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บ ท คั ด ย่ อ

ลายบัวรวน เป็นลายรูปแบบหนึ่งที่พบในศิลปะทวารวดี ลักษณะของลาย
เป็นใบไม้คล้ายใบผักกาดส่วนปลายใบม้วนลง  มีส่วนหัวใหญ่และที่ปลายด้าน
ล่างค่อยๆ เล็กลงมา การประดับลายจะเรียงเป็นแถวต่อเนื่องกันไป ต้นแบบของ
ลายบัวรวนอาจมีที่มาจากลายวยาลมาลาในศิลปะอินเดียภาคใต้  พบตั้งแต่ศิลปะ
ปัลลวะเป็นต้นมา  ซึ่งนิยมใช้ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม  ลายนี้ถูกปรับเปล่ียน
จนเป็นลักษณะเฉพาะเมื่อเข้าสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กลายเป็นลาย
บัวรวนในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครและศิลปะทวารวดี  ในศิลปะเขมร
สมัยก่อนเมืองพระนครนิยมใช้ลายบัวรวนประดับสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับ
สถาปัตยกรรมอินเดียภาคใต้  ส�าหรับในศิลปะทวารวดีพบทั้งลายที่ประดับอยู่
ร่วมกับสถาปัตยกรรมและลายที่ใช้ประดับตกแต่งประติมากรรมด้วยเช่นกัน จาก
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของลายบัวรวนในศิลปะทวารวดีพบว่าค่อนข้างมี
ความสัมพันธ์กับลายบัวรวนในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครอย่างมาก ขณะ
เดียวกันก็พบว่าลายบัวรวนในศิลปะทวารวดีนั้นมีความแตกต่างจากศิลปะเขมร
สมัยก่อนเมืองพระนครในบางประการ  ลักษณะดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการ
คล่ีคลายและววิฒันาการทีเ่กดิขึน้เสมอๆ ในศลิปะทวารวด ีนอกจากนีย้งัสะท้อนให้
เห็นบรบิททางด้านสงัคมและวฒันธรรมทีม่กีารตดิต่อสมัพนัธ์กันระหว่างรฐัโบราณ
ร่วมสมัยในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเองอีกด้วย

ค�าส�าคัญ: ลายบัวรวน, ศิลปะทวารวดี, ศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร



   13 13

A b s t r a c t

The jutting leaf pattern is like a leafy lettuce leaf rolled down. It 
has a large head which has been gradually lowered to the bottom and 
the decorations are arranged in a row. The prototype of the pattern 
may have been derived from the vyalamala pattern of southern India, 
based on Pallava art, which is used to decorate  architecture. This pattern 
was transformed into a unique feature when it entered South East Asia, 
becoming a jutting leaf pattern in Cambodia which also found its way 
into Dvaravati art. In Pre-Angkorian Khmer art, the leaf pattern was used 
to decorate architecture as well as the architecture of southern India. 
As for the art of Dvaravati, the pattern is used to decorate architecture 
and sculpture.  From the comparative study of the jutting leaf pattern in 
Dvaravati art it was found  that similar patterns existed in early Khmer art. 
At the same time, it was found that the jutting leaf pattern in Dvaravati 
art  is different from some earlier Khmer art. This style demonstrates 
the unraveling and evolution that always occurs in Dvaravati art. It also 
reflects the context of social and cultural relationship between ancient 
states of contemporary Southeast Asia.

Keywords: The jutting leave pattern, Dvaravati art, Pre-Angkorian Khmer art
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บทน�า
ในศิลปะทวารวดีลวดลายส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลผ่านมาทางศิลปะ

อินเดียตั้งแต่ศิลปะคุปตะ  หลังคุปตะ  จนถึงศิลปะปาละ  และได้เข้ามามี
บทบาทต่องานช่างในสมยัทวารวดเีป็นอย่างมาก อย่างไรกต็ามแม้ว่าลายใน
ศิลปะอินเดียจะมีบทบาทต่อแนวคิดของช่างทวารวดี  แต่ก็พบว่ามีลายบาง
รูปแบบซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนไปตามแนวคิดของช่าง  อีกทั้งยัง
สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์กับศิลปะร่วมสมัยเดียวกันในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้อีกส่วนหนึ่ง ลายที่กล่าวถึงนี้เรียกว่า “ลายบัวรวน” พบค่อนข้าง
แพร่หลายอยู่ในศิลปะทวารวดีและศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร  ซึ่ง
อาจสะท้อนให้เหน็ถึงความสมัพันธ์ของกลุม่ช่างในช่วงเวลาร่วมสมยัเดยีวกนั
ได้อกีส่วนหนึง่ ด้วยเหตน้ีุจงึเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจในการศกึษาเปรยีบเทยีบ
รปูแบบ รวมถงึทีม่าและกระบวนการปรับเปลีย่นลายของช่างในเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้  ทั้งยังอาจสะท้อนให้เห็นการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างรัฐโบราณ 
ในบริบททางด้านงานช่างนอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ทางด้านอื่นๆ  ใน
ช่วงระยะเวลาแรกเริ่มสมัยประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย 

รูปแบบและที่มา
ลายบัวรวนมีลักษณะเป็นใบไม้คล้ายใบผักกาดใบใหญ่ ส่วนปลายใบ

ม้วนลงวางเรียงต่อกนัเป็นแถว ลายดงักล่าวน้ีนิยมใช้ส�าหรบัประดับตกแต่ง

ลายบัวรวนในศิลปะทวารวดี:  
ที่มา และความสัมพันธ์กับศิลปกรรมในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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พ ง ษ์ ศั ก ดิ์   นิ ล ว ร

สถาปัตยกรรมและประติมากรรม  โครงร่างของลายซ่ึงมีส่วนหัวใหญ่และ
ค่อยๆ เลก็ลงทีส่่วนล่าง ท�าให้เมือ่มองดเูผนิๆ คล้ายกบัตวัวยาล ซึง่เป็นสตัว์ 
ผสมระหว่างสิงห์และแพะโดยหัวเป็นสิงห์และมีเขาอย่างแพะ  ในศิลปะ
อินเดยีภาคใต้นยิมน�ามาประดบัตกแต่งศาสนสถาน โดยประดับบรเิวณหน้า
กระดานบน วางเรยีงเป็นแถวต่อเน่ืองกนัไป เรยีกลายเหล่านีว่้า “วยาลมาลา”  
(เชษฐ์  ติงสัญชลี  2559:  113)  เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ลายบัวรวนจะพบประเด็นความน่าสนใจคือโครงร่างของลายนั้นมีลักษณะ
ที่ใกล้เคียงกันกับวยาลมาลา  อีกทั้งหน้าที่และต�าแหน่งในการประดับลาย
บนสถาปัตยกรรมก็ยังมีความใกล้เคียงกันอีกด้วย 

ลายรูปตัววยาลถือได้ว่าเป็นลายหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ศิลปะทวารวดีและศิลปะร่วมสมัยเดียวกันในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้  คือศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร  ซึ่งหากย้อนกลับไปพิจารณา 
ถงึต้นแบบในประเทศอนิเดยีแลว้ พบว่าตัววยาลเป็นที่นยิมอย่างแพรห่ลาย
ในศิลปะอินเดียภาคใต้ตั้งแต่ศิลปะปัลลวะ (พุทธศตวรรษที่ 12-14) เป็นต้น
มาจนถึงศิลปะโจฬะ  (พุทธศตวรรษท่ี  15-18)  เมื่อลายดังกล่าวเข้ามาใน
ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  วยาลมาลาก็อาจถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบให้
ต่างออกไปจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  ดังนั้นเพื่อเป็นการท�าความเข้าใจ
ต่อรูปแบบของลายวยาลมาลาจึงขอกล่าวถึงที่มาโดยสังเขปดังนี้ 

วยาล เป็นสัตว์ในจินตนาการที่มีส่วนผสมของสิงห์และแพะ ลักษณะ
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มหีน้าเป็นสงิห์ มีเขาแบบแพะ ปรากฏในศลิปะอนิเดยีมาต้ังแต่ศลิปะคปุตะ
และได้รับความนิยมอย่างมากในศิลปะปัลลวะของอินเดียภาคใต้  อีกท้ังยัง
ได้รับความนิยมแพร่หลายต่อเนื่องลงไปในศิลปะอินเดียภาคใต้สกุลอื่นๆ 
อีกด้วย  รูปแบบของวยาลมักปรากฏเป็นประติมากรรมลอยตัวที่เป็นส่วน
ประกอบของสถาปัตยกรรม  เช่น  ประดับที่โคนเสา  หรือบางครั้งก็ปรากฏ
เป็นแถวแนวต่อเนื่องประดับในส่วนของหน้ากระดานบน

สิงห์มีเขาหรือวยาลถูกน�ามาประดับตกแต่งเป็นส่วนประกอบทาง
สถาปัตยกรรมในศิลปะปัลลวะตัง้แต่สมยัพระเจ้านรสงิหวรมนัที ่1 มามลัละ 
เรียกส่วนประกอบนี้ว่า สิงหปัฏ-สตัมภะ (Meister 1983: 29) อาจเป็นไป
ได้ทีก่ารน�าสงิห์มาประดบักเ็พือ่สะท้อนถงึพระนามของพระองค์เอง ซึง่ไม่พบ
หลักฐานว่ามกีารใช้สงิห์มาประดบัสถาปัตยกรรมมาก่อนสมยัของพระเจ้านร
สิงหวรมันที่ 1 (Meister 1983: 29) รูปแบบการประดับสิงห์จะเป็นสิงห์นั่ง
อยูบ่รเิวณโคนเสา (ภาพท่ี 1)  มีเขาและขนแผงคอเป็นลอนใหญ่ ลกัษณะของ
แผงคอที่เป็นลอนเช่นนี้พบในสิงห์รุ่นแรกๆ  ของศิลปะในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้วยเช่นเดียวกัน  เช่น  สิงห์ดินเผาในศิลปะทวารวดีที่ได้จากการขุด
แต่งวดัพระเมรุ อ�าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม และสงิห์จากปราสาท
ตาวในกลุม่ปราสาทสมโบร์ไพรกกุ จงัหวัดก�าปงธม ประเทศกัมพชูา เป็นต้น

นอกจากการน�ารปูวยาลมาประดบัท่ีโคนเสาในสถาปัตยกรรมอนิเดีย
ภาคใต้แล้ว  ยังพบว่ามีการน�าแถวของตัววยาลมาประดับส่วนประกอบ
สถาปัตยกรรมอีกด้วย  โดยน�ามาประดับบริเวณหน้ากระดานบนเป็นแถบ
ลายยาวสลับกับหัวมกรท่ีตรงส่วนของมุมคานท่ีตัดกัน  จึงเกิดการผูกเป็น
ลายวยาลมาลา  ลักษณะการประดับรูปแบบดังกล่าวนี้ได้รับความนิยม 
อย่างมากในศิลปะปัลลวะสมัยของพระเจ้านรสิงหวรมันที่  1  ตัวอย่างเช่น 
ฐานเทวาลัยริมทะเล (Shore  Temple) (ภาพที่ 2) และเทวาลัยโอลัคนาถ 
(ภาพที่ 3) เมืองมามัลลปุรัม รัฐทมิฬนาฑู เป็นต้น 
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กระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบของช่าง 
ในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร

ส�าหรับศิลปะของกลุ่มประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ช่วงพุทธศตวรรษที่  12  เป็นต้นมานั้น  พบศิลปะที่นิยมน�าวยาลมาประดับ
ตกแต่งสถาปัตยกรรมคอืศลิปะเขมรสมยัก่อนเมอืงพระนคร โดยได้รับความ
นิยมอย่างมากในศิลปะสมโบร์ไพรกุก  (พุทธศตวรรษที่  12)  มีทั้งที่น�ามา
ประดับเป็นรูปแบบท่ีมีใบหน้าเพียงอย่างเดียว  และรูปแบบที่น่าจะพัฒนา
ปรับเปลี่ยนไปจากลายวยาลมาลาของอินเดียภาคใต้  ส�าหรับรูปแบบของ
วยาลที่มีเพียงใบหน้าอย่างเดียวน้ัน  พบท่ีส่วนฐานรองรับประติมากรรม 
มีลักษณะใบหน้าเป็นสิงห์  มีเขาและริมฝีปากบน  ตาโปน  ลักษณะส�าคัญ 
ทีท่�าให้สนันษิฐานว่าสตัว์ลกัษณะดงักล่าวนีน่้าจะเป็นตัววยาลได้แก่เขาและ
ใบหซูึง่ยงัคงลกัษณะทีใ่กล้เคยีงกบัวยาลในศลิปะอินเดยีภาคใต้อยูม่าก (ภาพ
ที ่4) อกีศลิปะหน่ึงท่ีพบคอืศลิปะทวารวด ีส่วนลายวยาลมาลานัน้กลบัไม่พบ
รูปแบบที่ชัดเจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงลายที่ใกล้เคียงในศิลปะ
เขมรสมัยก่อนเมืองพระนครที่กลุ่มปราสาทสมโบร์ไพรกุก  เป็นแถวรูปสัตว์
ที่คล้ายวยาลมาลาแต่เปลี่ยนไปใช้รูปสัตว์อื่นแทน ได้แก่ ม้า สิงห์มีปีก และ
ครุฑที่แสดงเป็นมนุษย์มีปีก (ภาพที่ 5) 

อย่างไรกต็ามท่ีอาคารจ�าลอง (บญัชร) บนผนงัเรอืนธาตุของปราสาท
บริวารในกลุม่ปราสาทสมโบร์ไพรกกุหมูก่ลาง ได้พบแถวลายอกีรปูแบบหนึง่
ทีมี่ระเบยีบลายค่อนข้างใกล้เคยีงกบัวยาลมาลา นัน่คอื “ลายบวัรวน” ซึง่มี
เค้าโครงคล้ายกับตวัวยาลท่ีปรากฏในศลิปะอนิเดยีภาคใต้ กล่าวคอืมส่ีวนหวั
ใหญ่และค่อยๆ เลก็ลงมาท่ีปลาย (ภาพท่ี 6 ซ้าย) โดยหากพจิารณาในประเด็น
ของการวางลายจะเหน็ได้ว่ามลีกัษณะคล้ายกนั ส่วนลักษณะส�าคัญของลาย
บัวรวนในศิลปะเขมรคือเป็นใบไม้มีลักษณะคล้ายใบผักกาดส่วนปลายม้วน
ลงเป็นวงกลมเล็กเรียงกัน 3 วง ประดับตกแต่งเป็นแถวเว้นช่องไฟ เรียงไป
ทางซ้ายและขวา  ส�าหรับการเรียกชื่อลายดังกล่าวว่าลายบัวรวนนั้นอาจมี
ที่มาจากการเปรียบเทียบกับลายบัวรวนในศิลปะไทยสมัยหลังซึ่งเป็นการ
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ประดษิฐ์ลายบวัในลกัษณะเฉยีงไปทางมมุทัง้ซ้ายและขวา (อมร ศรีพจนารถ 
2536: 45)  ระเบียบในการประดับลายบัวรวนในศิลปะเขมรโดยหันไปทาง
ด้านซ้ายและขวา  หรือบางใบม้วนลงตรงกลางนั้นก็คล้ายกับการประดับ 
วยาลมาลาในศลิปะอนิเดยีภาคใต้ ส่วนต�าแหน่งท่ีประดับโดยปกติส่วนใหญ่
ใช้รองรับหน้ากระดานบนและบรเิวณด้านล่างของหวัเสา ตวัอย่างเช่น หวัเสา 
ทีส่ลกัจากหนิทรายของปราสาทเยยีปวนในกลุม่ปราสาทสมโบร์ไพรกกุหมูใ่ต้ 
ที่ใช้ลายบัวรวนประดับสลับกับรูปหงส์  (ภาพที่  6  ขวา)  ต�าแหน่งการ
ประดับดังกล่าวนี้แตกต่างไปจากศิลปะอินเดียภาคใต้ที่ลายวยาลมาลา 
จะประดบับริเวณหน้ากระดานบน ขณะท่ีลายบวัรวนในศิลปะเขมรประดับ
ที่ส่วนรองรับหน้ากระดานบน 

ลายบัวรวนน้ีมีข้อสันนิษฐานถึงที่มาของลายแตกต่างกันออกไป นัก
วิชาการบางท่านพยายามหาต้นก�าเนิดของลายนี้ในศิลปะอินเดียแต่กลับ
ไม่พบที่เหมือนกัน  พบเพียงรูปแบบที่ใกล้เคียงเท่าน้ัน  (Benisti  2003: 
62)  อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอว่าลายรูปแบบน้ีน่าจะเป็นลายที่ถูกพัฒนาขึ้น
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งแพร่หลายอยู่ในศิลปะเขมรสมัยก่อน
เมืองพระนครและศิลปะทวารวดีมากกว่า ส่วนศิลปะอื่นนั้นไม่พบหลักฐาน 
ที่ชัดเจน (Brown 1996: 140) ส�าหรับศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร
ลายดังกล่าวมักปรากฏเสมอในฐานะลายประดับตกแต่งลวดบัวฐานของ
ปราสาท  ลวดบัวฐานของอาคารจ�าลองและแท่นฐานรูปเคารพ  (Brown 
1996: 139) นอกจากนี้ยังพบในทับหลังศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุกที่พบจาก
การขุดแต่งปราสาทเขาน้อย อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยเช่น
เดียวกัน โดยประดับอยู่ด้านล่างของทับหลัง รองรับลายพวงอุบะ ลักษณะ
ของการวางลายนั้นมีความใกล้เคียงกับลายประดับสถาปัตยกรรม  คือวาง
เป็นแถวต่อเนื่องกันแต่เว้นระยะห่างกัน (ภาพที่ 7) 

ลายบัวรวนในศิลปะทวารวดี
ส�าหรับศิลปะทวารวดีลายดังกล่าวถูกน�ามาใช้ประดับตกแต่งควบคู่
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ทั้งสถาปัตยกรรมและประติมากรรม  โดยลายที่ประดับสถาปัตยกรรม
พบบนบัญชร  (อาคารจ�าลอง)  ประดับรอบฐานเจดีย์เขาคลังนอก  อ�าเภอ
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ภาพที่ 8 ซ้าย) ใช้รองรับหน้ากระดานบนคล้าย
กับต�าแหน่งที่พบในบัญชรของกลุ่มปราสาทสมโบร์ไพรกุก (ภาพที่ 8 ขวา) 
อีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่ลายที่ปรากฏบนภาพสลักรูปวิมานพระสุริยะปัจจุบัน
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร  รูปแบบการวางลายที่
ค่อนข้างชิดกันนั้นใกล้เคียงกับที่พบที่เจดีย์เขาคลังนอก  อ�าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  อย่างมาก  (ภาพท่ี  9)  รูปแบบการประดับลายบัวรวน
กับสถาปัตยกรรมดังกล่าวนี้ค่อนข้างแสดงความใกล้เคียงกับระเบียบการ
ประดับที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร แต่อย่างไร
ก็ตามไม่อาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร 
จะมีบทบาทอยู่ในศิลปะทวารวดี  เพราะเนื่องจากศิลปะทั้งสองเกิดในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน จึงอาจรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียเข้ามาพร้อมกันแล้ว
จึงปรับเปลี่ยนไปตามความถนัดของช่างแต่ละท้องถิ่นก็เป็นได้

ส่วนลายประดับประติมากรรมปรากฏบนพนักบัลลังก์พระพุทธรูป
และธรรมจักรซ่ึงพบในจังหวัดนครปฐม  เป็นลายบัวรวนที่เรียงต่อเน่ืองกัน
ไปและเอียงไปทางด้านขวาโดยยังคงลักษณะของการวางลายที่ติดกันไว้ 
(ภาพที่  10)  นักวิชาการก�าหนดอายุสมัยของประติมากรรมชิ้นนี้ไว้ในราว
พุทธศตวรรษที่ 14 (กรมศิลปากร 2552: 193) อีกรูปแบบหนึ่งได้แก่ ลาย
บัวรวนบนธรรมจักรซึ่งพบในบริเวณจังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกัน  ปัจจุบัน
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม มีราย
ละเอียดที่ต่างออกไปคือส่วนหัวที่ม้วนเป็นวงโค้งนั้นม้วนคล้ายเลขหนึ่งไทย 
ในส่วนปลายมุม  ขณะที่ลายบัวรวนจากพนักบัลลังก์จะม้วนลงมากินพ้ืนท่ี
ส่วนกลีบมากกว่า  ลักษณะดังกล่าวนี้เมื่อเปรียบเทียบกับลายบัวรวน 
ที่ปรากฏบนพนักบัลลังก์อาจแสดงให้เห็นพัฒนาการรุ ่นหลังของลาย 
ที่คลี่คลายไปจากรูปแบบเดิมแล้ว (ภาพที่ 11)

ส�าหรับอายุสมัยของลายบัวรวนในศิลปะทวารวดีจากการพิจารณา
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เปรยีบเทยีบกบัลายบวัรวนในศลิปะสมโบร์ไพรกุกซึง่มอีายใุนพทุธศตวรรษ
ที่ 12 นั้น ก็อาจท�าให้สันนิษฐานได้ว่าลายบัวรวนในศิลปะทวารวดีคงมีอายุ
ร่วมสมัยเดียวกัน  โดยอาจก�าหนดไว้คร่าวๆ ว่าคงอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 
12-14 อย่างไรก็ตามดังที่นักวิชาการได้ตั้งข้อสังเกตว่าลายบัวรวนในศิลปะ
ทวารวดนีัน้มพัีฒนาการทีต่่อเนือ่งไปมากกว่าลายบวัรวนในศิลปะเขมรสมัย
ก่อนเมืองพระนคร (Brown 1996: 139) ดังนั้นลายที่มีพัฒนาการต่อเนื่อง
ออกไปดังเช่นที่ปรากฏบนธรรมจักรซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (ภาพที่ 11) จึงอาจมีอายุสมัยหลังกว่าลาย
บัวรวนในช่วงแรกก็เป็นได้

การเปรียบเทียบลายบัวรวนในศิลปะทวารวดี 
และศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร

แม้ว่าลายบัวรวนในศิลปะทวารวดีจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างใกล้เคียง
กับลายบัวรวนในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครก็ตาม  ขณะเดียวกัน 
ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความแตกต่างของรูปแบบลายก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ด้วย 
เช่นกัน โดยข้อแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนมี 2 ประการ คือ 

1.  ลายบัวรวนในศิลปะทวารวดีจะท�าเป็นลายที่มีลายเส้นใบเป็น 
3  เส้น  ขณะที่ศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครจะท�าลายเส้นเล็กๆ  อีก
เส้นขนาบด้านข้างซ้ายและขวาของใบ  (ภาพที่  12  ซ้าย)  อย่างไรก็ตาม
ลายบัวรวนในศิลปะทวารวดีเช่นลายท่ีปรากฏบนพนักบัลลังก์พระพุทธรูป 
พบที่จังหวัดนครปฐมก็พบว่ามีรูปวงโค้งเล็กๆ  ขนาบข้างลายใหญ่ด้วย 
เช่นเดยีวกนั แต่รปูแบบลายกม็คีวามแตกต่างจากลายในศลิปะเขมรค่อนข้าง 
มาก (ภาพที่ 10)

2.  ลักษณะการวางลายบัวรวนจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลายบัวรวน
แต่ละใบในศิลปะทวารวดีจะวางค่อนข้างชิดหรือติดกัน ขณะที่ลายบัวรวน
ในศิลปะเขมรจะวางห่างกัน  ลักษณะดังกล่าวนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความ 
แตกต่างระหว่างศิลปะในสองพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
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แม้จะปรากฏความแตกต่างของลายดังที่กล่าวมาในข้างต้น  แต่
ลักษณะโดยภาพรวมอาจแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางรูปแบบศิลปกรรม
ระหว่างศิลปะทวารวดีและศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร  เนื่องจาก
ศลิปะทัง้สองแห่งน้ันต่างอยูใ่นช่วงเวลาท่ีร่วมสมยักนัคอืในราวพทุธศตวรรษ
ที่  12-14  ขณะเดียวกันลายวยาลมาลาในศิลปะอินเดียภาคใต้อาจถูกปรับ
เปลี่ยนจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่ดินแดนเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้  โดยกลายเป็นลายบัวรวนในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมือง
พระนครและศิลปะทวารวดี 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐโบราณในดินแดน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านรูปแบบงานศิลปกรรม 

จากรปูแบบของลายซึง่มคีวามใกล้เคยีงกันในหลายประเดน็ดงัทีก่ล่าว
มาในเบือ้งต้น อาจแสดงให้เหน็กระบวนการทางศิลปกรรมซึง่เกดิจากความ
แพร่หลายและส่งผ่านไปสู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส�าหรับกรณีของลายบัวรวน
หากพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าลายรูปแบบนี้ยังไม่เคยปรากฏให้เห็น
อย่างชัดเจนในศิลปะอินเดียมาก่อน แต่พบค่อนข้างแพร่หลายอยู่ในศิลปะ
ทวารวดีและศลิปะเขมรสมยัก่อนเมอืงพระนคร ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้
เหน็พฒันาการของงานช่างทีเ่กิดข้ึนในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้อย่างเด่นชดั 
อย่างไรก็ตาม  ไม่อาจกล่าวได้ว่าลายบัวรวนเกิดขึ้นในศิลปะใดก่อนกัน  แต่
ข้อสังเกตหนึ่งคือความแตกต่างในรายละเอียดของลายและพัฒนาการของ
ลายท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่องไปนั้น  อาจสะท้อนให้เห็นว่าอาจเป็นช่างคนละกลุ่ม
แต่มีพ้ืนฐานแนวคดิและความรบัรูล้วดลายในลักษณะเดียวกนั ดังนัน้ในทีน่ี้ 
จึงสามารถกล่าวได้เพียงศิลปะทั้งสองมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันเท่านั้น 
รวมทั้งศิลปะทั้งสองแห่งยังสัมพันธ์กับศิลปะอินเดียภาคใต้อีกด้วยเช่นกัน 
ทั้งหมดนี้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นการติดต่อสัมพันธ์ด้านงานช่างระหว่าง
รัฐโบราณในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งล้วนได้รับอิทธิพลและ
แนวคดิทางศลิปะจากอนิเดยี ส�าหรบัลายบวัรวนนัน้อาจได้รับแรงบนัดาลใจ 
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จากศิลปะอินเดียภาคใต้สมัยราชวงศ์ปัลลวะท่ีมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 
12  เม่ือพิจารณาร่วมกับบริบททางด้านอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรปัลลวะ 
หรืออาคารทรงปราสาทแบบวิมานของอินเดียภาคใต้ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อ
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  12  เป็นต้นมาอย่าง
มากมาย  ทั้งหมดล้วนสะท้อนให้เห็นการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างรัฐโบราณ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียภาคใต้ได้เป็นอย่างดี

บทสรุป
จากการศกึษาลายบวัรวนในศลิปะทวารวดแีละศลิปะเขมรสมัยก่อน

เมืองพระนคร  อาจกล่าวได้ว่าลายบัวรวนในท้ังสองศิลปะน่าจะมีที่มาจาก 
ลายวยาลมาลาในศิลปะอินเดียภาคใต้  เม่ือลายดังกล่าวแพร่หลายเข้ามา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ปรับเปลี่ยนไปตามแนวคิดของช่างพื้นเมือง
แต่ละท้องถิ่น  ประเด็นท่ีอาจศึกษาเพ่ิมเติมได้อีกต่อไปคือการสืบทอดไปสู่
ลายบัวรวนรุ่นหลัง  โดยเฉพาะในศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนครและศิลปะ
ลพบุรีในประเทศไทยที่มีการคลี่คลายของลวดลายอันแตกต่างออกไปค่อน
ข้างมาก  อีกทั้งเมื่อลายบัวรวนได้พัฒนามาสู่ศิลปะไทยสมัยต่อมา  รูปแบบ
และต�าแหน่งการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมก็มีความแตกต่างออกไป ซึ่ง
หากศึกษารายละเอียดในศิลปะแต่ละสมัยก็อาจท�าให้มองเห็นพัฒนาการ
ของลายบัวรวนในศิลปะไทยได้ชัดเจนมากขึ้น
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ภาพที่ 1 เสารูปสิงห์นั่งจากถ�้าลลิตังกรู เมืองติรุจิรปัฬฬี รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย
(ที่มา: รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี)
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ภาพที่ 2 ฐานเทวาลัยริมทะเล (Shore Temple) ซึ่งประดับหน้ากระดานบนด้วยวยาลมาลา
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ภาพที ่3 การประดับวยาลมาลาท่ีฐานเทวาลัยโอลัคนาถ ในศลิปะอนิเดยีภาคใต้ สมยัราชวงศ์ปัลลวะ

ภาพที่ 4  รูปหน้าวยาลจากฐานประติมากรรมในบริเวณปราสาทสมโบร์ไพรกุกหมู่กลาง  ประเทศ
กัมพูชา
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ภาพที่ 5 แถวลายรูปสัตว์ต่างๆ จากบัญชรปราสาทบริวารของปราสาทสมโบร์ไพรกุกหมู่ใต้

ภาพที่ 7 ทับหลังศิลปะสมโบร์ไพรกุกจากปราสาทเขาน้อย อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ที่มีลายบัวรวนรองรับบริเวณด้านล่างพวงอุบะ

ภาพที่ 6  แถวลายบัวรวนจากบัญชรปราสาทบริวารของสมโบร์ไพรกุกหมู่ใต้  (ซ้าย)  และแถวลาย
บัวรวนสลับรูปหงส์จากปราสาทศิลาภายในปราสาทเยียปวนของกลุ่มปราสาทสมโบร์ไพรกุกหมู่
ใต้ (ขวา)
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ภาพที ่8 เปรยีบเทยีบการวางต�าแหน่งลายบวัรวนเจดย์ีเขาคลงันอก อ�าเภอศรเีทพ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
(ซ้าย)  และบัญชรของปราสาทบริวารในกลุ่มปราสาทสมโบร์ไพรกุกหมู่ใต้  ศิลปะเขมรสมัยก่อน 
เมืองพระนคร (ขวา)

ภาพที ่9 การวางต�าแหน่งลายบวัรวนในศิลปะทวารวดแีละภาพลายเส้น จากฐานธรรมจกัรรูปวมิาน
พระสุริยะ พบที่จังหวัดนครปฐม 

ภาพที่ 10 ลายบัวรวนและภาพลายเส้นบนพนักบัลลังก์พระพุทธรูป พบที่จังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 11 ลายบัวรวนและภาพลายเส้นบนธรรมจักรศิลา พบที่จังหวัดนครปฐม 

ภาพที่ 12  แสดงการเปรียบเทียบการวางลายบัวรวนท่ีฐานปราสาทบริวาร ปราสาทสมโบร์ไพร
กุกหมู่ใต้  ศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร  (ซ้าย)  และบนฐานรองรับธรรมจักร  ศิลปะทวารวด ี 
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ขวา)
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