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บ ท คั ด ย่ อ

เทวรูปพระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย 
ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่  19  มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่กับเส้นทางเผยแพร่ศาสนา 
การค้าและศิลปกรรม จัดจำาแนกตามพื้นที่ที่พบ 3 กลุ่ม คือ ภาคตะวันออกและ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลางและภาคตะวนัตก ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ัง
ตะวนัตก จากการศกึษาสามารถแบ่งออกได้ 5 แบบ พระวิษณุระยะแรกจะมคีวาม
สัมพันธ์กับศิลปะอินเดียที่พบตามแนวชายฝั่งเมืองท่าทางทะเล  ระยะต่อมาพบ
เทวรูปพระวิษณุบริเวณเมืองท่าภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงเมืองท่าใกล้ลำานำ้า
สำาคัญในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังแสดงให้ถึงความสัมพันธ์
ด้านรูปแบบศิลปะกับเทวรูปพระวิษณุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  คติการ
นบัถอืเทวรปูพระวษิณุยงัคงสืบทอดมาจนถงึปัจจบุนั ดงัปรากฏหลกัฐานในชมุชน
พ่อค้าคหบดีทีใ่ห้ความสำาคญักบัการค้าโดยเฉพาะภาคกลางของประเทศไทย การ
วิจัยครั้งนี้ได้พบเทวรูปพระวิษณุขนาดเล็ก จำาหลักอย่างประณีตไม่มีเดือยสำาหรับ
ประดิษฐานรูปเคารพ สันนิษฐานว่าคงเป็นประติมากรรมต้นแบบ เพื่อการจำาหลัก
พระวิษณุองค์ใหญ่ที่เป็นประธานในเทวาลัย  ซึ่งเทคนิคดังกล่าวยังคงปรากฏเป็น 
ขั้นตอนสำาคัญในการจำาหลักหรือการปั้นประติมากรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน

สำาหรบัการศกึษาเทวรปูพระวิษณุวดัดงสกั ต. พงตกึ จ. กาญจนบรุ ีได้ใช้วิธี
บูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ โดยใช้เทคนิค Radition X-Ray Gamma 
ทางวศิวกรรมนวิเคลยีร์ เพ่ือวเิคราะห์และจำาแนกชิน้ส่วนเดมิของพระวษิณรุ่วมกบั
การศกึษารปูแบบศิลปกรรม ผลการศกึษาพบความสมัพนัธ์ด้านรปูแบบศิลปะและ
เทคนคิการจำาหลักกบัเทวรูปพระวิษณทุีท่รงผ้าสมพตส้ัน ศลิปะเขมรสมัยก่อนเมอืง
พระนครและตอนใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ค�าส�าคัญ: พระวิษณุ, วิษณุ, เส้นทางการค้า, ประติมากรรมต้นแบบ, Radiation X-Ray Gamma
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A b s t r a c t

The study of Vishnu statues within archaeology and art history 
in Thailand before the 14 Century C.E. illustrates that these statues are 
related to religion and trade routes as well as transferring art. Locational 
organisation can be categorized into 3 groups: eastern and northeast, 
central and western, and east and south western. From this study, Vishnu 
statues can be categorized into 5 groups. The early period statues have 
a relationship with  Indian art that was found in the port cities along 
the shoreline. The later period statues that were found at ancient port 
cities in southern ,central, and eastern Thailand. In addition, they also 
illustrate  the  relationship with  the  Vishnu  statues  that were  found 
in Southeast Asia. The worship of Vishnu continues  into the present 
day. They still exist in the trading communities, for example in central 
Thailand. This  research also  found the small sized Vishnu statues  in 
excellent craftsmanship without the axis to lock with its base.  It can 
be assumed to be the model used for making larger sized statues. This 
technique is still in use today in sculpture making. This research used a 
multidisciplinary research process utilizing the Radiation X-Ray Gamma 
Transmission technique and studied Art style. The new discovery of this 
style of art links  the Vishnu statues in the Southeast Asia, especially 
Pre-Angkorian period of Khmer Empire and Southern Vietnam.

Keywords: Vishnu, Vishnu statue, trade routes, model, Radiation X-Ray Gamma
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ไวษณพนิกายนับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าสูงสุด 
เป็นลัทธิที่แพร่หลายมาแล้วในอินเดียตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่  5-6  ได้รับ
ความนยิมอย่างกว้างขวาง เน้นการแสดงความภกัดด้ีวยวธิกีารง่ายๆ ไม่ผ่าน
พธิกีรรมการบชูายญั ไวษณพนิกายจากอนิเดยีได้เผยแพร่ไปในดินแดนต่างๆ 
ปรากฏหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะตามเมืองท่าที่เป็นเส้นทาง 
การค้าและการเผยแผ่ศาสนา  ปรากฏหลักฐานการสร้างเทวาลัยและ
ประติมากรรมเล่าเรื่องพระวิษณุ  ตลอดจนมีการค้นพบเทวรูปพระวิษณ ุ
ทีป่ระดษิฐานเป็นประธานภายในเทวาลยั รวมทัง้หลักฐานจากจารกึกระจาย
ตัวทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย

โครงการวิจัย เทวรูปพระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติ

ศิลปะในประเทศไทย  ศึกษาเทวรูปพระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและ
ประวตัศิลิปะในประเทศไทยช่วงก่อนพทุธศตวรรษที ่19 โดยจดัจำาแนกตาม
พื้นที่ที่พบแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

-  ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:  เมืองศรีมโหสถ 
อ. โคกปีบ เมืองศรีมหาโพธิ  อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี เมือง
ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ 

-  ภาคกลางและภาคตะวนัตก: จ. ลพบรุ ีจ. กาญจนบรุ ีจ.สุพรรณบรุี 

-  ภาคใต้ฝั ่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก:  จ. นครศรีธรรมราช  
จ. สุราษฎร์ธานี จ. พังงา จ. สงขลา 

พระวิษณุจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะในประเทศไทย 
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ด ร . จี ร า ว ร ร ณ   แ ส ง เ พ็ ช ร์

ศกึษาคตคิวามเชือ่ รูปแบบศลิปกรรมและเทคนคิประติมากรรม โดย
การเปรียบเทยีบกบัเทวรปูพระวษิณใุนศลิปะอนิเดยีตามยคุสมยัและรปูแบบ
ศิลปะตั้งแต่ระยะแรกคือ ศิลปะมถุรา ศิลปะอมราวดี ศิลปะคุปตะ ศิลปะ 
ปัลลวะ ศลิปะโจฬะและศลิปะปาละ รวมทัง้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
เทวรูปพระวษิณใุนประเทศไทยกบัพระวษิณใุนภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้  ได้แก่  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ตลอด
จนความสัมพันธ์เชิงพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเส้นทางเผยแพร่ศาสนาและการ
ค้า นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ กรณีศึกษา
พระวิษณุ วัดดงสัก ต. พงตึก อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี วิเคราะห์รูปแบบ
ศิลปกรรมร่วมกับวิธีการทางวิศวกรรมนิวเคลียร์  เพื่อพิสูจน์ข้อสมมติฐาน
และการกำาหนดอายุ

จากการศกึษาพบความสมัพันธ์ด้านรูปแบบศิลปะ ระหว่างพระวษิณุ
ในประเทศไทยกับพระวิษณุในศิลปะอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จัดจำาแนกเป็น 5 แบบ คือ

แบบ A : อิทธิพลศิลปะมถุราตอนปลาย  ศิลปะอมราวดีและ

ตอนต้นของศิลปะคุปตะ    ได้แก่  พระวิษณุจาก  วัดศาลาทึง  อ. ไชยา  จ. 
สุราษฎร์ธานี  (ภาพที่  1)  พระวิษณุจะทรงสังข์ที่พระหัตถ์ซ้ายล่างระดับ
พระโสณี  พระหัตถ์ขวาแสดงปางประทานอภัย  แสดงอิทธิพลศิลปะมถุ
ราตอนปลาย  (ภาพที่  2)  ส่วนการนุ่งผ้าโธฏียาว  คาดผ้ากฏิสูตรตกเป็นวง
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โค้ง สันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับอิทธิพลศิลปะจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ ดัง
ปรากฏประติมากรรม วาสุเทวะกฤษณะ ศิลปะอมราวดีตอนต้น (ภาพที่ 3) 
ด้วยเหตุนี้จึงสันนิษฐานว่า พระวิษณุจาก อ. เวียงสระ จัดเป็นรูปแบบที่เก่า
ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (สุภัทรดิศ ดิศกุล 
2524: 11) รปูแบบต่อมาพระหตัถ์ขวาล่างของพระวษิณวุางหงายออกแสดง
ปางประทานพร ซึง่เป็นมุทราท่ีนิยมในการจำาหลกัพระวษิณสุมัยคปุตะตอน
ต้น (ภาพที ่4) ส่วนพระหตัถ์ซ้ายล่างยงัคงทรงสงัข์ทีร่ะดบัพระโสณ ีนุง่ผ้าโธฏี
ยาว คาดเขม็ขดัผ้าหรอืกฏสิตูรตกเป็นวงโค้ง ซึง่สนันษิฐานว่ายงัคงเกีย่วข้อง
กับอิทธิพลจากศิลปะอมราวดี  ตัวอย่างจากพระวิษณุจากวัดพระเพรง  
จ. นครศรธีรรมราช (ภาพท่ี 5) พระวษิณจุาก อ. ท่าศาลา จ. นครศรธีรรมราช 
และพระวิษณุจากเทวสถานหอพระนารายณ์ จ. นครศรีธรรมราช นอกจาก
พระวิษณุแบบนีจ้ะพบบรเิวณภาคใต้ของประเทศไทยแล้ว ยงัปรากฏเทวรปู
พระวิษณุท่ีภาคกลางของประเทศไทย บริเวณท่ีราบลุ่มแม่นำ้าและเมืองท่า
ภายในประเทศ  รวมท้ังจะยังคงมีความสำาคัญในฐานะเป็นรูปเคารพของ
ชุมชนการค้า  คหบดี  ที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน  ดังตัวอย่างพระวิษณุจากศาล
เจ้าพ่อพระยาจักร  อ. อู่ทอง  จ. สุพรรณบุรี  (ภาพที่  6)  และพระวิษณุจาก
ศาลหลักเมือง จ. สุพรรณบุรี รวมทั้งพระวิษณุองค์เดิมจากศาลพระกาฬ จ. 
ลพบรุ ีปัจจบุนัจดัแสดงทีพ่พิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนารายณ์ราชนเิวศน์ 

จ. ลพบรีุ จากการศึกษาวจิยัครัง้นีพ้บว่า พระวษิณแุบบ A จะมคีวามสมัพนัธ์
กับพระวิษณุระยะแรกท่ีพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากราช
อาณาจักรกัมพูชา เช่น พระวิษณุจาก Toul Koh จ. ตาแก้ว (ภาพที่ 7) รวม
ทั้งพระวิษณุจากวัฒนธรรมออกแอว (Oc-Eo culture) พบที่หมู่บ้าน Vong 
เมืองอันเกียง (An Giang) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                                 

แบบ B : อิทธิพลศิลปะหลังคุปตะ สมัยราชวงศ์ปัลลวะ พระวิษณุ
จะสวมกิรีฏมุกุฎเรียบ  ไม่มีลวดลาย  นุ่งผ้าโธฏียาวและคาดผ้ากฏิสูตรเป็น
เส้นตรงและเส้นเฉียง  พระหตัถ์ทัง้สีถ่อือาวธุทีจ่ะจำาหลกัศลิาเชือ่มต่อกบัส่วน
ฐานประติมากรรมและพระบาทซึ่งเป็นจุดรับนำ้าหนัก พระวิษณุแบบ B พบ
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หลายองค์ในประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่ง
ตะวนัออก อาท ิพระวษิณจุากเมอืงศรมีหาโพธ ิเมอืงศรีมโหสถ จ. ปราจนีบรีุ 
พระวิษณุจากเขาศรวีชัิย อ. พนุพนิ จ. สรุาษฎร์ธาน ี(ภาพที ่8) รวมทัง้ทีร่าช
อาณาจกัรกัมพชูา ได้แก่ พระวิษณจุากตวลชุก Tuol Chhouk และสตงึแตรง  
สำาหรับพระวิษณุจากสตึงแตรง เมืองกำาปงจาม จะเริ่มจำาหลักศิลาเป็นแกน
หินโค้งแนวตั้งท่ีเชื่อมต่อกับกับอาวุธในพระหัตถ์ซ้ายและพระหัตถ์ขวาล่าง 
รวมทั้งการจำาหลักวงโค้งเบื้องหลังเทวรูปที่เชื่อมพระหัตถ์ขวาบน  กิรีฏ 
มุกุฎและพระหัตถ์ซ้ายบน  (ภาพที่  9)  ซึ่งเทคนิคประติมากรรมดังกล่าวนี้ 
จะมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างพระวิษณุทรงผ้าสมพตสั้นแบบ  E  ในเวลา 
ต่อมา  แต่จะไม่ปรากฏลักษณะดังกล่าว  ในการจำาหลักพระวิษณุใน
ประเทศไทย

แบบ C : อิทธิพลศิลปะหลังคุปตะสมัยราชวงศ์ปัลลวะ ผสมผสาน

กับลักษณะท้องถิ่น พระวิษณุแบบนี้จะสวมกิรีฏมุกุฎเรียบไม่มีลวดลาย ซึ่ง
ยังคงแสดงอิทธิพลศิลปะปัลลวะ  (ภาพที่  10)  ส่วนการนุ่งผ้าโธฏียาว  ไม่
คาดเข็มขัดผ้ากฏิสูตร  รวมทั้งการจำาหลักกล้ามเนื้อและกระดูกที่เหมือน
จริงตามหลักกายวิภาค  (Anatomy)  นั้น  แสดงให้เห็นถึงลักษณะท้องถิ่น
ที่พัฒนาไปจากพระวิษณุแบบ B ตัวอย่างเช่น พระวิษณุจากเขาพระเหนอ  
อ. ตะกัว่ป่า จ. พงังา (ภาพที ่11) การจำาหลกัพระวษิณแุบบ C นี ้พระกรทัง้ส่ี
จะถอือาวธุ พระกรชดุล่างจำาหลกัชายผ้าและคทาเชือ่มต่อลงมากบัส่วนฐาน
ประตมิากรรม ในราชอาณาจกัรกมัพชูาพบตวัอย่างแบบน้ีจากองักอร์โบเรย  
จ. ตาแก้ว (Angkor Borei, Takeo) (ภาพที่ 12) รวมทั้งพระวิษณุจากภาค
ใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจาก Trang Dieo, Vinh Long พระ
วษิณจุาก Go Thap, Dong Thap กเ็ป็นตวัอย่างทีแ่สดงให้เหน็ความสมัพนัธ์
กับพระวิษณุแบบ C ในประเทศไทย                                                                 

สำาหรับพระวิษณุจาก  Trang  Dieo,  Vinh  Long  พบหลักฐานว่ามี
การซ่อมแปลงจากเทวรปูพระวษิณ ุกลายเป็นพระโพธสัิตว์ศรอีรยิเมตไตรย
ในพุทธศาสนามหายาน (ภาพที่ 13) โดยจำาหลักทรงผมและสัญลักษณ์ รูป
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สถปูทบับนกริฏีมุกฎุ ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึการปรบัเปล่ียนศาสนา
โดยไม่ทำาลายรูปเคารพ  ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าไวษณพนิกายสามารถกลมกลืน
เข้ากับศาสนาและความเชื่อของชุมชนที่เปลี่ยนแปลง  และเกิดขึ้นภายหลัง
ได้อย่างเหมาะสม  

แบบ D : อิทธิพลศิลปะสมัยราชวงศ์ปัลลวะตอนปลาย ถึงสมัยต้น

ของราชวงศ์โจฬะ พระวษิณแุบบนีส้วมกริฏีมกุฎุทรงสูงจำาหลักลวดลาย ซ่ึง
เป็นแบบที่นิยมในตอนปลายสมัยราชวงศ์ปัลลวะและตอนต้นของราชวงศ์
โจฬะ (ภาพที่ 14) รวมทั้งจะจำาหลักเป็นประติมากรรมนูนสูงขนาดใหญ่ที่มี
แผ่นหินเชื่อมยึดกับอาวุธในพระหัตถ์และกิรีฏมุกุฎ พระหัตถ์ขวาล่างแสดง
ปางประทานอภัย  พระหัตถ์ซ้ายล่างจับที่พระโสณี  (สะโพก)  ทรงถืออาวุธ
ในพระหัตถ์ขวาและซ้ายบน  คือ  จักรและสังข์  นุ่งผ้าโธฏียาว  คาดกฏิสูตร
และเขม็ขดัทีมี่การตกแต่งอย่างประณตีหลายเส้น ดงัตวัอย่างพระวษิณจุาก
เขาพระนารายณ์ อ. กะปง จ. พังงา (ภาพที่ 15) ซึ่งพระวิษณุองค์นี้จำาหลัก
ประกอบกับฤษีและพระภูมิเทวีเป็นประติมากรรมชุด วิษณุมัธยมโยคะ
สถานะมูรติ (Krairiksh 1980: 55)

แบบ E : อิทธิพลศิลปะปัลลวะสมัยหลังคุปตะ และศิลปะคุปตะ

ตอนปลาย ผสมผสานกับลักษณะท้องถ่ิน  พระวิษณุกลุ่มนี้สวมกิรีฏมุกุฎ
เรยีบไม่มลีวดลาย ซึง่แสดงให้เหน็ถงึอทิธพิลศลิปะปัลลวะในสมยัหลังคุปตะ  
ขณะทีจ่ะทรงนุง่ผ้าสมพตสัน้ แสดงให้เหน็ถงึอทิธพิลศิลปะคุปตะตอนปลาย
จากอินเดียฝ่ายเหนือ (ภาพที่ 16) รวมทั้งการผสมผสานกับลักษณะท้องถิ่น 
พระวิษณุกลุ่มนี้จะกลายเป็นเอกลักษณ์ของเทวรูปพระวิษณุและรูปเคารพ
อื่นๆ อาทิ พระหริหระ พระกฤษณะ พระพลราม สมัยก่อนเมืองพระนคร
ในราชอาณาจกัรกมัพชูาและตอนใต้ของประเทศเวยีดนาม (ภาพที ่17, 18) 
ซ่ึงทั้งสองกลุ่มนี้เป็นวัฒนธรรมร่วมท่ีมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกันด้วย
ลำาคลองจากแม่นำ้าโขงสมัยวัฒนธรรมฟูนัน (Funan culture) 

เทวรูปพระวิษณุและเทพเจ้าองค์อื่นๆ ในรูปแบบ E จะนุ่งผ้าสมพต
สั้นเหนือพระชงฆ์  รวมท้ังจะให้ความสำาคัญกับการจำาหลักแกนหินรับ 



   77 77

นำ้าหนักประติมากรรม  โดยสลักแกนหินแนวตั้งที่เชื่อมต่ออาวุธในพระหัตถ์
ขวาและซ้ายล่างกับส่วนฐานประติมากรรม  และวงโค้งเบื้องหลังเทวรูปที่
เชื่อมระหว่างอาวุธในพระหัตถ์ขวาและซ้ายบนกับกิรีฏมุกุฎ  ซึ่งจากการ
วิจัยคร้ังนี้สันนิษฐานว่าลักษณะดังกล่าวเป็นเทคนิคประติมากรรมที่พัฒนา
ไปจากเทวรูปพระวิษณุแบบ  B  ซึ่งทรงผ้าโธฏียาวจรดข้อพระบาท  ปรับ
เปลี่ยนมาทรงสวมผ้าสมพตสั้น  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่จะมีวิวัฒนาการต่อมา
อย่างยาวนาน สมัยเมืองพระนครในราชอาณาจักรกัมพูชา

สำาหรบัเทวรปูพระวษิณท่ีุนุง่ผ้าสมพตสัน้แบบ E จากงานวจิยัครัง้นีพ้บ
เพียงองค์เดียวในภาคตะวันตกของประเทศไทย คือ พระวิษณุจากวัดดงสัก 
ต. พงตึก อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบรุ ีซึง่เป็นผลจากการศกึษาวิจยัสหวทิยาการ 
ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมนิวเคลียร์ร่วมกับการศึกษารูปแบบศิลปกรรม

พระวิษณุวัดดงสักกับวิธีวิจัยสหวิทยาการ
พระวิษณุวัดดงสัก  ขุดพบเมื่อราว พ.ศ. 2486  ซึ่งโบราณสถาน 

ที ่ต. พงตกึ อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบรุ ีเป็นเมอืงสำาคัญทีไ่ด้มกีารค้นพบหลักฐาน 
โบราณคดสีมยัแรกเริม่ประวตัศิาสตร์วฒันธรรมทวารวด ีเช่น พระพทุธรูปยนื  
ชิ้นส่วนธรรมจักร พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี ผอบสำาริดทรงหม้อนำ้า  
รวมทั้งหลักฐานการติดต่อกับวัฒนธรรมจากภายนอก  ตั้งแต่ยุคหัวเลี้ยว
หัวต่อระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทยหรือที่เรียกว่าสมัย อินโดโรมัน  (ผาสุข อินทราวุธ 2548: 30) 
ดังปรากฏหลักฐานโบราณคดี  ซึ่งเป็นของนำาเข้าที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและ
ความเชือ่ การค้า รวมถึงการประกอบพธิกีรรม อาทิ ตะเกยีงสำาริด พระพทุธ
รูปอินเดียสมัยหลังคุปตะ

การศึกษาแบบสหวิทยาการ คือ การบูรณาการศาสตร์ต่างสาขาและ
แขนงวิชา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  พิสูจน์ข้อสมมติฐานหรือการหา

คำาตอบ  ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เทคนิค Radiation X-ray gamma  ทาง
วิศวกรรมนิวเคลียร์  อันเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์  วิเคราะห์และจำาแนก
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ชิ้นส่วนเดิมที่จำาหลักหินของเทวรูป
พระวษิณุ กบัส่วนบรูณะเสรมิความมัน่คงภายในทีไ่ม่สามารถมองเหน็

ด้วยตาเปล่า  ร่วมกับการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม  เพ่ือพิสูจน ์
ข้อสมมติฐานและการกำาหนดอายุ

Radiation X-ray gamma  เป็นเทคนิคการตรวจสอบวัตถุโดย 

ไม่ทำาลายหรือที่เรียกว่า NDT (Non Destructive Testing) เพื่อตรวจสอบ
หารอยบกพร่องหรือโครงสร้างภายในวัตถุ  (เฉลิมพงษ์  โพธิ์ลี้  2558:  45)  

สำาหรับการตรวจสอบพระวิษณุ วัดดงสัก จะฉายรังสีแกมมาชนิด อิรีเดียม 

-192 (Ir-192) ผ่านโครงสร้างภายในเทวรูปไปยังฟิล์มเอกซเรย์ ซึ่งนำ้าหนัก
ค่าความเข้ม ความมืดและสว่างทีป่รากฏภายหลงัจากการล้างฟิล์มเอกซเรย์ 
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ทะลุผ่าน บริเวณที่มีความหนามาก
รังสีจะทะลุผ่านได้น้อย  ฟิล์มจึงมีความเข้มมีความสว่างมาก  ในทางกลับ
กันบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อยหรือวัสดุบางกว่า  รังสีจะทะลุผ่านได้มาก 
เมื่อล้างฟิล์มแล้วฟิล์มจะมีความเข้มหรือสีดำา  ดังน้ันภาพที่ปรากฏจึงเป็น
ภาพเทวรูปพระวิษณุท่ีสอดคล้องกับรูปร่างและลักษณะ  ตามปริมาณรังสี
ที่ทะลุผ่าน 

ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์จำาแนกชิ้นหิน  ส่วนที่เป็นเทวรูปพระ
วิษณุเดิมที่แตกออกเป็นช้ินๆ  กับส่วนเพ่ิมเติมท่ีเป็นซีเมนต์และแกนเหล็ก
ตาตารางยึดชิ้นส่วนเทวรูปคราวบูรณะ  (ภาพท่ี  19-20)  สำาหรับประเด็น
สำาคัญคือ  พบการจำาหลักหินวงโค้งท่ีเป็นแนวต่อกับอาวุธที่ถือในพระหัตถ์
ขวาและซ้ายบนคือจักร  สังข์  กับด้านหลังของกิรีฏมุกุฎ  ลักษณะดังกล่าว 
มคีวามสมัพันธ์กบัเทคนิคการจำาหลกัประตมิากรรมเทวรปูพระวษิณแุบบ E 
ซึ่งจะพบในราชอาณาจักรกัมพูชาสมัยก่อนเมืองพระนคร รวมทั้งพระวิษณุ
ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม

พระวิษณุวัดดงสกัแต่เดมิคงจะสวมกริฏีมกุฎุทรงกระบอกเรยีบ อมล
กะรูปกลีบมะเฟืองที่ปรากฏในปัจจุบันคงเป็นการนำาหินมาต่อเพิ่มพร้อม
กับการปั้นซีเมนต์พอกพระพักตร์  พระนาสิก  กุณฑลและพระวรกายตั้งแต่



   79 79

พระชงฆ์ลงมาถึงส่วนฐานเมื่อคราวบูรณะ  ผลจากฟิล์มเอกซเรย์พบว่าพระ
วิษณุทรงนุ่งผ้าสมพตสั้น  (ภาพที่  20)  โดยนุ่งถกรั้งขึ้นมากลายเป็นริ้วแนบ
พระวรกาย  แล้วตลบชายผ้าเหน็บเป็นปมพับทบลงมาที่หน้าท้อง  ชายผ้า
เบื้องซ้ายคลี่บานออกเป็นริ้วแบบธรรมชาติ  จากน้ันจึงคาดเข็มขัดโลหะ
ขนาดเล็กทับซ้อนด้านบน ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับผ้านุ่งเทวรูปพระหริหระ
จากปราสาทอันเดต ศิลปะเขมรแบบปราสาทอันเดต (ภาพที่ 21, 22, 23) 
พุทธศตวรรษที่ 12 (สุภัทรดิศ ดิศกุล 2515: 17-18) ดังนั้นเทวรูปพระวิษณุ
จากวดัดงสกั อาจกำาหนดอายไุด้ราวพทุธศตวรรษที ่13-14 ร่วมสมยักบัหลัก
ฐานวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในบริเวณนี้

การศกึษาเทคนิคประติมากรรม                                                                                        
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า  ขนาดของเทวรูปพระวิษณุใน

ประเทศไทย  มีความหลากหลาย  ซ่ึงข้ึนอยู่กับพื้นที่และการประดิษฐาน
ภายในเทวาลยั การวจิยัครัง้นีไ้ด้พบเทวรปูพระวษิณทุีม่คีวามสูงประมาณ 1 
ศอก หรอืราว 40 เซนตเิมตร (ภาพท่ี 24) แกะสลกัอย่างสมบรูณ์ประณตี ไม่มี
ฐานหรือเดอืยสำาหรบัอญัเชญิไปประดษิฐานบนแท่นรปูเคารพ สนันษิฐานว่า
รูปแบบดงักล่าวอาจมคีวามเกีย่วข้องกบัเทคนคิการสร้างงานประติมากรรม 
โดยการจำาหลักประติมากรรมต้นแบบขนาดเล็ก เพื่อทำาการขยายแบบและ
สัดส่วน สำาหรับการจำาหลักพระวิษณุองค์ใหญ่ที่จะอัญเชิญประดิษฐานเป็น
ประธานภายในเทวาลยัต่อไป ซึง่เทคนคิดงักล่าวยงัคงปรากฏในขัน้ตอนการ
จำาหลักหรอืการป้ันงานประตมิากรรม ท่ีศลิปินและประติมากรยงัคงกระทำา
สืบมาจนถึงปัจจุบัน (ภาพที่ 25)

บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะ                                                                                       
ผลการศึกษาความสัมพันธ์จากการแบ่งกลุ่มเทวรูปพระวิษณุใน

ประเทศไทย  แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงวัฒนธรรม
อินเดียสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปแบบศิลปะอินเดียที่ให้อิทธิพล
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กับการสร้างเทวรูปพระวิษณุในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลาย  การ
สร้างเทวรูปพระวษิณยุคุสมยัใดสมยัหนึง่อาจมกีารผสมผสานแบบแผนและ
รูปแบบศิลปะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาร่วมสมัยกัน  รวมทั้งความเกี่ยวข้องกับ
ยุคสมัยหรือแบบศิลปะท่ีเจริญข้ึนมาก่อน  อันอาจแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล 
ทีแ่พร่เข้ามาต่างพ้ืนทีว่ฒันธรรม ทัง้จากอนิเดยีเหนอื อนิเดียภาคตะวนัออก
เฉียงใต้ และอินเดียใต้ ตัวอย่างเช่น ศิลปะอมราวดีและศิลปะคุปตะ ศิลปะ
คุปตะและศิลปะปัลลวะ ผสมผสานกับลักษณะท้องถิ่นในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ท่ีจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นจนกลายเป็น
เอกลักษณ์ในเวลาต่อมา

คติการนับถือเทวรูปพระวิษณุยังคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน  ปรากฏ
หลักฐานในชุมชนพ่อค้าคหบดี  ที่ให้ความสำาคัญกับการค้าโดยเฉพาะภาค
กลางของประเทศไทย  เสมือนเป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลให้การ
ค้าขายเจริญรุ่งเรือง  นอกจากนี้คติการนับถือพระวิษณุในประเทศไทย  มัก
พบหลักฐานร่วมกับการนับถือศาสนาและความเชื่ออื่น  ได้แก่ พุทธศาสนา
เถรวาท พุทธศาสนามหายาน และศาสนาฮนิดลูทัธไิศวนิกาย โดยจะพบพระ
พุทธปฏิมาที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนาเถรวาท พระโพธิสัตว์ตามคติพุทธ
ศาสนามหายาน  ตลอดจนศิวลึงค์ลัทธิไศวนิกายของศาสนาฮินดู  ปรากฏ
ในพื้นที่หรือแหล่งโบราณคดีเดียวกับที่พบเทวรูปพระวิษณุ  นับว่าไวษณพ
นิกายเป็นศาสนาที่สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนท่ีเจริญขึ้น  ในช่วงระยะ
เวลาเดียวกันกับการนับถือศาสนาและความเชื่ออื่นได้อย่างกลมกลืน  หรือ
ตัวอย่างการซ่อมแปลงเทวรูปพระวิษณุให้เป็นรูปพระโพธิสัตว์ศรีอริยเมต
ไตรยโดยไม่ทำาลายรูปเคารพ  ก็อาจเป็นตัวอย่างท่ีสามารถพิจารณาได้ว่า 
ไวษณพนกิายสามารถอยูร่่วมและปรบัตวักลมกลนืเข้ากบัศาสนาและความ
เชื่อของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในภายหลังได้อย่างเหมาะสม

คตกิารนบัถอืพระวษิณจุะปรากฏชดัเจนมากข้ึนในประเทศไทย ภาย
หลังพุทธศตวรรษที่  19  โดยมีนัยยะและความสำาคัญเกี่ยวข้องกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์  ที่ทรงมีสถานะเป็นองค์อวตารของพระวิษณุ  ดังปรากฏ 
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หลักฐานประวัติศาสตร์  หลักฐานโบราณคดีและประวัติศิลปะ  ตลอดจน
จารึกสมัยต่างๆ  รวมถึงความสำาคัญของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการพระราชพิธี
และพิธีกรรมต่างๆ จากไวษณพนิกายสู่คติเทวราชาของพระมหากษัตริย์ ก็
นบัเป็นประเดน็ศกึษาท่ีจะสามารถเช่ือมโยงองค์ความรูจ้ากอดีตกบัรปูแบบ
และพัฒนาการท่ีปรากฏในปัจจบุนั สำาหรบัผูส้นใจทีจ่ะได้ทำาการศกึษาต่อไป

ขอขอบพระคุณ   
-  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  และพันเอก  รอง

ศาสตราจารย์ ดร. สรุตัน์ เลศิลำา้ ผูอ้ำานวยการศูนย์วจิยัสหวทิยาการ 
เฉลมิพระเกยีรต ิ5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ทีส่นบัสนนุ 
งบประมาณวิจัย  พ.ศ.  2558-2560  และอำานวยความสะดวก 
ในการทำางานวิจัย ตลอดจนการเก็บข้อมูลภาคสนาม  

-  คณาจารย์  ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยดำาเนินการเทคนิค Radiation 

X-ray gamma  เพื่อการวิเคราะห์พระวิษณุวัดดงสัก  ต. พงตึก 
อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี
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ภาพที่ 1 พระวิษณุจากวัดศาลาทึง อ. ไชยา 
จ. สุราษฎร์ธานี (แบบ A)

ภาพที่ 3 วาสุเทวะกฤษณะ พระวิษณุ
(ที่มา: O’Connor Jr., 1972, fig. 12)

ภาพที ่2 พระวิษณ ุสมยัราชวงศ์กษุาณะ ศลิปะ
มถุรา พิพิธภัณฑ์เมืองมถุรา ประเทศอินเดีย

ภาพที่ 4  พระวิษณุ  ถำ้าอุทัยคีรีหมายเลข  6 
Vedisa district Madhya Pradesh
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ภาพที่ 5 พระวิษณุวัดพระเพรง
พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช  
จ. นครศรีธรรมราช

ภาพที่ 7 พระวิษณุจาก Toul Koh จ. ตาแก้ว  
กัมพูชา  The  National  Museum  of 
Cambodia, Phanom Penh

ภาพที่ 6  พระวิษณุ  ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร 
อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

ภาพที่ 8 พระวิษณุ เขาศรีวิชัย อ. พุนพิน 
จ. สุราษฎร์ธานี (แบบ B)
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ภาพที่ 9 พระวิษณุจากสตึงแตรง จ. กำาปงจาม กัมพูชา The National Museum of Cambodia, 
Phanom Penh

ภาพที่ 10 วิษณุอนันตศายิน ศิลปะปัลลวะ ถำ้ามหิษสุรมรรทินี เมืองมาวลีปุรัม
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ภาพที่ 11 พระวิษณุจากเขาพระเหนอ 
อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา (แบบ C)

ภาพที่ 13 พระวิษณุ/พระโพธิสัตว์ศรีอริยเมต
ไตรย จาก Trang Dieo, Vinh Long National 
Museum of Vietnamese History, Ho Chi 
Minh City

ภาพที่ 12 พระวิษณุจากอังกอร์โบเรย 
จ. ตาแก้ว กัมพูชา

ภาพท่ี 14  พระวิษณุสมัยราชวงศ์ปัลลวะ
ตอนปลายถึงต้นราชวงศ์โจฬะ  Ashmolean 
Museum, Oxford UK
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ภาพที่ 15 พระวิษณุจากเขาพระนารายณ์ 
อ. กะปง จ. พังงา 
(ที่มา: ภานุวัฒน์ เอื้อสามาลย์)

ภาพที่ 17 พระวิษณุจากปราสาทตะเพรียงพง  
National Museum of Cambodia, Phanom 
Penh

ภาพที่ 16  พระวิษณุดินเผาสมัยคุปตะ  พบท่ี
เมือง Rajakpur ประเทศบังกลาเทศ
(ที่มา: Chefs-d’œuvre, Fig. 19)

ภาพที่ 18 พระวิษณุจาก Bien Hoa Village 
Bao  Tang,  Dong  Nai Museum National 
Vietnam
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ภาพที่ 19-20  เทวรูปพระวิษณุวัดดงสัก  ต. พงตึก  อ. ท่ามะกา  จ. กาญจนบุร ี และภาพท่ีได้จาก
การฉายรังสี 

ภาพที่ 21-22 พระหริหระจากปราสาทอันเดต กำาปงสวาย เมืองกำาปงธม National Museum of 
Cambodia, Phanom Penh



88 88   

ภาพที่ 23  ผ้าสมพตพระวิษณุวัดดงสัก 
จ. กาญจนบุรี

ภาพที่ 25 ประติมากรรมต้นแบบปูนปลาสเตอร์พระนารายณ์ทรงครุฑ พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพที่ 24 เทวรูปพระวิษณุขนาดเล็ก 
พช.จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา
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