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Abstract 
 

Influenced by respectively Amaravati, Gupta and Pala schools, Buddha 
images of Dvaravati period are based on those of Indian art. The first evidences of 
Indianiasation found in Thailand are the mostly-pure Amaravati Buddha images, 
possible to be directly imported from India. Thereafter, the Buddha images were 
created be the locals in accordance with the style and the Iconography of South-
Indian Amavarati school of art. The South Indian iconography, for instance the 
gesture of teaching (Vitarka Mudra) and the sitting posture with the right leg 
rested on the left one, existed continuously from the beginning to the end of the 
period. 

Gupta, a school of North Indian art, is consecutively responsible for the 
stylistic design of Dvaravati Buddha images. Both stylistic and iconographical 
expressions of Dvaravati Buddha images are of Gupta artistic influence, for 
example, the standing posture of triple flexions (Tribhanga), the both-shoulder-
covered monastic robe, the fold-free transparent robe and the sitting posture of the 
so-called European fashion, etc. 

Despite of being overwhelmingly influenced by Gupta school, the 
indigenous features still side-by-side exist in Dvaravati Buddha images. The style 
of the face and the gesture are among the local characters exhibiting on the 
Buddha images of this period. 

Pala school, also influenced to Dvaravati Buddha images, is responsible 
for the stylistic design of the late Dvaravati art. Recognisable in Dvaravati Buddha 
images, the sitting posture with both legs crossed and the lotus-style finial placed 
on the zenith of the chignon of the Buddha images are of the most prominent 
characters of the Pala art. Contrast to the influences of Amaravati and Gupta, that 
of Pala is, nevertheless, not so prominent as those of the former inspirations. 
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การตรวจสอบตนแบบที่มาจากศิลปะอมราวดี 
ศิลปะอมราวดีเกิดข้ึนในอินเดียตะวันออกเฉียงใตท่ีเมืองอมราวดี  จัดเปนศิลปะสมัย

อินเดียอยางแทจริงในสมัยท่ี 2 รวมสมัยกับศิลปะคันธารราฐและศิลปะมถุรา กําหนดอายุระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 6-71 ศิลปะอมราวดีนับวามีบทบาทสําคัญอยูในอินเดียภาคใต ไดใหอิทธิพลไปยังศิลปะ
ลังกาในสมัยอนุราธปุระ (พุทธศตวรรษที่ 8-16) และยังไดพบวาศิลปะอมราวดีมาปรากฏในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในยุคแรกเริ่มเมื่อมีการรับวัฒนธรรมทางศาสนา ท้ังในศิลปะชวา เขมร จัมปา และ
ในดินแดนไทยกอนสมัยทวารวดี และดวยเหตุนี้เองจึงใหอิทธิพลมายังศิลปะทวารวดีในยุคแรกอีก
ดวย 

 
จากหลักฐานที่นาสนใจคือในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตเมื่อแรกเริ่มรับวัฒนธรรมทาง
ศาสนาไดพบหลักฐานที่สําคัญรวมกันหลายอยาง
ท้ังศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู และที่สําคัญที่
พบเหมือนกันคือพระพุทธรู

                                                

ปในศิลปะอมราวดี 
มีท้ังในชวา  เขมร  จัมปา และในดินแดนไทย 
โดยเฉพาะในไทยนั้นไดพบอยางนอย 3 องค องค
ห นึ่ ง พ บ ที่ เ พ ช ร บุ รี  แ ล ะ อ ง ค ห นึ่ ง พ บ ที่
นครราชสีมา (รูปท่ี 1) องคหนึ่งพบที่สุราษฎร
ธานี  (รูปที่  2) ซึ่งท้ังหมดจากการตรวจสอบ
รูปแบบแลวพบวาเปนประติมากรรมสําริดขนาด
เล็กที่นําติดตัวเขามา จึงสันนิษฐานวามากับพวก
นักเดินทางคาขายในสมัยโบราณซึ่งนํามาบูชา

และนาจะเปนสวนหนึ่งในการเผยแผศาสนาในสมัยโบราณ อันเปนจุดเริ่มตนในการนับถือศาสนา
ของชาวพื้นเมืองเดิมในภูมิภาคนี้ จึงมีคําถามวาศาสนาเขามาในภูมิภาคนี้ต้ังแตเมื่อใด 

 
รูปท่ี 1      พระพุทธรูปสมัยอมราวดี  พบที่นครราชสีมา    
         พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
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ในเอกสารทางศาสนามักกลาววาการเขามาของศาสนาพุทธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง
สันนิษฐานวาหมายถึงดินแดนที่เรียกวาสุวรรณภูมินั้นอาจมาปรากฏแลวต้ังแตในสมัยของพระเจา
อโศกมหาราช ในพุทธศตวรรษที่ 3 ท่ีกลาวถึงพระองคไดสงสมณทูตมาเผยแผพระพุทธศาสนาใน
สุวรรณภูมิ โดยมีพระโสณะและพระอุตระเปนผูนําเขามา จึงสันนิษฐานวาสุวรรณภูมินาจะหมายถึง
ดินแดนประเทศไทยหรือทางตอนใตของพมาหรืออาจจะครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ท้ังหมด ซึ่งเปนเรื่องในตํานานที่ยังเปนที่ถกเถียงกันอยู และสุดทายก็คงหาขอสรุปคอนขางยาก แตสิ่ง
สําคัญคือจากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีการคนพบและตรวจสอบแลวยังไมมีหลักฐานทางศิลปกรรม
ในศาสนาในภูมิภาคนี้ ท่ีเกาไปถึงยุคของพระเจาอโศกเลย หลักฐานทางศาสนาที่ เกาท่ีสุดคือ
พระพุทธรูปในสมัยอมราวดี (พุทธศตวรรษที่   6-7) เทานั้น จึงมีคําถามตามมาอีกวาศาสนาพุทธเขามา
ต้ังแตสมัยอมราวดีเลยหรือไม 

ในประเด็นนี้ยังไมสามารถสรุปไดชัดเจนนัก 
เพราะจากหลักฐานการติดตอคาขายระหวางจีนกับอินเดียท่ี
ปรากฏในบันทึกการเดินทางพบวามีมาแลวตั้งแตราวพุทธ
ศตวรรษที่  5-6 โดยเฉพาะในเอกสารของราชวงศฮั่น
ตะวันตกซึ่งถือเปนหลักฐานที่เกาท่ีสุดในราวป พ.ศ. 400 ท่ี
กลาวถึงดินแดนที่ เ ช่ือวาเปนประเทศไทยนี้ปรากฏใน
เสนทางการเดินเรือ2 จึงทําใหอาจสันนิษฐานไดวาศาสนา
อาจเขามากับนักเดินเรือในยุคนี้แลว สวนขอสันนิษฐานการ
เขามาของพุทธศาสนาอยางแทจริง    ตามขอสันนิษฐานของ
ศาสตราจารย ฌอง บวสเซอริเยร ไดพบหลักฐานสําคัญที่
กลาวถึงในเอกสารจีนวา ในชวงพุทธศตวรรษ ท่ี 10 จีนไดมี
การไปสืบศาสนาพุทธจากอินเดียและนํามายังจีนและ
เดินทางทางทะเลผานภูมิภาคนี้ ซึ่งอาจเปนหลักฐานสําคัญที่
แสดงใหเห็นวาศาสนาพุทธนาจะเขามาอยางเปนทางการ
อยางนอยในชวงพุทธศตวรรษที่ 10 แลว อันเปนเหตุผลหนึ่ง

 
รูปท่ี 2        พระพุทธรูปสมัยอมราวดี  
       พบที่สุราษฎรธานี   สมบัติสวนบุคคล     
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ท่ีวาทําไมจึงพบพระพุทธรูปสมัยอมราวดีในดินแดนแถบนี้พรอม ๆ กัน โดยสันนิษฐานวานาจะเขามา
พรอมกับการเผยแผพุทธศาสนาครั้งสําคัญในชวงเวลานี้3  

 
พุทธลักษณะสําคัญของพระพุทธรูปอมราวดี  คือมีลักษณะแบบคนอินเดียภาคใต          

พระพักตรเล็กกลมปอม ขมวดพระเกศาใหญติดพระเศียร มีอุษณีษะเตี้ยๆ ยังไมมีพระรัศมี สวนใหญ
ครองจีวรหมเฉียง จีวรเปนริ้วขนาดใหญและมีเสนคูขนานกับริ้วจีวร มีขอสังเกตที่สําคัญของการครอง
จีวรในพระพุทธรูปยืนไดแก พระกรขวานิยมแสดงวิตรรกมุทรา คือการแสดงธรรมดวยการจีบนิ้วโปง
กับนิ้วช้ีเปนวงกลม เปนสัญลักษณของธรรมจักรหรือการแสดงธรรม สวนพระกรซายยึดชายจีวรไว
ในพระหัตถ สวนใหญอยูระดับพระอุระ มีบางสวนท่ีหันพระหัตถเขาหาพระวรกายและแนบชิดกับ   
พระอุระ ลักษณะของชายจีวรตกลงไปที่ขอพระบาทแลวมวนเปนปมคลายลูกบวบและวกขึ้นมาพาด
พระกรซาย วนรอบขอพระกรและมาเก็บไวท่ีพระหัตถ  พระหัตถยึดชายผาไวสวนหนึ่งและปลอยให
ตกลงเปนเสนตรงจนถึงขอพระบาท  

 
สวนพระพุทธรูปนั่งจะมีพระพักตรและการครองจีวรหมเฉียงเปนริ้วลักษณะเดียวกับ

พระพุทธรูปยืน แตมีลักษณะพิเศษในพระพุทธรูปนั่งท่ีเปนแบบเฉพาะของศิลปะอมราวดีคือขัดสมาธิ
อยางหลวม ๆ คือการประทับนั่งท่ีพระบาทซอนกันอยูดานหนาหลวมๆ ซึ่งตางจากพระพุทธรูปใน
อินเดียโดยทั่วไปที่นิยมทานั่งแบบขัดสมาธิเพชร (วัชรสนะ) สวนในศิลปะลังกาจะนิยมขัดสมาธิราบ 
(วีราสนะ) ลักษณะนี้เองถือเปนแบบเฉพาะของศิลปะอมราวดีและมีปรากฏในศิลปะสมัยทวารวดี 
และที่พบมากอีกกลุมหนึ่งในศิลปะอมราวดีคือการทําพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งไดใหอิทธิพลมายัง
ศิลปะทวารวดีอยางมากดวยเชนกัน 
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หลักฐานสําคัญรุนเกาท่ีแสดงใหเห็น

ถึงอิทธิพลศิลปะแบบอมราวดีและแสดงใหเห็น
ถึงยุคแรกเริ่มของการรับพุทธศาสนาในดินแดน
ไทย ไดแก การคนพบประติมากรรมดินเผารูป
ภิกษุอุมบาตร  3 องค  ท่ีเมืองอูทอง  (รูปท่ี 3) 
จัดเปนอิทธิพลศิลปะอมราวดี ท่ีมีการครองจีวร
เปนริ้วขนาดใหญ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่  
9-10  ท่ี เชื่อกันวาเปนหลักฐานสําคัญเพราะ
ประติมากรรมชิ้นนี้เปนดินเผา และมีช้ินสวนของ
เศษปูนติดอยูดานหลัง  จึงเปนงานที่สรางขึ้นใน

ทองถิ่นและใชเปนงานประดับสถาปตยกรรม แสดงใหเห็นวาผูคนในทองถิ่นมีการรับพุทธศาสนา4   
มีการสรางศาสนสถานและรูปเคารพขึ้นเองแลว    ไมใชเพียงการพบหลักฐานในรุนแรกๆ ท่ีเปนเพียง
การนําเอารูปเคารพเขามาเทานั้น 

 
รูปท่ี 3        พระสงฆอุมบาตร 3 องค  พบที่อูทอง  
          พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 

พระพุทธรูปที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งท่ีนาจะ
เปนการสรางขึ้นในทองถิ่นและจัดวามีรูปแบบ          
ท่ี เ หมื อนกั บศิ ลปะอมร า วดี ม า กที่ สุ ด  ได แ ก 
พระพุทธรูป ซึ่งปจจุบัน จัดแสดงใหพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร (รูปท่ี 4) เปนพระพุทธรูปยืน แสดง
วิตรรกมุทราดวยพระหัตถขวา พระหัตถซายยึดชาย
จีวร หันเขาแนบกับพระอุระ อันเปนแบบแผนที่พบ
อยูในศิลปะอมราวดี กําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 10-11 และอาจเปนพระพุทธรูปรุนเกาสุดท่ีพบหรือ
สรางขึ้นในดินแดนไทย5 รูปท่ี 4       พระพุทธรูปสมัยอมราวดี  

       พบที่ภาคใต? พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร  
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ขอสังเกตเกี่ยวกับพระพุทธรูปทวารวดีท่ีมีอิทธิพลศิลปะอมราวดี 
พระพุทธรูปยืนแสดงวิตรรกมุทราท้ัง 2 พระหัตถ (รูปที่ 5)  

ในศิลปะทวารวดีพบวามีความนิยมในการ
ทําพระพุทธรูปยืนแสดงวิตรรกมุทราและสวนใหญ
เปนการแสดงวิตรรกมุทราทั้ง 2 พระหัตถ ซึ่งการ
แสดงมุทราดังกลาวพบเฉพาะในสมัยทวารวดีเทานั้น
ไมพบในศิลปะที่เปนตนแบบคือในอินเดียหรือลังกา 
โดยที่ในศิลปะอินเดียพบวานิยมทําพระพุทธรูปยืน
แสดงวิตรรกมุทราแตเปนการแสดงดวยพระหัตถขวา
เพียงพระหัตถเดียว    สวนพระหัตถซายยกขึ้นและ  
ยึดชายจีวรเสมอดังท่ีกลาวแลว จึงไดมีผูศึกษาที่มา
ของการแสดงวิตรรกมุทราทั้ง 2 พระหัตถในศิลปะ
ทวารวดีและไดขอสรุปวา รูปแบบที่ใกลเคียงมาก
ท่ีสุ ด คื อ ศิ ลปะอมร าวดี ตอนปลายและศิ ลปะ            
อนุราธปุระ โดยมีพัฒนาการทางดานรูปแบบโดยยอ
คือ การปรับเปลี่ยนพระหัตถซายท่ีแตเดิมเคยยึดชาย

จีวรไวขางหนึ่งไมยึดชายจีวรแตมาแสดงวิตรรกะเพิ่มอีกพระหัตถหนึ่ง ท่ีมาของการปรับเปลี่ยนนี้อาจ
ไดแรงบันดาลใจสวนหนึ่งมาจากมุทราหนึ่งท่ีเรียกวากฎกมุทรา ซึ่งเปนทาการจีบนิ้วพระหัตถเปน
วงกลมเหมือนวิตรรกมุทรา เรียกวาวิตรรก-กฎกมุทรา และถือเปนมุทรากลางคือการแสดงปางทั่วๆ 
ไป ไมเจาะจงวาเปนพุทธประวัติตอนใดตอนหนึ่ง ซึ่งพบในอินเดียภาคใตและอนุราธปุระ และไดให
อิทธิพลมายังศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 6  

 
รูปท่ี 5         พระพุทธรูปสมัยทวารวดี  
       พบที่ลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
 

 
กับอีกขอสันนิษฐานหนึ่งเนื่องจากในสมัยทวารวดีพบพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา  

เปนจํานวนมากและสวนหนึ่งมักทํางอนิ้วพระหัตถท้ัง 4 ติดกับพระหัตถดวย ซึ่งแตเดิมตองเหยียด
ออกและตั้งนิ้วพระหัตถข้ึน  ดวยเหตุท่ีพระพุทธรูปยืนในสมัยทวารวดีนิยมสลักจากหิน จึงทําให 
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6 ดูรายละเอียดใน เชษฐ ติงสัญชลี. การวิเคราะหการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถของพระพุทธรูปในสมัยทวารวดี. วิทยานิพนธ 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. หนา 79-80. 

 



 

สันนิษฐานไดวาอาจจะเปนเรื่องเทคนิคงานชางในการสลักหินเพื่อไมใหหัก7 สอดคลองกับขอ
สันนิษฐานเรื่องพระพุทธรูปในสมัยทวารวดีท่ีนิยมความสมดุลคือสลักพระพุทธรูปยืนตรง ไมเหมือน
อินเดียท่ีนิยมยืนเอียงตนที่เรียกวาตริภังค พรอมกับการแสดงวิตรรกะ แทนที่จะแสดงตางมุทราก็ทํา
เหมือนกันท้ัง 2 ขาง ซึ่งเปนแนวความคิดของชางทองถิ่นอยางแทจริง แตก็มีท่ีมาจากตนกําเนิดคือ
ศิลปะอมราวดีนั่นเอง  
 

พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิอยางหลวมๆ (รูปที่ 6) 
 

 
รูปท่ี 6  พระพุทธรูปสมัยทวารวดี พบที่บุรีรัมย     
    พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

พระพุทธรูปประทับนั่งในศิลปะทวารวดี
สวนใหญจะประทับนั่งแบบขัดสมาธิอยางหลวมๆ 
ซึ่งเปนอิทธิพลท่ีรับมาจากศิลปะอมราวดี เพราะถา
เปนอิทธิพลศิลปะอินเดียโดยทั่วไปนิยมประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชรที่มีอิทธิพลในศิลปะไทย สวน
ใหญรับมาจากศิลปะปาละหรือพุกามปรากฏใน
พระพิมพแบบปาละ เปนตน และถาเปนศิลปะ
ลังกาจะประทับนั่งแบบขัดสมาธิราบ มักปรากฏ
ในศิลปะไทย  ในยุคหลังตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 
ลงมา  ดวย เหตุนี้ จึ งกล าวไดว าพระพุทธรูป
นั่งขัดสมาธิอยางหลวมๆ นี้เปนรูปแบบที่รับมา
จากศิลปะอมราวดีอยางไมตองสงสัย 
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7 สันติ เล็กสุขุม. ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ) การเริ่มตนและการสืบเนื่องงานชางในศาสนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 
พิมพครั้งท่ี 3, 2548, หนา 30. 

7
 



 

   พระพุทธรูปนาคปรก (รูปที่ 7) 
ความจริงการทําพระพุทธรูปนาคปรกพบ

อยู ท่ัวๆ  ไปในศิลปะอินเดีย  แต ท่ีพบมากและมี
ลักษณะพิเศษในสมัยทวารวดีมีความใกลเคียงมากกับ
ศิลปะอมราวดี ไดแกการทําขนดนาค 3 ช้ันกวางเทาๆ 
กัน ขนดนาคใกลเคียงกับธรรมชาติ สวนหัวนาคออน
โคง เศียรนาคแบน ๆ ซึ่งลักษณะดังกลาวตางจากนาค
ในศิลปะเขมรที่สวนใหญขนดนาคจะสอบ นาคดูแลว
มีพลัง  สวนหัวจะยื่นออกมา  จึงใช เปนขอสังเกต
ระหวางนาคทวารวดีวาหนาคลายลิง สวนนาคเขมรจะ
มีหนาคลายหมู   

รูปท่ี 7         พระพุทธรูปสมัยทวารวดี  
      วัดอุทัยมังคลาราม อ. หวยแถลง   นครราชสีมา 

 
 

 

นอกจากตัวนาคที่ใกลเคียงกับศิลปะอมราวดีแลว สิ่งท่ีพบรวมกันเสมอกับพระพุทธรูป
นาคปรกในสมัยทวารวดีคือการทําพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิอยางหลวม ๆ ซึ่งเปนแบบอมราวดีดวย
เชนกัน พระพุทธรูปนาคปรกที่สําคัญท่ีถือกันวานาจะเกาสุดท่ีรับอิทธิพลศิลปะอมราวดี ไดแก 
ช้ินสวนพระพุทธรูปนาคปรกที่พบที่เมืองอูทอง แตนาเสียดายที่ไมพบสวนเศียร กําหนดอายุวาอาจมี
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 8-9 พบมากแถบเมืองนาคารชุนโกณฑะ8 อีกองคหนึ่งท่ีสําคัญและสมบูรณ
และถือวามีรูปแบบที่ใกลเคียงมากที่สุดกับศิลปะอมราวดีคือ พระพุทธรูปที่พบที่บานฝาย อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ปจจุบันประดิษฐานอยูท่ีวัดอุทัยมังคลาราม ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง 
จังหัดนครราชสีมา อาจถือเปนพระพุทธรูปนาคปรกที่เกาท่ีสุดในศิลปะทวารวดี และยังคงรักษา
รูปแบบอมราวดีท่ีเปนแหลงกําเนิดพระพุทธรูปนาคปรก กําหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 129 สวน
พระพุทธรูปรูปนาคปรกอื่นๆ คงมีเคาเฉพาะนาคและทานั่งขัดสมาธิอยางหลวม ๆ เทานั้น สวนพระ
พักตรและลักษณะอื่น ๆ จะเปนแบบทวารวดีทองถิ่นแลว เชนองคท่ีพบที่ปราจีนบุรี เปนตน 
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8 พิริยะ ไกรฤกษ. ประวัติศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย., หนา 221. 
9 M.C. Supbhadradis Diskhul. Archéologie Mundi : Thaîlande., p. 107-108. 

 



 

 
ขอสังเกตเกี่ยวกับพระพุทธรูปทวารวดีท่ีมีอิทธิพลศิลปะคุปตะ 

ศิลปะคุปตะเจริญรุ ง เรืองในอินเดีย
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 9-1110 (รูปที่ 8) และมี
บทบาทตองานศิลปกรรมอยางมากในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งถือวาเปนยุคท่ีศาสนา
แพรหลายอยางมาก  ดวยเหตุ ท่ี ศิลปะคุปตะ
เกิดข้ึนในราชวงศ คุปตะปกครองอินเดียได
ท้ังหมดและเปนยุคท่ีรุงเรืองท่ีสุด และที่สําคัญคือ
ราชวงศนี้อุปถัมภพระพุทธศาสนา จึงมีอํานาจ
ทางการเมืองและทําใหพุทธศาสนาแพรหลาย
อยางมาก โดยเฉพาะศิลปะในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตรับวัฒนธรรมทางศาสนาอยางมากในยุค
นี้ สําหรับในศิลปะสมัยทวารวดีอาจกลาวไดวามี

การอิทธิพลของศิลปะคุปตะปรากฏอยูมากที่สุด ซึ่งปรากฏทั้งในพระพุทธรูปและศิลปะดานอื่นๆ ทุก
ดาน เชนพวกลวดลายตางๆ เปนตน 

 
รูปท่ี 8       พระพุทธรูปสมัยคุปตะ 
       พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

 

ลักษณะสําคัญท่ีใชเปนขอสงัเกตพระพุทธรูปท่ีไดรับอิทธิพลศิลปะคุปตะ  
พระพุทธรูปครองจีวรหมคลุม จีวรเรียบ (รูปที่ 9) 
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10 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล. ศิลปะในประเทศใกลเคียง., หนา 23. 

 



 

พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ใ น ศิ ล ป ะ ท ว า ร ว ดี
โดยทั่วไปโดยเฉพาะพระพุทธรูปยืน สวนใหญ
นิยมครองจีวรหมคลุม จีวรเรียบและบางแนบพระ
วรกาย ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนรูปแบบเฉพาะที่
นิยมอยางมากในศิลปะคุปตะ คือจีวรท่ีบางแนบ
พระวรกายกลาวกันวาคลายผาเปยกน้ํา อันถือเปน
ผาอยางดีจากเมืองพาราณสี  
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การยืนตรภิังค 

ลักษณะการยืนตริภังคเปนแบบแผนที่
นิยมในงานศิลปกรรมของอินเดียท่ีถือเปนความ
งามทางดานสุนทรียศาสตร คือการยืนเอียงตน 3 
สวน ประกอบดวยสวนพระอังสา (ไหล) พระโสณี 
(สะโพก) และพระชงฆ (ตนขา) พบวานิยมสราง

อยางมากในพระพุทธรูปสมัยคุปตะ สําหรับศิลปะทวารวดีพบอยูเพียงเล็กนอยเทานั้น โดยสวนใหญ
แลวพระพุทธรูปในสมัยทวารวดีนิยมยืนตรงแบบสมดุลมากกวา ท้ังนี้อาจเนื่องเพราะชางทองถิ่นไม
คอยถนัดในการสรางแบบเอียงตน ดังนั้นการที่พบพระพุทธรูปยืนเอียงตนในศิลปะทวารวดีจึงกําหนด
ไดวาเปนอิทธิพลท่ีใกลเคียงมากที่สุดกับศิลปะอินเดียแบบคุปตะ จึงมักจัดเปนพระพุทธรูปในรุน
แรกๆ ของศิลปะทวารวดี เชนพระพุทธรูปท่ีพบที่วัดรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน11  

 
รูปท่ี 9  พระพุทธรูปสมัยทวารวดี  พบที่พระนครศรีอยุธยา 
            พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

 
อยางไรก็ตามมักพบวาแมจะไดรับอิทธิพลการยืนแบบตริภังคจากอินเดียแตชางทวารวดีคง

ไมถนัดนักจึงทํายืนเอียงตนเพียง 2 สวนคือสวนพระโสณีกับพระชงฆเทานั้น สวนพระอังสาไมทํา 
และดวยเหตุนี้เองในรุนหลัง ๆ จึงทําเปนยืนตรงทั้งหมดไมแสดงตริภังคแตอยางใด 
 
 

 
11 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดศิกลุ. ศิลปะในประเทศไทย.,หนา 5. 

 



 

 
การแสดงปางประทานพร 

ขอสังเกตอีกประการหนึ่งท่ีแสดงวาเปนพระพุทธรูปท่ีไดรับอิทธิพลศิลปะคุปตะอยาง
แทจริงคือการแสดงปางประทานพร สวนใหญจะมาพรอมกับการยืนแบบตริภังค คือการแสดงปาง
ดวยพระหัตถขวาที่หอยลงตรง ๆ และหงายฝาพระหัตถออกดานหนาซึ่งเปนการแสดงพร ลักษณะ
ดังกลาวนี้ถือเปนแบบเฉพาะที่นิยมในศิลปะสมัยคุปตะ อาจดวยเหตุเพราะศิลปะคุปตะสลักดวยหิน
ทรายที่มีเนื้อเปราะหักงาย จึงมีการแกไขการแสดงปางนี้ดวยการหอยพระหัตถใหขนานกับลําตัว ใน
ศิลปะทวารวดีไดนํามาใชเพียงยุคตนๆ พรอมกับการยืนแบบเอียงตน ดังตัวอยางเดียวกับองคท่ีกลาว
แลวขางตนคือพระพุทธรูปที่พบที่วัดรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รูปที่ 9) อยางไรก็ตามภายหลังก็
ไมนิยมแสดงปางประทานพรแบบนี้ แตนิยมการแสดงปางวิตรรกะทั้ง 2 พระหัตถอันเปนแบบเฉพาะ
ของทวารวดีเองแทน 
 

พระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทแบบยุโรป (รูปที่ 10) 
 

ในศิลปะสมัยทวารวดีไดพบพระพุทธรูป
ประทับนั่งท่ีเปนแบบเฉพาะคือการประทับนั่งหอย
พระบาทแบบยุโรป ไดแกประทับนั่งบนบัลลังก
และหอยพระบาททั้ง 2 ขางลง แยกพระชงฆจากกัน 
การนั่งแบบนี้ในศิลปกรรมไทยพบเฉพาะสมัยทวาร
วดีเทานั้น ยกเวนในสมัยหลังไดมีการพบอยูปาง
เดียวคือปางปาเลไลยก    แตการนั่งผิดกันตรงที่ปาง
ปาเลไลยกประทับนั่งพระชงฆชิดกัน เปนตน 

 
รูปที่ 10    พระพทุธรูปประทับนั่งหอยพระบาท   
           แบบยุโรป       พพิิธภัณฑสถานแหงชาต ิ
          เจาสามพระยา 

 
การเรียกทานั่งแบบนี้วา “แบบยุโรป” นั้น

มาจากนักวิชาการฝรั่ ง ท่ีพบว าท านั่ ง ในงาน
ประติมากรรมที่รับอารยธรรมอินเดียสวนใหญ
นั่งขัดสมาธิ จึงมักเรียกวาทานั่ง “แบบอินเดีย” แต
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เมื่อพบวามีทานั่งหอยพระบาทซึ่งเปนวัฒนธรรมของชาวตะวันตกจึงเรียกวาทานั่งแบบยุโรป ลักษณะ
ทานั่งแบบนี้พบมากในงานศิลปะสมัย    คุปตะของอินเดีย สันนิษฐานวาไดรับอิทธิพลมาจากทานั่งท่ี
มักปรากฏในงานศิลปกรรมรูปเทพเจาหรือกษัตริยในศิลปะอียิปต อัสซีเรีย เปอรเชีย และไดให
อิทธิพลมายังศิลปะอินเดีย 

 
ในศิลปะอินเดียไดพบมากอยูในศิลปะคุปตะและหลังคุปตะ ท้ังในประติมากรรมเนื่องใน

ศาสนาพุทธและฮินดู ซึ่งในศิลปะคุปตะนิยมภาพเลาเรื่องท่ีมีพระพุทธรูปหอยพระบาทอยูตรงกลาง มี
ภาพบุคลประกอบ เปนรูปเลาเรื่องพุทธประวัติตอนตางๆ ซึ่งสวนใหญแลวเปนปางแสดงธรรม พบ
มากในงานประติมากรรมในถ้ําเชนที่ถ้ําอชันตา เปนตน พระพุทธรูปประทับนั่งแบบนี้กับการแสดง
รูปเลาเรื่องตอนแสดงธรรมแพรหลายอยางมาก ท้ังท่ีเปนพุทธศาสนาแบบเถรวาทและแบบมหายาน 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชนในศิลปะชวา จาม และสวนหนึ่งเขาไปในจีนตามเสนทางสายไหม 
เปนตน 

 
ในศิลปะทวารวดีมักพบพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาทแบบนี้ในลักษณะเดียวกัน 

คือสวนใหญพบอยูในประติมากรรมเลาเรื่องพุทธประวัติ แสดงธรรมตอนตาง ๆ คือการประทับนั่ง
หอยพระบาทแบบยุโรป พระหัตถขวายกขึ้นจีบเปนวง (วิตรรกมุทรา) พระหัตถซายสวนใหญวางไว
เหนือพระเพลา จะทราบวาเปนพุทธประวัติการแสดงธรรมตอนใดตองดูจากรูปท่ีประกอบ ท่ีพบสวน
ใหญเชนตอนปฐมเทศนา ตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรคช้ันดาวดึงส ตอนแสดงยมกปาฏิหาริย  
เปนตน 
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ประติมากรรมลอยตัวพระพุทธรูปประทับนั่ง
หอยพระบาทแบบยุโรปขนาดใหญคือ พระพุทธรูปศิลาขาว 
4 องค และศิลาเขียว  1 องค มีหลักฐานวาพบที่วัดพระเมรุ 
นครปฐม  ป จจุ บันพระพุทธรูป ศิลาขาว  2  องค  ยั ง
ประดิษฐานที่นครปฐม คือบนลานพระปฐมเจดียและใน
พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย สวนอีก 2 องคนั้นองคหนึ่ง
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร อีกองคหนึ่ง
อยู ท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เจ าสามพระยา  สวน
พระพุทธรูปศิลาเขียว ประดิษฐานที่โบสถนอย วัดหนา 
พระเมรุ พระนครศรีอยุธยา (รูปที่ 11) พระพุทธรูปท้ังหมด
จัดเปนประติมากรรมชิ้นสําคัญในสมัยทวารวดี เพราะเปน
ประติมากรรมลอยตัวสลักจากหินที่มีขนาดใหญท่ีสุด และ
เปนหลักฐานสําคัญแสดงใหเห็นถึงการรับรูปแบบมาจาก

ศิลปะคุปตะอยางแทจริง 

 
รูปที่ 11        พระพุทธรปูประทับนั่งหอย 
พระบาทแบบยุโรป สมัยทวารวดี  
วัดหนาพระเมรุ พระนครศรีอยุธยา 

 

ขอสังเกตเกี่ยวกับพระพุทธรูปทวารวดีท่ีมีอิทธิพลศิลปะปาละ 
ศิลปะปาละเปนศิลปะอินเดียท่ีเจริญข้ึนทางภาคเหนือของอินเดียในราชวงศปาละ ชวง

พุทธศตวรรษที่ 14-17 สวนใหญเปนงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนามหายาน อิทธิพลศิลปะปาละ
ท่ีมีตอศิลปะทวารวดีนั้นพบไมมากนัก เพราะสวนใหญเปนงานศิลปกรรมที่มีบทบาทเกี่ยวของกับ
พุทธศาสนามหายาน เชนในศิลปะชวาภาคกลางและศรีวิชัย และที่สําคัญศิลปะปาละเขามามีอิทธิพล
ทางดานรูปแบบศิลปะในศิลปะพุกาม ประเทศพมา และใหอิทธิพลตอมายังศิลปะลานนา  

 
บทบาทของศิลปะปาละที่มีตอศิลปะทวารวดีนั้นไมปรากฏชัดเจนนัก แตอาจมีลักษณะ

ของงานศิลปะบางอยางหรือแนวคิดท่ีเปนแบบมหายานแทรกอยูบาง เชน การแสดงชายผาท่ีเปนริ้ว
อยางมากที่ปรากฏในพระพุทธรูปนั่งแบบยุโรปบางชิ้น ลวดลายกลีบบัวคว่ํา-บัวหงายท่ีฐาน
พระพุทธรูปก็ถือเปนลักษณะแบบปาละ หรือแนวคิดในการสรางงานประติมากรรมเลาเรื่องบางอยาง
ตีความไดวาเปนแนวคิดของมหายานเชน การแสดงเรื่องท่ีตองการจะสื่อวาศาสนาพุทธอยูเหนือ
ศาสนาฮินดู เชนภาพสลักท่ีถ้ําพระโพธิสัตว จังหวัดสระบุรี เปนภาพพระพุทธเจาแสดงธรรมตอ    
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เทพเจาในศาสนาฮินดู เปนตน อยางไรก็ตามลักษณะของมหายานแบบนี้ก็มีมาแลวต้ังแตสมัยคุปตะ
เชนกัน จึงสรุปไมไดชัดเจนนักวาเปนมหายานที่เพิ่งรับเขามาจากศิลปะปาละ   

 
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับศิลปะทวารวดีนั้น

ไดพบหลักฐานที่เปนพระพิมพเนื้อชินหลายชิ้นที่เปน
พิมพพุทธคยา  เชนพบที่ เมืองกาญจนบุรี  ในกรุ      
พระปรางควัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา และพบ
จากการขุดแตงท่ีเมืองลําพูนในสมัยหริภุญชัย เปนตน 
(รูปท่ี 12)พิมพนี้เปนพิมพท่ีแพรหลายอยางมาก พบ
ท้ังในอินเดีย พุกาม และในไทย ลักษณะสําคัญคือการ
ทําพิมพพระพุทธรูปประดิษฐานภายในวิหารพุทธคยา
และมักมีสถูปประดับอยูด านข าง  ลักษณะของ
พระพุทธรูปเปนแบบปาละคือ ประทับนั่งขัดสมาธิ
เพชรเหนือฐานบัวคว่ําบัวหงาย ท่ีมีกลีบบัวขนาดใหญ 
ท่ีเรียกวาบัวแบบปาละ พระพักตรกลม พระรัศมีเปน

ดอกบัวตูม พระวรกายอวบอวน ชายสังฆาฏิสั้น ลักษณะที่สําคัญของพระพุทธรูปปาละคือการประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชร ตางจากการขัดสมาธิแบบหลวม ๆ ท่ีพบโดยทั่วไปในสมัยทวารวดีท่ีเปนอิทธิพล
ศิลปะอมราวดีดังกลาวแลว 

 
รูปที่ 12      พระพมิพพุทธคยา  
    พบที่วัดพระศรสีรรเพชญ   พระนครศรีอยุธยา 
   พพิิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

 
ประติมากรรมสลักหินเปนพระพุทธรูปปางตางๆ 8 ปาง พบในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ 

(รูปท่ี 13)  
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เปนลักษณะศิลปะปาละ  ซึ่ งรูปแบบ
พระพุทธรูปที่เปนแบบปาละดังกลาวแลวคือ พระ
พักตรกลม พระรัศมีเปนดอกบัวตูม พระวรกายอวบ
อวน ชายสังฆาฏิสั้น และการทําพระพุทธรูป 8 ปาง
หรือหลาย ๆ ปางแบบนี้นิยมอยูในศิลปะปาละดวย 
ประกอบดวยปางที่แสดงถึงพุทธประวัติตอนสําคัญ 
คือ สังเวชนียสถาน ไดแก ประสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา
และปรินิพพาน กับสถานที่แสดงปาฏิหาริย 4 ไดแก 
ยมกปาฏิหาริย  เสด็จลงจากสวรรค ช้ันดาวดึงส 
ทรมานชางนาฬาคีรี และรับบาตรจากพญาวานร 
สําหรับประติมากรรมชิ้นนี้เปนงานศิลปะสมัยปาละ
อยางแทจริง พบในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ  จึงไม
สามารถกล าวไดว า เข ามาในเมืองไทยในชวง
ระยะเวลาใด 

 
รูปที่ 13    พระพมิพแปดปาง พบในกรุ 
       พระปรางค   วัดราชบูรณะ พรนครศรีอยุธยา 
      พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ พระนคร 

บทบาทของศิลปะปาละในประเทศไทย
สวนหนึ่งพบอยูในศิลปะศรีวิชัยท่ีพบทางภาคใตและ
เกี่ยวของกับศาสนามหายาน จึงไมขอกลาว ณ ท่ีนี้ แต
มีการคนพบประติมากรรมสวนหนึ่งในภาคอีสาน
เปนประติมากรรมสําริดขนาดเล็ก ท่ีมีอิทธิพลของ       
ศิลปะปาละอยางแทจริงและนาจะเกี่ยวของกับศาสนา
มหายานดวยเชนกัน เชนพระพุทธรูปแสดงปฐม
เทศนา พบที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
(รูปท่ี 14)   อาจตีความเปนพระพุทธเจาไวโรจนะ ซึ่ง
มีรูปแบบศิลปะที่ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะปาละ

 
รูปที่ 14     พระไวโรจนะ   พบที่มหาสารคาม 
                พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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และอาจมีความสัมพันธกับศิลปะชวาภาคกลาง12 และเนื่องจากเปนศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนา
มหายานและมีความใกลเคียงกับศิลปะศรีวิชัยท่ีพบทางภาคใต จึงจัดไวในศิลปะสมัยศรีวิชัย13 แต
อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้เราไดพบวามีงานศิลปกรรมในลักษณะนี้ท่ีเปนประติมากรรมสําริดขนาด
เล็กและมีอิทธิพลของศิลปะปาละ พบแถบจังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม จึงไมนาจะจัดเปนศิลปะสมัย
ศรีวิชัยไปดวย แตอาจสันนิษฐานไดวาบริเวณนี้นาจะมีการรับศาสนาและศิลปกรรมมาจากปาละ
โดยตรงก็ได อาจอยูในชวงทวารวดีตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 แลว 
 
บทสรุป 

จากการศึกษาพระพุทธรูปสมัยทวารวดีพบวาพื้นฐานการสรางงานศิลปะนั้นมีแหลง
บันดาลใจมาจากพุทธศาสนาที่รับมาจากอินเดีย โดยพบหลักฐานตั้งแตยุคแรกเริ่มเมื่อมีการรับ
วัฒนธรรมทางศาสนาที่เปนการนํารูปเคารพเขามาจากภายนอก ตอมาจึงเริ่มสรางรูปเคารพขึ้นเปนของ
ตัวเอง จากหลักฐานเกาสุดท่ีมีการคนพบในรุนแรกไดแก พระพุทธรูปแบบอมราวดี นับเปนแมแบบที่
สําคัญในการสรางงานศิลปกรรม ต้ังแตราวพุทธศตวรรษที่ 10 เปนอยางชา  

 
ตอมางานศิลปกรรมอินเดียท่ีมีบทบาทมากที่สุดคือศิลปะสมัยคุปตะของอินเดียพบวา

พระพุทธรูปตาง ๆ ท้ังรูปแบบศิลปกรรม การแสดงปาง รวมท้ังการแสดงรูปเลาเรื่องตาง ๆ ลวน
แลวแตถายทอดรูปแบบมาจากศิลปะคุปตะอยางแทจริง แตอยางไรก็ตาม แมวาลักษณะโดยทั่วไปใน
งานศิลปกรรมจะไดแบบอยางมาจากศิลปะคุปตะ แตลักษณะสําคัญเชนพระพักตรหรือการแสดง
มุทรา ก็มีการปรับเปลี่ยนเปนลักษณะของทองถิ่น อันสะทอนถึงงานชางของศิลปะสมัยทวารวดีได
เปนอยางดี 

 
ในสวนของศิลปะปาละซึ่งมีบทบาทแทรกเขามาในระยะหลังของศิลปะทวารวดีนั้นไมพบ

หลักฐานเดนชัดนัก สวนใหญเปนลักษณะประกอบที่แทรกอยูในงานศิลปกรรมทั้งลักษณะทางศิลปะ
และแนวความคิดทางดานประติมานวิทยา 

                                                 
12 ดูรายละเอียดใน ศักดิ์ชัย สายสิงห. ทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 
2547, หนา 160. 
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อีกสวนหนึ่งของงานศิลปกรรมที่เปนพระพุทธรูปในระยะสุดทายของศิลปะทวารวดีซึ่ง

ไมไดกลาวถึงคือ อิทธิพลศิลปะเขมรที่เขามามีบทบาทตองานศิลปกรรมสมัยทวารวดี และอาจมี
บทบาทเหนือทวารวดีทางดานการเมืองดวย จึงทําใหเปนสาเหตุหนึ่งท่ีวัฒนธรรมทวารวดีเสื่อมลง
และหมดไปในที่สุดในราวพุทธศตวรรษที่ 16   
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