวบ็ไซต “ศนูยการเรยีนรทูวารวด”ี

www.dvaravati.npru.ac.th เพื่อเผยแพรความรูเรื่องอารยธรรมทวารวดี

อนัเปนผลการดำเนนิงานของศนูยฯ
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ทวารวดใีนเมอืงนครปฐมปจจบุนั
เปนที่ทราบกันดีแลววา เมืองนครปฐมนั้น เปนเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๔ ทรงทำการบูรณะองค

พระปฐมเจดยีองคดัง้เดมิขึน้ใหมเสรจ็แลว ซึง่กอนหนานัน้นครปฐมเปนเมอืงราง

ทีป่ระกอบไปดวยโบราณสถานโบราณวตัถจุำนวนมหาศาล สวนใหญลวนแตถกู

ทำลายแตกหัก พังทลายลงเปนกองอิฐขนาดใหญอยูทั่วไป ถึงแมจะมีผูมีบุญ

มากอบกูบูรณะเจดียพระบรมธาตุสำคัญในสมัยสุโขทัยครั้งหนึ่งแลวก็ตาม ก็ยัง

มสิามารถทำใหอารยธรรมทวารวดทีีน่ีค่นืสภาพดดีงัเดมิ กาลเวลาลวงมาถงึชวงที่

รชักาลที ่๔ ทำการบรูณะองคพระปฐมเจดยีครัง้ใหญ กย็งัไมสามารถจะบอกเลา

ใหคนไทยทัว่ไปเขาใจในอารยธรรมสมยัทวารวดไีดซ้ำรายไปกวานัน้ คนไทยทีน่ี้

กลบัเปนผทูำลายเสยีเองจนปนนีม้ากขึน้ เชน การขนอฐิจากซากสถปูเจดยีโบราณ

ไปขายใหกบับรษิทัฝรัง่ เพือ่เอาไปถมทางรถไฟใหสงูขึน้เปนระยะทางเกอืบ ๕๐

กิโลเมตร เจดียจึงถูกทำลายไป นับรอยองค โบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูป

ถกูนำไปในทีต่าง ๆ  ตามใจชอบ โดยไมมใีครใสใจวาเปนสมบตัอินัล้ำคาของชาติ

แมแตพื้นที่ของเมืองโบราณสมัยทวารวดีก็หามีใครสนใจไม ทั้ง ๆ ที่เปนเมือง

โบราณทีม่ขีนาดใหญทีสุ่ดในประเทศไทย

จวบจนเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒ นกัโบราณคดชีาวฝรัง่เศสไดมาสำรวจขดุคน

เจดยีจลุประโทณ และเจดยีวดัพระเมรแุลว จงึไดเริม่รถูงึความสำคญัของอารยธรรม

ทวารวดขีึน้เปนลำดบั

เมือ่ครัง้พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่๖ ทรงสราง

พระราชวังสนามจันทร บนซากเนินปราสาท โบราณสถานโบราณวัตถุก็ยัง

ถูกลักลอบทำลายมิไดหยุด ถึงแมจะมีทางราชการอยางกรมศิลปากรดูแลแลว

กต็าม พระองคทรงนำการบรูณะเสรมิสราง องคพระปฐมเจดยีใหสงางามขึน้มากมาย

เชน สรางสะพานเจรญิศรทัธา ใหเปนทางเขาถงึองคพระปฐมเจดยีทางดานทศิเหนอื

สรางพระรวงโรจนฤทธิ์ฯ ประดิษฐานไวที่วิหารทิศเหนือ เขียนภาพแสดงองค

พระปฐมเจดยีสมยัดัง้เดมิทีผ่านมา และจดัการผงัเมอืง และชือ่เมอืงใหเหมาะสม
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แตก็ไมสนใจเมืองโบราณสถานทวารวดีที่พระประโทณ จึงมีชาวบานเขาไป

ลกัลอบทีด่นิในเมอืงโบราณปลกูสรางบานและทำมาหากนิกนัตามสะดวก

ตอมาสมยัจอมพล ป.พบิลูสงคราม หลงัจากรชักาลที ่๗ ทรงสละอำนาจ

การปกครองประเทศใหเปนระบอบประชาธิปไตยแลว อธิบดีกรมทางหลวง

“หลวงเพชรเกษมวถิสีวสัดิ”์ ไดดำเนนิการทำถนนรถยนตสภูาคใตตามนโยบาย

ของรฐับาลสมยันัน้ ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ถนนเพชรเกษมจงึไดมงุมายงัองคพระปฐม-

เจดยี โดยผานมาทางวดัธรรมศาลาพงุเขาไปกลางเมอืงโบราณนครไชยศร ีผาน

หนาวดัพระประโทณเจดยีไปออกทีค่เูมอืงทางดานทศิตะวนัตก ใกล ๆ กบัซอยเจด็

ริมรั้วโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยปจจุบัน จากนั้นมาสองขางถนนเพชรเกษม

ชวงผานเมอืงโบราณไดมผีมูาจบัจองทีด่นิตัง้เปนสถานประกอบการตาง ๆ เชน

ปมน้ำมนั บรษิทัขายรถยนต อาคารพาณชิย สถานศกึษา ฯลฯ ปจจบุนัถนนเพชรเกษม

ขยายเปนถนน ๑๐ ชองทางจราจร เมือ่คำนวณพืน้ทีข่องเมอืงโบราณทีถ่กูทำเปน

ถนนเพชรเกษมแลว จะเสยีพืน้ทีด่นิไปถงึ ๑๓๘ ไร หรอืรอยละ ๓.๖ ของเนือ้ที่

ทัง้หมด ๓,๘๐๐ ไร ปจจบุนัมอีงคการปกครองทองถิน่ดแูลทีด่นิเมอืงโบราณถงึ

๓ หนวยงาน ไดแก

เทศบาลนครนครปฐม รอยละ ๕๐ ของพืน้ที่

อบต. ธรรมศาลา รอยละ ๓๐ ของพืน้ที่

อบต. พระประโทณ รอยละ ๒๐ ของพืน้ที่

ทั้ง ๓ หนวยงานตางทำถนนภายในพื้นที่ของตน เปนผลใหเกิดความ

สะดวกในการอยอูาศยัมากขึน้ จงึมผีเูขาไปซือ้ทีด่นิสำหรบัสรางบานพกัอาศยักนั

มาก ผสมกลมกลืนกับฟารมสุกร หมูบานจัดสรร อูซอมรถยนต โรงน้ำแข็ง

โรงเรยีนจนี โรงเรยีนอาชวีศกึษา และวดั เกอืบเตม็พืน้ทีเ่มอืงโบราณไปทกุขณะ

การจัดการเกี่ยวกับคูเมืองโบราณก็ไดมีการขุดลอกดินและวัชพืชอยูเปนประจำ

แตยงัไมสามารถกำจดัน้ำเสยีในคคูลองได
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ในขณะเดยีวกนั อบต.พระประโทณซึง่ครอบครองพืน้ทีส่ำคญั ๆ ทาง

ประวตัศิาสตรอย ูไดมโีครงการอนรุกัษโบราณสถานโบราณวตัถขุึน้ จดัตัง้พพิธิภณัฑ

เกบ็รกัษาโบราณวตัถทุีข่ดุได และทีม่ผีบูริจาคให พรอมกนันัน้กย็งัคอยเฝาระวงั

สมบตัใิตพืน้ดนิ ซึง่คาดวาจะมโีบราณสถานโบราณวตัถ ุและยงัรอคอยใหทาง

กรมศลิปากรขดุสำรวจอยู

เปนเวลา ๑๕๐ ปแลวทีเ่มอืงนครปฐมอบุตัขิึน้ เรือ่งราวของอารยธรรม

ทวารวดกีย็งัไมจบ มนีกัวจิยัไดศกึษากนัเปนจำนวนมาก จดัประชมุสมัมนากนั

แลวนบัไมถวน แตเมอืงทวารวดทีีน่ครปฐมกย็งัไมยตุกิารถกูทำลาย

สภาพสิ่งกอสราง

ปจจุบันที่อยูในพื้นที่

ของเมืองโบราณ

นครไชยศร ีบรเิวณ

พระประโทณเจดีย
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แผนผงัเมอืงนครปฐม กบัเมอืงโบราณนครไชยศร ีปจจบุนั
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