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คํานาํ 

 
โครงการวิจัย เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักคือ การศึกษาเทวรูป     

พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย ช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14   
(พุทธศตวรรษที่ 19) ซึ่งในปัจจุบันยังมีข้อมูลที่จํากัด รวมทั้งประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
ศิลปกรรม ความหมายทางประติมานวิทยาของเทวรูปพระวิษณุจากแหล่งอ่ืนๆ อันจะแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ตามเส้นทางการเผยแพร่ศาสนาและการค้าในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โครงการวิจัยระยะที่ 4 เป็นบทสรุปการดําเนินงาน จากการสํารวจภาคสนามในกลุ่มพ้ืนที่ที่
พบหลักฐานเทวรูปพระวิษณุจากงานโบราณคดีและประวัติศิลปะ ตามแผนการสํารวจโครงการระยะท่ี 
1, 2 และ 3 ศึกษาเทวรูปพระวิษณุศิลปะอินเดียสมัยต่างๆ เทวรูปพระวิษณุในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบเทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14 (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19) ซึ่ง
จัดจําแนกตามขอบเขตพ้ืนที่ของหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะที่พบ แสดงให้เห็นภาพรวมของ
ความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตามเส้นทางการค้าและการเผยแพร่ศาสนา 
ปรากฏจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะ อันจะส่งผลถึงความเข้าใจและความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรมและสังคม ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคปัจจุบันและอนาคต  
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราวรรณ แสงเพ็ชร์ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

เทวรูปพระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศลิปะในประเทศไทย 
     
ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

ไวษณพนิกาย นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าสูงสุด เป็นลัทธิที่แพร่หลาย
มาแล้วในอินเดียต้ังแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 1-2 (พุทธศตวรรษที่ 5-6) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง 
เน้นการแสดงความภักดีด้วยวิธีการง่ายๆ ที่ไม่ผ่านพิธีกรรมการบูชายัญ ลัทธิไวษณพนิกายจากอินเดีย
ได้เผยแพร่ไปในดินแดนต่างๆ ซึ่งมักจะพบหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะ ตามเมืองท่าที่เป็น
เส้นทางการเผยแพร่ศาสนาและการค้า ปรากฏหลักฐานการสร้างเทวาลัยและประติมากรรมเล่าเรื่อง
พระวิษณุ ตลอดจนประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุที่ประดิษฐานเป็นประธานภายในเทวาลัย รวมทั้ง
หลักฐานจากจารึก กระจายตัวทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ในราชอาณาจักรกัมพูชา 
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
และประเทศไทย  

ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุในประเทศไทย มีการค้นพบหลากหลายพ้ืนที่ ซึ่งศาสตราจารย์ 
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงจัดจําแนกรูปแบบประติมากรรมกลุ่มน้ีว่า เทวรูปรุ่นเก่า อายุราว
คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พุทธศตวรรษที่ 12-14) เป็นงานประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดีย
ต้ังแต่สมัยหลังคุปตะ ศิลปะอินเดียตะวันออกเฉียงใต้สมัยราชวงศ์ปัลลวะ โดยมีอายุร่วมสมัยกับศิลปะ
ทวารวดีและศิลปะศรีวิชัย ส่วนใหญ่พบบริเวณภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อาทิ 
เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคใต้บริเวณคาบสมุทรฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตก 

อย่างไรก็ดีการศึกษาประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุ จากหลักฐานโบราณคดีและประวัติ
ศิลปะในประเทศไทยปัจจุบันยังมีข้อมูลที่จํากัด รวมท้ังประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
ศิลปกรรม ความหมายทางประติมานวิทยาของเทวรูปพระวิษณุจากแหล่งอ่ืน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสําคัญย่ิง
ประการหน่ึง  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. ศึกษารูปแบบและลักษณะเทวรูปพระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะใน
ประเทศไทยช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14 (พุทธศตวรรษที่ 19) 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม ตลอดจนความหมายทางประติมานวิทยา การ
สร้างเทวรูปพระวิษณุในประเทศไทย รวมทั้งหลักฐานที่พบในอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 
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3. สร้างองค์ความรู้แบบสหวิทยาการที่ใช้วิธีการศึกษาหลักฐานงานศิลปกรรมร่วมกับวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนิวเคลียร์ เพ่ือพิสูจน์ข้อสมมติฐานและเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการ
กําหนดอายุ 

4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานงานศิลปกรรมกับเส้นทางโบราณทั้งด้านการเผยแพร่
ศาสนาและการค้า ตลอดจนความเช่ือด้านอ่ืนๆ ในประเทศไทยกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
ขอบเขตและพื้นที่การวิจัย 

1. ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุที่พบจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะ ในประเทศ
ไทยพ้ืนที่ต่างๆ ช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14 (พุทธศตวรรษที่ 19) จัดจําแนกเป็น 3 กลุ่ม ตามพ้ืนที่ที่
พบ 

1.1 ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เมืองศรีมโหสถ อ.โคกปีบ จ.
ปราจีนบุรี เมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 

1.2 ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย : จ.ลพบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี  
1.3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก : จ.พังงา จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช  

2. ศึกษาเปรียบเทียบด้านรูปแบบศิลปะและความหมายทางประติมานวิทยา เทวรูป       
พระวิษณุที่พบในประเทศอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
กระบวนการศกึษาวิจัย 

1. ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง  
2. ศึกษาข้อมูลภาคสนาม ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุที่พบจากหลักฐานโบราณคดี และ

ประวัติศิลปะ ตามขอบเขตและพ้ืนที่วิจัย 
3. กรณีที่มีการซ่อมแซมเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงโบราณวัตถุ ที่ไม่สามารถพิจารณาด้วยตาเปล่า 

จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เทคนิค Radiation X-ray gamma เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกับหลักฐาน
โบราณคดีและประวัติศิลปะ 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 
5. สรุปผลงานวิจัย 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถจัดลําดับความสําคัญตลอดจนบทบาทการสร้างประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุใน
ประเทศไทย 

2. เกิดองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ด้านการประยุกต์วิธีการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติ
ศิลปะกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

3. เข้าใจความสัมพันธ์และพัฒนาการด้านรูปแบบศิลปกรรม ตลอดจนอิทธิพลที่เก่ียวข้อง
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมการเผยแพร่ศาสนาและการค้า ตลอดจนความเช่ือด้านอ่ืนๆ 
ในประเทศไทย ที่เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ระยะเวลาดําเนินการ  24 เดือน (2 ปี) 
 
รายละเอียดของแผนงาน และแผนปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 

แผนงานโดยสังเขปตามระยะเวลาของโครงการ แสดงดังตารางต่อไปน้ี                     
  

งาน ระยะ 1 ระยะ 2 ระยะ 3 ระยะ 4
1. สํารวจเอกสารและทบทวนวรรณกรรม x  
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ x  
3. งานวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี x x x
4. สํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐาน x x x x
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศจากการสํารวจเพื่อการแปลความ x x x
6. ประมวลผลการศึกษาและเรียบเรียงรายงานผลการศึกษา x x

หมายเหตุ 1 ช่วงเวลา = 6 เดือน 
 
การพัฒนาองค์ความรูส้าํหรบังานวิจัย 

- การนําเสนอผลงานวิชาการ 
ผู้วิจัยได้ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานจากงานวิจัย ในการจัดประชุมนานาชาติ 5 ครั้ง 
1. New Identification of Vishnu Statue from Pong Tuk at Kanchanaburi 

province THAILAND : The International Conference Archaeology in Vietnam, Laos, 
Cambodia in Me Kong Subregion at Vinh Phune Vietnam 3-5 August 2015 

2. Application of X-Ray Gamma for the Study of Vishnu Statue at PongTuk, 
Kanchanaburi province Thailand : IWASTCS2015: International Workshop on 
Application of Science and Technology for Cultural Studies [ New Challenges to 
Research on Cultural Relationship in Mainland Southeast Asia] 13th November 2015 
at Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (SAC) 

3. CRMA Research Center 
4. The Research Linking Cultural through People and the relationship 

between Religion, Art, and Development : Vishnu in Thailand in International 
Conference on Cooperation and Research in Mainland Southeast Asian Culture 9 June 
2017 at Chulalongkorn University 

5. Vishnu in Thailand : 13th International Conference on THAI STUDIES 
Globalized Thailand ? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies 15-18 
July 2017 at Chiang Mai, Thailand 

- การจัดการเรียนการสอน 
การศึกษาเทวรูปพระวิษณุจากงานวิจัยเรื่อง เทวรูปพระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและ

ประวัติศิลปะในประเทศไทย เป็นเน้ือหาและข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา และจัดการเรียนการสอน ระดับ
ปริญญาบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต ให้กับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และนิสิตจุฬาลงกรณ์



4 
  

มหาวิทยาลัย และ Department of Archaeology University of Yangon Union of Myanmar 
(สหภาพเมียนมาร์) ทั้งด้านระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ ตลอดจนขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้ง
การสรุปผลการวิจัย 
 
 
 
 
  



5 
  

 
บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   
การสํารวจเอกสารและทบทวนวรรณกรรม 

ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้องโดยสรุปประเด็นสําคัญและสาระที่ได้ จากการศึกษาของ
นักวิชาการที่เคยศึกษาไว้ ด้านรูปแบบศิลปกรรมและความหมายทางประติมานวิทยา รวมท้ังข้อสังเกต
บางประการ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะ เทวรูป   
พระวิษณุในประเทศไทย กับเทวรูปพระวิษณุที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 
O’ Connor, S.J., Jr. Hindu Gods of Penninsular Siam, Ascona : Artibus Asiae, 1972.  

: ศึกษาประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุที่พบในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย โดย
มีการจัดจําแนกออกเป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งการกําหนดอายุสมัยตามวิวัฒนาการรูปแบบศิลปะ 
ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

สรุปประเด็นสําคัญ 
จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์ถัง กล่าวถึงการมีอํานาจของอาณาจักรศรีวิชัย มีอํานาจควบคุม

เส้นทางการค้าและการเดินเรือบริเวณคาบสมุทรต้ังแต่เกาะสุมาตรา โดยได้ขยายอาณาเขตไปยังรัฐ  
เคดาห์ สําหรับการค้ากับอินเดียได้รุ่งเรืองขึ้นในสมัยราชวงศ์ปัลลวะ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 (พุทธ-
ศตวรรษที่ 14) ได้ต้ังสถานีการค้าบริเวณอําเภอตะก่ัวป่าและตามบริเวณคาบสมุทรฝั่งตะวันตกที่เมือง
ภูเก็ต และสืบทอดต่อมาถึงสมัยราชวงศ์โจฬะ โดยเฉพาะบริเวณตะก่ัวป่าและเขตอําเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมท้ังปรากฏหลักฐานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช พบหลักฐานจารึกและ
อิทธิพลด้านรูปแบบศิลปะที่สร้างขึ้นตามคติศาสนาฮินดูในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 พระวิษณุรูปแบบที่เก่าที่สุด ได้แก่ พระวิษณุจากอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะ
ด่นคือพระหัตถ์ซ้ายทรงถือสังข์วางไว้ระดับพระโสณีเ และนุ่งผ้าโธฏียาว นอกจากน้ียังพบ
ประติมากรรมแบบเดียวกันที่นครศรีธรรมราช 2 องค์ จากการศึกษา O’Connor ได้ต้ังข้อสังเกตว่า 
รูปแบบดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวข้องกับพระวิษณุพบที่เมืองออกแอว Oc-Eo บริเวณปากแม่นํ้าโขง ซึ่ง
เป็นเมืองท่าของอาณาจักรฟูนันในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 1-6 (พุทธศตวรรษที่ 6-11) จากหลักฐาน
ภาพถ่ายทางอากาศและการขุดค้นทางโบราณคดี พบแนวลําคลองสาขาที่ต่อเช่ือมจากแม่นํ้าโขง  

สําหรับพระวิษณุที่พบบริเวณชายฝั่งตะวันตกของปากแม่นํ้าตะก่ัวป่า โดยพันตรีเดอลาช็องกี
แยร์ Lunet de Lajonquiere เมื่อปี ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) พระวิษณุองค์น้ีได้รับการยกย่องว่า มี
ความงามและความเข้มแข็งที่แสดงถึงพละกําลังของพระวิษณุ O’Connor ได้ต้ังข้อสมมติฐานว่า 
บริเวณดังกล่าวอุดมไปด้วยดีบุก (tin) โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งตะวันตก มีการทําเหมืองแร่มาแล้วใน
สมัยโบราณ ทําให้ไม่พบร่องรอยหลักฐานแหล่งโบราณคดีบริเวณน้ี เน่ืองจากการขุดหาแร่ดังกล่าว 

ประเด็นการศึกษารูปแบบศิลปะ O’Connor กล่าวถึงการศึกษาของ Pierre Dupont ซึ่ง
ศึกษาเปรียบเทียบกับพระวิษณุที่พบในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และทางตอนใต้ของ



6 
  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าโขง ซึ่งพบว่าเทวรูปพระวิษณุส่วนใหญ่ 
สร้างแบบ 4 กร นุ่งผ้าโธฏี มีผ้าคาด สวมหมวกทรงกระบอกหรือกิรีฏมุกุฎ สันนิษฐานว่าแสดงอิทธิพล
ศิลปะอินเดียฝ่ายใต้สมัยราชวงศ์ปัลลวะ (the Pallava style of Southern India) 
 
สุภัทรดิศ  ดิศกุล, มจ.. ศิลปะในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นต้ิง กรุ๊พ, 2534. 

: ประติมากรรมที่สร้างขึ้นเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พุทธศตวรรษที่ 12-14) มีอายุร่วม
สมัยกับศิลปะทวารวดีตอนต้นและตอนกลาง สร้างขึ้นตามคติศาสนาพราหมณ์ หากแต่มีรูปแบบศิลปะ
ที่แตกต่างจากศิลปะทวารวดี ดังน้ันศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล จึงทรงจัดจําแนกรูปแบบ
เฉพาะนี้ว่าเทวรูปรุ่นเก่า 

สรุปประเด็นสําคัญ 
เทวรูปพระวิษณุพบที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับว่าเป็นแบบที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ อายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 4-5 (พุทธศตวรรษที่ 9-10) เน่ืองจากแสดงอิทธิพลศิลปะ
อินเดียสมัยมถุราและอมราวดีตอนปลาย สมัยต่อมาคือราวคริสต์ศตวรรษที่ 7 (พุทธศตวรรษที่ 12) 
พบเทวรูปพระวิษณุ 4 กร สวมหมวกทรงกระบอก ทรงถือจักร สังข์ คฑาและธรณีหรือดอกบัว นุ่งผ้า
ยาวคล้ายโสร่งมีจีบผ้าอยู่ทางด้านหน้า แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม 

กลุ่มแรกเป็นคาดผ้าเฉียงผูกปมที่ด้านขวา ลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะสมัยหลังคุปตะ 
ราชวงศ์ปัลลวะ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย พบทางภาคใต้ของประเทศไทย 

กลุ่มสองคือคาดผ้าตรง พบทางภาคใต้และภาคตะวันออกระยะเวลาการสร้างที่ยาวนานกว่า 
โดยเฉพาะวิวัฒนาการของกิรีฏมุกุฎ หมวกทรงกระบอกและขอบผม 

กลุ่มที่สาม แบบไม่คาดผ้าคงมีแต่เข็มขัดคาดส่วนบนแบบผ้าโสร่ง พระอุระผึ่งผาย พระหัตถ์
ไม่ติดกับลําพระองค์ ตัวอย่างสําคัญพบที่อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา ซึ่งศาสตราจารย์โอคอนเนอร์ 
(StanleyJ. O’ Connor, Jr.) สันนิษฐานว่าคงเป็นแบบท้องถิ่นที่คิดขึ้นเองทางภาคใต้ของประเทศไทย 

นอกจากน้ีที่เมืองศรีเทพ ได้พบหลักฐานที่แสดงว่าศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา เจริญขึ้น
ในระยะเวลาร่วมสมัยกัน สําหรับเทวรูปที่เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบเทวรูปพระวิษณุที่มี
ลักษณะที่แตกต่างออกไป เช่น เทวรูปสวมหมวก 8 เหลี่ยมยอดสูงเป็นช้ัน รวมท้ังแบบที่ทรงหมวก
ทรงกระบอก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มภาคใต้ของประเทศไทย รวมทั้งรูปพระกฤษณะ แต่ทรงผ้าโจง
กระเบนสั้นเช่นเดียวกับเทวรูปพระวิษณุ ที่มีผู้ต้ังข้อสังเกตว่าควรจัดเป็นศิลปะขอม แต่ศาสตราจารย์ 
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศทรงไม่เห็นด้วย เน่ืองจากเทคนิคการแกะสลักแตกต่างกับเทวรูปขอมสมัยโบราณที่
จะมีเศษหินยึดระหว่างพระหัตถ์ข้างบนกับเศียรเสมอ แต่เทวรูปรุ่นเก่าในประเทศไทยไม่เคยปรากฏ
เลย ด้วยเหตุน้ีกรบนของเทวรูปในประเทศไทยจึงมักจะหักไปเกือบหมดสิ้น สําหรับหลักฐานโบราณคดี 
กรมศิลปากรได้ทําการขุดค้นเมืองศรีเทพพบว่ามี 2 สมัย 

- สมัยแรกเป็นวัฒนธรรมอินเดียและทวารวดี คริสต์ศตวรรษที่ 5-6 (พุทธศตวรรษที่ 10-11) 
- สมัยที่ 2 เป็นวัฒนธรรมขอมต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 (พุทธศตวรรษที่ 12) เมืองศรีเทพ

ต้ังอยู่บนเส้นทางโบราณระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไปจนถึงประเทศ
กัมพูชา  
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สุภัทรดิศ  ดิศกุล, มจ.. ประติมากรรมขอม. พระนคร: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2515. 
: ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเรียบเรียงจากหนังสือ Le Cambodge ของ

ศาสตราจารย์ชอง บวสเซอลิเย่ (Jean Boisselier) กล่าวถึงรูปแบบศิลปะขอม 14 สมัย ลักษณะ
โดยทั่วไปของงานประติมากรรมแต่ละสมัย เทคนิคการแกะสลัก รวมถึงความหมายทางประติมาน
วิทยา (iconography) ทรงเรียบเรียงจากหนังสือ ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอมของ นายภัตตจริ
ยะ (K. Bhattacharya) ศึกษาความหมายและเนื้อหาของงานประติมากรรมประกอบกับหลักฐานจาก
จารึก 

สรุปประเด็นสําคัญ 
ด้านประติมานวิทยาในงานประติมากรรมขอมพบว่า พระนารายณ์หรือพระวิษณุมีการ

แกะสลักประติมากรรมลอยตัวพบมากที่สุดในศิลปะขอม ซึ่งส่วนใหญ่สร้างเป็นประติมากรรมยืนมี 4 
กร (จตุรภุช) ถือธรณี (ดอกบัว) พระหัตถ์ขวาล่าง จักรพระหัตถ์ขวาบน สังข์พระหัตถ์ซ้ายบน และคฑา
ในพระหัตถ์ซ้ายล่าง การครองผ้าพระวิษณุทรงครองผ้า 2 แบบคือนุ่งโจงกระเบนและโธฏียาว ซึ่งใน
สมัยก่อนเมืองพระนครจะทรงนุ่งทั้งสองแบบ แสดงให้เห็นว่าคงมีประเพณีที่แตกต่างกัน สําหรับ    
ศิราภรณ์ทรงเคร่ืองพระจักรพรรดิคือ สวมหมวกรูปทรงกระบอกจนถึงปลายศิลปะแบบกุเลน จากน้ัน
จึงทรงกระบังหน้าและมงกุฎหลายช้ัน จนถึงสมัยหลังสุดที่ทรงมงกุฎยอดแหลม 

ประติมากรรมพระกฤษณะมีความสําคัญที่นอกเหนือไปจากเป็นอวตารของพระวิษณุแล้ว ยัง
มีกล่าวในคัมภีร์ภาควัตปุราณะ มักสร้างเป็นประติมากรรมลอยตัวและภาพเล่าเร่ือง สลักเป็นบุรุษ
หนุ่มสวมศิราภรณ์มีผม 3 ปอยในศิลปะขอมก่อนเมืองพระนคร ปรากฏต้ังแต่ศิลปะพนมดา รวมท้ัง
ประติมากรรมพระพลรามหรือปรศุราม “ผู้ถือคันไถ” ก็จะทรงครองผ้าลักษณะเดียวกับพระวิษณุและ
พระกฤษณะ สําหรับประติมากรรมผสมที่ผสมระหว่างเทพเจ้า 2 องค์ที่สําคัญที่สุดคือ ประติมากรรม
รูปพระหริหระ พระหริหระคือการผสมผสานระหว่างพระหริ (วิษณุ) และพระหระ (ศิวะ) ปรากฏใน
การสร้างรูปเคารพต้ังแต่ระยะแรกคือ ศิลปะพนมดา 

ด้านรูปแบบศิลปะศาสตราจารย์ฟิลลิป์ สแตรน์ (Philip Stern) ได้กําหนดอายุออกเป็น 14 
สมัย หรือ 4 สมัยใหญ่ๆ การสร้างประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุมีความสําคัญมาแล้วโดยเฉพาะ
สมัยก่อนเมืองพระนคร ต้ังแต่สมัยแรกคือ ศิลปะแบบพนมดา (ค.ศ. 547-607 : พ.ศ. 1090-1150) ซึ่ง
กําหนดอายุตามจารึกสมัยหลังว่าสร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้ารุทรวรมัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ประติมากรรมพนมดาหมู่ที่ 1 : ค้นพบที่ปราสาทพนมดาและบริเวณใกล้เคียง จําหลักด้วยหิน
ชิสต์และหินทราย มีการแกะสลักแบบประติมากรรมนูนสูงในระยะแรก เช่น พระกฤษณะโควรรธนะ
จากวัดเกาะ (Koh) ต่อมาสลักโดยใช้วงโค้งรูปเกือกม้าหรือรูปสี่ เหลี่ยม เป็นกรอบสําหรับยึด
ประติมากรรม เช่น รูปพระวิษณุ 8 กร จากปราสาทพนมดา พระหริหระจากอาศรมมหาฤษี พระราม 
พระพลรามหรือปรศุราม รวมท้ังมีชายผ้าโจงกระเบนยาวลงไปจรดฐาน สําหรับเป็นเคร่ืองยึดอีก
ช้ันหน่ึง 

ประติมากรรมพนมดาหมู่ที่ 2 : สลักจากหินทรายมากกว่าหินชิสต์ นุ่งผ้าโจงแบบมีริ้วและไม่มี
ริ้ว มีชายพกรูปสมอห้อยตกลงมาด้านหน้าและชายพกที่เหน็บด้านหลัง พระมาลาทรงกระบอกผาย
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ด้านบนเล็กน้อยคลุมยาวลงมาถึงต้นพระศอ ประติมากรรมพนมดาหมู่ที่ 1 และ 2 ได้ให้อิทธิพลต่อมา
ยังสกุลช่างต่างๆ ในสมัยเจนละ 

ศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุก (หลัง ค.ศ. 607-657 : พ.ศ. 1150-1200) ประติมากรรมพระวิษณุ
จะทรงครองผ้าโธฏี สันนิษฐานว่าร่วมสมัยกับประติมากรรมทางศาสนาพราหมณ์ทางภาคกลางและ
ภาคใต้ของประเทศไทย มีการเพ่ิมเข็มขัดผ้าและรูปร่างของหมวกทรงกระบอกที่เปลี่ยนแปลงไป   
พระเกศาเรียบไม่เป็นขมวด โธฏียาวมีชายห้อยอยู่ข้างหน้า คาดเข็มขัดผ้าเป็นเส้นตรงมีปมผูกทาง
ด้านขวา ใช้เป็นเคร่ืองรองรับพระหัตถ์ ประติมากรรมแบบนี้อาจเป็นของอาณาจักรเจนละโดยเฉพาะ 

ศิลปะแบบไพรกเมง (ราว ค.ศ. 642-707 : พ.ศ. 1185-1250) : ในตอนต้นเจริญควบคู่ไป
พร้อมกับแบบสมโบร์ และในตอนท้ายก็เจริญควบคู่ไปกับแบบปราสาทอันเดต ลักษณะพิเศษคือ ผ้านุ่ง
สั้นนุ่งสูงขึ้นไปบนบ้ันเอว มีชายพกขนาดใหญ่เป็นเคร่ืองประดับทางด้านหน้า หรือเข็มขัดแบบเรียบๆ 
ที่คาดเหนือสะโพก 

ศิลปะแบบปราสาทอันเดต : ศาสตราจารย์ปิแอร์ ดูปองต์ เป็นผู้ต้ังศิลปะแบบน้ีขึ้น ตรงกับ
ตอนต้นของศิลปะแบบกําพงพระ ลักษณะโดยทั่วไปมีความชัดเจนเรื่องกายวิภาค รวมทั้งมีพระมัสสุ
ปรากฏในงานประติมากรรมวงโค้งยังคงปรากฏอยู่ รวมทั้งการนุ่งผ้าโจงกระเบนที่มีชายพก พาดลงมา
ที่ด้านซ้ายโดยมีชายผ้าเหน็บที่ย้อนตกลงมาเบื้องหน้าลําตัว โดยจะมีเข็มขัดผ้าหรือเข็มขัดเพชรพลอย
คาดทับอยู่ ตัวอย่างที่สําคัญที่สุด คือ พระหริหระจากปราสาทอันเดต ซึ่งการนุ่งผ้าแบบน้ีจะสืบต่อลง
มาในประติมากรรมพนมดาแบบที่ 2 

ศิลปะแบบกําพงพระ (ราว ค.ศ. 713 - หลัง ค.ศ. 807 : พ.ศ. 1256 - หลัง พ.ศ. 1350) : 
แสดงถึงความก้าวหน้าที่พยายามสร้างประติมากรรมลอยตัว ไม่มีที่รองรับแขนเบ้ืองล่าง ผ้านุ่งเหมือน
แบบปราสาทอันเดต หรือแบบใหม่คือ ผ้าโจงกระเบนไม่มีชายผ้านุ่งที่ห้อยทางด้านข้าง แต่มีชายผ้ารูป
สมอเรือทางด้านหน้าและมีชายผ้าเล็กๆ พับย้อนออกมาหน้าท้อง ซึ่งจะปรากฏสืบมาในสมัยเมือง  
พระนคร เริ่มจากศิลปะแบบกุเลน 

ศิลปะแบบกุเลน (ราว ค.ศ. 832-877 : พ.ศ. 1375-1420) : ประติมากรรมรูปพระวิษณุยังคง
ปรากฏวงโค้ง สําหรับยึดตามทางขวางและรองพระหัตถ์ เช่น พระวิษณุที่รูปอารักษ์ (Rup Arak) ครั้น
ต่อมาไม่ปรากฏวงโค้ง เช่น พระวิษณุจากปราสาทดําไรกราบ และปราสาทถมอดอบ หมวก
ทรงกระบอกมีลายเส้นนูนรองรับกระบังหน้าที่ถอดได้ ซึ่งจะปรากฏสืบต่อมาในสมัยหลัง ระยะต่อมา
ความสําคัญของวงโค้งจะหายไป 

 
พิริยะ ไกรฤกษ์. ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยฉบับคู่มือนักศึกษา. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การ
พิมพ์, 2528.  

: ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทยต้ังแต่ยุคก่ึงประวัติศาสตร์ราว
คริสต์ศักราช 157 (พุทธศักราช 700) จนถึงคริสต์ศักราช 1957 (พุทธศักราช 2500) เมื่อเข้าสู่ยุคร่วม
สมัยศิลปะตะวันตก สําหรับรูปแบบศิลปกรรมได้จัดแบ่งตามพ้ืนที่และระยะเวลา  
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สรุปประเด็นสําคัญ 
เทวรูปพระวิษณุน่าจะเป็นศิลปวัตถุที่นําเข้ามาก่อนพระพุทธรูป รูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่ 

เทวรูปพระวิษณุ พบที่วัดศาลาทึง อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรูปแบบร่วมลักษณะศิลปะจาก
อินเดียภาคตะวันออกเฉียงใต้ ราชวงศ์อิกษวากุที่ปกครองนครนาคารชุณโกณฑะในลุ่มแม่นํ้ากฤษณา 
โดยเฉพาะของพระภูษาโจงยาว มีผ้าคาดพระโสณีห้อยเป็นรูปวงโค้ง และกุณฑลที่ตกแต่งด้วยพู่  
นอกจากน้ีพระหัตถ์ขวาบนถือคฑา พระหัตถ์ขวาล่างแสดงปางประทานอภัย พระหัตถ์ขวาบนถือจักร 
และพระหัตถ์ขวาล่างทรงถือสังข์ในระดับพระโสณี ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ    พระ
วิษณุในศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์กุษาณะ แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นในท้องถิ่น 

สําหรับพระกฤษณะโควรรธนะจากศรีเทพ จังหวดเพชรบูรณ์ มีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างมาก
กับศิลปะของอาณาจักรฟูนัน สร้างขึ้นภายใต้รัชกาลพระเจ้าภววรมัน ผู้ปกครองอาณาจักรเจนละ อัน
ครอบคลุมมาจนถึงเมืองศรีเทพ รูปแบบ ศิลปะแบบพนมดา ซึ่งเรียกช่ือตามเนินเขาตอนใต้ของ
ประเทศกัมพูชา อันเป็นที่ต้ังของเทวาลัยในลัทธิไวษณพนิกายปาญจรตระ 

ศิลปกรรมในคาบสมุทรภาคใต้ ระหว่าง ค.ศ. 607-657 (พ.ศ. 1150-1200) สร้างพระวิษณุที่
มีขนาดใหญ่กว่าคนจริง พระวรกายล่ําสันใกล้เคียงกับธรรมชาติ ทรงพระภูษาโจงยาวกรอมข้อ      
พระบาทขมวดเป็นปมที่พระอุทร สวมกิรีฏมุกุฏหรือหมวกทรงกระบอก ระยะเวลาดังกล่าว ดร.พิริยะ
กล่าวว่าพบ 2 รูปแบบ 

1. พระหัตถ์ทั้ง 2 ติดกับพระโสณี มีผ้าคาดพระโสณีตามแนวนอน สวมกิรีฏมุกุฎทรงเต้ีย เช่น  
พระวิษณุจากเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจากศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

2. พระหัตถ์ล่างแยกจากพระโสณี ไม่มีผ้าคาด สวมกิรีฏมุกุฎ เช่น พระวิษณุจากเขา        
พระเหนอ อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา เป็นรูปแบบที่นิยมทางภาคใต้ของอินเดีย 

คาบสมุทรภาคใต้ระหว่าง ค.ศ. 657-707 (พ.ศ. 1200-1250) พบประติมากรรมพระวิษณุที่
เขาศรีวิชัย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พระหัตถ์ล่างทั้ง 2 
ยังคงยึดติดกับพระโสณี แต่ทรงคาดผ้าคาดพระโสณีเฉียงผูกเป็นโบทางด้านขวา มีรัดประคดรัด    
พระภูษาโจง และสวมกิรีฏมุกุฎทรงสูง มีความเป็นธรรมชาติน้อยลง เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นในรัฐ
ศรีวิชัย รวมทั้งมีลักษณะใกล้เคียงกับพระวิษณุในศิลปะอาณาจักรเจนละของเขมร 

ศิลปกรรมเขมรระหว่าง ค.ศ. 657-707 (พ.ศ. 1200-1250) เทวรูปพระวิษณุ 4 กร จาก     
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีรูปแบบที่แตกต่างพระวิษณุจากที่พบในคาบสมุทรภาคใต้ คือ ประทับยืน
ท่าตริภังค์ ทรงพระภูษาโจงสั้นหยักรั้งแบบเขมร สวมกิรีฏมุกุฎทรงสูงทับพระเกศาที่หยิกเป็นลอนที่
พระศอ 

ศิลปกรรมคาบสมุทรภาคใต้ระหว่าง ค.ศ. 857-907 (พ.ศ. 1400-1450) มีการสร้าง        
เทวรูปพระวิษณุที่แตกต่างไปจากเดิม คือ พระวิษณุจากเขาพระนารายณ์ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 
เดิมประดิษฐานเป็นชุดเป็น 1 ในกลุ่มประติมากรรมชุด วิษณุมัธยมโยคะสถาน พระวิษณุองค์ดังกล่าว
พระหัตถ์ขวาบนทรงถือสังข์ พระหัตถ์ขวาล่างแสดงปางประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายบนถือจักร     พระ
หัตถ์ซ้ายล่างท้าวที่พระโสณี ทรงสวมกิรีฎมุกุฎทรงสอบเข้าหากันทางด้านบน ประดับลายวงแหวน 
ทรงพระภูษาโจงยาวกรอมข้อพระบาท ขมวดเป็นปมและชักขึ้นด้านบน รัดประคดตกแต่งลายลูกปะ
คํา คาดผ้าคาดพระโสณีตามแนวนอนผูกเป็นโบ และคาดผ้ารูปวงโค้งที่หน้าพระเพลา สวมลูกประคํา
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ทับกรองศอและทรงคาดสายยัชโญปวีตทับอุทรพันธะ พระวรกายประดับพาหุรัด ทอง    พระกร และ
พระธํามรงค์ รูปแบบดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับประติมากรรมพระวิษณุศิลปะอินเดียแบบปัลลวะ
ตอนปลาย 
 
พิริยะ ไกรฤกษ์. “พระวิษณุ ประติมากรรมที่พบในภาคใต้” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 
เล่ม 11. กรุงเทพฯ : มลูนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิชย์. 2542. 

: วัฒนธรรมในกลุ่มภาคใต้ อธิบายความสําคัญและรายละเอียดที่จัดเรียงตามหัวข้อ  

สรุปประเด็นสําคัญ 
เทวรูปพระวิษณุที่พบในคาบสมุทรภาคใต้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามรูปแบบศิลปะที่เก่ียวข้อง

ซึ่งจะสัมพันธ์กับการกําหนดอายุ 
1. อิทธิพลศิลปะมถุรา ราชวงศ์กุษาณะ : คริสต์ศตวรรษที่ 5 (พุทธศตวรรษที่ 10) พระ

วิษณุมีรูปแบบและลักษณะใกล้เคียงกับวัฒนธรรมอินเดีย จากสมัยแรกเริ่มคือราชวงศ์กุษาณะของ
อินเดียฝ่ายเหนือ (ค.ศ. 621-743 : พ.ศ. 1164-1286) ที่แพร่เข้าไปในอินเดียและเผยแพร่เข้ามาใน
คาบสมุทรมลายูระยะแรก ดังตัวอย่าง จากวัดศาลาทึง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พระหัตถ์บนทั้ง 2 หัก
หายไป (ขวาบนคงถือคฑา) ขวาล่างแสดงปางประทานอภัย ซ้ายล่างถือสังข์ เป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2. อิทธิพลศิลปะคุปตะและมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรฟูนัน : คริสต์ศตวรรษที่ 5 (พุทธ
ศตวรรษที่ 6) พบบริเวณคาบสมุทรภาคใต้และภาคกลางของไทย มีการติดต่อกับอาณาจักรฟูนัน
ในทางการค้าและการเมืองดังปรากฏเอกสารจีนรวมทั้งจารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 แห่งอาณาจักรฟูนัน 
การสร้างพระวิษณุในระยะน้ีพระหัตถ์ขวาล่างถือปัทมะ (ดอกบัวสีแดง) ที่บ้ันพระองค์ ซ้ายล่างทรง
สังข์ในระดับพระโสณี พระหัตถ์บนทั้งสองหักหายไป เช่น พระวิษณุจากนครศรีธรรมราช (พช.
นครศรีธรรมราช) พระวิษณุจากวัดพระเพรง ต.นาสาร จ.นครศรีธรรมราช (พช.พระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช) ซึ่งถือ คฑาในพระหัตถ์ขวาบน ปัทมขวาล่าง จักรซ้ายบนและสังข์ในระดับพระโสณี
ในพระหัตถ์ซ้ายล่าง ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยคุปตะ รวมท้ังมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรฟูนัน ดัง
ตัวอย่างพระวิษณุจากเมืองออกแอว เมืองท่าของอาณาจักรฟูนัน 

3. อิทธิพลวัฒนธรรมมอญและวัฒนธรรมเขมรยุคเจริญรุ่งเรือง : คริสต์ศตวรรษที่ 7-8 
(พุทธศตวรรษที่ 12-13) เป็นระยะเวลาที่อิทธิพลวัฒนธรรมมอญบริเวณรอบอ่าวไทยและวัฒนธรรม
เขมรเจริญรุ่งเรือง ชุมชนรอบอ่าวไทยมีความสัมพันธ์กับชุมชนคาบสมุทรภาคใต้ การสร้างพระวิษณุมี
พระวรกายเรียบง่าย ไม่สวมเครื่องประดับซึ่งเดิมคงสวมประดับจริง พระวิษณุทุกองค์พระหัตถ์ซ้าย
ล่าง พระหัตถ์ซ้ายบนถือสังข์ พระหัตถ์ขวาล่างถือก้อนดิน และพระหัตถ์ขวาบนถือจักร รวมท้ังเป็น
แบบเดียวกับที่พบในศิลปะเขมร แบ่งออกเป็น 3 แบบ 

- แบบ ก. : พระหัตถ์ซ้ายและขวาล่างติดกับพระโสณี คาดผ้าคาดพระโสณีตามแนวนอน 
สวมกิรีฏมุกุฏทรงเต้ียที่มีปลายด้านบนผายออก 

- แบบ ข. : พระหัตถ์ซ้ายและขวาล่างติดกับพระโสณี คาดผ้าคาดพระโสณีเฉียง ผูกเป็น
โบว์ทางด้านขวา มีรัดประคดรัดพระภูษาโจง สวมกิรีฏมุกุฏทรงสูง 
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- แบบ ค. : พระหัตถ์ซ้ายและขวาล่างแยกจากพระโสณี ไม่มีผ้าคาด สวมมงกุฎทรงเต้ีย 
4. อิทธิพลศิลปะอินเดียภาคใต้ ราชวงศ์ปัลลวะและราชวงศ์โจฬะ : ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 

(พุทธศตวรรษที่ 14) รัฐศรีวิชัยเจริญมากขึ้นทําให้พุทธศาสนาวัชรยานเจริญรุ่งเรือง ลัทธิไวษณพนิกาย
สูญหายไปช่วงระยะเวลาหน่ึง ต่อมาต้นคริสต์ศตวรรษที่ 10 (พุทธศตวรรษที่ 15) การสร้างพระวิษณุ
กลับมาอีกคร้ัง ภายใต้อิทธิพลด้านรูปแบบศิลปะจากราชวงศ์ปัลลวะ พระหัตถ์ขวาบนถือสังข์ ขวาล่าง
ปางประทานอภัย ซ้ายบนถือจักร ซ้ายล่างท้าวที่พระโสณี รวมท้ังการสร้างประติมากรรมพระวิษณุ
ประกอบประติมากรรมเป็นชุด “วิษณุมัธยมโยคะสถานะมูรติ” ต่อมาราวคร่ึงหลังคริสต์ศตวรรษที่ 11 
(พุทธศตวรรษที่ 16) ราชวงศ์โจฬะได้เข้ามารุกรานคาบสมุทรภาคใต้ ทําให้ปรากฏอิทธิพลศิลปะโจฬะ 
ซึ่งหลังจากน้ีจะไม่ปรากฏประติมากรรมพระวิษณุในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ 
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บทที่ 3 

เทวรูปพระวิษณุในศิลปะอินเดีย 
 
พระวิษณุสมัยมถุรา 

เทวรูปพระวิษณุที่ปรากฏในงานศิลปกรรมระยะแรกคือ สมัยมถุรา ภายใต้ราชวงศ์กุษาณะ
อายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 1-2 (พุทธศตวรรษที่ 5-6) สันนิษฐานว่าพัฒนารูปแบบมาจากการสร้าง
ประติมากรรมรูปยักษ์ที่ปรากฏในภาพสลักสมัยอินเดียโบราณเช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธรูป รูป
พระโพธิสัตว์หรือเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ ที่สร้างร่วมสมัยกัน หลักฐานที่พบเทวรูปพระวิษณุมักจําหลักเป็น
ชุดประกอบรูปทิพยบุคคลหรือเทพเจ้าที่เก่ียวกับความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ประกอบเป็นชุด 4 
องค์ในรูปอรรถนารีศวร พระวิษณุ คชลักษมี และท้าวกุเวร (ภาพที่ 3.1a,b)  

 

    

ภาพที่ 3.1 (a,b) a.พระวิษณุประกอบในชุด 4 องค์ (อรรถนารีศวร, พระวิษณุ, คชลักษมี และท้าวกุเวร)  
ภาพพระวิษณุองค์ท่ี 2 ศิลปะมถุรา สมัยราชวงศ์กุษาณะ  b. พระวิษณุ 
จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์เมืองมถุรา ประเทศอินเดีย 

 
เทวรูปพระวิษณุดังกล่าวจะจําหลักเป็นรูปบุคคล มี 4 กร สวมกิรีฏมุกุฏที่พัฒนามาจากมงกุฏ

ตกแต่งประดับเศียรประติมากรรมรูปบุคคลสมัยอินเดียโบราณ (ภาพที่ 3.1 a,b) สวมกุณฑลและกรอง
ศอขนาดใหญ่ พระหัตถ์ขวาล่างจะแสดงอภัยมุทรา เช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์
หรือเทพเจ้าองค์อ่ืนที่นิยมในสมัยน้ี กรณีที่พบองค์เดียวโดดๆ ก็ยังคงยกพระหัตถ์ขวาล่างแสดงอภัย
มุทราด้วยเช่นกัน (ภาพที่ 3.2) สําหรับอาวุธที่ถือในพระหัตถ์จะปรากฏดังน้ี คือพระหัตถ์ซ้ายล่างทรง
ถือสังข์ในระดับพระโสณี พระหัตถ์ซ้ายบนทรงจักรรูปวงกลมขนาดใหญ่ ส่วนพระหัตถ์ขวาบนทรงคฑา 
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จําหลักเป็นเส้นแนวต้ังยาวลงมาจรดที่ส่วนฐานเบ้ืองล่างเสมอ1 ข้อสังเกตอีกประการหน่ึง คือพระวิษณุ
สมัยมถุราจะนุ่งผ้าบางยาวจรดข้อพระบาท โดยจะผูกชายพกหน้านางตกลงมายาวจรดส่วนฐาน ซึ่งจะ
กลายเป็นเทคนิคการจําหลักพระวิษณุในเวลาต่อมา 

พระวิษณุสมัยมถุรามักคาดเข็มขัดหรือที่เรียกว่า กฏิสูตร ในระดับพระโสณี ลักษณะเป็น   
เข็มขัดผ้าบิดเกลียวคาดเฉวียงซ้อนทับบนผ้านุ่ง แล้วผูกเป็นปมหรือโบขนาดใหญ่ที่เบ้ืองซ้ายของ       
พระวรกาย (ภาพที่ 3.1a,b และภาพที่ 3.2) 

 

 

ภาพที่ 3.2 พระวิษณุ สมัยราชวงศ์กุษาณะ ศิลปะมถุรา 
พิพิธภัณฑ์เมืองมถุรา ประเทศอินเดีย 

 
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า กิรีฏมุกุฏ หรือหมวกทรงกระบอกน้ัน ในสมัยมถุราตอนต้น

จําหลักเลียนแบบมงกุฏที่เป็นเครื่องประดับเศียร ที่ด้านหน้าเป็นวงรูปเหรียญขนาดใหญ่ ซึ่งต่อมาจะ
พัฒนากลายเป็นหมวกทรงกระบอกที่มีส่วนปลายผายออกครอบสวมเหนือเศียร ซึ่งอาจได้รับแรง
บันดาลใจมาจากเคร่ืองประดับศีรษะของกษัตริย์ที่ทําด้วยโลหะ ซึ่งจะกลายเป็นคุณลักษณะสําคัญของ
การสร้างรูปประติมาพระวิษณุที่จะปรากฏในเวลาต่อมา (ภาพที่ 3.1b เปรียบเทียบกับรูปที่ 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5a,b) 

 

                                                 
1C. Sivaramamurti, “The Weapons of Vishnu” Artibus Asiae, Vol.18, No.2 (1955), pp.135‐136. 
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ภาพที่ 3.3 : พระวิษณุ สมัยราชวงศ์กุษาณะ  ศิลปะมถุรา 
ท่ีมา : C. Sivaramamurti, “The Weapons of Vishnu” Artibus Asiae, Vol.18, No.2 (1955), pl. XI. 

 

        
ภาพที่ 3.4 ประติมากรรมรูปกษัตริย์ ภาพที่ 3.5 (a,b) Chatuvyuha Sankarshan Vasudev (จาตุวายุหะ สังคกฤษณะ วาสุเทวะ) 
สมัยมถุรา (Mathura Museum) สมัยมถุรา (Mathura Museum)    

 
พระวิษณุสมัยอมราวดี 

พระวิษณุในดินแดนอานธระประเทศ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียสมัยอมราวดี ราว
คริสต์ศตวรรษที่ 3 (พุทธศตวรรษที่ 8) ยังนิยมการจําหลักประติมากรรมประกอบเป็นชุด เช่น นรสิง-
หวตาร (ภาพที่ 3.6) พระวิษณุ (ที่ 2 จากซ้าย) ทรงสวมกิรีฏมุกุฏหมวกทรงกระบอกที่จําหลักเสมือน
วัสดุที่ทําด้วยโลหะ สวมกุณฑลและกรองศอขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของพระวิษณุสมัยอมราวดีอีก
ประการหน่ึงคือจะนุ่งผ้าโธฏียาวจรดข้อพระบาท ผูกปมชักชายผ้าหน้านางห้อยตกลงมาเบ้ืองล่างและ
คาดเข็มขัดผ้าทับผูกโบที่ด้านซ้ายและขวา โดยจะทิ้งชายห้อยตกเป็นวงโค้งที่เบ้ืองหน้า ซึ่งเป็นลักษณะ
เด่นของพระวิษณุสมัยอมราวดี (ภาพที่ 3.6, 3.7) 
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ภาพที่ 3.6 : ภาพสลักชุดนรสิงห 
Narasimha relief, From Coastal Andhra Pradesh, 3rd Century A.D.  

Photograh : M.A.W Khan O’Connor Jr., 1972 Fig. 13. 
 

 

ภาพที่ 3.7 : Vasudeva-Krsna (วาสุเทวะ กฤษณะ) 
Yeleswaram, East Godawari district Andra Pradesh, India 3-4th Century  

ท่ีมา : M.A.W.Khan  O’Connor Jr, 1972, fig. 12. 
 

สําหรับพระหัตถ์ทั้ง 4 น้ันพระหัตถ์ซ้ายล่างจะทรงสังข์ในระดับพระโสณี พระหัตถ์ขวาล่าง
แสดงอภัยมุทรา พระหัตถ์ขวาบนถือคฑาขนาดใหญ่ โดยจําหลักเป็นเส้นตรงแบบเดียวกับสมัยมถุรา 
(ภาพที่ 3.7) ศิลปะอมราวดีซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียพบตามแนวชายฝั่งทะเล 
ต่อมาจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบศิลปะทั้งพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูในระยะแรก รวมถึงการสร้าง   
พระวิษณุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะปรากฏในเวลาต่อมา 
 
พระวิษณุสมัยคุปตะ 

ศิลปะคุปตะนับเป็นยุคทองที่แสดงสุนทรียภาพคือ ความงามในการสร้างงานศิลปกรรม
อินเดีย รวมทั้งเป็นสมัยที่ไวษณพนิกายได้รับการนับถืออย่างแพร่หลาย ปรากฏหลักฐานศิลปกรรม
และแหล่งโบราณคดีที่มีขนาดใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะที่อุทัยคีรี เมืองเวทิศา รัฐมัฐยประเทศ
(Udayagiri Caves, Vedisa district Madhya Pradesh) เมืองทีโอกาและเมืองสาญจี 
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เทวรูปพระวิษณุสมัยคุปตะ แสดงภาพพระวิษณุ 4 กร สวมกิรีฏมุกุฏเป็นหมวกทรงกระบอก
ทรงสูงหรือทรงเต้ียปลายผายออก เน้นการตกแต่งประดับจําหลักลวดลาย รวมท้ังอาจมีการตกแต่งที่
แสดงรายละเอียดหมวกของทรงกระบอกมากข้ึน ด้านหน้าหมวกประดับวงรูปเหรียญหรือสายสร้อย 
ห้อยเป็นตุ้งต้ิงจําลองแบบมาจากเพชรพลอย (ภาพที่ 3.8, 3.9) สวมกุณฑลและกรองศอขนาดใหญ่  

นอกจากน้ีการจําหลักเข็มขัดผา้คาดเฉียงหรือกฏิสูตรที่เคยปรากฏในสมัยมถุรา หรือเข็มขัดผ้า
ที่ผูกวงโค้งห้อยลงมาที่ด้านหน้าพระชงฆ์แบบสมัยอมราวดีก็จะหายไป หากแต่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่จะ
แสดงคุณลักษณะของประติมากรรมตามคัมภีร์หรือเครื่องแสดงเกียรติยศคือ วนะมาลา (Vanamala) 
เป็นสายสร้อยดอกไม้คล้องพระวรกาย ห้อยตกเป็นวงโค้งที่เบ้ืองหน้าเด่นชัด  

การจําหลักวนะมาลา เริ่มปรากฏในภาพสลักสมัยคุปตะตอนต้นทั้งรูปพระวิษณุ และ
ประติมากรรมที่แสดงรูปทิพยบุคคลหรือเทพเจ้า อาทิ มนุษยนาค ดังเช่น ประติมากรรมที่พบจากเมือง
สาญจี (ภาพที่ 3.8, 3.9)  

 

                                

ภาพที่ 3.8 : พระวิษณุ ศิลปะคุปตะ  ภาพที่ 3.9 : ประติมากรรมรูปมนุษยนาค ศิลปะคุปตะ 
พิพิธภัณฑ์เมืองสาญจี ประเทศอินเดีย  พิพิธภัณฑ์เมืองสาญจี ประเทศอินเดีย 

 
สําหรับประติมากรรมวราหวตารและภาพจําหลักพระวิษณุ ที่ด้านหน้าทางเข้าถ้ําอุทัยคีรี 

หมายเลข 6, 7 เมืองเวทิศา ในรัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย อายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 4 (พุทธ-
ศตวรรษที่ 9) Udayagiri Caves, Vedisa district Madhya Pradesh น้ันมีการจําหลักวนะมาลาเป็น
สายสร้อยที่ร้อยประกอบจากดอกไม้ คล้องอังสาพาดผ่านพระวรกายห้อยตกลงมาเป็นวงโค้งที่เบ้ือง
หน้าขนาดใหญ่ (ภาพที่ 3.10, 3.11, 3.12, 3.13) ส่วนกฏิสูตรหรือผ้าคาดเฉียงที่พบในสมัยมถุราจะ
หายไป คงเหลือแต่เข็มขัดผ้าขนาดเล็กผูกเป็นปมท้ิงชายห้อยลงด้านหน้าสั้นๆ เพ่ือตรึงผ้านุ่งโธฏี  

สําหรับพระหัตถ์ทั้ง 4 ของพระวิษณุพระหัตถ์ซ้ายล่างยังคงถือสังข์ในระดับพระโสณี พระหัตถ์
ขวาล่างหงายพระหัตถ์แสดงปางประทานพร ส่วนพระหัตถ์ซ้ายบนทรงวางควํ่าลงทรงจักรจําหลักเป็น
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รูปวงล้อขนาดใหญ่ และพระหัตถ์ขวาบนน้ันวางควํ่าทรงจับคฑา ดังเช่น พระวิษณุที่ถ้ําอุทัยคีรี
หมายเลข 6 (ภาพที่ 3.12)  

การจําหลักพระวิษณุสมัยคุปตะอีกกรณีคือ อาวุธในพระหัตถ์จะกลายเป็นบริวารรูปบุคคล
ขนาบข้างพระวิษณุ ที่ด้านบนศีรษะประดับสัญลักษณ์ของอาวุธน้ัน เรียกว่า Ayudhapurushas 
อายุทธบุรุษะ2 ตัวอย่างเช่น ถ้ําอุทัยคีรีหมายเลข 5 (ภาพที่ 3.11a, b) พระวิษณุวางพระหัตถ์ควํ่าลงที่
เบ้ืองซ้ายคือจักรบุรุษ (Chakrapursha) และที่เบ้ืองขวาคือ เกาโมทกี (Kaumodaki) หรือคฑาเทวี ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวจะปรากฏต่อมาในสมัยหลังโดยอาจจะสลับตําแหน่งกันบ้าง นอกจากน้ีในสมัยคุปตะ
ยังให้ความสําคัญกับการตกแต่งประดับกิรีฏมุกุฏ หมวกทรงกระบอกท่ีจะมีลวดลายประดับมากย่ิงขึ้น 

 

    

ภาพที่ 3.10(a,b) วราหวตาร ถํ้าวราหะ (ถํ้าอุทัยคีรีหมายเลข 5) และรายละเอียดของวนะมาลา 
Udayagiri Caves, Vedisa district Madhya Pradesh 

 

     

ภาพที่ 3.11(a,b) วราหวตาร ถํ้าวราหะ (ถํ้าอุทัยคีรีหมายเลข 5) และรายละเอียดของวนะมาลา 
Udayagiri Caves, Vedisa district Madhya Pradesh 

                                                 
2 C. Sivaramamurti, “The Weapons of Vishnu” Artibus Asiae, Vol.18, No.2(1955), pp. 129‐130. 
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ภาพที่ 3.12 : พระวิษณุ ถํ้าอุทัยคีรีหมายเลข 6 เบื้องขวาของประตูทางเข้า  
Udayagiri Caves, Vedisa district Madhya Pradesh 

 

 

ภาพที่ 3.13 : พระวิษณุ จาก Rajgir รัฐพิหาร สมัยปลายคุปตะ 
ท่ีมา : C. Sivaramamurti, “The Weapons of Vishnu” Artibus Asiae, Vol.18, No.2 (1955), pl. I. 

 
การปรากฏอาวุธที่แสดงด้วยรูปบุคคลเป็นบริวารน้ีจะมีพัฒนาการที่สืบต่อมายังรูปแบบศิลปะ

อินเดียฝ่ายเหนือสมัยปลายคุปตะและสมัยปาละ คริสต์ศตวรรษที่ 9-113 (พุทธศตวรรษที่ 14-16)
                                                 

3 C. Sivaramamurti, “The Weapons of Vishnu” pp. 127-128. 
 



19 
  

รวมทั้งการจําหลักเข็มขัดผ้ากฏิสูตร เป็นเข็มขัดผ้ายาวคาดเฉวียง ผูกเป็นโบที่เบ้ืองซ้ายในระดับตํ่ากว่า
พระโสณีก็อาจจะกลับมาจําหลักอีกครั้งสมัยปลายคุปตะดังเช่น พระวิษณุจาก Rajgir รัฐพิหาร (ภาพท่ี 
3.13) 

พระวิษณุศิลปะคุปตะตอนปลายมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งผ้านุ่ง เครื่องประดับตกแต่ง
และวัสดุ ดังตัวอย่างพระวิษณุจากบังคลาเทศ อายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 6-7 (พุทธศตวรรษที่ 10-11) 
(ภาพที่ 3.14-3.16) ประติมากรรมดินเผาคร่ึงองค์ สวมกิรีฏมุกุฏยอดตัด สวมกุณฑลแต่ไม่สวมกรอง
ศอขนาดใหญ่ดังเช่นสมัยแรกๆ คาดอุทรพันธะเป็นผ้าคาดผูกเป็นปมที่ด้านหน้าระดับเอวเหนือพระ
นาภี พระพักตร์กลมพระเนตรมอง (สะดือ) ตรงรับกับความโค้งของสันคิ้ว (ภาพที่ 3.14) ลักษณะ
ดังกล่าวแสดงสุนทรียภาพแบบคุปตะที่ยังคงปรากฏ อยู่ผสมผสานกับรูปแบบพ้ืนเมืองในช่วง
ระยะเวลาน้ี 

 

 

ภาพที่ 3.14 : พระวิษณุดินเผาจากเมือง Kichak(Bogra) 
จัดแสดงท่ี Bangladesh National Museum, Decca 

ท่ีมา : Chefs-d’Oeuvre du delta du Gange Collections des musees du Bangladesh, Fig. 20. 
 

พระวิษณุจากเมือง Rajakpur (Bogra) อายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 6-7 (พุทธศตวรรษที่ 11-12) 
เป็นประติมากรรมดินเผาทาสีดํา เพ่ือให้เหมือนกับการจําหลักหิน4 พระวิษณุองค์น้ีแสดงลักษณะกาย
วิภาคมีกล้ามเน้ือเหมือนจริงในสมัยคุปตะตอนปลาย ทรงสวมมงกุฎที่ประดับด้วยแผ่นวงกลมภายใน
เป็นรูปกีรติมุข (ภาพที่ 3.14) ทรงสวมสมพตสั้นเหนือโคนขา คาดเข็มขัดเส้นเชือกขนาดเล็กขมวดเป็น
ปมทิ้งชายลงมาเบ้ืองขวา มีอุทรพันธะหรือผ้ารัดท้องในระดับเอวบน ลักษณะเป็นเข็มขัดผ้าผูกปมที่
เอวเหนือสะดือ พระอังสาซ้ายคล้องสายธุรําหรือยัชโญปวีตอันแสดงถึงลักษณะของนักบวช ที่เบ้ืองล่าง
ประกอบด้วยบริวาร 2 ตน โดยที่พระวิษณุจะวางพระหัตถ์ขวาล่างบนศีรษะนางคฑาเทวี ที่ทําท่า
อัญชลีแสดงความเคารพ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายล่างวางเหนือจักรบุรุษที่มีสัญลักษณ์เป็นแผ่นกลมมีรัศมีแผ่

                                                 
4 Chefs-d’Oeuvre du delta du Gange Collections des musees du Bangladesh, Fig. 19. 
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ออกไปโดยรอบ อันเป็นสัญลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับดวงอาทิตย์ ส่วนพระหัตถ์คู่หน้าที่หักหายไป 
สันนิษฐานว่าคงแสดงปางประทานพรที่พระหัตถ์ขวาล่าง ส่วนพระหัตถ์ซ้ายล่างคงถือสังข์ในระดับ 
พระโสณี ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมปรากฏในศิลปะคุปตะ ดังเช่นถ้ําอุทัยคีรีหมายเลข 5 (ภาพที่ 3.11a)  

อย่างไรก็ตามการปรากฏพระวิษณุที่นุ่งสมพตสั้นบางแนบพระวรกาย คาดเข็มขัดเป็นเส้น
เชือกทับผ้านุ่ง ไม่สวมวนมาลาเป็นวงโค้งที่ด้านหน้าของผ้านุ่ง รวมทั้งไม่คาดเข็มขัดกฏิสูตร ดังที่เคย
ปรากฏเป็นปกติของการจําหลักเทวรูปพระวิษณุสมัยศิลปะคุปตะน้ัน ก็อาจแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ท้องถิ่นที่พัฒนาไปจากศิลปะคุปตะในอินเดีย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะเป็นที่นิยมสําหรับการจําหลัก 
เทวรูปพระวิษณุระยะแรกของประติมากรรมเขมรแบบพนมดาหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 รวมทั้งพระวิษณุที่
พบบริเวณภาคใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามแนวลํานํ้าโขง อาทิ เมืองออกแอว เมืองอัน
เกียง เมืองเคียนเกียง เมืองดงเนย ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยฟูนัน  

สิ่งที่เพ่ิมเติมขึ้นมาอีกประการหน่ึงในสมัยปลายคุปตะคือ สายธุรํา หรือ สายยัชโญปวีต ซึ่ง
เป็นสายมงคลคล้ององค์ที่แสดงว่า เป็นเคร่ืองหมายวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ เป็นผู้บริสุทธ์ิที่ผ่าน
การศึกษาพระเวท5 ปรากฏในภาพสลักอย่างชัดเจนในสมัยหลังคุปตะเป็นต้นมา โดยจําหลักเป็น
สายสร้อยขนาดเล็กพาดเป็นเส้นคล้องเฉวียงบ่าซ้ายมายังเอวด้านขวา และไม่ปรากฏพวงมาลัยหรือวน
มาลาขนาดใหญ่ดังที่นิยมสมัยคุปตะตอนต้น ซึ่งรูปแบบการจําหลักดังกล่าวจะให้อิทธิพลต่อมาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย 

 

 

ภาพที่ 3.15 : พระวิษณุดินเผาจากเมือง Rajakpur(Bogra) 
จัดแสดงท่ี Bangladesh National Museum, Decca 

  ท่ีมา : Chefs-d’Oeuvre du delta du Gange Collections des musees du Bangladesh, Fig. 19. 
                                                 

5 สายธุรําหรือยัชโญปวีต เป็นเชือกมงคลหรือด้ายศักด์ิสิทธ์ิของวรรณะพราหมณ์ เพ่ือแสดงความเป็น
พราหมณ์อันหมายถึงผู้ท่ีถือกําเนิด 2 คร้ัง คร้ังท่ี 2 ผ่านพิธีกรรมทางศาสนาจึงมีสิทธ์ิคล้องสายยัชโญปวีต โดยคล้อง
เฉวียงบ่าซ้ายมายังเอวด้านขวา รายละเอียดดูท่ี สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, ศัพทานุกรมโบราณคดี, กรุงเทพฯ : 
สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.  
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พระวิษณุสมัยปัลลวะ 
ศิลปะอินเดียหลังคุปตะราชวงศ์ฝ่ายใต้สมัยราชวงศ์ปัลลวะ อายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 

(พุทธศตวรรษที่ 12-14) ราชวงศ์โจฬะราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 (พุทธศตวรรษที่ 14) หรือต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 10 (พุทธศตวรรษที่ 15) จะจําหลักเทวรูปพระวิษณุเป็นประติมากรรมนูนสูงหรือ
ประติมากรรมลอยตัว โดยจะปรากฏสายยัชโญปวีตหรือสายธุรํา ในรูปแบบสายสร้อยคล้องเฉวียงบ่า
ซ้าย พาดตกลงมาที่เอวเบ้ืองขวา ลักษณะเป็นสายสร้อยเส้นด้ายหรือเชือกร้อยปะคําเช่ือมต่อเป็นแนว
ยาว (ภาพที่ 3.16) ส่วนการสลักพวงมาลัยหรือวนมาลาจะหายไป ทั้งน้ีองค์ประกอบที่สําคัญของ
ประติมากรรมสมัยดังกล่าวอีกประการหนึ่งคือ การผูกและการพันเข็มขัดหลายเส้น ซึ่งจะจําหลัก
เสมือนผ้าหรือโลหะคาดประดับทับซ้อนผ้านุ่งในระดับพระโสณี บางเส้นอาจผูกเป็นโบว์ห้อยตกลงมาที่
เบ้ืองซ้ายและเบ้ืองขวา นอกจากน้ียังปรากฏสาย อุทรพันธะ เป็นสายคาดรัดใต้ระดับอกเหนือ      
พระนาภี (สะดือ) อีกด้วย 
 

 

ภาพที่ 3.16 พระวิษณุระยะแรก สมัยราชวงศ์ปัลลวะ 
วิษณุอนันตศายิน เมืองมาวลีปุรัม 

 
สําหรับกิรีฏมุกุฏระยะแรกของพระวิษณุราชวงศ์ปัลลวะ จะจําหลักหมวกทรงกระบอกทรงสูง

เรียบปลายตัดตรงไม่มีลวดลาย ลักษณะเสมือนหมวกโลหะครอบเหนือพระเศียร ซึ่งต่อมาในช่วงปลาย
ราชวงศ์ปัลลวะ จะจําหลักลวดลายตกแต่งหน้าหมวกพระวิษณุด้วยลายขนาดใหญ่ พระหัตถ์ทั้ง 4  
พระหัตถ์ขวาล่างแสดงอภัยมุทรา ส่วนพระหัตถ์ซ้ายล่างหากประทับยืนจะจับที่พระโสณี หากประทับ
น่ังจะวางหงายเหนือพระชงฆ์แสดงวรมุทรา ถืออาวุธที่พระหัตถ์ขวาบนและซ้ายบนเป็นจักรและสังข์ 
ไม่ปรากฏการจําหลักคฑาและธรณี (ภาพที่ 3.17a,b) ส่วนผ้านุ่งจะนุ่งผ้าโธฏียาวลงมาเกือบจรดข้อ
พระบาท 
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ภาพที่ 3.17 (a,b) พระวิษณุ และรายละเอียดกิรีฏมุกุฏ  สมัยราชวงศ์ปัลลวะ  
Ashmolean Museum, Oxford UK. 

Vishnu and Kirita Mukuta Headress, late Pallava period 
 
พระวิษณุในช่วงปลายศิลปะปัลลวะ จําหลักเป็นงานประติมากรรมนูนสูง โดยจะเน้นการ

จําหลักตกแต่งมากขึ้นกว่าในระยะแรก พระวิษณุสวมกิรีฏมุกุฏหมวกทรงกระบอกทรงสูง จําหลัก
ลวดลาย ตกแต่งเป็นลายประดับขนาดใหญ่ ทรงสวมกุณฑลขนาดใหญ่ พระพักตร์เป็นวงรูปไข่      
พระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์อมย้ิมได้สัดส่วน ทรงสวมกรองศอขนาดใหญ่    
พระวรกายผึ่งผาย ทรงสวมอุทรพันธะ เป็นเข็มขัดผ้าที่เหนือพระนาภี (สะดือ) ทรงคล้องสายธุรําหรือ
ยัชโญปวีตพาดเฉวียงบ่าซ้าย (พระอังศาซ้าย) มายังพระโสณีเบ้ืองขวา ทรงนุ่งผ้าโธฏียาว เป็นผ้านุ่งที่
ยาวลงมาจรดข้อพระบาทลักษณะเป็นผ้าบาง ผูกปมท่ีตรงกลางแล้วรั้งชายผ้าตลบขึ้นไปจึงเห็นริ้วผ้า 
ผูกเป็นปมที่ด้านใน นอกจากน้ีพระวิษณุยังทรงสวมเข็มขัดหลายเส้น และคาดผ้ากฏิสูตรเป็นแนว
เส้นตรง ผูกชายเป็นโบที่เบ้ืองขวา แล้วทิ้งชายเป็นวงโค้งลงมาเบื้องหน้า แล้วผูกชายผ้าเป็นปมตลบ
เป็นโบที่อีกช้ันที่เบ้ืองซ้ายเหนือพระโสณี ดังน้ันจึงสังเกตได้ว่าจะมีผ้าและชายผ้าที่ผูกเป็นโบทั้ง 2 ข้าง 
ทิ้งชายตกลงมาเบ้ืองล่าง  

 พระวิษณุมี 4 กร โดยจะทรงถืออาวุธ 2 กร6 ส่วนพระหัตถ์ขวาล่างแสดงปางประทานอภัย 
พระหัตถ์ซ้ายล่าง จับที่พระโสณี (สะโพก) พระหัตถ์ขวาบนทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายบนจะทรงสังข์ 

 ซึ่งรูปแบบน้ีจากการจําหลักเทวรูปพระวิษณุด้วยหิน จะพัฒนาต่อไปในการสร้างเทวรูป    
พระวิษณุหล่อด้วยสําริด ในสมัยราชวงศ์โจฬะ 

                                                 
6 พระวิษณุ 4 กร ในศิลปะอินเดียฝ่ายใต้ จะเริ่มทรงถืออาวุธมากข้ึนในสมัยราชวงศ์โจฬะ ท่ีมีพัฒนาต่อ

เนื่องมาจากการสมัยราชวงศ์ปัลลวะตอนปลาย ทรงถืออาวุธในพระหัตถ์ท้ัง 3 และแสดงอภัยมุทราในพระหัตถ์ขวา
ล่าง พระหัตถ์ซ้ายล่างจะวางควํ่าลงทรงจับคฑา และพระหัตถ์ขวาบนทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายบนจะทรงสังข์ 
รายละเอียดดูท่ี พระวิษณุสมัยโจฬะ 
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พระวิษณุสมัยโจฬะ 
 

 

ภาพที่ 3.18 พระวิษณุ สมัยราชวงศ์โจฬะ  จากรัฐทมิฬนาดู 
จัดแสดงท่ี  Victoria&Albert Museum, London 

 
พระวิษณุสมัยราชวงศ์โจฬะ คริสต์ศตวรรษที่ 10-11 (พุทธศตวรรษที่ 15-16) พระวิษณุใน

สมัยน้ีจะมีพัฒนาการที่สืบมาจากสมัยปลายราชวงศ์ปัลลวะหากแต่หล่อด้วยสําริด พระพักตร์ยาวรีเป็น
วงรูปไข่ ทรงสวมกิรีฏมุกุฏทรงกระบอกสูงจําหลักลวดลายครอบเหนือเศียร ที่ส่วนกลางด้านบนสุดมี
ปุ่มกลมประดับ สวมกุณฑลกรองศอ พาหุรัด ทองกร และสายธุรําหรือยัชโญปวีตคล้องเฉวียงพระ
อังสาซ้าย คาดทับด้วยอุทรพันธะเหนือพระนาภี (สะดือ) พระวิษณุนุ่งผ้าโธฏียาวมีริ้ว ผูกเป็นปมแล้ว
ชักชายผ้าหน้านางซ้อนช้ันที่ก่ึงกลางของประติมากรรม คาดเข็มขัดเพชรพลอยและกฏิสูตรเป็นเข็มขัด
ผ้าผูกเป็นโบที่เบ้ืองซ้าย คล้องชายผ้าทิ้งตกลงเป็นวงโค้ง แล้วจึงเหน็บส่วนปลายอีกด้านหน่ึงที่เบ้ือง
ขวา ประทับยืนบนฐานบัว พระหัตถ์ซ้ายล่างวางควํ่าลงทรงจับคฑา พระหัตถ์ซ้ายบนทรงสังข์       
พระหัตถ์ขวาล่างแสดงอภัยมุทรา ขณะที่พระหัตถ์ขวาบนทรงจักร 
 
พระวิษณุสมัยปาละ 

สําหรับสมัยหลังคุปตะในอินเดียฝ่ายเหนือสมัยราชวงศ์ปาละ คริสต์ศตวรรษที่ 9-11 (พุทธ-
ศตวรรษที่ 14-16) และราชวงศ์เสนะ คริสต์ศตวรรษที่ 16-17 (พุทธศตวรรษที่ 11-12) ไวษณพนิกาย
ได้รับการนับถืออย่างกว้างขวาง ปรากฏการสร้างประติมากรรมพระวิษณุมากมายนิยมสลัก
ประติมากรรมนูนสูง เน้นการประดับตกแต่งลวดลายของแผ่นเบ้ืองหลังอย่างเต็มพ้ืนที่ (ภาพที่ 3.19, 
3.20) สําหรับหมวกทรงกระบอกจะมีความหลากหลายที่เน้นการตกแต่งมากขึ้นเช่นเดียวกัน มักมีการ
สวมประดับเทริดหรือกระบังหน้า จําหลักเป็นใบไม้รูปสามเหลี่ยม 5 ยอดสวมครอบเหนือกิรีฏมุกุฏ 
สันนิษฐานว่าคงได้รับอิทธิพลมาจากการประดับเทริดของพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยปาละ และที่ด้าน
บนสุดของกิรีฏมุกุฏจะจําหลัก อมาลกะ (amalaka) หรือกลีบมะเฟือง (ภาพที่ 3.19, 3.20a-b) 
เอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมอินเดียสมัยหลังคุปตะ ราชวงศ์ตอนเหนือปรากฏร่วมอยู่ด้วย 
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สําหรับพระหัตถ์ทั้ง 4 ของพระวิษณุถืออาวุธประกอบด้วย พระหัตถ์ขวาล่างถือธรณีแสดง
เป็นรูปดอกบัวบานขนาดเล็ก พระหัตถ์ขวาบนถือคฑา พระหัตถ์ซ้ายบนถือจักร พระหัตถ์ซ้ายล่างถือ
สังข์ (ภาพที่ 3.19) อย่างไรก็ตามจะมีการจําหลัก Ayudhapurushas อายุทธบุรุษะ โดยพัฒนาเป็น
รูปบุคคลขนาดเล็ก 2 ตน คือ สังขบุรุษและจักรบุรุษ จําหลักประดับที่เบ้ืองขวาและซ้ายแทรกที่ริมสุด
ถัดจากบริวารหลักของพระวิษณุ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นรูปแบบที่มาจากศิลปะคุปตะ7 (ภาพที่ 3.21) 
และที่เบ้ืองพระอังสาซ้ายของพระวิษณุจะคล้องสายสายธุรําหรือยัชโญปวีต องค์ประกอบที่เด่นชัดอีก
ประการหน่ึงคือพระวิษณุจะทรงสวมวนะมาลา จําหลักเป็นสายสร้อยร้อยด้วยดอกไม้เรียงต่อกัน 
คล้องพาดมาจากลายประดับเบ้ืองหลัง ตกเป็นวงโค้งที่เบ้ืองหน้าเหนือพระชงฆ์ (ภาพที่ 3.19, 3.20) 

 

 

ภาพที่ 3.19 : พระวิษณุสมัยราชวงศ์ปาละ 
Ashmolean Museum, Oxford UK. 

 

                                                 
7 C. Sivaramamurti, “The Weapons of Vishnu” Artibus Asiae, Vol.18, No.2 (1955), pl. 

134-136. 
 
 



25 
  

        

ภาพที่ 3.20 a. พระวิษณุสมัยราชวงศ์ปาละ และ  b. อมาลกะ (amalaka) ประดับเหนือกิรีฏมุกุฏ 
Ashmolean Museum, Oxford UK. 

 

 

ภาพที่ 3.21 : พระวิษณุจากเบงกอล  ศิลปะปาละ  
: รูปสังข์ และจักรบุรุษ ขนาบท่ีเบื้องขวาและซ้าย Pl. VIII. 

ท่ีมา : C. Sivaramamurti, “The Weapons of Vishnu” Artibus Asiae, Vol.18, No.2 (1955), pl. VIII. 
 
เทวรูปพระวิษณุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ไวษณพนิกายและการสร้างเทวรูปพระวิษณุมีปรากฏ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วง
ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14 (พุทธศตวรรษที่ 19) ในหลายท้องที่ อาทิ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ ประเทศไทย รวมทั้ง
พ้ืนที่ในดินแดนคาบสมุทร ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ซึ่งการสร้างเทวรูปพระวิษณุมักปรากฏ
หลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะ ตามเมืองท่าชายฝั่งทะเลและลํานํ้าสายสําคัญ รวมทั้งอาจมี
ความเช่ือที่ผสมผสานและกลมกลืนกับศาสนาอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ พุทธ
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ศาสนา และศาสนาฮินดูลัทธิไศวะนิกาย นอกจากน้ียังพบความนิยมในการสร้างรูปเคารพผสมระหว่าง
พระศิวะและพระวิษณุ คือ พระหริหระ (พระวิษณุและพระศิวะ) โดยเฉพาะในราชอาณาจักรกัมพูชา 
สมัยก่อนเมืองพระนคร  

อย่างไรก็ดีสําหรับการสํารวจภาคสนาม ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงหลักฐานเทวรูปพระวิษณุใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เน่ืองจากจะมีความสัมพันธ์ด้านรูปแบบ
ศิลปะและอายุสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากต้นแบบศิลปะอินเดีย รวมท้ังมีความสัมพันธ์กับพระวิษณุใน
ประเทศไทย 

 
เทวรูปพระวิษณุในราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

 

ภาพที่ 3.22 : พระวิษณุจาก Toul Koh, Takeo 
จัดแสดงท่ี  The National Museum of Cambodia, Phanom Penh  

 
เทวรูปพระวิษณุจาก Tol Koh, จังหวัดตาแก้ว นุ่งผ้าโธฏียาวขมวดปลายทิ้งชายผ้าตกลงมา

เป็นหน้านางที่เช่ือมต่อกับส่วนฐานประติมากรรม คาดกฏิสูตรเป็นเข็มขัดทับเฉวียงสะโพกม้วนชายพก
ผูกเป็นโบห้อยตกลงมาที่เบ้ืองซ้าย พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงสังข์ในระดับพระโสณี พระหัตถ์ขวาล่าง
แสดงวรมุทรา พระวรกายท่อนบนผึ่งผายสวมเคร่ืองประดับคือ กรองศอขนาดใหญ่ จากรูปแบบที่
กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของอิทธิพลศิลปะคุปตะและศิลปะอมราวดีที่เป็นต้นแบบจากอินเดีย 
ผสมผสานความเป็นท้องถิ่น พระวิษณุจาก Tol Koh องค์น้ีนับเป็นรูปแบบที่เก่าที่สุดที่พบใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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ภาพที่ 3.23 : พระวิษณุไม่ทราบที่มา 
จัดแสดงท่ี The National Museum of Cambodia, Phanom Penh 

 
พระวิษณุองค์น้ีมี 4 กรจําหลักกล้ามเน้ือเหมือนจริงตามหลักกายวิภาค พระวรกายท่อนบน

เปลือย ส่วนพระเศียรหักหายไป ทรงนุ่งผ้าโธฏียาวขมวดชายพกหน้านางพันเป็นปมที่ใต้พระนาภี
(สะดือ) ทรงคาดผ้ากฏิสูตร เป็นเข็มขัดผ้ายาวขมวดเป็นเกลียวคาดเป็นเส้นตรงผูกโบด้านข้างเหนือ
พระโสณี แล้วชักชายผ้าตลบลงมาเป็นวงโค้งพาดไปผูกปมทําเป็นโบอีกด้านหน่ึง การจําหลักโบที่ผูก
เป็นเง่ือนน้ันจะเช่ือมกับพระหัตถ์ซ้ายและพระหัตถ์ขวาล่างที่ถืออาวุธ ซึ่งจะจําหลักต่อยาวลงมาจรด
ส่วนฐานที่หักหายไป เช่นเดียวกับชายผ้าหน้านาง ก็จําหลักเช่ือมต่อลงมากับส่วนฐาน อันจะเป็นส่วนที่
รับนํ้าหนักประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุในสมัยน้ี 

 

 

ภาพที่ 3.24 : พระวิษณุจาก Tuol Chhouk   
Svay Chal, Kong Pisei Kampong  Speu province  

จัดแสดงท่ี The National Museum of Cambodia, Phanom Penh,   
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พระวิษณุจากตวลชุก (Tuol Chhouk) องค์น้ีมี 4 กรจําหลักกล้ามเน้ือเหมือนจริงโดยเฉพาะ
บริเวณพระอุระตามหลักกายวิภาค พระวรกายท่อนบนเปลือย ส่วนพระเศียรค่อนข้างกลม ทรงกิรีฏ- 
มุกุฏหมวกทรงกระบอกเรียบปลายตัดครอบลงเหนือพระเศียร พระวิษณุทรงนุ่งผ้าโธฏียาว ขมวดชาย
พกหน้านางพันเป็นปมท่ีใต้พระนาภี (สะดือ) ปลายชายพกยาวลงมาจรดฐาน คาดผ้ากฏิสูตรขมวด
ม้วนเป็นเกลียวเส้นตรงผูกเป็นโบท่ีเบ้ืองขวาในระดับพระโสณี ปลายชายผ้าจําหลักยาวลงมาเช่ือมกับ
ส่วนฐาน พระหัตถ์ขวาล่างถือธรณี (ก้อนดิน) พระหัตถ์ซ้ายล่างวางควํ่าลงถือคฑา ซึ่งเป็นเทคนิคการ
จําหลักที่เช่ือมระหว่างประติมากรรมกับฐานเป็น 5 ตําแหน่ง เพ่ือรับนํ้าหนักเรียงลําดับจาก  

- ชายผ้ากฏิสูตร 
- พระบาทขวา  
- ส่วนปลายปมของชายพก (ซึ่งต่อมาจะจําหลักแกนเส้นต้ังวงโค้งเช่ือมต่อกับอาวุธที่พระหัตถ์

ขวาและซ้ายลา่ง เพ่ือรับนํ้าหนัก) 
- พระบาทซ้าย 
- คฑา (พระหัตถ์ซ้ายล่าง) 

 

       

ภาพที่ 3.25 (a,b) : พระวิษณุจาก Angkor Borei, จังหวัด Takeo 
จัดแสดงท่ี The National Museum of Cambodia, Phanom Penh 

 
พระวิษณุจากอังกอร์โบเรย (Angkor Borei) จังหวัดตาแก้ว (Takeo) (ภาพที่ 3.25) พระ

พักตร์เป็นวงรูปไข่ พระขนงโก่งพระโอษฐ์อมย้ิม ทรงสวมกิรีฏมุกุฏหมวกทรงกระบอกทรงสูงเรียบไม่มี
ลวดลาย พระวรกายท่อนบนเปลือยจําหลักกล้ามเน้ือเหมือนจริง ทั้งในส่วนด้านหน้าและ             พระ
ปฤษฎางค์ พระกรทั้ง 4 หักหายไป ทรงนุ่งผ้าโธฏีเพียงช้ินเดียว โดยไม่มีการจําหลักผ้ากฏิสูตรและเข็ม
ขัด ลักษณะผ้านุ่งเป็นภูษายาวลงมาถึงครึ่งพระชงฆ์บางแนบพระวรกาย ผูกขมวดเป็นปมตรงกลางท่ี
ใต้พระนาภี (สะดือ) ปลายชายพกที่ทิ้งลงมาจําหลักเช่ือมต่อกับส่วนฐานเพ่ือรับนํ้าหนัก  

เป็นที่น่าสังเกตว่าการจําหลักพระวิษณุองค์น้ี จะสลักส่วนแขนและอาวุธที่ถือในพระหัตถ์ทั้ง 4 
เป็นอิสระ โดยไม่มีร่องรอยของวงโค้งที่เช่ือมกับอาวุธในพระหัตถ์ และไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงที่เช่ือมต่อ
กับกิรีฏมุกุฏ (ภาพที่ 3.25b) สังเกตได้อย่างชัดเจนจากเบ้ืองพระปฤษฎางค์ ลักษณะดังกล่าวมีความ



29 
  

คล้ายคลึงกับพระวิษณุจาก Tuol Chhouk (ภาพที่ 3.24) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของเทคนิค
การแกะสลักจุดรับนํ้าหนัก ที่จะเช่ือมระหว่างส่วนฐานกับอาวุธ โดยจะไม่ปรากฏการจําหลักวงโค้งซึ่ง
เป็นช้ินหินที่เช่ือมต่อระหว่างอาวุธในพระกรบนและหมวกทรงกระบอก ซึ่งจะมีพัฒนาการต่อไปใน
สมัยหลัง 

 

 

ภาพที่ 3.26 : พระวิษณุจาก Steung Treng  จังหวัด  Kampong Cham, 
จัดแสดงท่ี The National Museum of Cambodia, Phanom Penh 

 
พระวิษณุจากสะตรึงเตรง (Steung Treng) จังหวัดกําปงจาม (Kampong Cham) องค์น้ี 

(ภาพที่ 3.26) สันนิษฐานว่ายังสลักไม่เสร็จสมบูรณ์ พระพักตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยม ทรงสวมกิรีฏมุกุฏหมวก
ทรงกระบอกเรียบไม่มีลวดลาย ส่วนปลายตัดตรง ที่ด้านข้างของกิรีฏมุกุฏจําหลักหินเช่ือมต่อกับจักร
และสังข์ ซึ่งเป็นอาวุธในพระหัตถ์ขวาและซ้ายบน มีลักษณะเป็นเส้นที่เช่ือมต่อระหว่างอาวุธในพระ
หัตถ์บนทั้ง 2 กับกิรีฏมุกุฏ ซึ่งจะพัฒนาการกลายเป็นวงโค้งในเวลาต่อมา ส่วนพระหัตถ์ขวาล่างทรง
ถือก้อนดิน (ธรณี) พระหัตถ์ซ้ายล่างวางควํ่าลงกุมคฑา 

สําหรับเทคนิคประติมากรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เริ่มมีการจําหลักแกนหินแนวต้ัง ที่
เช่ือมต่อระหว่างอาวุธของพระหัตถ์ขวาและซ้ายล่างกับส่วนฐาน ซึ่งจะปรากฏชัดเจนต่อมาในกลุ่มพระ
วิษณุที่ทรงนุ่งผ้าสมพตสั้นสมัยพนมดาหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 สําหรับพระวรกายท่อนบนเปลือย ไม่สวม
เครื่องประดับ ทรงนุ่งผ้าโธฏียาวผูกเป็นปมท้ิงชายเป็นหน้านางยาวลงมาจรดฐาน ทรงคาดผ้ากฏิสูตร
คาดเป็นเส้นตรงทับผ้านุ่ง 

สําหรับการศึกษาพระวิษณุจากสตึงเตรงองค์น้ี แต่เดิมมีข้อสันนิษฐานการจัดรูปแบบศิลปะ 
พระวิษณุองค์น้ีจัดอยู่ในสมัยสมโบร์ไพรกุก ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 7 (พุทธศตวรรษที่ 12) (Sambor 
Prei kuk style, late 7th Century) ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ีพบประด็นรวมทั้งข้อสันนิษฐานใหม่ จาก
ลักษณะพระวิษณุที่นุ่งผ้าโธฏียาวและคาดผ้ากฏิสูตร รวมทั้งเทคนิคการจําหลักหินที่เช่ือมระหว่าง
อาวุธในพระหัตถ์บนขวาและซ้ายกับหมวกทรงกระบอก ซึ่งจะพัฒนากลายเป็นการจําหลักวงโค้ง และ
การจําหลักแกนหินแนวต้ังที่เช่ือมต่ออาวุธในพระหัตถ์คู่หน้ากับส่วนฐาน ก็เป็นประเด็นที่สําคัญด้าน
เทคนิคการแกะสลัก ซึ่งจะพบในการจําหลักพระวิษณุสมัยต่อมา ดังน้ันจากการศึกษาครั้งน้ีจึงมีข้อ
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สันนิษฐาน เรื่องการกําหนดอายุพระวิษณุจากสตึงเตรงใหม่ มีอายุเก่ากว่ารูปแบบศิลปะสมโบร์ไพรกุก 
โดยน่าจะสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 (พุทธศตวรรษที่ 11)  

หลักฐานโบราณคดีอันเป็นที่ต้ังอารยธรรมยุคแรกของอารยธรรมขอม หรือในช่วงอาณาจักร
ฟูนัน ได้แก่ อังกอร์โบเรย (Angkor Borei) ในเขตจังหวัดตาแก้ว (Takeo) ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของ
ราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบัน โดยมีปราสาทสําคัญบริเวณภูเขาบาพนม ซึ่งเป็นที่ต้ังศาสนสถานรุ่น
แรกๆ คือ อาศรมมหาฤษี เป็นอาคารที่ก่อด้วยหิน ต้ังอยู่บริเวณเนินเขาและศาสนสถานประเภทถํ้า ที่
มีการปรับพ้ืนที่และขุดถ้ําบนไหล่เขาบาพนม เพ่ือสร้างศาสนสถาน (ภาพที่ 3.28a,b) โดยขุดเจาะเป็น
ห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผนังและเพดานสกัดอย่างหยาบๆ ภายในประดิษฐานรูปเคารพที่ส่วนท้ายห้อง 
ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแท่นฐานหิน schist  

บริเวณด้านบนสุดของภูเขาบาพนม มีพ้ืนที่ราบขนาดใหญ่เป็นที่ ต้ัง ปราสาทพนมดา     
ศาสนสถานที่เป็นศูนย์กลางศาสนาฮินดูลัทธิไวษณพนิกาย ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นปราสาทท่ีมีความสําคัญ
ที่สุดในสมัยก่อนเมืองพระนคร ทั้งน้ีปราสาทหลังปัจจุบันได้มีการบูรณะขึ้นในสมัยเมืองพระนคร โดย
ก่อเป็นปราสาทศิลาแลงขนาดใหญ่ทับซ้อนปราสาทหลังเดิม 

 

    

ภาพที่ 3.27 (a,b) อาศรมมหาฤษีและศาสนสถานประเภทถ้ําท่ีเชิงเขาบาพนม Angkor Borei จังหวัด Takeo 
 

        

ภาพที่ 3.28 (a,b) ภูเขาบาพนมและปราสาทพนมดา ศาสนสถานศูนย์กลางไวษณพนิกายท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด      
บนยอดเขาบาพนม เมืองอังกอร์โบเรย จังหวัดตาแก้ว  
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ภาพที่ 3.29 พระวิษณุพบขณะทําการขุดค้นทางโบราณคดี ค.ศ. 1935     
 

   

ภาพที่ 3.30 (a,b,c) พระวิษณุ 8 กร หรือท่ีปรากฏพระนามตามจากจารึกคือ พระหริกัมภุชเชนทร 
จัดแสดงท่ี The National Museum of Cambodia, Phanom Penh 

 
ภายในปราสาทพนมดา ประดิษฐานรูปเคารพ 3 องค์ มีพระวิษณุอัษฏภุชเป็นพระวิษณุ 8 กร 

ประดิษฐานเป็นประธานหลักบนแท่นฐานขนาดใหญ่ ยืนตระหง่านที่กลางปราสาท ขนาบข้างด้วย
พระรามทรงศรและพระพลรามทรงถือคันไถ ที่เบ้ืองขวาและเบ้ืองซ้าย 

สําหรับพระวิษณุ 8 กร (อัษฏภุช) จากปราสาทพนมดาองค์น้ี นับเป็นประติมากรรมที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดและสําคัญที่สุดในลัทธิไวษณพนิกายที่ราชอาณาจักรกัมพูชา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ารุทรวร-
มัน ค.ศ. 514-539 (พ.ศ. 1057-1082) ปรากฏพระนามจากจารึกว่า หริกัมภุชเชนทร (Hari 



32 
  

Kambujendra)8 จําหลักด้วยหินชิสต์สีดํา ขนาดความสูง 270 เซนติเมตร ขุดพบเมื่อปี ค.ศ. 1935 
(พ.ศ. 2478)9 ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงพนมเปญ 

พระวิษณุมีพระพักตร์เป็นวงรูปไข่ พระกรรณยาวผ่าเป็นร่องกลาง ทรงสวมกิรีฏมุกุฎ หมวก
ทรงกระบอกเรียบไม่มีลวดลายครอบลงเหนือพระเศียร โดยจําหลักมีเส้นขอบไรพระศกที่หยิกม้วน 
ลอดลงมาจากขอบหมวกเล็กน้อย สําหรับเส้นพระเกศา จะยาวหยิกม้วนเป็นลอนปล่อยสยายลงมา
จรดพระอังสา พระวรกายผึ่งผายได้สัดส่วนไม่สวมเคร่ืองประดับ และมีการจําหลักวงโค้งรูปเกือกม้า
ขนาดใหญ่สําหรับรับนํ้าหนัก โดยจะเช่ือมต่อที่ก่ึงกลางเบ้ืองหลังของหมวกทรงกระบอก กับพระหัตถ์
ชุดหลังทั้ง 6 ส่วนมือขวากับมือซ้ายคู่หน้า ที่ทรงถือคฑาและหม้อนํ้ามนต์ (กมัณฑุ) น้ัน จะจําหลักแกน
หินโค้งแนวต้ัง เพ่ือทําหน้าที่รับนํ้าหนักต่อลงมายังส่วนฐานของประติมากรรม 

สําหรับอาวุธที่ถือในพระหัตถ์ มีข้อสังเกตว่าพระวิษณุ 8 กร จากปราสาทพนมดา  จะถืออาวุธ
ที่มีลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นอาวุธของเทพเจ้าหลายองค์หรือเก่ียวข้องกับบริขารของนักบวชหรือพระ
โพธิสัตว์ ดังจะเห็นได้จากกมัณฑุ (หม้อนํ้า) และหนังละมั่ง 

 
  พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย
 เปลวไฟ สังข์ ? 
วัชระ? แส้จามร ? 
หนังละมั่ง คัมภีร์ ? 
คฑา กมัณฑุ (หม้อนํ้า) 

ตารางท่ี 1 : อาวุธของพระวิษณุ 8 กร ปราสาทพนมดา (ภาพที่ 3.30a.) 
 

ลักษณะที่โดดเด่นอีกประการหน่ึงของพระวิษณุในกลุ่มน้ี คือพระวิษณุ ทรงนุ่งผ้าสมพตสั้น
สําหรับพระวิษณุ 8 กรจากปราสาทพนมดา ทรงนุ่งผ้าสมพตสั้นเรียบ ยาวเหนือพระชงฆ์(เข่า) เล็กน้อย 
ลักษณะคล้ายสนับเพลา (กางเกง) ขาสั้น จากน้ันจึงจีบชายผ้าทําเป็นริ้ว ผูกปมตลบไปด้านหลัง แล้ว
คลี่ส่วนปลายบานออก พับทบชายซ้อนกันเป็นรูปสมอเรือหรือรูปปีกกาที่ด้านหน้า ซึ่งการนุ่งผ้าแบบ
ดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับการนุ่งผ้าสมพตสั้นของประติมากรรมรูปพระราม พระพลราม พระปรศุราม 
พระกฤษณะ อันเป็นประติมากรรมที่พบร่วมกัน ณ บริเวณปราสาทพนมดา ซึ่งศาสตราจารย์ปิแยร์   

                                                 
8 สมัยพระเจ้ารุทรวรมัน โปรดให้จําหลักประติมากรรมเป็นชุด เพ่ือประดิษฐาน ณ ปราสาทพนมดา ซ่ึง

ปรากฏนามจากจารึกประกอบด้วย ประติมากรรมรูป หริกัมภุชเชนทร (Hari Kambujendra) ซ่ึงน่าจะหมายถึง
พระวิษณุองค์ใหญ่ ประดิษฐานเป็นประธานท่ีกลางปราสาท และ พระนารายณ์ พระกฤษณะ โควรรธนะและวิษณุ 
ตรีวิกรม Nayayana, Krishna Golvardhana, Vishnu Trivikramapada รายละเอียดดูท่ี Stanislaw Czuma “A 
Masterpiece of Early Cambodian Sculpture” The Bulletin of the Cleverland Museum of Art, Vol. 61, 
No. 4 (Apr., 1974), pp. 119-121.   

9 กรณีของการจําหลักประติมากรรมรูปพระรามและพระพลราม ท่ีขนาบข้างเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของ
พระวิษณุ 8 กร ด้วยลักษณะทางประติมานวิทยาของเทพท้ัง 2 องค์นี้ มี 2 กร จึงมีการจําหลักแนวกรอบรูปสี่เหลี่ยม 
ท่ีเชื่อมกับอาวุธคือ คันศรของพระรามและคันไถของพระพลราม แตกต่างจากวงโค้งรูปเกือกม้า ซ่ึงจะพบเป็นปรกติ
ของการจําหลักประติมากรรมพระวิษณุ 
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ดูปองต์ (Professor Pierre Doupont) ได้จัดจําแนกเรียกว่า style A of Phanom Da (แบบพนม
ดาหมู่ที่ 1)10 นับเป็นแบบการนุ่งผ้าสมพตสั้นที่เก่าแก่ที่สุดของศิลปะพนมดา 

อน่ึงเทคนิคการจําหลักวงโค้งอันเป็นส่วนเช่ือมอาวุธที่ถือในพระหัตถ์ รวมท้ังแกนหินโค้ง
แนวต้ังที่เช่ือมต่อกับพระหัตถ์คู่หน้ากับส่วนฐานดังกล่าว จะปรากฏต่อมา ในการจําหลักประติมากรรม
รูปพระหริหระ จากอาศรมมหาฤษี ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง
ยังคงนุ่งผ้าแบบพนมดาหมู่ที่ 1 รวมท้ังได้มีพัฒนาการการสร้างพระวิษณุในสมัยต่อมา ตัวอย่างที่
สําคัญ ได้แก่ พระหริหระจากปราสาทพนมดา จังหวัดตาแก้ว (ภาพที่ 3.31) ซึ่งพิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุง
ปารีส ได้ส่งส่วนเศียรมาต่อกับพระวรกายโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบันจัด
แสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงพนมเปญ พระหริหระจากปราสาทสมโบร์ไพรกุกหลังเหนือ หมายเลข 9 
(N9) (ภาพที่ 3.32) และพระวิษณุองค์ที่ 1 จากปราสาทตะเพียงพง เมืองเสียมเรียบ (ภาพที่ 3.33) ซึ่ง
ทั้ง 3 องค์น้ีจะมีข้อที่แตกต่างไป คือ จะนุ่งผ้าสมพตสั้นเรียบเหนือพระชงฆ์ (เข่า) โดยจะชักชายผ้ารูป
หางปลาคลี่ทับซ้อนกัน 2 ช้ัน ยาวตกลงมาที่ เ บ้ืองหน้า (ภาพที่ 3.31, 3.32, 3.33) จัดเป็น
ประติมากรรม style B of Phanom Da (แบบพนมดาหมู่ที่ 2)11 ซึ่งมีพัฒนาการมาจากการนุ่งผ้า
พระวิษณุกลุ่มแรก (พนมดาหมู่ที่ 1) นอกจากน้ีพระวิษณุศิลปะพนมดาหมู่ที่ 2 (style B) จะได้ให้
อิทธิพลกับการสร้างพระวิษณุที่ Dong Nai เมืองออกแอว ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
อันเป็นรูปแบบวัฒนธรรมร่วมภายใต้อาณาจักรฟูนันเช่นกัน 

 

       

ภาพที่ 3.31 (a,b) พระหริหระ จากปราสาทพนมดา 
จัดแสดงท่ี The National Museum of Cambodia, Phanom Penh 

                                                 
10 ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  ดิศกุล, (ทรงเรียบเรียง) ประติมากรรมขอม, กรุงเทพฯ : กรุงสยาม

การพิมพ์, 2515, หน้า  10-12. ลายเส้น 1ก.-ง. และ Stanislaw Czuma, “A Masterpiece of Early Cambodian 
Sculpture”, The Bulletin of the Cleveland Museum of Art, Vol. 61, No. 4 (Apr., 1974), pp. 119-
121. 

11 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 12-13. ลายเส้น 2 ก.ค.ง. 
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ภาพที่ 3.32 พระหริหระ จากปราสาทสมโบร์ไพรกุก      ภาพที่ 3.33 พระวิษณุ จากปราสาทตะเพรียงพง 
หลังเหนือ หมายเลข 9 (N9)                      เมืองเสียมเรียบ 
          จัดแสดงที่ The National Museum of Cambodia, Phanom Penh 

 
พัฒนาการในกลุ่มพระวิษณุที่นุ่งผ้าสมพตสั้น จะปรากฏต่อมาในการสร้างเทวรูปพระหริหระที่

ปราสาทอันเดต ตําบลกําปงสวาย เมืองกําปงธม ซึ่งมีลักษณะพิเศษทําให้ศาสตราจารย์ปิแยร์ ดูปองต์ 
ต้ังช่ือแบบศิลปะนี้ขึ้น12 โดยยังคงจัดอยู่ในช่วงปลายของศิลปะไพรกเมงหรือช่วงต้นสมัยศิลปะกําพง
พระ โดยเรียกช่ือว่า ประติมากรรม ศิลปะแบบอันเดต แสดงให้เห็นถึงความพยายามของช่างที่จะ
จําหลักประติมากรรมที่มีความเหมือนจริงตามหลักกายวิภาค 

 

         

ภาพที่ 3.34(a,b) พระหริหระจากปราสาทอันเดต กําปงสวาย เมืองกําปงธม  
จัดแสดงท่ี The National Museum of Cambodia, Phanom Penh 

                                                 
12 ประติมากรรมขอม, หน้า 17-18. ลายเส้นท่ี 4 (ข,ค,ช)  
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พระหริหระจากปราสาทอันเดตก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 7 (พุทธศตวรรษที่ 12) มีลักษณะ    
พระพักตร์ค่อนข้างถมึงทึง มีไรพระมัสสุเหนือริมพระโอษฐ์ ทรงสวมหมวกทรงกระบอก ครอบเหนือ
พระเศียรที่แบ่งพระหริหระจากเส้นก่ึงกลาง เบ้ืองขวาจําหลักทรงผมชฎามุกุฏอันหมายถึงพระศิวะ
(หระ) ขณะที่เบ้ืองซ้ายเป็นกิรีฏมุกุฏหมวกทรงกระบอกเรียบไม่มีลวดลาย หมายถึงพระวิษณุ (หริ) 
พระหัตถ์ทั้ง 4 หักหายไป โดยที่พระหัตถ์ขวาและซ้ายบนยกข้ึน ซึ่งแต่เดิมคงจําหลักอาวุธที่เช่ือมต่อ
กับวงโค้งรูปเกือกม้า ดังตัวอย่างเช่น พระวิษณุองค์ที่ 1 จากปราสาทตะเพียงพง เมืองเสียมเรียบ13 ซึ่ง
เป็นการจําหลักวงโค้งแบบเดียวกับประติมากรรมสมัยพนมดา  

พระวรกายท่อนบนล่ําสันได้สัดส่วน ทรงนุ่งผ้าสมพตสั้นผืนเดียว14 โดยที่ไม่มีการแบ่งแยก
ระหว่างพระหริหระดังที่เคยปรากฏในอดีต ลักษณะการนุ่งผ้าสมพตจะถกสั้น รั้งขึ้นมากลายเป็นริ้ว
แนบพระวรกาย แล้วตลบชายผ้าเหน็บเป็นปมพับทบลงมาที่หน้าท้อง ที่ส่วนปลายชายผ้าอีกด้าน คลี่
บานออกเป็นริ้วเบ้ืองซ้ายแบบธรรมชาติ จากน้ันจึงคาดเข็มขัดโลหะขนาดเล็ก เก่ียวคล้องเป็นวงโค้ง
ตกลงมาเบ้ืองหน้า (ภาพที่ 3.34a,b) ลักษณะการนุ่งผ้าสมพตที่ให้ความสําคัญกับชายผ้า ที่คลี่บาน
ออกมาทางเบ้ืองซ้ายแบบปราสาทอันเดตน้ี จะมีพัฒนาการต่อมาในสมัยกุเลน ดังเช่น พระวิษณุจาก
ปราสาทดําไรกราบ (ภาพที่ 3.35) แต่ริ้วผ้าที่ม้วนตลบและแผ่ออกมาน้ี จะเป็นแผ่นขนาดใหญ่และ
ค่อนข้างแข็งกระด้างไม่เป็นธรรมชาติ จําหลักเข็มขัดเป็นแผ่นขนาดใหญ่ คาดแทนเข็มขัดโลหะเส้นเล็ก 
ซึ่งเข็มขัดที่จําหลักเป็นแผ่นใหญ่น้ี จะมีบทบาทต่อมายังสมัยเมืองพระนคร 

 

 

ภาพที่ 3.35 พระวิษณุ จากปราสาทดําไรกราบ เมืองเสียมเรียบ 
ศิลปะกุเลน สมัยเมืองพระนคร Klen style, early 9th Century 

จัดแสดงท่ี The National Museum of Cambodia, Phanom Penh 
                                                 

13 เรื่องเดียวกัน, รูปท่ี 16. 
14 พระหริหระจากปราสาทอันเดต ทรงนุ่งผ้าสมพตสั้นผืนเดียว โดยท่ีไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพระหริหระ

ดังท่ีเคยปรากฏในสมัยพนมดา เช่น พระหริหระจากอาศรมมหาฤษี ปัจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงการจําหลักส่วนท่ีเป็นพระศิวะ (หระ) ท่ีเบื้องขวาจะทรงนุ่งผ้าสมพตสั้น เป็นผ้าบางเรียบไม่มีร้ิว
แต่มีจีบผ้าหน้าหน้านางยาวลงมาจรดพระชงฆ์ (เข่า) ขณะที่พระวิษณุ (หระ) ท่ีฝั่งซ้าย จะนุ่งผ้าสมพตสั้นเหนือพระ
ชงฆ์ (เข่า) เป็นผ้าบางมีร้ิว รายละเอียดดูท่ี ประติมากรรมขอม, รูปท่ี 95.   
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เทวรูปพระวิษณุในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

 

ภาพที่ 3.36 พระวิษณุ จาก Oc-Eo เมือง An Giang (6-7th Century)   
จัดแสดงท่ี Museum of Vietnamese History, Ho Chi Minh 

 
พระวิษณุจากออกแอว จัดอยู่ในกลุ่มประติมากรรมพระวิษณุที่เก่าที่สุด พระพักตร์ค่อนข้าง

กลม ทรงสวมกิรีฏมุกุฏเรียบไม่ประดับลวดลาย ทรงสวมกรองศอและกุณฑลท่ีจําหลักอย่างหยาบๆ 
พระวรกายผึ่งผาย ทรงนุ่งผ้าโธฏียาว ชายผ้าหน้านางยาวตกลงมาจรดส่วนฐาน คาดเข็มขัดทับเป็น
เส้นตรงส่วนปลายตลบลงมาเป็นวงโค้ง หากแต่จําหลักซ้อนไว้เบ้ืองหลังชายผ้าหน้านาง ซึ่งแตกต่าง
ความเป็นจริง สันนิษฐานว่าช่างสลักพ้ืนเมือง อาจจะไม่เข้าใจธรรมชาติของการนุ่งผ้า ที่ได้รับอิทธิพล
จากอินเดีย พระวิษณุมี 4 กร พระหัตถ์ขวาและซ้ายบนหักหายไป พระหัตถ์ขวาล่าง วางหงายถือธรณี
ก้อนดินหรือดอกบัว ส่วนพระหัตถ์ซ้ายล่างจะทรงถือสังข์ ที่ระดับพระโสณี (ภาพที่ 3.36) 

 

 

ภาพที่ 3.37 : พระวิษณุ จาก Vong เมือง An Giang   
จัดแสดงท่ี Museum of Vietnamese History, Ho Chi Minh 
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ตัวอย่างที่สําคัญอีกองค์หน่ึงของพระวิษณุในกลุ่มน้ี ได้แก่ พระวิษณุจาก Vong เมือง An 
Giang (ภาพที่ 3.37) เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่จําหลักด้วยหินทราย พระวิษณุมี 4 กร ส่วน    
พระเศียรหักหายไป ทรงสวมกรองศอ พาหุรัด ทรงนุ่งผ้าโธฏียาวผูกขมวดเป็นปมท่ีใต้พระนาภี (สะดือ) 
ปลายชายผ้าตกลงมายาวจรดฐาน ทําหน้าที่รับนํ้าหนัก คาดเข็มขัดขนาดใหญ่ในระดับพระโสณี พระ
หัตถ์ขวาล่าง ทรงถือธรณีจําหลักเป็นรูปทรงกลม พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงสังข์ในระดับพระโสณี 
เช่นเดียวกับพระวิษณุจาก Oc-Eo เมือง An Giang (ภาพที่ 3.36) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เก่าที่สุดของ
อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียทางตะวันออกเฉียงใต้ คือศิลปะอมราวดี และศิลปะหลังคุปตะในสมัย
ราชวงศ์ปัลลวะ 

 

       

รูปท่ี 38 (a,b) : พระวิษณุ จาก Go Thap, Dong Thap province รูปท่ี 39 : พระวิษณุ (สําริด) จาก  
จัดแสดงท่ี Dong Thap province Museum                               Quan Am pagoda, Tan Phu,                

Than Hoi Village, An Giang 
province   
จัดแสดงท่ี National Museum of 
Vietnamese History, Ho Chi 
Minh City 

 
พัฒนาการของพระวิษณุในกลุ่มแรก จะปรากฏต่อมายังพระวิษณุที่ได้จากการขุดค้นทาง

โบราณคดีจาก Go Thap เมือง Dong Thap กล่าวคือ พระวิษณุจะทรงนุ่งผ้าโธฏียาว ผูกขมวดเป็น
ปมในระดับพระนาภี (สะดือ) ปลายชายตรงก่ึงกลางพกห้อยตกลงมาเบ้ืองล่าง ต่อเช่ือมกับส่วนฐาน 
รวมทั้งไม่ปรากฏกฏิสูตรหรือผ้าคาด นอกจากน้ีด้านเทคนิคการแกะสลัก จะจําหลักแกนหินแนวต้ังทํา
หน้าที่รับนํ้าหนัก และรองรับอาวุธในพระหัตถ์ขวาและซ้ายล่าง คือธรณีจําหลักเป็นรูปกลมและคฑา ที่
ต่อเช่ือมกับส่วนฐานเทวรูป ใต้องค์เทวรูปจะมีเดือยเป็นแกนยาวสอบลงมา ลงมาเพ่ือประดิษฐานบน
แท่นฐานประติมากรรม (ภาพที่ 3.38a,b) 
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 พระวิษณุในช่วงน้ีจะสวมกิรีฏมุกุฏเรียบ ไม่มีลวดลายประดับ พระวรกายผึ่งผายได้สัดส่วน 
และไม่สวมเคร่ืองประดับ มีพระพักตร์ยาวรีเป็นวงรูปไข่ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์อมย้ิมมีร่องแบ่งที่
ก่ึงกลาง พระหัตถ์บนทั้ง 2 ค่อนข้างเป็นอิสระ พระวิษณุทรงจักรที่พระหัตถ์ขวาบน ส่วนพระหัตถ์ซ้าย
บนที่หักหายไปคงจะทรงสังข์ ซึ่งสามารถสันนิษฐานจากพระวิษณุสําริดขนาดเล็กจากเจดีย์กวนอิม 
Tan Phu, Than Hoi Village, An Giang province (ภาพที่ 3.39) โดยจะมีร่องรอยการจําหลักช้ิน
หิน เพ่ือยึดระหว่างสังข์ที่พระหัตถ์ขวาบนขอบหมวกทรงกระบอกและจักรที่พระหัตถ์ซ้ายบน ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าว จะพัฒนากลายเป็นวงโค้ง สําหรับประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุที่ทรงผ้าสมพตส้ัน 
ในสมัยต่อมา โดยได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมร่วมของอาณาจักรฟูนัน เช่นเดียวกับที่ปรากฏในวัฒนธรรม
เขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 

 

       

ภาพที่ 3.40(a,b) : พระวิษณุ/ พระโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรย จาก Trang Dieo, Vinh Long (6-7th Century) 
จัดแสดงท่ี National Museum of Vietnamese History, Ho Chi Minh City 

 
อย่างไรก็ดีหลักฐานพระวิษณุที่ทรงนุ่งผ้าโธฏียาว ที่สําคัญอีกองค์หน่ึงได้แก่ พระวิษณุจาก 

Trang Dieo, Vinh Long ปัจจุบันจัดแสดงที่ Museum of Vietnamese History, Ho Chi Minh ซึ่ง
พระวิษณุองค์น้ีมีลักษณะเดียวกับพระวิษณุในกลุ่มที่นุ่งผ้าโธฏียาว (ภาพที่ 3.38, 3.39) หากแต่มีความ
แตกต่างที่เทคนิคการแกะสลักที่มีการจําหลักกล้ามเน้ือเหมือนจริงมากขึ้น ขณะเดียวกันพระหัตถ์บนที่
ถืออาวุธก็มีการเปลี่ยนสลับที่ โดยพระหัตถ์ขวาบนจะทรงสังข์และพระหัตถ์ซ้ายบนทรงจักร  

สําหรับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของพระวิษณุองค์น้ีจาก Trang Dieo ซึ่งอาจมีผลมาจากความนิยม
พุทธศาสนามหายานแทนที่ไวษณพนิกายที่เจริญขึ้นมาก่อน คือการแปลงรูปเคารพจากพระวิษณุเดิม
ให้กลายเป็นพระโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรย ดังจะเห็นได้จากกิรีฏมุกุฏ หมวกทรงกระบอกเดิม จะ
จําหลักเป็นชฎามุกุฏ ตรงกลางเป็นรูปสถูปอันเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรย      
พระอนาคตพุทธเจ้า รวมทั้งพระหัตถ์ขวาล่าง ที่พระวิษณุทรงถือธรณีหรือก้อนดิน ลักษณะเป็นก้อน
ทรงกลมก็จําหลักเป็นกลีบบัว แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนศาสนา โดยไม่ทําลายรูปเคารพ หากแต่
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความเช่ือใหม่ที่เจริญขึ้นในภายหลัง 
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พัฒนาการต่อมาของพระวิษณุคือ พระวิษณุที่ทรงสมพตสั้น และมีการจําหลักหินเป็นวงโค้ง
เช่ือมต่อระหว่างอาวุธที่ถือในพระหัตถ์กับหมวกทรงกระบอก ดังตัวอย่างที่สําคัญที่สุดและสมบูรณ์
ที่สุด คือพระวิษณุที่ขุดพบที่ Dong Nai (ภาพที่ 3.41a,b,c) 
 

       

ภาพที่ 3.41(a,b,c) : พระวิษณุจาก  Bien Hoa Village, Dong Nai province (mid-7th century) 
จัดแสดงท่ี Bao Tang Dong Nai Museum 

 
พระวิษณุองค์น้ีขุดพบในร่องนํ้าจากคลองที่ไหลลงสู่แม่นํ้าโขง ณ ตําบล Bien Hoa Village 

จังหวัด Dong Nai เมื่อปี ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) พระพักตร์ค่อนไปทางรูปสี่เหลี่ยม พระขนงต่อกัน
เป็นรูปปีกกา พระเนตรมองตรงพระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา พระกรรณเป็นร่องผ่าที่ ก่ึงกลาง      
พระเกศาขมวดม้วนเป็นเกลียว สยายยาวลงมาจรดพระอังศา (ไหล่) ทรงสวมกิรีฏมุกุฏหมวก
ทรงกระบอกเรียบ มีเส้นขอบนูนเป็นสัน พระวรกายล่ําสันได้สัดส่วนประทับยืนด้วยอาการตริภังค์ ทรง
นุ่งผ้าสมพตสั้นเรียบไม่มีริ้ว ชักชายผ้าตลบขึ้นมาเป็นรูปหางปลาคลี่ทับซ้อนกัน 2 ช้ัน ยาวตกลงมาท่ี
เบ้ืองหน้า ประทับยืนบนฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ด้านล่างจําหลักเป็นเดือยเอียงสอบลงมาสําหรับ
ประดิษฐานบนแท่นฐาน 

จากรูปแบบการทรงผ้าสมพตสั้นของพระวิษณุที่ Dong Nai ดังกล่าว สามารถเปรียบเทียบได้
กับกลุ่มประติมากรรมพระหริหระและพระวิษณุ ศิลปะแบบพนมดาหมู่ที่ 2 (style B of Phanom 
Da) เช่น พระหริหระจากปราสาทพนมดา จากอังกอร์โบเรย (ภาพที่ 3.31, 3.32) รวมท้ังพระวิษณุ
จากปราสาทตะเพรียงพง เมืองเสียมเรียบ (ภาพที่ 3.33) เปรียบเทียบกับภาพที่ 3.41a,b,c สําหรับ
เส้นพระเกศาที่ขมวดม้วนเป็นก้นหอยยาวลงมาจรดพระอังศา ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพระหริหระ
จากปราสาทพนมดามากที่สุด (ภาพที่ 3.31 เปรียบเทียบกับภาพที่ 3.41) 
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ภาพที่ 3.42 : พระวิษณุจาก Tan Hiep Village, Kien Giang province  
จัดแสดงท่ี Fine Arts Museum, Ho Chi Minh City 

 
ตัวอย่างที่น่าสนใจในกลุ่มน้ีที่สําคัญอีกตัวอย่างหน่ึง ได้แก่เศียรเทวรูปพระวิษณุจากหมู่บ้าน 

Tan Hiep จังหวัด Kien Giang (ภาพที่ 3.42) พบเฉพาะส่วนเศียรเป็นงานประติมากรรมขนาด 22 
เซนติเมตร เศียรพระวิษณุองค์น้ีสวมหมวกทรงกระบอกเรียบไม่มีลวดลาย ครอบลงมาเหนือพระเศียร
โดยมีไรพระศกขมวดม้วนเป็นก้นหอยแบบเดียวกับพระวิษณุจาก Dong Nai มีพระพักตร์เป็นรูป
สี่เหลี่ยมพระนลาฏผาย พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระโอษฐ์หนา พระกรรณยาวจําหลักเป็นร่อง
แบ่งกลางที่ต่ิงพระกรรณ ที่เบ้ืองหลังมีหินเช่ือมต่อระหว่างหมวกทรงกระบอกกับอาวุธในพระหัตถ์บน 

 

     

ภาพที่ 3.43 (a, b) : พระวิษณุจาก Go Thap, Dong Thap province 
จัดแสดงท่ี Dong Thap province Museum 

 
พระวิษณุจาก Go Thap นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นพัฒนาการต่อมาจากพระวิษณุจาก 

Dong Nai โดยจะไม่ปรากฏเส้นพระเกศาที่หยิก ขมวดม้วนเป็นก้นหอยที่จะสยายลงมาเหนือ      
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พระอังศาหรือการจําหลักไรพระศกที่จะขวดม้วนลงมา เป็นเส้นผมที่ปรกลงมาจากหมวกทรงกระบอก
เรียบที่ครอบเหนือพระเศียร (ภาพที่ 3.41a, 3.42 เปรียบเทียบกับภาพที่ 3.43a,b) นอกจากน้ียังมีการ
จําหลักแผ่นวงโค้งขนาดใหญ่ ที่เช่ือมกับอาวุธในพระหัตถ์ขวาและซ้ายบนลักษณะเดียวกับ ศิลปะแบบ
พนมดาหมู่ที่ 2 หากแต่มีสิ่งที่ต่างไปอีกประการหน่ึงคือ การนุ่งผ้าจะนุ่งผ้าสมพตสั้นเรียบ ผูกขมวดปม
ตรงกลางที่ใต้พระนาภี แล้วชักชายผ้าตลบกลับขึ้นมาเป็นรูปหางปลา 1 ช้ัน ยาวตกลงมาที่เบ้ืองหน้า 
แตกต่างจากชายผ้ารูปหางปลาซ้อนกัน 2 ช้ันแบบศิลปะพนมดาหมู่ที่ 2 ที่เคยจําหลักมาก่อน พระ
วรกายท่อนบนเรียบโดยจําหลักกล้ามเน้ือที่พระอังศาปละพระนาภี พระหัตถ์ซ้ายล่างกุมลงจับคฑาที่
จําหลักต่อลงมาเบ้ืองล่าง  

การทรงผ้าสมพตสั้นและชายผ้ารูปหางปลาช้ันเดียว รวมท้ังไม่จําหลักเส้นพระเกศาหยิกเป็น
ลอนที่จะยาวสยายจรดพระอังสา ลักษณะดังกล่าวสันนิษฐานว่า เทวรูปพระวิษณุจาก Dong Nai อาจ
พัฒนารูปแบบ โดยช่างพ้ืนเมืองที่มีการผสมผสานกับรูปแบบท้องถิ่น  

อย่างไรก็ดีจากการศึกษาจะพบว่า เทวรูปพระวิษณุในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม จะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในแต่ละช่วง รวมทั้งมีการพัฒนาและผสมผสาน
รูปแบบลักษณะท้องถิ่นในภายหลัง ซึ่งสันนิษฐานว่าทั้ง 2 กลุ่มเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สามารถเช่ือมต่อกันด้วยคลองจากแม่นํ้าโขงในสมัยฟูนัน (Funan culture) ทําให้รูปแบบศิลปะมี
ความสัมพันธ์กันโดยตรง 
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บทที่ 4 

พระวิษณุในประเทศไทย 
 
ศึกษาข้อมูลจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศลิปะ 

จากการศึกษาพระวิษณุในศิลปะอินเดียสมัยต่างๆ รวมท้ังการศึกษาเทวรูปพระวิษณุใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเทวรูปพระวิษณุจากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับรูปแบบท้องถิ่น ในลําดับต่อไปจะ
กล่าวถึง เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะช่วงก่อน
คริสต์ศตวรรษที่ 14 (พุทธศตวรรษที่ 19) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยการศึกษาเปรียบเทียบด้านรูปแบบ
ศิลปะ การเช่ือมโยงระหว่างหลักฐานในประเทศไทยกับอิทธิพลทางศิลปกรรม ที่ได้รับจากอินเดีย 
ลักษณะและพัฒนาการที่ปรากฏในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกฉียงใต้ รวมท้ังการศึกษาวิเคราะห์
แบบสหสาขาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนิวเคลียร์ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ด้านรูปแบบศิลปะ การกําหนดอายุ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์การเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ในพ้ืนที่ที่มีผลต่อการศึกษางานศิลปกรรม 

1. ศึกษาประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุในประทศไทย ช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 14 
(พุทธศตวรรษท่ี 19) ขอบเขตพื้นที่การวิจัย 

1.1 ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เมืองศรีมโหสถ อ.โคกปีบ จ.
ปราจีนบุรี เมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติปราจีนบุรี 

เมืองศรีมโหสถ 
เมืองศรีมโหสถต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตําบลโคกปีบ อําเภอโคกปีบ 

จังหวัดปราจีนบุรี แผนผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน มีคูนํ้าและคันดินล้อมรอบ ขนาดความ
กว้างราว 700 เมตร ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ภายในเมืองพบเนินโบราณสถานจากการสํารวจราว 
77 แห่ง เมืองศรีมโหสถ นับเป็นเมืองโบราณสมัยวัฒนธรรมทวารวดีที่มีลักษณะแตกต่างจากแห่งอ่ืน
โดยเฉพาะคติการนับถือศาสนาและความเช่ือ ซึ่งได้พบหลักฐานที่สําคัญของการนับถือพุทธศาสนา 
เถรวาท พุทธศาสนามหายาน เจริญควบคู่กับการนับถือศาสนาฮินดูทั้งไศวนิกายและไวษณพนิกาย15  
อายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 6-8 (พุทธศตวรรษที่ 11- 13) รวมทั้งยังมีการนับถือเทพช้ันรองอีกด้วย 

สําหรับหลักฐานการนับถือศาสนาฮินดู จะพบอยู่ภายในคันดินคูเมืองระยะแรกโดย
พบหลักฐานไศวนิกาย ได้แก่ ประติมากรรมรูปศิวลึงค์ ประติมากรรมรูปตรีศูลขนาดใหญ่ 
ประติมากรรมมหิษ สุรมรรทินี ประติมากรรมพระคเณศ เป็นต้น ส่วนไวษณพนิกาย ได้พบ
ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุขนาดใหญ่ 4 องค์ จากการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 25 และจาก
การสํารวจจํานวน 3 องค์ 

 
                                                 

15 พีรพน  พิสณุพงศ์ และคณะ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ, กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี 
กรมศิลปากร, 2535, หน้า 138-139. 
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ภาพที่ 4.1 พระวิษณุ เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี 

 
พระวิษณุองค์น้ีพบจากการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลขที่ 25 เมืองพระรถ (ภาพที่ 

4.1) ซึ่งสันนิษฐานว่าคือเมืองศรีวัตสะปุระ บ้านโคกวัด ตําบลโคกปีบ อําเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อปี พ.ศ. 2518 สําหรับเทวาลัยเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแลงยกพ้ืน หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออกมีมุขหรือบันไดทางขึ้นด้านทิศตะวันออก พ้ืนที่ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้านหน้าเป็น
ห้องโถง ถัดเข้าไปด้านทิศตะวันตก ตรงกลางก่อเป็นแท่นยกพ้ืนสําหรับประดิษฐานเทวรูปพระวิษณุ 
โดยมีร่องรอยของเสาที่ต้ังรองรับส่วนเพดานหรือฉัตร กางกั้นด้านบนของแท่นประดิษฐานรูปเคารพ16 

 

 

ภาพที่ 4.2 การค้นพบพระวิษณุ ขณะทําการขุดแต่ง โบราณสถานหมายเลข 25  
ท่ีมา : รายงานการขุดแต่งและขุดค้น เทวสถานหมายเลข 25 และ 26 ตําบลโคกปีบ กิ่งอําเภอโคกปีบ 

จังหวัดปราจีนบรีุ” นิตยสารศิลปากร, ปีท่ี 21 เล่ม 2 กรกฎาคม 2520, หน้า 8. 

                                                 
16ศิริ  ดวงดี และวัชรินทร์ พุ่มพงษ์แพทย์, “รายงานการขุดแต่งและขุดค้น เทวสถานหมายเลข 25 และ 26 

ตําบลโคกปีบ กิ่งอําเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี” นิตยสารศิลปากร, ปีท่ี 21 เล่ม 2 กรกฎาคม 2520, หน้า 1-10.   
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เทวรูปพระวิษณุมี 4 กร ขนาดความสูง 2.2 เมตร (ไม่รวมเดือยที่ฐาน) สวมหมวก
ทรงกระบอก นุ่งผ้านุ่งที่ยาวลงมาจรดข้อพระบาท บริเวณพระโสณีคาดกฏิสูตรเป็นเข็มขัดขนาดใหญ่
คาดเป็นแนวเส้นตรงทับผ้าภูษาที่นุ่งช้ันใน ปลายชายผ้าห้อยลงมาที่เบ้ืองขวาระดับเดียวกับส่วนฐาน 
พระกรและพระหัตถ์ด้านบนทั้ง 2 หักหายไป พระหัตถ์ขวาบนถือจักร พระหัตถ์ซ้ายบนทรงสังข์ ซึ่งได้
ขุดพบในระหว่างการขุดแต่งโบราณสถาน พระหัตถ์ขวาล่างวางหงายออก เป็นแนวเดียวกับกับผ้าคาด 
ถือธรณีเป็นลูกกลม พระหัตถ์ซ้ายล่างวางควํ่าลงจับคฑา จําหลักเป็นแนวเส้นเฉียงลงมาจรดกับส่วน
ฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนฐานเทวรูปเรียบตรงกลางสลักเดือยเป็นแกนยาวลงมา ประมาณ 1 เมตร 
สําหรับประดิษฐานบนแท่นภายในอาคาร (ภาพที่ 4.2) พระวิษณุองค์น้ีมีลักษณะพิเศษคือ สวมกุณฑล
กลมขนาดใหญ่แบบเดียวกับพระวิษณุพบที่อําเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา17 ปัจจุบันจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสงขลา 

 

 

ภาพที่ 4.3 พระวิษณุ วัดโบสถ์ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี 

 
พระวิษณุ 4 กร ขนาดความสูงประมาณ 1.65 เมตร (ภาพที่ 4.3) ยืนตรงพระหัตถ์มี 

4 กร สวม กิรีฏมุกุฎเรียบไม่มีลวดลาย พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา         
พระนาสิกโด่ง พระวรกายผึ่งผายจําหลักกล้ามเน้ือที่แสดงลักษณะทางกายวิภาคเหมือนจริง ทรงนุ่งผ้า
โธฏีคือผ้านุ่งยาวลงมาที่กลางพระชงฆ์ลักษณะเป็นผ้าบางมีริ้วผูกขมวดเป็นปมท่ีใต้พระนาภี (สะดือ) 
คาดทับด้วยกฏิสูตรเป็นเข็มขัดผ้าคาดเป็นเส้นตรง ทิ้งชายพกยาวลงมาจรดฐานเบ้ืองล่าง พระวิษณุ
จากวัดโบสถ์องค์น้ีมี 4 กร พระหัตถ์และพระกรทั้ง 3 หักหายไปคงเหลือแต่พระกรซ้ายล่างที่วางควํ่า
                                                 

17เร่ืองเดียวกัน, หน้า 10. 
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ลงในระดับพระโสณี ซึ่งคงจะต่อเช่ือมกับส่วนหัวของคฑา อันเป็นรูปแบบที่จะปรากฏในการจําหลัก
อาวุธของพระวิษณุในพระหัตถ์ซ้าย ที่จะทรงคฑาลักษณะเป็นแท่งรูปกลมยาวลงมาจรดส่วนฐาน
ประติมากรรม 

 

 

ภาพที่ 4.4 พระวิษณุ บ้านโคกวัด อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี 

 
พระวิษณุองค์น้ี พบเฉพาะส่วนพระวรกายมีขนาด 1.25 เมตร (ภาพที่ 4.5) การ

จําหลักแสดงให้เห็นถึงความเหมือนจริง และความชํานาญของช่าง พระวรกายมีความผึ่งผายแสดง
ลักษณะทางกายวิภาคเหมือนจริง ทรงครองผ้าโธฎีบาง คาดเข็มขัดเป็นเส้นเชือกขนาดเล็ก ขมวดรั้งผูก
ปมเป็นโบทิ้งชายเชือกลงมาเบ้ืองซ้ายทําให้เกิดริ้วผ้านุ่ง จากน้ันจึงคาดกฏิสูตรเป็นเข็มขัดผ้าขนาดใหญ่ 
คล้องเฉวียงพระองค์จากเบ้ืองซ้ายไปยังเบ้ืองขวา ผูกชายผ้ารวบเป็นโบขนาดใหญ่ที่เบ้ืองขวา โดยสลัก
ส่วนปลายชายผ้าเป็นริ้วระบายยาวลงมาจรดแท่นฐานเทวรูป อันเป็นจุดรับนํ้าหนักประติมากรรม 

พระวิษณุองค์น้ีจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการจําหลัก ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุที่มี
ลักษณะเหมือนจริง โดยอาจเปรียบเทียบได้กับพระวิษณุจากโบราณสถานหมายเลข 6 เขาศรีวิชัย อ.
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาพที่ 4.30 และพระวิษณุองค์ที่ 2 จากเขาศรีวิชัย (ภาพที่ 4.28) 
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ภาพที่ 4.5(a,b,c) พระวิษณุจากดงศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 
พระวิษณุจากดงศรีมหาโพธ์ิ (ภาพที่ 4.5) ทรงสวมกิรีฏมุกฎเรียบ ครอบลงเหนือพระ

เศียรไม่มีลวดลายประดับ เส้นพระเกศาเรียบตึง มองเห็นเส้นกรอบพระพักตร์ชัดเจน แบบเดียวกับ
พระวิษณุจากวัดโบสถ์ (ภาพที่ 4.3) พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระนาสิก
แบน พระโอษฐ์หนา พระวรกายได้สัดส่วนจําหลักกล้ามเน้ือเหมือนจริง ทรงนุ่งผ้าโธฏียาว ขมวดเป็น
ปมที่ใต้พระนาภี (สะดือ) ทิ้งชายผ้าหน้านางยาวลงมาจรดฐานประติมากรรม เพ่ือรับนํ้าหนัก คาดทับ
ด้วยกฏิสูตรเข็มขัดผ้าขนาดใหญ่ เป็นเส้นตรงทับผ้านุ่ง แล้วผูกชายผ้าเป็นโบที้บ้ืองซ้าย เช่ือมกับอาวุธ
ที่ถือในพระหัตถ์ขวาล่าง ซึ่งน่าจะถือธรณีเป็นก้อนดินทรงกลมท่ีหักหายไปแล้ว 

 

      

ภาพที่ 4.6(a,b) พระวิษณุ ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
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พระวิษณุจากศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทรงสวมกิรีฏมุกุฏทรงกระบอกเรียบไม่มี
ลวดลายประดับ พระพักตร์ค่อนข้างแบนพระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระนาสิกบานพระโอษฐ์หนา 
พระวรกายได้สัดส่วน องค์น้ีประทับยืนด้วยอาการตริภังค์ ซึ่งแตกต่างไปจากพระวิษณุองค์อ่ืน พระ
หัตถ์ทั้ง 4 ชํารุดคงเหลือแต่พระหัตถ์และพระกรขวาบนและล่าง ที่จําหลักค่อนข้างเป็นอิสระ ทรงนุ่ง
ผ้าสมพตสั้นเรียบมองเห็นขอบบางๆ เหนือโคนขา โดยผ้าสมพตจะถูกดึงรั้งขึ้นมา และมีเข็มขัดเป็นเส้น
บางๆ ที่คาดใต้พระนาภี (สะดือ) ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจเปรียบเทียบได้กับพระกฤษณะโควรรธนะ อีก 
2 องค์ พบที่ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์เช่นกัน (ภาพที่ 4.7) ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ
นคร หากแต่มีข้อที่แตกต่างกัน คือพระวิษณุจะสวมหมกทรงกระบอก ขณะที่พระกฤษณะจะสวม
หมวกทรง 8 เหลี่ยม และเส้นพระเกศาหยิกม้วนเป็นลอนที่มีการตกแต่ง 

 อย่างไรก็ตามลักษณะที่ปรากฏทางประติมานวิทยาของพระวิษณุ และพระกฤษณะที่
ทรงสวมผ้าสมพตสั้น คาดเข็มขัดจําหลักเป็นเส้นเชือกขนาดเล็กที่ใต้พระนาภี (สะดือ) รวมทั้งการสวม
หมวกทรงสูงทรง เป็นทรงกระบอกและรูป 8 เหลี่ยมเรียบ ก็อาจเปรียบเทียบได้กับพระวิษณุในศิลปะ
เขมรที่ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยเฉพาะ ศิลปะแบบพนมดาหมู่ที่ 2 ศิลปะไพรกเมง ศิลปะกําพงพระ ที่
ยังคงนิยมนุ่งผ้าสมพตสั้น ผสมผสานกับรูปแบบท้องถิ่นที่มีความหลากหลายของเมืองศรีเทพ ดังน้ัน   
กิรีฏมุกุฏเดิมเทวรูปพระวิษณุ จึงได้รับการพัฒนาไปพร้อมกับการตกแต่งพระเกศา ปรากฏเป็นหมวก
ทรง 8 เหลี่ยมของพระกฤษณะและพระสุริยะที่เมืองศรีเทพหลายองค์ ซึ่งจะมีอิสระและลักษณะ
ท้องถิ่นที่ปรากฏอย่างเด่นชัด 

 

 

ภาพที่ 4.7 พระกฤษณะโควรรธนะ จากเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 
1.2 ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย : 

ตัวอย่างของพระวิษณุภาคกลาง และภาคตะวันตกที่จะนํามาศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ 
เทวรูปพระวิษณุจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนารายณ์
ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี, วัดดงสัก ตําบลพงตึก อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
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จารึกหลักที่ 21 ณ ศาลเมืองลพบุรี (จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี) ซึ่งพบจากการสํารวจ
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะเป็นจารึกอักษรขอมโบราณ อายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 10-11 (พุทธศตวรรษ
ที่ 16-15)18 ข้อความในจารึกกล่าวถึง การกัลปนาที่ดิน การถวายบริวารผู้รักษาศาสนสถานรวมทั้ง
สิ่งของ เครื่องบูชา เครื่องประกอบพิธีกรรม การบรรเลงดนตรี ขับร้องฟ้อนรํา เพ่ือถวายแด่ พระกมร-
เตงอัญศรีบรมวาสุเทพ หรือพระนารายณ์ แสดงให้เห็นถึงคติความเช่ือ การเคารพบูชา การนับถือ
พระวิษณุในฐานะเทพเจ้าที่จะบันดาลความสุขสวัสดี ความสําเร็จในบริเวณน้ี ซึ่งคงจะสืบทอดมาอย่าง
ยาวนาน 

สําหรับหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะ พบการประดิษฐานเทวรูปพระวิษณุที่
ศาลพระกาฬ ศาสนสถานสําคัญกลางเมืองลพบุรี ซึ่งยังมีผู้ที่ให้ความเคารพบูชาเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่
ยังคงสืบทอดความสําคัญตลอดมาจนถึงปัจจุบัน สําหรับเทวรูปองค์เดิมปัจจุบันได้ย้ายไปจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนารายณ์ราชนิเวศน์ (ภาพที่ 4.8) 

 

 

ภาพที่ 4.8 พระวิษณุจากศาลพระกาฬ อ.เมือง จ.ลพบุรี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี           

 
เทวรูปพระวิษณุจากศาลพระกาฬองค์น้ี จําหลักเป็นงานประติมากรรมนูนสูง 

รายละเอียดค่อนข้างลบเลือน ลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม ทรงสวมกิรีฏมุกุฏหมวกทรงกระบอก
ขนาดใหญ่ ที่มีลวดลายและการตกแต่งอย่างมาก ทรงสวมกุณฑล และกรองศอขนาดใหญ่ ทรงนุ่งผ้า
ยาวและคาดเข็มขัดตกแต่งประกอบด้วยผ้าหลายช้ิน ทรงคาดกฏิสูตรตรง ตลบเป็นวงโค้ง แล้วผูกโบที่
เบ้ืองขวาและซ้าย พระหัตถ์ซ้ายล่าง สันนิษฐานว่าคงจะทรงสังข์ในระดับพระโสณี (สะโพก) ส่วนพระ
หัตถ์ขวาล่างคงหงายออก แสดงวรมุทรา ส่วนพระหัตถ์ขวาและซ้ายบน น่าจะทรงจักรและคฑา ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียจากตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ศิลปะอมราวดี ตอน

                                                 
18“จารึกหลักท่ี 21 จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี” รายละเอียดดูท่ี จารึกในประเทศไทย เล่ม 3, กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2529, หน้า 253-257.  



49 
  

ปลายสันนิษฐานว่า เทวรูปพระวิษณุองค์น้ีจัดอยู่ในกลุ่มเทวรูปพระวิษณุระยะแรก ที่พบในประเทศ
ไทย 

 

 

ภาพที่ 4.9 เศียรพระวิษณุ  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี 

 
เศียรพระวิษณุที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนารายณ์ราชนิเวศน์ องค์น้ีมี

พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระนาสิกบาน พระโอษฐ์หนา ทรงสวมกิรีฏมุ-
กุฏทรงสูงเรียบที่ไม่มีการตกแต่ง มีการจําหลักเส้นขอบล่างของหมวกทรงกระบอก ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับการจําหลกัเทวรูปพระวิษณุและพระสุริยะ ที่ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 

 

 

ภาพที่ 4.10 พระวิษณุ ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร อําเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
ประดิษฐานท่ีศาลเจ้าพ่อพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
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พระวิษณุศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ตามประวัติกล่าวว่าพบริมแม่นํ้าจระเข้สามพัน 
บริเวณตลาดอู่ทองและได้สร้างศาลประดิษฐานเมื่อปี พ.ศ. 2400 เป็นรูปเคารพที่ประชาชนศรัทธา
เลื่อมใส โดยเฉพาะกับชุมชนจีน ชาวอู่ทองและบริเวณใกล้เคียงอย่างย่ิง รวมท้ังมีความศักด์ิสิทธ์ิและ
ฤทธานุภาพ เมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้ตลาดอู่ทองปี พ.ศ. 2510 เทวรูปพระวิษณุเจ้าพ่อพระยาจักร ก็มิได้
รับอันตรายแต่อย่างใด สําหรับช่ือ เจ้าพ่อพระยาจักร มาจากการเรียกนามประติมากรรมเทวรูปที่ทรง
ถือจักรเป็นอาวุธในพระหัตถ์ขวาบน 

 พระวิษณุองค์น้ีจําหลักเป็นประติมากรรมนูนสูง ซึ่งไม่สามารถพิจารณารายละเอียด
ได้ชัดเจน เน่ืองจากที่ประชาชนปิดทองคําเปลวพอกหนา ดังน้ันจึงวิเคราะห์จากการสันนิษฐานและ
เปรียบเทียบเบ้ืองต้นในเบ้ืองต้น พบว่าพระวิษณุทรงสวมหมวกท่ีมีการตกแต่ง รวมท้ังกรองศอขนาด
ใหญ่ ทรงสวมผ้าโธฏียาวผูกเป็นโบที่มีชายผ้ายาวลงมาที่เบ้ืองซ้าย พระหัตถ์ซ้ายล่างน่าจะทรงถือสังข์ที่
ระดับพระโสณี พระหัตถ์ขวาล่างน่าจะวางหงายออกแสดงวรมุทรา พระหัตถ์ซ้ายบนทรงคฑา และ
พระหัตถ์ขวาบนทรงจักร หากพิจารณาลักษณะทางประติมานวิทยาพบว่า พระวิษณุจากศาลเจ้าพ่อ
พระยาจักร มีลักษณะใกล้เคียงกับพระวิษณุจากศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ 4.8 เปรียบเทียบ
กับ 4.10) ซึ่ งเป็นรูปแบบที่มีความเก่าแก่ ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบศิลปะอินเดียจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคือศิลปะอมราวดี 

 

 

ภาพที่ 4.11(a,b) พระวิษณุ ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
 
เมื่อปี พ.ศ. 2435 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ขณะที่ทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เสด็จมาตรวจราชการทางหัวเมืองฝ่ายเหนือ 
ต้ังแต่กรุงศรีอยุธยา ล่องเรือขึ้นไปทางเหนือถึงนครสวรรค์ พิษณุโลก สวรรคโลกสุโขทัย เมืองตาก ขา
ล่องกลับลงมาถึงอ่างทอง เสด็จทางบกโดยม้า ถึงสุพรรณบุรีแล้วเสด็จทางเรือกลับพระนคร ตาม   
พระนิพนธ์เรื่อง ห้ามมิให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ ในหนังสือนิทานโบราณคดี ทรงกล่าวว่า ได้ทรงฟังพระ
ยาอ่างทองเจ้าเมืองอ่างทองทูลว่า เทพารักษ์หลักเมืองไม่ชอบเจ้านาย ได้เสด็จไปสักการะทําพลีกรรม
ที่ศาลเทพารักษ์หลักเมือง  

“เป็นศาลไม้เก่าคร่ําคร่า มี เทวรูปพระพิษณุแบบเก่ามาก จําหลักศิลาต้ังอยู่ 2 องค์ 
....” 
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สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงชักชวนชาวเมือง ทั้งชาวไทยและจีน
บูรณะสร้างศาลใหม่ก่ออิฐถือปูน ด้านหน้าเป็นอาคารทรงไทย ผสมผสานกับรูปแบบจีน ซึ่งต่อมาได้มี
การบูรณะโดยตลอด สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ ทรงต้ังข้อสันนิษฐานว่า เมืองสุพรรณแปลกกับเมือง
อ่ืนๆ บรรดาได้เคยเห็นมาแต่ก่อน คืออย่างหน่ึงมีศาลเจ้า มากกว่าที่ไหนๆ หมด หลังจากเสด็จไปเมือง
สุพรรณในครั้งน้ันจึงทําให้เจ้านายเริ่มเสด็จไปเที่ยวเมืองสุพรรณ ปี พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระ-
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสเมืองสุพรรณคร้ังแรก โดยทางลํานํ้านครชัยศรี ประพาสอําเภอ
สองพ่ีน้อง แล้วเสด็จต่อมาได้ทอดพระเนตรสถานที่โบราณทุกแห่ง เสด็จไปทําพิธีพลีกรรมที่ศาล
เทพารักษ์หลักเมือง พระราชทานเงินให้สร้างกําแพงแก้วกับศาลาที่พัก ขยายบริเวณศาลให้กว้างขึ้น   

คติการอัญเชิญเทวรูปพระวิษณุเป็นสัญลักษณ์ของหลักเมือง มีปรากฏในประเทศ
ไทยเพียงแห่งเดียวที่เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งแตกต่างจากคติการสร้างหลักเมืองอ่ืนๆ ที่ใช้สัญลักษณ์ของ
เสาศิลาหรือเสาไม้เป็นหลักกลางเมือง ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีประดิษฐานเทวรูปพระวิษณุ ที่มีความ
ศักด์ิสิทธ์ิเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนท้ังชาวไทยและชาวไทยเช้ือสายจีนที่สืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน  

ภายในศาลประดิษฐานเทวรูปพระวิษณุ 2 องค์ จําหลักด้วยหินทราย (ภาพที่ 4.11) 
ซึ่งตามประวัติมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า มีผู้พบจมดินอยู่ริมคลองศาลเจ้าพ่อ แกะสลักด้วยหินสีเขียว จึงได้
อัญเชิญขึ้นมาแล้วสร้างศาลท่ีประดิษฐาน  

เทวรูปพระวิษณุทั้ง 2 องค์ จําหลักเป็นประติมากรรมนูนสูง องค์เบ้ืองขวามีขนาด
ใหญ่กว่าเล็กน้อย มีพระพักตร์เป็นรูปไข่ทรงสวมกิรีฏมุกุฏหมวกทรงกระบอก ที่มีส่วนปลายผายบาน
ออก ด้านหลังจําหลักเป็นรัศมี ทรงสวมกุณฑล กรองศอ พระหัตถ์ทั้ง 4 ถืออาวุธ พระหัตถ์ขวาล่างทรง
ถือธรณีจําหลักเป็นก้อนทรงกลม พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือคฑาสลักเป็นเส้นตรงยาวลงมาจรดฐาน 
ส่วนพระหัตถ์บนขวาและซ้าย ทรงจักรและสังข์ ทรงนุ่งผ้าโธฏียาว สวมกฏิสูตรเป็นเข็มขัดผ้าคาดตรง 
ผูกเป็นโบที่เบ้ืองขวาปลายชายผ้ายาวลงมาจรดฐาน แล้วตลบลงมาเป็นวงโค้ง ผูกเห็บชายผ้าอีกด้าน
หนึงที่เบ้ืองซ้าย ที่เบ้ืองหลังจําหลักเป็นเศียรพญานาค 7 เศียร 

พระวิษณุองค์ที่ 2 เบ้ืองซ้าย จําหลักแตกต่างกับองค์แรก คือพระหัตถ์ขวาและซ้าย
ล่างจะวางจับอยู่เหนือสะโสณี (สะโพก) ส่วนพระหัตถ์ขวาและซ้ายบน ทรงจักรและสังข์ ทรงนุ่งผ้ายาว
คาดกฏิสูตรตรงมีชายผ้าห้อยตกลงเป็นวงโค้ง รวมทั้งส่วนปลายชายผ้าที่ตกลงเบ้ืองข้างทั้ง 2  

จากลักษณะทางประติมานวิทยาที่กล่าวมา สันนิษฐานว่าเทวรูปทั้ง 2 องค์คงจําหลัก
ขึ้นโดยช่างพ้ืนเมืองในท้องถิ่น ซึ่งอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากเทวรูปพระวิษณุจากรูปแบบ ที่ได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุด คือเทวรูปพระวิษณุศาล
เจ้าพ่อพระยาจักร (ภาพที่ 4.10) ผสมผสานและสร้างรูปแบบที่มีความกับความเป็นท้องถิ่นที่มีมาก
ย่ิงขึ้น (รูปที่ 4.11) พระวิษณุองค์เล็กประดิษฐานที่เบ้ืองซ้ายภายในศาลหลักเมือง (ภาพที่ 4.11b) อาจ
เปรียบเทียบได้กับเทวรูปพระวิษณุศาลเจ้าพ่อพระยาจักร   

สําหรับรูปแบบเทวรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานเบ้ืองซ้ายของศาลหลักเมือง (ภาพที่ 
4.11a) ก็มีพัฒนาการทางประติมานวิทยาที่สืบต่อมาในสมัยหลัง ตัวอย่าง พระวิษณุ วัดเขาพระศรีสรร
เพชญาราม อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเรียกกันว่า เจ้าพ่อจักรนารายณ์ (ภาพที่ 4.12 จากภาพที่ 
4.11a เปรียบเทียบกับ ภาพที่ 4.13) 
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ภาพที่ 4.12, 4.13 พระวิษณุจากศาลหลักเมือง เปรียบเทียบกับพระวิษณุ “เจ้าพ่อจักรนารายณ์” 
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

 
พระวิษณุวัดดงสัก ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
เทวรูปพระวิษณุที่พบในดินแดนตะวันตกสุดของประเทศไทย ประดิษฐานที่วัดดงสัก 

ตําบลพงตึก อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามประวัติกล่าวว่าขุดพบเมื่อปี พ.ศ. 2486 ใกล้ศาล
เจ้าไม่ไกลจากบริเวณวัด ในครั้งน้ันท่านอดีตเจ้าอาวาสได้นําช้ินส่วนพระวิษณุซึ่งแกะสลักจากหินทราย 
มาประกอบต่อกัน โดยป้ันพอกเสริมเติมส่วนที่ชํารุดให้สมบูรณ์ด้วยซีเมนต์ อัญเชิญประดิษฐาน ณ วัด
ดงสัก เพ่ือให้ประชาชนได้สักการะสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

 

 

ภาพที่ 4.14 เทวรูปพระวิษณุ วัดดงสัก ตําบลพงตึก อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี
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การค้นพบเทวรูปพระวิษณุดังกล่าวนับเป็นหลักฐานสําคัญอีกช้ินหน่ึง เน่ืองจาก
โบราณสถานที่ตําบลพงตึก อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองสําคัญที่ได้มีการค้นพบ
หลักฐานโบราณคดีสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดี เช่น พระพุทธรูปยืน ช้ินส่วน
ธรรมจักร พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี ผอบสําริดทรงหม้อนํ้า รวมทั้งหลักฐานการติดต่อกับ
วัฒนธรรมจากภายนอก 

ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทย ในช่วงที่เรียกว่าสมัย อินโดโรมัน ดังปรากฏหลักฐานโบราณคดี ซึ่งเป็นของนําเข้าจาก
ภายนอกท่ี เก่ียวข้องกับศาสนาและความเช่ือ การค้า รวมถึงการประกอบพิธีกรรม อาทิ ตะเกียงสําริด 
พระพุทธรูปอินเดียสมัยหลังคุปตะ เป็นต้น 

 
วิธีวิจัยสหวิทยาการ   
ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนิวเคลียร์ร่วมกับการศึกษารูปแบบ

ศิลปกรรม 
 

      

ภาพที่ 4.15(a,b) เทวรูปพระวิษณุ ขณะเตรียมการถ่ายภาพด้วยรังสี และภาพท่ีได้จากการฉายรังสี 
 
พระวิษณุวัดดงสักมีขนาดความสูง 98 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร หนา

ประมาณ 10 เซนติเมตร จําหลักจากหินทราย โดยมีการพอกเสริมด้วยซีเมนต์ ทาทับด้วยสีเคลือบและ
นํ้าปูนบางๆ สําหรับประเด็นสําคัญในการวิเคราะห์ครั้งน้ีคือ การจัดจําแนกช้ินส่วนเทวรูปพระวิษณุที่
เป็นโครงสร้างเดิมที่จําหลักด้วยหิน กับส่วนที่เสริมเพ่ิมเติมขึ้นใหม่ ซึ่งมีการตกแต่งปิดร่องรอยช้ินส่วน
เก่าและใหม่ ทําให้ไม่สามารถพิจารณาได้ด้วยตาเปล่า (ภาพที่ 4.15a,b) 

การศึกษาครั้งน้ีได้ใช้เทคนิค Radiation X-ray gamma โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือ
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ศึกษาวิเคราะห์วัสดุและโครงสร้างเดิมที่เป็นหินของพระวิษณุ กับส่วนที่มีการป้ันเช่ือมต่อด้วย
ปูนซีเมนต์ รวมท้ังการเสริมโครงสร้างภายในให้มั่นคง ซึ่งคงประกอบขึ้นไม่นานหลังจากขุดพบในปี 
พ.ศ. 2486 เทคนิค Radiation X-ray gamma ดังกล่าวจะไม่ทําลายวัตถุหรือช้ินงานประติมากรรม  
นับเป็นครั้งแรกของการใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสี Radiation X-ray gamma เพ่ือการวิเคราะห์
วัสดุที่มีโครงสร้างหลักเป็นหิน 

หลักการทํางานของการถ่ายภาพด้วยรังสี19  
การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา เป็นเทคนิคการตรวจสอบวัตถุโดยไม่

ทําลายหรือที่เรียกว่า NDT (Non Destructive Testing) เพ่ือตรวจหารอยบกพร่องหรือโครงสร้าง
ภายในของวัตถุ สําหรับเทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ทําลายด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสีน้ี สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบวัตถุทางอุตสาหกรรมรวมถึงงานทางโบราณคดี เน่ืองจากสามารถ
ตรวจสอบวัตถุที่เป็นโลหะหรืออโลหะ โดยอาศัยความสามารถในการทะลุทะลวงของรังสีเอกซ์หรือ
รังสีแกมมาที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะทะลุผ่านวัสดุไปถึงโครงสร้างภายใน ที่ไม่สามารถวิเคราะห์
ได้ด้วยตาเปล่า  

ในการฉายรังสีจะต้องวางต้นกําเนิดรังสีไว้ด้านตรงข้ามกับฟิล์มเอกซ์เรย์ โดยวางฟิล์ม
ไว้หลังวัตถุ สําหรับต้นกําเนิดรังสีในการทดสอบคร้ังน้ีใช้รังสีแกมมาชนิด อิรีเดียม -192 (Ir-192) ซึ่งมี
พลังงานเฉล่ียอยู่ที่ 300 KeV (กิโลอิเล็กตรอนโวลท์) และมีปริมาณความแรง (Activity) เท่ากับ 6 Ci 
(คูรี) สําหรับเวลาในการถ่ายภาพ เพ่ือให้ได้ความเข้มของฟิล์มที่เหมาะสม สามารถคํานวณได้  

ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
(1) ชนิดและความหนาของวัสดุที่ทําการถ่ายภาพ  
(2) ความแรงของต้นกําเนิดรังสี  
(3) ระยะทางจากต้นกําเนิดรังสีถึงฟิล์ม  
(4) ชนิดของฟิล์ม 

 

                                                 
19 เฉลิมพงษ์ โพธ์ิลี้ “หลักการทํางานของการถ่ายภาพด้วยรังสี สําหรับการตรวจสอบโครงสร้างของ

ประติมากรรมพระวิษณุ ตําบลพงตึก อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ใน การศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการ
ปรับปรุงความเร็วการถ่ายภาพด้วยรังสีโดยใช้ฟิล์มสําหรับการตรวจสอบชิ้นงานอุตสาหกรรมโดยไม่ทําลาย 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558. 
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ภาพที่ 4.16 วงโค้งเบื้องหลังเทวรูปพระวิษณุ ชิ้นส่วนรอยแตกและโครงเหล็กท่ีเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ 
 
สําหรับการตรวจสอบเทวรูปพระวิษณุครั้งน้ี ใช้เวลาฉายแสง 25 นาที โดยการฉาย

รังสีที่ทะลุผ่านเทวรูปพระวิษณุหรือวัตถุ ซึ่งจะไปทําปฏิกิริยากับฟิล์ม นํ้าหนักค่าความเข้ม ความมืด
และสว่างที่ปรากฏภายหลังจากการล้างฟิล์ม จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีเอกซ์ที่ทะลุผ่าน 
ทําปฏิกิริยากับฟิล์มโดยข้ึนอยู่กับชนิด ความหนา และความหนาแน่นของวัสดุที่ต่างชนิดกัน วัตถุที่มี
ความหนาแน่นมากกว่า รังสีจะทะลุผ่านได้น้อยกว่า สําหรับช้ินงานบริเวณที่เป็นวัสดุเดียวกัน บริเวณที่
มีความหนามากว่า รังสีจะทะลุผ่านได้น้อยกว่าฟิล์มจึงมีความเข้มหรือเป็นสีดําน้อยกว่า (มีความสว่าง
มาก) และในทางกลับกันบริเวณท่ีมีความหนาแน่นน้อยกว่าหรือวัสดุบางกว่า รังสีจะทะลุผ่านได้
มากกว่า เมื่อล้างฟิล์มแล้วฟิล์มจะมีความเข้มหรือสีดํา ดังน้ันภาพที่ได้บนฟิล์มจึงเป็นภาพฉาย 
(projector) ของช้ินงานที่สอดคล้องกับรูปร่างและลักษณะ ตามปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านช้ินงานมาได้ 

Radiation X-ray gamma ด้วยเทคนิคการดังกล่าว จะช่วยตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
ให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างวัสดุเดิม จํานวนช้ินงาน ร่องรอยการแตก
และช้ินส่วนใหม่ที่เพ่ิมเติมได้อย่างชัดเจน 

ผลการศึกษาด้านประวัติศิลปะ 
สําหรับการศึกษาสหสาขาที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนิวเคลียร์ 

ร่วมกับการศึกษารูปแบบศิลปกรรม ได้ศึกษาเทวรูปพระวิษณุที่วัดดงสัก ตําบลพงตึก อําเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี เทคนิค Radiation X-ray gamma คือการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมา  
สามารถวิเคราะห์และจําแนกช้ินส่วนเทวรูปด้ังเดิมกับส่วนที่เพ่ิมเติม ทั้งที่เป็นซีเมนต์และแกนเหล็กยึด
ช้ินส่วนเทวรูป ซึ่งอยู่ภายในไม่สามารถพิจารณาได้ด้วยตาเปล่า จากการศึกษาพบวงโค้งที่เบ้ืองหลัง
เทวรูป จําหลักเป็นแนวต่อเช่ือมกับอาวุธที่ถือในพระกรขวาคือจักร เช่ือมกับด้านหลังพระเศียรไปยัง
สังข์ที่พระกรซ้าย ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับเทคนิคการจําหลักเทวรูปพระวิษณุสมัยก่อน
เมืองพระนคร ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6-7 (พุทธศตวรรษที่ 11-12) รวมท้ังเทวรูปพระวิษณุที่พบทาง
ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม  

สําหรับการศึกษาด้านรูปแบบศิลปะ พบว่า เทวรูปพระวิษณุเดิมคงจะสวมกิรีฏมุกุฎ
หมวกทรงกระบอกเรียบ ส่วนอมลกะจําหลักเป็นทรงกลียบมะเฟืองบนยอดที่พบ คงเป็นการนําช้ินหิน
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มาต่อเพ่ิมใหม่ พระพักตร์เป็นรูปไข่ พระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระโอษฐ์หนา พระนาสิกที่โด่งคงเป็น
ของที่ป้ันปูนเพ่ิมเช่นเดียวกับกุณฑล เมื่อคราวบูรณะพระวรกายผึ่งผาย พระหัตถ์ทั้ง 4 ถืออาวุธ     
พระหัตถ์ขวาล่างทรงถือธรณี จําหลักเป็นก้อนทรงกลมด้านหลังต่อเป็นแท่งตรงตรงลงมา เป็นของที่
ป้ันเพ่ิมจากเดิมคือชายผ้าที่ต่อลงมายังส่วนฐาน พระหัตถ์ซ้ายล่างวางค่ําลงทรงถือคฑา ที่เหลือเพียง
ครึ่งด้านบน ส่วนโคนล่างคือปูนซิเมต์ที่ป้ันขึ้นใหม่ ต้ังแต่ระดับพระชงฆ์ (เข่า) ฉลองพระบาทเชิงงอน 
จรดส่วนฐานส่วนพระหัตถ์ขวาบนทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายบนทรงสังข์ที่เช่ือมติด อาวุธบนทั้ง 2 กับ
ด้านหลังพระเศียรและกับแผ่นวงโค้ง 

ผลจากฟิล์มเอกซ์เรย์ที่น่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ ช่วงพระวรกายส่วนเอวที่บางที่สุด
แตกหักเป็น 2 ท่อน พระวรกายท่อนล่างคือ พระวิษณุทรงนุ่งผ้าสมพตสั้น ชายผ้าเดิมจะยาวเหนือ 
พระชงฆ์ (เข่า) ส่วนที่เห็นในปัจจุบันคือปูนซิเมนต์ ที่ป้ันขึ้นมาใหม่ต้ังแต่ระดับพระชงฆ์ (เข่า) ลงมา  

 การจําหลักผ้านุ่งจะถกส้ัน รั้งขึ้นมากลายเป็นริ้วแนบพระวรกาย แล้วตลบชายผ้า
เหน็บเป็นปมพับทบลงมาที่หน้าท้อง ที่ส่วนปลายชายผ้าอีกด้าน คลี่บานออกเป็นริ้วเบ้ืองซ้ายแบบ
ธรรมชาติ จากน้ันจึงคาดเข็มขัดโลหะขนาดเล็ก ทับซ้อนที่ด้านบน ซึ่งสันนิษฐานว่า คงได้รับอิทธิพล
จากศิลปะเขมรแบบปราสาทอันเดต (ภาพที่ 4.17 เปรียบเทียบกับ 4.18) ซึ่งจะให้ความสําคัญกับชาย
ผ้าที่คลี่บานออกทางเบ้ืองซ้ายและเข็มขัดโลหะขนาดเล็กที่คาดทับผ้านุ่ง อย่างไรก็ตามเทวรูปพระ
วิษณุที่วัดดงสัก ยังมีการผสมผสานลักษณะท้องถิ่นที่ร่วมอยู่ด้วย นับเป็นเทวรูปพระวิษณุที่สําคัญของ
กลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย 

 

        

ภาพที่ 4.17 ผ้าสมพตของพระวิษณุ ภาพที่ 4.18 ผ้าสมพตของพระวิษณุดงสัก  
แบบศิลปะปราสาทอันเดต 
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ภาพที่ 4.19(a,b) พระวิษณุ จังหวัดเพชรบุรี 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 

         

ภาพที่ 4.20(a,b) พระวิษณุ จังหวัดเพชรบุรี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 
1.3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก : 

 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก : จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช 
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ภาพที่ 4.21 พระวิษณุ อ.เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 

         

ภาพที่ 4.22 (a, b) พระวิษณุ จากวัดพระเพรง นครศรีธรรมราช  
พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
พระวิษณุทรงสวมกิรีฏมุกุฏทรงสูงจําหลักลวดลาย สวมกุณฑล ทรงพระภูษายาว

มีริ้ว ปลายชายผ้าหน้านางห้อยตกลงมาเบ้ืองล่าง สวมเข็มขัดผ้าคาดตรงมีวงโค้งคาดทับชายผ้าหน้า
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นาง ปลายผูกเป็นปมทิ้งชายผ้าลงมาทั้ง 2 ข้าง พระหัตถ์ขวาล่างถือดอกบัว ซ้ายล่างทรงสังข์ในระดับ
พระโสณี พระหัตถ์บนทั้ง 2 หักหายไป 

 

 

ภาพที่ 4.23 พระวิษณุ จากวัดตาเณร (ร้าง) ตําบลโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

 

 

ภาพที่ 4.24 พระวิษณุ จากหอพระนารายณ์ อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

 
พระวิษณุองค์น้ีมีขนาดความสูง 0.80 เมตร พบที่เทวสถานพระนารายณ์ พระ

พักตร์ค่อนข้างกลม ทรงสวมกิรีฏมุกุฏขนาดใหญ่ ที่มีการจําหลักลวดลายแต่ลายค่อนข้างลบเลือน 
ส่วนพระกรรณยาวทรงสวมกุณฑล ที่เบ้ืองหลังในระดับพระพาหาถึงกลางกิรีฏมุกุฏจําหลักเป็นแผ่น



60 
  

รัศมสําหรับรับนํ้าหนัก พระวรกายผึ่งผาย สวมกรองศอ พาหุรัด ทรงพระภูษายาวเป็นริ้วขมวดเป็นปม
ทิ้งชายผ้าหน้านางลงมาเบ้ืองล่าง คาดทับด้วยกติสูตรเป็นเข็มขัดผ้าคาดตรง ผูกเป็นโบว์ที่เบ้ืองขวา 
คาดทับด้วยผ้าวงโค้งที่ห้อยลงมาเหนือพระเพลา ทรงครองสายยัชโญปวีตจําหลักเป็นเส้นบางๆ คล้อง
เฉวียงพระอังสาซ้ายห้อยตกลงมาทับผ้าวงโค้ง พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือสังข์ในระดับพระโสณี       
พระหัตถ์ขวาล่างวางหงายลงในระดับเดียวกันคงถือก้อนดิน พระหัตถ์ซ้ายและขวาบนหักหายไป 

 

 

ภาพที่ 4.25 พระวิษณุ จากโบราณสถานบ้านนายมาตร ต.ฉลอง อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

 
จําหลักเป็นประติมากรรมขนาดเล็ก สูง 0.45 เมตร ทรงสวมกิรีฏมุกุฏทรงสูง 

เอียงสอบเข้าด้านบนเล็กน้อย พระวรกายล่ําสัน พระหัตถ์ซ้ายล่างวางค่ําลงถือคฑา ที่ต่อเช่ือมลงมาถึง
ส่วนฐาน พระหัตถ์ขวาล่างวางหงายถือก้อนดินหรือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายบนคงถือสังข์ ทรงพระภูษา
ยาวจรดข้อพระบาท โดยผูกปมทิ้งชายผ้าหน้านางยาวลงมาถึงส่วนฐาน คาดทับผูกด้วยผ้าทําเป็นวง
โค้งผูกเป็นโบว์ทิ้งชายผ้ายาวลงมาที่เบ้ืองขวา เพ่ือเป็นจุดรับนํ้าหนักประติมากรรมอีกจุดหน่ึง ที่ส่วน
ฐานด้านล่างจําหลักเป็นเดือยย่ืนต่อลงมาเพ่ือการประดิษฐาน 
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ภาพที่ 4.26 พระวิษณุ จากวัดเกาะพระนารายณ์ (ร้าง) ต.ไทรบุรี อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

 

      

ภาพที่ 4.27 พระวิษณุ (a,b) อ.เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 (**ป้ายใหม่ พช.พระนคร : เดิมอยู่ท่ีเทวสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
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ภาพที่ 4.28 พระวิษณุ (a,b,c) อ.เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 
โบราณสถานเขาศรีวิชัย 
โบราณสถานเขาศรีวิชัย ต้ังอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านหัวเขา ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากคลองพุนพินซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่นํ้าตาปีราว 400 เมตร ลักษณะ
เป็นภูเขาขนาดย่อมทอดตัวไปตามแนวเหนือใต้ ยาวประมาณ 650 เมตร กว้าง 100 เมตร สูง 30 
เมตร โดยมีพ้ืนที่ด้านบนเป็นที่ราบกว้างประมาณ 50 เมตร เขาศรีวิชัยมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า เขาพระ
นารายณ์ ด้วยมีการขุดพบเทวรูปพระวิษณุหรือพระนารายณ์บนยอดเขาครั้นต่อมา พ.ศ. 2470 ได้
อัญเชิญไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร อย่างไรก็ดีจากหลักฐานโบราณคดี ได้มีการ
พบฐานอาคาร ศาสนสถาน ช้ินส่วนประดับสถาปัตยกรรมและศิลปะวัตถุ ณ โบราณสถานเขาศรีวิชัย 
ทําให้ทราบว่าพ้ืนที่แห่งน้ี เป็นชุมชนโบราณที่ได้รับอิทธิพลศาสนาและความเช่ือจากอินเดียตามยุค
สมัยและรูปแบบศิลปะต่างๆ ปรากฏรูปเคารพศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกายและไศวนิกาย 
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รวมทั้งพุทธศาสนามหายาน ต้ังแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-10 (พุทธศตวรรษที่ 12-15) และได้มีการพบ
เทวรูปพระวิษณุจํานวน 4 องค2์0 

- องค์ที่ 1 พบเพียงส่วนพระวรกายพระวิษณุที่บ้านหัวเขาบน เชิงเขาศรีวิชัย 
 

 

ภาพที่ 4.29 พระวิษณุ พบท่ีบ้านเขาหัวบน    
ท่ีมา : Stanley O’Connor, Hindu Gods of Peninsular Siam, Fig. 25. 
 

เทวรูปพระวิษณุองค์น้ีชํารุดเหลือเพียงพระวรกาย พระกรทั้ง 4 หักหายไป       
พระวิษณุทรงพระภูษายาวขมวดเป็นปมใต้พระนาภี ถัดลงมาสวมทับด้วยเข็มขัดผ้าคาดเป็นเส้นตรง 
(ภาพที่ 4.29) ลักษณะดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับเทวรูปพระวิษณุจากเมืองโบราณเวียงสระ อ.เวียง
สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพระวิษณุ วัดโบสถ์ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (พช.ปราจีนบุรี) 
(ภาพที่ 4.3) รวมทั้งพระวิษณุจากดงศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี (พช.พระนคร) (ภาพที่ 4.5) 

- องค์ที่ 2 พบที่เขาศรีวิชัย (ภาพที่ 4.30) ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาตินครศรีธรรมราช สูง 40 เซนติเมตร คงเหลือส่วนพระวรกายพระเศียร พระกรและพระหัตถ์
บนทั้ง 2 หักหายไป พระวิษณุทรงพระภูษายาวคาดด้วยเข็มขัดผูกเป็นปมเชือกคล้องเป็นห่วงทิ้งปลาย
ชายห้อยตกลงมาที่ด้านซ้าย ที่เบ้ืองซ้ายระดับพระโสณี คาดเข็มขัดขนาดใหญ่ทับพระภูษาพาดเฉวียง
ผูกเป็นโบว์ที่ใต้พระหัตถ์เบ้ืองขวา พระหัตถ์ขวาล่างทรงถือธรณีหรือก้อนดิน ลักษณะเป็นก้อนกลม 
พระหัตถ์ซ้ายล่างวางควํ่าลงทรงคฑา จากลักษณะและรูปแบบศิลปะที่กล่าวมา มีความคล้ายคลึงกับ
พระวิษณุองค์ที่ 3 เป็นอย่างมากรวมทั้งพระวิษณุจาก บ้านโคกวัด อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
(พช.ปราจีนบุรี) (ภาพที่ 4.4 เปรียบเทียบกับภาพที่ 4.30) 
                                                 

20 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระวิษณุ ประติมากรรมท่ีพบในภาคใต้”, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่มท่ี 
11, กรุงเทพฯ : สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ มูลนิธิธนาคารไทยพานิชย์, หน้า 5183, 5186, 5187. 
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ภาพที่ 4.30 พระวิษณุพบท่ีเขาศรีวิชัย สูง 40 เซนติเมตร 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

 
- องค์ที่ 3 พบบริเวณโบราณสถานหมายเลข 6 เขาศรีวิชัย (ภาพที่ 4.31) ซึ่งเป็น

โบราณสถานที่สร้างขึ้นบนท่ีราบทางทิศเหนือของเขาศรี วิชัย ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้างยาวประมาณ 11X17 เมตร สําหรับพระวิษณุที่พบปัจจุบันจัดแสดงท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สูง 1.70 เมตร (ภาพที่ 4.32) พระวิษณุองค์น้ี พระพักตร์ยาวรีเป็น
วงรูปไข่ สวมกิรีฏมุกุฏหมวกทรงกระบอกเรียบไม่มีลวดลาย พระวรกายผึ่งผาย ทรงพระภูษายาวผูก
ปมตรงกลางเป็นหน้านาง ปลายตกลงมาที่ส่วนฐาน คาดทับด้วยเข็มขัดผูกเป็นปมเชือกคล้องห่วงทิ้ง
ปลายชายห้อยตกลงมาที่ด้านขวา ที่เบ้ืองซ้ายระดับพระโสณีคาดเข็มขัดผ้าเป็นริ้วขนาดใหญ่ทับ    
พระภูษาพาดเฉวียงผูกเป็นโบว์ที่ใต้พระหัตถ์เบ้ืองขวา พระหัตถ์ซ้ายล่างวางควํ่าสันนิษฐานว่าคงจับค
ฑาที่ต่อเช่ือมลงมาเบ้ืองล่าง ซึ่งหักหายไปแล้ว พระกรบนทั้ง 2 หักหายไป 

 

 

ภาพที่ 4.31 โบราณสถานหมายเลข 6 เขาศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
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ภาพที่ 4.32 พระวิษณุ เขาศรีวิชัย (เขาพระนารายณ์) อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 
ลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับพระวิษณุองค์ที่ 2 หากแต่พระวิษณุองค์ที่ 

3 น้ีมีขนาดใหญ่กว่า ที่ส่วนฐานประติมากรรม จําหลักเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพ่ือรับนํ้าหนักที่เป็น
จุดเช่ือมระหว่างประติมากรรม 5 จุด คือ ส่วนปลายของเข็มขัดผ้า พระบาทขวา ปลายชายพกหน้า
นาง พระบาทซ้ายและส่วนปลายของคฑาที่พระหัตถ์ซ้าย 

 

 

ภาพที่ 4.33 พระวิษณุ พบท่ีเขาศรีวิชัย 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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- องค์ที่ 4 พบใกล้วัดเขาศรีวิชัย ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จันทร-เกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 4.33) สภาพชํารุดส่วนพระเศียร พระกรและพระหัตถ์
หักหาย พระวรกายผึ่งผายทรงสมพตคือพระภูษาเรียบยาวลงมาระดับพระชงฆ์ ปลายผูกเป็นปมที่
ก่ึงกลางทิ้งชายผ้าหน้านางห้อยตกลงมาที่เบ้ืองล่างยาวจรดส่วนฐาน เพ่ือเป็นจุดรับนํ้าหนัก 

 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  : จังหวัดพังงา 
 

 

ภาพที่ 4.34 พระวิษณุจากเขาพระนารายณ์ อ.กะปง จังหวัดพังงา (องค์จําลอง) 
 
พระวิษณุจากเขาพระนารายณ์ อ.กะปง จังหวัดพังงา (ภาพที่ 4.34) สูง 2.30 

เมตร เป็นประติมากรรมที่ขุดพบเป็นชุดพร้อมกับรูปฤษีและพระภูมิเทวี ที่อาจเก่ียวข้องกับ
ประติมากรรมชุด “วิษณุมัธยมโยคะสถานะมูรติ” สําหรับพระวิษณุมีการจําหลักพระวรกายได้
สัดส่วนสวมกิรีฏมุกุฏทรงสูงเอนสอบขึ้นด้านบนจําหลักลวดลาย ที่ใต้พระอุระคาดทับด้วยอุทรพันธะ 
ลักษณะเป็นแถบผ้าจําหลักลาย บริเวณพระอังสาซ้ายคล้องสายธุรําหรือยัชโยปวีต เฉวียงผ่านไปยัง
พระโสณีเบ้ืองขวา บ้ันพระองค์เล็ก ทรงนุ่งผ้ายาวเป็นริ้ว ขมวดเป็นปมท้ิงชายผ้ายาวลงมาจรดข้อพระ
บาท คาดทับด้วยเข็มขัดผ้าเป็นแถบแนวนอนผูกเป็นโบว์ ทิ้งชายยาวลงมาทั้งสองข้าง แล้วคาดผ้าตก
ลงมาเป็นวงโค้งที่ต้นพระเพลา ทรงสวมกรองศอ พาหุรัด ทองพระกรและธํามรงค์ พระหัตถ์ขวาล่าง
แสดงปางประทานอภัย พระหัตถ์ซ้ายล่างวางลงที่พระโสณี 
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ภาพที่ 3.17 เปรียบเทียบกับภาพท่ี 4.34 
 

 

ภาพที่ 4.35 พระวิษณุ เขาพระเหนอ อ.ตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 
พระวิษณุทรงสวมกิรีฏมุกุฏค่อนข้างเต้ีย การจําหลักประติมากรรมแสดง

รายละเอียดตามลักษณะทางกายวิภาคท่ีจําหลักได้เหมือนจริง พระอุระผึ่งผายได้สัดส่วน บ้ันพระองค์
เล็ก ทรงพระภูษาโจงยาวลงมาที่ก่ึงกลางพระชงฆ์ ปลายพระภูษาจีบเป็นริ้วหน้านาง ห้อยตกลงมารับ
กับส่วนฐานประติมากรรมที่เบ้ืองล่าง คาดทับด้วยรัดประคตเป็นเข็มขัดเชือกขนาดเล็ก ไม่มีเข็มขัดผ้า
คาดทับเหนือพระโสณี พระกรทั้ง 4 จําหลักอย่างอิสระแยกออกจากพระวรกาย (ภาพที่ 4.35) 
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ภาพที่ 4.36 พระวิษณุจากประเทศไทย 
Ashmolean Museum, Oxford UK. 

 
สรุปประเด็นและข้อสังเกตเบื้องต้น 

ผลการศึกษาและข้อสันนิษฐานงานโครงการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่า ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุในประเทศไทย ระยะแรกมีความสัมพันธ์

กับศิลปะอินเดีย โดยเฉพาะรูปแบบศิลปะที่พบตามแนวชายฝั่งเมืองท่าของอินเดีย ได้แก่ ศิลปะ
อมราวดี นอกจากน้ียังแสดงลักษณะท้องถิ่นที่มีความแตกต่างไปจากต้นแบบ สําหรับพ้ืนที่ที่พบจะพบ
หลักฐานบริเวณเมืองท่าชายฝั่งทะเลท่ีเป็นศูนย์กลางการค้าหรือตามแนวชายฝั่งทะเล ระยะต่อมา
ยังคงพบบริเวณเมืองท่าชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย รวมท้ังบริเวณเมืองท่าภายในใกล้ลํานํ้า
สําคัญในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก มีอายุร่วมสมัยกับศิลปะทวารวดี  สําหรับรูปแบบศิลปกรรม
เทวรูปพระวิษณุในระยะที่ 2 คือระยะที่มีความสัมพันธ์กับศิลปะอินเดียสมัยต่างๆ ได้แก่ สมัยหลังหลัง
คุปตะ ศิลปะปัลลวะ รวมท้ังตอนต้นของศิลปะโจฬะ หากแต่มีพัฒนาการบางประการท่ีแตกต่างไป
จากต้นแบบ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวน้ี จะมีความสัมพันธ์กับเทวรูปพระวิษณุในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยเฉพาะราชอาณาจักรกัมพูชาและตอนใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในช่วง
ระยะเวลาที่มีอายุร่วมสมัยกัน 

 การศึกษาขนาดของเทวรูปพระวิษณุ พบว่ามีความหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของ
เทวาลัยและการประดิษฐานภายในเทวาลัย อน่ึงจากการศึกษาได้พบเทวรูปพระวิษณุที่มีขนาดความ
สูงประมาณ 1 ศอก (ราว 40 เซนติเมตร) แกะสลักอย่างสมบูรณ์และประณีต ไม่มีฐานหรือเดือย
สําหรับประดิษฐานบนแท่นรูปเคารพ สันนิษฐานว่ารูปแบบดังกล่าว อาจมีความเก่ียวข้องกับเทคนิค
การสร้างงานประติมากรรมที่จะใช้ประติมากรรมขนาดเล็กเป็นต้นแบบ เพ่ือทําการขยายแบบและ
สัดส่วน สําหรับการจําหลักพระวิษณุองค์ใหญ่ ที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นประธานในเทวาลัย
ต่อไป  
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การศึกษาประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุสามารถเช่ือมโยงกับเส้นทางการค้าและการ
คมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานโบราณคดีและการต้ังถิ่นฐานของชุมชน จากการศึกษาอาจต้ัง
ข้อสังเกตได้ว่า  

1. คติการนับถือเทวรูปพระวิษณุในประเทศไทย มักพบหลักฐานร่วมกับการนับถือศาสนา
และความเช่ืออ่ืนได้แก่ พุทธศาสนาเถรวาท พุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย โดย
จะพบพระพุทธปฏิมา ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนาเถรวาท รูปพระโพธิสัตว์ตามคติพุทธศาสนา
มหายาน รวมท้ังประติมากรรมรูปศิวลึงค์ในลัทธิไศวนิกายของศาสนาฮินดู ในพ้ืนที่เดียวกับที่พบ  
เทวรูปพระวิษณุ นับว่าไวษณพนิกายเป็นนิกายศาสนาที่สามารถปรับตัวและเข้ากับชุมชน เจริญขึ้น
ในช่วงระยะเวลาเดียวกับการนับถือศาสนาและความเช่ืออ่ืนได้อย่างเหมาะสม  

2. หลักฐานในประเทศไทยช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 14 (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19) ไม่พบ 
ประติมานวิทยาที่มีการรวมรูปเคารพจาก 2 ลัทธิศาสนา เช่น พระหริหระ ดังที่ปรากฏความนิยมใน
ศิลปะเขมรที่ประเทศกัมพูชา ช่วงต้นของสมัยก่อนเมืองพระนคร หรือการแปลงรูปเคารพจาก     เทวรู
ปพระนารายณ์ ให้กลายเป็นรูปเคารพอ่ืน เช่น เทวรูปพระวิษณุเป็นประติมากรรมพระโพธิสัตว์ศรีอริย
เมตไตรย ดังตัวอย่างที่ปรากฏที่เมือง Trung Dinh, Vinh Long ประเทศเวียดนามตอนใต้ แสดงให้
เห็นความสําคัญของการนับถือไวษณพนิกายในประเทศไทยที่มีการนับถือเป็นเอกเทศ สามารถ
กลมกลืนเข้ากับคติการนับถือศาสนาและความเช่ืออ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

3. คติการนับถือเทวรูปพระวิษณุ ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏการนับถือในชุมชนที่
ให้ความสําคัญกับการค้าขาย โดยเฉพาะภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี เสมือนเป็นตัวแทนของสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิที่จะบันดาลให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ มีความสําคัญในฐานะ
ศาลหลักเมือง รวมทั้งมีการจําลองไปประดิษฐานในชุมชนหรือวัด เพ่ือเป็นที่สักการะ 

การศึกษาสหสาขาที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนิวเคลียร์ ร่วมกับการศึกษา
รูปแบบศิลปกรรม โดยได้ศึกษาเทวรูปพระวิษณุที่วัดดงสัก ตําบลพงตึก อําเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี เทคนิค Radiation X-ray gamma คือการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมา  
สามารถวิเคราะห์และจําแนกช้ินส่วนเทวรูปด้ังเดิมกับส่วนที่เพ่ิมเติม ทั้งที่เป็นซีเมนต์และแกนเหล็กยึด
ช้ินส่วนเทวรูป ซึ่งอยู่ภายในไม่สามารถพิจารณาได้ด้วยตาเปล่า จากการศึกษาพบวงโค้งที่เบ้ืองหลัง
เทวรูปจําหลักเป็นแนวต่อเช่ือมกับอาวุธที่ถือในพระกรขวาคือจักร เช่ือมกับด้านหลังพระเศียรไปยัง
สังข์ที่พระกรซ้าย ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับเทคนิคการจําหลักเทวรูปพระวิษณุสมัยก่อน
เมืองพระนคร โดยเฉพาะศิลปะแบบอันเดตในประเด็นการทรงสมพตสั้น ซึ่งมีอายุราวช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 6-7 (พุทธศตวรรษที่ 11-12) รวมทั้งเทวรูปพระวิษณุที่พบทางตอนใต้ของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 
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บทที่ 5 
บทสรปุ 

 
โครงการวิจัย เทวรูปพระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย 

ศึกษาเทวรูปพระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย ช่วงก่อน
คริสต์ศตวรรษที่ 14 (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19) รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับเทวรูปพระวิษณุในศิลปะ
อินเดียสมัยต่างๆ ที่เป็นต้นแบบ และพระวิษณุที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในด้านคติความเช่ือและรูปแบบศิลปกรรม  
นอกจากน้ียังมีการบูรณาการความรู้แบบสหวิทยาการ ด้านประวัติศิลปะกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมนิวเคลียร์ เพ่ือพิสูจน์ข้อสมมติฐานและการกําหนดอายุ โดยพบความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ที่
มีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางเผยแพร่ศาสนาและการค้า 

การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านรูปแบบศิลปะ ศึกษาพระวิษณุจากอิทธิพลรูปแบบ
ศิลปะอินเดีย ภูมิภาคอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย จัดจําแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม 
 
Group A : แสดงอิทธิพลศิลปะมถุราตอนปลาย ศิลปะอมราวดี และตอนต้นของศิลปะคุปตะ 

(Late Mathura, Amaravati, Early Gupta)   
: พระวิษณุทรงสังข์ที่พระหัตถ์ซ้ายล่างในระดับพระโสณี พระหัตถ์ขวาแสดงปาง

ประทานอภัย (Mathura) นุ่งผ้ายาว คาดผ้ากฏิสูตรตกเป็นวงโค้ง (Amaravati) นับเป็นรูปแบบที่เก่า
ที่สุด ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ พระวิษณุจากเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี  

: พระหัตถ์ขวาล่างแสดงปางประทานพร (ศิลปะคุปตะ) พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงสังข์ระดับ 
พระโสณี นุ่งผ้ายาว คาดผ้ากฏิสูตรตกเป็นวงโค้ง (ศิลปะอมราวดี) พระวิษณุวัดเพรง และจากท่าศาลา 
นครศรีธรรมราช พระวิษณุจาก Toul Koh, Takeo, พระวิษณุ Oc-Eo culture จาก Vong The, An 
Giang Oc-Eo, An Giang 
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Group B : แสดงอิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ ศิลปะราชวงศ์ฝ่ายใต้ และตอนต้นสมัยราชวงศ์   
ปัลลวะ Post Gupta, Early Pallava พระวิษณุสวมกิรีฏมุกุฏเรียบ ไม่มีลวดลาย     
และนุ่งผ้าโธฏียาว แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม  

 
B1 : คาดผ้ากฏิสูตรเป็นเส้นตรง 
พบในประเทศไทยทั้งภาคใต้และภาคตะวันออก จากดงศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี และใน

ราชอาณาจักรกัมพูชา ตัวอย่างที่พระวิษณุจาก Tuol Chhouk  และสะตรึงเตรง โดยพระวิษณุที่สตรึง
เตรง กําปงจามจะเร่ิมจําหลักแกนหินโค้งแนวต้ัง เพ่ือทําหน้าที่รับนํ้าหนัก ซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้น ใน
การสร้างพระวิษณุที่ทรงนุ่งผ้าสมพตสั้นกลุ่ม E ในเวลาต่อมา 

 

 
 

Group B2 : คาดผ้ากฏิสูตรเฉียง 
 พบในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย จาก เขาศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี และดงศรี

มหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี 
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Group C : แสดงอิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ ราชวงศ์ปัลลวะ ผสมผสานกับลักษณะท้องถ่ิน 
Pallava, local tradition 

: พระวิษณุสวมกิรีฏมุกุฎเรียบไม่มีลวดลาย (pallava) นุ่งผ้ายาว ไม่คาดกฏิสูตร สลัก
กล้ามเน้ือเหมือนจริง (รูปแบบท้องถิ่น) มี 4 กร พระกรทั้ง 4 ถืออาวุธ โดยที่พระกรชุดล่างจะจําหลัก
ชายผ้าและคฑาที่เช่ือมกับฐานประติมากรรม ตัวอย่างพบหลายพ้ืนที่ ภาคใต้ของประเทศไทย       
พระวิษณุจาก Angkor Borei, จังหวัด Takeo พระวิษณุจากภาคใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม อาทิ Trang Dieo, Vinh Long จาก Go Thap, Dong Thap   

เทวรูปพระวิษณุในกลุ่มน้ี พบทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
 

 
 

Group D : แสดงอิทธิพลศิลปะสมัยราชวงศ์ปัลลวะตอนปลาย ถึงสมัยต้นของราชวงศ์โจฬะ 
Late Pallava or Early Chola 

: พระวิษณุจะสวมกิรีฏมุกุฎทรงสูงประดับลวดลาย พระหัตถ์ขวาล่างแสดงปางประทาน
อภัย พระหัตถ์ซ้ายล่างจับที่พระโสณี(สะโพก) ทรงถืออาวุธในพระหัตถ์ขวาและซ้ายบน คือจักรและ
สังข์ นุ่งผ้าโธฏียาว คาดกฏิสูตรและเข็มขัดที่มีการตกแต่งหลายช้ิน ตัวอย่างจากพระวิษณุจากเขา   
พระนารายณ์ อ.กะปง จังหวัดพังงา 
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Group E : แสดงอิทธิพลศิลปะสมัยราชวงศ์ปัลลวะ ศิลปะคุปตะตอนปลาย ผสมผสานกับ
ลักษณะท้องถ่ิน Pallava, Late Gupta, local tradition 

: พระวิษณุในกลุ่มน้ีจะสวมกิรีฏมุกุฎเรียบไม่มีลวดลายซึ่งเป็นอิทธิพลสมัยราชวงศ์     
ปัลลวะ Pallava และจะทรงนุ่งผ้าสมพตสั้น ซึ่งแสดงอิทธิพลศิลปะคุปตะตอนปลายจากอินเดียฝ่าย
เหนือ ผสมผสานลักษณะท้องถิ่น ซึ่งจะกลายเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะการนุ่งผ้าสมพตสั้น รวมทั้ง
เทคนิคการจําหลักแกนหินแนวต้ังและวงโค้งที่พัฒนาจากกลุ่ม B2  

เทวรูปพระวิษณุในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะมี
ความสัมพันธ์กันโดยตรงในแต่ละช่วง รวมทั้งมีการพัฒนาและการผสมผสานรูปแบบท้องถิ่น ซึ่ง
วัฒนธรรมทั้งสองกลุ่ม เป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีเส้นทางคมนาคมที่เช่ือมต่อกันด้วยคลองจากแม่นํ้าโขงใน
วัฒนธรรมร่วมฟูนัน (Funan culture) ทําให้รูปแบบศิลปะมีความสัมพันธ์กันโดยตรง รวมทั้งพบ
ตัวอย่างที่แสดงความสัมพันธ์กลุ่มน้ีในประเทศไทยพบที่วัดดงสัก ต.พงตึก จ.กาญจนบุรี 

 

 
 

การศึกษาอิทธิพลด้านรูปแบบจากศิลปะอินเดีย และลักษณะท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อาจสามารถสรุปตารางความสัมพันธ์ และลักษณะท้องถิ่น แยกตามสีและตาราง ได้
ดังน้ี 
 

 
 

 
    Northern school : Mathura, Gupta, Pala 
 
    North-eastern school : Amaravati 
  
    Southern school (post-gupta) : Pallava, Chola 
 
    Local tradition 
 
    Local Tradition 
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Group 

A 

  Late 

Mathura 

Amaravati  Early 

Gupta 

Local 

tradition 

 

       

  Group B 

1 

         Post 

Gupta 

Early 

Pallava   

Local 

tradition 

   

  Group B 

2 

         Post 

Gupta 

Early 

Pallava   

Local 

tradition 

   

Group C              Post 

Gupta 

Pallava   

Local 

tradition 

 

 

Group 

D 

              Post 

Gupta 

Late 

Pallava   

Local 

tradition 

Group E          Late 

Gupta 

   Post 

Gupta 

Pallava   

Local 

tradition 

 

 

 
ผลการศึกษาด้านเทคนิคประติมากรรม 

จากการศึกษาขนาดของเทวรูปพระวิษณุ พบว่ามีความหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของ
เทวาลัยและการประดิษฐานภายในเทวาลัย จากการศึกษาได้พบเทวรูปพระวิษณุที่มีขนาดความสูง
ประมาณ 1 ศอก (ราว 40 เซนติเมตร) แกะสลักอย่างสมบูรณ์และประณีต ไม่มีฐานหรือเดือยสําหรับ
ประดิษฐานบนแท่นรูปเคารพ สันนิษฐานว่า รูปแบบดังกล่าว อาจมีความเกี่ยวข้องกับเทคนิคการสร้าง
งานประติมากรรม ที่จะจําหลักประติมากรรมขนาดเล็กเป็นต้นแบบ เพ่ือทําการขยายแบบและสัดส่วน 
สําหรับการจําหลักพระวิษณุองค์ใหญ่ ที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นประธานในเทวาลัยต่อไป ซึ่ง
เทคนิคดังกล่าว ยังคงปรากฏ ในการสร้างงานของช่าง ศิลปินและประติมากรที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน 

 

 

ภาพที่ 5.1 เทวรูปพระวิษณุขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 1 ฟุต 
และไม่มีเดือยสําหรับประดิษฐานในเทวาลัย 
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ภาพที่ 5.2, 5.3 เปรียบเทียบเทวรูปพระวิษณุองค์ใหญ่ กับเทวรูปขนาดเล็ก 
 

 

ภาพที่ 5.4 หุ่นจําลองต้นแบบและประติมากรรมเท่าจริง ในการสร้างประติมากรรมร่วมสมัย 
 

       

ภาพที่ 5.5, 5.6 หุ่นจําลองต้นแบบปูนปลาสเตอร์และงานประติมากรรมเท่าจริงปั้นจากดินท่ีขยายแบบ
หุ่นจําลอง ประติมากรรมรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ             
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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ผลการศึกษาและประเด็นขอ้ค้นพบจากการวิจัย 
1. การสร้างเทวรูปพระวิษณุในประเทศไทย มีความสัมพันธ์และได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบ

ศิลปะจากศิลปะอินเดียยุคสมัยและรูปแบบศิลปะต่างๆ คือ ศิลปะมถุรา ศิลปะอมราวดี ศิลปะคุปตะ 
ศิลปะหลังคุปตะ ราชวงศ์ปัลลวะ ราชวงศ์โจฬะ ศิลปะปาละ รวมท้ังผสมผสานรูปแบบท้องถิ่นที่จะ
ค่อยๆ พัฒนากลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในเวลาต่อมา 

จากการศึกษาพบว่า ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุในประเทศไทย ระยะแรกมี
ความสัมพันธ์กับศิลปะอินเดีย โดยเฉพาะรูปแบบศิลปะที่พบตามแนวชายฝ่ังเมืองท่าของอินเดีย ได้แก่ 
ศิลปะอมราวดี นอกจากน้ียังแสดงลักษณะท้องถิ่นที่มีความแตกต่างไปจากต้นแบบ สําหรับพ้ืนที่ที่พบ
จะพบหลักฐานบริเวณเมืองท่าชายฝั่งทะเลท่ีเป็นศูนย์กลางการค้าหรือตามแนวชายฝั่งทะเล  

ระยะต่อมายังคงพบบริเวณเมืองท่าชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย รวมท้ังบริเวณ
เมืองท่าภายในใกล้ลํานํ้าสําคัญในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก มีอายุร่วมสมัยกับศิลปะทวารวดี  
สําหรับรูปแบบศิลปกรรมเทวรูปพระวิษณุระยะที่ 2 คือระยะที่มีความสัมพันธ์กับศิลปะอินเดียสมัย
ต่างๆ ได้แก่ สมัยหลังหลังคุปตะ ราชวงศ์ปัลลวะ รวมทั้งตอนต้นของ ราชวงศ์โจฬะ หากแต่มี
พัฒนาการบางประการที่แตกต่างไปจากต้นแบบ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวน้ี จะมีความสัมพันธ์กับ        
เทวรูปพระวิษณุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะราชอาณาจักรกัมพูชาและตอนใต้ของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในช่วงระยะเวลาที่มีอายุร่วมสมัยกัน 

2. รูปแบบศิลปะอินเดียที่ให้อิทธิพลกับการสร้างเทวรูปพระวิษณุในประเทศไทย มีความ
หลากหลาย รวมท้ังในยุคสมัยใดสมัยหน่ึง อาจปรากฏลักษณะที่มีการผสมผสานกับแบบศิลปะ ที่
เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ร่วมสมัย หากแต่แตกต่างกันจากพ้ืนที่ต้ัง รวมทั้งอาจคาบเก่ียวกับยุคสมัยที่เจริญ
ขึ้นมาก่อน เช่น ศิลปะอมราวดีและศิลปะคุปตะ, ศิลปะคุปตะและศิลปะหลังคุปตะ ราชวงศ์ปัลลวะ 
เป็นต้น 

3. คติการนับถือเทวรูปพระวิษณุ ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏหลักฐานในชุมชน
พ่อค้าคหบดี ที่ให้ความสําคัญกับการค้า โดยเฉพาะพระวิษณุในพ้ืนที่ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
เสมือนเป็นตัวแทนของสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่จะบันดาลให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ 
มีความสําคัญในฐานะศาลหลักเมือง รวมทั้งมีการจําลองไปประดิษฐานในชุมชนหรือวัด เพ่ือเป็นที่
สักการะ 

4. คติการนับถือพระวิษณุในประเทศไทย มักพบหลักฐานร่วมกับการนับถือศาสนาและความ
เช่ืออ่ืน ได้แก่ พุทธศาสนาเถรวาท พุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดูลัทธิไศวะนิกาย โดยจะพบ
พระพุทธปฏิมา ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนาเถรวาท พระโพธิสัตว์ตามคติพุทธศาสนามหายาน 
รวมท้ังประติมากรรมรูปศิวะลึงค์ลัทธิไศวะนิกายของศาสนาฮินดู ในพ้ืนที่เดียวกับที่พบพระวิษณุ 
นับว่าไวษณพนิกายเป็นศาสนาที่สามารถปรับตัวและเข้ากับชุมชน เจริญขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกับ
การนับถือศาสนาและความเช่ืออ่ืนได้อย่างเหมาะสม  

นอกจากน้ียังพบการแปลงรูปเคารพจากพระวิษณุ ให้กลายเป็นรูปเคารพอ่ืน เช่น การ
แปลงเทวรูปพระวิษณุเป็นรูปพระโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรย ตัวอย่างจากเมือง Trung Dinh, Vinh 
Long ประเทศเวียดนามตอนใต้ ปัจจุบันจัดแสดงที่ the National History Museum, Ho Chi Minh 
city  
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5. สําหรับการศึกษาสหสาขาที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนิวเคลียร์ ร่วมกับ
การศึกษารูปแบบศิลปกรรม ซึ่งในงานวิจัยได้ศึกษาเทวรูปพระวิษณุที่วัดดงสัก ตําบลพงตึก อําเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาวิจัย กลุ่มที่ 2 พระวิษณุภาคกลางและภาคตะวันตก
ด้วยเทคนิค Radiation X-ray gamma คือการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมา เพ่ือวิเคราะห์
และจําแนกช้ินส่วนเทวรูปด้ังเดิมกับส่วนที่เพ่ิมเติม ซึ่งอยู่ภายในไม่สามารถพิจารณาได้ด้วยตาเปล่า  

จากการศึกษาได้พบแกนเหล็กเป็นตาตาราง เพ่ือยึดปูรองช้ินหินที่แตกชํารุด และเช่ือมต่อ
ด้วยปูนซีเมนต์ มีการเสริมพระวิษณุใหม่ด้วยปูนซีเมนต์ ต้ังแต่พระชงฆ์ลงมาประกอบด้วย ส่วนฐาน 
ฉลองพระบาท พระชงฆ์และชายผ้านุ่ง รวมท้ังได้พบวงโค้งซึ่งเป็นช้ินหินเดิม จําหลักที่เบ้ืองหลัง    
พระวิษณุเพ่ือเป็นช้ินหินที่เช่ือมต่อระหว่างอาวุธที่ถือในพระหัตถ์ขวาบนคือจักร กับกิรีฏมุกุฏด้านหลัง
พระเศียร ต่อเน่ืองไปยังสังข์ที่พระหัตถ์ซ้ายบน ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับเทคนิคการ
จําหลัก เทวรูปพระวิษณุสมัยก่อนเมืองพระนคร ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6-7 (พุทธศตวรรษที่ 11-12) 
และเทวรูปพระวิษณุที่พบทางตอนใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

6. ผลการศึกษาเรื่อง เทคนิคประติมากรรมจากการศึกษาได้พบเทวรูปพระวิษณุที่มีขนาด
ความสูงประมาณ 1 ศอก (ราว 40 เซนติเมตร) แกะสลักอย่างสมบูรณ์และประณีต ไม่มีฐานหรือเดือย
สําหรับประดิษฐานบนแท่นรูปเคารพ สันนิษฐานว่า อาจมีความเก่ียวข้องกับเทคนิคการสร้างงาน
ประติมากรรม ที่จะจําหลักประติมากรรมขนาดเล็กเป็นต้นแบบ เพ่ือทําการขยายแบบและสัดส่วน 
สําหรับการจําหลักพระวิษณุองค์ใหญ่ ที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นประธานในเทวาลัยต่อไป ซึ่ง
เทคนิคดังกล่าว ยังคงปรากฏ ในการสร้างงานของช่าง ศิลปินและประติมากรที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน 

7. เทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะ ช่วงก่อน
คริสต์ศตวรรษที่ 14 (พุทธศตวรรษที่ 19) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสําคัญของคติการนับ
ถือและรูปแบบพระวิษณุในประเทศไทย กับประเทศอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
สัมพันธ์กับเส้นทางการค้าและการเผยแพร่ศาสนา 
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