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54101205: สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ 
คําสําคญั:  คตคิวามเช่ือและประตมิานวิทยาของเหวชัระ /รูปเคารพเหวชัระในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
  ชญัธิกา  มนาปี: การศึกษาคติความเช่ือและรูปแบบเหวชัระท่ีพบในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ. 343 หน้า. 

 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาเก่ียวกบัคติความเช่ือและลกัษณะทางประติมานวิทยา 

ของประติมากรรมเหวชัระ เทพในนิกายวชัรยาน 2) เพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะ รูปแบบในการสร้างและความนิยม 
ในการนบัถือ 3) ศกึษาถงึอิทธิพลของพทุธศาสนานิกายวชัรยานจากประเทศอินเดีย ท่ีสง่ผลตอ่ประเทศใกล้เคียง 
และภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

ขัน้ตอนในการวิจยั คือ ศกึษาเก่ียวกบัความเช่ือในพทุธศาสนานิกายมหายานและคมัภีร์ตา่งๆ ท่ี 
 เก่ียวข้องกบัเหวชัระจนทําให้เกิดการสร้างสรรค์ประติมากรรมขึน้ จากนัน้จงึจําแนกและวิเคราะห์ประติมากรรม        
 เหวชัระท่ีพบในแตล่ะประเทศ โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบกบัประติมา    
 กรรมเหวชัระในประเทศอินเดีย วา่มีลกัษณะท่ีเหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร รวมถงึวิเคราะห์เก่ียวกบัรูปแบบท่ีเป็น     
 เอกลกัษณ์เฉพาะ เพ่ือให้เข้าใจถงึความเช่ือและความนิยมในแตล่ะประเทศ 
ผลการวิจยั พบวา่  

1. ประติมากรรมเหวชัระในแตล่ะประเทศมีรูปแบบเฉพาะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองแตย่งัคง 
     รูปแบบดัง้เดิมบนพืน้ฐานของคมัภีร์ในพทุธศาสนานิกายวชัรยาน  

2. ในประเทศอินเดีย ประติมากรรมเหวชัระพบได้น้อยเม่ือเทียบกบัประเทศเนปาลและทิเบต ทัง้ 
     สองประเทศนีมี้การพบว่านบัถือแพร่หลาย โดยเฉพาะในรูปของการวาดภาพเหวชัระลงบนผ้าด้วยเม็ดสี หรือ

เรียกวา่ทงัก้า (Thang-ka) สว่นในประเทศจีนและมองโกเลียไมพ่บวา่มีความนิยมมากนกั 
3. สําหรับภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศกมัพชูามีความนิยมเป็นอยา่งมากโดย 

      เฉพาะอยา่งย่ิงในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ประติมากรรมเหวชัระในสมยันีมี้ขนาดท่ีหลากหลายและทําขึน้ 
      ด้วยความประณีตและสวยงาม ในประเทศไทย ประติมากรรมเหวชัระมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบัทางศิลปะ 
      เขมร แตก็่ได้พบวา่มีบางรูปแบบท่ีแตกตา่งออกไป สําหรับประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ไมพ่บหลกัฐาน 
      เก่ียวกบัประติมากรรมเหวชัระ แตส่นันิษฐานวา่เทพองค์นีค้งเป็นท่ีรู้จกั เน่ืองจากในประเทศอินโดนีเซียได้พบ 
      จารึกกลา่วถงึเหวชัระและในประเทศเวียดนามได้พบวา่มีการสร้างวดัถวายแดเ่หรุกะ 
    
 
 
 

  ภาควิชาโบราณคดี                                                              บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร 
      ลายมือช่ือนกัศกึษา........................................                                                  ปีการศกึษา 2558 
      ลายมือช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   ........................................ 
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54101205: MAJOR : HISTORICAL ARCHAEOLOGY 
KEYWORD: BELIEFS AND ICONOGRAPHY OF HEVAJRA/ HEVAJRA’S SCULPTURE IN  
                 SOUTHEAST ASIA 

CHANTHIKA  MANAPEE: A STUDY ON BELIEFS AND ICONOGRAPHY OF HEVAJRA IN 
   SOUTHEAST ASIA. THESIS ADVISOR:  ASST.PROF. JIRASSA KACHACHIVA, Ph.D. 343 pp.     
 

  The purposes of this research are 1) to study the beliefs and the iconography of Hevajra   
   a god of Vajarayana Buddhism. 2) to compare the iconography and the popularity in each country.  
   3) to study the influence of Vajarayana from India to neighboring countries and Southeast Asia. 

    The procedure of the research are; study the Vajarayana texts concerning to Hevajra, 
   an analyze the Hevajra’s sculpture found in each countries then do compare to India. 

The result of this research are as follow: 
1. Each countries present the unique form but still based on the Vajarayana texts. 
2. In India, Hevajra are less popular than Nepal and Tibet, especially in the form of  

   painting cloth or Thang-ka. 
3. For Southeast Asia, Hevajra was very popular in Cambodia especially in the reign 

   of Jayavarman VII. There are various sizes and most of them are fine and elaborate. In Thailand, 
   Hevajra sculpture are similar to Khmer art but a little bit different. For Indonesia and Vietnam, we 
   didn’t find any sculpture of Hevajra, but it is supposed that Hevajra was known there since we    
   found the inscription mentioned his name. As well as in Vietnam, temple was built for Heruka. 
 
 
 
 
 

  
 

   Department of Archaeology                                           Graduate School, Silpakorn University  
   Student's signature ........................................                                          Academic Year 2015 
   Thesis Advisor's signature ........................................ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

พทุธศาสนามหายานตนัตระ ถือกําเนิดขึน้ในประเทศอินเดียตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษท่ี  
15 หรือก่อนหน้านัน้  สมยันีพ้ทุธศาสนาในอินเดียได้เส่ือมโทรมลง ซึง่เป็นผลมาจากการแพร่หลาย
ของศาสนาอ่ืน เช่น ฮินด ูอิสลาม และการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆ ของพทุธศาสนาเอง จาก
เหตกุารณ์ดงักล่าวพุทธศาสนาไม่สามารถตัง้อยู่ได้โดยลําพงั จึงยอมรับแบบอย่างตนัตระเข้าไป
ผสมและเกิดเป็นนิกายใหมข่ึน้ คือ นิกายตนัตระ นิกายนีมี้ความเช่ือในเร่ืองการนบัถือพระโพธิสตัว์
และเทพีเพศหญิงท่ีถือว่าเป็นเคร่ืองเสริมพลังอํานาจความสําเร็จและความเป็นพระโพธิสัตว์1 
นิกายตนัตระยงัคงยึดหลกัปรัชญาของทางฝ่ายมหายาน แต่ได้เพิ่มเติมแนวคิดเข้าไปใหม่หลาย
ประการและได้มีการพฒันาหลกัการและแนวคิดต่างๆ ซึ่งแนวคิดท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ คือ 
ปรัชญาวชัรยาน2 เป็นปรัชญาท่ีเป็นท่ีรู้จกัและคอ่นข้างแพร่หลาย 

หลายครัง้พทุธศาสนามหายาน นิกายตนัตระ ได้ถกูเรียกวา่ พทุธศาสนานิกายวชัรยาน 
ซึ่งนิกายนีไ้ด้รวมเอาทุกหลกัปรัชญา ความเช่ือ และแนวทางปฏิบตัิท่ีสําคญัของทุกสายในนิกาย
ตนัตระเข้าไว้ทัง้หมด และยงัใช้เป็นส่ือแทนพระพทุธศาสนาท่ีเจริญอยู่ในอินเดียเป็นระยะสดุท้าย
อีกด้วย เป็นนิกายท่ีให้ความสําคญักบัมนต์คาถา แตเ่น้นหนกัในการนบัถือพระอาทิพทุธ พระธยา
นิพทุธ และพระโพธิสตัว์ตา่งๆ รวมถึงจดัลําดบักลุม่เทพและเทพีให้เป็นระเบียบมากขึน้ 

อีกทัง้ยงัมีความเช่ือในเร่ืองของเทพผู้พิทกัษ์  โดยเทพผู้พิทกัษ์มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึง่ 
ว่ายิดมั (Yi-dam) มีอํานาจในการปราบภตูิผีร้ายต่างๆ ไม่ให้ทําอนัตรายมนษุย์ บรรดาธยานิพทุธ
และธยานิโพธิสตัว์บางครัง้ก็จะอวตารมาเป็นยิดมัเพ่ือปราบภตูิผีต่างๆ หรือแม้แต่พวกปีศาจหรือ

                                                            
1
 พรหมศกัดิ ์เจิมสวสัดิ,์ “ตนัตระ = Tantra,” เมืองโบราณ  ปีท่ี 5, ฉบบัท่ี 5  

(มิ.ย.–ก.ค. 2522): 94. 
 
2
 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์อกัษรสมยั, 

2543), 10. 
                                                                           

 

1



2 
 

ภตูผีิบางตนท่ีกลบัใจมาเล่ือมใสในพทุธศาสนาก็ได้รับยกย่องว่าเป็นยิดมัเช่นกนั ดงันัน้ ยิดมัแตล่ะ
ตนจึงมีลกัษณะดุร้าย น่ากลวั และมีศกัติประจําของแต่ละตน ซึ่งเทพผู้พิทักษ์หรือยิดมันีเ้พิ่งมี
ปรากฏขึน้ครัง้แรกในสมยันีเ้อง3 เทพผู้พิทกัษ์หรือยิดมัในนิกายวชัรยาน เป็นท่ีรู้จกัและได้รับการนบั
ถืออยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหวชัระซึง่ถือได้ว่าเป็นยิดมัท่ีได้รับการนบัถือและเป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลายอย่างมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนา
มหายานนิกายวชัรยาน 

จากการศกึษาท่ีผา่นมา เหวชัระถือเป็นผู้พิทกัษ์หรือยิดมัท่ีเป็น 1 ในภาคดรุ้ายของ 
อกัโษภยะ ซึ่งเป็น 1 ในพระธยานิพทุธ และเป็นภาคหนึ่งของยิดมัท่ีช่ือว่าเหรุกะ (Heruka) เม่ือ    
เหรุกะปรากฏคู่กับนางปรัชญา (Prajañã) จะก่อให้เกิดนามว่าเหวัชระขึน้4 ถือว่าเหวัชระเป็น
สญัลกัษณ์ของความเมตตา ช่ือของเหวชัระแสดงให้รู้ถึงวิธีการขัน้พืน้ฐานของพทุธตนัตระในด้าน
สติปัญญา ดงันัน้ เหวชัระจึงเปรียบเสมือนบุคลาธิษฐานของแนวทางการรู้แจ้งและการบรรลขุอง
เป้าหมายท่ีสงูสดุในพทุธศาสนา5  รูปแบบและลักษณะทางประติมานวิทยาของเหวัชระถูก
กล่าวถึงอยู่ในคมัภีร์ทางพทุธศาสนาหลายเล่ม คือ คมัภีร์เหวชัระตนัตระ (Hevajratantra) คมัภีร์
นิษปันนโยคาวลี (Nispannayogavali) คัมภีร์สาธนมาลา (Sadhanamala) และคัมภีร์สัมพูฏะ
ตนัตระ (Samputa Tantra) 

ลกัษณะทางประตมิานวิทยาโดยทัว่ไปของเหวชัระ  มีกายสีฟ้า สวมเคร่ืองทรงแบบ 
พระโพธิสตัว์หรือธรรมบาล มกัปรากฏกายในรูปตนัตระ คือ มี 8 เศียร 16 กร กรทกุกรถือถ้วย
กะโหลก ภายในถ้วยกะโหลกบรรจุสตัว์โลกและเทพ คือ ในกรขวาจะบรรจุ ช้าง ม้า ลา วัว อูฐ 
มนษุย์ สงิโต และแมว สว่นกรซ้ายจะบรรจ ุโลก นํา้ อากาศ ไฟ พระจนัทร์ พระอาทิตย์ พระยม และ
เทพไวศรวรรณ (Vaishravana หรือชัมภละ เทพแห่งความมัง่คัง่) สิ่งของท่ีถือในกรซ้ายจะแสดง
ออกมาในรูปแบบของมนษุย์เสมอ บางครัง้ระบวุ่า ในกรซ้ายจะประกอบด้วย เทพแห่งนํา้ คือพระ
วรุณ วรรณะเหลือง เทพแห่งอากาศ คือพระวาย ุวรรณะเขียว เทพแห่งไฟ คือพระอคันี วรรณะแดง 
เทพแห่งพระจนัทร์ คือพระจนัทร์ วรรณะขาว เทพแห่งพระอาทิตย์ คือพระสริุยะ วรรณะแดง เทพ

                                                            
3 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 89. 
4
 Sarasi Kumar Saraswati, Tantrayana art : an album (Kolkata Asiatic  

Society, 2003, (1977)), LIX. 
5 Benoytosh Bhattacharyya,The Indian Buddhist Iconography : based on  

the Sadhanamala and other cognate Tantric texts of rituals (New Delhi : Cosmo, 1924) , 
157. 
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แห่งความตาย คือพระยม วรรณะฟ้า เทพแห่งความร่ํารวย คือวสธุารา วรรณะเหลือง และเทพแห่ง
พืน้ดิน ไม่ปรากฏช่ือ วรรณะเหลือง6 เหวชัระมีบาทจํานวน 4 บาท 2 บาทด้านหน้าเหยียบร่าง
มนษุย์หรือมาร และ 2 บาทด้านหลงัอยูใ่นท่าอรรธปรยงักะ (ท่าเต้นรํา)7  ซึง่มารท่ีเหยียบนัน้เปรียบ
ได้กบัสญัลกัษณ์ของอปุสรรคทัง้ 4 ในการบรรล ุ 

มาเรีย-เธแรส เดอ มลัมาน (Marie-Thérèse De Mallmann) ได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่รูป 
แบบของเหวชัระมีลกัษณะเฉพาะ 2 รูปแบบหลกั คือ รูปแบบกปาละธร (Kapaladhara) ถือถ้วย
กะโหลก และรูปแบบศาสตราธร (Shastradhara) ถืออาวธุ ซึง่ในรูปแบบศาสตราธร ปรากฏอยู่ใน
คมัภีร์นิษปันนโยคาวลีระบุว่า ในกรขวาถือ เขีย้ว ตรีศูล กระบอง ภาชนะสําหรับด่ืม จานกลม 
ลกูศร ดาบ และวชัระ8 ซึง่เป็นสิ่งของท่ีเก่ียวข้องกบัการสงคราม แต่ท่ีพบว่ามีความแพร่หลายและ
นิยมสร้างมากท่ีสดุคือรูปแบบกปาละธร และอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบมณฑล  รูปแบบนีเ้หวชัระ
จะปรากฏร่วมกบัฑากิณีหรือโยคนีิทัง้ 8 ตน ท่ีมีหน้าท่ีรักษาประจําทิศทัง้ 8   

ในประเทศอินเดีย พทุธศาสนานิกายวชัรยานมีความแพร่หลายอยา่งมากในช่วงพทุธ 
ศตวรรษท่ี 13-18  สมยัราชวงศ์ปาละ โดยนิยมนบัถืออยูใ่นบริเวณตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย 
และได้รับการอปุถมัภ์จากการกษัตริย์ในราชวงศ์ปาละแทบทุกพระองค์ คติความเช่ือเร่ืองเหวชัระ
ในอินเดีย จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าได้พบคําสอนท่ีเก่ียวกับเหวัชระท่ีเขียนขึน้ในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 13 คือ คมัภีร์เหวชัระตนัตระ(Hevajra Tantra) เขียนเป็นภาษาสนัสกฤต ซึง่เป็นคมัภีร์ท่ี
เก่ียวข้องกับชัน้อนุตตระโยคะของนิกายวชัรยาน และเก่ียวข้องกับเร่ืองราวและประติมานวิทยา
ของเหวชัระ แต่การสร้างประติมากรรมเหวชัระเร่ิมปรากฎอยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16-18 ต่อมา
ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 หลงัจากท่ีกองทพัมสุลมิ (เตร์ิก) ได้บกุเข้าโจมตีอินเดีย ทําให้พทุธศาสนา
นิกายวชัรยานสญูหายไปจากอินเดียในท่ีสดุ และสง่อิทธิพลการนบัถือไปยงัภมูิภาคใกล้เคียงแทน 

ภมูิภาคใกล้เคียงท่ีได้รับความเช่ือในเร่ืองพทุธศาสนานิกายวชัรยานและคตคิวามเช่ือ 
เร่ืองเหวชัระจากอินเดียนัน้ ประกอบด้วย ภูมิภาคเอเชียใต้ คือ ประเทศบงัคลาเทศและประเทศ
เนปาล ภูมิภาคเอเชียกลาง คือ ประเทศทิเบต และภูมิภาคเอเชียตะวนัออก คือ ประเทศจีนและ

                                                            
6 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : their history, 

iconography and progressive evolution through the northern Buddhist, countries 
translated from the French by J. Deniker Rutland (Vt. : Charles E. Tuttle, c1962), 143. 

7 Ibid., 142-143. 
8 Peter D. Sharrock, “Hevajra at Bantéay Chmàr,” The Journal of the  

Walters Art Museum 64/65 (issue year 2006/2007 published 2009): 52. 
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ประเทศมองโกลเลีย ซึ่งความเช่ือเก่ียวกบัเหวชัระในประเทศเนปาลและประเทศทิเบตเป็นท่ีนิยม
นบัถืออย่างมาก ในประเทศเนปาล สมยัราชวงศ์มลัละ (Malla) ได้พบหลกัฐานด้านเอกสารท่ี
สมบรูณ์ของต้นฉบบัคมัภีร์ในพทุธศาสนาท่ีเขียนด้วยลายมือ มีคมัภีร์ภาษาสนัสกฤตจํานวน 100 
กว่าฉบบัถูกเก็บไว้ในบริเวณกาฑมณัฑุ รวมถึงคมัภีร์เหวชัระตนัตระ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 
ด้วยเช่นกัน อีกทัง้ความเช่ือในเร่ืองเหวชัระค่อนข้างเป็นท่ีนิยมนบัถือและจดัว่าเป็นเทพท่ีสําคญั
ของชาวเนปาล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเหวชัระท่ีนบัถือกนัอยา่งแพร่หลาย  

ในประเทศทิเบต ความเช่ือเร่ืองเหวชัระคอ่นข้างมีความนิยมนบัถือแพร่หลายอยา่ง 
มากในนิกายสกัยะ (Sakya School) เหวชัระคือยิดมัท่ีมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือของนิกายนี ้ ด้วย
เหตนีุ ้ในนิกายสกัยะจงึได้พบประตมิากรรมและมณฑลของเหวชัระคอ่นข้างมากกวา่นิกายอ่ืนๆ ใน
ประเทศทิเบต โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานท่ีทําขึน้ในพุทธศาสนาของประเทศทิเบตคือการวาดภาพ   
เหวชัระด้วยสีลงบนแผน่ผ้าหรือท่ีเรียกวา่ทงัก้า (Thang-ka)9 และสว่นใหญ่สร้างขึน้ตามคมัภีร์วชัรา
วลี (Vajravali) ซึง่เป็นคมัภีร์ท่ีอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของเทพและมณฑลในนิกายวชัรยานเป็น
หลกั10  

สว่นในบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พทุธศาสนานิกายวชัรยานและความเช่ือ 
เร่ืองเหวัชระนิยมนับถือมากท่ีสุดในประเทศกัมพูชา ได้มีนักวิชาการ เช่น พิริยะ ไกรฤกษ์ 
สนันิษฐานว่า การนบัถือเหวชัระในอาณาจกัรกมัพชูา ปรากฏมาตัง้แต่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15-
16 เน่ืองจากได้พบจารึก คือ จารึกวดัสิธร (Vat Sithor) หรือศรีสนัธร (Srei Santhor)11 ในเขตกําปง
จาม และจารึกถมอพวก (Thma Puok)12 ปัจจบุนัอยูใ่นภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของกมัพชูา รวมถึง
ประตมิากรรมภาพสลกับนเจดีย์หรือสถปูขนาดเลก็ท่ีมี 4 ด้าน ด้านหนึ่งได้สลกัรูปพระวชัรินทร์ พบ
ท่ี Kbal Sre, Yeay Yin ใกล้กบัพนมโสรก (Phnom Srok) ซึง่สอดคล้องกบัการท่ีพบว่าในคมัภีร์       

                                                            
9
 Li Jicheng, The realm of Tibetan Buddhism (New Delhi : UBS  

Publishers’ Distributors. c1985), 90. 
10

 John C. Huntington and Dina Bangdel, The circle of bliss : Buddhist  

meditational art (Chicago : Serindia Publications ; Columbus : Columbus Museum of Art, 
c2003), 306. 

11
 George Coedès, Inscription Du Cambodge xl (Imprimerie d’Extrême  

Orient, 1954), 199. 
12

 Coedès, Inscription Du Cambodge III (Imprimerie d’Extrême  
Orient, 1954), 67. 
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เหวชัระตนัตระท่ีเขียนขึน้เป็นภาษาสนัสกฤต เรียกเหวชัระว่าพระวชัรินทร์ (Vajrin)13 ด้วยเช่นกนั 
อย่างไรก็ตาม นกัวิชาการบางท่าน เช่น Peter D. Sharrock ได้เสนอว่า พระวชัรินทร์ท่ีสลกัอยู่บน
เจดีย์ดงักลา่วนีอ้าจจะหมายถึงพระโพธิสตัว์วชัรปาณี14  

แตจ่ากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในอาณาจกัรกมัพชูา สามารถระบไุด้วา่เหวชัระ 
เป็นท่ีนิยมนบัถือแพร่หลายมากท่ีสดุในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 สมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีมีการนบั
ถือพทุธศาสนานิกายวชัรยานเป็นศาสนาประจําอาณาจกัรแทนศาสนาพราหมณ์ท่ีมีมาแต่เดิม ได้
พบประติมากรรมเก่ียวข้องกับเหวัชระในสมัยนีเ้ป็นจํานวนมาก เช่น ประติมากรรมลอยตัว 
ประติมากรรมนูนต่ํา ประติมากรรมนูนสูง พระพิมพ์ สังข์สําริด ทับหลัง ฯลฯ ซึ่งมีรูปแบบท่ี
หลากหลายและน่าสนใจ และพบว่ารูปแบบในการสร้างของรูปเคารพเหวัชระบางรูปแบบ 
สอดคล้องกบัการใช้ในการประกอบพิธีกรรมตนัตระในราชสํานกักมัพชูาด้วยเช่นกนั 

จากการศกึษาหลกัฐานทางโบราณคดีรวมถึงหลกัฐานด้านศลิปกรรม แสดงให้เห็น 
ถึงอิทธิพลของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีแพร่อิทธิพลด้านความเช่ือและคติการนบัถือเหวชัระมายงั
ดินแดนไทย โดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในภาคกลางของประเทศไทยใน
ปัจจบุนั เน่ืองจากได้พบประติมากรรมเหวชัระในรูปแบบใกล้เคียงกบัศิลปะเขมรสมยับายน และ
บางชิน้พบว่าเป็นแม่พิมพ์ท่ีเอาไว้สําหรับหล่อขึน้ใช้เองภายในดินแดนไทย เช่น แม่พิมพ์พระพิมพ์
เหวชัระมณฑล ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร หรือแมพ่ิมพ์รูปเหวชัระ พบจาก  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
13

 Lobo, “Figure of Hevajra and Tantra Buddhism,” In Sculpture of Angkor  

and ancient Cambodia : millennium of glory (Washington : Nation Gallery of Art, c1997), 
78. 

14
 Peter D. Sharrock, ”Kirtipandita and the Tantras in 10th Century  

Cambodia,” Udaya 10 (2012): 27. 
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การขุดแต่งห้องชัน้ในด้านทิศใต้ของประตูหิน ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา15 และ
แมพ่ิมพ์เหวชัระท่ีพบคราบเขมา่ตดิอยู ่พบจากการขดุค้นท่ีบ้านบอ่โตนด จงัหวดันครปฐม16 เป็นต้น 

นอกจากความเช่ือเร่ืองการนบัถือเหวชัระในประเทศกมัพชูาและประเทศไทยแล้ว ใน 
ประเทศอ่ืนๆ คือ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม ไม่พบว่ามีการนับถือเหวัชระท่ี
แพร่หลายมากนัก ในประเทศอินโดนีเซียมีการนบัถือเทพผู้พิทกัษ์หรือยิดมัอย่างแพร่หลาย เช่น 
หยัครีพ ชมัภละ และเหรุกะ รวมถึงจากการขดุค้นเม่ือปี พ.ศ. 2478  มีการขดุค้นทางโบราณคดีท่ี
วดั Biaro Bahal ในเขตปาดงัลาวาส และได้พบประติมากรรมเหรุกะซึ่งมีรูปแบบท่ีคล้ายกับ
ประตมิากรรมเหรุกะสมยัโอริสสาและเมืองสิรปรุะของอินเดีย อีกทัง้ได้พบจารึกท่ีปครรรุยงุ (Pagar 
Ruyung)ทางตะวันตกของสุมาตรา  ในจา รึกไ ด้กล่าวสรร เส ริญพระเ จ้าอนัคควรมัน 
(Ananggawarman) ซึง่เป็นโอรสของพระเจ้าอาทิตยวรมนั17 และจบประโยคด้วยคําว่า Hewajra 
nityasmrti18  

สว่นในประเทศเวียดนามได้พบการสร้างวดัถวายแดเ่หรุกะในสมยัของพระเจ้าวิทย 
นนัทนะ19 ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ทรงได้รับชยัชนะ
และยึดครองอาณาจกัรจามปาได้ เม่ือปี พ.ศ.1737 ช็อง บวสเซอลิเย่ร์ ได้กล่าวถึงการเติบโตของ

                                                            
15

 วชัรินทร์ ฐิตอิดศิยั “การศกึษาโบราณวตัถใุนศลิปะเขมรแบบบายนท่ีได้จากการ 
ขดุค้นท่ีพิมาย” (วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2531), 92. 

16 สฤษดิพ์งศ์ ขนุทรง, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในช่วง 
ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 293. 

17 พระเจ้าอาทิตยวรมนั ทรงนบัถือพทุธศาสนาท่ีคล้ายคลงึกบัพทุธศาสนาท่ีกษัตริย์ 
ในอาณาจกัรมชัฌปาหิตนบัถือ และพระเจ้าอาทิตยวรมนัก็ถือว่าพระองค์เองทรงอวตารลงมาจาก
พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร ใน หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดิศกลุ, ประวัตศิาสตร์เอเชียอาคเนย์ถงึ พ.ศ.

2000 (กรุงเทพฯ : สมาคมประวตัิศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี, 2535), 78. 

18
 Nathasha Reichle, Violence and Serenity Late Buddhist Sculpture From  

Indonesia (Honolulu : University of Wai’l Press. c2007), 19. 
19
 Sharrock, “Hevajra at Bantéay Chmàr,” The Journal of the Walters Art 

Museum 64/65 (issue year 2006/2007 published 2009): 55-56. 
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นิกายตนัตระในอินโดนีเซียในช่วงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 19 และสนันิษฐานว่าน่าจะมีความเก่ียวข้อง
กบัเวียดนาม ระหว่างท่ีเอ็มมานูเอล กียง (Emmanuel Guillon) ชีใ้ห้เห็นถึงความเก่ียวข้องกบั
อินโดนีเซียตอนต้นในสมยัของพระเจ้าวทิยนนัทนะ สว่น นนัทนา ชตุวิงศ์ กลา่ววา่ การนบัถือเหรุกะ
มีความสําคญัอยู่ในสมุาตราตอนเหนือ ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 และ 17 และได้อ้างอิงถึงการขดุ
ค้นของ F.M. Schnitger ท่ีปาดงัลาวาสในปี พ.ศ.2478 ซึง่ได้พบประติมากรรม   เหรุกะ20 และจาก
การศึกษาท่ีผ่านมายังไม่พบว่าทัง้ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามมีการสร้าง
ประตมิากรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเหวชัระขึน้เลย 

ดงันัน้ การศกึษาถึงคตคิวามเช่ือและรูปแบบทางประตมิานวิทยาของเหวชัระท่ีพบใน 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากจะทําให้ทราบถึงคติความเช่ือและรูปแบบของเหวัชระท่ีนิยม
สร้างขึน้แล้ว ยงัช่วยให้ทราบถึงความเช่ือในพุทธศาสนามหายานนิกายวชัรยาน และการติดต่อ
สมัพนัธ์กันทางประวตัิศาสตร์ รูปแบบของศิลปะ รวมไปถึงความเช่ือมโยงกันในรูปแบบต่างๆ ท่ี
ปรากฏอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย   
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา      

1. เพ่ือศกึษาถึงคตคิวามเช่ือและความนิยมของการนบัถือเหวชัระท่ีปรากฏใน 
อินเดียและรวมถึงในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

2. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบและลกัษณะทางประตมิานวิทยาของเหวชัระ 
ในดนิแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ือทราบถึงอิทธิพลของพทุธมหายาน นิกายวชัรยาน ท่ีปรากฏ
อยูใ่นดนิแดนดงักลา่ว  
 
ประโยชน์ของการศึกษา      

ทําให้ทราบถึงคตคิวามเช่ือ ความนิยม และรูปแบบของเหวชัระท่ีพบในเอเชียตะวนั 
ออกเฉียงใต้ รวมถึงทําให้ทราบถึงอิทธิพลของศาสนาพทุธมหายาน นิกายวชัรยาน ท่ีแพร่หลายเข้า
มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ามีอิทธิพลมากน้อยเพียงใด นอกจากนีย้ังทําให้ทราบถึง
ความสมัพนัธ์ในด้านตา่งๆ ของประเทศในบริเวณตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีพบเหวชัระอีกด้วย  
 

                                                            
20

 Sharrock, “Hevajra at Bantéay Chmàr,” The Journal of the Walters Art 

Museum: 56. 
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ขอบเขตของการศึกษา         
  ศกึษารูปเคารพเหวชัระท่ีพบในประเทศอินเดีย ประเทศใกล้เคียง และประเทศใน
บริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นศกึษาจากหนงัสือ และบทความตา่งประเทศท่ีเก่ียวกบั
เหวชัระ และจากโบราณวตัถท่ีุจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาตใินประเทศไทย รวมถึงพิพิธภณัฑ์ในตา่งประเทศท่ีมีการเก็บรวบรวมรูปเคารพเหวชัระ 
 
ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา         

1. ศกึษาข้อมลูและเอกสารเก่ียวกบัคตคิวามเช่ือของศาสนาพทุธมหายาน 
นิกายวชัรยานท่ีก่อให้เกิดการสร้างรูปเคารพเหวชัระขึน้ในฐานะเทพผู้พิทกัษ์   

2. ศกึษาถึงรูปแบบและลกัษณะทางประตมิานวิทยาของรูปเคารพเหวชัระท่ี 
พบในประเทศอินเดียและประเทศใกล้เคียง รวมถงึในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
  3.   ทําการจัดจําแนกรูปเคารพท่ีพบออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น วัสดุท่ีใช้ทํา 
รูปแบบในการสร้าง อายสุมยั ฯลฯ  
  4.   ศึกษาเอกสารทางประวตัิศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ใน
ช่วงเวลาท่ีแสดงให้เห็นถึงการนบัถือนิกายวชัรยาน รวมถึงการนบัถือเหวชัระ เพ่ือนํามาวิเคราะห์
ร่วมกนักบัรูปเคารพท่ีพบของประเทศนัน้ๆ  
  5.   นําข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์ถึงรูปแบบของเหวชัระท่ีพบในแตล่ะประเทศ 
รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะท่ีเหมือนและแตกต่างกัน หลงัจากนัน้ทําการสรุปผลการวิจัย 
และนําผลวิจยัท่ีได้นําเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ 
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 

ในท่ีนีจ้ะขอวิเคราะห์เฉพาะหลกัฐานโบราณวตัถท่ีุระบถุึงท่ีมาอยา่งชดัเจน เพ่ือท่ีจะ 
ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัตอ่ไป 
 
ข้อจาํกัดทางการศึกษา 

การศกึษาประตมิากรรมและโบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้องกบัเหวชัระ ในบางครัง้มีแค ่
ข้อมูลแต่ไม่มีภาพประกอบ ดังนัน้ จึงเป็นข้อจํากัดท่ีไม่สามารถนํารูปแบบของประติมากรรม
ดงักลา่วมาศกึษาและวิเคราะห์ร่วมกบัประตมิากรรมชิน้อ่ืนๆ  
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บทที่ 2 
 

พุทธศาสนามหายานและมหายานตนัตระ 
 

เม่ือพระพทุธเจ้าปรินิพพาน พระพทุธศาสนาได้แตกแยกออกเป็นนิกายตา่งๆ เน่ือง 
จากภิกษุแต่ละกลุ่มได้จดจําพระพุทธพจน์และตีความไว้แตกต่างกัน อีกทัง้เม่ือพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้ว พระองค์ไมไ่ด้มอบอํานาจสงูสดุให้แก่ผู้ ใด และท่ามกลางความเฉ่ือยชาบางอย่างท่ี
เกิดขึน้ของพระพทุธศาสนา เป็นสิง่ท่ีกดดนัทําให้เกิดการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 2 ขึน้ ในราว
พทุธศตวรรษท่ี 2 ท่ีเมืองเวศาลี (เมืองเพสารห์ในปัจจบุนั) คณะสงฆ์ได้มีการแตกแยกอย่างเดน่ชดั
ภายหลังการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้นี ้เน่ืองจากพวกวัชชีบุตรได้แก้ไขพระวินัยบัญญัติ 10 
ประการ พวกวชัชีบตุรเห็นว่าเป็นข้อห้ามเล็กน้อยและให้ถือปฏิบตัิได้ เช่น การห้ามพระภิกษุสะสม
เกลือ เพ่ือไปใส่ในเวลาฉันอาหารในวนัต่อไป หรือการห้ามพระภิกษุฉันอาหารตัง้แต่เท่ียงไปแล้ว 
เป็นต้น1 มีพระภิกษุทัง้ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกบัการแก้ไขพระวินยั เม่ือมีการยึดถือพระวินยัท่ี
แตกต่างกนัจึงเกิดการแตกแยกออกเป็น 2 นิกาย คณะสงฆ์ท่ีไม่ลดหย่อนพระวินยั 10 ประการ 
ได้รับช่ือวา่ เถรวาท เน่ืองจากถือตามพระเถรพทุธสาวกได้ทําสงัคายนาไว้ สว่นลทัธิท่ีคณะสงฆ์วชัชี
บตุรถือนัน้ได้ช่ือวา่อาจาริยวาท เน่ืองจากถือตามนิกายอาจารย์ท่ีแก้ไขในภายหลงั   

ตอ่มาในสมยัราชวงศ์โมริยะ สมยัพระเจ้าอโศกมหาราช พระพทุธศาสนาได้แตกแยก 
ออกเป็น 18–20 นิกาย ซึง่นิกายเหลา่นีแ้ยกตวัออกมาจากสถวีระและอาจาริยวาทหรือมหาสงัฆิกะ 
แตกตา่งกนัในพทุธลกัษณะมากกวา่ข้อพระธรรมวนิยั ตามความเห็นของเถรวาทถือวา่พระพทุธเจ้า
ทรงโปรดเวไนยสตัว์ในลกัษณะท่ีพระองค์มีพระวรกายเป็นมนษุย์ธรรมดา ยดึถือคําสอนดัง้เดิมของ
พระพทุธเจ้าและใช้คมัภีร์ท่ีเป็นภาษาบาลี มีจดุมุ่งหมายสําคญัคือการบรรลนิุพพาน และเข้าถึงใน
หลกัอริยสจั 4  ถือเป็นคณุสมบตัท่ีิเป็นสามญัธรรมดาของศาสนาทกุนิกาย และหลกัคําสอนสําคญั
อีกประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา คือ ความประพฤติดีซึ่งเป็นรากฐานแห่งความก้าวหน้าของ
มนษุย์ และการยดึถือหลกัสามญัลกัษณะ 3 ประการ คือ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ซึง่สามารถดบัได้ 
 
 

                                                            
1 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อกัษรสมยั 

 , 2543), 1. 
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ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 เม่ือผู้ ปฏิบัติสามารถดับกิเลสได้แล้ว จะกลายเป็นพระ
อรหนัต์ ซึง่เป็นอดุมคตขิองนิกายนี ้หมายถึงสภาวะท่ีไมมี่การเกิดอีก นิกายเถรวาทรุ่งเรืองมากใน 
ภาคกลางของอินเดีย ภายใต้การอปุถมัภ์ของพระเจ้าอชาตศตัรูและพระเจ้าอโศกมหาราช2 ในสมยั
ของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้มีการทําสงัคายนาขึน้ท่ีเมืองปาฏลีบตุร (เมืองปัตนาในปัจจบุนั) และ
ได้ทรงสง่พระธรรมทตูเป็นจํานวนมาก เพ่ือไปเผยแพร่พระพทุธศาสนาทัว่ทัง้อินเดีย   

สว่นมหาสงัฆิกะมีความเห็นตา่งออกไปวา่ พระพทุธเจ้าไมใ่ช่มนษุย์ธรรมดา แตเ่ป็น 
โลกุตตระ หมายถึง อยู่เหนือโลกคือพ้นจากกิเลสทัง้ปวง มีกายทิพย์ และแสดงออกมาในรูปของ
มนษุย์โดยมายาเพ่ือช่วยเหลือสตัว์โลก มีการแตง่เตมิพระสตูรและพระวินยัขึน้มากมาย โดยอ้างว่า
เป็นพทุธพจน์ทัง้สิน้ และได้แยกออกมาทําการสงัคายนาต่างหาก จากความเช่ือดงักล่าวนี ้ต่อมา
จะเป็นต้นกําเนิดของนิกายมหายานตอ่ไป 
 
กาํเนิดของพุทธศาสนามหายาน 

นิกายมหายานประกาศตวัวา่เป็นยานท่ียิ่งใหญ่ หรือแปลตามตวัได้วา่ ยานใหญ่ หรือ  
ยานท่ีกว้างขวาง ท่ีระบวุา่จะให้หนทางท่ีจะนําไปสูก่ารตรัสรู้และนิพพาน เพราะสามารถบรรทกุคน
เป็นจํานวนมากข้ามความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่นิพพานได้ในคราวเดียว3 นิกายนี ้
เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า อุตตรนิกาย (นิกายฝ่ายเหนือ) เน่ืองจากเจริญรุ่งเรืองอยู่บริเวณอินเดีย
เหนือ หรืออาจเรียกอีกอย่างว่านิกายอาจาริยวาท แปลตามตวัว่า วาทะหรือคํากล่าวของอาจารย์ 
เพราะยอมรับวาทะหรือคําสอนของบรรดาอาจารย์รุ่นหลงัๆ ซึง่ไม่ได้อยู่ในยคุเดียวกบัพระพทุธเจ้า 
และนิกายมหายานยงัได้ตําหนินิกายเถรวาทโดยกล่าวถึงอย่างดูถูกว่าคือยานท่ีด้อยกว่า4 และ
เรียกว่าหีนยาน แปลว่ายานเส่ือม ยานต่ํา ไม่ทําประโยชน์ได้มากเหมือนมหายาน และระบุว่า
หีนยานบง่ถงึทางท่ีแสวงหาความพ้นทกุข์เฉพาะตน เลือกท่ีจะช่วยเหลือตนเองก่อนผู้ อ่ืน สนใจหลดุ
พ้นมากกวา่สร้างบารมีเพ่ือชาวโลก หีนยานจงึเป็นคําท่ีชาวพทุธบางพวกใช้เรียกในเชิงดแูคลน 

                                                            
2 มณศ์ฑิชา โมสาลียานนท์, “ร่องรอยของคตพิทุธศาสนามหายานในจงัหวดั 

นครศรีธรรมราชก่อนพุทธศตวรรษท่ี19” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัย
ประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2554) ,7. 

3 พทุธรักษ์ ปราบนอก, “เอกสารประกอบการสอน วิชา 419321 พทุธศาสนา 
มหายาน” (มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2555) ,99. 

4 Gilles Béguin, Buddhist  Art : An Historical and Cultural Journey  
(Bangkok : River Books, 2009), 13. 
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สาเหตุของการเกิดนิกายมหายาน 
สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้เกิดนิกายมหายานขึน้มีหลายประการ ได้แก่     
1. ข้อขดัแย้งเก่ียวกบัหลกัคําสอนทัว่ไป ท่ีพระสงฆ์อีกกลุม่หนึง่ไมส่ามารถยอมรับ 

ได้ทัง้หมด คือ เร่ืองความเข้มงวดทางวินัย ความเช่ือในสิ่งท่ีเป็นอภิปรัชญา พิธีกรรมและความ
ศกัดิส์ทิธ์ิ ความเป็นนามธรรมของนิพพาน และการมีอดุมคตท่ีิแปลกใหม่5  

2. การรับอิทธิพลจากภายนอก เช่น อิทธิพลจากศาสนาอ่ืนๆ  จากกรีก โรมนั เปอร์เซีย  
ชาตติา่งๆ เหลา่นีไ้ด้รุกรานเข้าสูอิ่นเดียหลายครัง้ การเก่ียวข้องกนัระหวา่งกรีกและอินเดีย ทําให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ด้านรูปธรรมและนามธรรม 

3. แรงกดดนัจากอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ เน่ืองจากศาสนาพราหมณ์มีการปฏิรูป 
ศาสนาของตนครัง้ใหญ่ มีการแต่งมหากาพย์ท่ีมีสํานวนและเนือ้หาท่ีน่าประทบัใจ สามารถดงึดดู
ผู้ คนให้มาศรัทธาเล่ือมใสในพระผู้ เป็นเจ้าได้ คือ รามายณะและมหาภารตะ ทําให้ศาสนา
พราหมณ์เผยแพร่เข้าสูม่วลชนได้อยา่งรวดเร็ว6  
 
นิกายสาํคัญของพุทธศาสนานิกายมหายานในอนิเดยี 

หลกัคําสอนของนิกายมหายานได้เร่ิมเผยแพร่ออกไปประมาณพทุธศตวรรษท่ี 6 อศัว 
โฆษ ซึ่งเป็นกวีเอกในตระกูลพราหมณ์ ได้เขียนคมัภีร์มหายานเล่มแรกขึน้ คือ มหายานศรัทโธต
ปาทศาสตร์ ซึง่เป็นศาสตร์ท่ีวา่ด้วยการเกิดศรัทธาในมหายาน  ถือกนัวา่เป็นบอ่เกิดของมหายาน มี
เนือ้หาเก่ียวกับตถาตะ (Tathãta) หรือความจริงแท้7 แต่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั และอศัวโฆษได้
แต่งคมัภีร์ในนิกายมหายานขึน้อีกหลายเล่มด้วยกนั คือ พทุธจริต เสานทรนนัทะกาพย์ และสตูรา
ลงัการ ตอ่มาได้มีนกับวชท่ีเขียนคมัภีร์ในนิกายมหายานขึน้อีกหลายท่าน จนทําให้เกิดนิกายตา่งๆ 
ของมหายานขึน้อีกหลายนิกาย ดงันี ้  
 
 
 

                                                            
5
 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 3-4. 

6“เอกสารประกอบการสอน วิชา 101 309 พระพทุธศาสนามหายาน” (ภาควิชา 
ศาสนาและปรัชญา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั), 7. 

7 อดศิกัดิ ์ทองบญุ, ปรัชญาอนิเดยี (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริน้ติง้ กรุ๊พ, 2532),  
349–352. 
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                  นิกายมาธยมิกะหรือศูนยตวาทนิ  
นาคารชนุได้เขียนคมัภีร์มาธยมิกะขึน้ ซึง่เป็นปรัชญาท่ีได้รวมเอาเนือ้หาสาระจาก 

ศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณ์มาวิจารณ์และอธิบาย คมัภีร์มาธยมิกะศาสตร์ คือ ปรัชญาท่ีว่า
ด้วยเร่ืองศนูยตา  และได้ก่อให้เกิดพระพทุธศาสนานิกายมหายานนิกายศนูยวาทขึน้ ในช่วงพทุธ
ศตวรรษท่ี 8 ถือได้ว่าเป็นนิกายแรกของมหายาน นิกายนีมี้ความเช่ือว่าสรรพสิ่งทัง้หลายในโลก
ย่อมเป็นของศูนย์ ปฏิเสธภาวะความมี ความเป็นของมนัโดยเด็ดขาด คือ ถ้าแยกออกแล้วไม่มี
ตวัตนจริงๆ แต่ท่ีเห็นว่าเป็นตวัตนเพราะการปรุงแต่ง ถ้าหยุดปรุงแต่งทุกสิ่งคือศนูย์หมด8 นิกาย
มาธยมิกะหรือศนูยตานีเ้จริญรุ่งเรืองอยูใ่นลุม่แมนํ่า้คงคาตอนกลาง มีอิทธิพลมากท่ีนาลนัทา 

นิกายโยคาจารหรือวิญญาณวาท 
ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 9 อสงัคะ ซึง่เป็นศษิย์ของเมตตรัยนาถ ผู้ให้กําเนิดปรัชญา 

วิญญาณวาท ได้ประกาศปรัชญาใหม่ช่ือปรัชญาโยคาจาร หรือเรียกว่าวิญญาณวาท ซึ่งถือว่า
วิญญาณมีอตัตาเท่ียงแท้ และเวียนวา่ยตายเกิดตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ มีนรกมีสวรรค์ 
การหลดุพ้นของปรัชญานีเ้พ่ือมิให้ต้องกลบัชาติมาเกิดอีก นิกายนีพ้ฒันามาจากทฤษฎีของนิกาย
สรรวาสติวาท9 และนิกายนีไ้ด้เป็นท่ีนิยมมากกว่านิกายศูนยตาของนาคารชุน ทําให้นิกาย
วิญญาณวาทเจริญรุ่งเรืองขึน้และพฒันาไปเป็นนิกายมหายานเต็มรูปแบบ สว่นปรัชญาศนูยตาได้
สญูหายไปจากอินเดีย แตไ่ด้ไปเจริญอยูใ่นประเทศจีน เกาหลี และญ่ีปุ่ น 

นิกายจติอมตวาท  
นิกายจิตอมตวาท เจริญขึน้ในสมยัคปุตะซึง่เป็นระยะท่ีมีการฟืน้ฟวูรรณคดีสนัสกฤต 

และปรัชญาฮินด ูอิทธิพลของศาสนาฮินดจูงึเข้ามาครอบงําทรรศนะของนกัคิดชาวพทุธในยคุนี ้ทํา
ให้เกิดนิกายใหม่นีข้ึน้ นิกายนีไ้ม่ปรากฏช่ือผู้ ก่อตัง้ แต่ความคิดนีป้รากฏอยู่ในวรรณคดีพระสตูร
สนัสกฤตจํานวนมาก ส่วนมากแต่งขึน้ในสมยันาคารชนุ คําสอนในนิกายนีต้รงข้ามกบันิกายศนูย
วาทและนิกายโยคาจาร เช่ือว่าจักรวาลทัง้หมดมีบ่อเกิดมาจากสิ่งสมบูรณ์สูงสุด10 นิกายนีมี้
อิทธิพลตอ่นิกายมหายานท่ีเกิดในอินเดียยคุหลงั 
 
 

                                                            
8 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธศาสนาและประตมิานวทิยา, 5. 
9 Béguin, Buddhist  Art : An Historical and Cultural Journey, 17. 
10 พทุธรักษ์ ปราบนอก, “เอกสารประกอบการสอน วิชา 419321 พทุธศาสนา 

มหายาน”, 169. 
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นิกายตนัตระ 
ในปลายสมยัคปุตะ พทุธศาสนานิกายมหายานในอินเดียได้เปล่ียนระบบใหมเ่ป็น 

พทุธตนัตระยาน นิกายนีเ้กิดขึน้ในราวพทุธศตวรรษท่ี 12–17 ในสมยัปาละ ได้รับพิธีการของลทัธิ
ตนัตระเข้ามาดดัแปลงเป็นของพทุธศาสนา และเรียกช่ือใหม่ว่านิกายตนัตระ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 แนวคิด คือ ปรัชญามันตรยาน ปรัชญาวัชรยาน ปรัชญาสหัชยาน และปรัชญากาล
จกัรยาน11 (ดงัท่ีจะได้กลา่วรายละเอียดตอ่ไป)    
 
คาํสอนของพุทธศาสนานิกายมหายาน 
               แนวความคดิและความเช่ือในนิกายมหายานมีความเห็นท่ีตา่งออกไปจากนิกาย 
เถรวาทหลายประการด้วยกนั ดงันี ้ 

แนวความคดิเก่ียวกับพระโพธิสัตว์  
ความหมายของพระโพธิสตัว์ในนิกายมหายาน หมายถึง สตัว์ผู้บําเพ็ญบารมีและมี 

ความต้องการท่ีจะเข้าถึงพุทธภาวะเช่นเดียวกับของทางเถรวาท แต่ท่ีต่างออกไปคือ นิกาย
มหายานเน้นท่ีความบริบรูณ์ของบารมีธรรมทกุประการของพระโพธิสตัว์ท่ีจะตดักิเลสตณัหา และ
กระแสจิตเข้าสูป่รินิพพานในวาระสดุท้าย แตค่งระงบัการตรัสรู้ธรรมในลกัษณะนัน้ไว้ก่อน เพ่ือช่วย
ขนปวงสตัว์ให้ออกจากวฏัสงสารให้หมดเสียก่อน แล้วตนเองจงึตามไป12 

โดยเช่ือวา่พระโพธิสตัว์มีจํานวนมากมายนบัไมถ้่วน และพระโพธิสตัว์ถึงแม้จะมีพระ 
นิพพานเป็นเป้าหมายสดุท้าย แต่ก็ไม่ด่วนท่ีจะเข้าสูนิ่พพาน หากแตจ่ะดํารงอยู่เพ่ือช่วยเหลือมวล
สตัว์โลกให้หลดุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปเสียก่อน ตนจึงจะไปนิพพานทีหลงั ดงันัน้
พระโพธิสตัว์ในนิกายมหายานจึงมีหลายระดบัชัน้ ซึ่งในระดบัล่างสดุพระโพธิสตัว์ก็อาจท่ีจะยงัมี
กิเลสส่วนเล็กน้อยหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ก็ต้องยึดมัน่ในความกรุณาเป็นคุณสมบตัิติดตวัอยู่ด้วย
ตลอดเวลา เม่ือมีความเช่ือในลกัษณะนีพ้ระโพธิสตัว์จึงมีภารกิจสําคญัในด้านการช่วยเหลือมวล
สตัว์โลกทัง้หลายให้พ้นจากทุกข์ พระโพธิสตัว์พระองค์นัน้ๆ จึงมีอํานาจอิทธิฤทธ์ิท่ีใกล้เคียงกับ
ความเป็นเทพมากขึน้13   
     

                                                            
11 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 10 
12 เร่ืองเดยีวกัน, 40. 
13 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, “ของชิน้เอกในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ: พระโพธิสตัว์ 

อวโลกิเตศวรเปลง่รัศมี,” ศิลปากร ปีท่ี 47, ฉบบัท่ี 4 (2547): 110. 
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ประเภทของพระโพธิสตัว์ในนิกายมหายาน มีหลายแนวความคดิตามแตล่ะยคุสมยั  
โดยในยคุต้นๆ แบง่ตามระยะเวลาในการบําเพ็ญบารมี ตอ่มาแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ คฤหสัถ์
โพธิสตัว์และบรรพชิตโพธิสตัว์ นอกจากนีย้งัแบ่งออกเป็นพระโพธิสตัว์ในฐานะบุคลาธิษฐานของ
คณุธรรมต่างๆ ทําให้พระโพธิสตัว์มีฐานะเป็นเทพเจ้าองค์สําคญัท่ีคอยช่วยเหลือมวลมนษุย์ และ
ติดต่อกับโลกมนุษย์ ทําให้มีพระโพธิสตัว์ประเภทนีจํ้านวนมาก เช่น พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร 
พระโพธิสตัว์มญัชศูรี พระโพธิสตัว์ตารา เป็นต้น 

แนวความคดิเก่ียวกับพระพุทธเจ้า 
ในนิกายมหายานมีความเช่ือวา่มีพระพทุธเจ้ามีจํานวนมากมายมากกวา่เม็ดทรายใน 

แม่นํา้คงคา ความเช่ือดงักล่าวนีถู้กกล่าวถึงในคมัภีร์มหายานหลายเล่มด้วยกัน โดยเช่ือว่าใน
จกัรวาลอนัเวิง้ว้างนีมี้โลกธาตท่ีุมีพระพทุธเจ้าอบุตัิแสดงพระสทัธรรมเทศนาอยู่ทัว่ไปนบัประมาณ
มิได้ ทัง้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เช่น ปัจจุบนัโลกธาตขุองเราว่างจากพระพทุธเจ้ามา 2,000 
กวา่ปีแล้ว แตใ่นขณะนี ้ณ โลกธาตอ่ืุนๆ ก็มีพระพทุธเจ้าพระองค์อ่ืนๆ ทรงดํารงพระชนม์และอยู่สัง่
สอนสตัว์โลก14   

ในคมัภีร์ลลติวิสตระ ได้กลา่วถึงพระตถาคต 7 องค์สดุท้าย เรียกวา่ สปัตมานษิุพทุธ 
 (พระพุทธเจ้าในกายมนุษย์ทัง้ 7 องค์) คือ วิปัสสี สิกขี เวสสภู กกุสนัธะ โกนาคม กัสปะ และ    
โคตมะ บางครัง้ได้เพิ่มพระทีปังกรและพระรัตนครรภ์เข้ามา ทําให้กลุม่นีมี้ทัง้หมด 9 องค์15  

นอกจากนี ้ยงัถือวา่พระพทุธเจ้าหรือพระตถาคต มิได้สถิตอยูใ่นโลกนีเ้ลย แตส่ถิตอยู ่
บนสวรรค์ท่ีเรียกกนัว่า พทุธเกษตร พระพทุธเจ้าตา่งๆ เหลา่นี ้เรียกว่า พระธยานิพทุธ มี 5 องค์คือ 
พระอกัโษภยะ พระไวโรจนะ พระรัตนสมัภวะ พระอมิตาภะ และพระอโมฆสิทธิ ซึ่งความเช่ือใน
เร่ืองของพระชินพทุธหรือพระธยานิพทุธมีมานานแล้ว โดยปรากฏอยูใ่นคําสอนและคมัภีร์มหายาน
ชัน้หลงั ในพระสตูรมหายาน เช่น มหาไวโรจนสตูร ได้อธิบายถึงพระศากยมนีุในรูปของพลงัอํานาจ
แห่งสากลจกัรวาล และเรียกอํานาจธรรมนัน้วา่ ไวโรจนะ ซึง่แปลวา่แสงสวา่งอนัไมจํ่ากดั รัศมีธรรม 
 
 

                                                            
14 เสถียร โพธินนัทะ, ปรัชญามหายาน (พระนคร : สภาการศกึษามหามกฎุราช 

วิทยาลยั, 2511), 17-18. 
15 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : their history,  

iconography and progressive evolution through the Northern Buddhist countries 
(Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, c1962), 10. 
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นีส้ามารถแผซ่า่นไปได้รอบทิศ ปรากฏเป็นพระชินพทุธองค์ท่ีสถิตตามทิศหลกัๆ16 
ยกยอ่งให้พระพทุธเจ้าอยูเ่หนือมนษุย์และเหนือธรรมชาต ิยกยอ่งวา่พระพทุธเจ้าเป็น 

พระราชาของโลก (โลกตุตระ) มีความบริสทุธ์ิทัง้ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการมีอยู่และพลงัอํานาจ
ท่ีไมส่ิน้สดุ17 เช่ือวา่พระพทุธเจ้าท่ีเป็นมนษุย์นัน้เป็นเพียงนิรมาณกาย การปรินิพพานของพระพทุธ
องค์เป็นเพียงมายาภาพของการสิน้สดุในโลกนี ้แตใ่นโลกธาตอ่ืุนๆ พระพทุธองค์ยงัคงดํารงอยู่ ยงั
ไมนิ่พพาน โลกธาตอ่ืุนท่ีพระพทุธองค์กลบัคืนไปอยูน่ัน้เรียกวา่ พทุธเกษตร ในคมัภีร์ของทางนิกาย
มหายานบางครัง้กลา่วถึงจํานวนพทุธเกษตรท่ีมีมากมายนบัไมถ้่วน และกว้างใหญ่พิสดารเป็น 
อย่างมาก พทุธเกษตรหนึ่งก็จะมีพระพทุธเจ้าพระองค์หนึ่งสถิตปกครองดแูลอยู่ พร้อมกบับรรดา
พระโพธิสตัว์ทัง้หลาย18  

คตติรีกาย 
นิกายมหายานในชัน้แรกมีทรรศนะตรงกบันิกายเถรวาทท่ีเช่ือวา่พระพทุธเจ้าทรงมี 

กายเพียง 2 กาย คือ ธรรมกายและนิรมาณกาย นิกายมหายานได้สร้างลทัธิตรีกายขึน้ด้วยวิธีการ
เพิ่มกายเข้าไปอีกหนึง่กาย คือ สมัโภคกาย19 ทําให้พระพทุธเจ้ามีกายทัง้หมด 3 กาย คือ ธรรมกาย 
สมัโภคกาย และนิรมาณกาย รวมเรียกทัง้หมดว่า ตรีกาย แนวคิดเร่ืองตรีกายถือว่าเป็นหลกัคํา
สอนร่วมกนัของทกุๆ นิกายท่ีอยู่ในนิกายมหายาน พระสตูรของนิกายตา่งๆ ท่ีอยู่ในนิกายมหายาน 
มกัแสดงไว้เสมอวา่พระพทุธเจ้ามี 3 กาย ประกอบด้วยธรรมกาย (ปรมตัถภาวะ) หมายถึง ร่างกาย
ท่ีเป็นธรรมชาต ิกายอนัเกิดจากธรรม เป็นฐานะสงูสดุมีสภาวะเป็นอมตะ ไม่มีรูปร่าง ไม่อาจรับรู้ได้
ด้วยประสาทสมัผสั ไม่มีเบือ้งต้นและท่ีสุด ไม่มีจุดกําเนิดและผู้สร้าง ดํารงอยู่ได้ด้วยตนเอง แม้
จกัรวาลจะวา่งเปลา่ปราศจากทกุสิง่ แตธ่รรมกายจะยงัคงดํารงอยูไ่มมี่ท่ีสิน้สดุ คือ พระอาทิพทุธ 
 
 
 

                                                            
16 สมุาลี มหณรงค์ชยั, พระชนิพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรูปกาย 

ทพิย์ตามคตขิองมหายานและวัชรยาน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2552), 3- 5. 
17 Béguin, Buddhist Art : An Historical and Cultural Journey, 16. 
18 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, “ของชิน้เอกในพพิิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ: พระโพธิสตัว์ 

อวโลกิเตศวรเปลง่รัศมี,”: 108. 
19 เสถียร โพธินนัทะ, ปรัชญามหายาน (พระนคร : สภาการศกึษามหามกฎุราช 

วิทยาลยั, 2511), 16. 
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สมัโภคกาย (กายทิพย์) หมายถึง กายท่ีแท้จริงหรือกายทิพย์ของพระพทุธเจ้า รุ่งโรจน์ 
และเป็นนิรันดร์ กายนีจ้ะไม่มีการแตกดบั เป็นกายท่ีพระพทุธเจ้าใช้เสวยสขุอยู่ในสวรรค์ ท่ีเรียกว่า
สขุาวดีพทุธเกษตร คือ พระธยานิพทุธทัง้ 5 กายนีส้ามารถท่ีจะแสดงตนให้ปรากฏแก่พระโพธิสตัว์
ได้ สามารถท่ีจะรับทราบคําสวดสรรเสริญและอ้อนวอนจากผู้ ท่ีเล่ือมใส 

นิรมาณกาย (รูปกาย) หมายถึง ร่างกายท่ีมีการเปล่ียนแปลง ปรากฏอยูใ่นโลกเพ่ือ 
สอนและปลดปล่อยผู้ อ่ืน เป็นกายของพระพทุธเจ้าท่ียงัตกอยู่ในสภาวะของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
เหมือนมนษุย์ธรรมดาทัว่ไป เช่น พระพทุธเจ้าศากยมนีุท่ีถือเป็นพระมานษิุพทุธท่ีลงมาสัง่สอนสตัว์
โลกด้วยกายอยา่งมนษุย์ธรรมดาทัว่ไป  กายทัง้ 3 นี ้มีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัทัง้สิน้ แตกตา่ง
กนัเพียงสภาวะแห่งการแสดงออกเท่านัน้20  
 
พระสูตร/ คัมภร์ีสาํคัญในนิกายมหายาน 

คมัภีร์ในนิกายมหายานเขียนเป็นภาษาสนัสกฤต เรียกวา่ พระสตูร หมายถึงหลกัการ 
หรือแนวคําสอน เขียนเป็นร้อยแก้วสลบักบัร้อยกรอง ซึง่เรียกว่าคาถา มีจํานวนมากถึง 100 หน้า 
หาช่ือผู้แตง่ท่ีแท้จริงไมค่อ่ยได้ พระสตูรฝ่ายมหายานมกัจะมุง่เน้นปาฏิหาริย์ ชีใ้ห้เห็นถึงพลานภุาพ
ทางจิตหรืออิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ตลอดเวลา มีความเช่ือว่าพระสตูรแต่ละพระสตูรมี พลานภุาพและ
ปาฏิหาริย์ในตวัมนัเอง ท่ีจะรักษาโรคภยัไข้เจ็บ หรือประสบความสําเร็จตามท่ีผู้ศรัทธามุ่งหวงัไว้21 
และเช่ือกนัว่านาคารชนุเป็นผู้ รวบรวมพระสตูรตา่งๆ ของมหายานเอาไว้ พระสตูรสําคญัของฝ่าย
มหายาน เช่น 

ปรัชญาปารมิตาสูตร จดัวา่เป็นพระสตูรดัง้เดมิท่ีสดุ กบัทัง้เป็นมลูฐานทฤษฎีอนัวา่ 
ด้วยศูนยตา และเป็นพระสูตรท่ีสําคัญท่ีสุดในพระสูตรท่ีเน้นหลักปรัชญาของนิกายมหายาน 
เนือ้หาในพระสตูรจะกลา่วถึงบารมีธรรม 6 ประการและ 10 ประการของพระโพธิสตัว์ และกลา่วถึง
ว่าปัญญาบารมีสําคญัท่ีสดุ เน่ืองจากปัญญาจะนําไปสูก่ารหยัง่รู้ท่ีเรียกว่า ศนูยตา เป็นสภาวะอนั
แท้จริงของรูปธรรมทัง้ปวง ความจริงแท้ของโลกมีลกัษณะเป็นอนิจจภาวะเป็นมายา22 
 
 

                                                            
20 พทุธรักษ์ ปราบนอก, “เอกสารประกอบการสอน วิชา 419321 พทุธศาสนา 

มหายาน”, 93–94. 
21 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 27. 
22 เร่ืองเดยีวกัน, 32. 
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กรัณฑวยุหสูตร มีช่ือเดมิวา่ อวโลกิเตศวร คณุกรัณฑวยหุสตูร มีความหมายวา่ การ 
พรรณนาคณุของพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร เนือ้หากล่าวถึงการสรรเสริญคณุของพระโพธิสตัว์อว
โลกิเตศวร คือพระโพธิสตัว์ผู้ปฏิเสธการบรรลพุระอรหนัต์และนิพพาน จนกว่าจะสามารถช่วยสตัว์
โลกให้พ้นทกุข์เสียก่อน 

สัทธรรมปุณฑริกสูตร สนันิษฐานวา่แตง่ขึน้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 7 เป็นพระสตูรท่ี 
บ่งชีอ้ย่างเด่นชัดถึงหลักคําสอนและหลักปฏิบัติของนิกายมหายานท่ีแตกต่างไปจากเถรวาท 
จดัเป็นพระสตูรหลกัของนิกายสขุาวดีในจีนและของนิกายนิจิเรนในญ่ีปุ่ น ตามเนือ้หาของพระสตูร
ได้กลา่วถึงพระพทุธเจ้าในฐานะท่ีอยู่เหนือมนษุย์ พระองค์อยู่เหนือเทพเจ้าและสภาวะของปรมตัถ์
ทัง้ปวง แต่เน่ืองจากว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุต่อสรรพสตัว์ จึงยงัใช้ชีวิตโปรดสตัว์ให้
พ้นทกุข์ไปจนหมดก่อน โดยพระองค์จะประทบัเทศนาตลอดเวลาท่ียอดเขาคชิกฎู 

คันธวยุหสูตร พระสตูรนีแ้สดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระโพธิสตัว์มญัชศูรีท่ีเท่า 
เทียบกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผู้ ใดท่ีต้องการจะบรรลุสัมมาสัมพุทธะ ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากพระโพธิสตัว์มญัชศูรีก่อน23  
 
พุทธศาสนามหายานนิกายตนัตระ 

ตามความเช่ือของชาวพทุธตนัตระ เช่ือวา่ลทัธินีถื้อกําเนิดมาตัง้แตส่มยัพทุธกาลแล้ว  
โดยคําสัง่สอนของพระพทุธเจ้า เช่ือว่าพระศากยมนีุได้จดัให้มีการประชมุขึน้ท่ีเมืองศรีธานยกฏกะ 
และทรงสัง่สอนเก่ียวกับทางลีล้บัทางลดัหรือเรียกว่ามนัตรยาน ดงัท่ีพระองค์เคยสัง่สอนวิถีทาง
ให้แก่นิกายมหายานมาก่อนท่ีเขาคิชกูฎ คติความเช่ือดังกล่าวนีไ้ด้ รับการยืนยันโดยนัก
ประวตัิศาสตร์ชาวทิเบตและนกัปราชญ์ชาวอินเดีย ก็เห็นคล้อยว่าพระพทุธเจ้าได้สอนหลกัปฏิบตัิ
แบบตันตระ  มนตร์  มุทรา  และธารณี  ให้แก่พุทธศาสนิกชนด้วย  และจากหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตร์ นกัปราชญ์ทัว่ไปยอมรับวา่พทุธตนัตระเร่ิมปรากฏขึน้ในราวพทุธศตวรรษท่ี 12 นีเ้อง 
เน่ืองจากผลงานด้านวรรณกรรมของพทุธตนัตระเร่ิมปรากฏขึน้ในช่วงนี ้แตน่กัปราชญ์อินเดียได้สืบ
อายุของพุทธตนัตระไปถึงสมยัของไมเตรยนาถและอสงัคะ ซึ่งอสงัคะอ้างว่าตนได้ขึน้ไปเฝ้าพระ
โพธิสตัว์เมตไตรยะบนสวรรค์ชัน้ดสุิต และพระโพธิสตัว์เมตไตรยะได้สัง่สอนแนวทางลดั คือ พทุธ
ตนัตระให้ตน24  

                                                            
23 อภิชยั โพธ์ิประสทิธ์ิศาสต์, พระพุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพ์ 

แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 176-177. 
24 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 7-8. 



 
 

18 
 

พทุธศาสนานิกายตนัตระเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมากในสมยัปาละ มีศนูย์กลางอยู ่
บริเวณแคว้นเบงกอล รวมถึงท่ีนาลนัทา และได้รับการอปุถมัภ์โดยกษัตริย์ในราชวงศ์ปาละแทบทกุ
พระองค์ ดงัท่ีมีหลกัฐานปรากฏ เช่นในสมยัพระเจ้าเทวปาละ ราชวงศ์ปาละ ได้ทรงถวายหมูบ้่าน 5  
แห่งสําหรับทําประโยชน์เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายของนาลนัทา25 แสดงให้เห็นว่าในช่วงนีน้าลนัทาก็ยงัคง
เป็นศนูย์กลางทางการศกึษาพระพทุธศาสนานิกายมหายานท่ียิ่งใหญ่อยู่เช่นเดิม นบัตัง้แตใ่นสมยั
คปุตะเป็นต้นมา จนถึงสมยัปาละนี ้มีพระสตูรท่ีสําคญัในนิกายมหายานคือสทัธรรมปณุฑริกสตูร
เป็นพระคัมภีร์สําคัญ และมีการศึกษาศาสตร์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง26 ได้มีการขุดค้นทาง
โบราณคดีท่ีนาลนัทาและได้พบประตมิากรรมของตารา เทพีในนิกายวชัรยานเป็นจํานวนมาก และ
ท่ีนาลนัทายงัได้รับคนท่ีเข้ามาศกึษาจากท่ีอ่ืนๆ ด้วย เช่น เนปาลหรือบริเวณสมุาตรา 

ท่ีรัฐโอริสสา ทางภาคตะวนัออกของอินเดีย ได้พบวา่มียอดเขาท่ีเป็นโบราณสถาน 
เน่ืองในพทุธศาสนานิกายตนัตระ 3 แห่ง คือ ลลิตาคีรี อทุยัคีรี และรัตนคีรี ซึง่ตัง้อยู่ไม่ไกลกนัมาก
นกั ท่ีอทุยัคีรีได้พบโบราณสถานท่ีเป็นวิหารในพทุธศาสนานิกายมหายานและนิกายตนัตระ มีแผ่น
หินจารึกช่ือว่า มธัวปรุะมหาวิหาร ซึ่งเป็นวดัของพุทธศาสนานิกายมหายานและนิกายตนัตระท่ี
เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงพทุธศตวรรษท่ี 17 นอกจากนีย้งัได้พบแผ่นหินจารึกคาถาของเทพในนิกาย
ตนัตระและรูปปัน้พระโพธิสตัว์ด้วย และท่ีรัตนคีรี (ภาพท่ี 2) ได้พบรูปปัน้พระอวโลกิเตศวร เทพี
เพศหญิง และรูปพระโพธิสตัว์ประทบันัง่ห้อยพระบาทขวา เป็นต้น27  

รวมถึงท่ีเมืองสริปรุะ (Sirpur) แคว้นโอริสสา จากการขดุค้นทางโบราณคดีได้พบ 
ประตมิากรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบันิกายตนัตระอยูห่ลายชิน้ด้วยกนั เช่น พระโพธิสตัว์ปัทมปาณี พระ 
โพธิสตัว์มญัชศูรี พระโพธิสตัว์ตารา และพระโพธิสตัว์วชัรปาณี ประตมิากรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบันิกาย 
ตนัตระอยูห่ลายชิน้ด้วยกนั เช่น พระโพธิสตัว์ปัทมปาณี พระโพธิสตัว์มญัชศูรี พระโพธิสตัว์ตารา  
 

                                                            
25 ผาสขุ อินทราวธุ, “ร่องรอยวฒันธรรมอินเดียในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้,” ใน 

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ฉบับคู่มือครูสังคมศึกษา, สว่าง เลิศฤทธ์ิ, 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2545), 163. 

26 กําจร สนุพงษ์ศรี, ประวัตศิาสตร์ศิลปะอนิเดยี (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์แห่ง 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553), 243. 

27 ลกัษณา จีระจนัทร์, ตามรอยพระพุทธเจ้า, พิมพ์ครัง้ท่ี 6 (กรุงเทพฯ : แพรว 
สํานกัพิมพ์, 2550), 186-189. 
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ความเช่ือในพุทธศาสนานิกายตนัตระ  
นิกายตนัตระมีความเช่ือท่ีสําคญั ดงันี ้29 
1. ถือวา่มีพระอาทิพทุธ คือ พระพทุธเจ้าซึง่เป็นประธานในสากลโลก เป็นพระผู้ 

เกิดเอง (สวยมัภ)ู เป็นผู้สร้างสรรพสิง่ พระศากยมนีุเป็นภาคหนึง่ของพระอาทิพทุธท่ีแบง่ภาคลงมา  
2. นบัถือพระธยานิพทุธทัง้ 5 โดยมีการนบัถือมากเป็นพิเศษ ได้แก่ พระไวโรจนะ 

พระอกัโษภยะ พระอโมฆสิทธิ พระอมิตาภะ และพระรัตนสมัภวะ ซึ่งเป็นพระธยานิพุทธประจํา
ขนัธ์ทัง้ 5 คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 

3. พระโพธิสตัว์สามารถมีปางดรุ้าย ปางโกรธ และปางสงบ เช่นเดียวกบัเทพเจ้า 
ของฮินด ูซึง่ลกัษณะท่ีดรุ้ายของพระโพธิสตัว์เป็นเพียงมายาท่ีพระองค์เนรมิตขึน้เพ่ือปราบมาร  

4. บญัญตัใิห้มีมนตร์เรียกวา่ ธารณี ประจําองค์พระพทุธเจ้าและพระโพธิสตัว์  
ซึง่มนตร์นัน้เช่ือวา่จะมีอานภุาพท่ีขลงัมาก 

5. บญัญตัมิทุรา คือ เคร่ืองหมายตา่งๆ เช่น เม่ือนกึถึงพระโพธิสตัว์องค์ใดองค์ 
หนึง่ ก็ยอ่มทํามทุราตามปางของพระโพธิสตัว์องค์นัน้ 

6. บญัญตัมิณฑลบชูา เช่น จะทําพิธีใดพิธีหนึง่ บชูาพระโพธิสตัว์พระองค์ใด 
พระองค์หนึง่ จะต้องมีเคร่ืองบชูาเท่านัน้เท่านี ้จะต้องจดัพิธีด้วยอปุกรณ์อยา่งนัน้อยา่งนี ้เป็นต้น 
 
นิกายย่อยของพุทธศาสนานิกายตนัตระ 

นิกายตนัตระยงัคงยดึหลกัปรัชญาของมหายานเป็นพืน้ฐานอยู ่แตไ่ด้เพิ่มแนวคดิ 
ใหม่ๆ เข้ามาหลายประการ เช่น ปรับเปล่ียนปรัชญาตรีกายหรือพทุธภาวะ 3 ให้เป็นพทุธภาวะ 4 
โดยเพิ่มเตมิศนูยตาภาวะเข้าไป พทุธศาสนานิกายตนัตระสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 แนวความคิด 
ดงันี ้

1.นิกายวัชรยาน ได้พฒันาคําสอนเป็นระบบตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 12 โดยผสมผสาน 
กับคําสอนเดิม ถือว่าเป็นปรัชญาท่ีสําคญัท่ีสุด เน้นการสอนเร่ืองอภินิหาร เวทมนตร์คาถาและ
อํานาจเหนือธรรมชาต ิและยงัได้มีการบชูาศกัตใินพทุธศาสนาเป็นครัง้แรกด้วย มีการบชูาพทุธเทพ 
พทุธเทพีต่างๆ ขึน้มากมาย เน้นหนกัในการนบัถือพระอาทิพทุธ พระธยานิพทุธ และพระโพธิสตัว์
ต่างๆ มากขึน้ และยังได้มีการจัดลําดับและจัดกลุ่มเทพและเทพีท่ีเพิ่มจํานวนมากขึน้ให้เป็น
ระเบียบ (จะขอกลา่วถึงในรายละเอียดตอ่ไป) 
 

                                                            
29 อภิชยั โพธ์ิประสทิธ์ิศาสต์, พระพุทธศาสนามหายาน, 167-169. 
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2. นิกายมันตรยาน เกิดขึน้ในพทุธศตวรรษท่ี 9–10 ผู้ ก่อตัง้ปรัชญานี ้คือ นาคารชนุ 
เน้นการท่องมนต์หรือภาวนาให้จิตใจสงบ และเพิ่มเติมการใช้เวทมนต์คาถาต่างๆ อย่างมากมาย 
เพ่ือให้รอดพ้นจากอํานาจของกิเลส ช่วยให้การแสวงหาพระโพธิญาณง่ายขึน้ มีการใช้ส่ือต่างๆ 
ช่วย เช่น ธารณี มณฑล มทุรา เป็นต้น และปรัชญานีไ้ด้แพร่หลายในประเทศอ่ืนๆ ด้วย  เช่น ทิเบต 
เนปาล ญ่ีปุ่ น จีน และในตะวนัออกไกล 

3.นิกายสหชัยาน หรือสหจยาน มีหลกัความเช่ือวา่ สงัสารวฎัและนิพพานนัน้มีอยูใ่น 
ดวงจิตเดียวกนัอยู่ก่อนแล้ว และเกิดมาพร้อมกนัในดวงจิตนัน้ๆ แล้ว สภาวะเช่นนีไ้ม่ใช่สิ่งท่ีมีอยู่
หรือไม่มีอยู่ มนัเป็นภาวะท่ีปรากฏอยู่เช่นนัน้ แตจิ่ตของเราเองเป็นตวัการท่ีมองเห็นว่าสิ่งทัง้หลาย
แตกตา่งกนัไปเอง 

4.นิกายกาลจักรยาน หมายถึง วงล้อแห่งเวลา พฒันามาจากปรัชญาสหชัยาน ให้ 
ความสําคญักบัเวทมนตร์คาถา แตเ่น้นความสําคญัของสภาวะแห่งปัญญา+อปุายะ หรือความรู้+
ความฉลาด (ตวัแทนของมหาปัญญาและมหากรุณา) ซึ่งฝ่ายมหายานถือว่าเป็นคุณธรรมท่ีจะ
นําไปสู่การตรัสรู้ธรรม เป็นพฒันาการยุคสดุท้ายของพุทธศาสนานิกายตนัตระ โดยประสาน
ความคดิท่ีแตกแยกกนัและเน้นเร่ืองโหราศาสตร์30  

พทุธศาสนาลทัธิตนัตระแพร่หลายอยูใ่นอินเดียในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12 – 17 ชาว 
พทุธนัน้ยุคนัน้ให้ความสําคญักบัเวทมนต์ คาถา และพิธีกรรมต่างๆ มากจนเกินไป อีกทัง้ยงัต้อง
ต่อสู้กับศาสนาฮินดูท่ีมีอยู่ในช่วงนัน้ และยงัต้องต่อสู้กับพวกมุสลิมอีกด้วย ในท่ีสุดพุทธศาสนา
ลทัธิตนัตระจงึได้สญูหายไปจากอินเดียในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 แตก่ลบัไปเจริญรุ่งเรืองอยู่บริเวณ
เนปาลและทิเบตแทน31 
 
พุทธศาสนาตนัตระนิกายวัชรยาน 

คําวา่ วชัรยาน หมายถึง พาหนะหรือยานท่ีจะนําพาไปถึงนิรวาณโดยผา่นส่ือกลาง 
ของวชัระ ซึง่เป็นอีกช่ือหนึง่ของศนูยะ ท่ีเรียกเช่นนีเ้น่ืองจากวชัระเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถทําลายได้ ไม่
สามารถตดัได้ และไม่สามารถเผาได้32 จึงมีความแข็งแกร่ง ไม่มีสิ่งใดสามารถทําลายลงได้ นิกาย
วชัรยานได้พฒันาคําสอนเป็นระบบมาตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 12 โดยผสมผสานกบัคําสอนเดิม ถือ

                                                            
30 สชุาต ิหงษา, ประวัตศิาสตร์พระพุทธศาสนา : ลาํดบัเหตุการณ์ พุทธสถาน 

คัมภร์ีและนักปราชญ์ที่สาํคัญ (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550), 63. 
31 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 14. 
32 Bhattacharyya, The Indian Buddhist iconography, xxii. 
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ได้ว่าเป็นนิกายท่ีสําคญัท่ีสดุ จัดเป็นนิกายของพุทธศาสนานิกายตนัตระนิกายแรกท่ีผลิตคมัภีร์
ตนัตระขึน้ และได้เพิ่มเติมคติใหม่ๆ เข้าไปมากมาย นิกายวชัรยานได้พัฒนาระบบปรัชญาของ
ตนเองขึน้โดยแก้ไขดดัแปลงลทัธิวิชญาณวาทและลทัธิมาธยมิกะให้เข้ากับทศันะของโลกของตน 
นิกายวชัรยานให้ความสําคญักบัเวทมนต์คาถา แตเ่น้นหนกัด้านการนบัถือพระอาทิพทุธ พระธยา
นิพุทธ และพระโพธิสัตว์ต่างๆ มากขึน้ และนิกายนีย้ังได้จัดลําดับและจัดกลุ่มเทพ เทพีท่ีเพิ่ม
จํานวนมากขึน้ให้เป็นระเบียบมากขึน้ด้วย   
      
ความเช่ือในนิกายวัชรยาน 

ในทางปรัชญานัน้ นิกายวชัรยานถือวา่อวิชชาเป็นต้นเหตทํุาให้คนเรามองเห็นโลก 
แตกต่างกนัออกไป ซึง่แท้จริงแล้วสภาวะของโลกมีอย่างเดียวคือสิ่งท่ีเราเรียกว่า ปรมตัถ์ โดยธาตุ
แท้แล้ว ตวัเราเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันกับปรมตัถ์ หรือว่าปรมตัถ์อยู่ในตวัเรา ผู้ปฏิบตัิสมาธิและ
วิปัสสนาจะทราบว่า ตวัเองถกูครอบด้วยอวิชชาและสามารถทําลายสิ่งเหล่านีใ้ห้หมดไป แล้วก้าว
เข้าสู่สภาพอนัแท้จริงของตวัเอง ซึ่งคล้ายกับหลกัปรัชญาของนิกายโยคาจาร อีกทัง้ยังยอมรับ
ความว่างเปล่าของสิ่งทัง้ปวง แต่ยืนยนัว่าในทนัทีท่ีเราได้ยอมรับนบัถือความว่างเปล่าเต็มท่ีแล้ว 
โลกแห่งปรากฎการณ์ก็จะไม่ถกูดหูมิ่น เพราะโลกแห่งปรากฎการณ์เป็นเอกลกัษณ์ท่ีเป็นพืน้ฐาน
กบัศนูยตาสากลเอง33       

นิกายวชัรยานถือวา่สามารถบรรลหุรือตรัสรู้ได้ในชีวิตเดียว แตล่ะบคุคลมีการช่วย 
เหลือหรือพึ่งพากันท่ีมีความหมายแตกต่างกันตามวิวฒันาการทางจิตใจ มีวิธีในการทําสมาธิท่ี
ตา่งกนัและการปฏิบตัิโยคะควบคูไ่ปกบัการบําเพ็ญเพียรอย่างเข้มงวด คําสอนใหม่ๆ บางสว่นของ
นิกายวชัรยานค่อนข้างลึกลบั และแสดงให้เห็นว่าถูกต้องโดยอ้างอิงถึงหลกัคําสอนบางประการ
ของพระพุทธเจ้า ซึ่งวิธีการลกัษณะนีนิ้กายมหายานได้เคยนํามาใช้แล้วกบัหลกัคําสอนในนิกาย
ของตน และเพ่ือเพิ่มความแพร่หลายของนิกาย หลกัคําสอนทัง้หลาย การปฏิบตั ิพิธีกรรม และการ
ฝึกท่ีจะสามารถดงึดดูใจผู้คนได้ นิกายวชัรยานจงึนําหลกัคําสอนของมนัตรยาน (หรือตนัตระ) รวม
ไปถึง มนตร์ มณฑล มทุรา เทพและเทพีตา่งๆ มารวมไว้ในนิกายของตน34  

นอกจากนี ้นิกายวชัรยานยงัได้มีการเพิ่มคตแิบบใหม่ๆ  ท่ีคอ่นข้างแตกตา่งไปจาก 
นิกายมหายาน เข้ามาในหลายประการด้วยกนั ดงันี ้

                                                            
33 จํานงค์ ทองประเสริฐ, แปล, บ่อเกิดลัทธิประเทศอนิเดยี (พระนคร : ราช 

บณัฑิตยสถาน, 2512-2513), 361. 
34 Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconograph, 14. 
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คตมิหาสุข หรือความสขุชัว่นิรันดร์ หมายถึงการรวมกนัระหวา่งความกรุณาและ 
ปัญญา (ศนูยตา) ซึ่งนําไปสู่นิพพานหรือมหาสขุ หมายความถึงการรวมกนัระหว่างปัญญาและ
วิธีการเข้าใจความว่างเปล่าของจกัรวาล ถือว่าเป็นปัญญาท่ีสูงสดุ ความว่างเปล่าเปรียบได้กับ
องค์ประกอบของเพศหญิง และความเข้าใจในการบรรลุหรือตรัสรู้ (อุปยะ) เปรียบได้กับ
องค์ประกอบของเพศชาย เม่ือเกิดการรวมกนัระหว่างเพศชายและเพศหญิงจึงเกิดเป็นความสขุขัน้
สงูสดุหรือมหาสขุ35 ลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระโพธิสตัว์หรือเทพในนิกายวชัรยาน จึงมกั
แสดงออกในรูปของการกอดรัดกนัระหวา่งเทพเพศชายและศกัต ิโดยเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นวา่ 
ผู้ปฏิบตัิได้สมัผสักบัรสแห่งธรรมมะ หรือเพ่ือให้เห็นว่าการบรรลมุรรคผลก็เป็นสิ่งท่ีทกุคนมีโอกาส
สมัผสัด้วยตนเอง 

ทฤษฎีธยานิพุทธทัง้ 5 นิกายวชัรยานเช่ือวา่ธยานิพทุธทัง้ 5 องค์ คือ พระอโมฆสทิธิ  
พระไวโรจนะ พระรัตนสมัภวะ พระอมิตาภะ ประทับอยู่ในขนัธ์ 5 คือ รูปเวทนา สญัญา สงัขาร 
และวิญญาณ ครอบครัวของธยานิพทุธทัง้ 5 นัน้จะถือกําเนิดในเวลาท่ีโลกต้องการ ประกอบด้วย 
พระ ธยานิโพธิสตัว์ทัง้ 5 องค์ และพระมานษิุพทุธ ถือว่าพระอาทิพทุธเป็นพระพทุธเจ้าองค์สงูสดุ
ผู้สร้างโลก พระอาทิพทุธเกิดขึน้ด้วยตวัเอง พระองค์ทรงบนัดาลให้เกิดมีพระธยานิพทุธทัง้ 5 องค์
ขึน้ และพระธยานิพทุธยงับนัดาลให้มีพระมานษิุพทุธลงมาตรัสรู้ในโลกมนษุย์   

ในการอธิบายเร่ืองราวเก่ียวกบัสรวงสวรรค์อนัเป็นท่ีประทบัของพระพทุธเจ้าและ 
พระโพธิสตัว์ตา่งๆ นัน้ นิกายวชัรยานก็มีแนวคดิเช่นเดียวกบันิกายมหายานโดยทัว่ไป โดยจะแบง่ท่ี
ประทบั (มณฑล) ออกเป็นเขตเท่าๆ กัน พระธยานิพทุธแต่ละองค์ประทบัเป็นประธานของแต่ละ
เขต เพ่ือท่ีจะช่วยขนปวงสตัว์ไปสู่องค์พระอาทิพทุธซึ่งประทบัตรงกลางสวรรค์ เพ่ือคอยต้อนรับผู้
เข้าถึงนิพพาน และถือวา่เป็นการหลดุพ้นจากกองทกุข์อยา่งแท้จริง 

การบูชาศักต ิเทพ เทพี เกิดมีการบชูาศกัตใินพระพทุธศาสนาเป็นครัง้แรก มีการ 
บชูาพทุธเทพ พทุธเทพี ซึง่ได้ถือกําเนิดขึน้มาอีกมากมาย 

ความเช่ือเร่ืองพระโพธิสัตว์ คตคิวามเช่ือในเร่ืองพระโพธิสตัว์เดมิของนิกาย 
มหายานเปล่ียนแปลงไป แต่เดิมพระโพธิสตัว์จะต้องสละโลก สละครอบครัวและความสขุส่วนตวั
เพ่ือช่วยเหลือสตัว์โลก และจะประพฤติชัว่ไม่ได้เป็นอนัขาด จะเสพของมนึเมาหรือยุ่งเก่ียวกบัสตรี
เพศไม่ได้ แต่สําหรับนิกายวัชรยานลักษณะต่างๆ เหล่านีข้องพระโพธิสัตว์ได้เปล่ียนแปลงไป 
กลายเป็นว่าไม่มีอะไรในโลกนีท่ี้พระโพธิสตัว์จะทําไม่ได้ หากจะต้องประกอบกิจอันชาวโลก 

                                                            
35 Béguin, Buddhist Art : An Historical and Cultural Journey , 18. 
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ประกอบแล้วจะทําให้ตกต่ําหนกั ย่อมเป็นกิจกรรมท่ีพระโพธิสตัว์จะต้องประกอบเพ่ือเป็นหนทาง
นําไปสูค่วามหลดุพ้น36 
 
หลักคาํสอนของนิกายวัชรยาน 

มีหลกัสําคญั 6 ประการ คือ37 
1. ความสาํคัญของคุรุ 

ในนิกายวชัรยาน ครุุหรือบรมครู ผู้ ทําการสอนในนิกายวชัรยานได้รับการยกยอ่ง 
เทียบเท่าพทุธเจ้าเป็นสคุตะ เป็นธรรมกายผู้ มีอํานาจประสาทความหลดุพ้นให้แก่ศิษย์ทัง้ปวงได้ 
ในวรรณกรรมตนัตระจะยกย่องบูชาครูและยกไว้ในระดบัสงูสดุ เพราะครูจะเป็นเป็นผู้ นําทางลกู
ศษิย์ให้ปฏิบตัติาม เพ่ือเป็นหนทางไปสูก่ารหลดุพ้น และจะได้บรรลสุทิธิในบัน้ปลาย 

2. กฎข้อบังคับสาํหรับสานุศิษย์ 
แบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ  

ขัน้ต้น คือ กริยาตนัตระ เป็นขัน้ท่ีเร่ิมฝึกฝนกายและจิต เช่น งดเว้นการเสพของ 
มึนเมา งดอาหารประเภทเนือ้สตัว์ (มงัสวิรัติ) รักษาพรหมจรรย์ บูชารูปเคารพของเทพต่างๆ และ
ฝึกฝนจิตไปด้วย 

ขัน้ท่ีสอง คือ จริยาตนัตระ เป็นการเร่ิมฝึกจิตทําสมาธิเบือ้งต้น บชูารูปเคารพของ 
เทพ เทพี รับฟังคําสัง่สอนของอาจารย์โดยตรง แล้วทําการทดลองจิตท่ีฝึกไว้ โดยการเสพสิ่งท่ี
เรียกวา่ตณัหาทัง้ปวง 

ขัน้ท่ีสาม คือ โยคะตนัตระ เป็นขัน้สงู คือทําสมาธิจิตขัน้สงู ซึง่อาจารย์จะใช้ 
อํานาจจิตของอาจารย์เข้าช่วย 

ขัน้สดุท้าย คือ อนตุตระโยคะตนัตระ เป็นขัน้ท่ีจิตใจถึงขัน้หลดุพ้นจากกิเลส 
ตณัหาทัง้ปวงแล้ว จะมีอิทธิฤทธ์ิและพละกําลงั มีอํานาจเหนือคนทัว่ไป เรียกวา่ เป็นสทิธะ (ผู้บรรลุ
มรรคผลหรือสทิธิ)  
 
 
 
 

                                                            
36 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน, 14. 
37 เร่ืองเดยีวกัน, 15-17. 
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1. มนตร์ 
มนตร์ ประกอบด้วยคําท่ีไมมี่ความหมาย มนตร์ของนิกายวชัรยานวิวฒันาการมา 

จากธารณีในวิทยาธรปิฎก ซึง่ธารณีเหลา่นีมี้มานานแล้วในพทุธศาสนา เช่ือว่าธารณีมนตร์มีความ
ขลงัมาก เม่ือกล่าวมนตร์บทใดบทหนึ่งซํา้ๆ กันแล้วจะได้สิ่งท่ีปรารถนาทัง้ทางโลกและทางธรรม 
(การหลดุพ้น) 

2. โพธิจติ 
เน่ืองจากจิตมนษุย์มีเกิดและดบัตดิตอ่กนัไปเร่ือยๆ ตามความเช่ือในคําสอนและ 

หลักของพุทธศาสนา การเกิดดับของจิตต่อกันนีจ้ะนําไปสู่ความตกต่ํา หรือการหลุดพ้นได้ 
ตามปกติธรรมชาติของจิตใจจะเต็มไปด้วยกิเลสตณัหา เพ่ือท่ีจะชําระจิตใจให้บริสทุธ์ิ เจ้าของจิต
นัน้ๆ จะต้องฝึกฝนและควบคุมจิตใจของตนเอง และเม่ือมีการชําระจิตให้บริสุทธ์ิแล้วจิตใจจะ
ยกระดบัสงูขึน้ 

3. อหงัการ 
คือ การรวมโพธิจิตเข้าเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัเทพท่ีตนบชูา และแทนท่ีจะบชูา 

วตัถุภายนอกก็บูชาตนเองแทน วิธีรวมหรือดดูกลืนเทพเจ้าไปในตนเอง กระทําได้โดยการปฏิบตัิ
โยคะ คือ การหลดุพ้นจากกิเลสทัง้ปวง 

4. อัทวยะ 
หรือเรียกวา่ คตมิหาสขุ คือการรวมกนัระหวา่งศนูยตา (ความวา่งเปลา่) หมายถึง 

การหยั่งรู้ถึงความจริงของโลก คือ รู้ว่าทุกสิ่งเปล่ียนแปลงได้ ไม่มีอะไรยั่งยืน กับความกรุณา 
หมายถึงความเมตตาสงสารและปรารถนาท่ีจะนําทาง และชีท้างให้มนษุย์และสตัว์โลกทัง้ปวงเดิน
ไปสู่ความหลดุพ้น การรวมกนัระหว่างศนูยตาและอทัวยะได้รับการเปรียบเทียบเป็นเทพและเทพี 
การรวมกนัของศนูยตาและกรุณาจงึปรากฏในรูปของเทพและเทพีท่ีกอดรัดกนั ดงันัน้ คตินิยมท่ีทํา
รูปเทพและเทพีกอดรัดกนัจึงมาจากคติปรัชญาของนิกายวชัรยานนีเ้อง และรูปแบบเทพและเทพีท่ี
กอดรัดกนั เรียกวา่ ยามล (ยคุนทัธะหรือยบัยมั) แปลวา่ คู ่  
 
การจัดแบ่งสกุลพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ในนิกายวัชรยาน 

เน่ืองจากจํานวนของพระโพธิสตัว์ในนิกายตนัตระได้มีจํานวนเพิ่มขึน้มากมาย ซึง่ 
ปรากฏหลกัฐานอยู่ในคมัภีร์ลทัธิตนัตระหลายเล่มด้วยกนั เช่น คมัภีร์มญัชูศรีมลูกลัป์ และคมัภีร์
ปรัชญาปารมิตา แต่ยงัไม่มีการจัดแบ่งสกุลต่างๆ ดงันัน้ ในนิกายวชัรยานจึงได้จัดแบ่งโดยการ
รวบรวมพระพทุธเจ้าและพระโพธิสตัว์ท่ีมีอยู่ในลทัธิตนัตระเข้าเป็นกลุ่ม โดยจดัแบ่งออกเป็นสกุล
และแตล่ะสกลุมีพระธยานิพทุธเป็นต้นตระกลู และตอ่มาได้เกิดคตกิารนบัถือเทพสงูสดุอีก คือ พระ
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อาทิพทุธ ซึ่งจดัเป็นเทพสงูสดุผู้ปรากฏขึน้ก่อนและเป็นตวัแทนของศนูยะ ซึ่งเป็นผู้ ให้กําเนิดพระ 
ธยานิพทุธทัง้ 5 องค์  

ในความเป็นจริงเทพและเทพีในนิกายวชัรยาน เป็นการปรากฏกายของศนูยะทัง้สิน้  
ไม่มีตวัตนจริงเป็นเพียงความว่างเปล่าเท่านัน้ ขัน้ตอนในการปรากฏกายของเทพและเทพี ศนูยะ
นัน้มี 4 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้แรก เร่ิมจากการระลกึถึงศนูยะหรือความวา่งเปลา่ 
ขัน้ท่ี 2 คือ การระลกึถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งศนูยะและมนตร์ 
ขัน้ท่ี 3 คือ การระลกึถึงรูปแบบของเทพ 
ขัน้ท่ี 4 คือ การปรากฏกายของเทพในรูปมนษุย์ 
เทพท่ีปรากฏนัน้ จะปรากฏตามมนตร์ท่ีผู้ท่องมนตร์ท่องซํา้ๆ หลายครัง้ และจะปรากฏ 

ในรูปแบบอนัเหมาะสมสําหรับหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิตามความปรารถนาของผู้ท่องมนตร์ เทพ
เหลา่นีถื้อวา่เป็นปรากฏกายของขนัธ์ 5 ซึง่เป็นท่ีสถิตของพระธยานิพทุธทัง้ 5 องค์ เม่ือต้องการเพ่ง
ขนัธ์ใด เทพท่ีปรากฏออกมาก็จะแบง่ภาคมาจากพระธยานิพทุธประจําขนัธ์นัน้ และจะต้องมีพระธ
ยานิพทุธองค์นัน้ประดบัอยูบ่นศีรษะ 

ซึง่เทพและเทพีตา่งๆ ถือวา่เป็นเพียงมโนภาพท่ีช่วยให้การทําสมาธิง่ายขึน้ เพราะเป็น 
การยากยิ่งท่ีจะจินตนาการลกัษณะรูปร่างของเทพและเทพี จึงจําเป็นต้องมีการสร้างรูปขึน้ หรือ
เขียนรูปเป็นองค์เทพท่ีต้องการจะเพ่งเพ่ือทําสมาธิจิตขึน้ สาเหตนีุจ้ึงทําให้เกิดมีเทพและเทพีตา่งๆ 
ขึน้มากมายในนิกายวชัรยาน38 ซึง่สามารถแบง่ออกได้ ดงันี ้

 
พระอาทพุิทธ 

ในคมัภีร์คณุการัณฑวยหุ (Guna Karanda Vyuha) กลา่ววา่ เม่ือไมมี่สิง่อ่ืนใด 
ทัง้หมด พระองค์จะเกิดขึน้เอง (สวยมัภ)ู และพระองค์เกิดขึน้มาก่อนทุกสรรพสิ่ง39 ระบบของพระ
อาทิพทุธเกิดขึน้ครัง้แรกในประเทศเนปาล โดยเรียกว่า Aisvarika แต่ไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั ชาว
เนปาลเช่ือว่าพระอาทิพุทธเป็นผู้ ไม่สิน้สดุ รู้แจ้ง เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งโดยปราศจากจุดเร่ิมต้นหรือ
จุดสิน้สดุ ฌานของพระองค์ทําให้เกิดพระธยานิพุทธทัง้ 5 ขึน้ พระอาทิพุทธถือกําเนิดในรูปของ
เปลวไฟท่ีออกมาจากดอกบวั และในประเทศเนปาลจะแสดงออกในรูปสญัลกัษณ์เช่นนีเ้สมอ และ

                                                            
38 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 16–17. 
39 Getty, The Gods of Northern Buddhism : their history,  

iconography and progressive evolution through the Northern Buddhist  countries, 2. 
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เม่ือพระโพธิสัตว์มัญชูศรีไปพบเปลวไฟดังกล่าว จึงได้สร้างเจดีย์หรือวัดครอบเปลวไฟนัน้ไว้
เพ่ือท่ีจะเก็บรักษา วดัดงักล่าวนีจ้ึงได้ช่ือว่าสวยมัภเูจดีย์ (Svayambhu Caitya) อยู่ในประเทศ
เนปาล แต่ในบางตําราได้กล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองพระอาทิพทุธเร่ิมในนาลนัทา ในช่วงคร่ึง
แรกของพทุธศตวรรษท่ี 10 และไมพ่บวา่มีการกลา่วถึงแนวคดิเก่ียวกบัพระอาทิพทุธในอินเดียก่อน 
ช่วงเวลานีเ้ลย40 

ในประเทศทิเบตบางนิกายบชูาพระอาทิพทุธในช่ือของพระสมนัตภทัร แตใ่นบาง 
นิกาย คือ นิกายนยิงมปะ (หมวกแดง) และชาวเนปาลท่ีนบัถือมหายาน จะบชูาพระอาทิพทุธในช่ือ
ของพระวัชรสตัว์ ส่วนนิกายเกลุกปะ (หมวกเหลือง) จะนับถือในช่ือของพระวัชรธร ผู้ ซึ่งมีพลงั
อํานาจสงูสดุและเป็นผู้สร้างสรรพสิง่ แตต่ามคตขิองวชัรยานถือวา่พระวชัรธรคือพระอาทิพทุธ และ
เช่ือว่าเม่ือพระองค์อยู่ในรูปมนษุย์จะก่อให้เกิดนามว่าวชัรธรขึน้ ลกัษณะทางประติมานวิทยาของ
พระอาทิพทุธ จะสวมมงกฎุเสมอถึงแม้ว่าจะอยู่ในฐานะพระพทุธเจ้าก็ตาม พระองค์จะสวมมงกฎุ
และเคร่ืองประดบัของพระโพธิสตัว์ และสวมชดุเช่นเดียวกบัเจ้าชาย ศกัตขิองพระองค์คืออภิธรรมา 
(อธิปรัชญา)41 

พระวัชรธร (ภาพท่ี 3) 
คําวา่ วชัรธร หมายถึงผู้ ถือวชัระหรือสายฟ้า พระวชัรธรถกูนบัถือเป็นพระอาทิพทุธ 

โดยนิกายทัง้ 2 ในประเทศทิเบตคือ นิกายนยิงมปะและเกลกุปะ มีลกัษณะทางประติมานวิทยาคือ 
ประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร สวมมงกุฎแบบพระโพธิสตัว์ตลอดจนสวมเคร่ืองทรงและเคร่ืองประดบั
แบบเจ้าชายของอินเดีย พระองค์ทรงมีอรุาณะและอษุณีษะ กรทัง้ 2 ข้างไขว้กนัอยู่บริเวณพระอรุะ
ในท่าวัชรหุมการ โดยถือวัชระและฆัณฏา ถ้าเป็นรูปวาดจะมีวรรณะสีนํา้เงินเข้ม  พระวัชรธร
ปรากฏร่วมกบัศกัติในท่ายบัยมั กรข้างหนึ่งจะโอบกอดศกัติ และถือสญัลกัษณ์ทัว่ไป คือวชัระและ
ถ้วยกะโหลก (กปาละ) ศักติคือนางปรัชญาปารมิตา ถือกรรตรี (katri) ในกรขวา และถือถ้วย
กะโหลก (กปาละ) ในกรซ้าย พระวชัรธรเป็นท่ีนิยมนบัถือในบางประเทศเท่านัน้ และดเูหมือนว่าใน
ประเทศแถบอินโด – ไชน่า ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ นไมพ่บวา่มีการนบัถือ 
เท่าท่ีควร42 

                                                            
40 Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, xxvii. 
41 Getty, The Gods of Northern Buddhism : their history,  

iconography and progressive evolution through the Northern Buddhist  countries, 2–3. 
42 Ibid., 5. 
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พระอมิตาภะ 
คําวา่ อมิตาภะ หมายถึงแสงสวา่งท่ีไร้ขอบเขต หรือเทพเจ้าผู้ มีรัศมีแผป่ระกาย เร่ือง  

ของพระอมิตาภะปรากฏอยู่ในคมัภีร์สทัธรรมปณุฑริกสตูร ว่าเป็นพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ด้านทิศ
ตะวนัตก ในรูปนีจ้ะทรงเคร่ืองกษัตริย์ สว่นคมัภีร์สขุาวดีวยหุสตูรและคมัภีร์อมิตายรุ–ธยานสตูร ได้
กลา่วถึงพระอมิตาภะหรือพระอมิตายสุและดินแดนสขุาวดีไว้อย่างละเอียด ซึง่ดินแดนสขุาวดีเป็น
พทุธเกษตร ท่ีอยู่ระหว่างสงัสารวฏักบันิพพาน เพียงตัง้จิตไปอบุตัิท่ีนัน่โดยไม่ต้องทําความดีอะไร
มากมายก็อาจสมัฤทธิผล ซึง่ความเช่ือนีไ้ด้รับความนิยมมากในประเทศจีนและแถบตะวนัออกไกล 
พระองค์มีวรรณะแดง มทุราคือสมาธิมทุรา สญัลกัษณ์คือดอกบวั และมีพาหนะคือนกยงู47 

พระไวโรจนะ 
คําวา่ ไวโรจนะ หมายถึงสอ่งสวา่งไปเบือ้งหน้าหรือผู้สอ่งสวา่ง ได้รับการยกยอ่งให้ 

เป็นพระอาทิพทุธหรือพระพทุธเจ้าองค์ปฐม เรียกว่ามหาไวโรจนะ ในประเทศเนปาลพระไวโรจนะ
ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระธยานิพุทธองค์แรกและเป็นพระธยานิพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุด พระองค์
ประดิษฐานอยู่ในสถูป ซึ่งถือว่าเป็นประธานของสถานท่ีนัน้ พระองค์มีวรรณะสีขาว มทุราคือ
ธรรมจกัรมทุรา สญัลกัษณ์คือธรรมจกัร และมีพาหนะคือสงิโต48  

พระรัตนสัมภวะ 
คําวา่ รัตนสมัภวะ หมายถึงบอ่เกิดหรือต้นกําเนิดแห่งรัตนะ ซึง่สิง่มีคา่ในทางพทุธ 

ศาสนา คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทรงเป็นพระธยานิพุทธท่ีไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักและมี
รายละเอียดเก่ียวกบัพระองค์น้อย พระองค์มีวรรณะเหลือง มทุราคือวรทมทุรา สญัลกัษณ์คือเพชร
พลอย และมีพาหนะคือสงิห์หรือม้า49 

พระอโมฆสิทธิ 
คําวา่ อโมฆสทิธิ หมายถึงผู้ มีความสําเร็จอนัสมบรูณ์ มีวรรณะเขียว มทุราคืออภยั 

มทุรา สญัลกัษณ์คือวิศววชัระ เม่ือประดษิฐานท่ีสถปูจะหนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ บางครัง้จะมี
พญานาค 7 เศียรแผ่พงัพานอยู่ด้านหลงัและมีร่ม 1 คนั บริเวณด้านหน้าของวดัท่ีประดิษฐานพระ 
ธยานิพทุธ พระอโมฆสทิธิจะมีหลมุเลก็ๆ รูปส่ีเหล่ียมสําหรับให้งอูาศยั50 
 

                                                            
47

 Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 3. 
48

 Ibid., 4. 
49

 Ibid., 5. 
50

 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธศาสนาและประตมิานวิทยา, 94. 
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ภาพท่ี 6 ภาพแสดงตําแหนง่ทิศทัง้ 5 และสีกายของพระธยานิพทุธทัง้ 5 องค์  
 

พระธยานิโพธิสัตว์ 

พระธยานิโพธิสตัว์ คือพระโพธิสตัว์ท่ีสถิตอยูบ่นสวรรค์ นิกายวชัรยานได้จดัแบง่สกลุ 
ให้พระโพธิสตัว์ โดยให้ถือกําเนิดจากพระธยานิพทุธทัง้ 5 พระโพธิสตัว์เหลา่นีจ้ะมีศกัตด้ิวย โดยใน
บางครัง้แสดงออกในทา่กอดรัดกบัพระโพธิสตัว์หรือประทบันัง่เคียงข้างหรือนัง่บนพระชาน ุ(ภาพท่ี 
7) ในคมัภีร์นิษปันนโยคาวลี กลา่วถงึพระโพธิสตัว์จํานวน 16 องค์ จํานวน 3 กลุม่ด้วยกนั51 พระ
โพธิสตัว์ท่ีมีการนบัถือและเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก แบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่หลกั คือ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มพระโพธิสัตว์ 5 องค์ ประกอบด้วย พระโพธิสตัว์สมนัตภทัร พระ 
โพธิสตัว์วชัรปาณี พระโพธิสตัว์รัตนปาณี พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร และพระโพธิสตัว์วิศวปาณี  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพระโพธิสัตว์ 6 องค์ ประกอบด้วย พระโพธิสตัว์สมนัตภทัร พระ 
โพธิสตัว์วชัรปาณี พระโพธิสตัว์รัตนปาณี พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระโพธิสตัว์วิศวปาณี พระ
โพธิสตัว์ฆณัฑาปาณี 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพระโพธิสัตว์ 8 องค์ ประกอบด้วย พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร  
พระโพธิสตัว์อากาศครรภ์ พระโพธิสตัว์วชัรปาณี พระโพธิสตัว์กษิติครรภ์ พระโพธิสตัว์สรรวนิวรณ
วิษกมัภิณ พระโพธิสตัว์ไมเตรยะ พระโพธิสตัว์สมนัตภทัร และพระโพธิสตัว์มญัชศูรี 
 

                                                            
51 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน, 54. 
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กล่าวว่าพระมานุษิพทุธคือพระธยานิพุทธ ท่ีปรากฏลกัษณะให้เห็นเป็นเพียงนิรมาณกายเท่านัน้ 
ในคมัภีร์อปริมิตาธารณีกลา่ววา่ มีพระพทุธเจ้าจํานวนมากมายมากกวา่เม็ดทรายในแมนํ่า้คงคา มี
พระพุทธเจ้าจํานวนนับไม่ถ้วนมาก่อนหน้าพระพุทธเจ้าศากยมุนีแล้ว ในความเช่ือของประเทศ
เนปาลมีคติการนบัถือพระพทุธเจ้า 1,000 องค์ ส่วนในคมัภีร์ลลิตวิสตระได้กล่าวถึงพระพทุธเจ้า 
56 องค์ และได้กลา่วถึงพระตถาคต 7 องค์สดุท้าย เรียกว่า สปัตมานษิุพทุธ (พระพทุธเจ้าในกาย
มนษุย์ทัง้ 7 องค์) คือ วิปัสสี สกิขี เวสสภ ูกกสุนัธะ โกนาคม กสัปะ และโคตมะ บางครัง้ได้เพิ่มทีปัง
กรและรัตนครรภ์เข้ามา ทําให้กลุ่มนีมี้ทัง้หมด 9 องค์53 ในนิกายวชัรยานได้แบ่งพระมานษิุพทุธ
ออกเป็น 3 ประเภท คือ54 

อดตีพุทธ 
อดีตพทุธท่ีรู้จกักนัดีคือ พระทีปังกร โดยมากจะทําเป็นรูปพระพทุธรูปประทบัยืน ครอง 

จีวรห่มเฉียง และพระหตัถ์ขวาทําปางประทานอภยั และอดีตพทุธ 7 องค์สดุท้าย คือ วิปัสสี สิกขี 
เวสสภ ูกกสุนัธะ โกนาคม กสัสปะ และโคตมะ (ภาพท่ี 8) ในประเทศทิเบตได้มีความพยายามท่ีจะ
จดัความสมัพนัธ์ระหว่างอดีตพทุธ 5 องค์สดุท้ายกบัธยานิพทุธทัง้ 5 และโพธิสตัว์ 5 โดยกล่าวว่า
โพธิสตัว์ทัง้ 5 เป็นทายาทของพระธยานิพุทธทัง้ 5 นัน้ได้ส่งพระมานุษิพุทธทัง้ 5 ลงมาทําหน้าท่ี
แทนในโลกมนษุย์ แตค่ตนีิแ้พร่หลายเฉพาะในประเทศทิเบตเท่านัน้ ในประเทศอินเดียยงัไมป่รากฏ 

ปัจจุบันพุทธ 
ปัจจบุนัพทุธคือพระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั คือ โคตมะ (ศากยมนีุ) ซึง่เป็นพระพทุธเจ้า 

องค์สุดท้ายในกลุ่มอดีตพุทธ 7 องค์ ในคมัภีร์สาธนมาลาได้กล่าวว่า พระโคตมพุทธจะประทับ
นัง่ขดัสมาธิเพชร พระหตัถ์ขวาทําปางมารวิชยั 

อนาคตพุทธ 
คือ พระเมตไตรยะ ซึง่พระองค์ไมใ่ช่พระพทุธเจ้าแตคื่อพระโพธิสตัว์ท่ีประทบัอยูบ่น 

สวรรค์ชัน้ดสุิต เตรียมตวัจะลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์ เม่ือครบ 4,000 ปีหลงัจากท่ีพระพทุธเจ้า
ศากยมุนีปรินิพพาน มีลักษณะทางประติมานวิทยา คือ  พระองค์จะสวมเคร่ืองทรงและ
เคร่ืองประดบัมาก ในกรซ้ายถือก้านดอกบวั 
 

                                                            
53 Getty, The Gods of Northern Buddhism : their history, iconography 

and progressive evolution through the Northern Buddhist countries, 10. 
54 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธศาสนาและประตมิานวิทยา, 99–111. 
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เทพผู้พทิกัษ์หรือยดิมั 
นอกจากการจดัลําดบัพระอาทิพทุธ พระธยานิพทุธ และพระธยานิโพธิสตัว์แล้ว  

ยังมีการจัดลําดับกลุ่มเทพชัน้รองด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย ยิดัม ธรรมบาล และเทพชัน้รอง 
สําหรับยิดมัในความเช่ือของนิกายวชัรยาน ในภาษาสนัสกฤตเรียกวา่  อิษฏเทวต (ishtadevata) มี
อํานาจในการปราบภตูผีร้ายต่างๆ ไม่ให้ทําอนัตรายมนุษย์ บรรดาธยานิพทุธและธยานิโพธิสตัว์
บางครัง้ก็จะอวตารมาเป็นยิดมัเพ่ือปราบภตูผีตา่งๆ นอกจากนัน้พวกปีศาจหรือภตูผีบางตนท่ีกลบั
ใจมาเลื่อมใสในพทุธศาสนาก็ได้รับยกยอ่งวา่เป็นยิดมัด้วย เทพผู้พิทกัษ์หรือยิดมัเพิ่งปรากฏขึน้ครัง้
แรกในสมยัพทุธตนัตระ ยิดมัแตล่ะตนจะมีลกัษณะดรุ้ายน่ากลวั และจะมีศกัตปิระจําของแตล่ะตน 
ศกัติเหล่านีย้ิ่งมีลกัษณะดุร้ายยิ่งกว่ายิดมัเสียอีก พระสงฆ์ในนิกายตนัตระทุกรูป จะต้องมียิดมั
ประจําสําหรับบชูาโดยเฉพาะ ถ้ายิดมัใดโปรดเป็นผู้พิทกัษ์ก็จะปรากฏตนให้เห็น ในขณะท่ีพระรูป
นัน้ๆ นัง่ภาวนาอยู่ พระสงฆ์รูปหนึ่งจะเลือกยิดมัไว้เป็นผู้พิทกัษ์หลายตนก็ได้ แต่ต้องเก็บไว้เป็น
ความลบัไมใ่ห้ใครทราบ มิฉะนัน้จะไมศ่กัดิส์ทิธ์ิ55 

ผู้ ท่ีเป็นคฤหสัถ์อาจขอให้ยิดมัพิทกัษ์รักษาตนได้ แตไ่มส่ามารถท่ีจะสวดมนต์อ้อนวอน 
ได้โดยตรง ต้องอาศยัพระเป็นผู้ เชิญให้ มีเพียงพระโพธิสตัว์ตาราเท่านัน้ท่ีคฤหสัถ์จะสามารถสวด
มนต์อ้อนวอนขอได้โดยตรง ยิดมัตามความเช่ือของตนัตระมีหลายองค์ด้วยกนัและแตล่ะองค์ก็จะมี
ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัออกไป สว่นมากมกัแสดงออกในรูปท่ีร่วมกบัศกัติคือในท่าทางยบัยมัหรือยบั
ยมุ (Yab-Yum) ในความเป็นจริงแล้วท่าทางยบัยมัก็คือยิดมัในรูปของพระธยานิพทุธทัง้ 5 องค์ 
และมีความเช่ือว่ายิดมัจะพิทกัษ์ได้ผลดี ถ้าบชูาร่วมกบัศกัติของยิดมัองค์นัน้ๆ ยิดมัแบ่งออกได้ 2 
แบบ คือ แบบไม่ดุร้าย จะสวมมงกุฎและเคร่ืองประดับทัง้ 13 ชิน้ของพระโพธิสัตว์ และถือ
สญัลกัษณ์ทัว่ไป คือ วงจกัรหรือวงล้อ ลกูประคํา ดอกบวั เพชรพลอย ฯลฯ สว่นยิดมัแบบดรุ้าย (มี
ความดุร้ายน้อยกว่าธรรมบาล) จะสวมมงกุฎประดับด้วยกะโหลกศีรษะ มีผมตัง้ขึน้สูง สวม
เคร่ืองประดบันอกเหนือจากวนมาลา (พวงมาลยัยาว) ประดบัท่ีศีรษะ และถือของท่ีเป็นสญัลกัษณ์
ของตนัตระ คือ ถ้วยกะโหลก วชัระ มีด ฯลฯ และในรูปแบบรูปวาดจะมีวรรณะสีฟ้าหรือนํา้เงิน56 
 
 
 

                                                            
55

 Getty, The Gods of Northern Buddhism : their history, iconography 

and progressive evolution through the northern Buddhist  countries, 141. 
56 Ibid., 142. 
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ในคมัภีร์เหวชัระตนัตระระบวุา่ ช่ือของเหวชัระประกอบด้วยคําวา่ “HE” คือการ 
ประกาศถึงความกรุณาท่ียิ่งใหญ่ และคําวา่ “VAJRA” คือความฉลาดหรือสตปัิญญาหรือความว่าง
เปล่า ช่ือของเหวัชระแสดงให้เห็นถึงวิธีการพืน้ฐานของตันตระในความกรุณาและสติปัญญา
เช่นเดียวกบัหลกัของเพศชายและหญิงตามความเช่ือของวชัรยาน คือการรวมกนัระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง อีกทัง้ช่ือในภาษาจีนของเหวชัระ ถกูเรียกว่า Da bei kong jinang หมายความว่า 
วชัระท่ียิ่งใหญ่ของความกรุณาและความวา่งเปลา่ ดงันัน้ หลกัการรวมกนัของชายและหญิงคือการ
รวมกนัของความกรุณาและสตปัิญญาตามลําดบั58 

ช่ือของเหวชัระจงึเน้นวิธีการพืน้ฐานของการบรรลใุนตนัตระ59 คือ การรวมกนัของ 
ความกรุณาและปัญญาท่ีถ่ายทอดผ่านเพศชายและหญิง และช่ือของเหวชัระยงัเป็นส่วนสําคญั
ส่วนหนึ่ งของพระวัชรสัต ว์  พระโพธิสัต ว์มหาสัต ว์  และพระโพธิสัต ว์มหาศมายาสัต ว์
(Mahasamayasattava) อีกด้วย เน่ืองจากเป็นแก่นแท้หรือส่วนสําคญัของร่างกาย คําพูด และ
จิตใจ ของพระพุทธเจ้าทัง้หมด เป็นพระโพธิสตัว์ท่ียิ่งใหญ่ของความเมตตากรุณา60 เหวชัระคือ
บุคลาธิษฐานของการบรรลุ ณ ท่ีนีแ้ละในปัจจุบนั การบรรลุไม่ใช่กระบวนการทางปัญญาเพียง
อย่างเดียวแต่ยงัเก่ียวข้องกับประสบการณ์ ความรู้สึก ร่างกาย และความรู้สึกท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ี
จําเป็นสําหรับจิตวิญญาณในการค้นหาความจริงด้วย แต่ในท้ายท่ีสดุแล้วมนัก็ได้อยู่นอกเหนือ
ออกไปจากสิง่เหลา่นี ้61  

ในคมัภีร์เหวชัระตนัตระกลา่ววา่ เพราะฉะนัน้การบรรลจุงึไมใ่ช่ทัง้การมีอยูแ่ละการไม ่
มีอยู่ เหวัชระยังอยู่ในความสุขสูงสุดท่ีเป็นรูปร่าง ส่วนความพยายามของการบรรลุ คือความ
พยายามท่ีอยู่ภายในท่ีต่อสู้กับภาพลวงตาหรือการผูกมดัและความต้องการในเร่ืองเพศรวมถึง
ความปรารถนาในชีวิต ในการแสดงออกเช่นนีพุ้ทธศาสนาดัง้เดิมได้พูดถึงการอุปมาของการ
                                                            

58
 Tianshu Zhu, “Hevajra Tantra,” In John C. Huntington and Dina Bangdel, 

The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art (Chicago : Serindia Publications; 
Columbus : Columbus Museum of Art, 2003), 454. 

59 Ibid., 454. 
60 D.L. Snellgrove, Hevajra Tantra : A Critical Study (London Oxford  

University New York Toronto,1959), 47. 
61 Lobo, “Figure of Hevajra and Tantra Buddhism,” In Sculpture of  

Angkor and ancient Cambodia : millennium of glory (Washington : Nation Gallery of Art, 
c1997), 75. 
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เอาชนะมารของพระพุทธเจ้าศากยมนีุ แต่ในนิกายตนัตระชีพ้ลงังานของเหตกุารณ์นี ้และแสดง
ออกมาในรูปของเหวชัระท่ีอยู่เหนือมารทัง้ 4 เหวชัระแสดงออกโดยท่าทางการเต้น (อรรธปรยงักะ) 
ซึง่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปลดปลอ่ยตวัเองจากสายโซข่องความทกุข์ยาก และความไมย่ัง่ยืน  
ด้วยตวัของเหวชัระเอง62 อีกทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของการหลดุพ้นจากตณัหาด้วย63 

ในคมัภีร์นิษปันนโยคาวลีได้กลา่วถึงมณฑลของเหวชัระ และกลา่ววา่ยิดมัท่ีช่ือ   
เหรุกะ (Heruka)  (ภาพท่ี 10) เป็นเทพหลกั เม่ือเหรุกะปรากฏพร้อมกบันางปรัชญา (Prajana) 
หรือเม่ืออยูใ่นรูปของยบัยมักบันางปรัชญาหรือศกัต ิจะก่อให้เกิดนามของเหวชัระขึน้64 และเหวชัระ
จะตดิตามด้วยศกัตท่ีิมีช่ือแตกตา่งกนัออกไปตามจํานวนรูปแบบของกร คือ เหวชัระในรูป 2 กรและ 
16 กรจะปรากฏร่วมกบัไนราตมะ เหวชัระในรูป 4 กรจะปรากฏร่วมกบัวชัรวราฮี และเหวชัระในรูป 
6 กรจะปรากฏร่วมกบัวชัรศรินขละ (Vajrashrinkhala) 65 (ภาพท่ี 11) 
 
 
 
 

                                                            
62 Lobo, “Figure of Hevajra and Tantra Buddhism,” In Sculpture of Angkor 

and ancient Cambodia : millennium of glory (Washington : Nation Gallery of Art, c1997), 
63

 พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : ริเวอร์บุ๊คส์, 2555), 
297. 

64 Sarasi Kumar saraswati, Tantrayana art : an album (Kolkata : Asiatic  
Society, 2003, c1977), LIX. 

65
 Bhattacharyya, The Indian Buddhist iconography (Calcutta : Firma 

K.L. MUKHOPADHYAY, 1968), 157-159. 
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คน ส่วนเหวชัระเป็นสญัลกัษณ์ในเชิงปัญญาญาณ แต่อย่างไรก็ตามเหวชัระและเหรุกะต่างเป็น
เทพในกลุม่ยิดมัเช่นเดียวกนั ความแตกตา่งของเหวชัระและเหรุกะ จึงอยู่ท่ีรูปลกัษณ์ท่ีถกูถ่ายทอด
ออกมา ซึง่แสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งในเชิงอบุายธรรมมากกวา่แก่นสาระ66 
 

ลักษณะทางประตมิานวิทยาของเหวัชระ  
ลกัษณะโดยทัว่ไปของเหวชัระ มี 8 เศียร 3 เศียรแรกอยูด้่านเดียวกนัคือตรงกลางและ 

ใหญ่กว่าเศียรท่ีเหลือ และทุกเศียรมี 3 เนตร 16 กร กรทัง้ 16 ถือถ้วยหวักะโหลก ภายในถ้วย
ด้านขวาบรรจสุตัว์โลกและถ้วยด้านซ้ายบรรจเุทพท่ีสําคญั (จะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป) และ 
เหวชัระมี 4 บาทเหยียบอยู่บนมารทัง้ 4 ตน เหวชัระมีกายสีนํา้เงิน แสดงออกในท่ายบัยมัพร้อม
ศกัติเสมอ กรขวาของศกัติถือดาบ (grigug) ท่ีเหยียดออก สว่นกรซ้ายอยู่รอบคอของเหวชัระ สวม
เคร่ืองประดับมาก สวมมงกุฎหัวกะโหลกหรือมงกุฎของพระโพธิสัตว์ เหวัชระสวมวนมาลา
(พวงมาลยัยาว) บนเศียร และสวมเข็มขดัท่ีห้อยด้วยเคร่ืองประดบั ถ้าเป็นภาพวาดเหวชัระจะมี
กายสีนํา้เงินเช่นเดียวกบัศกัติ67 

ในคมัภีร์เหวชัระตนัตระได้ระบถุึงลกัษณะทางประตมิานวิทยาของเหวชัระวา่เหวชัระ 
วชัระมีอาย ุ16 ปี กายสีดําและป้ายด้วยขีเ้ถ้า มีวิศววชัระประดบัอยู่ด้านบนเศียร68 แผ่รัศมีสีแดง มี 
3 เนตร สีแดงแสดงถึงความกรุณาและสญัลกัษณ์ของร่างกาย คําพดู และจิตใจ ปากของเหวชัระ
ท่องมนตร์คําว่า HUM (หุม)69 แต่ธรรมชาติภายในของเหวชัระคือความสงบ เหวชัระมีลกัษณะ
ท่าทางท่ีน่ากลวัในการปรากฏเพ่ือปราบและป้องกันอุปสรรคจากการบรรลเุป้าหมายสุดท้ายใน
พุทธศาสนา (การบรรลุนิพพาน) แต่งกายด้วยหนังเสือ70 สวมมงกุฎหัวกะโหลกทัง้ 5 สิ่งนีเ้ป็น
สญัลกัษณ์แทนพระธยานิพทุธทัง้ 5 องค์ สวมวนมาลาท่ีทําจากหวักะโหลกท่ีเพิ่งโดนตดั เหวชัระ

                                                            
66 สมุาลี มหณรงค์ชยั, พระชนิพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรูปกาย 

ทพิย์ตามคตขิองมหายานและวัชรยาน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2552), 61–62. 
67 Getty, The Gods of Northern Buddhism : theirhistory,iconography  

and progressive evolution through the northern Buddhist,143. 
68

  Lobo, Wibke L, “The Figure of Hevajra and Trantric Buddhism,” In  
Sculpture of  Angkor and Ancient Cambodia : Millennium of Glory, 74. 

69
 Snellgrove, Hevajra Tantra : A Critical Study, 59. 

70
 Ibid. 
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สวมเคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของพลงัท่ีบริสทุธ์ิของพระธยานิพทุธทัง้ 571 
คือ  

1. เทริดหรือรัดเกล้า สญัลกัษณ์ของพระอกัโษภยะ 
2. ตา่งห ูสญัลกัษณ์ของพระอมิตาภะ 
3. สร้อยคอ สญัลกัษณ์ของพระรัตนสมัภวะ 
4. สร้อยข้อมือ สญัลกัษณ์ของพระไวโรจนะ 
5. เข็มขดั สญัลกัษณ์ของพระอโมฆสทิธิ72 
 โดยทัว่ไปเหวชัระจะแสดงอยูใ่นท่าโอบกอดกบัศกัต ิคือ ไนราตมะ ซึง่ไนราตมะคือ 

ตวัแทนของการไม่มีตวัตนอย่างแท้จริง มีกายสีนํา้เงิน มี 1 พกัตร์ 2 กร ในกรขวาถือมีดและกรซ้าย
ถือถ้วยกะโหลก เช่นเดียวกับเหวัชระ ไนราตมะสวมมงกุฎหัวกะโหลกทัง้ 5 เช่นเดียวกัน และ
ตกแตง่ด้วยสญัลกัษณ์อ่ืนๆ ของสิง่ท่ีแสดงถึงการบรรลขุองไนราตมะ 

เหวชัระยืนอยูใ่นท่าอรรธปรยงักะเหยียบอยูบ่นมารทัง้ 4 ตน ซึง่ในคมัภีร์เหวชัระ 
ตนัตระได้ระบถุึงการเต้นรําของเหวชัระวา่ การเต้นรําของพระองค์คือการแสดงการเคลื่อนไหวทัง้ 9 
อย่าง ประกอบด้วย ความปรารถนา ความกล้าหาญ ความเกลียดชัง ความน่ากลัว ความ
สนกุสนาน ความน่าสะพรึงกลวั ความเมตตา ความน่าประหลาดใจ และความสงบ73 

มาเรีย-เธแรส เดอ มลัมาน (Marie-Thérèse De Mallmann) ได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่  
เหวชัระมีลกัษณะเฉพาะ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบกปาละธร (Kapaladhara) ถือถ้วยกะโหลก และ
รูปแบบศาสตราธร (Shastradhara) ถืออาวธุ ซึง่ในรูปแบบศาสตราธร ในคมัภีร์นิษปันนโยคาวลี 
ระบวุา่ ในกรขวาถือ เขีย้ว ตรีศลู กระบอง ภาชนะสําหรับด่ืม จานกลม ลกูศร ดาบ และวชัระ74 และ
ยงัได้กลา่วว่าทัง้ 2 รูปแบบมกัจะแสดงออกในรูปของจํานวนกร คือ 2 กร 4 กร 6 กร และ 16 กร 
ถึงแม้วา่รูปแบบท่ีถือถ้วยกะโหลกจะเป็นรูปแบบท่ีโดดเดน่มากกวา่ก็ตาม ทัง้ 2 รูปแบบนีเ้ป็นท่ีรู้จกั 
 
 

                                                            
71

 Snellgrove, Hevajra Tantra : A Critical Study, 58. 
72

 Ibid., 64. 
73

 Ibid., III. 
74 Peter D. Sharrock, “Hevajra at Bantéay Chmàr,” The Journal of the  

Walters Art Museum 64/65 (issue year 2006/2007 published 2009) : 52. 
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กนัดีในประเทศเนปาลและประเทศทิเบต ส่วนรูปแบบท่ีถืออาวธุไม่ปรากฏในประเทศอินเดียเลย75 
ซึง่รูปแบบท่ีพบทัง้หมดสามารถแบง่ออกได้ ดงันี ้
 
1. รูปแบบถือถ้วยกะโหลก 

รูปแบบ 16 กร 
เป็นรูปแบบท่ีพบได้มากท่ีสดุ มี 8 เศียร ทกุเศียรมี 3 เนตร จํานวนทัง้ 8 เศียร แสดงถึง 

ความบริสทุธ์ิของการปลดปลอ่ยทัง้ 8 สิ่ง เหวชัระมี 4 บาทเหยียบอยู่บนมารซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ
อุปสรรคทัง้ 4 ในการบรรลุ คือ อุปสรรคของส่วนประกอบท่ีรวมกันของการมีอยู่ คือ สกันทมาร 
(Skandamara) อปุสรรคของความเห็นแก่ตวั คือ กเลศมาร (Kleshamara) อปุสรรคของความตาย 
คือ มฤตยูมาร (Mrityumara) และอุปสรรคของการเกิดใหม่ในรูปของเทพ คือ เทวบุตรมาร 
(Devaputramara) และตามความหมายในเหวชัระตนัตระ มารทัง้ 4 หมายถึง เทพในศาสนาฮินด ู
คือ พระพรหม ยกัษา พระยม และพระอินทร์ ตามลําดบั76  

กรทัง้ 16 กร มีความหมายถึงความบริสทุธ์ิของความวา่งเปลา่ทัง้ 16 สิง่ ในแตล่ะ 
กรจะถือถ้วยกะโหลกบรรจสุตัว์โลกและเทพ คือ ในกรขวาจะบรรจ ุช้าง ม้า ลา ววั อฐู มนษุย์ สิงโต 
และแมว ส่วนกรซ้ายจะบรรจุ โลก นํา้ อากาศ ไฟ พระจันทร์ พระอาทิตย์ พระยม และเทพไว
ศรวรรณ (Vaishravana หรือชัมภละ เทพแห่งความมั่งคั่ง) และสิ่งของท่ีถือในกรซ้ายจะแสดง
ออกมาในรูปแบบของมนษุย์เสมอ บางครัง้ระบวุ่าในกรซ้ายจะประกอบด้วย เทพแห่งนํา้ คือพระ
วรุณ วรรณะเหลือง เทพแห่งอากาศ คือพระวาย ุวรรณะเขียว เทพแห่งไฟ คือพระอคันี วรรณะแดง 
เทพแห่งพระจนัทร์ คือพระจนัทร์ วรรณะขาว เทพแห่งพระอาทิตย์ คือพระสริุยะ วรรณะแดง เทพ
แห่งความตาย คือพระยม วรรณะฟ้า เทพแห่งความร่ํารวย คือวสธุารา วรรณะเหลือง และเทพแห่ง 
พืน้ดนิ ไมป่รากฏช่ือ วรรณะเหลือง77 

รูปแบบของการถือถ้วยกะโหลกเป็นลกัษณะท่ีเดน่ท่ีสดุของเหวชัระ ถ้วยกะโหลก 
เป็นตวัแทนของร่างกาย คําพูด และความคิดของจิตใจ เป็นตวัแทนของความตายและความไม่
เท่ียง เป็นธรรมชาติท่ีลวงตาของปรากฏการณ์ทัง้หมด สัตว์โลกและเทพเจ้าท่ีบรรจุอยู่ในถ้วย

                                                            
75

 Tianshu Zhu, “Hevajra Tantra,” In John C. Huntington and Dina  
Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art, 455. 

76
 Ibid. 

77 Getty, The Gods of Northern Buddhism : their history,iconography and 

progressive evolution through the northern Buddhist, countries, 143. 
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กะโหลกอาจจะเป็นสญัลกัษณ์ของเร่ืองราวทัง้หมดในจกัรวาล รวมถึงการมีอยู่ การมีชีวิตอยู่บน
โลก ใต้โลก บนดาวเคราะห์ และบนสวรรค์ ดังนัน้ ถ้วยกะโหลกทัง้ 16 ใบ เรียกรวมว่าเป็น
สญัลกัษณ์ของความวา่งเปลา่ทัง้ 16 หรือศนูยตา (shunyata)78 

เศียรของเหวชัระจํานวน 8  เศียร บริเวณด้านบนและตรงกลางในรูปแบบของ 16  
กร มีความหมายถึงพระธยานิพทุธทัง้ 5 องค์ โดย 4 องค์อยู่ในแนวระนาบของจุดทัง้ 4 ของขอบ
เศียรท่ีเป็นสาเหตใุห้ดเูหมือนเศียรมีลกัษณะ 4 ทิศทาง ในขณะท่ีตําแหน่งท่ี 5 อยู่ในแนวตัง้ขยาย
เข้าไปอยู่ในจุดด้านในสุดของเศียร โดยมีลกัษณะการวางตําแหน่ง ดังนี  ้พระไวโรจนะอยู่ด้าน
บนสดุ พระอกัโษภยะอยูด้่านทิศตะวนัออก พระรัตนสมัภวะอยู่ด้านทิศใต้ พระอมิตาภะอยู่ด้านทิศ
ตะวนัตก และพระอโมฆสิทธิอยู่ด้านทิศเหนือ จํานวนทัง้ 5 ของพระธยานิพทุธท่ีปรากฎนี ้แสดงถึง
จํานวนของจกัรวาล และสิง่ท่ีมีคู ่สว่น 3 เศียรลา่งหมายถึง พระพทุธเจ้า พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร 
และพระโพธิสตัว์วชัรปาณี มีความหมายถึงการเปล่ียนแปลง79 (ภาพท่ี 12) 

ในคมัภีร์เหวชัระเสกปรกรียา ได้ให้รายละเอียดของพิธีอภิเษกของสทิธะไว้วา่  
        ครุุทําพิธีอภิเษกให้สทิธะเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัพระอกัโษภยะโดยให้ด่ืมนํา้อนัเป็นแก่นสารของ 

พระองค์ สวมกะบงัหน้าให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัพระรัตนสมภพ ถือวชัระในมือขวาให้เป็นตวั 
แทนของพระอมิตาภะและถือกระดิง่ในมือซ้ายเพ่ือเป็นตวัแทนของพระอโมฆสทิธิและเม่ือครู 
วางมือลงบนศีรษะของสทิธะซึง่เปรียบเสมือนพระไวโรจนะแล้ว ทา่นจะให้ฉายาอนัศกัดิส์ทิธ์ิแก่ 

สทิธะใหม่วา่ วชัร...80 

 

                                                            
78 Tianshu Zhu, “Hevajra Tantra,” In John C. Huntington and Dina Bangdel, 

The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art, 455.  
79 Lobo, Wibke L, “The Figure of Hevajra and Trantric Buddhism,” In  

Sculpture of  Angkor and Ancient Cambodia : Millennium of Glory, 76. 
80

 พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย,  297. 
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รูปแบบ 2 กร 
ในคมัภีร์สมัพฏูะ ตนัตระ (Samputa Tantra) กลา่ววา่ เหวชัระในกรขวาถือวชัระ 

 และกรซ้ายถือถ้วยกะโหลกท่ีเตม็ไปด้วยเลือด 
รูปแบบ 4 กร 
เหวชัระมีลกัษณะประตมิานวิทยาเหมือนกนักบัรูปแบบ 2 กร คือในกรขวาถือ 

วชัระ และกรซ้ายถือถ้วยกะโหลกท่ีเต็มไปด้วยเลือด แต่เหวชัระจะโอบกอดศกัติ คือ นางวชัรวราฮี 
(Vajravarahi) 

รูปแบบ 6 กร 
กรคูแ่รกถือวชัระและวชัระ–ระฆงั (vajra-bell) สว่น 2 กรท่ีเหลือถือลกูศรและตรี 

ศูล ระหว่างท่ีกรซ้ายถือคันธนูและกะโหลก และอีก 2 กร โอบกอดศักติ คือ วัชรศรินขละ 
(Vajrashrinkhala) ศกัตมีิลกัษณะทางประตมิานวิทยาเช่นเดียวกบัเหวชัระ  

รูปแบบ 16 กร 
กรขวาถือ วชัระ ดาบ ลกูศร จานกลม กะโหลก กระบอง ตรีศลู และขอสบัช้าง กร 

ซ้ายถือ ระฆงั ดอกบวั คนัธน ูขฏัวางคะ ถ้วยกะโหลก เพชรพลอย บ่วง และนิว้ชีอ้ยู่ในลกัษณะท่ีชี ้
ขึน้  

จะเห็นได้วา่ลกัษณะทางประตมิานวิทยาของเหวชัระ ไมเ่พียงแตป่รากฏกายเด่ียว 
เท่านัน้ แต่ยงัปรากฏกายร่วมกนักบัศกัติด้วย ศกัติของเหวชัระมีหลายตนด้วยกนั คือ นางปรัชญา 
นางไนราตมะ นางวชัรวราฮี และนางวชัรศรินขละ  การปรากฏกายร่วมกนัในท่าโอบกอดหรือกอด
รัดกบัศกัติ เรียกว่า ยบัยมั (yab-yum) ในความเช่ือของนิกายวชัรยานเช่ือว่า ยบั หมายถึง ผู้ ริเร่ิม
หรือเพศชาย (Father) และยัม หมายถึง ผู้ ให้กําเนิดหรือเพศหญิง (Mother) รูปของยับยัมจึงมี
ความหมายท่ีสําคญัทางใจท่ีลึกซึง้ เน่ืองจากมีความหมายถึงเทพเจ้า รูปแบบของศูนยะในคติ
วชัรยานนําเอารูปธรรมของเทพและเทพีมาใช้ ศนูยะถกูนํามาใช้กบัเทพเพศชาย และกลายเป็นอีก
ความหมายหนึง่เม่ืออยูใ่นรูปของเทพีเพศหญิง เพราะเช่ือวา่เม่ือโพธิจิตบรรลนิุรวาณแล้วมนัจะถกู 
รวมอยู่ในศูนยะ และจะยังคงเหลืออยู่ในความสุขนิรันดร์หรือมหาสุข85 ดงันัน้คตินีจ้ึงถูกแสดง
ออกมาในรูปของเทพโอบกอดกบัศกัต ิ
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นอกเหนือจากลกัษณะทางประตมิานวิทยาของเหวชัระท่ีพบวา่มีรูปแบบถ้วยกะโหลก 
และรูปแบบถืออาวธุแล้ว ยงัมีรูปแบบอ่ืนท่ีปรากฏอีก เช่น รูปแบบสปัตากสระ (Saptãksara) หรือ 
7 พยางค์ เน่ืองจากมนตร์ของพระองค์ประกอบด้วย 7 พยางค์ ซึง่ถือเป็นรูปแบบท่ีหลากหลายอีก
รูปแบบหนึ่งของเหวชัระ มีลกัษณะทางประติมานวิทยา คือ เหวชัระอยู่ในท่ากอดรัดกับศกัติ คือ 
วชัรวราฮี เหวชัระมี 3 เศียร ประกอบด้วย สีนํา้เงิน สีเหลือง และสีเขียว มี 6 กร ในกรซ้ายถือวชัระ 
ฆณัฏา หนงัมนษุย์ ในกรขวาถือกปาละ ขฏัวางคะ และตรีศลู ยืนอยูใ่นท่าอาลีฒะ86 และในรูปแบบ
มหามายา (Mahãmãyã) คือรูปแบบของเหวชัระในรูปกอดรัดกบัศกัติท่ีอยู่บนตกัของพระองค์ คือ 
พทุธฑากิณี (Buddhadakini) มีกายสีนํา้เงิน มี 4 เศียร 4 กร ซึ่งถือเป็นรูปแบบท่ีหลากหลายของ 
เหรุกะเช่นกัน87 ทัง้ 2 รูปแบบนี  ้พบได้ไม่แพร่หลายเม่ือเปรียบเทียบกับรูปแบบกปาละธรและ
ศาสตราธร 
 
3. รูปแบบมณฑล 

นอกจากลกัษณะทางประตมิานวิทยาของประตมิากรรมเหวชัระท่ีกลา่วมาแล้ว   
เหวชัระยงัมีปรากฏในรูปแบบของมณฑลด้วย ซึง่จะมีลกัษณะและรูปแบบท่ีหลากหลายแตกต่าง
กนัออกไปและมีลกัษณะรวมถึงช่ือเรียกเฉพาะของแตล่ะรูปแบบ 

มณฑลหมายถึง แผนภาพจกัรวาลของสรรพสิง่ทัง้ปวงท่ีแสดงด้วยสญัลกัษณ์แทน 
สรรพสิ่งในเชิงบุคลาธิษฐาน โดยอาจแสดงเป็นรูปเทพต่างๆ เช่น พระอาทิพุทธ พระธยานิพุทธ 
พระมานษิุพทุธ เป็นต้น หรือแสดงเป็นสญัลกัษณ์แทนองค์เทพนัน้ๆ เช่น ศาสตราวธุ ธารณี เป็นต้น 
เพ่ือส่ือความหมายว่าสรรพสิ่งทัง้ปวงมีจุดกําเนิดหนึ่งเดียว แต่ถูกครอบงําด้วยมายา (ภาพลวง
ตา)88 หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง แผนภาพอนุจักรวาลแห่งกลุ่มเทพหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งซึ่ง
แวดล้อมด้วยบริวาร มีลกัษณะคล้ายยนัตร์ สําหรับผู้ เล่ือมใสศรัทธาในเทพนัน้ๆ จะใช้เป็นส่ือใน
การเข้าถึงเทพ คําว่ามณฑลในภาษาสนัสกฤต แปลว่า วงกลม เป็นสญัลกัษณ์ของพทุธภาวะหรือ
การบรรลโุพธิญาณ สื่อความหมายถึงพระพทุธเจ้าในรูปพระธรรมกาย89  
                                                            

86 Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography : based on the 

Sadhanamala and other cognate Tantric texts of rituals, 162. 
87

 Ibid., 163. 
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 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์อกัษรสมยั 
, 2543), 347. 
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ในนิกายวชัรยาน คําวา่มณฑลอ้างถึงภาพท่ีแสดงออกมาในลกัษณะ 2–3 มิตขิอง 
สวรรค์ของเทพท่ีทําขึน้สว่นมากในรูปสมัโภคกาย ลกัษณะของแผนภาพสว่นศนูย์กลางถือเป็นแกน
หลัก ศาสนาของชาวอินเดียได้พัฒนาระบบสัญลกัษณ์เช่ือมโยงกับศูนย์กลางและมุ่งเน้นไปท่ี
แผนภาพทรงเรขาคณิต โดยถือว่าเปรียบเสมือนพิภพขนาดเล็ก แผนผงัของสถปูก็เป็นสิ่งท่ีอยู่ใน
ข้อจํากดันีเ้ช่นกนั ในบางพิธีกรรมของอินเดียและประเทศทิเบต มณฑลจะถกูวาดลงบนพืน้ด้วยผง
สี ในระหวา่งการประกอบพิธีกรรม ผู้ นําในพิธีจะเข้าไปในมณฑลและผา่นเข้าไปในขัน้ตอนอยา่ง 
ตอ่เน่ือง ช่วยให้ผู้ ร่วมพิธีซมึซบัเข้าไปในจิตใจได้เป็นอยา่งดี90  

ในคมัภีร์เหวชัระตนัตระ กลา่วถึงการวาดมณฑลวา่ วาดด้วยสี 5 สีและแปรงท่ีวาดทํา 
ขึน้จากเส้นผมของศพ91 ลักษณะมณฑลของเหวัชระ ได้บรรยายไว้ว่า ประกอบด้วยทางเข้า
ส่ีเหล่ียม 4 ด้าน ประดบัตกแตง่ด้วยวนมาลา และสายโซแ่ละสายของวชัระ ตรงกลางคือเหวชัระ มี 
8 เศียร เศียรด้านหน้ามีสีดํา เศียรด้านขวามีสีขาวเหมือนดอกมะลิ เศียรด้านซ้ายมีสีแดงและน่า
กลวั และเศียรด้านหลงัมีลกัษณะท่ีบิดเบีย้ว ทกุเศียรมี 3 เนตร มี 4 บาท 16 กร ยืนเหยียบอยู่บน
มารทัง้ 4 คือ พระพรหม พระวิษณ ุพระศวิะ และพระอินทร์ เหวชัระในรูปแบบนีมี้ลกัษณะท่ีน่ากลวั 
สวมสร้อยคอทําจากเชือกท่ีทํามาจากศีรษะ และเหวชัระเต้นรําด้วยท่าทางท่ีรุนแรงอยู่บนแท่นท่ี
เป็นแผน่กลม มีกายสีดํา มีวิศววชัระประดบัอยูบ่นเศียร ร่างกายของเหวชัระทาด้วยขีเ้ถ้า ในขณะท่ี
ปากท่องมนตร์คําว่า HUM ซึง่เป็นมนตร์เฉพาะของเหวชัระ ถึงแม้ลกัษณะภายนอกของเหวชัระจะ
ดนู่ากลวั แตภ่ายในเงียบสงบ และอยูใ่นท่าโอบกอดศกัตคืิอนางไนราตมะ  

นอกจากนี ้บริเวณรอบๆ ของมณฑล มีฑากิณีล้อมรอบเป็นบริวารทัง้ 8 ตน นาง 
ฑากิณีเหล่านีมี้หน้าท่ีทําลายล้างอวิชชาหรือสิ่งชัว่ร้ายและรักษาทิศทัง้แปดของจกัรวาล ลกัษณะ
ของฑากิณีทัง้ 8 ตน มี 1 เศียร 2 กร 3 เนตร และผมท่ีบิดงอตัง้สงูขึน้ สวมเคร่ืองประดบัสญัลกัษณ์
ทัง้ 5 และอยูใ่นท่าเต้นรําบนกลีบบวัทัง้ 8 ของศนูย์กลางมณฑล ซึง่ปรากฏออกมาจากการรวมกนั 
ของคูท่ี่สําคญั ฑากิณีทัง้ 8 ตนมีลกัษณะทางประตมิานวิทยาตามตาราง ดงันี ้92 
 

 
                                                            

90 Béguin, Buddhist art : an historical and cultural journey 
(Bangkok : River Books, 2009), 20-21. 

91
 Snellgrove, Hevajra Tantra : A Critical Study, 114-115. 

92 Tianshu Zhu, “Hevajra Tantra,” In John C. Huntington and Dina  
Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art, 456. 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงช่ือและตําแหน่งประจําทิศของฑากิณีทัง้ 8 ตนในเหวชัระมณฑล 
ฑากิณี ประจาํทศิ 
เคารี ตะวนัออก 
เจารี ใต้ 
เวตาลี ตะวนัตก 
ฆสัมารี เหนือ 
ปกุกสี อิศาน 
สบารี อคันี 
จนัดารี Nairrta 
โดมบนีิ วาย ุ

   
นอกจากนี ้วงกลมในมมุด้านนอก ยงัประกอบด้วยเทพประจําทัง้ 4 ทิศ เร่ิมต้นด้วย  

Vamsa และประตทูัง้ 4 ของมณฑล ประกอบด้วยเทพีทัง้ 4 องค์  
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงช่ือและตําแหน่งประจําทิศของฑากิณีทัง้ 4 ตนในเหวชัระมณฑล 

ฑากิณี ประจาํทศิ 
Hayasya ตะวนัออก 

S’ukarasya ใต้ 
S’vanasya ตะวนัตก 
Simhasya เหนือ 

 
ในมณฑลดงักลา่วนีป้ระกอบด้วยเทพจํานวน 17 องค์ และเหวชัระซึง่อยูต่รงกลาง 

มณฑลอีก  1  องค์ รวมทัง้หมดเป็น  18 องค์ ซึ่งมณฑลรูปแบบนีเ้ รียกว่า  สัปตทสัตมากา
(Saptadasatmaka) 

จากรูปแบบท่ีปรากฏในมณฑลของเหวชัระ สามารถแยกออกได้เป็น 4 ประเภท  
คือ98 

                                                            
98 Lokesha Chandra, Tibetan mandalas (vajravali and Tantra –  

Samuccaya) (New Delhi : International Academy of Indian Culture, 1995), 32. 
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1. ในรูปแบบ 16 กร เรียกวา่ Hrdaya–Hevajra (หฤทยะ–เหวชัระ) 
2. ในรูปแบบ 6 กร เรียกวา่ Citta–Hevajra (จิตต –เหวชัระ) 
3. ในรูปแบบ 4 กร เรียกวา่ Vag–Hevajra (วาค-เหวชัระ) 
4. ในรูปแบบ 2 กร เรียกวา่ Kaya–Hevajra (กายา–เหวชัระ) 
เหวชัระท่ีปรากฏในมณฑลจงึเป็นเทพแห่งจกัรวาลเช่นเดียวกบัพระโพธิสตัว์อวโลกิ 

เตศวร 11 เศียร เน่ืองจากประติมานวิทยาของเหวชัระสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบท่ีเป็นสากล การท่ี
เหวชัระมี 8 พกัตร์ 16 กร จํานวน 16 และ 8 นี ้เปรียบได้กบัจํานวนของจกัรวาล 

นอกจากเหวชัระมณฑลแล้ว ยงัมีมณฑลของนางไนราตมะซึง่เป็นศกัตขิองเหวชัะด้วย   
เช่นกนั มณฑลของไนราตมะบรรยายอยู่ในนิษปันนโยคาวลีว่า มีลกัษณะเช่นเดียวกบัมณฑลของ
เหวชัระข้างต้น แตแ่ตกตา่งกนัตรงท่ีช่ือของฑากิณีแตล่ะองค์ท่ีล้อมรอบมณฑลประจําทิศตา่งๆ 

มณฑลของไนราตมะนัน้ จะปรากฏพร้อมฑากิณีจํานวน 15 ตน มีลกัษณะทาง 
ประติมานวิทยาเหมือนกบัไนราตมะ และปรากฏในรูปดรุ้าย เพ่ือการทําลายอปุสรรค นางฑากิณี
ทัง้ 15 ตนนี ้มือขวาถือมีดเป็นสญัลกัษณ์ และมือซ้ายถือถ้วยกะโหลก มีดเปรียบเสมือนตวัแทน
ของการแตกหกัหรือสญูเสียทัง้6 ส่วนถ้วยกะโหลกถือเลือดของมารทัง้4 เปรียบเสมือนตวัแทนท่ี
นํามาสู่การจบลงของการเข้าใจผิดระหว่างการแบ่งแยกของการมีอยู่และการไม่มีอยู่ ส่วนขฏัวาง
คะท่ีวางบนไหลซ้่ายของนางฑากิณีแตล่ะตนนัน้ เปรียบเสมือนจดุท่ีเร่ิมต้นของความว่างเปลา่ นาง
ฑากิณีทัง้ 15 ตน นุ่งห่มหนงัเสือและยืนอยูบ่นซากศพ ซึง่สิ่งนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีหมายถึง การบรรลุ
ขัน้สดุท้าย ซึง่มณฑลดงักลา่วมีลกัษณะ ดงันี ้99   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

99
 Tianshu Zhu, “Hevajra Tantra,” In John C. Huntington and Dina Bangdel, 

The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art, 456. 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงช่ือและตําแหน่งประจําทิศของฑากิณีทัง้ 4 ตนของไนราตมะมณฑลภายใน 
                วงกลมตรงกลางของมณฑล 

ทศิ ฑากิณี การเป็นตวัแทนของ ความหมายที่แท้จริง 

กลาง ไนราตมะ ความโกรธแค้น ความมีสต ิ

ตะวนัออก วชัระ ความหลอกลวง การเกิดความคดิตา่งๆ 

ใต้ เการี ความมุง่ร้าย การรู้สกึตวั 

ตะวนัตก วชัรโยคนีิ ความปรารถนา การเข้าใจ 

เหนือ วชัรฑากิณี ความอิจฉาริษยา การเกิดแรงกระตุ้น 

 
ตารางท่ี 6 ตารางแสดงช่ือและตําแหน่งประจําทิศของฑากิณีทัง้ 4 ตนของไนราตมะมณฑลภายใน  
                วงกลมตรงด้านนอกของมณฑล 

ทศิ ฑากิณี ความหมายที่แท้จริง 

ตะวนัออก เคารี การก่อให้เกิด 

ใต้ เจารี เสียง 

ตะวนัตก เวตาลี กลิน่ 

เหนือ ฆสัมารี รส 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปกุกสี โลก 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ สวารี (ชาบารี) นํา้ 

ตะวนัตกเฉียงใต้ จนัดารี ไฟ 

ตะวนัตกเฉียงเหนือ โดมบนีิ อากาศ 
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงช่ือและตําแหน่งประจําทิศของฑากิณีทัง้ 4 ตนของไนราตมะมณฑลภายใน  
 วงกลมตรงด้านนอกของมณฑล 

ทศิ ฑากิณี การเป็นตวัแทนของ ความหมายที่แท้จริง 

จดุต่ําสดุ ภชูารี สงัสารวฎั  การสมัผสั 

จดุสงูสดุ เกชารี นิพพาน การนกึคดิ ไตร่ตรอง 

 
ฑากิณีทัง้ 15 ตนมีกายสีดําและมีลกัษณะท่ีน่ากลวัมาก ร่างกายของฑากิณีทกุตน 

ประดบัด้วยสญัลกัษณ์ทัง้ 5 ของพระธยานิพทุธทัง้ 5 คือ เทริดหรือรัดเกล้า ต่างหู สร้อยคอ กําไล
ข้อมือ และเข็มขดั เช่นเดียวกบัไนราตมะ ฑากิณีมี 1 หน้า และมีดวงตาท่ีลกุเป็นไฟ มีผมสีเหลือง มี 
2 มือในมือข้างหนึง่ถือกะโหลก มือข้างขวาถือมีดและมือข้างซ้ายถือขฏัวางคะ และนุ่งห่ม 
หนงัเสืออยูบ่ริเวณรอบต้นขา ฑากิณียืนอยูบ่นซากศพ100  

สว่นมีดมีความหมายถึง การตดัข้อบกพร่องทัง้ 6 ของความมีทิฐิและอ่ืนๆ คือ ความมี 
ทิฐิ ความไม่รู้ ความสงสัย ความปรารถนา ความโกรธ และความไม่จริง ส่วนกะโหลกมีความ
หมายถึง การนําไปสูค่วามสิน้สดุของการแยกแยะคําสอนเก่ียวกบัการมีอยู่และการไม่มีอยู่ ขฏัวาง
คะมีความหมายถึงการเป็นตัวแทนของความว่างเปล่า และมีความหมายถึงการเข้าใจใน
ความหมาย101 
 
 
 

                                                            
100 Snellgrove, Hevajra Tantra : A Critical Study, 74-75  
101 Ibid. 
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การแสดงออกในรูปของมณฑลของเหวชัระ เป็นท่ีนิยมและนบัถือมากในประเทศ 
ทิเบต เน่ืองจากได้พบมณฑลของเหวัชระค่อนข้างมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการนับถือเหวัชระ  
สว่นในประเทศอินเดียคอ่นข้างจะพบได้น้อย อาจจะนิยมบชูาในรูปของประตมิากรรมมากกว่า (จะ
กลา่วในรายละเอียดตอ่ไป) 
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บทที่ 3 
 

ความเช่ือและรูปเคารพเหวัชระที่ปรากฏในเอเชียใต้  
เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออก 

 
รูปเคารพเหวชัระท่ีจะทําการศกึษาในบทท่ี 3 นี ้จะแบง่การเก็บรวบรวมข้อมลูรูป 

เคารพท่ีใช้ศึกษาโดยแบ่งออกตามภูมิภาค คือ เอเชียใต้ เอเชียกลาง และเอเชียตะวนัออก เพ่ือ
ความสะดวกและเข้าใจง่ายในการนําไปวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งภมูิภาคเอเชียใต้ในท่ีนี ้ได้แก่ ประเทศ
อินเดีย ประเทศบงัคลาเทศ และประเทศเนปาล ภูมิภาคเอเชียกลาง ได้แก่ ประเทศทิเบต และ
ภูมิ ภาค เอ เ ชียตะวันออก  ไ ด้แ ก่  ประ เทศมอง โก เ ลีย  และประ เทศ จีน  (แผน ท่ี ท่ี  2)
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วชัรยานในบริเวณแคว้นพิหารและเบงกอล เช่น วิกรมศิลา (ปัจจบุนัอยู่ในเขต Bhagalpur) โอทนั
ตะปุระ (ปัจจุบนัอยู่ในเขตของนาลนัทา) ปหรรปุระหรือโสมปุระ (ปัจจุบนัอยู่ในประเทศบงัคลา
เทศ)3 สาเหตท่ีุนิกายวชัรยานเฟ่ืองฟูเป็นอย่างมากนัน้ เน่ืองจากกษัตริย์ในราชวงศ์ปาละแทบทุก
พระองค์ทรงเป็นผู้อปุถมัภ์นิกายนี ้

ศาสนสถานท่ีสําคญัในนิกายวชัรยาน ตวัอยา่งเช่น มหาวิทยาลยันาลนัทา มีการสัง่ 
สอนคําสอนทัง้ในนิกายเถรวาท มหายาน และแม้กระทั่งศาสนาพราหมณ์ เช่น สอนด้าน
ตรรกศาสตร์ ภาษาสนัสกฤตและสาขาวิชาอ่ืนๆ และได้มีการรับนกัศกึษาจากประเทศใกล้เคียงเข้า
มาศกึษาด้วย เช่น จากประเทศจีน เกาหลี ทิเบต เนปาล ศรีลงักา และพมา่4  

นอกจากนีย้งัมีศาสนสถานท่ีสําคญัอ่ืนๆ อีก เช่น ศาสนสถานรัตนคีรีท่ีรัฐโอริสสา ท่ี 
แสดงถึงการสร้างมาตัง้แต่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13 เป็นศาสนสถานท่ีประกอบด้วยศาสนสถาน
ขนาดใหญ่ 2 แห่ง และวดัท่ีมีขนาดเล็ก มีสถปูหลกัขนาดใหญ่และสถปูขนาดเล็ก (small votive 
stupa) หลายร้อยสถปู เช่นเดียวกบัตวัอยา่งสว่นมากจากสมยัเดียวกนันีใ้นอินเดียตะวนัออก ยงัคง
หลงเหลืออิฐดัง้เดิมท่ีใช้ในการสร้างอยู่ แต่เป็นอิฐขนาดใหญ่ท่ามกลางประติมากรรมหินท่ียัง
หลงเหลือ และได้พบประตมิากรรมในนิกายวชัรยานด้วย เช่น พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร นางตารา 
พระพุทธเจ้าศากยมุนี และบางครัง้พบในรูปประติมากรรมหมู่ 3 องค์ คือ พระพุทธเจ้า พระ
โพธิสตัว์วชัรปาณี และพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร5 

เช่นเดียวกบัท่ีเมืองสริปรุะซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีราบฝ่ังขวาของหบุเขามหานที ได้มีการขดุค้น 
ทางโบราณคดีและได้พบโบราณวตัถุและประติมากรรมท่ีเก่ียวข้องในนิกายวชัรยาน เช่น กลุ่ม
ประติมากรรมสําริด ประกอบด้วย พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระโพธิสตัว์วชัรปาณี และพระ
โพธิสตัว์มญัชศูรี นกัวิชาการเช่น M.G. Dikshit เช่ือว่าสิรปรุะ เป็นศนูย์กลางของมหายานและ
สถาปัตยกรรมท่ีบรรจุพระบรมธาตุพระพุทธเจ้า มีลักษณะท่ีโดดเด่นคล้ายคลึงกับท่ีนาลันทา 
อย่างไรก็ตาม D.R. Das คิดว่าศนูย์กลางแห่งนีต้้องมีความเก่ียวข้องกนักบัศนูย์กลางของพทุธ
ศาสนาของโอริสสา เช่นเดียวกบัท่ีรัตนคีรี อทุยัคีรี ลลิตะคีรี ตลอดจนเป็นเส้นทางเดินทางท่ีดีเย่ียม 
สิ่งท่ียงัคงหลงเหลืออยู่จากการติดต่อสมัพนัธ์กันนัน้ เห็นได้จากประติมากรรมของเทพในนิกาย

                                                            
3
 Cathleen A. Commings, “Tantra in India,” In John C. Huntington and Dina  

Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist meditational art, 25. 
4
 Ibid., 28. 

5 Ibid., 27–28. 
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วัชรยานท่ีขุดพบ6 จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบ แสดงให้เห็นว่าโบราณสถานเหล่านีเ้ป็น
ศนูย์กลางของการฝึกโยคะตนัตระขัน้สงูในสมยัปาละ ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงให้เห็นถึงการพฒันา
ของนิกายวชัรยานได้เป็นอยา่งดี  

ในสมยัราชวงศ์ปาละ คําสอนของเทพท่ีสําคญัและเทพผู้พิทกัษ์ในนิกายวชัรยาน ได้ 
มีการเผยแพร่ค่อนข้างน้อย บางครัง้แสดงออกในรูปวรรณกรรมและในรูปพิธีกรรม7 แต่อย่างไรก็
ตามเทพผู้พิทกัษ์ในนิกายวชัรยานก็ยงัมีการพบอยู่พอสมควรในประเทศอินเดีย สําหรับความเช่ือ
ในการนบัถือเหวชัระคอ่นข้างพบได้น้อยและไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั ได้พบคําสอนท่ีเก่ียวกบัเหวชัระ
ท่ีมีการเขียนขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 คือ คมัภีร์เหวชัระตนัตระ เขียนเป็นภาษาสนัสกฤต ซึ่ง
เป็นคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัชัน้อนตุตระโยคะของนิกายวชัรยาน และเก่ียวข้องกบัเร่ืองราวและประติ-
มานวิทยาของเหวชัระ สว่นประตมิากรรมเหวชัระพบได้ไมม่ากนกั สามารถรวบรวมมาได้ ดงันี ้

1. ประตมิากรรมลอยตวั 
1.1 ชิน้สว่นประตมิากรรมเหวชัระ พบท่ีธรรมนคร (Dharmanagar) ประเทศอินเดีย 

(ไมมี่ภาพประกอบ) 
 ประตมิากรรมเหวชัระชิน้นี ้ถือได้วา่เป็นประตมิากรรมชิน้ท่ีดีเย่ียม พบท่ีธรรม 

นครบริเวณตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองตรีปรุะ (Tripura) ในประเทศอินเดีย มีสภาพไม่สมบรูณ์ 
ประติมากรรมมีความยาว 40.64x17.78 เซนติเมตร ประติมากรรมมีสนิมติดอยู่ค่อนข้างมาก 
กําหนดอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 ประตมิากรรมเคลือบด้วยทองแบบเจือจาง มีลกัษณะทาง
ประติมานวิทยา คือ ด้านบนเศียรของเหวชัระมีพระไวโรจนะประทบัอยู่ในวิหาร เหวชัระมี 4 บาท
ยืนท่าอรรธปรยงักะ-นฤตยสนะ 2 บาทหลงัเหยียบอยู่บนร่างมนษุย์ มี 8 เศียร 16 กร 5 กรทางซ้าย
ได้หกัหายไป ถือถ้วยหวักะโหลกท่ีบรรจุสตัว์โลกและเทพเจ้าต่างๆ รอบเหวชัระมีนางฑากิณีทัง้ 8 
ตน เต้นรําในท่าทางเดียวกบัเหวชัระอยูป่ระจําทิศทัง้ 88 
 
 
 
 

                                                            
6 Byomakesh Tripathy, “Buddhist Remains in Western Orissa,”: 64. 
7 Gilles Béguin, Buddhist art : an historical and cultural journey, 102. 
8 T.Raatan, Encyclopaedia of North – East India (Kalpaz Publications   

, 2003), 191. 
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ฑากิณีสวมวนมาลาหวักะโหลกเช่นเดียวกบัเหวชัระ และพบวา่มีจารึกอยูท่ี่ฐาน 
ของประติมากรรม จากตวัอกัษรสามารถกําหนดอายไุด้พทุธศตวรรษท่ี 16–17 ในจารึกมีพระนาม
ของกษัตริย์ท่ีถวายรูปเคารพนีป้รากฏอยู่ ปัจจบุนัประติมากรรมชิน้นีอ้ยู่ในการดแูลของสํานกังาน
ราชมาละ (Officer in Charge, Rajamala Office) ท่ีเมืองตรีปรุะ9 

1.2 ชิน้สว่นประตมิากรรมเหวชัระ พบท่ีปหรรปรุะ (Paharpur) ประเทศบงัคลาเทศ10  
(ภาพท่ี 21) 

ปหรรปรุะเป็นศาสนสถานท่ีตัง้อยูใ่นเขตราชชาหิ ในเบงกอลตะวนัออก ปัจจบุนั 
อยู่ในประเทศบงัคลาเทศ ช่ือเดิมของเมืองปหรรปรุะ คือ โสมปรุะ (Somapura) ซึง่เป็นเมืองเล็กๆ 
และเป็นศนูย์กลางของพทุธศาสนาอนัสําคญัแห่งหนึ่งของเมืองปณุฑรวรรธนะ จากการขดุค้นทาง
โบราณคดีโดย Buchanan Hamilton เม่ือปี พ.ศ.2350-2477 ได้พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี
สามารถกําหนดอายุของโบราณสถานแห่งนีว้่ามีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 8 แต่จากการขุด
ค้นพบแผ่นทองแดงได้ระบถุึงปี พ.ศ.1022 มีใจความกลา่วถึงพราหมณ์ท่ีช่ือ นาถศรมาและภรรยา
ช่ือรามี ว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีเก็บผลรายได้จากท่ีกลัปนาเพ่ือซือ้สิ่งของอนัจําเป็น เช่น นํา้มนัจนัทน์ ธูป 
ดอกไม้ เพ่ือบชูาพระอรหนัต์ และปฏิสงัขรณ์กฏิุท่ีพกัในพระวิหารนัน้11  

แตพ่ระอรหนัต์ท่ีระบถุึงนีเ้ข้าใจวา่เป็นพระในศาสนาเชน เพราะวา่มีอาจารย์ใน 
ศาสนาเชนองค์หนึ่งช่ือว่า คหุนนัทิน อาศยัอยู่ในเมืองวฏโคหาลี (Vatagohali) ซึ่งเม่ือเทียบเคียง
อายท่ีุปรากฏบนแผ่นทองแดงกบัยคุในสมยัคปุตะ โบราณสถานแห่งนีน้่าจะมีอายอุยู่ในช่วงพทุธ
ศตวรรษท่ี 10 คือในช่วงสมัยคุปตะ และยังได้สอดคล้องกับหลกัฐานทางด้านเอกสารโบราณท่ี
กลา่ววา่ เบงกอลเหนืออยูภ่ายใต้การปกครองของกษัตริย์คปุตะในพทุธศตวรรษท่ี 1012 
 
 

                                                            
9 Dacca Museum, Iconography Buddhist and Brahmanical Sculptures 

In The Dacca Museum (Varanasi, Delhi : Indological   Book  House, 1972),  270–271. 
10

 ในทีนีจ้ะขอกลา่วถงึประเทศบงัคลาเทศรวมอยูใ่นอินเดียโบราณ เน่ืองจาก 

แตเ่ดมิตัง้อยูใ่นเขตของประเทศอินเดีย ก่อนท่ีจะแยกตวัออกมาเป็นประเทศปากีสถานตะวนัออก
และประเทศบงัคลาเทศในปัจจบุนั 

11
 Charu Chandra Das Gupta, Paharpur and its monuments (Calcutta :  

Firma K. L. Mukhopadhyay, 1961), 1-2. 
12 Ibid., 3. 
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เม่ือภมูิภาคนีไ้ด้เปล่ียนไปตกอยูใ่ต้อํานาจการปกครองของกษัตริย์ในราชวงศ์    
ปาละ พุทธศาสนาได้กลายมาเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลขึน้มาในดินแดนส่วนนี ้ในสมยัของกษัตริย์
เทวปาละ (Devapala) แห่งราชวงศ์ปาละ ซึง่ปกครองอยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14 ได้ทรงรับสัง่ให้
เลือกพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับสร้างวดัขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือว่า ธรรมปาละมหาวิหารแห่งโสมปรุะ ซึง่มี
จารึกอยูใ่นแผน่ดนิเผาท่ีค้นพบในเมืองปหรรปรุะและมีรายช่ืออยูใ่นจารึก ดงันี ้

  1. ศรีโสมปรุะ (Sri-Somapura) 
  2. ศรี ธรรมปาละเทวะ (Sri Dharmapaladeva) 
  3. มหาวิหาริย–อารยะ ภิกษุสงัฆสยะ (Mahavihariya–arya–Bhiksu–  

Sanghasya)13  
 รายช่ือดงักลา่วในจารึกคือ รายช่ือของพระภิกษุสงฆ์ซึง่อยูป่ระจําในวดัใหญ่ของ 

เมืองโสมปรุะ ในสมยัท่ียงัรุ่งเรือง จะเห็นได้ชดัว่าการสร้างวดัอนัยิ่งใหญ่ของพทุธศาสนาในเมือง
โสมปรุะนัน้ มีขึน้ในช่วงปลายของพทุธศตวรรษท่ี 14  ตอ่มาในช่วงคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษท่ี 15 
ราชวงศ์ปาละตกอยูใ่ต้อํานาจของราชวงศ์เสนะ และผู้ปกครองได้นบัถือศาสนาพราหมณ์ ในสมยันี ้
วิหารท่ีโสมปรุะก็ได้ถกูละเลย และในพทุธศตวรรษท่ี 18 เม่ืออิสลามได้บกุรุกบริเวณแคว้นเบงกอล 
ทําให้เมืองโสมปรุะถกูทิง้ร้างไปในท่ีสดุ14 

ได้มีหลกัฐานกลา่วถึงวา่ ในคมัภีร์ปัก–ซมั–ซอง–ซาง (Pag–Sam–Zon-Zang)  
ของทิเบต ได้บนัทึกไว้ว่า พระเจ้ามหิปาละ เคยถวายพระพทุธรูปไว้ท่ีมหาวิหารแห่งเมืองโสมปรุะ 
อีกทัง้ในศิลาจารึกท่ีนาลนัทาของท่านวิบูลศรีมิตร (Vipulasrimitra) ซึ่งเป็นศิลาจารึกสมยัพทุธ
ศตวรรษท่ี 18 ได้จารึกไว้เช่นกันว่า ท่านพระภิกษุวิบูลศรีมิตรผู้อยู่ในมหาวิหารแห่งเมืองโสมปรุะ
เป็นเวลานาน ได้สร้างโบสถ์ประดิษฐานรูปเทพธิดาตารา ขึน้ท่ีมหาวิหารโสมปุระ อีกทัง้ยังได้
ซ่อมแซมห้องท่ีอยู่อาศัยของพระภิกษุ 4 ห้อง จัดทําเคร่ืองตกแต่งทําด้วยทองคํามาประดับ
พระพุทธรูป และจารึกบนเสาหินในสมัยเดียวกัน ได้จารึกไว้ว่า พระภิกษุช่ือทศพลครรภ 
(Dasabalagarbha) เป็นผู้ นําในการสร้าง และนําจารึกไว้ท่ีมหาวิหารโสมปรุะเพ่ือประกาศพระคณุ
ของพระรัตนตรัย อีกทัง้เพ่ือจงูใจผู้คนท่ีอยากทําความดี ได้มีโอกาสทําความดี15 
 
 

                                                            
13 Gupta, Paharpur and its monuments, 3. 
14 Ibid., 4-5. 
15

 Ibid., 3-4. 
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รูปแบบของปหรรปรุะ ถือได้วา่เป็นศาสนสถานท่ีเป็นตวัอยา่งของสถาปัตยกรรม 

อินเดียโบราณท่ีมีเอกลกัษณ์ มีแผนผงัเป็นรูปกากบาท และมีมมุย่ืนออกมาจากแต่ละด้าน (เพิ่ม
มมุ) มีลานยกขึน้มา 3 ชัน้16 แต่เดิมมีการก่อด้วยอิฐ และมีความสงูถึง 100 ฟุต ห่างออกมามี
กําแพงท่ีหนา และมีคหูาหรือห้องขนาดเล็กทัง้หมดจํานวน 177 ห้องล้อมรอบอยู่กลางวดั17 ท่ีวดันี ้
เคยมีสิ่งก่อสร้างท่ีใหญ่โต ซึ่งวดัจากด้านเหนือไปทางด้านใต้ยาว 356 ฟุต 6 นิว้ และจากด้าน
ตะวนัออกไปด้านตะวนัตกยาว 314 ฟุต 3 นิว้ ซึง่กินเนือ้ท่ีตอนกลางวดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมกว้างใหญ่ 
พืน้ท่ีตัง้ของวดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ และมีมมุย่ืนออกมา ถือวา่เป็นแผนผงัแบบใหมท่ี่สร้างใน
สมยัพระเจ้าธรรมปาละ (ภาพท่ี 22 และแผนท่ีท่ี 4) 

ประตมิากรรมเหวชัระท่ีพบท่ีปหรรปรุะ พบบริเวณบอ่นํา้ทางเข้าออกหลกั ชิน้สว่น 
ประติมากรรมทําจากหินบะซอลส์สีดํา สภาพไม่สมบูรณ์ ความสูงประมาณ 7.62 เซนติเมตร 
กําหนดอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 17 หรือช่วงหลงัของสมยัปาละ–เสนะ ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ใน
พิพิธภณัฑ์กลักตัตา (Calcutta) ประเทศอินเดีย มีลกัษณะทางประตมิานวิทยาคือ มีทัง้หมด 12 กร 
และอาจมีอีก 4 กรอยูด้่านบน ถ้าสมบรูณ์อาจอยูใ่นรูปแบบ 16 กร กรคูก่ลางโอบกอดศกัตแิละกรท่ี
เหลือถือถ้วยหัวกะโหลก แต่ละเศียรมี 3 เนตร สวมวนมาลารูปหัวกะโหลก18 จากการท่ีพบ
ประติมากรรมเหวัชระ แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของทฤษฎีตันตระขัน้สูงและการนับถือเหวัชระ
ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15–16 ท่ีปหรรปรุะได้เป็นอยา่งดี19  
 

                                                            
16 Gupta, Paharpur and its monuments, 6. 
17 Nazimuddin Ahmed, Discover the monuments of Bangladesh (Dhaka  

(Bangladesh) : University Press, 1984), 55. 
18 Ibid., 59. 
19 Susan L. Huntington, The “Pala-Sena” schools of sculpture (Leiden :  

E.J. Brill, 1984), 164. 
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1.6 ชิน้สว่นประตมิากรรมเหวชัระ พบท่ีมลัฮาร์ (Malhar) ประเทศอินเดีย (ไมมี่ 
ภาพประกอบ) 

พบท่ีเมืองมลัฮาร์ (Malhar) เมืองโบราณของมลัลละ ปัฏฏนะ (Mallala Pattana) 
ตัง้อยู่ในเขตพิลาสปุระ (Bilaspur) ได้มีการขุดค้นโดยภาควิชาประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ 
วฒันธรรมและโบราณคดี ของมหาวิทยาลยัซาการ์ (Sagar) จากการขดุค้นได้พบเจดีย์ วิหาร สถปู 
รวมถึงรูปเคารพเทพและพระโพธิสตัว์ในนิกายวชัรยานหลายองค์ เช่น พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร 
พระโพธิสตัว์มญัชูศรี รวมทัง้เหวชัระด้วย23 ซึ่งชิน้ส่วนประติมากรรมเหวชัระถูกพบอยู่ในวิหารท่ี
สร้างขึน้ในนิกายวชัรยาน ประติมากรรมเหวชัระประดิษฐานอยู่บนแผ่นอิฐกลางวิหาร ซึง่แผ่นอิฐนี ้
ตัง้อยูท่างด้านทิศใต้ใกล้กบัผนงัของวิหาร24 ไมมี่การกําหนดอายสุมยั ปัจจบุนัอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์ Hari 
Singh Gour มหาวิทยาลยัซาการ์25 

2. ภาพวาดเหวัชระ  
2.1 ภาพวาดเหวชัระ จากอินเดียตะวนัออก26 (ไมมี่ภาพประกอบ) 

ลกัษณะทางประตมิานวิทยาคล้ายกบัประตมิากรรมเหวชัระองค์หนึง่ท่ีเคยพบท่ี 
เมืองตรีปุระ มีลักษณะการยืนแบบเดียวกัน 2 กรตรงกลางทําท่าโอบกอดกับศักติถึงแม้จะไม่
ปรากฏศกัติก็ตาม เหวัชระถือถ้วยหัวกะโหลก ถึงแม้ภาพวาดจะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถระบุ
จํานวนกรได้ ภายในถ้วยหวักะโหลกบรรจุพระอาทิตย์ พระจนัทร์ ช้าง ม้า และววั บาททัง้ 4 ของ      
เหวชัระยืนเหยียบอยูบ่นมารทัง้ 4  
 
 
 
 
 
 

                                                            
23

 Byomakesh Tripathy, “Buddhist Remains in Western Orissa,”: 64. 
24

 S.R. Bakshi and O.P. Ralhan, Study in Indian History Madhya Pradesh 

 Volume-1 Land and the people, (New Delhi : Sarup&sons, 2007), 224. 
25 Tripathy, “Buddhist Remains in Western Orissa,”: 64. 
26 Linrothe, Ruthless Compassion : Wrathful Deities in Early Indo- 

Tibetan Esoteric Buddhist Art, 271. 
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3. มณฑลเหวัชระลอยตวั 

3.1 มณฑลเหวชัระรูปดอกบวั ทําจากโลหะ ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ศลิปะรูบิน้  
(Rubin Museum of Art) ประเทศสหรัฐอเมริกา27 (ภาพท่ี 25) 

สภาพสมบรูณ์ รูปแบบศลิปะอินเดียตะวนัออก ขนาด 41.9x28.2 เซนตเิมตร 
ภายในตรงกลางมีเหวชัระโอบกอดกบัศกัติ ไม่สามารถระบุลกัษณะทางประติมานวิทยาได้แน่ชดั 
เน่ืองจากมองเห็นได้ไม่ชดัเจนนกั ด้านในกลีบทัง้ 8 กลีบของดอกบวัมีฑากิณีทัง้ 8 ตน ส่วนด้าน
นอกของกลีบทัง้ 8 กลีบมีสิทธะ ทัง้ 8 องค์ ฐานของมณฑลเหวชัระนีมี้ลกัษณะเหมือนก้านบวั 
มณฑลลกัษณะเช่นนีย้งัได้พบวา่คล้ายคลงึกบัท่ีพบในประเทศเนปาล ประเทศพมา่ และประเทศ 
จีนด้วย28 มณฑลของเทพในนิกายวชัรยานท่ีทําจากโลหะและสามารถเปิดออกได้นี ้พบว่าในสมยั
ปาละค่อนข้างนิยมสร้างและพบได้บ่อย เช่น มณฑลของพระวชัรสตัว์และมณฑลของวชัรตารารูป
ดอกบวั (ภาพท่ี 26) ภายในสามารถเปิดออกได้เช่นเดียวกบัมณฑลของเหวชัระ และประติมากรรม
เหลา่นีมี้อายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 17 ซึง่เป็นช่วงเวลาเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
27 Lotus Mandala of Hevajra, Accessed January 30, 2015,  Available 

from http://rubinmuseum.org//collection/artwork/lotus-mandala-of-hevajra 
28 Anupa Pande  & Pandya Dhar, edited, Cultural Interface of India  with  

Asia : religion, art and architecture (New Delhi : D.K. Printworld, c2004), 25. 
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แพร่หลายของคําสอนในนิกายนีไ้ด้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและนับถือ      
เหวชัระซึ่งเป็นเทพผู้พิทกัษ์ท่ีมีขึน้ครัง้แรกในนิกายวชัรยานอีกด้วย และเม่ือสิน้สดุราชวงศ์ปาละ
แล้ว ประติมากรรมเหวชัระคงไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม แต่กลบัไปนิยมและแพร่หลายมากในประเทศ
ใกล้เคียง คือ ประเทศเนปาลและประเทศทิเบตแทน 
 
คตคิวามเช่ือเร่ืองเหวัชระในประเทศเนปาล 

ในประวตัศิาสตร์ของประเทศเนปาลได้ปรากฏวา่มีการตดิตอ่กบัประเทศอินเดียใน 
ด้านพทุธศาสนามาตัง้แต่สมยัพระเจ้าอโศกมหาราช เม่ือครัง้ท่ีพระองค์ได้ส่งสมณทูตไปเผยแพร่
พระพทุธศาสนาในบริเวณแคว้นแคชเมียร์และบริเวณใกล้เคียง สว่นนิกายวชัรยานได้เจริญรุ่งเรือง
อยู่ในประเทศเนปาลมาตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 12-13  คือในสมยัราชวงศ์ปาละของอินเดียท่ีนิกาย
วชัรยานเจริญรุ่งเรืองอยู่ในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริเวณแคว้นพิหารและเบงกอล  และ
หลงัจากท่ีประเทศอินเดียได้ถูกมุสลิมเข้าบุกรุกและยึดครองในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 พระสงฆ์
นิกายตนัตระจากตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียได้อพยพเข้ามาในบริเวณหบุเขากาฑมณัฑขุอง
เนปาลเป็นจํานวนมาก29 ซึง่ประกอบด้วย 3 เมืองหลกั คือ เมืองกาฑมณัฑ ุเมืองปาทนั และเมือง
ภกัตปุระ ซึ่งเมืองต่างๆ เหล่านีไ้ด้พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกับนิกายตนัตระทัง้สิน้ 
(แผนท่ีท่ี 5) 
 

                                                            
29 Dina Bangdel, “Tantra in Nepal,” In John C. Huntington and Dina Bangdel, 

The Circle of Bliss : Buddhist meditational art, 29. 
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ท่านจึงเสด็จไปนมสัการพร้อมสานุศิษย์รวมทัง้พระเจ้าธรรมกรและชายาทัง้สอง และได้สร้างวดั
ครอบเปลวไฟนัน้ไว้ ปัจจบุนัคือ คือ สวยมัภมูหาเจดีย์ (Svayambhu Mahachaitya) (ภาพท่ี 27) 
และได้สร้างวดัข้างๆ เป็นท่ีอยู่ของตนเอง แล้วแต่งตัง้พระเจ้าธรรมกรเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศ
เนปาล เม่ือเสร็จกิจจึงกลบัไปยงับ้านเมืองของตน ต่อมาจึงได้รับยกย่องเป็นพระโพธิสตัว์31 พระ
โพธิสัตว์มัญชูศรียังได้มาท่ีกาฑมัณฑุและเห็นหุบเขานีเ้ต็มไปด้วยนํา้ พระองค์จึงใช้ดาบของ
พระองค์ตดัทะเลสาบ จงึทําให้เกิดประเทศเนปาลขึน้  

นอกจากหลกัฐานด้านเอกสารแล้ว ยงัปรากฏหลกัฐานด้านโบราณคดีท่ีแสดงให้เห็น 
ถึงร่องรอยของความเช่ือในนิกายตันตระและนิกายวัชรยานด้วย เช่น ในสมัยราชวงศ์ลิจฉวี 
(Licchavi) มีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการฝึกตันตระอย่างเต็มรูปแบบในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 11 และในจารึกสมยัลิจฉวีในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 11–14 กลา่วว่ามีการสร้างวิหารอย่าง
น้อยจํานวน 14 แห่ง ถึงแม้ว่ากษัตริย์ลิจฉวีจะนบัถือศาสนาฮินดมูาแต่เดิม แต่ในจารึกได้ระบุว่า 
ศาสนสถานในศาสนาพทุธดงักลา่วสร้างขึน้โดยเงินอปุถมัภ์จากราชสํานกั เช่น วิหารมานา (Mana) 
ท่ีสร้างโดยพระเจ้ามานาเทวะ (Manadeva) และซเยนก ูบาฮาล (the Syengu Baha) ท่ีสวยมัภู
มหาเจดีย์สร้างโดยวริชะเทวะ (Vrishadeva) เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีการกล่าวถึงเทพในนิกาย
ตนัตระและนิกายวชัรยาน ท่ีปรากฏในจารึกสมยัลิจฉวีว่า พระญาติของศรีเทวะ (Shideva) ได้
กล่าวถึงกษัตริย์ว่าได้มีการปรับปรุงรูปเคารพของวัชรโยคินีและสร้างชีวันยันสะ (jivanyansa) 
ถวายทกุๆ 12 ปี เช่นเดียวกบัจารึกของอมัศวุรมนั (Amshuvarman) ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12–13 
ท่ีสวยมัภมูหาเจดีย์ ท่ีกลา่วถึงนิกายวชัรยานและสวยมัภมูหาเจดีย์32 

หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญัในสมยัลจิฉวี เช่น สวยมัภมูหาเจดีย์ เป็นเจดีย์ท่ี 
เปรียบได้กบัมณฑลของพระธยานิพทุธทัง้ 5 และเจดีย์ท่ีโอม บาฮลั (Om Bahal) เมืองปาทนั ท่ี
ปรากฏช่องว่างทัง้ 4 ด้านสําหรับประดิษฐานพระไวโรจนะและพระธยานิพทุธทัง้ 4 องค์ตามความ
เช่ือในนิกายวชัรยาน จากหลกัฐานเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงการมีอยู่และการพฒันาในด้านรูปแบบ
ประตมิานวิทยาของนิกายวชัรยานในช่วงสมยัพทุธศตวรรษท่ี 11-12 ในเนปาลได้เป็นอยา่งดี33  
 
 

                                                            
31 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน, 71. 
32 Bangdel, “Tantra in Nepal,” In John C. Huntington and Dina Bangdel, 

The Circle of Bliss : Buddhist meditational art, 31. 
33

 Ibid. 
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จากการท่ีพบคมัภีร์ในการฝึกโยคะตนัตระขัน้สงูท่ีเขียนขึน้จากต้นฉบบัลายมือใน 
ประเทศเนปาลนี ้เป็นส่วนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลในนิกายวชัรยานมาจากประเทศ
อินเดียในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15 เป็นต้นมา และคอ่นข้างมีความแพร่หลายไม่เพียงแตค่มัภีร์ในการ
ฝึกตนัตระจํานวนมากท่ีพบเท่านัน้ แต่ยงัแสดงให้เห็นถึงการเล่ือมใส การอุทิศและพิธีกรรมท่ีมี
ศนูย์กลางอยูท่ี่เทพในนิกายวชัรยานท่ีมีการนบัถือมาอยา่งตอ่เน่ือง35 

สําหรับความเช่ือเก่ียวกบัพระพทุธเจ้าและพระโพธิสตัว์ในนิกายวชัรยานท่ีประเทศ 
เนปาล ค่อนข้างเป็นท่ีนิยมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ือในเร่ืองพระมานษิุพทุธ 5 พระธยานิ
พทุธ 5 และพระธยานิโพธิสตัว์ 5 และความเช่ือนีไ้ด้แพร่หลายไปยงัประเทศทิเบต ประเทศจีน และ
ประเทศญ่ีปุ่ นเรียกวา่พระเจ้า 5 พระองค์ สว่นพระโพธิสตัว์ท่ีนิยมนบัถือในเนปาล คือ พระโพธิสตัว์
อวโลกิเตศวรท่ีชาวเนปาลนิยมเรียกวา่ โลเกศวร พระโพธิสตัว์มญัชศูรี พระโพธิสตัว์เมตไตรยะ พระ
โพธิสตัว์ตารา พระโพธิสตัว์ไตรโลกยวิชยั และพระโพธิสตัว์วสธุารา36 เน่ืองจากได้พบประตมิากรรม
เก่ียวกับพระโพธิสตัว์ดงักล่าวเป็นจํานวนมาก อีกทัง้ความเช่ือในเร่ืองเทพผู้พิทักษ์หรือยิดมัใน
ประเทศเนปาล ค่อนข้างเป็นท่ีนิยมนบัถือและจัดว่าเป็นเทพท่ีสําคญัของชาวเนปาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทพผู้พิทักษ์องค์สําคัญท่ีนับถือกันอย่างแพร่หลาย คือ สังวร  เหวัชระ ชัมภละ และ        
เหรุกพทุธ  

ความเช่ือในการนบัถือเหวชัระในประเทศเนปาล ได้พบหลกัฐานคือคมัภีร์เหวชัระ         
ตนัตระท่ีเป็นเอกสารต้นฉบบัท่ีเขียนด้วยลายมือ เป็นภาษาสนัสกฤต อายุราวพทุธศตวรรษท่ี 15 
ดงัท่ีได้กล่าวไป ส่วนประติมากรรมของเหวชัระในประเทศเนปาลพบค่อนข้างมาก อาจเน่ืองจาก   
เหวชัระเป็นเทพผู้พิทกัษ์ท่ีมีการนบัถือเป็นลําดบัแรกๆ  นอกจากนีย้งัได้พบมณฑลและภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนงัของเหวชัระด้วย พบวา่มีอายตุัง้แตใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15 จนถึงพทุธศตวรรษท่ี 
22  และประติมากรรมเหวัชระบางชิน้ช่างชาวเนปาลก็ได้นํามาปรับปรุงจนเป็นเอกลกัษณ์ของ
ศิลปะเนปาลเอง  เ ช่น  การจัดวางกรของประติมากรรมเหวัชระในลักษณะท่ีแผ่ออก  ซึ่ง
ประตมิากรรม  เหวชัระสามารถรวบรวมมาได้ ดงันี ้
 
 
 

                                                            
35 David Snellgrove, Indo - Tibetan Buddhism (Shambhala Publications 

, Inc.Massachusetts, 1987), 377. 
36 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน, 86 – 88. 
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1. ประตมิากรรมลอยตวั 
1.1 ประตมิากรรมเหวชัระ ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ The Museum of Fine  

Arts, Houston (MFAH) ประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาพท่ี 28) 
ทําจากทองแดงเคลือบและย้อมสี สภาพสมบรูณ์  ขนาด 27.9x2.5x12.7 เซนต ิ

เมตร อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นประติมากรรมเหวัชระในรูปแบบศาสตราธรเหวัชระ 
(Shatradhara Hevajra)  มี 8 เศียร แต่ละเศียรมี 3 เนตร มีลกัษณะหน้าตาน่ากลวั เหวชัระมี 4 
บาท ยืนในท่าอรรธปรยงักะเหยียบอยู่บนเทพฮินดทูัง้ 4 คือ พระอินทร์ พระพรหม พระศิวะ และ
พระวิษณุ อยู่บนดอกบวับาน เหวชัระมี 16 กร แต่ละกรถือสิ่งของรวมถึงตรีศลู คทา บ่วง ซึ่งเป็น
ตวัแทนของการทําลายและปลดปล่อยรวมถึงการหลุดพ้นจากโลกียวิสยัของความต้องการและ
ความรู้สกึ 2 กรท่ีเหลือโอบกอดกบัศกัตคืิอนางไนราตมะ ไนราตมะมี 1 พกัตร์ กรของไนราตมะโอบ
กอดอยูท่ี่คอของเหวชัระและถือมีด ด้านบนเศียรเหวชัระสวมมงกฎุรูปพระอกัโษภยะ37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
37 Nepalese Shastradhara Hevajra, Accessed January 31, 2015, Available  

from https://collections.mfah.org/art/detail l/99219?returnUrl.=%2Fart %2Fsearch%3F 
culture%3DMinoan%257CNepalese 
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ตอ่มาในสมยัพระเจ้าตสิองเดตสนั (Tisong Detsen) ซึง่เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์เดียว 
กัน ในช่วงตอนต้นของรัชกาล ประชาชนหมู่มากยังนับถือนิกายบอนอยู่ แต่ในท้ายท่ีสุดพุทธ
ศาสนาก็ได้รับชยัชนะและพระผู้สอนศาสนา คือ Ba Salnang ได้ถกูสง่ไปท่ีเนปาลเพ่ือเชิญศานต
รักษิต (Shantarakshita) ซึ่งเป็นอาจารย์และพระภิกษุชาวอินเดียเข้ามายงัประเทศทิเบต แต่จาก
หลกัฐานในประวตัิศาสตร์กล่าวว่า ไม่ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากกองกําลงัปีศาจในประเทศ
ทิเบต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเทพเจ้าในลทัธิบอนได้ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ศานตรักษิตจึงได้ให้
คําแนะนําแก่พระเจ้าติสองเดตสนัว่ามีเพียงแค่พระในนิกายตนัตระองค์เดียวเท่านัน้ท่ีจะมีพลงั
อํานาจเพียงพอท่ีจะเอาชนะได้ คือครุุปัทมสมัภพ (Padmasambhava) หรือครุุรินโปเช ซึง่เป็นภิกษุ
ท่ีอาศยัอยูใ่นมหาวิทยาลยันาลนัทา แตไ่ด้มาพํานกัอยู่ท่ีกาฑมณัฑ ุพระองค์จึงได้ให้ไปเชิญเพ่ือมา
ปราบพวกภตูผีปีศาจ49 

 ครุุปัทมสมัภพมาท่ีประเทศทิเบตและได้ปราบจนหมดสิน้ คงเหลือไว้แตพ่วกท่ีร้องขอ 
ชีวิตและสัญญาว่าจะเป็นธรรมบาลปกป้องพุทธศาสนา ส่วนคุรุปัทมสัมภวะก็รับรองว่าจะให้
มนษุย์เซ่นพลีบชูาเป็นการตอบแทน ซึง่ครุุปัทมสมัภพเห็นแล้วว่าชาวทิเบตในสมยันัน้นบัถือผีและ
ยกัษ์มารเป็นอย่างมาก จะให้หนัมาเช่ือถือพทุธศาสนาเลยนัน้คงไม่ได้จึงอนโุลมให้เอาพวกผีและ
ยักษ์มารมาเป็นธรรมบาลในพุทธศาสนาแทน หลังจากนัน้คุรุปัทมสัมภพได้รับยกย่องให้เป็น
พระพทุธเจ้าองค์ท่ี 2 และมีรูปบชูาอยูใ่นทกุวดัของประเทศทิเบต50 

การเข้ามาของครุุปัทมสมัภพในประเทศทิเบตนัน้ ท่านได้นําเอาหลกัคําสอนของนิกาย 
ตนัตระเข้ามาสัง่สอนชาวทิเบต และได้นําเอาพิธีเซ่นภตูผีปีศาจตลอดจนพิธีดัง้เดิมของชาวทิเบต
เข้าไปรวมกับพทุธศาสนา ส่วนหลกัปฏิบตัิในนิกายมหายานก็ปะปนอยู่เป็นบางส่วนเท่านัน้ การ
ผสมผสานกนัระหวา่งพทุธศาสนานิกายตนัตระและนิกายบอน ได้ก่อให้เกิดลทัธิลามะ (Lamaism) 
ขึน้ ซึ่งลทัธิลามะเดิม เป็นท่ีนบัถือกนัอย่างแพร่หลายในแคว้นอทุยาน (ปัจจุบนัคืออฟักานิสถาน) 
และกัษมีระ ซึ่งเป็นเมืองเกิดของครุุปัทมสมัภพ คําว่าลามะเป็นคําทิเบตแปลว่าเย่ียมยิ่ง ตรงกับ
ภาษาสนัสกฤตว่าอตุตร ใช้สําหรับเรียกนกับวชผู้ เป็นประธานหรือเป็นใหญ่ในคณะ แต่ปัจจบุนัใช้
เรียกนกับวชโดยมากวา่ลามะ ไมจํ่ากดัเพียงแคห่วัหน้าเหมือนแตก่่อน 
 

                                                            
49 John C. Huntington, Dina Bangdel, “Tantra in Tibet,” In John C. Huntington  

and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist meditational art, 38. 
50 เสถียรโกเศศ-นาคะประทีป, ลัทธิของเพื่อน (กรุงเทพฯ : คลงัวทิยา 

, 2514), 271 –274. 
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สิน้พระชนม์โดยการถกูลอบปลงพระชนม์ในปีพ.ศ.137952 พระเจ้าลางทรรมา (Lang Darma) ได้
ขึน้เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา พระองค์ทรงพยายามท่ีจะกําจดันิกายลามะให้หมดลง พร้อมทัง้ทําลาย
วดัในนิกายลามะจํานวนมาก พระเจ้าลางทรรมาครองราชย์อยู่เป็นเวลา 3 ปี ได้ถกูนกับวชนิกาย
ลามะรูปหนึ่งช่ือ ลาลงุ พาลกะยี โดรจี (Lhalung Palgyi Dorje) ลอบปลงพระชนม์ นกับวชรูปนี ้
ตอ่มาได้รับยกย่องให้เป็นผู้วิเศษด้วย ตอ่มาคณะนกับวชนิกายลามะก็ได้ฟืน้ตวัขึน้ในระยะเวลาไม่
นาน  ลาลงุ พาลกยี โดรจี ได้สําเร็จราชการแผน่ดนิแทนโอรสของพระเจ้าลางทรรมาท่ียงัมีพระชนม์
น้อยอยู ่

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 ภิกษุอินเดียนามวา่ อตีศะ ได้เข้ามาปรับปรุงและแก้ไขนิกาย 
ลามะ และแต่งคมัภีร์ว่าด้วยนิกายลามะไว้หลายเล่ม อีกทัง้ได้ก่อตัง้นิกายกดมัปะ (Kadam) ซึ่ง
เป็นนิกายท่ีดดัแปลงคําสอนในลทัธิลามะเดิม53 นิกายนีต้่อมาเรียกว่านิกายเกลกุปะ เป็นนิกายท่ี
ใหญ่และสําคัญกว่านิกายอ่ืนๆ มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี 18 นิกายลามะ
เจริญรุ่งเรืองมาก เน่ืองจากพระเจ้ากุบไลข่านจกัรพรรดิแห่งมองโกลท่ีปกครองประเทศจีนเป็นผู้
อุปถัมภ์ (ต้นราชวงศ์หยวน) ซึ่งแต่เดิมพระเจ้าเจงกิสข่าน บรรพบุรุษของพระองค์มาตีประเทศ
ทิเบตได้ในปี พ.ศ.1749 พระองค์จึงทรงคุ้นเคยกับลัทธิลามะ ต่อมาเม่ือพระเจ้ากุบไลข่านได้
ปกครองประเทศจีน พระองค์ได้เลือกนิกายลามะว่าเป็นนิกายท่ีเหมาะสม เพราะมีหลกัคล้ายคลงึ
กบันิกายบอนท่ีประชาชนในจีนและมองโกเลียสว่นใหญ่นบัถือ  

ในปี พ.ศ.1950 นกับวชลามะช่ือ ตสองขะปะ ได้แก้ไขปรับปรุงนิกายกดมัปะท่ี อตีศะ 
ก่อตัง้ไว้ แล้วเปล่ียนช่ือเป็นนิกายเกลกุปะ นิกายลามะได้แตกแยกออกเป็นนิกายตา่งๆ ในชว่งท่ีอ
ตีศะ เดนิทางเข้ามาในประเทศทิเบต และปรับปรุงแก้ไขนิกายลามะของเดมิซึง่หยอ่นยานทางวินยั
มาก หลงัจากนัน้มาทําให้เกิดมีนิกายยอ่ยๆ อีกหลายนิกาย คือ54 

1. นิกายนยงิมะ (Nyingma School) 
หรือนิกายดัง้เดมิ เป็นหลกัคําสอนของครุุปัทมสมัภพ เป็นนิกายท่ีไมย่อมแก้ไข 

ของเดิมมีอยู่หลายนิกายย่อยแต่รวมเรียกว่านิกายนยิงมะปะ เป็นนิกายท่ีใช้หมวกแดงนิกายเก่า 
นับถือคุรุปัทมสัมภพเป็นปฐมาจารย์ และนับถือพระสมันตภัทรเป็นพระอาทิพุทธ นิกายนี ้

                                                            
52 John C. Huntington, Dina Bangdel, “Tantra in Tibet,” In John C.  

Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist meditational art, 39. 
53 ผาสขุ อินทราวธุ,พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์อกัษรสมยั 

, 2543), 45. 
54 เร่ืองเดยีวกัน, 47.  



 
 

96 
 

แพร่หลายในประเทศทิเบต ประเทศเนปาล ประเทศสิขิม ประเทศภูฐาน และบริเวณพรมแดน
ประเทศทิเบตกบัประเทศจีน  

2. นิกายเกลุกปะ (Gelug School) 
เดมิเรียกวา่นิกายกดมัปะ ก่อตัง้โดยดรอมตนั (Dromton) เป็นนิกายท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

นิกายนีใ้ช้หมวกสีเหลือง นับถือตสองขะปะเป็นปฐมาจารย์ นบัถือพระวชัรธรเป็นพระอาทิพุทธ 
นิกายเกลกุปะเป็นนิกายใหญ่ท่ีมีอํานาจมากกว่านิกายอ่ืนๆ ในประเทศทิเบต วดัในนิกายเกลกุปะ
สร้างขึน้อย่างเข้มงวดตามวินัย และปฏิบัติตามศาสนสถานในอินเดียตะวันออก ซึ่งได้รับมา
โดยตรงจากศาสนสถานในอินเดียผ่านทางอตีศะ นิกายนีแ้พร่หลายในประเทศทิเบต ประเทศจีน 
และประเทศมองโกเลีย 

3. นิกายสักยะหรือนิกายสักยปะ (Sakya School)   
เป็นนิกายใหญ่รองลงมาจากนิกายเกลกุปะ นิกายนีใ้ช้หมวกแดง มีการแก้ไข 

ปรับปรุงลทัธิลามะเดิม แต่ไม่เคร่งครัดเท่านิกายเกลกุปะ จดัเป็นนิกายหมวกแดงท่ีปรับปรุงใหม ่
นบัถือพระวชัรสตัว์เป็นพระอาทิพทุธ55 ชาวทิเบตเช่ือว่า องค์ดาไลลามะหรือผู้ นําศาสนาในลทัธิลา
มะ คืออวตารบนโลกมนษุย์ของพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระโพธิสตัว์ผู้ซึง่ประทบั ณ พระราชวงั
โปตาลาในดนิแดนสขุาวดี จงึเป็นท่ีมาของพระราชวงัช่ือเดียวกนัในนครลาซาท่ีสร้างขึน้ในช่วงพทุธ
ศตวรรษท่ี 17 และพระราชวงัแห่งนีย้งัเป็นทัง้ศูนย์กลางการปกครองและสถานท่ีจาริกแสวงบุญ
ของชาวทิเบตทัง้หมด (แผนท่ีท่ี 6 และภาพท่ี 39) 
 

                                                            
55 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์อกัษรสมยั 

, 2543), 47. 
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สําหรับความเช่ือเก่ียวกบัพระพทุธเจ้าและพระโพธิสตัว์ในนิกายวชัรยานท่ีประเทศ 
ทิเบตนัน้ ลทัธิลามะได้รับคติต่างๆ ในการสร้างพระพทุธรูป พระโพธิสตัว์ และรูปเคารพต่างๆ มา
จากนิกายตนัตระ โดยเฉพาะนิกายวชัรยานท่ีเจริญอยู่ในประเทศอินเดียท่ีมหาวิทยาลยันาลนัทา
และมหาวิทยาลยัวิกรมศลิา ลทัธิลามะได้รวบรวมเทพและยกัษ์มารของประเทศทิเบตและประเทศ
ใกล้เคียงเอาไว้ด้วย สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ลําดับ คือ พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ รวมถึง
อาจารย์อินเดียและพระลามะบางรูป ยิดมั (เทพผู้พิทกัษ์) ธรรมบาลและฑากิณี ทวยเทพ อสรู ยกัษ์ 
นาค ในศาสนาฮินด ูและจ้าวผีและภตูผี นอกจากนีย้งันบัถือพระอรหนัต์องค์สําคญัๆ อีกหลายองค์ 
และนบัถือนกัสทิธ์ิด้วย56 (ภาพท่ี 40 และแผนท่ีท่ี 7) 

ยิดมัในความเช่ือของชาวทิเบตคือ เทพผู้ปกครองและอาจได้รับการยกยอ่งให้เป็นเทพ 
ผู้พิทักษ์ในแต่ละบุคคล อีกทัง้ยังเป็นเทพผู้ แนะนําคอยช่วยเหลือหาหนทางท่ีจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ สําหรับความเช่ือเก่ียวกับเหวัชระในประเทศทิเบตค่อนข้างมีความนิยมนับถือ
แพร่หลายอย่างมาก ในนิกายสกัยะ เหวชัระคือยิดมัท่ีมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือของนิกาย  หลกั
คําสอนของเหวชัระและคมัภีร์เหวชัระตนัตระ เร่ิมปรากฏขึน้ในนิกายสกัยะ (Sakya School) โดย 
ลามะ สกัยปะ (Lama Sakyapa) หรือซาเชน คนุกา นยิงโป (Sachen Kunga Nyingpo) ซึง่เป็น
หนึ่งในอาจารย์ท่ียิ่งใหญ่ของนิกายนี ้ได้นํารูปแบบของตันตระท่ีสําคัญเข้ามา เช่น คุหยสมาช 
ยมานตกะ มหามายา แต่ท่ีสําคญัท่ีสดุคือเขาได้ริเร่ิมนบัถือโดยบิดาของเขานําเข้าสู่คําสอนของ   
เหวชัระตนัตระ และศกึษากบัอาจารย์ซึง่ถือเป็นพืน้ฐานในการฝึกของนิกายสกัยะ  

ในภาษาทิเบตเรียกเหวชัระวา่ Kye rDo rje หรือ Kye bar do rje ซึง่สามารถแปลได้ 
วา่ สายฟ้าท่ีเป็นนิรันดร์ (oh!eternal thunderbolt) สว่นคมัภีร์เหวชัระตนัตระ เรียกว่า Kye rDo rje 
rgyud57 ร่องรอยของคมัภีร์เหวชัระตนัตระสามารถย้อนกลบัไปได้ถึงสมยัวิรูปะ (Virupa) ซึ่งเป็น
มหาสิทธะท่ียิ่งใหญ่องค์หนึ่งของอินเดีย ถึงแม้ว่าคําสอนของเหวัชระจะยังไม่มีการพัฒนารูป
แบบอย่างเต็มถึงจนกระทัง่ถึงพุทธศตวรรษท่ี 14 แต่บางลกัษณะของตนัตระแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบตัิตามบ้างแล้วในช่วงต้น สําหรับในประเทศทิเบต นิกายเกยูและนิกายสกัยะได้นําคมัภีร์      
เหวชัระตนัตระมาปรับใช้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 และถกูสง่ผ่านมาโดยมารปะ (Marpa) ซึง่เป็นผู้
อธิบายคําสอนและก่อตัง้นิกายเกยใูนประเทศทิเบตขึน้ ในคมัภีร์เหวชัระตนัตระประกอบด้วยการ
สนทนาระหว่างพระพทุธเจ้าศากยมนีุและพระวชัรครรภ์ และได้ถกูแปลเป็นภาษาทิเบตโดย ดรอค

                                                            
56 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน, 48-49. 
57 Damien Keown, edited, Encyclopedia of Buddhism (Routledge, Okon  

2007) ,389. 
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มณฑลท่ีแตกต่างกนัของเหวชัระจํานวน 17 มณฑล สามารถระบไุด้ตามคมัภีร์วชัราวลี67 ดงันี ้68 
(ภาพท่ี 56) 

หมายเลข 22 มณฑลของ ฌานฑากิณี (Jnanadakini) 13 องค์ ลําดบัในคมัภีร์  
วชัราวลี เร่ิมต้นด้วยมณฑลของฌานฑากินี (Jnanadakini) ท่ีสอนอยู่ในวชัร–จตรุ–ปิฐะ ตนัตระ 
(Vajra-Chatur-pitha Tantra) มีกายสีนํา้เงิน 6 กร ล้อมรอบด้วยผู้ตดิตามอีก 12 ตน 

หมายเลข 23 เหวชัระในรูป 16 กรถือถ้วยกะโหลกประกอบด้วยเทพ 9 องค์ คือ   
เหวชัระร่วมกบัศกัต ิและฑากิณีอีก 8 ตน เหวชัระมีกายสีนํา้เงินอยู่ในท่าโอบกอดกบัไนราตมะซึง่มี
กายสีนํา้เงินเข้ม เหวชัระมี 8 เศียร 16 กรถือถ้วยกะโหลกทกุกร เหวชัระมี 4 บาทอยู่ในท่าอรรธปร
ยงักะยืนเหยียบอยู่บนมารทัง้ 4 และบนกลีบดอกบวัทัง้ 8 กลีบประกอบด้วยฑากิณีจํานวน 8 ตน 
และแสดงออกด้วยสีและองค์ประกอบ ในบรรดาฑากิณีทัง้ 8 ตน โดมบินี (Dombini) ซึง่อยู่ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลมีวรรณะท่ีหลากสี ลกัษณะทางประติมานวิทยาท่ีแตกตา่งกนัเห็น
ได้จากภาพเขียนจากคมัภีร์วชัราวลีจากนิกายงอร์ 

หมายเลข 24 เทพ 9 องค์ตวัแทนของร่างกายในรูปของกปาละธริน เหวชัระ ตรง 
กลางของมณฑลคือเหวชัระ 2 กร ในรูปธรรมชาตขิองเหวชัระ (Sahaja) มี 1 เศียร 2 บาทยืนในท่า 
 
 

                                                            
67 คมัภีร์วชัราวลีในภาษาทิเบตเรียกวา่ rDo-rje-phren-ba เป็นตําราท่ีเป็นคูมื่อเก่ียว 

กบัพิธีกรรมในนิกายตนัตระ เขียนขึน้โดยอภยักรคปุตะ( Abhayakaragupta) ซึง่เป็นอาจารย์ใน
ประเทศอินเดีย ภายในประกอบด้วย 3 บทความ คือ วชัราวลี-นามะ-มณฑล-อปุายิ-กา (Vajravali-
nama-mandala-upayi-ka) กล่าวถึง การแนะนําการฝึกสมาธิโดยใช้มณฑลชโยติรมันชารี 
(Jyotirmanjari) และคมัภีร์นิษปันนโยคาวลี กลา่วถึงมณฑลและรายละเอียดของประติมานวิทยา
ของเทพจํานวน 600 กวา่องค์ในนิกายตนัตระ และให้ข้อมลูท่ีมากกว่าคมัภีร์สาธนมาลา ชาวทิเบต
รู้จกัตําราดงักลา่วนีใ้นช่ือ Three Cycles (skor gsum) ซึง่ทัง้หมดเก่ียวข้องกบัเร่ืองของมณฑลใน
นิกายตนัตระ ใน John C. Huntington and Dina Bangdel, The circle of bliss : Buddhist 

meditational art (Chicago : Serindia Publications ; Columbus : Columbus Museum of Art, 
c2003), 306. 

68 John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist  

meditational art (Chicago : Serindia Publications; Columbus : Columbus Museum of Art, 
c2003), 461-462. 
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อรรธปรยงักะเหยียบอยูบ่นศพ กรขวาของเหวชัระถือวชัระและกรซ้ายถือถ้วยกะโหลก–วชัระ อยู่ใน
ท่าโอบกอดกบัศกัติคือไนราตมะ ท่ีมีกายสีนํา้เงินเข้ม ไนราตมะถือมีดในกรขวา มีฑากิณีทัง้ 8 ตน
ล้อมรอบเหวชัระเช่นเดียวกบัรูปแบบ 16 กร 

หมายเลข 25 เทพ 9 องค์ตวัแทนของคําพดูในรูปของกปาละธริน เหวชัระ 
หมายเลข 26 เทพ 9 องค์ตวัแทนของจิตใจในรูปของกปาละธริน เหวชัระ 
หมายเลข 27  เทพ 17 องค์ตวัแทนของร่างกายในรูปของเหวชัระถืออาวธุ 
ในรูปแบบเหวชัระ 2 กรถือวา่เป็นตวัแทนด้านร่างกาย เหวชัระถือวชัระท่ีมี 

ลกัษณะคล้ายกระบองในกรขวา สว่นกรซ้ายถือถ้วยกะโหลก โอบกอดกบัศกัตคืิอนางไนราตมะท่ีมี
กายสีนํา้เงินเข้ม ไนราตมะในกรซ้ายถือถ้วยกะโหลกเตม็ไปด้วยเลือด และกรขวาถือมีดท่ีใช้สําหรับ
แล ่

หมายเลข 28  เทพ 17 องค์ตวัแทนของร่างกายในรูปของเหวชัระถืออาวธุ 
หมายเลข 29  เทพ 17 องค์ตวัแทนของร่างกายในรูปของเหวชัระถืออาวธุ 
หมายเลข 30  เทพ 17 องค์ ในรูป 16 กรถืออาวธุ ตวัแทนของแก่นแท้ของมณฑล 

เหวชัระ 
เหวชัระในรูปแบบถืออาวธุเช่นเดียวกบัรูปแบบท่ีถือถ้วยกะโหลก แตใ่นกรทัง้ 16  

กรเปล่ียนจากถือถ้วยกะโหลกเป็นอาวุธ ประกอบด้วย ในกรขวาถือ วัชระ ดาบ ธนู จานกลม 
กะโหลก กระบอง ตรีศลู และขอสบัช้าง ในกรซ้ายถือ ระฆงั ดอกบวั คนัศร ขฏัวางคะ ถ้วยกะโหลก 
เพชรพลอย นิว้ท่ีชีข้ึน้ และบว่ง เหวชัระมีกายสีนํา้เงินอ่อนในระหว่างท่ีไนราตมะมีกายสีนํา้เงินเข้ม 
รอบๆ มีฑากิณีและเทพีทัง้หมด 16 องค์ล้อมรอบ คือในวงกลม 2 วงตรงกลางมีฑากิณี 8 ตนอยู่ใน
วงกลม แตล่ะตนอยูใ่นท่าเต้นรําอยู่บนกลีบดอกบวัทัง้ 8 กลีบ วงกลมด้านนอกมีเทพี 4 องค์ แตล่ะ
องค์มี 2 กรยืนอยูท่ี่มมุทัง้ 4 และเทพีอีก 4 องค์แตล่ะองค์มี 6 กรยืนอยูท่ี่ประตทูางเข้า 

หมายเลข 31 a วชัรฑากา (Vajradaka) เหวชัระจากมณฑลฑากาเหวชัระทัง้ 5   
ประกอบด้วย พทุธฑากา (Buddha Daka), รัตนฑากา (Ratna Daka), ปัทมะ  

ฑากา (Padma Daka) และวิศวฑากา ( Vishvadaka)  
รอบๆ ศนูย์กลางของมณฑลคือกลุม่ของมณฑลทัง้ 5 ของเหวชัระได้ปรากฏ 

มณฑลของพระธยานิพทุธทัง้ 5 องค์ มีลกัษณะทางประตมิานวิทยาพืน้ฐานของเหวชัระทัง้ 5 องค์นี ้
คล้ายกบัเหวชัระในรูปแบบ 16 กร ยกเว้นเหวชัระตามลําดบัสีของพระธยานิพทุธท่ีเฉพาะเจาะจง 
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ในมณฑลทัง้ 5 นีเ้หวชัระโอบกอดกบัศกัตคืิอนางไนราตมะ ซึง่นางไนราตมะมีสีกายท่ีออ่นกวา่สี
กายของเหวชัระ ซึง่ในมณฑลทัง้ 5 มีลกัษณะตามตาราง ดงันี ้69 
 
ตารางท่ี 9 ตารางแสดงช่ือและตําแหน่งของพระธยานิพทุธทัง้ 5 บริเวณศนูย์กลางของเหวชัระ 
    มณฑล 
ตระกูลธยานิพุทธทัง้ 5 

(Jina Buddha Kula) 
ปรัชญาหรือ

ศักต ิ
รูปแบบของเหวัชระ วรรณะ 

อกัโษภยะ กลุา ไนราตมะ วชัระ เหวชัระ นํา้เงิน 
ไวโรจนะ กลุา โลจนา พทุธ เหวชัระ ขาว 
รัตนสมัภวะ กลุา รัตนตารา รัตน เหวชัระ เหลือง 
อมิตาภะ กลุา ปัณฑรา ปัทมะ เหวชัระ แดง 
อโมฆสทิธิ กลุา ศยามตารา วิศวะ เหวชัระ เขียว 

 
หมายเลข 32 เทพ 23 องค์ของมณฑลไนราตมะ จากคมัภีร์สมัพฏูะตนัตระ  

มณฑลของโยคนีิเร่ิมจากด้านบนขวาคือ นางไนราตมะมีกายสีนํา้เงิน มี 4 กร แตล่ะกรถือวชัระ มีด 
ถ้วยกะโหลก และขฏัวางคะ รอบๆ มีผู้ตดิตามจํานวน 3 คน 

หมายเลข 33 เทพ 15 องค์ของมณฑลไนราตมะ 
มณฑลของนางไนราตมะคือลําดบัท่ี 2 จากทางขวาของมณฑลศนูย์กลาง  นางไน 

ราตมะมี 2 กร ยืนอยูใ่นท่าเต้นรํา มีกายสีนํา้เงินเข้ม ในกรซ้ายถือถ้วยกะโหลกและในกรขวาถือมีด
แลเ่นือ้ มีขฏัวางคะท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของนางไนราตมะท่ีรวมกบัเหวชัระวางบนไหลซ้่าย มีผู้ติดตาม
คือฑากิณี 14 ตน ซึง่ มีลกัษณะเช่นเดียวกบันางไนราตมะ 

หมายเลข 34 เทพ 15 องค์ของมณฑลกรุุกลุลา 
หมายเลข 35 เทพ 8 องค์ของมณฑลวชัระตารา 
หมายเลข 5 เทพ 37 องค์ของสงัวรและวชัรสตัว์ จากคมัภีร์สมัพฏูะตนัตระ 
 
 
 

                                                            
69 John C. Huntington, Dina Bangdel, “Tantra in Tibet,” In John C.  

Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist meditational art, 462. 
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นอกจากมณฑลตา่งๆ ของเทพแล้ว แถวด้านบนและแถวด้านลา่ง ประกอบด้วย70 
แถวด้านบนจากซ้ายไปขวา ประกอบด้วยเทพหลกั 16 องค์ของนิกายตนัตระ ยกเว้น 

วชัรไภรวะและวชัรกิลา คือ 
T1 วชัรไภรวะ     T9 จกัรสงัวรและวชัรวราฮี 
T2 มหากาลในรูปแบบ 6 กร   T10 มหามายา 
T3 วชัรกิลา     T11 โยคมัภระ 
T4 รักตะยมารี     T12 พทุธปาละ 
T5 คหุยสมาช มญัชวูชัระและสบารษะวชัริ  T13 มญัชวูชัระ 
T6 คหุยสมาช อกัโษภยะวชัระและสบารษะวชัริ T14 วชัรสตัว์และสตัววชัริ 
T7 ธรรมธาต ุวาจิศวร มญัชโูฆษ   T15 วชัรสมัยะ 
T8 กาลจกัรและวิศวมาตา   T16 วชัรมริตะ (Vajramrita) 

แถวด้านลา่งจากขวาไปซ้าย ประกอบด้วยเทพผู้พิทกัษ์ในพทุธศาสนาของทิเบต คือ 
U1 กฤษณะ ชมัภละ    U7–11 ปัญจรักษา 
U2 ปิฐะ      U12 อษุณีวิชยา 
U3 ศรี (ปาเดนลาโม)    U13 ตาราเขียว 
U4 ปัญจรานาถ มหากาล   U14 ปรัชญาปารมิตา 
U5 จนักลุ ี     U15 ของท่ีอทิุศถวาย 
U6 ปารณะสบารี    U16 นกับวช 
 
 
 
 
 

                                                            

   
70 John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist   

meditational art, 464. 
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2.6 มณฑลเหวชัระ ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์เวอร์จิเนีย (Virginia Museum of 
 Fine Arts) ประเทศสหรัฐอเมริกา74 (ภาพท่ี 53) 

วาดด้วยสีนํา้บนผ้า สภาพสมบรูณ์ อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20-21 ขนาดสงู  
81.28 เซนตเิมตร กว้าง 71.1 เซนตเิมตร เป็นมณฑลท่ีทําขึน้ตามลกัษณะทางประติมานวิทยาตาม
กําหนดของศาสนสถานในนิกายสักยะในนิกายงอร์  ในประเทศทิเบตตอนใต้และกลาง 
ประกอบด้วยมณฑลของ เหวชัระจํานวน 5 มณฑลท่ีวางตวัในแนวไขว้กนั ในศนูย์กลางของแต่ละ
มณฑลมีเหวชัระอยูต่รงกลางในท่าทางโอบกอดกบัศกัติ ในแตล่ะมณฑลเหวชัระมีสีกายท่ีแตกตา่ง
กนั คือ มณฑลด้านบนสดุ เหวชัระมีกายสีแดง มณฑลด้านซ้ายสดุ เหวชัระมีกายสีเหลือง มณฑล
ตรงกลาง เหวชัระมีกายสีนํา้เงิน มณฑลด้านขวาสดุ เหวชัระมีกายสีนํา้เงินเข้ม และมณฑลด้าน
ลา่งสดุ เหวชัระมีกายสีขาว ทัง้หมดมี 16 กร และยืนในท่าอรรธปรยงักะเหยียบอยู่บนมารหรือศพ 
ถดัออกมาบริเวณกลีบบวัทัง้ 8 กลีบ มีฑากิณียืนอยูใ่นท่าเต้นรําบนกลีบบวั 8 ตน   

รอบมณฑลท่ีสงัเกตได้ชดัคือมีสสุานหรือท่ีเผาศพ 8 แห่ง และมีมหาสทิธะ 8 องค์  
และมีเทพผู้ รักษาทิศทัง้ 8 ถัดมาในทางเข้าทัง้ 4 ทิศ มีเทพี 4 องค์ประจําอยู่ในแต่ละทิศ คอย
ควบคุมการเข้าสู่ดินแดนแห่งการบรรลุ แถวด้านบนและด้านล่างของมณฑลคือคุรุและเทพใน
นิกายวชัรยาน มณฑลทัง้ 5 ของเหวชัระดงักลา่ว เปรียบได้กบัจกัรวาลทางพทุธศาสนา คือเป็นการ
ปรากฏของจกัรวาลทัง้หมด 
 
 

                                                            
74 Mandala of Hevajra, Accessed February 5, 2015, Available from  

http://vmfa.museum/collections/art/mandala-hevajra/ 
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จีนเสวีย้นจังกลับมาได้นําคัมภีร์ต่างๆ มาจากอินเดียเป็นจํานวนมาก และได้แปลออกมาเป็น
ภาษาจีน เช่น คมัภีร์มหาปรัชญาปารมิตาสตูร เป็นต้น79 

ตอ่มาในสมยัของพระเจ้าเจงกิสขา่น ผู้ปกครองประเทศมองโกล พระองค์ได้รวบรวม 
ชนเผ่ามองโกลเป็นปึกแผ่นภายใต้การปกครองและการรวบรวมอาณาเขตใหม่ ภายหลังเม่ือ
พระองค์สิน้พระชนม์ ได้มอบการปกครองนีใ้ห้แก่พระเจ้าโกดนั (Godan) ซึ่งเป็นหลานชายได้
ปกครองต่อ พระเจ้าโกดนัมีความสนใจในพทุธศาสนาของประเทศทิเบต ได้ทรงเรียกหวัหน้าของ
นิกายสกัยะ คือสากยะ ปันดิตา (Sakya Pandita) และคนุกา ยิลตะเซน (Kunga Gyaltsen) มายงั
ราชสํานกัท่ีเหลียงซู (Liangzhou) ปัจจุบนัอยู่ในเขตกานซูในปี พ.ศ. 1787 รวมถึงครุุอีก 2 ท่าน
คือภงัภา (Phagpa) และชางนา โดรจี (Changna Dorje)80 

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 (พ.ศ.1803) เม่ือพระเจ้ากบุไลขา่นขึน้ครองราชย์ปกครอง 
ประเทศจีน ได้ทรงก่อตัง้ราชวงศ์หยวนขึน้ และทรงเป็นผู้อุปถัมภ์นิกายลามะ (ตนัตระยานแบบ
ทิเบต) และนิกายนีไ้ด้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เน่ืองจากพระเจ้าเจงกีสข่าน (Genghis Khan) 
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพระองค์ ได้มาตีประเทศทิเบตได้ในช่วงปี พ.ศ.1749 พระองค์จึงคุ้นเคยกับ
ลทัธิลามะเป็นอยา่งดี เม่ือพระองค์ได้มาปกครองประเทศจีนจึงได้ทรงเลือกลทัธิลามะว่าเป็นลทัธิท่ี
เหมาะสมท่ีจะสามารถเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างชนชาติต่างๆ ท่ีอยู่ในการปกครองของพระองค์
ได้ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศจีนและมองโกเลียนบัถือกนัอยู่แล้ว พระเจ้ากบุไลข่าน 
ทรงทํานบุํารุงลทัธิลามะให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ได้ยกลทัธินีข้ึน้เป็นศาสนาประจําราชสํานกั 
มีการสร้างวัดในลทัธิลามะในประเทศมองโกเลีย และท่ีกรุงปักก่ิงพระองค์ก็ทรงสร้างวัดลามะ
ขนาดใหญ่ด้วยเช่นกนั81  

สนันิษฐานวา่คือวดัซงซี หยวน (Zongzhi yuan) ท่ีตอนหลงัเปลี่ยนช่ือเป็นวดัซวนเซง  
หยวน (Xuanzheng yuan) อย่างไรก็ตามนิกายลามะกลบัไม่ได้รับความนิยมในประเทศจีน
เท่าท่ีควร ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้เกิดนิกายขึน้ใหม่ในประเทศจีน หลวงจีนในนิกายนี ้
สามารถมีครอบครัวได้และไมต้่องอาศยัอยู่ท่ีวดั ซึง่นิกายนีไ้ด้รับอิทธิพลจากนิกายลามะบางนิกาย
ท่ีไมถื่อพรหมจรรย์ และในสมยันีพ้ทุธศาสนาทกุนิกายได้เส่ือมลงตามลําดบั 

                                                            
79
 Ying Chua, “Tantra in China” In John C. Huntington and Dina Bangdel, 

The circle of bliss : Buddhist meditational art  (Chicago : Serindia Publications; 
Columbus : Columbus Museum of Art, c2003), 47-49 

80 Ibid., 45. 
81 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน, 45. 
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นิกายในพทุธศาสนาท่ีสําคญัในประเทศจีน ประกอบด้วย 
1. นิกายสขุาวดี  
2. นิกายธยานหรือนิกายเซน  
3. นิกายสทัธรรมปณุฑริกะ  
4. นิกายโยคาจาร  
5. นิกายอวตงัสกะ  
6. นิกายมนัตรยาน82 
ในช่วงสมยัราชวงศ์หมิง พทุธศาสนาทกุนิกายได้เส่ือมลง มีเพียงแคนิ่กายธยานและ 

นิกายสขุาวดีเท่านัน้ ท่ียงัคงแพร่หลายมาจนถึงสมยัราชวงศ์ชิง 
สําหรับการนบัถือพระพทุธเจ้าและพระโพธิสตัว์ ตลอดจนเทพ เทพีตา่งๆ ในพทุธ 

ศาสนาในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 10 -20 ชาวจีนได้สร้างพระพทุธรูปและรูปพระโพธิสตัว์ ตลอดจนเทพ 
เทพีชัน้รองของพทุธศาสนาขึน้เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมยัราชวงศ์สยุ สามารถแบง่
รูปเคารพในพทุธศาสนาของประเทศจีนออกได้เป็น 4 กลุม่ คือ83  

1. พระพทุธเจ้า (ฮดุโจ๊หรือฮดุ) เช่น พระพทุธเจ้าศากยมนีุ พระเมตไตรยะ พระ 
อมิตาภะ  

2. พระโพธิสตัว์ (พูส่วดโตหรือพูส่ะ) เช่น พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระโพธิสตัว์ 
มญัชศูรี 

3. พระอรหนัต์ (ออลอ่หัน่หรือลอ่หัน่)  
4. เทพธรรมบาล (กาลัม้) เช่น ทวารบาล จตโุลกบาล 
สําหรับความเช่ือเก่ียวกบัเหวชัระในประเทศจีน คําสอนของเหวชัระตนัตระถกูแปล 

เป็นภาษาจีนโดยธรรมปาละ (Dharpala) ตัง้แตใ่นช่วงราชวงศ์ซง่เหนือ (Northern Song) แล้ว แต่
คําสอนนีไ้ม่ได้มีช่ือเสียงในทางพทุธศาสนาของชาวจีนเท่าไรนกั ชาวจีนได้เรียกช่ือของเหวชัระเป็น
ภาษาจีนว่า Da bei kong jinang แปลว่า วชัระท่ียิ่งใหญ่แห่งความเมตตากรุณาและความว่าง
เปลา่ ดงันัน้ช่ือของเหวชัระจงึหมายถึงการรวมกนัท่ีสงูสดุของเพศชายและเพศหญิง คือ สตปัิญญา 
 
 

                                                            
82 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน, 182.  
83 เร่ืองเดยีวกัน, 186. 
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เหวชัระมี 16 กร แตล่ะกรเรียงเป็นแถวอยูร่อบตวั ในทกุกรถือถ้วยกะโหลกสีขาว  
ในกรขวาบรรจสุตัว์โลกและในกรซ้ายบรรจรูุปบคุคล กรทัง้ 16 กรมีความหมายถึงการทําให้บริสทุธ์ิ
ของสถานะทัง้ 16 ของความว่างเปล่า (ศนูยตา) ถ้วยกะโหลกในกรขวาบรรจุสตัว์โลก ได้แก่ ช้าง 
ม้า ลา วัว อูฐ มนุษย์ สิงโต และแมว และในกรซ้ายบรรจุเทพเจ้า ได้แก่ โลก นํา้ อากาศ ไฟ 
พระจนัทร์ พระอาทิตย์ พระยม และไวษรวรรณ เช่นเดียวกบัสญัลกัษณ์ของจกัรสงัวร ในแตล่ะถ้วย
กะโหลกมองเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยเลือด ซึง่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลกัของรูปแบบของเหรุกะ ซึง่
คือสญัลกัษณ์ของกระบวนการของการทําให้บริสทุธ์ิ  

เหวชัระมี 4 บาท 2 บาทยืนในท่าอรรธปรยงักะและอีก 2 บาทยืนในท่าอาลีฒะ  
(alidha) เหยียบอยูบ่นมารหรือเทพฮินดทูัง้ 4 ท่ีเป็นตวัแทนของความตาย คือ สกนัทมารในรูปของ
พระพรหม กายสีเหลือง กเลศมารในรูปพระวิษณ ุกายสีนํา้เงิน มฤตยมูารในรูปของพระศิวะ กายสี
แดง และเทวบตุรในรูปของพระอินทร์ กายสีขาว เหวชัระโอบกอดไนราตมะท่ีมีกายสีนํา้เงินเข้ม ไน
ราตมะมี 2 กรถือองค์ประกอบพืน้ฐานในแตล่ะกร คือ วชัระและมีดแลเ่นือ้ และยงัถือถ้วยกะโหลก
ท่ีเตม็ไปด้วยเลือดในกรทัง้ 2 ข้างด้วย รอบๆ เหวชัระประกอบไปด้วยฑากิณีทัง้ 8 ตน แตล่ะตนมี 1 
เศียร 2 กร ฑากิณีทัง้ 8 ตนสามารถแยกแยะได้จากองค์ประกอบและวรรณะ ด้านล่างสุดของ      
เหวชัระคือ วชัระไนราตมะ มี 2 กร ถือมีดและถ้วยกะโหลก และถือขฏัวางคะท่ีมีลกัษณะโค้งงอท่ี
แขน ด้านบนของภาพวาดประกอบด้วยเทพหลกัของการฝึกโยคะตนัตระขัน้สงู เร่ิมจากซ้ายไปขวา 
คือ พระวชัรธร, คหุยสมาช, อกัโษภยะวชัระ/สบารษะวชัริ Sajaha, เหวชัระในรูปแบบ 2 กร/        
ไนราตมะท่ีด้านในสดุตรงกลาง, Sahaja จกัรสงัวร/วชัรวราฮี และ นาโร วชัรโยคนีิ   

ได้มีผู้สนันิษฐานวา่ภาพวาดนีอ้าจเป็นศลิปะทิเบต เน่ืองจากประตมิากรรมของ 
ทิเบตตอนต้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18–19 จะใกล้เคียงกับรูปแบบของศิลปะเนปาลช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 รูปแบบใหม่ของเหวัชระได้ปรากฏขึน้ มีความแข็งกระด้างน้อยลง ลักษณะท่ีดู
แข็งแรงสร้างขึน้บนพืน้ฐานของท่าทางนักรบหรือท่าอาลีฒะ อรรธปรยังกะ (alidha ardha 
paryanka) ในช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 20 กรของเหวชัระมีลกัษณะท่ีเท่ากนัและคล้ายกบัซ่ีของวง
ล้อ แต่ในรูปแบบใหม่กรทัง้ 2 ข้างมีลกัษณะท่ีไม่เหมือนกัน ลกัษณะของมารท่ีเหวชัระเหยียบมี
ลกัษณะท่ีใหญ่ขึน้และมีรายละเอียดมากขึน้ สตัว์โลกและเทพเจ้าในถ้วยกะโหลกแสดงลกัษณะ
ออกมาอยา่งชดัเจน ถ้วยกะโหลกมีขนาดใหญ่ขึน้และแสดงให้เห็นถึงขอบถ้วยท่ีมีลกัษณะโค้ง ใช้สี
ในการวาดภาพท่ีอ่อนลงและขยายขนาดของผ้าท่ีวาด แสดงถึงอิทธิพลจากราชวงศ์หมิงของ
ประเทศจีน  
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คตคิวามเช่ือเร่ืองเหวัชระในประเทศมองโกเลีย 
เดมิชาวพืน้เมืองมองโกเลียนบัถือนิกายชามนั (Sharman) นิกายเก่ียวกบัพอ่มด หมอ 

ผีท่ีบูชาภตูิผีปีศาจ เช่นเดียวกบันิกายบอนปะของประเทศทิเบต นิกายชามนัทําหน้าท่ีเป็นผู้ ชีนํ้า
ประชาชนในทกุๆ ด้าน จนกระทัง่พทุธศาสนานิกายลามะจากประเทศทิเบตได้แผ่เข้าไปยงัประเทศ
มองโกเลีย ในสมยัราชวงศ์หยวน ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20–21 เน่ืองจากพระเจ้ากุบไลข่านได้ทรง
อปุถมัภ์ลทัธิลามะเป็นอยา่งมาก ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว หลงัจากนัน้พระลามะจากนิกายเกลกุปะก็ได้
เข้ามาทําหน้าท่ีแทนนิกายชามนัในท่ีสุด สําหรับความเช่ือในเร่ืองการนับถือเทพ เทพี และพระ
โพธิสตัว์ในประเทศมองโกเลียนัน้ ชาวมองโกเลียค่อนข้างนบัถือพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรมาก 
เวลากลบัมาถึงบ้านจะมีการภาวนานบัลกูประคําแล้วท่องคําว่า โอม มณี ปัทเม หุม ซึ่งเป็นมนต์
ของพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร โดยถือวา่เป็นกิจท่ีต้องทําทกุวนั89  

หลงัจากการลม่สลายของราชวงศ์หยวนแล้ว ทําให้พทุธศาสนาได้หายไปพร้อมกบั 
ศาสนาอ่ืนๆ ด้วย สง่ผลให้เกิดการฟืน้ตวัของนิกายชามนั ซึง่เป็นนิกายดัง้เดมิของชาวมองโกเลียขึน้
อีกครัง้ ต่อมาในช่วงคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษท่ี 22 พทุธศาสนาได้เร่ิมแพร่เข้ามาท่ีประเทศมอง
โกลเลีย ในระหว่างรัชกาลของพระเจ้าดายนั หลานชายของพระเจ้ากบุไลข่าน ซึง่ได้รับอิทธิพลมา
จากประเทศจีน ในสมยัราชวงศ์หมิง นิกายลามะได้ถกูแนะนําและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว และใน
ท่ีสดุชาวมองโกลก็ได้นบัถือนิกายหมวกเหลืองหรือนิกายเกลกุปะ จากในช่วงคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษ
ท่ี 23 การศึกษาพทุธศาสนาในประเทศมองโกลเลียได้ถกูจดัให้เป็นระบบพร้อมกบัการแพร่ขยาย 
และมีพระสตูรจํานวนมากท่ีถูกแปลจากภาษาทิเบต ภาษาสนัสกฤต ภาษาจีน และภาษาอุยกูร์ 
(Uighur) เป็นภาษามองโกเลีย90 

จากการท่ีได้รับอิทธิพลของการนบัถือลทัธิลามะมาจากทางประเทศทิเบต ทําให้เกิด 
ความเช่ือในเร่ืองของเทพท่ีมีลกัษณะดรุ้ายและเทพผู้พิทกัษ์หรือยิดมัในนิกายวชัรยานขึน้ และคง
ได้มีการนบัถือเหวชัระอยู่บ้างแต่คงไม่เป็นท่ีนิยมและแพร่หลายมากเท่าไรนัก ชาวมองโกเลียได้
เรียกช่ือเหวชัระเป็นภาษามองโกเลียว่า Kevajra91 ซึง่ออกเสียงคล้ายกบัในประเทศอินเดีย สําหรับ

                                                            
89 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 50. 
90 Anupa Pande&Pandya Dhar, edited, Cultural Interface of India with  

Asia : religion, art and architecture, 91. 
91 Getty, The Gods of Northern Buddhism : their history, iconography and  

progressive evolution through the northern Buddhist countries, 142. 
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รูปเคารพของเหวชัระเท่าท่ีทําการศกึษาค้นคว้านัน้ ยงัไม่พบว่าในประเทศมองโกเลียมีการสร้างขึน้
แตอ่ยา่งใด  
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บทที่ 4 
 

ความเช่ือและรูปเคารพของเหวัชระที่ปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 

หลกัฐานทางด้านเอกสาร คือ คมัภีร์มหาวงศ์ของลงักา กลา่ววา่ พทุธศาสนาเข้ามาใน 
ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตัง้แต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 3 ในสมยัของพระเจ้าอโศกมหาราชท่ี
ทรงสง่สมณทตูออกเผยแพร่พทุธศาสนา หลงัจากการทําสงัคยนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 3 เสร็จสิน้ลง 
หนึ่งในดินแดนเหล่านัน้คือ สุวรรณภูมิ ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คือดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบนั นอกจากนีใ้นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาอ่ืนๆ เช่น ชาดก มิลินท
ปัญหา และมหานิเทส ได้ปรากฏช่ือของสุวรรณภูมิ ว่าเป็นดินแดนแห่งความมั่งคัง่ร่ํารวย ผู้ ใด
ต้องการแสวงหาโชคและความร่ํารวยจะต้องเดนิทางมายงัดนิแดนนี ้1  

จากหลกัฐานทางด้านเอกสารและโบราณคดีท่ีพบในบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียง 
ใต้ เช่น เมืองอู่ทองในสมยัทวารวดี อาณาจกัรศรีวิชัย และอาณาจกัรกัมพูชาโบราณในประเทศ
กมัพูชาปัจจุบนั  ทําให้ทราบว่าพทุธศาสนาได้เข้ามายงัดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จากการ
ตดิตอ่ค้าขายของชาวอินเดียโบราณ โดยพทุธศาสนานิกายเถรวาทเข้ามามีบทบาทในช่วงราวพทุธ
ศตวรรษท่ี 8-11 และต่อมาพุทธศาสนานิกายมหายานได้เข้ามามีบทบาทในราวพุทธศตวรรษท่ี 
12–15 ระหว่างท่ีนิกายมหายานกําลงัรุ่งเรืองอยู่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้มีการติดตอ่ระหว่าง
ศนูย์กลางการศกึษาของมหายาน และรูปแบบของศาสนาตลอดจนหลกัฐานทางด้านศลิปะกบัทาง
อินเดียโดยตรง สําหรับพทุธศาสนานิกายตนัตระได้เผยแพร่มายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อย่างเร็ว

                                                            
1 ผาสขุ อินทราวธุ, “ร่องรอยวฒันธรรมอินเดียในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้,” ใน  

สวา่ง เลศิฤทธ์ิ, บรรณาธิการ, โบราณคดแีละประวัตศิาสตร์ในประเทศไทย ฉบับคู่มือครู

สังคมศกึษา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2545), 
126. 
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ท่ีสดุคือ ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 และอิทธิพลของนิกายนีก็้ยงัคงหลงเหลืออยู่ในบางภูมิภาค โดย
เฉพาะท่ีกมัพชูาและอินโดนีเซีย ดงัจะเห็นได้จากหลกัฐานทางด้านโบราณคดีดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไป2 

 
พุทธศาสนามหายานในประเทศอนิโดนีเซีย3 

ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 12 มีอาจารย์บางรูปท่ีมีช่ือเสียงในประเทศอินเดีย เช่น วชัร 
โพธิ (Vajrabodhi) และลูกศิษย์คือ อโมฆวัชระ (Amoghavajra) ได้แวะพักในอาณาจักรศรีวิชัย
ก่อนท่ีจะเดินทางต่อไปยงัประเทศจีน และอาจเป็นจุดเร่ิมต้นของการเผยแพร่พทุธศาสนานิกาย
มหายานมาสูป่ระเทศอินโดนีเซีย4 ในช่วงท่ีนิกายมหายานเจริญรุ่งเรืองอยูใ่นประเทศอินเดียภายใต้
การอปุถมัภ์ของกษัตริย์ราชวงศ์ปาละ ได้มีความสมัพนัธ์กนัอย่างดีกบัประเทศอินโดนีเซียในช่วง
ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 13 ภายใต้การอุปถัมภ์ของกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทรแห่งอาณาจักร       
ศรีวิชัย ซึ่งเข้ามามีอํานาจแทนราชวงศ์สญัชัยซึ่งแต่เดิมได้นับถือศาสนาพราหมณ์–ฮินดู ต่อมา
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15 เม่ือพระอตีศะจากเบงกอลได้เดินทางมาศึกษาธรรมะในอาณาจกัรศรี
วิชยักบัพระธรรมกีรติ ซึง่ถือว่าเป็นพระท่ีสมบรูณ์แบบเปรียบได้กบัครุุแห่งสวุรรณทวีป ในช่วงเวลา
นีพ้ระภิกษุและประชาชนในอาณาจกัรศรีวิชยัอาจได้รับอิทธิพลนิกายมหายานและตนัตระจากพระ 
อตีศะและคณะภิกษุท่ีเดนิทางเข้ามาในช่วงเวลาดงักลา่วด้วยเช่นกนั5 

มีการค้นพบจารึกท่ีแสดงถึงความรุ่งเรืองของพทุธศาสนานิกายมหายานในแหลม 
มลายแูละหมูเ่กาะอินโดนีเซียหลายหลกัด้วยกนั เช่น จารึกพบท่ีเกาะชวา ปี พ.ศ.1321 ได้กลา่ววา่ 
พระเจ้าปะนงักะรังแหง่ราชวงศ์ไศเลนทรทรงสร้างศาสนสถานถวายนางตาราท่ีกะลาสนั (จนัทิ

                                                            
2 สําหรับในประเทศพมา่ จากการศกึษาพบวา่ความเช่ือเร่ืองเหวชัระแสดงออกในรูป 

แบบมณฑลลอยตวัท่ีสามารถเปิดปิดได้ เช่นเดียวกบัท่ีพบในอินเดียโบราณและในประเทศเนปาล 
เน่ืองจากมีการกล่าวถึงมณฑลดงักล่าว แต่ไม่ได้ระบุถึงรูปแบบและลกัษณะทางประติมานวิทยา 
และจากการศกึษาเพิ่มเตมิยงัไมพ่บวา่มีประตมิากรรมใดในศลิปะพมา่ท่ีเก่ียวข้องกบัเหวชัระ จงึขอ
ไมนํ่าเสนอในรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองเหวชัระในประเทศนี ้  

3 อาณาจกัรศรีวิชยัมีความเก่ียวข้องกบัทัง้ประเทศไทยในสมยัศรีวิชยัและประเทศ 
อินโดนีเซียสมยัโบราณ ดงันัน้ เนือ้หาในหวัข้อนีจ้งึจะกลา่วถึงในสว่นของประเทศไทยเท่านัน้ 

4 Nathasah Reichle, Violence and Serenity Late Buddhist Sculpture From 

Indonesia (Honolulu : University of Hawai’I Press, c2007), 19. 
5 อมรา ศรีสชุาต,ิ ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศลิป์การพิมพ์  

(1977) จํากดั, 2557), 227. 



 
 

133 
 

กะลาสนั ทางภาคกลางของเกาะชวา) และจารึกอีกหลกัหนึง่ของเกาะชวาท่ีจารึกขึน้ปี พ.ศ.1325 
ได้กลา่วถงึอาจารย์นามวา่ กมุารโฆษ จากแคว้นเบงกอลตะวนัตกได้สร้างรูปพระโพธิสตัว์มญัชศูรี
ขึน้ท่ีเมืองเกลรัุก (Kelurak)6 

นอกจากนี ้หลกัฐานทางด้านจารึกของพระเจ้าเทวะปาละ กษัตริย์ในราชวงศ์ปาละ 
ของประเทศอินเดีย ซึง่จารึกไว้บนแผ่นทองแดงในปี พ.ศ.1403 พบท่ีเมืองนาลนัทา ได้แสดงให้เห็น
ถึงความสมัพนัธ์อนัดี ระหว่างกษัตริย์ราชวงศ์ปาละแห่งอินเดียและกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทรแห่ง
ศรีวิชยั ในจารึกได้ระบวุา่ พระเจ้าพาลปตุร (Balaputra) กษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทรของสมุาตรา
มาสร้างวดัไว้ท่ีนาลนัทาสําหรับพวกจาริกแสวงบญุจากคาบสมทุรมลาย ูและพระเจ้าเทวปาละได้
ทรงอทิุศรายได้จากหมูบ้่าน 5 หมูบ้่าน สําหรับดแูลรักษาวดัดงักลา่ว7 

ยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้องกบันิกายมหายานอีกหลายแห่ง เช่น จนัทิเมนดตุ ท่ีภาย 
ในมีประตมิากรรม 3 องค์ คือพระพทุธเจ้าประทบัอยูต่รงกลาง กําลงัประทานเทศนาท่ามกลางพระ
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวรและพระโพธิสตัว์วชัรปาณี นอกจากนีย้งัมีจนัทิส่าหรีท่ีเป็นสํานกัสงฆ์ และ
จันทิเซวูซึ่งมีลักษณะคล้ายกับศิลามณฑล แต่ท่ีเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงท่ีสุด คือ บุโรพุทโธ 
(Borobudur) สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 เป็นศาสนสถานท่ีกว้างใหญ่มี
แผนผงัได้สดัส่วน แสดงถึงมณฑลของจกัรวาล ประกอบด้วยฐาน 5 ชัน้วงเป็นระเบียง 4 ชัน้และมี
เข่ือนกัน้อยู่ภายนอกอีกชัน้ ระเบียงแต่ละวงมีภาพสลกัเร่ืองราวของคมัภีร์สําคญัต่างๆ ในนิกาย
มหายาน เช่น ชาดกมาลา ลลิตวิสตระ คณัฑวยหุสตูร และกรรมวิภงัค์ รวมถึงประวติัพระโพธิสตัว์ 
อวโลกิเตศวร ฯลฯ นักวิชาการสันนิษฐานว่า บุโรพุทโธซึ่งมีแผนผังอันซับซ้อน น่าจะได้รับการ
ออกแบบให้สว่นตา่งๆ ส่ือความหมายถึงมณฑลหรือจกัรวาล ตามความเช่ือในนิกายมหายาน ซึง่ 
ประกอบด้วย 3 ระบบ ท่ีทบัซ้อนกนั คือ ระบบพระอาทิพทุธ พระธยานิพทุธ พระมานษิุพทุธ ระบบ
ตรีกาย และระบบภมูิสาม8 
 
                                                            

6 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ประวัตศิาสตร์เอเชียอาคเนย์ถงึ พ.ศ.2000  
(กรุงเทพฯ : สมาคมประวตัิศาสตร์ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี, 2535), 40. 

7 ผาสขุ อินทราวธุ, “ร่องรอยวฒันธรรมอินเดียในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้”, พุทธ 

ปฏิมาฝ่ายมหายาน, 163. 
8 เชษฐ์ ตงิสญัชลี, ประวัตศิาสตร์ศิลปะอนิเดยีและเอเชียตะวันออกเฉียง 

ใต้ รูปแบบ พัฒนาการ ความหมาย (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์มิวเซียมเพลส, 2558), 196. 
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สําหรับประตมิากรรมในพทุธศาสนานิกายมหายานในศลิปะอินโดนีเซียได้ถกูพบเป็น 
จํานวนมากเช่นกัน เช่น พระพุทธรูป ประติมากรรมพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระโพธิสตัว์วชัร
ปาณี ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียสมัยหลงัคุปตะ และยงัได้พบประติมากรรมในนิกาย
มหายานท่ีมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์ปาละด้วย ซึ่งพบอยู่มากในศิลปะชวาภาคกลาง เช่น 
ประตมิากรรมพระโพธิสตัว์กษิติครรภ์ในจนัทิกะลาสนั และกลุม่ประติมากรรมสําริดขนาดเล็ก เช่น 
พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระโพธิสตัว์ปัทมปาณี พระโพธิสตัว์วชัรปาณี และพระโพธิสตัว์มญัชศูรี  
พบใกล้เมืองสมารังบนฝ่ังทะเลทางทิศเหนือของชวาภาคกลาง9 นอกจากนีช้าวอินโดนีเซียยงันบัถือ
พระอาทิพทุธ พระธยานิพทุธ พระวชัรสตัว์ พระโพธิสตัว์เมตไตรยะ พระโพธิสตัว์สมนัตภทัร และ
พระโพธิสตัว์กษิติครรภ รวมถึงพระโพธิสตัว์เพศหญิงอีกหลายองค์ เช่น ศยามตารา พระศรี และ
เทพองค์อ่ืนๆ เช่น หยัครีพ ท้าวชมัภล และเหรุกะ เป็นต้น 

หลงัจากพทุธศตวรรษท่ี 15 พทุธศาสนาได้เส่ือมลงเน่ืองจากกษัตริย์ท่ีปกครองหนัไป 
ศรัทธาศาสนาพราหมณ์มากกว่า ในช่วงนีร้าชธานีได้ย้ายไปอยู่ทางด้านตะวนัออกของเกาะชวา 
และมีราชวงศ์ท่ีสําคญัในสมยันีคื้อ ราชวงศ์ของพระเจ้าไอร์ลงัคะ (พ.ศ.1534-1592) ราชวงศ์สิงห
สา่หรี (พ.ศ.1765-1835) และราชวงศ์มชัฌปาหิต (พ.ศ.1836-2071) 
 
คตคิวามเช่ือเร่ืองเหวัชระในอนิโดนีเซีย 

สมยัพระเจ้ากฤตนคร (Krtanagara/ Kertanagara) ครองราชย์ระหวา่งปี พ.ศ.1811- 
183510 แห่งราชวงศ์มชัฌปาหิต พระองค์มีช่ือเสียงในเร่ืองการขยายอาณาเขตครอบคลมุออกไป
ไกลจนถึงซุนดา (Sunda) มาทรุา (Madura) สมุาตรา และบาหลี ซึง่ตรงกบัสมยัของกษัตริย์องค์
อ่ืนๆ ในบริเวณตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีนิยมท่ีจะขยายอาณาเขตให้ครอบคลมุไกลออกไปยงับริเวณ
ตา่งๆ เช่นกนั เช่น พระเจ้ากบุไลข่าน (Khubilai Khan) กษัตริย์ของประเทศมองโกลท่ีได้พยายาม
สง่กองทพัไปบกุรุกในหลายอาณาจกัรเช่นกนั โดยเร่ิมจากการเข้าบกุรุกทางใต้และโจมตีน่านเจ้า  
 

                                                            
9 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศิลปอนิโดนีเซียสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ : องค์การค้า 

ของครุุสภา, 2545). 
10 สถาบนัไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา,สารานุกรม 

วัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ.2529 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2517).  
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(Nanchao) ในปี พ.ศ.1796 และเข้าโจมตีเวียดนาม ทางใต้ของซง่ (Sung) พมา่ และญ่ีปุ่ นในช่วงปี 
พ.ศ.1800 และ พ.ศ.182411  

ในบนัทกึของจีนราชวงศ์หยวน บนัทกึไว้วา่ ในช่วงปี พ.ศ.1832 พระเจ้ากบุไลขา่นได้ 
สง่ทตูช่ือวา่ Meng-Qi เข้ามายงัราชสํานกัชวา แตพ่ระเจ้ากฤตนครได้สง่คืนกลบัไปพร้อมกบัทตูคน
อ่ืนๆ ท่ีเดินทางมาด้วยกนั ทางมองโกลจึงตอบโต้ด้วยการส่งทพัเรือมาโจมตีชวาอีกครัง้ในปี พ.ศ.
1835 แต่เม่ือมาถึงชวา พระเจ้ากฤตนครกลับถูกลอบปลงพระชนม์แล้ว อย่างไรก็ตามจาก
คําอธิบายของชาวอินโดนีเซียเก่ียวกบัเร่ืองเหล่านี ้กลบัไม่มีการกลา่วถึงการเข้ามาของ Meng-Qi 
และคณะทตู และระบวุา่กองทพัมองโกลไม่ใช่ศตัรูแตเ่ป็นพวกท่ีให้ความร่วมมือท่ีจะพยายามฟืน้ฟู
ความชอบธรรมในการขึน้ครองราชย์ของทายาท หลงัจากการสิน้พระชนม์ของพระเจ้ากฤตนคร12 

จากการเข้ามาของมองโกลครัง้นัน้ ทําให้มีข้อเสนอวา่พระเจ้ากฤตนคร อาจทรงเร่ิม 
ยอมรับลทัธิเหวชัระ ด้วยความหวัน่เกรงในการคกุคามของมองโกลแล้ว และมนัเป็นไปได้ว่าการ
ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการอุทิศถวายแด่เหวัชระของพระเจ้ากฤตนครนัน้ แสดงถึงความ
พยายามท่ีจะอยู่ในฐานะจักรวรรทิน (cakravartin) เช่นเดียวกับพระเจ้ากุบไลข่านหลังจากท่ี
พระองค์เข้าสูพ่ิธีกรรมดงักลา่วแล้ว รวมถึงการพบจารึกบนฐานรูปเคารพ Jaka Dolog (ภาพท่ี 61) 
ได้เขียนสรรเสริญพระเจ้ากฤตนครในความจงรักภกัดีต่อศาสนา และกล่าวถึงมหาอกัโษภยะ ใน
จารึกได้ระบุถึงการสร้างรูปเคารพท่ีทําขึน้สอดคล้องกับมหาอกัโษภยะ นกัวิชาการจึงได้เสนอว่า
อาจมีความเก่ียวข้องกบัลทัธิการนบัถือเหวชัระ หรือลทัธิการนบัถือคหุยสมาช เน่ืองจากทัง้ 2 องค์
ถือกําเนิดขึน้มาจากพระอกัโษภยะเช่นกนั ซึง่เป็นเทพท่ีมีความสําคญัอยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18-
19 รวมถึงรูปเคารพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นเทพท่ีมีกําเนิดจากพระอกัโษภยะ เช่น เหรุกะพบท่ีปาดงั
ลาวาส และรูปของไภรวะกบัพระอกัโษภยะพบท่ีสมุาตราและชวาตะวนัออก13 ซึง่ Nihom ได้เสนอ
ว่า พระเจ้ากฤตนครน่าจะนบัถือลทัธิโดยเฉพาะเทพดรุ้าย คือ เหวชัระ ส่วน Lokesh Chandra 
เสนอวา่พระองค์อาจนบัถือรูปเคารพท่ีดรุ้าย คือ คหุยสมาช14  
   

                                                            
11 Reichle, Violence and Serenity Late Buddhist Sculpture From Indonesia,  

30. 
12 Ibid. 
13 Ibid., 31. 
14

 Ibid., 223. 
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จารึกกล่าวสรรเสริญพระเจ้าอนคัควรมนั (Ananggawarman) ซึง่เป็นโอรสของพระเจ้าอาทิตยวร
มนั16 และจบประโยคด้วยคําว่า Hewajra nityasmrti ตามท่ี Satyawati Suleiman ระบวุ่าจารึก
แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าอนคัควรมนั ทรงเป็นเช่นเดียวกบัพระบิดาของพระองค์ คือเป็นสาวกของ
พทุธศาสนาท่ีลกึลบั (ตนัตระ) มนัแสดงให้เห็นว่าเหรุกะ/เหวชัระมีการนบัถือตอ่เน่ืองมาท่ามกลาง
การปกครองในสุมาตรา จนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษท่ี 19 นักวิชาการบางท่านเสนอว่า เป็นการ
เช่ือมต่อกันระหว่างพิธีกรรมเหวชัระท่ีอธิบายอยู่ในคมัภีร์เหวชัระเษกประกรียา (Hevajravasita) 
และพิธีกรรมการอทิุศถวายในราชสํานกัชวา17 

ถึงแม้จะมีการปรากฏช่ือของเหวชัระในหลกัฐานด้านจารึก แตจ่ากหลกัฐานโบราณคดี  
โดยเฉพาะประติมากรรมกลบัไม่พบว่ามีการสร้างรูปเหวชัระในศิลปะอินโดนีเซีย แต่กลบัมีการ
สร้างประตมิากรรมเหรุกะขึน้ ซึง่ได้ขดุพบในปี พ.ศ.2473 ท่ีวดั Biaro Bahal ท่ีปาดงัลาวาสในภาค
กลางของเกาะสมุาตรา (แผนท่ีท่ี 8) ประติมากรรมมีขนาดใหญ่ ทําจากหินแกะสลกั มีขนาด 1.18 
เมตร ยืนอยู่ในท่าอรรธปรยงักะเหนือซากศพ ทรงถือวชัระในกรขวา และถือถ้วยกะโหลกในกรซ้าย 
ถือขฏัวางคะแนบพระองค์ มีกะโหลกศีรษะประดบัพระเศียรและพระอรุะ สวมต่างหู กําไลข้อมือ 
กําไลข้อเท้า เข็มขดั และมีโบว์หรือริบบิน้อยูบ่นผ้าประดบัศีรษะและมีลกัษณะปลิวอยู่ในอากาศทัง้
2 ข้าง ประตมิากรรมมีอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15–16 และมีรูปแบบท่ีคล้ายกบัประติมากรรม
เหรุกะสมยัโอริสสาและเมืองสริปรุะของอินเดีย (ภาพท่ี 62) 

ตามคมัภีร์สาธนมาลา (Sadhana) ได้ระบวุา่เม่ือเหรุกะอยูใ่นท่าทางยบัยมักบัศกัตจิะ 
มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่าเหวชัระ ดงันัน้ จากจารึกท่ีพบท่ีกล่าวถึงเหวชัระอาจสนันิษฐานได้ว่าตาม
ความเช่ือของชาวอินโดนีเซียเหวัชระเป็นองค์เดียวกันกับเหรุกะ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่พบ
หลกัฐานว่าพบประติมากรรมเหรุกะ/เหวชัระในท่ากอดรัดกบัศกัติแตอ่ย่างใด แตจ่ากการท่ีเหวชัระ
ถกูกล่าวถึงในจารึก อย่างน้อยทําให้เราสนันิษฐานได้ว่า  เหวชัระเป็นเทพท่ีเป็นท่ีรู้จกัและคงเป็น
เทพท่ีมีการนบัถือกนัอยูใ่นช่วงระยะเวลาหนึง่ในชวาโดยเฉพาะสมยัของพระเจ้าอนคัควรมนั 
                                                            

16 พระเจ้าอาทิตยวรมนั ทรงนบัถือพทุธศาสนาท่ีคล้ายคลงึกบัพทุธศาสนาท่ี 
กษัตริย์ในอาณาจกัรมชัฌปาหิตนบัถือ และพระเจ้าอาทิตยวรมนัก็ถือว่าพระองค์เองทรงอวตารลง
มาจากพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร ใน หม่อมเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์
ถึง พ.ศ.2000 (กรุงเทพฯ : สมาคมประวตัิศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี, 2535), 78. 

17 Reichle, Violence and Serenity Late Buddhist Sculpture From Indonesia 

, 139. 
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พุทธศาสนานิกายมหายานในรัฐจามปา 
รัฐจามปา  รุ่งเรืองอยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12–19 บริเวณตอนใต้ของประเทศ  

เวียดนามในปัจจบุนั ตามจดหมายเหตจีุนมีการกลา่วถึงอาณาจกัรจามปาเป็นครัง้แรกในช่วงพทุธ
ศตวรรษท่ี 9 โดยเรียกว่า อาณาจกัรลินย่ี และกลา่วว่าอาณาจกัรนีเ้กิดขึน้ในราวต้นพทุธศตวรรษท่ี 
8 ช่วงเวลาดงักล่าวมีการแบ่งออกเป็นแคว้นต่างๆ 4 แคว้น แต่มีแคว้นท่ีสําคญัอยู่ 3 แคว้น คือ 
แคว้นอมราวดี–อินทรปรุะ (เมืองดานงัในปัจจุบนั) แคว้นวิชยั (เมืองบิงดิ่งในปัจจุบนั) และแคว้น
ปาณฑุรังค์ (เมืองฟานรังในปัจจุบนั) ศาสนาประจําอาณาจักรจามปาคือศาสนาฮินดู ลทัธิไศว
นิกาย แตมี่บางช่วงท่ีได้นบัถือพทุธศาสนามหายานบ้าง18   

ในจารึกอนัไถ (An Thái) จากจงัหวดักวา่งนมั (Quág Nam) ซึง่จารึกขึน้ภายหลงัในปี  
พ.ศ.1445 ระบวุ่า พระเจ้าภทัรวรมนัได้โปรดฯ ให้ภิกษุนาคปษุปะสร้างวิหารถวายแดพ่ระโพธิสตัว์
อวโลกิเตศวร ในช่ือว่า โลเกศวรและโลกนาถ และยงัได้กลา่วถึงพระโพธิสตัว์วชัรปาณี ผู้ช่วยเหลือ
สรรพสตัว์ เพ่ือให้เดนิตามทางธรรมของพระพทุธองค์ และกลา่วถึงพระศากยมนีุ (วชัรธาต)ุ พระอมิ
ตาภะ (ปัทมธาต)ุ และพระไวโรจนะ (จกัรธาต)ุ ตามลําดบั ซึง่จากหลกัฐานนี ้นกัวิชาการบางท่าน
สนันิษฐานวา่คตคิวามเช่ือในนิกายวชัรยาน อาจได้รับอิทธิพลจากการติดตอ่สมัพนัธ์กบัอาณาจกัร
โบราณในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นศนูย์กลางของพทุธศาสนานิกายวชัรยานในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14-
1519  

ตอ่มาในสมยัพระเจ้าอินทรวรมนัท่ี 2 เป็นช่วงท่ีมีการนบัถือพทุธศาสนานิกาย 
มหายาน เน่ืองจากพระเจ้าอินทรวรมนัท่ี 2 ทรงเล่ือมใสและให้การอปุถมัภ์นิกายมหายานท่ีแพร่มา
จากจีน ซึ่งอยู่ติดกับอาณาจักรจามปาทางด้านทิศเหนือ ตรงกับช่วงคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 
1520 ได้พบหลกัฐานด้านจารึกของพระเจ้าอินทรวรมนัท่ี 2 ตรงกับปี พ.ศ.1418 แสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของนิกายตนัตระ ซึง่สอดคล้องกบัหลกัฐานด้านประติมากรรมท่ีค้นพบ เช่น ประติมากรรม
พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร ประติมากรรมนางตารา รวมทัง้พระพทุธรูปประทบันัง่ห้อยพระบาท ใน
ศิลปะสมยัดงเดือง (Dông Duong) และพทุธสถานท่ีสร้างขึน้ในนิกายมหายาน คือ วดัลกัษมีนทร

                                                            
18

 เชษฐ์ ตงิสญัชลี, ประวัตศิาสตร์ศิลปะอนิเดยีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รูปแบบ พัฒนาการ ความหมาย, 322. 
19 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, บทท่ี 5 ประเทศเวียดนาม, รายงาน 

วิจัยเร่ือง เส้นทางพุทธศาสนาจากอนิเดยีสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่มที่ 2, 6. 
20 เชษฐ์ ตงิสญัชลี, ประวัตศิาสตร์ศิลปะอนิเดยีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รูปแบบ พัฒนาการ ความหมาย, 322. 
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โลเกศวร (Lakshmindra Lokeshvara) สร้างขึน้ในปี พ.ศ.1418 ช่ือของวดัเป็นช่ือท่ีเกิดจากการ
รวมกนัของพระนามของพระโพธิสตัว์และพระนามของกษัตริย์ผู้สร้าง คือ พระนามเดิมของพระเจ้า
อินทรวรมนัท่ี 2 ปัจจบุนัตัง้อยูท่ี่เมืองดงเดือง ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองหมีเซนิ (Mi-Son)21 
(แผนท่ีท่ี 9-10 และภาพท่ี 63) 

ข้อมลูด้านจารึกท่ีปราสาทดงเดือง ในปี พ.ศ.1454 กลา่วถึงรัชกาลพระเจ้าชยัสงิห 
วรมนัท่ี 1 (ครองราชย์ปี พ.ศ.1441-1446) ว่าพระญาติของพระมเหสีคือ พระนางตรีภวูนเทวี นาม
ว่า โพกลงุ พิลิห์ ราชทวาร (Po Klung Pilih Rãjadvãra) ได้เดินทางไปแสวงบญุ (สิทธิยาตรา) ยงั
เกาะชวาของอินโดนีเซีย 2 ครัง้22 เพ่ือศกึษาศาสนาพราหมณ์และพทุธตนัตระและยงัสอดคล้องกบั
หลกัฐานท่ีปราสาท Dai Huu ท่ีจงัหวดั Quàng Binh มีจารึกระบถุึงพระเจ้าชยัสิงหวรมนัท่ี 1 อทิุศ
ปราสาทหลงันีแ้ด่รัตนโลเกศวร โดยได้พบพระพุทธรูปสําริด แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์และ
ครองจีวรคล้ายพระพุทธรูปศิลปะทวารวดี พบประติมากรรมพระโพธิสตัว์โลเกศวร 2 องค์ พระ
โพธิสตัว์วชัรปาณี และนางปรัชญาปารมิตา23  

ตอ่มาในสมยับงิดิง่ ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 ตรงกบัสมยัพระเจ้าวิทยนนัทนะ (Vidyà 
nandana) ได้พบโบราณสถานท่ีสร้างขึน้ในนิกายวชัรยานเพ่ือถวายแก่เหรุกะ เพ่ือเป็นการเฉลิม
ฉลองท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ทรงได้รับชยัชนะและยึดครองอาณาจกัรจามปาได้ เม่ือปี พ.ศ.1737 
(ภาพท่ี 64) และได้ทรงแบง่จามปาออกเป็น 2 สว่น คือ ดินแดนตอนเหนือ ปกครองโดยเจ้าชายอิน 
(พ่ีเขยของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7) พระนามว่า สรูยชยัวรรมเทพ และดินแดนตอนใต้ ปกครองแบบ
ประเทศราชโดยพระเจ้าวิทยนนัทนะ ภายใต้พระนามว่า สรูยวรรมเทพ ปัจจุบนัวดันีต้ัง้อยู่ท่ีเมือง
หมีเซนิ 
 

                                                            
21 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ประวัตศิาสตร์เอเชียอาคเนย์ถงึ พ.ศ.2000,130. 
22 เร่ืองเดยีวกัน, 131. 
23 คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร, บทท่ี 5 ประเทศเวียดนาม, 8. 
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13–14 มีการแพร่กระจายของพุทธศาสนานิกายมหายานในจามปา และมีความเช่ือมโยงกับ
รูปแบบของอินโด–ชวา เน่ืองจากกลุ่มของรูปเคารพสําริดท่ีพบทางตอนใต้ของจามปาสมัพนัธ์กบั
ประตมิากรรมพระโพธิสตัว์ท่ีมีรูปแบบศรีวิชยั26 

อยา่งไรก็ตาม Peter D.Sharrock ได้กลา่ววา่การนบัถือเหรุกะอาจเป็นการนบัถือท่ีมี 
ปรากฏอยู่ในเมืองหมีเซิน ซึง่ได้รับมาจากอาณาจกัรเขมรมากกว่า เน่ืองจากการนบัถือเหรุกะไม่มี
ปรากฏก่อนหน้านีเ้ลยในอาณาจกัรจามปา อีกทัง้พระเจ้าวิทยนนัทนะได้เคยใช้ชีวิตวยัหนุ่มของ
พระองค์อยู่ท่ีราชสํานักกัมพูชา โดยพระองค์เดินทางมาท่ีราชสํานักเขมรตัง้แต่พระชนม์ยงัน้อย 
(พ.ศ. 1725) และเติบโตอยู่ท่ีนั่นในฐานะโอรสท่ีพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ทรงโปรดปราน และเป็น
ช่วงเวลาเพียง 1 ปีหลงัจากท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ยึดอํานาจได้ในเมืองพระนคร อาจจะเป็นไปได้
วา่อาณาจกัรกมัพชูาได้เป็นพนัธมิตรกบัจามจากการท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 เคยไปตีอาณาจกัรจาม
ปาและไปท่ีเมืองวิชยั ( Vijaya) ประมาณช่วงปี พ.ศ.1693–1727 ซึง่ขณะท่ีพระเจ้าวิทยนนัทนะ
ประทบัอยู่ท่ีราชสํานกักัมพูชาได้ร่วมยกทพัไปช่วยพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 รบกับอาณาจกัรจามปา
และได้ขึน้ครองราชย์ท่ีเมืองปาณฑุรังค์ สดุท้ายพระองค์ได้ปลดแอกจากอาณาจกัรกมัพูชา และ
รวมอาณาจกัรจามปาเข้าเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในท่ีสดุ27  

จากการสร้างวดัถวายแดเ่หรุกะของพระเจ้าวิทยนนัทนะ อาจสนันิษฐานได้วา่มีความ 
เช่ือในการนบัถือเหรุกะอยู่ในราชสํานกักัมพูชาในสมยัพระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 อยู่ก่อนแล้ว และยงั
แสดงให้เห็นว่ามีการนบัถือเหรุกะในจามปาอย่างชดัเจนในสมยัพระเจ้าวิทยนนัทนะ ช่วงปี พ.ศ.
1737 โดยอาจได้รับอิทธิพลมาจากทางอาณาจกัรกมัพชูาโดยตรง 
 
 
 
 

 
 
 

                                                            
26 David G, Marr and A.C. Milner, “Southeast  Asia in the 9th to 14th  

Centuries,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society Vol.62, No. 1 
(256) (1989). 

27 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ประวัตศิาสตร์เอเชียอาคเนย์ถงึ พ.ศ.2000, 140. 



 
 

146 
 

พุทธศาสนามหายานในประเทศกัมพูชาสมัยโบราณ 
หลกัฐานการนบัถือพทุธศาสนาในดนิแดนประเทศกมัพชูา เร่ิมมีหลกัฐานปรากฏตัง้ 

แตส่มยัฟนูนั (พทุธศตวรรษท่ี 6-11) มีบนัทึกไว้ในจดหมายเหตจีุนของราชวงศ์ฉีทางทิศใต้ว่า ในปี 
พ.ศ.1027 ในบรรดาเคร่ืองราชบรรณาการท่ีพระเจ้าเกาณฑินย–ชยัวรมนั กษัตริย์แห่งฟูนนั นํามา
ถวายแด่พระจกัรพรรดิจีนนัน้ มีเจดีย์งาช้าง 2 องค์รวมอยู่ด้วย28 และจดหมายเหตจีุนอีกฉบบั คือ 
เหลียงจ ู(สมยัราชวงศ์เหลียง) ได้กล่าวว่า ในปี พ.ศ.1046 พระเจ้าเกาณฑินยะ–ชยัวรมนั กษัตริย์
แห่งฟูนนัได้ทรงส่งคณะทตูเข้าไปในประเทศจีน เพ่ือนําพระพทุธรูปท่ีทําด้วยปะการังไปถวายพระ
จกัรพรรดิจีน ในขณะเดียวกนัจดหมายเหตฉุบบันีก็้ได้ระบุถึงศาสนาของชาวฟูนนั และในปี พ.ศ. 
1082 พระเจ้ารุทรวรมนั ได้ส่งเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้ายาว 12 ฟุต (360 นิว้) ไปถวายพระ
จกัรพรรดิจีน29 ในระยะนีมี้พระภิกษุชาวฟูนนัเดินทางเข้าไปยงัประเทศจีนเพ่ือแปลคมัภีร์ในพทุธ
ศาสนา30  ซึง่ภิกษุดงักล่าว มีนามว่า สงัฆบาลหรือสงัฆวรมนัและมนัทระหรือมนัทรเสนะ สําหรับ
ท่านสงัฆบาล จากจดหมายเหตจีุนได้พบว่าท่านแปลคมัภีร์ทางพทุธศาสนาหลายเล่มด้วยกนั แต่
จากหลกัฐานท่ีมีแน่นอนมีอยู่เพียงไม่ก่ีเลม่ เช่น คมัภีร์สปตฺสติกา–ปรฺชฺญาปารมิตา คมัภีร์มญฺชศฺุรี 
–ปริปฤฺกฺขาสตฺูร เป็นต้น ซึง่คมัภีร์ดงักลา่วเป็นพระสตูรในพทุธศาสนานิกายมหายานทัง้สิน้31 

จากหลกัฐานดงักลา่ว จะเห็นได้วา่ชาวฟนูนัมีการนบัถือพทุธศาสนาแตก็่ได้มีการนบั 
ถือเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์เช่นกนั และไม่สามารถท่ีจะระบไุด้อย่างแน่ชดัว่านบัถือพทุธศาสนา
นิกายใด อาจเน่ืองจากในสมยันัน้ศาสนาพราหมณ์ถือได้ว่าเป็นศาสนาหลกัของอาณาจกัร แตก็่ได้
ปรากฏหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบันิกายมหายานอยูบ้่างเลก็น้อย  

 
 
 
 

                                                            
28

 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, แปล, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม (พระ 
นคร : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547), 2. 

29
 เร่ืองเดยีวกัน, 2. 

30 เร่ืองเดยีวกัน, 2. 
31 ทรงธรรม ปานสกณุ, “ร่องรอยพทุธศาสนาในอาณาจกัรเขมรโบราณก่อนพทุธ 

ศตวรรษท่ี 17” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 66. 
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สําหรับพทุธศาสนามหายาน ได้ปรากฏหลกัฐานในอาณาจกัรเขมรโบราณคอ่นข้าง 
ชดัเจนในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12 เช่น จารึกจากปราสาทอมัพิล โรลมั (Ampil Rolum) กําหนดอายุ
จากตวัอกัษรท่ีจารึก อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 12-13 กล่าวถึงการอทิุศข้าทาสให้แก่พระพทุธเจ้า 3 
องค์ คือ พระพทุธเจ้า พระโพธิสตัว์เมตไตรยะ และพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร32  

จารึกท่ีสมโบร์ (Sambor) ในปี พ.ศ.1236 ได้จารึกเก่ียวกบัเทพีท่ีช่ือวา่ วิทยาธารณี 
(Vidyadharani) สนันิษฐานวา่อาจจะเป็นองค์เดียวกนักบันางปรัชญาปารมิตา33 

จารึกจากปราสาทตาคํา (Ta Kam) เป็นศาสนสถานในจงัหวดักําปงธม จารึกอยูท่ี่ 
กรอบประตูของศาสนสถาน เป็นภาษาสนัสกฤต ในจารึกมีการระบุศกัราชตรงกับปี พ.ศ.1334
กลา่วถึงการอทิุศรูปเคารพพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร34 และกลา่วถึงพระโลเกศวร ซึง่มีพระนามว่า 
“ชคทีศวร” ซึง่ถือวา่เป็นอีกพระนามของพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร 

จากจารึกทัง้ 3 หลกัข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่พทุธศาสนานิกายมหายาน 
ในบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 14 และย่อมเก่ียวพนักบัราชวงศ์ปาละ 
ซึง่มีอํานาจขึน้ในแคว้นเบงกอลและมคธราฐในประเทศอินเดีย35 

นอกจากหลกัฐานด้านจารึกท่ีเก่ียวข้องกบันิกายมหายานแล้ว ยงัได้พบหลกัฐานด้าน 
ประติมากรรมท่ีสอดคล้องกันด้วย คือ ประติมากรรมรูปพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรจากราชเคีย 
(RachGia) ซึง่มีอายอุยู่ในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 12–กลางพทุธศตวรรษท่ี 13 ซึ่งเป็นช่วงเวลา
เดียวกนักบัท่ีพบวา่มีการกลา่วถึงนิกายมหายานในจารึก  

แม้จะมีการปรากฏหลกัฐานของนิกายมหายานมาตัง้แตส่มยัฟนูนั แตศ่าสนาหลกัของ 
อาณาจกัรกัมพูชาในช่วงสมยัก่อนเมืองพระนครก็ยงัคงนบัถือศาสนาพราหมณ์ (ลทัธิไศวนิกาย
และไวษณพนิกาย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งลทัธิไศวนิกายท่ีเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก แต่กษัตริย์ของ
อาณาจกัรกัมพูชาหลายองค์ก็ทรงนับถือพุทธศาสนาไปพร้อมกัน ดงัจะเห็นได้จาก จารึกท่ีพบท่ี
แสดงให้เห็นถึงการนบัถือศาสนาพราหมณ์และพทุธศาสนาควบคูก่นัไป เช่น จารึกบ้านโนนสงั จาก
จงัหวดัอบุลราชธานี ตรงกบัปี พ.ศ.1429 ได้กลา่ววา่ ในรัชกาลของพระเจ้าอินทรวรมนัท่ี 1 มีการ 
 
                                                            

32
 Nandana Chutiwongs, The Iconography of Avalokitesvara in mainland  

South East Asia (Bangkok : [s.n.], c1984), 308 
33

 Ibid. 
34 Ibid. 
35 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, แปล, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, 11. 
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ถวายรูปเคารพพระพทุธเจ้าและอ้างถึงการมีอยูร่่วมกนัของศาสนาพราหมณ์และพทุธศาสนา36  
ในสมยัพระเจ้ายโศวรมนัท่ี 1 (พ.ศ.1432-1443) อิทธิพลทางพทุธศาสนาจากอินเดีย 

เหนือได้เข้าสู่อาณาจักรกัมพูชา ในเวลาเดียวกันกับการเข้ามาของอกัษรนาครีและพบว่าอกัษร
ดงักล่าวนีถ้กูใช้บ่อยในจารึกสมยัพระเจ้ายโศวรมนัท่ี 1 ควบคูไ่ปกบัอกัษรเดิม การท่ีได้รับอิทธิพล
จากนอกประเทศจากศนูย์กลางของนิกายมหายาน ทําให้ได้พบรูปแบบใหม่ของประติมากรรมพระ
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวรและการจารึกมนตร์ลงบนแผ่นหิน ท่ีกําหนดอายุในปี พ.ศ.1463 และการ
ตดิตอ่กบัศนูย์กลางมหายานดงักลา่ว ได้รับการอปุถมัภ์โดยอาณาจกัรกมัพชูาตลอดสมยัเมืองพระ
นคร 

ในสมยัเมืองพระนคร (ราวพทุธศตวรรษท่ี 15-19) หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบันิกาย 
มหายานได้พบเป็นจํานวนมากขึน้กวา่สมยัก่อนหน้า ได้พบจารึกในสมยัพระเจ้าราเชนทรวรมนัท่ี 2 
(พ.ศ.1487-1511) ในราวปี พ.ศ.1496 ได้จารึกว่าข้าราชการชัน้สูงคนหนึ่งของพระเจ้าราเชนทร    
วรมนั นามว่า กรีนทราริมถนะ ได้สร้างศาสนสถานขึน้ 3 หลงัท่ีปราสาทบตัชมุ (Bat Chum) เพ่ือ
ประดษิฐานพระพทุธรูป รูปพระโพธิสตัว์วชัรปาณี และรูปนางปรัชญาปารมิตา37 ในเวลาดงักลา่วนี ้
พทุธศาสนามีความแพร่หลายมากกว่าในสมยัก่อนหน้า และได้เข้าสูร่าชสํานกัโดยกษัตริย์กมัพชูา
ถึงแม้จะมีการนับถือเทวราชาอยู่ก่อนหน้าแล้วก็ตาม อีกทัง้ยังพบว่ามีการอุทิศพระพุทธรูปอีก
ด้วย38 นิกายวชัรยานก็ได้เร่ิมปรากฏขึน้ในสมยันีเ้ช่นกนั ได้พบจารึกปราสาทบงึเวียน กลา่วถึง พระ
โลเกศวรและนางปรัชญาปารมิตา ผู้ประทานกําเนิดพระชินพทุธและธาตทุัง้ 5 ในไตรโลก39 
 
 
                                                            

36 Nandana Chutiwongs, The Iconography of Avalokitesvara in mainland  

South East Asia, 308. 
37 อ้างถึงใน ประสงค์ ชาวนาไร่, “การศกึษาประตมิากรรมเคร่ืองใช้สําริดในศลิปะ 

เขมรในประเทศไทย”  (วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2528), 11. 

38 Nandana Chutiwongs, The Iconography of Avalokitesvara in mainland  

South East Asia, 309. 
39 อ้างถึงใน ศศธิร จนัทร์ใบ, “การศกึษาคตกิารออกแบบปราสาทหินพมิาย  

อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์
สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2545). 
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จารึกจากวดัสธิร (Vat Sithor) หรือศรีสนัธร (Srei Santhor) ในเขตกําปงจาม ได้จารึก 
ว่า ข้าราชการผู้ หนึ่งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 5 (พ.ศ.1511-1543) คือ กีรติบัณฑิต40 ได้ฟื้นฟู
ศาสนาขึน้ใหม่ในอาณาจกัรเขมร และนิกายของพทุธศาสนาท่ีปรากฏในจารึกนัน้เป็นพทุธศาสนา
นิกายโยคาจารหรือวิชญาณวาท ซึง่ถือเป็นนิกายสําคญัหนึง่ในนิกายมหายานจารึกกลา่วถึงการไม่
มีตวัตน (ไนราตมยะ) และปรัชญา (จิตตมาตร) อีกทัง้ได้กล่าวว่าพทุธศาสนาในอาณาจกัรเขมรได้
ยอมรับเอาประเพณีในศาสนาพราหมณ์มาปฏิบตัิด้วย ลกัษณะท่ีโดดเดน่ของจารึกนีคื้อการอ้างถึง 
มนตร์ มทุรา วชัระ และฆณัฏา41 ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ในนิกายตนัตระ   

จารึกพนมบนัทายนาง (Phnom Bantay Nan) พ.ศ.1524 กลา่วถึงรูปเคารพพระ 
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวรท่ีสร้างขึน้โดยผู้ มีฐานนัดรศกัดิ์ท่ีรับใช้ในรัชกาลพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 542 จารึก
จากตวลปราสาท (Tuol Prasat) อยู่ท่ีจังหวดักําปงสวาย เป็นภาษาสนัสกฤตและภาษาเขมร
โบราณ  เนือ้ความในจารึกส่วนท่ีเป็นภาษาเขมรโบราณ ระบุปีมหาศกัราชตรงกับปี พ.ศ.1546 
จารึกได้กลา่วถึงพระนามของพระเจ้าชยัวีรวรมนั (พ.ศ.1545-1553) คําจารึกได้กลา่วสรรเสริญพระ
ศิวะและพระพทุธเจ้า และได้กล่าวถึงปรัชญาของนิกายมหายานเร่ืองหลกัตรีกาย คือ สมัโภคกาย 
ธรรมกาย และนิรมาณกาย และได้กลา่วถึงการถวายท่ีนาแก่พระพทุธรูปและพระโลเกศวร และการ 

 
 
 

                                                            
40 กีรตบิณัฑิต เป็นข้าราชการอยูใ่นสมยัพระเจ้าราเชนทรวรมนัท่ี 2 และพระเจ้าชยั 

วรมันท่ี 5 ได้เดินทางไปต่างประเทศ (สันนิษฐานว่าเป็นประเทศอินโดนีเซีย) และได้นําตํารา
เก่ียวกับปรัชญาในพุทธศาสนาในนิกายวิชญาณวาท กลบัมายงัอาณาจกัรเขมร อีกทัง้ยงัเป็นผู้
ปลกูฝังการฝึกโยคะในนิกายตนัตระ และตัง้รูปเคารพของพระพทุธเจ้า ปรัชญาปารมิตา โลเกศวร 
และพระวัชรินทร์ ขึน้ ซึ่งพระวัชรินทร์ตามจารึกนี ้อาจหมายถึงพระโพธิสัตว์วัชรปาณีหรืออาจ
หมายถึงเหวชัระ (จะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป) ใน Helen Ibbitson and Thierry, editors, 
Sculpture of Angkor and ancient Cambodia : millennium of glory (Washington : Nation  
Gallery of Art, c1997), 78. 

41 Helen Ibbitson and Thierry, editors, Sculpture of Angkor and ancient  

Cambodia : millennium of glory, 45. 
42 Nandana Chutiwongs, The Iconography of Avalokitesvara in mainland  

South East Asia, 308. 
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ถวายข้าวสารให้แก่รูปเคารพ ทัง้ศาสนาพราหมณ์และพทุธศาสนา รวมทัง้รูปเคารพพระโลเกศวร 
ด้วย43 

ในสมยัพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 1 (พ.ศ.1543-1593) ได้เคยมีนกัวิชาการตัง้ข้อสนันิษฐาน 
วา่พระองค์ทรงนบัถือพทุธศาสนานิกายมหายาน เช่น  ยอร์จ เซเดส์ เคยเสนอว่าพระเจ้าสริุยวรมนั
ท่ี 1 ทรงนบัถือนิกายมหายาน เน่ืองจากพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายแห่งนครศรีธรรมราช (ตามพร
ลงิค์) ซึง่เป็นดนิแดนอนัเป็นศนูย์กลางของพทุธศาสนานิกายมหายานบนคาบสมทุร44 ประกอบกบั
จารึกของพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 1 ท่ีพบและเก่าท่ีสดุในขณะนัน้ คือจารึกจากศาลสงูเมืองลพบุรี ใน
บรรทดัท่ี 1-7 ตรงกบัปี พ.ศ.1565 ได้กลา่วว่า “…มีพระบนัฑรูตรัส พระนิยม นีใ้ห้บคุคล ทัง้หลาย
ถือเป็น สมาจาร คือกฎท่ีต้องประพฤตติามตอ่ไป ณ สถานท่ีของดาบสทัง้ปวงและพระนกับวชภิกษุ
มหายาน และสถวีร”45 จงึทําให้สนันิษฐานไปได้วา่พระองค์น่าจะทรงนบัถือมหายาน 

แตเ่ม่ือได้พบหลกัฐานเพิ่มเตมิท่ีแสดงให้เห็นถึงการนบัถือลทัธิไศวนิกายของพระเจ้า  
สริุยวรมนัท่ี 1 เช่น การพบจารึกของพระองค์ท่ีเก่ากว่าจารึกศาลสงูเมืองลพบรีุ คือ จารึกสมโบร์ริม
ฝ่ังแม่นํา้โขงและจารึกจากกําพงธม ระบปีุ พ.ศ.1544 ในจารึกได้ระบวุ่า พระองค์ทรงมีฐานอํานาจ
ทางการเมืองอยู่ในบริเวณกําพงธม ทางทิศตะวันออกของกัมพูชา ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่ใช่
ศนูย์กลางของพทุธศาสนานิกายมหายานแต่อย่างใด อีกทัง้ได้พบจารึกในสมยัของพระองค์หลาย
หลกัท่ีระบถุึงการบชูาในลทัธิไศวนิกาย เช่น จารึกจากปราสาทตาแก้ว ได้กล่าวถึงบุคคลท่ีเคารพ
บูชาทัง้พระอิศวรและพระอัคนี ดังนัน้ นักวิชาการหลายท่านรวมถึงยอร์จ เซเดส์ จึงได้เสนอ
ความเห็นโดยกลา่วเป็นกลางๆ ว่า พระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 1 ทรงเป็นแคผู่้อปุถมัภ์พทุธศาสนา ซึง่เป็น
ศาสนาท่ีไมข่ดัตอ่ลทัธิเทวราชา46 และไมไ่ด้ระบวุา่พระองค์ทรงนบัถือนิกายมหายานแตอ่ยา่งใด 

 

                                                            
43 ทรงธรรม ปานสกณุ, “ร่องรอยพทุธศาสนาในอาณาจกัรเขมรโบราณก่อนพทุธ 

ศตวรรษท่ี 17”, 127. 
44

 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู, “ข้อคดิเห็นใหมเ่ก่ียวกบัศาสนาของพระเจ้าสรูยวรมนัท่ี  
เมืองโบราณ ปี 29, ฉบบัท่ี 1 (ม.ค.–มี.ค.46): 10. 

45 ยอร์ซ เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2504), 
13-14 อ้างถึงใน รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู, “ข้อคดิเห็นใหมเ่ก่ียวกบัศาสนาของพระเจ้าสรูยวรมนัท่ี  
1: 19. 

46 เร่ืองเดยีวกัน. 
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ข้อความจากจารึกศาลสงูเมืองลพบรีุท่ีได้กลา่วไปข้างต้น อยา่งน้อยก็ทําให้เราทราบ 
ว่าในสมยัของพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 1 ได้มีการปรากฏของนิกายมหายานสืบตอ่มาและพระองค์ก็ได้
เป็นผู้อปุถมัภ์นิกายดงักลา่ว                                                                                                                              

ในสมยัพระเจ้าอทุยัทิตยวรมนัท่ี 2 (พ.ศ.1593-1609) ได้พบจารึกซบับาก (K.1158) ท่ี 
ตําบลสะแกราช อําเภอปักธงชยั ห่างจากอําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา ไปทางใต้
ประมาณ 25 กิโลเมตร มีนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าอาจถูกเคล่ือนย้ายมาจากประเทศ
กมัพชูา47 เน่ืองจากจารึกเป็นโบราณวตัถท่ีุสามารถเคล่ือนย้ายได้ ในจารึกได้ระบปีุ พ.ศ.1609 และ
กลา่วไว้อยา่งชดัเจนวา่ทําขึน้ในสมยัพระเจ้าอทุยัทิตยวรมนั จารึกแบง่ออกเป็น 2 สว่น  

ในสว่นแรกเขียนเป็นภาษาสนัสกฤต และในสว่นท่ี 2 เขียนเป็นภาษาเขมร48 ในจารึก 
ได้กลา่วถึงการสรรเสริญพระพทุธเจ้า 5 พระองค์หรือปัญจสคุต คือ พระธยานิพทุธทัง้ 5  และมีการ
กล่าวถึงเป็นลําดบัท่ี 6 คือ พระวชัรสตัว์ ซึ่งตรงกบัหลกัการจดัตระกลูพระธยานิพทุธทัง้ 5 โดยใน
ประเทศเนปาลถือวา่พระวชัรสตัว์เป็นพระธยานิพทุธองค์ท่ี 6 และได้กลา่วถึง ศรีสมาช ซึง่พบว่าคํา
นีเ้ป็นช่ือเรียกคัมภีร์ทางพุทธศาสนานิกายตันตระท่ีมีช่ือว่า คุหยสมาชตันตระ ซึ่งเป็นคัมภีร์ท่ี
นอกจากจะให้ความสําคญักบัพระธยานิพทุธแล้ว ยงัเน้นความสําคญัไปยงัระบบศกัตด้ิวย49  

ข้อมลูท่ีได้จากจารึกหลกันี ้ถือได้วา่เป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการนบัถือนิกาย 
ตนัตระในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 ในอาณาจกัรเขมรโบราณได้เป็นอย่างดี และถ้าจารึกซบับากนี ้
ไม่ได้มีการเคล่ือนย้ายมาจากกัมพูชา แต่เป็นจารึกท่ีอยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมาแต่เดิม นั่นย่อม
สนันิษฐานได้ว่าพืน้ท่ีบริเวณนครราชสีมา ได้มีการนบัถือนิกายตนัตระมาแล้วอย่างน้อยท่ีสดุคือ

                                                            
47

 Claude Jacques, “The Buddhist Sect of Srighana in Ancient Khmer  
Land,” Paper Presented at Buddhist Legacies in Southeast Asia Mentalities, 
Interpretationd and practices, Bangkok, 18-20 December 2003, 3. (Mimeographed)     
อ้างถงึใน ทรงธรรม ปานสกณุ, “ร่องรอยพทุธศาสนาในอาณาจกัรเขมรโบราณก่อนพทุธศตวรรษท่ี 
17”, 137. 

48
 Chirapat Prapandvidya, “The Sab Bãk Inscription Evidence of an Early  

Vajrayana Buddhist Presence in Thailand,” Journal of  the Saim Society, Vol. 78.2, 
(1990) : 10. 

49 ทรงธรรม ปานสกณุ, “ร่องรอยพทุธศาสนาในอาณาจกัรเขมรโบราณก่อน 
พทุธศตวรรษท่ี 17”, 141-143. 
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ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 และข้อความในจารึกยงัแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กนักบัอาณาจกัร
เขมรโบราณท่ีแพร่อิทธิพลเข้ามายงัดนิแดนไทยในช่วงเวลานัน้ด้วย  

อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการปรากฏหลกัฐานของพทุธศาสนานิกายมหายานและ 
นิกายตนัตระ แต่ศาสนาหลกัของอาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร ยังคงมีการนับถือศาสนา
พราหมณ์เป็นหลกัและนบัถือพทุธศาสนาเป็นศาสนารองลงมา และอาจจะนบัถือแบบผสมรวมกนั 
เห็นได้ชดัจากการท่ีพบจารึกหลายหลกักลา่วถึงการสรรเสริญเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ และการ
สรรเสริญพทุธศาสนาต่อมาตามลําดบั ลกัษณะเช่นนีพ้บมาตัง้แต่ในสมยัก่อนเมืองพระนครแล้ว 
บางครัง้รูปพระพทุธรูปยงัถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของพระศวิะด้วย50 

ในสมยัพระเจ้าธรณินทรวรมนัท่ี 2  (พ.ศ.1693-1703) พระองค์ทรงนบัถือพทุธศาสนา  
ในจารึกได้กล่าวว่า พระองค์ทรงเคารพพระบาทของพระชินะ (พระพทุธเจ้า) และอาจจะถือได้ว่า
เป็นสมัยของนิกายมหายานในอาณาจักรเขมรแล้ว51 พระองค์ได้ตดัขาดจากศาสนาพราหมณ์ 
ถึงแม้วา่ศาสนาพราหมณ์จะไมไ่ด้กีดกนัพทุธศาสนาก็ตาม การอปุถมัภ์นิกายมหายานของพระองค์
นัน้ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้แสดงความเห็นไว้ในหนังสือตํานานแห่งนครวัดว่า อาจเป็นเร่ืองของการ
ถ่วงดลุอํานาจของพวกพราหมณ์ในราชสํานกั ซึง่มีบทบาทต่อการปกครองของกษัตริย์ รวมถึงการ
สืบราชบลัลงัก์เป็นอยา่งมาก ดงันัน้พทุธศาสนานิกายมหายานอาจเป็นสว่นหนึง่ท่ีมีบทบาทตอ่การ
ปกครองอาณาจกัรของกษัตริย์ไม่ต่างไปจากศาสนาฮินด ูจิตร ภูมิศกัดิ์ เช่ือว่าเป็นการดึงอํานาจ
เข้าสู่ศูนย์กลางคือราชสํานักมากกว่าให้พราหมณ์และตระกูลพราหมณ์มีบทบาทสูงเช่นใน
สมยัก่อน52 

ในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 (พ.ศ.1724-1763)  ได้มีการเปล่ียนแปลงระบบศาสนา 
ครัง้สําคญั โดยมีการนบัถือพทุธศาสนามหายานนิกายวชัรยานเป็นศาสนาประจําอาณาจกัร และ
เจริญรุ่งเรืองสูงสุดภายใต้การอุปถัมภ์ของพระองค์ แทนท่ีศาสนาพราหมณ์ท่ีมีมาแต่เดิม อาจ
เน่ืองจากการได้รับอิทธิพลพทุธศาสนามาจากอินเดีย หลงัจากการสิน้สดุของนาลนัทาเน่ืองจาก
อาณาจักรเขมรเป็นหนึ่งในดินแดนท่ีผู้ ศึกษาพุทธศาสนาจากอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเดิน
                                                            

50 ประสงค์ ชาวนาไร่, “การศกึษาประตมิากรรมเคร่ืองใช้สําริดในศลิปะเขมรใน 
ประเทศไทย”, 12. 

51 Lawrence Palmer Briggs, The Ancient Khmer Empire (Philadelphia :  
The American Philosophical Soceity, 1999), 228. 

52 จิตร ภมูิศกัดิ,์ ตาํนานแห่งนครวัด, (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์ไม้งาม, 2525), 78 อ้าง 
ถึงใน วรรณวภิา สเุนต์ตา, ชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา, 47. 
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ทางเข้ามา53 อีกทัง้นิกายมหายานยงัเป็นท่ียอมรับนบัถือในราชสํานกัเขมรในช่วงเวลานี ้54 และเป็น
ท่ีน่าสงัเกตว่า ในช่วงท่ีร่วมสมยัเดียวกนันีใ้นประเทศอินเดียได้เกิดเหตกุารณ์ท่ีกองทพัมสุลิม (เชือ้
สายเติ ร์กจากเอเชียกลาง) เข้ายึดครอง  และได้บุกทําลายพุทธสถานต่างๆ ซึ่งตารนาถ 
(Taranatha) ได้บนัทึกไว้ว่า ประเทศกมัพชูาคือจดุหมายพึง่พิงแห่งหนึ่งท่ีพระภิกษุจากอินเดียทาง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออพยพลีภ้ยัมาอยู่55 

พระองค์ได้ทรงเปล่ียนลทัธิการเคารพบชูาเทวราชซึง่มีมาตัง้แตก่ลางพทุธศตวรรษท่ี  
14 มาเป็นการเคารพบชูาพทุธราชา ซึง่สถิตอยู่ท่ีปราสาทบายนท่ีถือว่าเป็นศนูย์กลางแห่งราชธานี
ของพระองค์ซึ่งแต่เดิมปราสาทประธานจะประดิษฐานศิวลึงค์ซึ่งถือว่าเป็นองค์เทวราชา แต่
ปราสาทบายนนีส้ร้างไว้สําหรับประดิษฐานพระพทุธรูปในฐานะพทุธราชาแทน56 พระเจ้าชยัวรมนั
ท่ี 7 ทรงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกท่ีจะทําให้พทุธศาสนาเป็นศาสนาประจําอาณาจกัร
ในช่วงแรก โดยการท่ีพระองค์ได้เลือกรูปแบบพืน้ฐานของพระโพธิสตัว์ท่ีเก่าแก่ท่ีนิกายมหายานนบั 
ถือมาใช้57 และทรงประพฤติพระองค์เปรียบดงัพระโพธิสตัว์ ทรงถือว่าพระองค์เป็นอวตารของพระ
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นพระโพธิสตัว์ท่ีมีความเมตตากรุณาและเป็นท่ีเคารพนบัถือมากใน
นิกายมหายาน ดงัจะเห็นได้จากศิลาจารึกของพระองค์ท่ีกล่าวว่า “สตัว์ทัง้หลายท่ีเวียนว่ายตาย
เกิดอยูใ่นสงัสารวฏั ขอให้ข้าพเจ้าได้ฉดุเขาให้พ้นจากห้วงแห่งความทกุข์นัน้ด้วยผลแห่งบญุกศุลท่ี
ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญในครัง้นีเ้ถิด” และ “ความเจ็บปวดท่ีเกิดแก่ร่างกายของมนุษย์นัน้ ได้ก่อให้เกิด

                                                            
53

 Chutiwongs, The Iconography of Avalokitesvara in mainland South East  

Asia, 313 . 
54 วรรณวิภา สเุนตต์ตา, “คตรัิตนตรัยมหายานในศลิปะเขมรช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 

ท่ีพบในภาคกลางของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์
ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), 8. 

55 Chutiwongs, The Iconography of Avalokitesvara in mainland South East  

Asia, 313. 
56 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศิลปะขอม เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของครุุสภา,  

2514), 35–36. 
57 Sharrock, “The Buddhist pantheon of the Bàyon of Angkor : an historical  

and art historical reconstruction of the Bàyon temple and its religious and political roots”, 
70. 
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ความเจ็บปวดอย่างยิ่งท่ีพระหทยัของพระราชา ทัง้นีก็้เพราะความทกุข์ท่ีเกิดแก่ประชาชนนีแ้หละ 
ท่ีทําให้พระราชาทรงเจ็บปวด หาใช่ความทกุข์ท่ีเกิดแก่พระราชาเองไม”่58 

ดงันัน้ ในสมยัของพระองค์จงึได้พบหลกัฐานด้านจารึก สิง่ก่อสร้าง และประตมิากรรม  
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเมตตากรุณาอนัยิ่งใหญ่ท่ีมีต่อประชาชนของพระองค์เป็นจํานวนมาก จาก
จารึกปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) กลา่วว่าพระองค์ได้ทรงสร้างโรงพยาบาล  หรืออโรคยาศาล
ทัง้หมด 102 แห่ง เพ่ือรักษาคนป่วยทัง้ 4 วรรณะ และจากจารึกปราสาทตอนเลสงูต (Tonlé 
Sngout) ได้กล่าวว่า วิหารของโรงพยาบาลรวมทัง้โรงพยาบาลนัน้ สร้างอทิุศถวายแด่พระไภษัชย
ครุุไวฑรูยประภา ผู้ เป็นเจ้าแห่งการรักษาโรคผู้ มีประกายดจุดงัแก้วไพฑรูย์59 

พระองค์ยงัได้ทรงสร้างบ้านมีไฟ ท่ีสําหรับให้คนเดนิทางหรือนกัจาริกแสวงบญุได้แวะ 
พกัอาศยั ในจารึกปราสาทพระขรรค์ได้ระบุว่า มีทัง้หมด 121 แห่ง 57 แห่งบนถนนจากนครธมสู่
เมืองหลวงของจามปา 17 แห่งระหว่างนครวัดและพิมาย 44 แห่งบนนครวัดไปยังสุริยบรรพต 
(Suryaparvata) ท่ีพนมจิสอร์และวกกลบัไปยงันครวดั เส้นทางมีลกัษณะเป็นวงกลม และอีก 1 
แห่ง คือ สริุยบรรพต สว่นอีก 2 แห่งยงัไม่สามารถระบไุด้60 จารึกท่ีอโรคยศาลของพระองค์ทกุหลกั
ระบวุ่า “โรคทางกายของประชาชนนีเ้ป็นโรคทางจิตท่ีเจ็บปวดยิ่ง (ของพระองค์) เพราะความทกุข์
ของราษฎร แม้มิใช่ความทกุข์ของพระองค์ แตเ่ป็นความทกุข์ของเจ้าเมือง”61 

นอกจากนี ้พระองค์ยงัได้โปรดให้สร้างศาสนสถานในพทุธศาสนานิกายมหายานขึน้ 
อีกหลายแห่ง เช่น ปราสาทบนัทายกุฎี ปราสาทตาพรหม ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทนาคพัน 
ปราสาทบนัทายฉมาร์ ปราสาทดงักล่าวหลายแห่งได้พบจารึกหลกัสําคญั ท่ีระบุถึงการสร้างและ
ประดิษฐานรูปเคารพท่ีสําคญัในนิกายมหายาน รวมถึงการสร้างเพ่ืออทิุศให้บรรพบรุุษและบรรพ
สตรีของพระองค์ (แผนท่ีท่ี 11) 

 
 

                                                            
58 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศิลปะขอม เล่ม 1, 34-35. 
59 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, แปล, ประวัตเิมืองพระนครของขอม (กรุงเทพฯ : มต ิ

ชน, 2546), 112. 
60 Briggs, The Ancient Khmer Empire, 235. 
61 ชะเอม แก้วคล้าย, แปล, จารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7, (กรุงเทพฯ : หอสมดุ 

แห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2528), 9. 
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นอกจากนี ้ประตมิากรรมท่ีเก่ียวกบันิกายมหายานก็ได้พบเป็นจํานวนมากเช่นกนั เม่ือ 
พิจารณาแล้วจะพบว่าช่างเขมรได้มีความคุ้ นเคยกับนิกายวัชรยานเป็นอย่างดี มีการสร้าง
ประติมากรรมรูปพระวชัรธร พระวชัรสตัว์ ตลอดจนประติมากรรมพระโพธิสตัว์องค์อ่ืนๆ เช่น พระ
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวร พระโพธิสตัว์เมตไตรยะ นางปรัชญาปารมิตา และประติมากรรมหมู่ 3 องค์ 
ประกอบด้วยพระพทุธเจ้า  พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตา และยงันิยมสร้าง
พระพทุธรูปตา่งๆ เป็นจํานวนมาก แตไ่มส่ามารถระบไุด้เดน่ชดัวา่เป็นองค์ใด  

นอกจากประตมิากรรมข้างต้นแล้ว เทพผู้พิทกัษ์ยงัถือเป็นเทพในนิกายวชัรยานท่ีชาว 
กมัพชูานบัถือ โดยเฉพาะเหวชัระถือได้ว่าเป็นท่ีนิยมนบัถือมาก ส่วนฑากิณีและนางโยคินีก็เป็นท่ี
รู้จกักนัดี63 นอกเหนือจากประติมากรรมรูปเคารพแล้ว ยงัได้พบโบราณวตัถท่ีุเป็นส่วนหนึ่งท่ีใช้ใน
การประกอบพิธีกรรมในนิกายวัชรยานด้วย คือ วัชระ (สายฟ้า) และฆัณฏา (ระฆัง) ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือสําคญัสําหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมท่ีถกูใช้ร่วมกนัเสมอ โดยนกับวชจะถือวชัระใน
มือขวาและระฆงัในมือซ้าย และท่องมนตร์ร่วมด้วย64 

จงึอาจสรุปได้วา่ ความเช่ือในนิกายมหายานของอาณาจกัรกมัพชูาโบราณเร่ิมปรากฏ 
ขึน้ตัง้แต่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16-17 ได้พบจารึกท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับนิกายตนัตระและวชัรยาน รวมถึงการสร้างรูปเคารพต่างๆ เกิดขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม
อาณาจกัรเขมรโบราณยงัคงนบัถือศาสนาฮินดเูป็นศาสนาหลกัประจําอาณาจกัร เน่ืองจากมีการ
นบัถือศาสนาดงักล่าวมาตัง้แต่ดัง้เดิม และในบางครัง้ได้พบว่ามีจารึกกล่าวถึงการนบัถือร่วมกัน
ระหว่างศาสนาฮินดแูละพุทธศาสนา โดยกษัตริย์ของเขมรไม่ได้กีดกนัแต่อย่างใด เม่ือเข้าสู่สมยั
พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 พระองค์ได้หันมานับถือพุทธศาสนานิกายวัชรยาน เป็นศาสนาประจํา
อาณาจักรตามแบบพระบิดาของพระองค์ คือ พระเจ้าธรณินทรวรมนัท่ี 2 รวมถึงพระชายาของ
พระองค์ก็ได้ทรงนบัถือพทุธศาสนาเช่นกนั  

จากหลกัฐานท่ีปรากฏในจารึก ทําให้เราทราบวา่พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ทรงมีเชือ้สาย 
จากราชวงศ์มหิธรปุระ ซึ่งราชวงศ์นีอ้าจมีถ่ินฐานอยู่ในแถบลุ่มแม่นํา้มูลตอนบน ในเขตจังหวดั
นครราชสีมา โดยมีศนูย์กลางท่ีบริเวณเมืองพิมาย–พนมรุ้ง สนันิษฐานว่าราชวงศ์มหิธรปรุะอาจ

                                                            
63 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์อกัษรสมยั 

, 2543), 275. 
64 Helen Ibbitson and Thierry, editors, Sculpture of Angkor and ancient  

Cambodia : millennium of glory (Washington : Nation Gallery of  Art, c1997), 323. 
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เป็นจุดเร่ิมต้นของการนําพุทธศาสนานิกายมหายานให้มีบทบาทในราชสํานักเขมรอย่างแท้จริง 
จากหลกัฐานทางด้านจารึก คือ จารึกโคกยายหอม ตรงกบัสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 6 ได้กลา่วถึง 
การประดษิฐานพทุธศาสนาและพระราชวงศ์จํานวนมากท่ีนบัถือพทุธศาสนานิกายมหายาน65  

 
คตคิวามเช่ือเร่ืองเหวัชระในอาณาจักรกัมพูชา 

เหวชัระเร่ิมปรากฏการนบัถือครัง้แรกในอาณาจกัรกมัพชูาโบราณช่วงพทุธศตวรรษท่ี  
16 และได้รับการอปุถมัภ์อยา่งมากในพทุธศตวรรษท่ี 18 สมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 นกัวิชาการบาง
ท่านสนันิษฐานวา่เหวชัระมีช่ือวา่ พระวชัรินทร์ (Vajrin) ซึง่มีความหมายวา่ การปรากฏแก่นแท้ของ
วชัระหรืออาจหมายถึงผู้ครอบครองวชัระ66 แม้กระทัง่ในคมัภีร์เหวชัระตนัตระฉบบัภาษาสนัสกฤต 
บางครัง้ก็เรียกเหวชัระว่าวชัรินทร์67 ซึง่เม่ือตรวจสอบจากคมัภีร์เหวชัระตนัตระแล้ว พบว่าในฉบบั
ภาษาสนัสกฤตมีการกลา่วถึงคําวา่วชัรินทร์หลายครัง้จริง โดยสะกดวา่ “vajrinãm”68  

ลกัษณะเช่นนีไ้ด้ปรากฏอยูใ่นจารึกของกมัพชูาเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ เช่น จารึกจากวดั 
สิธรและจารึกถมอพวก (แผนท่ีท่ี 12) ในจารึกวดัสิธร (Sithor) ได้จารึกว่า ข้าราชการผู้หนึ่งในสมยั
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 5 (พ.ศ.1511-1544) คือ ท่านกีรติบณัฑิต ได้เป็นผู้ปลกูฝังการฝึกโยคะ และเป็น
ผู้ นําตํารามาจากตา่งประเทศ อีกทัง้ยงัได้ตัง้รูปเคารพขึน้ 4 องค์ ประกอบด้วย พระพทุธเจ้า  นาง 
 

                                                            
65

 Chutiwongs, The Iconography of Avalokitesvara in mainland South East  

Asia, 311 อ้างถึงใน วรรณวภิา สเุนต์ตา, ชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักร

กัมพูชา (กรุงเทพฯ : มตชิน, 2548), 43.  
66 Peter D. Sharrock, “Garuda, Vajrapani and religious change in  

Jayavarman VII’s Angkor,” Journal of Southeast Asian Studies, 40 (1) (February 2009): 
130. 

67
 Lobo, “Figure of Hevajra and Tantra Buddhism,” In Sculpture of Angkor  

and ancient Cambodia : millennium of glory (Washington : Nation Gallery of Art, c1997), 
78. 

68
 ในอภิธานศพัท์ของคมัภีร์เหวชัระตนัตระ ระบวุา่คําวา่วชัรินทร์จะถกูกลา่วถึงใน 

คัมภีร์เหวัชระตันตระเม่ือกล่าวถึงตัวของเหวัชระเอง หรือโดยลูกศิษย์กล่าวถึง ใน D.L. 
Snellgrove, Hevajra Tantra : A Critical Study (London Oxford University New York 
Toronto, 1959), 140. 
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ปรัชญาปารมิตา โลเกศวร และวชัรินทร์69 ซึง่ในจารึกได้กล่าวถึงช่ือของพระวชัรินทร์ไว้ในด้านท่ี 2 
ฉนัท์ท่ี 39 วา่ “...bajri-…”70  

ในรัชกาลเดียวกนัได้พบจารึกถมอพวก (Thma Puok) ปัจจบุนัอยูใ่นภาคตะวนัตก 
เฉียงเหนือของกมัพูชา (ภาพท่ี 65) สร้างขึน้ในปี พ.ศ.1532 ก็ได้กล่าวถึงช่ือของพระวชัรินทร์ ใน
ฉนัท์ท่ี 4 ของจารึกกลา่วถึง “bajrì jayati…”71 มีความหมายถึง ชยัชนะจงมีแดพ่ระวชัรินทร์ และใน
จารึกหลกัเดียวกนั ฉันท์ท่ี 12 ได้กล่าวถึงการสถาปนารูปเคารพของพระพทุธเจ้า พระอินทร์ พระ
โพธิสตัว์เมตไตรยะ พระวชัรินทร์ และพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร โดยกล่าวถึงช่ือของพระวชัรินทร์
วา่ “…bajrinam…”72  

อยา่งไรก็ตาม รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู ได้เสนอความเห็นวา่ จารึกวดัสธิร ในสมยัพระเจ้า 
ชยัวรมนัท่ี 5 ได้ระบถุึงพทุธศาสนานิกายโยคาจารหรือวิชญาณวาท ซึง่ถือเป็นนิกายสําคญัหนึ่งใน
นิกายมหายาน และมีการอ้างถึง มนตร์ มทุรา วชัระ และฆณัฏา ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในนิกาย
ตนัตระ นิกายวิชญาณวาทนีไ้ด้นบัถือพระวชัรธรเป็นพระพทุธเจ้าสงูสดุ ทําให้อาจพิจารณาได้ว่า
พระวชัรินทร์ท่ีกลา่วถึงนีอ้าจหมายถึงพระวชัรธร ตามความเช่ือในนิกายวิชญาณวาทมากกว่าท่ีจะ
หมายความถึงเหวชัระ73  

สว่น Peter D. Sharrock มีความเห็นตา่งออกไปวา่ ในจารึกหลกัดงักลา่วเป็นการ 
จารึกเก่ียวกบันิกายวชัรยาน เพียงแต่มีการกล่าวถึงปรัชญาจิตตมาตร (Cittamantra) ซึ่งเป็นการ
เขียนย้อนกลบัไปถึงคําสอนดัง้เดิมของมหายานมากกว่าท่ีจะเช่ือมโยงไปในนิกายใดนิกายหนึ่ง
โดยเฉพาะ และนอกจากนีจ้ารึกยงัได้สนบัสนนุประตมิานวิทยาของเจดีย์ในพทุธศาสนารวมถึง 

                                                            
69 Helen Ibbitson and Thierry, editors, Sculpture of Angkor and ancient  

Cambodia : millennium of glory, 73. 
70 George Coedès, Inscription Du Cambodge xl (Imprimerie d’Extrême  

Orient, 1954), 199. 
71 Coedès, Inscription Du Cambodge III (Imprimerie d’Extrême Orient, 1954),  

67. 
72 Ibid. 
73 สมัภาษณ์ อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู, อาจารย์ประจําภาควิชาสงัคม 

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 10 กนัยายน 2558. 
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กลีบบวัทัง้ 16 กลีบเปรียบได้กบัความวา่งเปลา่ทัง้  และการตกแตง่รูปบคุคลแตล่ะ 
รูปสมัพนัธ์กนักบัสดัสว่นของสถปูและยอดด้านบน สถปูคือสญัลกัษณ์ของการนิพพาน สิง่นีม้าจาก
การเป็นอิสระจากการผกูมดัของโลกวตัถ ุและเป็นวตัถปุระสงค์ของพทุธศาสนาทกุนิกาย เส้นทาง
ไปสูนิ่พพานแสดงออกโดยรูปในทิศตรงกลาง ประกอบด้วย พระพทุธรูปนาคปรก พระวชัรินทร์ นาง
ปรัชญาปารมิตา และโลเกศวร รูปแบบทางประตมิานวิทยาของรูปสลกัเหลา่นี ้ได้ปรากฏขึน้ท่ีน่ีเป็น
ครัง้แรกและจะพบได้น้อยแล้วในสมยัหลงั 

ภาพสลกัของประตมิากรรมบนสถปูนัน้เรียงตามเข็มนาฬิกา เร่ิมจากพระพทุธรูปนาค 
ปรก พระวชัรินทร์ นางปรัชญาปารมิตา และโลเกศวร สําหรับพระวชัรินทร์มีลกัษณะทางประติมาน
วิทยา คือ มี 3 เศียร มี 1 เศียรด้านหน้าท่ีแสดงเตม็สว่น สว่นอีก 2 เศียรอยู่ด้านข้าง มีคิว้ท่ีหนาและ
โค้ง ตาโปนและมีเขีย้ว เศียรด้านขวาและด้านซ้ายมีลกัษณะท่ีแปลกประหลาด ยกเว้นเศียรขวาท่ีมี
ท่าทางสภุาพและสงบ ทัง้ 3 เศียรสวมมงกฎุเหมือนกนั ผมอยู่ในรูปทรงกรวยแยกออกจากกนัโดย
ใช้กลีบบัวเป็นตัวคั่น มีลักษณะเป็น 2 ชัน้ ในแต่ละช่องมีพระพุทธรูปขนาดเล็กประทับนั่ง 
พระพทุธรูปดงักล่าวคือตถาคตทัง้ 5 องค์ (พระธยานิพุทธทัง้ 5) ปรากฏพร้อมกบัเศียรทัง้ 3 ของ
พระวชัรินทร์ท่ีกล่าวไปแล้ว เป็นรูปแบบท่ีชดัเจนแสดงถึงความเป็นหน่วยเดียวกนั ลกัษณะเช่นนี ้
พบได้ในช่วงหลงัของประติมากรรมสําริด พระวัชรินทร์มีทัง้หมด 6 กร ในแต่ละกรถือสิ่งของท่ี
แตกต่างกนั คือ วชัระ ฆณัฏา องักศุะ ดาบคม ปาศะ78 และอาวธุอ่ืนๆ ยืนในท่ายืนตรงปกติ นุ่งผ้า
โจงกระเบนไมมี่ริว้ และมีชายผ้ารูปสมอเรือ 2 ชัน้79 

โดยรวมแล้วพระวชัรินทร์และวชัรปาณี จะถกูแยกออกจากกนัอยา่งไมช่ดัเจนนกั  
องค์ประกอบหลกัทัง้ 4 อย่างท่ีมีอยู่แต่เดิมในกรทัง้ 6 กร คือ วัชระ มีด จักร และระฆัง รวมถึง
ลกัษณะของเศียรท่ีแปลกประหลาด โดยทัว่ไปจะเก่ียวข้องกบัวชัรปาณี สําหรับในเร่ืองของพระธยา
นิพทุธทัง้ 5 ท่ีอยูบ่นเศียรนัน้ เป็นท่ีถกเถียงกนัวา่ควรจะพิจารณาให้เป็นรูปแบบช่วงต้นของเหวชัระ
ท่ีถกูกลา่วถึงในจารึกภายใต้ช่ือพระวชัรินทร์มากกว่า80 อย่างไรก็ตาม นกัวิชาการบางท่านได้เสนอ
วา่ พระวชัรินทร์ท่ีสลกัอยูบ่นเจดีย์นี ้อาจจะเป็นวชัรปาณี เช่น Peter D. Sharrock81 ได้อ้างถึงจารึก
                                                            

78 Sharrock, “Garuda, Vajrapani and religious change inJayavarman VII’s  
Angkor,”: 131. 

79 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศิลปะขอม เล่ม 3, 48. 
80 Helen Ibbitson and Thierry,editors, Sculpture of Angkor and ancient  

Cambodia : millennium of glory, 242-244. 
81 อาจารย์ประจําภาควิชาศลิปะและโบราณคดี มหาวิทยาลยัลอนดอน 
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วดัสิธรในโศลกท่ี 39-40 มีเนือ้ความว่า “เขา (กีรติบณัฑิต) ได้สร้างขึน้อีกครัง้ มากกว่า 10 รูปของ
วชัรินทร์และโลเกศวร สิง่นีไ้ด้สร้างหรือสนบัสนนุโดยศรีสตัยวรมนั ( Sri Satyavarman) บนเนินเขา
ทางทิศตะวนัออก และสว่นฐานได้รับความเสียหาย”82 ซึง่ Peter ได้อธิบายว่า จากข้อความข้างต้น
กลา่วถึงกีรตบิณัฑิตได้สร้างรูปเคารพขึน้อีกครัง้ คือรูปพระวชัรินทร์และโลเกศวรท่ีทรุดลง เน่ืองจาก
ส่วนฐานเกิดการหลดุร่วง และพระวชัรินทร์ตามจารึกข้างต้นคงไม่ได้หมายความถึงเหวชัระแต่
อย่างใด อีกทัง้ในปี พ.ศ.2453 ยอร์ช เซเดส์ ได้ระบุเป็นครัง้แรกว่าพระวชัรินทร์และไตรโลกยวิชยั
คือยกัษ์83  
  สว่นนกัวิชาการอ่ืนๆ เช่น  Pia Conti ได้เขียนบทความเก่ียวกบัเร่ืองร่องรอยของ
พทุธศาสนานิกายตนัตระท่ีปราสาทหินพิมาย และได้กล่าวถึงรูปสลกัพระวชัรินทร์ในศิลปะเขมรท่ี 
Kbal Sre Yeay Yin โดยระบวุ่าได้มีการพบเจดีย์ท่ีสลกัรูปพระวชัรินทร์ 2 องค์ องค์แรกคือพระ
วัชรินทร์รูปแบบดงัท่ีได้กล่าวไป ส่วนอีกองค์สลกัอยู่บนเจดีย์ด้านหนึ่งท่ีปัจจุบนัเก็บรักษาอยู่ท่ี 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิพนมเปญ (ภาพท่ี 67) ซึง่มีอายสุมยัเดียวกนั พระวชัรินทร์องค์ท่ีสองนี ้มี
ลกัษณะคือ มีเศียรเดียว มีเขีย้ว มี 4 กร 2 กรหน้าเข้าใจว่าถือวชัระและกระด่ิง ส่วนกรซ้ายหลงัถือ
ดอกบวัและกรขวาหลงัไม่สามารถระบไุด้ มี 2 บาทยืนอยู่ในท่าย่อขาทัง้สองข้าง84 ซึง่พระวชัรินทร์
องค์นีมี้ลกัษณะท่ีตา่งจากองค์แรกอยา่งชดัเจน ทัง้จํานวนของเศียร จํานวนกร และท่าทางการยืน 
  เม่ือนําประติมากรรมพระวชัรินทร์เปรียบเทียบกบัประติมากรรมพระโพธิสตัว์วชัร
ปาณีท่ีพบในสมยัเดียวกนัคือศิลปะคลงัหรือเกลียง ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 พบว่าพระวชัรินทร์องค์
ท่ี 2 (ภาพท่ี 67) มีลกัษณะทางประติมานวิทยาใกล้เคียงกบัประติมากรรมพระโพธิสตัว์วชัรปาณี 
คือ มี 1 เศียร ด้านบนไม่มีพระธยานิพทุธทัง้ 5 องค์ประดบั มี 4 กร ถือวชัระและฆณัฏา มีจํานวน
บาท 2 บาท แตต่า่งกนัตรงท่ีพระวชัรินทร์องค์ท่ี 2 ยืนย่อขา แตพ่ระโพธิสตัว์วชัรปาณียืนตรงและมี
เขีย้ว (ภาพท่ี 68) 
                                                            

82 จารึกวดัสธิรได้ถกูแปลจากภาษาสนัสกฤตเป็นภาษาองักฤษไว้บางสว่น โดย 
Tadeusz Skorupski ใน Peter D. Sharrock, “Kirtipandita and the Tantras in 10th Century 
Cambodia,” Udaya 10 (2012: 203-37) Phnom Penh & New  York: 30. 

83 Sharrock, “Kirtipandita and the Tantras in 10th Century  
Cambodia,”: 27. 

84 Pia Conti, “Tantric Buddhism at Prasat Hin Phimai : A New Reading of  
Its Iconographic Message” in Nicolas Revire&Stephen A. Murphy, edited, Before Siam : 

Essays in Art and Archaeology (Bangkok : River Books, c2014), 381. 
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1.2 ประตมิากรรมเหวชัระ ปัจจบุนัอยูใ่นความครอบครองของเอกชน (Private  
Collection) (ภาพท่ี 71) 

 ทําจากสําริด ขนาดสงู 32.7 เซนตเิมตร อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 17 สมยันครวดั  
เหวชัระมี 8 เศียร โดยแบง่ออกเป็นทัง้หมด 3 ชัน้ ทกุเศียรมีตาท่ี 3 บนหน้าผาก มีกรทัง้หมด 16 กร 
ของท่ีถือในแตล่ะกร คือ สตัว์โลกและเทพเจ้าแห่งแผน่ดนิ  ในกรซ้ายแตล่ะกรถือถ้วยกะโหลกท่ีมีรูป
มนุษย์นั่งอยู่ เป็นตัวแทนของจักรวาลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และในกรขวาแต่ละกรถือถ้วย
กะโหลกท่ีด้านบนมีสตัว์หลากหลายชนิด ถือเป็นสญัลกัษณ์อํานาจพิเศษของเทพ ในกรขวาจาก
ด้านลา่งสูด้่านบน ประกอบด้วย ช้าง ม้ามีแผงคอ แพะมีเครา ววัมีเขา ผู้หญิงนัง่ สิงโต หน ูและอฐู
ซึง่ถือเป็นสตัว์โดยทัว่ไปท่ีเหวชัระมกัจะถือ แต่ในศิลปะเขมร จะมีสิ่งท่ีมาแทนคือสตัว์ท้องถ่ินและ
ไมมี่การถืออฐู 

 เหวชัระองค์นีมี้ 4 บาท แสดงให้เห็นด้านหน้า 2 บาทและด้านหลงัอีก 2 บาท อยู ่
ในท่าอรรธปรยงักะเหยียบอยู่บนมนุษย์ขนาดเล็กท่ีนอนหงาย มีความหมายถึงมารทัง้ 4 ท่าทาง
ของเหวชัระท่ีกําลงัเต้นนัน้ มีเพียงนิว้เท้าของบาทซ้ายท่ีสมัผสัหน้าอกของรูปมนษุย์ผู้ชายท่ีนอนอยู่
ด้านล่าง  ส่วนบาทขวาอีกข้างยกขึน้มาวางบนน่องซ้าย ท่าทางในลกัษณะนีเ้ก่ียวข้องกับเทพใน
อินเดีย และเขมรนํามาปรับใช้สําหรับเหวชัระมากท่ีสดุในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 17-18 และท่าเต้น
ของเหวชัระจะกลายเป็นแบบเขมรและดผูอ่นคลายมากกวา่ในช่วงต้น 

 เหวชัระนุ่งผ้าสมพตท่ีทําจากหนงัง ูโดยนุ่งต่ําลงมาท่ีเอวด้านลา่งและสะดือ โดย 
ผ้าสมพตจากหนังงูนีถื้อว่าเป็นลกัษณะท่ีผิดปกติอย่างมากสําหรับเหวัชระ และกลายเป็นการ
ปรากฏวิธีการแบบใหม่ของศิลปะเขมร เหวชัระสวมเคร่ืองประดบัแบบเขมร คือ สร้อยข้อมือ ตา่งห ู
กําไลข้อเท้า มงกุฎ และแผงท่ีหน้าอกจํานวน 9 อัน มงกุฎท่ีสวมนีมี้ลักษณะเป็นวงกลมอย่าง
ชัดเจนและไม่มีการผูกเป็นรูปริบบิน้ทางด้านหลัง ซึ่งรูปแบบนีเ้กิดการเปล่ียนแปลงขึน้ใน
ประติมากรรมในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 17 ประติมากรรมชิน้นีมี้การหลอ่ขึน้ทัง้หมด 4 สว่น คือ กรทัง้ 
8 แตล่ะข้างสวมกําไลแขนท่ีหลอ่ทีละชิน้ แตล่ะสว่นจะถกูยดึด้วยวงโค้งรูปผีเสือ้ท่ีอยูด้่านหลงั87  

 

                                                            
87 Emma C. Bunker, Douglas A.J. Latchford, Adoration and glory : the golden  

age of Khmer art, 402. 
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 ประตมิากรรมเหวชัระองค์นีถื้อได้วา่โดดเดน่ในการสร้าง โดยเฉพาะให้ความ 
สําคญัต่อรัดประคดของสมพตท่ีอยู่ด้านหลงั หวัเข็มขดัรูปดอกไม้ท่ีแน่นหนาท่ีพบัรวมเข้าไว้และ
การตกแต่งดอกไม้ท่ีเป็นอิสระ เหวชัระมี 8 เศียรและแสดงออกเป็น 3 ชัน้ การมองในทางท่ีตรงไป 
ด้านหลงั และด้านข้าง ลกัษณะเหล่านีบ้่งชีถ้ึงการดูแลปกป้องของพระพุทธเจ้า (หรือคุ้มครอง) 
และทุกเศียรมีตาท่ี 3 เห็นได้อย่างชดัเจน ซึ่งตาท่ี 3 เป็นสญัลกัษณ์ของความลึกลบัของร่างกาย 
คําพดู และจิตใจ กรทัง้ 16 กร คือ ในกรขวาประกอบด้วย ช้าง ม้า สนุขั ววั สตัว์ท่ีไมส่ามารถระบไุด้ 
บุคคลสําคัญในรูปมนุษย์ สิงโต และสัตว์ป่าในนิยาย ส่วนในกรซ้ายประกอบด้วยรูปมนุษย์ 
นอกจากนีเ้หวชัระยงัถือถ้วยกะโหลก ทัง้หมดคือความวา่งเปลา่ทัง้ 16 ท่ีมีความบริสทุธ์ิของจิตใจท่ี
สมบรูณ์แตกตา่งกนั  

 ยิ่งกวา่นัน้ยงัใสร่ายละเอียดของเคร่ืองแตง่กาย ท่ีผู้สร้างตัง้ใจท่ีจะถ่ายทอดข้อ 
ความสําคญัของความในคมัภีร์เหวชัระตนัตระ คือ มงกฎุ ต่างห ูสร้อยคอ กําไลข้อมือ และเข็มขดั 
การนุ่งสมพตสัน้และมีการตกแต่งรัดประคดท่ีด้านหลงั แสดงถึงความสมัพนัธ์กับรูปแบบศิลปะ
บายน เศียร ปาก ตา และมงกุฎท่ีมีผมปกคลุมกับดอกบวัตูมท่ียังคงเป็นรูปแบบศิลปะนครวัด 
แสดงให้เห็นวา่ประตมิากรรมชิน้นีอ้าจจะสร้างขึน้ในระหวา่งช่วงการเปลี่ยนแปลง94  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

94 Helen Ibbitson and Thierry, editors, Sculpture of Angkor and ancient  

Cambodia : millennium of glory, 317–318. 
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 เหวชัระมี 16 กร กรทัง้หมดแผอ่อกคล้ายปีกร่วมกนักบัเศียรด้านลา่งและเท้าท่ี 
ยกขึน้ กรด้านขวาส่วนใหญ่แตกหกัแต่กรด้านซ้ายยงัคงหลงเหลืออยู่ และถือสิ่งของท่ีมีลกัษณะ
คล้ายรูปวงรี อาจหมายถึงตวัแทนของถ้วยกะโหลก เหวชัระในศิลปะเขมรสามารถมองเห็นได้ทัง้ 
16 กร ถือถ้วยกะโหลกท่ีว่างเปลา่หรือเพียงทําท่าทางเหมือนถือของบางอย่าง แสดงถึงสญัลกัษณ์
ของความบริสทุธ์ิแห่งจิตใจ อนัเป็นรูปแบบหนึ่งของขัน้ตอนสู่การบรรล ุ(หลดุพ้น) เหวชัระนุ่งผ้า
สมพตสัน้ มีรูปคร่ึงวงกลมพบัเป็นแผงอยูด้่านหน้า และตกแตง่ด้านหลงักบัรัดประคดรูปมงกฎุผีเสือ้
กบัดอกไม้ น่าจะเป็นรูปแบบท่ีใกล้กบัช่วงพทุธศตวรรษท่ี 17– ต้นพทุธศตวรรษท่ี 18 ชัน้ของเศียร
ทัง้ 8 ควบคมุโดยท่าทางการเต้นของร่างกายและการเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อย ทกุเศียรแสดงออก
ถึงความเมตตาและมีเนตรท่ี 3 บนหน้าผากเป็นสญัญาณของความสามารถท่ีจะเข้าใจความจริงท่ี
สมบรูณ์ 

 แตเ่ดมิโยคนีิกําลงัเต้นรําอยูบ่นกลีบบวัทัง้ 8 ท่ีอยูบ่นฐาน แตป่ระตมิากรรมนี ้
เหลือเพียงแค ่6 ตนเท่านัน้ ท่ีหายไปคือ เคารี (Gauri) ทิศตะวนัออก และ ฆสัมารี (Ghasmari) ทิศ
เหนือ และท่ียงัคงเหลือประกอบด้วย ทิศตะวนัตก คือ เวตาลี (Vetali) ในกรขวาถือบว่ง กรซ้ายถือ
ถ้วยกะโหลก ทิศใต้ คือ เจารี (Cauri) ในกรขวาถือมีด ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ปุกกสี 
(Pukkasi) กรขวาถือรูปบุคคล กรซ้ายถือตรีศลู ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ คือ สวารี (Savari) ทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้ คือ จนัดาลี (Candali) กรขวาถือกลอง กรซ้ายถือดอกบวัตมู และทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือ คือ โดมบนีิ (Dombini) กรขวาถือสตัว์ กรซ้ายถือปลา โยคินีทัง้หมดมีมวยผมทรงแหลม 
ประดบัด้วยมงกุฎ นุ่งสมพรตสัน้กบัรัดประคดรูปสามเหล่ียมยาว ปลายของกลีบบวัชีข้ึน้ ทัง้หมด
อยู่ในท่ากําลังเต้นรํา และมีลักษณะท่ีรู้สึกสงบและดูมีความพร้อมเพรียงกัน ทัง้ๆ ท่ีมีการ
เคล่ือนไหวท่ีแข็งแรง98 
 
 

                                                            
98 Helen Ibbitson and Thierry, editors, Sculpture of Angkor and ancient  

Cambodia : millennium of glory, 319-320. 
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1.12 ประตมิากรรมสว่นบนของเหวชัระ ปัจจบุนัอยูท่ี่ The Metropolitan Museum of  
Art ประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาพท่ี 83) 

    ทําจากหินสงู 3 เมตร อายพุทุธศตวรรษท่ี 18 สมยับายน ปัจจบุนัอยูท่ี่ The  
Metropolitan Museum of Art ประเทศสหรัฐอเมริกา พบชิน้สว่นนีแ้ตกหกัอยู่ในกองดินใกล้วิหาร
ด้านตะวนัออกของประตผีู (Porte des Morts) ของนครธม ตอ่มาในปี พ.ศ.2523 มีการแลกเปล่ียน
โบราณวตัถกุันระหว่างเฮอร์แอม วู้ดวอร์ด (Hiram Woodward) และบรูโน่ ดาแชงส์ (Bruno 
Dagens) ทําให้ประตมิากรรมชิน้นีก้ลายเป็นโบราณวตัถใุนคลงัอนรัุกษ์ภายในโรงเก็บท่ีเมืองเสียม
เรียบ และประติมากรรมนีเ้คยมีส่วนของพระบาทขนาดใหญ่ท่ีสภาพไม่ค่อยดีอยู่ในโรงเก็บวตัถุ
ด้วย99  

 เคยมีการระบวุา่ชิน้สว่นนีเ้ป็นประตมิากรรมของพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร  11  
เศียร โดยมีเศียรทัง้หมด 7 เศียร 3 ชัน้ และเศียรอีก 4 เศียรได้หายไป แตมี่ข้อคดัค้านเน่ืองจากพระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 11 เศียรรู้จักกันในเขมรช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 แต่ไม่ได้รับความนิยม
เท่าท่ีควร และประติมากรรมชิน้นีก็้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของพระโพธิสตัว์แห่งความกรุณา
แต่อย่างใด แต่แสดงถึงลกัษณะของเทพในนิกายตนัตระคือเหวัชระมากกว่า อลนั ไพร์ซ (Alan 
Priest) ได้เผยแพร่ประติมากรรมชิน้นีใ้นปี พ.ศ.2480 ซึ่งถกูซือ้ไปตัง้แต่ปี พ.ศ.2478 พร้อมกับ
ประตมิากรรมเขมรท่ีสําคญัอ่ืนๆ จาก สํานกัฝร่ังเศสแห่งปลายบรูพาทิศ ประเทศฝร่ังเศส  

 ลกัษณะของประตมิากรรมคือ ด้านบนสดุได้หกัหายไป อลนั ไพร์ซ ได้แสดงให้ 
เห็นว่าแต่เดิมมี 8 เศียร สอดคล้องกับประติมากรรมสําริดเหวัชระของเขมรท่ีมีทัง้หมด 8 เศียร
เช่นกนั และเม่ือพิจารณาด้านข้างแตล่ะด้านของประติมากรรมพบว่ามีด้านละ 8 กร สอดคล้องกบั
ประติมากรรมสําริดเหวชัระท่ีมีทัง้หมด 16 กร ยกเว้นแตท่่าทางการเต้นรําเท่านัน้ท่ีไม่สามารถระบุ
ได้  เ น่ืองจากประติมากรรมชิน้นี มี้ เพียงแค่ส่วนบน  แต่อย่างไรก็ตาม  ส่วนท่ีแตกหักของ
ประตมิากรรมชิน้เดียวกนัยงัคงพบอยูท่ี่เขมรและแสดงในท่าทางเต้นรํา (จะกลา่วถึงตอ่ไป)  

 ในปี พ.ศ.2512 บรูโน ดาแชงส์ ได้เขียนในรายงานไว้วา่ “รูปประตมิากรรมหิน 
ขนาดใหญ่...น่าเสียดายอยา่งมากท่ีได้รับความเสียหาย เป็นรูปเหวชัระกําลงัเต้นรําเช่นเดียวกบัรูป
สําริด และได้มาจากวิหารด้านตะวนัออกของประตผีูของนครธม สถานท่ีท่ีมกัพบโลเกศวรจํานวน

                                                            
99 Peter D. Sharrock, “Hevajra at Bantéay Chmàr,” The Journal of the  

Walters Art Museum 64/65 issue year 2006/2007, published 2009: 59-60. 
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Grosiler  จากพระราชวงัหลวง นครธม มากกว่า รายละเอียดรวมถึงท่าทางการเต้นรําโดยการยก
บาทซ้ายขึน้ การสวมตา่งหท่ีูมีขนาดใหญ่โดยมีไหลร่องรับ และลกัษณะของกรและเคร่ืองประดบัท่ี
มีมาก ชิน้สว่นลา่งสดุของทบัหลงัแกะสลกัในส่วนของพระบาท ซึง่มีบางชิน้สว่นได้ตกลงไปยงักอง
หินด้านลา่ง และสว่นบนของทบัหลงัท่ียงัสมบรูณ์เป็นสว่นขาท่ีมีรอยขดูหรือถลอก  

 รูปแบบศาสตราธรเหวชัระนัน้ในคมัภีร์สนัสกฤตท่ีนําไปยงัจีนในช่วงพทุธศตวรรษ 
ท่ี 16 ได้เรียกว่า ความสมบรูณ์แบบของความกล้าหาญหรือวิริยะปารมิตา ในคมัภีร์นิสปันนโยคา 
วลีกล่าวถึงรายช่ือของอาวธุท่ีเหวชัระถือในกรขวา ประกอบด้วย เขีย้ว ตรีศลู กระบอง ภาชนะใช้
ด่ืม จานกลม ลกูศร ดาบ และวชัระ แต่สิ่งเหล่านีไ้ม่ได้ถกูนํามาปรับใช้ในศิลปะเขมรเลย ทบัหลงั       
เหวชัระท่ีปราสาทบนัทายฉมาร์  เหวชัระถือดาบใบกว้าง 2 เล่ม ดาบโค้ง 4 เล่ม และบางครัง้ถือ
ดาบสัน้ 3 เล่มทัง้หมดนีถื้อในกรขวา ส่วนกรซ้ายทุกกรได้หักหายไป จึงไม่สามารถระบุได้อย่าง
ชดัเจน  

 เน่ืองจากเหวชัระในรูปแบบศาสตราธรให้ความรู้สกึเหมือนประตมิากรรมมีการ 
เคลื่อนไหว อีกทัง้ในกรยงัถืออาวธุท่ีเก่ียวข้องกบัการรบ จึงอาจทําให้ถกูเลือกมาสลกัไว้บนทบัหลงั
ของปราสาทบนัทายฉมาร์ (ภาพท่ี 90) ซึ่งเป็นปราสาทท่ีเก่ียวข้องกบัการสู้ รบ และเป็นสถานท่ีท่ี
อทิุศถวายแก่เจ้าชายศรีนทรกมุาร (Srindrakumara) (สนันิษฐานว่าอาจเป็นพระราชบตุรของพระ
เจ้าชยัวรมนัท่ี 7) และเหลา่ทหารท่ีปกป้องพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 จากการซุม่โจมตีของจามจนตนเอง
เสียชีวิต ในจารึกปราสาทบนัทายฉมาร์ได้กลา่ววา่ รูปของเจ้าชายและทหารถกูสร้างขึน้บริเวณตรง
กลางของปราสาทและในอาคารรอบๆ106 (ภาพท่ี 91) 

 ทบัหลงัศาสตราธรเหวชัระตัง้อยูใ่กล้กบัอาคารท่ีเรียกวา่ ลานนกัเต้นรํา (hall of  
dancers) (ภาพท่ี 92) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดโล่ง บางทีอาจจะเป็นข้อสนันิษฐานได้ถึง
บทบาทของพิธีกรรมการเต้นรําอทิุศถวายในนิกายตนัตระ เน่ืองจากลวดลายท่ีประดบัอยู่ท่ีลานนี ้
คือกินรีและนักเต้นรําท่ีเป็นผู้ หญิง ซึ่งทําให้นึกถึงภาพของโยคินีทัง้ 8 ตนท่ีเต้นรําอยู่โดยรอบ        
เหวชัระ107 ดงัปรากฏในเหวชัระมณฑล 
 
 
                                                            

106 Sharrock, “Hevajra at Bantéay Chmàr,” The Journal of the Walters Art  

Museum 64/65: 51. 
107

 Sharrock, Banteay Chhmar : Garrison Temple of the Khmer Empire 

 (Bangkok : Riverbooks, 2015), 34. 
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 แถวท่ี 2 ประกอบด้วยเทพสวมมงกฎุ 5 องค์ มี 6 กร 3 เศียร แตล่ะองค์ประทบัอยู ่
ภายในซุ้มเช่นเดียวกบัแถวท่ี 1 ซึง่เทพเหลา่นีไ้ม่สามารถระบไุด้ เน่ืองจากมีลกัษณะทางประติมาน
วิทยาท่ีไมช่ดัเจนนกั แถวท่ี 3 มีเทพีหญิง 3 องค์แตล่ะองค์สวมมงกฎุและนัง่ขดัสมาธิอยู่บนฐานบวั
ภายในซุ้ม แถวท่ี 4 เทพประทบัอยู่ในซุ้มอาจจะหมายถึงนางปรัชญาปารมิตา แต่ตําแหน่งของกร
ไม่ชดัเจน ระบไุด้เพียงแค่กรซ้ายวางอยู่บนเข่า  ด้านบนสดุคือพระพทุธรูปนาคปรก นาคมี 7 เศียร 
มี 3 ขดตัง้อยูบ่นฐานบวั พระพทุธเจ้าสวมมงกฎุ ปางสมาธิด้านข้างมีรูปบคุคล 2 คนในซุ้มอาจเป็น
ผู้ นําหรือหวัหน้าสาวกนัง่อยู่ในท่าพนมมือ ด้านบนสดุทําเป็นรูปใบโพธ์ิ (ภาพท่ี 108) และด้านหลงั
ของแมพ่ิมพ์เป็นท่ีจบัรูปสตัว์คล้ายสตัว์ในตระกลูเสือหรือแมว122 

เหวชัระมณฑลดงักลา่วนีแ้สดงถึงระบบท่ีสมบรูณ์ในการจดัการรวบรวมจกัรวาล  
ทัง้หมดมีรูปบุคคล 32 รูปเป็นตวัแทนของการแบ่งแยกตําแหน่งและระดบัอย่างชัดเจน เป็นการ
แสดงออกของโลกทัง้สาม คือโลกมนุษย์ ในมณฑลของเหวัชระและโลกเหนือธรรมชาติองค์      
ประกอบทัง้หมดคือ มณฑลคฤหะ (mandalagrha) ซึง่ถกูกลา่วถึงในคมัภีร์เหวชัระเษกประกรียา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

122
 Gods of Angkor : bronzes from the National Museum of Cambodia  

, 63, 70. 
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(Hevajrasekaprakriya)123 ว่ามณฑลดงักล่าวถกูใช้ในอภิเษกวิธี (abhisekavidhi) ในรูปของกุฎา
คาร (kutagara)124 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
123 มีผู้กลา่วถึงคมัภีร์เหวชัระเษกประกรียา วา่มีผู้แสวงบญุชาวจีนได้เดนิทางผา่น 

อินเดียหรือแลน่เรือฝ่าพายไุต้ฝุ่ นของแหลมอินโดจีน นําเอาคมัภีร์ทางพทุธศาสนาไปยงัประเทศจีน 
คมัภีร์ดงักล่าวคือ คมัภีร์เก่ียวกบัพิธีกรรมของการนบัถือเหวชัระ เป็นคมัภีร์ภาษาสนัสกฤต ทําขึน้
ด้วยมือจากใบปาล์ม ช่ือว่า “The Hevajra Consecration Ceremony” หรือ Hevajrasekaprakiya 
ซึง่ถกูถ่ายภาพไว้ได้ในปี พ.ศ.2457 โดย Henri Maspero ท่ีวดั P’ou–ngan ในเขต Tcho–kiang 
ของจีน (ปัจจุบนัอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของไต้หวนั) และถูกแปลเป็นภาษาฝร่ังเศสโดย หลยุ  
ฟีโน่ต์ (Louis Finot) ในปี  พ.ศ.2477 ซึง่ Maspero ได้รับการบอกเล่าจากพระท่ีวดัดงักล่าวว่า 
คมัภีร์นีนํ้ามาจากประเทศอินเดียพร้อมกบัคมัภีร์ตนัตระอ่ืนๆ โดยพระภิกษุช่ือ Pao–tchang และ
ในปี พ.ศ.1600 ฟีโน่ต์ได้รับหลกัฐานท่ีเขียนด้วยลายมือในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 ในเบงกอล ซึ่ง
คมัภีร์ท่ีคล้ายกนันีไ้ด้มาถึงท่ีชวา และมนัเป็นไปไม่ได้ท่ีจะมีอีกฉบบันํามาท่ีกมัพชูาในช่วงเวลานี ้
เลย ภายในคัมภีร์ Hevajrasekaprakiya เขียนได้ค่อนข้างชัดเจน กล่าวถึงรูปแบบท่ีใช้ปฏิบัติ
สําหรับการอทิุศถวายแก่เหวชัระ แตเ่ป็นการแนะนําและสัง่สอนท่ีถกูนํามาใช้บงัคบัได้อย่างดีเย่ียม 
เป็นการแสดงความเคารพพระวชัรสตัว์ เหวชัระ และครุุอ่ืนๆ คมัภีร์นีบ้รรยายถึงการจตุิหรืออวตาร
ลงมาของเหวชัระ เป็นคมัภีร์ท่ีสรุปเก่ียวกับพิธีกรรมท่ีเข้าใจง่าย มีแรงบนัดาลใจโดยตรงมาจาก
คมัภีร์เหวัชระตันตระ และรวบรวมบางแนวคิดของกัมพูชาเอาไว้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 ใน 
Peter D. Sharrock, “Hevajra at Bantéay Chmàr,” The Journal of the Walters Art Museum 

64/65 issue year  2006/2007 (published 2009): 52-53. 
124 J.J. Bobles, “Two Yoginis of Hevajra from Thailand,” Artibus Asiae  

Supplementum, Vol. 23, (1966): 23-25. 
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ความเช่ือในพทุธศาสนานิกายมหายานสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 นี ้ยงัได้แพร่ความ 
นิยมนบัถือมายงับริเวณภาคกลาง ภาคตะวนัตก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยใน
ปัจจบุนัด้วย ดงัจะได้กลา่วในหวัข้อตอ่ไป  
 
พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 

การนบัถือพทุธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย เร่ิมปรากฏหลกัฐานตัง้แตช่่วง 
พทุธศตวรรษท่ี 12 เป็นต้นมาและเจริญรุ่งเรืองอยูใ่นภมูิภาคตา่งๆ ของประเทศไทยอยู่ในระยะหนึ่ง 
เน่ืองจากได้พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีมีความเก่ียวข้องอยู่เป็นจํานวนมาก โดยเรียงตามลําดบั
สมัย คือ สมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย และสมัยลพบุรี โดยเฉพาะสมัยลพบุรีท่ีได้รับอิทธิพลจาก
อาณาจักรกัมพูชาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 ซึ่งปรากฏหลักฐานท่ี
เก่ียวข้องกบันิกายมหายานคอ่นข้างมาก  

 
สมัยศรีวิชัย 

 บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจบุนัได้พบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจํานวน 
มาก ท่ีแสดงให้เห็นว่าเคยเป็นท่ีตัง้ของอาณาจกัรศรีวิชยัในช่วงระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 13-15 มี
อาณาเขตครอบคลมุไปถึงเกาะสมุาตราและเกาะชวา ได้พบหลกัฐานทางด้านเอกสารและจารึกทัง้
ของไทยและต่างประเทศ รวมถึงหลกัฐานด้านประติมากรรมท่ีแสดงถึงการมีอยู่ของอาณาจกัรนี ้
และรัฐโบราณสําคญัท่ีตัง้อยู่ในบริเวณนีจํ้านวนหลายรัฐ เช่น บนัทึกของหลวงจีนอีจิ้งในช่วงพทุธ
ศตวรรษท่ี 13 ได้กล่าวถึงการเดินทางจากจีนไปสืบพระพุทธศาสนาท่ีอินเดีย ในปี พ.ศ.1214 ได้
บนัทึกถึงเมืองท่ีสําคญับนคาบสมทุรว่าช่ือโฟชิ (โฝซ)ึ และได้บนัทึกถึงเมืองโมโลยวู่าได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของแคว้นซื่อล่ีโฝซ่ี (ชิลิโฟชิ) ไปแล้ว ซึ่งช่ือรัฐนีไ้ด้ปรากฏในบันทึกของพ่อค้าอาหรับ 
เรียกวา่ ซาบคั  

ยอร์จ เซเดส์ ได้สนันิษฐานวา่ แคว้นซื่อล่ีโฝซี่ น่าจะตรงกบัภาษาสนัสกฤตวา่ ศรีวิชยั 
 ซึ่งปรากฏอยู่ในศิลาจารึกท่ีพบท่ีปาเล็มบงับนเกาะสุมาตรา กับศิลาจารึกวดัเสมาเมืองท่ีกล่าว
สรรเสริญพระเจ้ากรุงศรีวิชยั พระนามว่า ธรรมเสต ุ ในเอกสารจีนดงักล่าวได้ระบุว่า ประเทศนี ้
ตัง้อยูบ่นเกาะหรือดนิแดนท่ีเรียกวา่ โมห่ลวัโหยว น่าจะตรงกบัภาษาท้องถ่ินว่า มไลยรู ในช่วงพทุธ
ศตวรรษท่ี 16 หมายถึงเกาะสมุาตรา โดยมีศนูย์กลางการปกครองอยู่บริเวณปาเล็มบงั บนเกาะสุ
มาตรา ประเทศอินโดนีเซีย แตไ่ด้มีนกัวิชาการบางท่านเสนอตา่งออกไป เช่น อาร์ ซี มาชมุดาร์ นกั
ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีชาวอินเดีย มีความเห็นว่าระยะแรกของศนูย์กลางของอาณาจกัรศรี
วิชยัอยูบ่นเกาะชวา ตอ่มาจงึย้ายไปเมืองโบราณนครศรีธรรมราช  
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ควอริทช์ เวลส์ นกัประวตัศิาสตร์ชาวองักฤษ และหมอ่มเจ้าจนัทร์จิราย ุรัชนี เสนอวา่ 
ศนูย์กลางของอาณาจกัรศรีวิชยัควรตัง้อยู่ท่ีเมืองโบราณไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และซึกโมโน 
นกัโบราณคดีชาวอินโดนีเซีย มีความเห็นวา่ศนูย์กลางของอาณาจกัรศรีวิชยัอยูท่ี่เมืองจมับี ในเกาะ
สุมาตรา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
อาณาจกัรศรีวิชยัมีอาณาเขตท่ีไม่อาจกําหนดได้แน่นอน แต่สนันิษฐานได้ว่าอยู่ในภาคใต้ของไทย
โดยเฉพาะในบริเวณเมืองไชยา–นครศรีธรรมราช และในบางช่วงน่าจะตัง้อยู่บนเกาะสมุาตราและ
เกาะชวา แต่ศนูย์กลางของแคว้นอาจเปล่ียนไปตามกาลเวลาว่าเขตใดหรือรัฐใดจะมีอํานาจมาก
ท่ีสดุ127  

เมืองหรือรัฐตา่งๆ ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นเอกสารจีน เช่น เมืองตา่นหมา่หลงิ (ตามพร 
ลิงค์) เมืองปาลินฟง รัฐลงักาสกุะ นบัว่าเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัในฐานะเมืองท่า และเคยเป็น
ศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกันภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ก่อนแล้ว เน่ืองจากได้พบ
หลกัฐานทางโบราณคดีในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ตอนปลาย เช่น กลองมโหระทึกในวฒันธรรม
ดองซอนของเวียดนามท่ีแพร่กระจายอยู่ในแหลง่โบราณคดีตัง้แตจ่งัหวดัชมุพร ลงไปถึงคาบสมทุร
มาเลย์ หรือตุ้มหแูบบลิงลิงโอ ในวฒันธรรมซาหญุของเวียดนาม ต่อมาเม่ือมีการติดตอ่ค้าขายกบั
อินเดีย เมืองท่าหลายแห่งในภาคใต้จงึได้เจริญรุ่งเรืองขึน้และเร่ิมมีชาวอินเดียมาตัง้ถ่ินฐาน นําเอา
วฒันธรรมอินเดียทัง้ศาสนาพราหมณ์และพทุธศาสนามาเผยแพร่  

การท่ีศรีวิชยัตัง้อยูบ่นเส้นทางเดนิเรือท่ีสําคญั ทําให้เป็นท่ีพกัของผู้จาริกแสวงบญุ  
เน่ืองจากศรีวิชัยมีความสมัพันธ์ทางศาสนากับนาลนัทาจึงเป็นเหตุให้มีการนําเอาพุทธศาสนา
นิกายวชัรยานเข้ามาเผยแพร่ในคาบสมทุรภาคใต้ของไทย ได้มีหลกัฐานทางโบราณคดีจํานวนมาก
ท่ีแสดงให้เห็นวา่พทุธศาสนานิกายมหายานท่ีเจริญรุ่งเรืองอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวนัออก
ของอินเดีย ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์ปาละได้เผยแพร่เข้ามายงัแหลมมลายูและหมู่เกาะ
อินโดนีเซียซึ่งในขณะนัน้คือท่ีตัง้ของอาณาจักรศรีวิชัย และเจริญรุ่งเรืองอย่างมากภายใต้การ
อปุถมัภ์ของกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์แห่งอาณาจกัรศรีวิชยั  

จากบนัทกึของหลวงจีนอีจิ้งหลงัจากเดินทางกลบัจากอินเดียได้แวะพกัท่ีอาณาจกัรโฟ 
ชิเป็นเวลา 4 ปี ท่านได้บนัทกึเก่ียวกบัอาณาจกัรนีไ้ว้วา่ พทุธศาสนานิกายมหายานตนัตระวชัรยาน 
ตามแบบราชวงศ์ปาละ (ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12-15) ได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในอาณาจกัรนี ้จึงส่งผล

                                                            
127 กรมการศาสนา, กระทรวงวฒันธรรม, คาบสมุทรภาคใต้ : อดตีถึงปัจจุบัน 

(กรุงเทพฯ : กระทรวงวฒันธรรม, 2554), 59. 
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ให้มีการสร้างรูปเคารพในนิกายวชัรยานขึน้อยา่งแพร่หลาย และตัง้แตใ่นช่วงคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษ
ท่ี 13 เป็นต้นมา นิกายวชัรยานได้เจริญรุ่งเรืองขึน้และเป็นท่ีนิยมแพร่หลายอยา่งมาก128  

อาณาจกัรศรีวิชยัถือวา่เป็นศนูย์กลางอีกแห่งหนึง่ของฝ่ายมหายานท่ีไมด้่อยไปกวา่ท่ี 
นาลนัทา มีหลกัฐานท่ีกลา่วถึงความมีช่ือเสียงของศรีวิชยัในด้านพทุธศาสนานิกายมหายานหลาย
อย่างด้วยกนั เช่น ในหนงัสือโบราณของเนปาล ปี พ.ศ.1558 ได้บนัทึกถึงรูปภาพของพระโลกนาถ
ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ศยามตาราและพระหัยครีพ มีข้อความบรรยายว่า พระโลกนาถ
ประดิษฐานอยู่ในศรีวิชัยปุระ–สุวรรณปุระ และอธิบายว่ามีวิหารท่ีมีช่ือเสียงประดิษฐานพระ
โลกนาถพร้อมด้วยเทพชัน้รองผู้ ติดตามพระโลกนาถโดยเฉพาะในเมืองศรีวิชัยและในกฏาหะ
ทวีป129  

ได้พบหลกัฐานทัง้ทางด้านจารึกและประตมิากรรมในภาคใต้ของประเทศไทย ท่ีแสดง 
ให้เห็นถึงการรับอิทธิพลนิกายมหายานจากทางอินเดีย  คือ จารึกวัดเสมาเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ.1318 กล่าวถึงพระราชาแห่งอาณาจกัรศรีวิชยัทรงสร้างศาสนสถานถวาย
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี และพระโพธิสัตว์วัชรปาณี ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในนิกาย
มหายาน นกัวิชาการลงความเห็นวา่ศาสนสถานทัง้ 3 หลงัดงักลา่ว คือวดัเวียง วดัแก้ว และวดัหลง 
อําเภอ ไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และจารึกของพระเจ้าเทวะปาละท่ีจารึกบนแผ่นทองแดงในปี 
พ.ศ.1403 พบที่เมืองนาลนัทา กล่าวว่าพระเจ้าพาลปตุรกษัตริย์ไศเลนทร์ของสมุาตราได้มาสร้าง
วดัไว้ท่ีนาลนัทาสําหรับพวกจาริกแสวงบญุจากคาบสมทุรมาเลย์130  

สําหรับหลกัฐานทางโบราณคดีเน่ืองในนิกายมหายานท่ีพบในศลิปะศรีวิชยั สามารถ 
แบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่หลกั คือ กลุม่พระพทุธรูป กลุม่พระโพธิสตัว์ ดงันี ้
 
 
 
 
                                                            

128 สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, สารานุกรม 

วัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ.2529 เล่ม 9 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพมิพ์, 2529), 3472-3485. 
129 อมรา ศรีสชุาต,ิ ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศลิป์การพิมพ์  

(1977) จํากดั, 2557), 221. 
130 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์อกัษรสมยั,  

2543). 265-267. 
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1. กลุม่พระพทุธรูป 
 สว่นมากนิยมทํารูปพระพทุธเจ้าศากยมนีุ พระอดีตพทุธเจ้าและพระพทุธเจ้าใน 

นิกายมหายานคือ พระธยานิพุทธทัง้ 5 สถูปดินเผาจําลองท่ีประดบัด้วยรูปพระธยานิพุทธทัง้ 5  
และกลุ่มพระพิมพ์ดินดิบ131 มีทัง้ท่ีทําเป็นรูปพระพทุธเจ้าและพระโพธิสตัว์ ในรูปของพระพทุธเจ้า
มักทําเป็นประติมากรรมหมู่ 3 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ตามคติในนิกายมหายาน คือ คติ
ครรภธาตุ132 ประกอบด้วยพระศากยมนีุเคียงข้างด้วยพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรและพระโพธิสตัว์
วชัรปาณี และคติมานุษิพทุธ133 ประกอบด้วยพระศากยมนีุเคียงข้างด้วยพระโพธิสตัว์เมตไตรยะ
และพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร  

2. กลุม่พระโพธิสตัว์ 
  มี 2 แบบ คือ กลุม่พระพิมพ์ดนิดบิท่ีทําเป็นรูปพระโพธิสตัว์และกลุม่ประตมิา 
กรรมลอยตวั (ภาพท่ี 109-111) ท่ีนิยมมาก คือ พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร ซึง่พบเป็นจํานวนมาก
ท่ีสดุกว่าพระโพธิสตัว์องค์อ่ืนๆ134 มีทัง้ท่ีเป็นประติมากรรมลอยตวั ส่วนใหญ่หล่อด้วยสําริดและมี
บ้างท่ีสลกัจากศลิา นอกจากนี ้ยงัพบพระโพธิสตัว์องค์อ่ืนๆ เช่น พระโพธิสตัว์ศยามตารา และพระ
                                                            

131 แตเ่ดมิคตกิารสร้างพระพิมพ์ดนิดบิและสถปูดนิเผาจําลองเป็นความเช่ือใน 
เร่ืองของการสืบทอดพทุธศาสนา แตต่อ่มาเม่ือได้รับคตคิวาม เช่ือมาจากนิกายตนัตระ วชัรยาน 
อาจเบี่ยงเบนแนวคดิมาเป็นการสร้างพระพิมพ์ เพ่ือเป็นเคร่ืองรางของขลงัท่ีมีพลงัอํานาจศกัดิส์ทิธ์ิ 
ใน อมรา ศรีสชุาต,ิ ศรีวชัิยในสุวรรณทวีป, 205. 

132 รายละเอียดเก่ียวกบัครรภธาตมุณฑล ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์มหาไวโรจนะสตูรซึง่ 
บรรยายไว้ว่า ครรภธาตมุณฑลประกอบด้วย ตารางรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสทัง้หมด 81 ช่อง จดัเรียงเป็น
วงกลมซ้อนกัน 4 วง วงในสดุมี 9 ช่อง (ทําเป็นรูปดอกบวั 8 กลีบ) วงถัดไปอีก 3 วง มี 16,24,32 
ตามลําดบั ครรภาตมุณฑล เป็นการสําแดงคณุลกัษณะแห่งพระไวโรจนะให้ปรากฏด้วยสญัลกัษณ์
แห่งภาวะอนัแท้จริง และคณุลกัษณะท่ีเป็นเช่นนัน้เองของสรรพสิ่งทัง้มวล ใน ผาสขุ อินทราวุธ,
พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 347. 

133 คตมิานษิุพทุธ คือ คตท่ีิเช่ือวา่พระพทุธเจ้าท่ีเสดจ็ลงมายงัโลกมนษุย์เพ่ือตรัสรู้และ 
สัง่สอนชาวโลก ฝ่ายมหายานจดัให้พระศากยมนีุเป็นพระมานุษิพทุธประจํากลัป์ปัจจุบนั ซึ่งเป็น
กลัป์ท่ี 4 ส่วนพระเมตไตรยะจดัให้เป็นพระอนาคตพุทธ ซึ่งยงัคงประทบัอยู่ยนสวรรค์ชัน้ดสุิต รอ
เวลาเสด็จลงมาเป็นพระมานุษิพุทธประจํากัลป์ท่ี 5 ใน ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่าย
มหายาน, 55. 

134 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน, 294. 
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คตคิวามเช่ือเร่ืองเหวัชระในอาณาจักรศรีวิชัย 
สําหรับความเช่ือเก่ียวกบัเหวชัระในอาณาจกัรศรีวิชยั อมรา ศรีสชุาต ิผู้ทรงคณุวฒุิ 

เฉพาะด้านโบราณวตัถแุละศิลปวตัถขุองกรมศิลปากร ได้วิเคราะห์เก่ียวกบัเร่ืองราวของพระอติศะ 
ซึง่เดนิทางมาจากเบงกอลเพ่ือมาเลา่เรียนกบัพระภิกษุท่ียอดเย่ียมท่ีสดุรูปหนึง่ในอาณาจกัรศรีวิชยั 
คือ พระธรรมกีรต ิเร่ืองราวนีถ้กูเขียนไว้ในหนงัสือท่ีเรียบเรียงขึน้จากคําบอกเลา่ของพระอติศะเป็น
ภาษาทิเบต ซึง่แล้วเสร็จในประเทศทิเบต เม่ือปีพ.ศ.1693 ในสว่นของการนบัถือเหวชัระ อมรา ได้
วิเคราะห์วา่ พระภิกษุและประชาชนในอาณาจกัรศรีวิชยัได้รับอิทธิพลวชัรยานตนัตระในการเคารพ
บูชาเทพ–เทพี และพระโพธิสตัว์บางองค์จากพระอติศะและคณะภิกษุท่ีเดินทางมาจากเบงกอล 
ตามปรากฏหลกัฐานการสร้างรูปเคารพพระโพธิสตัว์องค์สําคญัต่างๆ รวมถึงรูปเหวชัระและรูป
โยคนีิ135  ซึง่ประตมิากรรมเหวชัระท่ีพบในภาคใต้ท่ีสามารถค้นคว้ามาได้ มีดงันี ้
 1. ประตมิากรรมลอยตวั 

1.1 ประตมิากรรมเหวชัระสําริด พบท่ี ตําบลพงัขาม อําเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา  
ปัจจบุนัอยูท่ี่พพิิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิวดัมชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา (ภาพท่ี 112) 

ทําจากสําริด อายปุระมาณคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 18 สงู 5.5 นิว้ มีลกัษณะ  
คือ พระวรกายผอมบาง พระชงฆ์ยาว พระพกัตร์ยาว พระหนเุสีย้ม พระเนตรมองลงต่ํา พระโอษฐ์
ยิม้ พระหตัถ์ขวาทรงถือกระดิง่ พระหตัถ์ซ้ายทรงถือวชัระ มี 4 บาท ทรงภษูาโจงสัน้จีบเป็นริว้ คาด
ทบัด้วยเข็มขดัผ้าใต้พระนาภี แล้วชกัขอบภษูาด้านบนให้ตกลงเป็นวงโค้งและทิง้ชายผ้าลงมาเป็น
รูปหางปลา สวมเคร่ืองประดบั คือ กรองศอ ลกูประคําและกระบงัหน้าเป็นแบบลอมพอกท้องถ่ิน136 

รูปแบบและลกัษณะทางประตมิานวิทยาของประตมิากรรมองค์นีมี้ความแตกตา่ง 
ไปจากศลิปะอินเดียคอ่นข้างมาก ทัง้จํานวนเศียร จํานวนกร และของท่ีถือ สนันิษฐานวา่อาจทําขึน้
เองในท้องถ่ิน (จะขอกลา่วถึงในบทวิเคราะห์ตอ่ไป) 
 

                                                            
135 อมรา ศรีสชุาต,ิ ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป, 227. 
136 องอาจ ศรียะพนัธ์, “รูปเคารพในพทุธศาสนามหายานก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 พบ 

ท่ีเมืองสทิงพระ” (วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต ภาคประวตัศิาสตร์ศลิปะ  บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2533), 58. 
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ภาพท่ี 112 ประตมิากรรมเหวชัระสําริด ปัจจบุนัอยูท่ี่พพิิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิวดัมชัฌิมาวาส  
  จงัหวดัสงขลา  
ท่ีมา : สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 7 (กรุงเทพฯ : มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย  
ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542). 
 
 2. พระพมิพ์ 

2 . 1  พระพมิพ์เหวชัระ พบท่ีตําบลพงัขาม อําเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ปัจจบุนั 
อยูใ่นการครอบครองของเอกชน  (ภาพท่ี 113-114) 

  พบท่ีอําเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา ทําจากดนิเผา ขนาดสงู 2.5 นิว้ กว้าง 2.1  
นิว้ ลกัษณะเป็นรูปกรอบสี่เหล่ียม ภายในเป็นภาพเหวชัระอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว มี 8 พกัตร์ สวมกระ
บงัหน้า กรองศอ ทองพระกร ทองพระบาท มี 16 กร ยืนอยู่ในท่างอพระชงฆ์ซ้ายและพบัพระชงฆ์
ขวาไว้ใต้พระเพลาซ้ายในท่าอรรธปรยงักะ ยืนเหยียบอยู่บนบคุคลหรือซากศพ ทรงภษูาสัน้จีบเป็น
ริว้ พระภูษาด้านหน้าเป็นชายเว้าลงต่ํา เหมือนกับผ้านุ่งรูปแบบศิลปะบายน ขนาบข้างด้วย
พระพทุธเจ้าประทบันัง่ปางสมาธิทางด้านขวา และด้านซ้ายคือนางปรัชญาปารมิตา 2 กร137 
 

                                                            
137 องอาจ ศรียะพนัธ์, “รูปเคารพในพทุธศาสนามหายานก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 พบ 

ท่ีเมืองสทิงพระ”, 59. 
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ยูใ่นการ 

เมือง
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อยมาก  
และสร้าง
ตารา นาง
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ปรัชญาปารมิตา พระโพธิสัตว์จุณฑา ท้าวชัมภละ และพระวัชรสตัว์ ซึ่งเทพเหล่านีส้่วนใหญ่มี
หน้าท่ีอารักขาและปกป้องภยัพิบตัิต่างๆ และให้ความมัง่มีและโชคลาภแก่ผู้ ท่ีนบัถือพระองค์ และ
เหวชัระอาจจะเป็นเทพท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย อาจถกูสร้างขึน้เฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีนบัถือ
เท่านัน้ อีกทัง้ประติมากรรมเหวชัระท่ีพบในสมยันีมี้ขนาดท่ีไม่ใหญ่มากนกั  จึงอาจทําให้สญูหาย
หรือถูกเคลื่อนย้ายได้ หรือปัจจุบันอาจถูกเก็บอยู่ในของสะสมของเอกชน จึงทําให้พบได้เป็น
จํานวนน้อยเม่ือเทียบกบัประตมิากรรมพระโพธิสตัว์ในนิกายมหายานองค์อ่ืนๆ 
    
สมัยร่วมแบบเขมรในประเทศไทย 

เป็นสมยัท่ีมีรูปแบบศลิปะของอิทธิพลเขมรปรากฏอยูบ่ริเวณภาคตะวนัออกและภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเน่ืองจากเช่ือว่าเมืองละโว้หรือเมืองลพบุรีเป็นเมืองท่ี
สําคญัในระยะนัน้ หลงัจากท่ีวฒันธรรมทวารวดีท่ีเคยแพร่หลายอยู่ในเมืองลพบุรีได้เร่ิมเส่ือมลง 
เมืองลพบุรีมีช่ือเรียกแต่เดิมว่า ลวปุระ หรือ โลว หรือ ละโว้ คงเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัและมี
ความสมัพนัธ์อยา่งยิ่งกบัอาณาจกัรเขมรโบราณ เน่ืองจากทําเลท่ีตัง้ของเมืองลพบรีุท่ีอดุมสมบรูณ์
และตัง้อยู่ในบริเวณท่ีเหมาะแก่การค้า อีกทัง้เป็นศนูย์กลางความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม จึง
ทําให้อาณาจักรเขมรได้ขยายอิทธิพลเข้ามา โดยได้ปรากฏช่ือเมืองลพบุรีในจารึกท่ีพบทัง้ใน
ประเทศไทยและประเทศกมัพชูาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั เช่น   

จารึกศาลสงู ภาษาเขมร หลกัท่ี 1 กลา่วถึง พระมหากมัรเดงกําตวน อญัศรีสริุยวรรมห      
เทวะ แห่งกมัพชูา ทรงประกาศมิให้ผู้ ใดรบกวนความสงบสขุของพระภิกษุฝ่ายมหายานและเหล่า
ดาบส 

จารึกปราสาทนครวดั พบอยูใ่ต้ภาพสลกัขบวนกองทพัของนกัรบตา่งชาตท่ีิตดิตาม 
ขบวนทพัของพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 จารึกไว้วา่เป็นภาพกองทพัจากเมืองละโว้138  

จารึกหลกัท่ี 20 พบท่ีศาลสงู กลา่วถึงตําแหน่งข้าราชการเขมรในเมืองละโว้ 
จารึกหลกัท่ี 21 จารึกศาลเจ้าเมืองลพบรีุ กลา่วถึงการถวายกลัปนาท่ีดนิ คนใช้ และ 

สิง่ของแก่พระบรมวาสเุทพ และได้ออกช่ือเมืองโลว (ละโว้)139 

                                                            
138 มยรีุ วีระประเสริฐ, “การเผยแพร่อารยธรรมเขมรโบราณและหลกัฐานโบราณคดี 

สมยัลพบรีุ”  โบราณคดแีละประวัตศิาสตร์ในประเทศไทย ฉบับคู่มือครูสังคมศึกษา 
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2545), 193. 

139 ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559, เข้าถงึได้ 
จาก http://www.sac.or.th/database /inscriptions/inscribe_detail.php?id=339 
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จากจารึกดงักลา่วข้างต้น สนันิษฐานได้วา่เมืองละโว้อาจเป็นพนัธมิตรกบัเมืองพระ 
นครในช่วงเวลาดงักล่าว หรือเมืองละโว้อาจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการปกครองของเขมร บาง
สมยัเมืองละโว้อาจเป็นรัฐอิสระมีการปกครองเป็นของตนเอง ต่อมาราว พ.ศ.1768 บนัทึกของจิว
ตากวนได้ระบวุา่ละโว้เป็นเมืองขึน้ของเมืองนครธม ซึง่เมืองละโว้ในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 อาจมี
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัเมืองพระนคร นกัวิชาการเช่ือว่าจารึกปราสาทพิมานอากาศ ระบุถึงพระ
นามของพระโอรสในพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 มีสร้อยพระนามวา่ ละโว้ทเยศ หมายถึงผู้ เป็นใหญ่ในกรุง
ละโว้ ซึง่อาจเป็นการสง่พระโอรสมาปกครองในดนิแดนนี ้140 

แตเ่ดมิศลิปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย เรียกวา่ศลิปะลพบรีุ ซึง่เป็นการเรียกแทน 
การเรียกแบบเดมิวา่ศลิปะเขมรท่ี พนัตรี ลเูนต์ เดอ  ลาจอง กิแยร์ ชาวฝร่ังเศสเป็นผู้ กําหนดขึน้ครัง้
แรกในปลายสมยัรัชกาลท่ี 5 อาจเน่ืองจากพระวินิจฉยัของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ท่ี
ทรงดําเนินวิเทโศบายทางด้านการเมือง โดยหลีกเล่ียงการกล่าวถึงวฒันธรรมหรือเชือ้ชาติของชน
ชาติเขมรท่ีมีอิทธิพลในดินแดนประเทศไทย เพ่ือเป็นการขจดัปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ
ในช่วงดังกล่าวซึ่งกําลังอยู่ในยุคแสวงหาอาณานิคมของชาติตะวันตก แต่เม่ือพิจารณาสภาพ
การเมืองและความก้าวหน้าในวิชาการปัจจบุนัแล้ว เห็นได้ว่าการเรียกศิลปะเขมรในประเทศไทย
วา่ศลิปะลพบรีุคอ่นข้างจะไมเ่หมาะสม เน่ืองจากช่วงประมาณกลางพทุธศตวรรษท่ี 12–กลางพทุธ
ศตวรรษท่ี 13 นัน้ เมืองลพบุรียงัคงเป็นศนูย์กลางท่ีสําคญัของอาณาจกัรทวารวดีอยู่ แต่จากการ
กําหนดอายสุมยัของศิลปะลพบรีุได้กําหนดไว้ราวพทุธศตวรรษท่ี 16–18 ต่อมาได้ขยายอายสุมยั
ให้อยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12–18 หรือ 19 เน่ืองจากในระยะหลงัได้มีการค้นพบโบราณวตัถแุละ
โบราณสถานรูปแบบศลิปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทยท่ีมีอายเุก่าไปถึงพทุธศตวรรษท่ี 12 

อีกทัง้ในจดหมายเหตจีุนและศลิาจารึกได้ระบถุึงการจําแนกพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ 
บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยวา่ ตัง้อยูบ่ริเวณนอกประเทศกมัพชูาหรือนอก 
 
 
 
 

                                                            
140 วรรณวิภา สเุนต์ตา, “คตรัิตนตรัยมหายานในศลิปะเขมรช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18  

ท่ีพบในภาคกลางของประเทศไทย”, 78. 
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กัมพุชเทศะ141 และการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของรูปแบบศิลปะท่ีมีลกัษณะบาง
ประการแตกต่างจากศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชา แต่ได้รับอิทธิพลจากประเทศกัมพูชาและ
บางครัง้ก็ได้สง่อิทธิพลกลบัไปยงัศิลปะเขมรในประเทศกมัพชูาด้วย ดงันัน้ หม่อมราชวงศ์สริุยวฒุิ 
สขุสวสัดิ์ จึงได้เสนอคําเรียกท่ีมีความหมายเหมาะสมกบัรูปแบบศิลปะดงักล่าวว่าศิลปะร่วมแบบ
เขมรในประเทศไทย142  

จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นวา่ อิทธิพลทาง 
วฒันธรรมของอาณาจกัรกมัพชูาโบราณได้แพร่ขยายอยู่ในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวนัออก และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมาตัง้แต่สมยัพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 1 (พ.ศ.1553-1593) 
สมยัพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 (พ.ศ.1656-1693) และมีความสําคญัอย่างยิ่งในสมยัของพระเจ้าชยัวร
มนัท่ี 7 (พ.ศ.1724-1761) แตจ่ากหลกัฐานทางโบราณคดีได้พบว่าในบริเวณดงักล่าวของประเทศ
ไทยมีความเก่ียวข้องกับอาณาจักรเขมรโบราณมาตัง้แต่สมัยก่อนเมืองพระนครตัง้แต่ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 แล้ว มีการค้นพบจารึกเขมรโบราณในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก จารึกเป็นภาษา
สนัสกฤตระบถุึงพระนามของกษัตริย์ซึง่เข้าใจว่าเป็นกษัตริย์ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัอาณาจกัรเขมร
โบราณ เช่น จารึกบ้านวงัไผ ่อําเภอวิเชียรบรีุ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ท่ีปรากฏพระนามของพระเจ้า 
 
 

                                                            
141

 จากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นจารึกบอ่อีกา (หลกัท่ี 118) พบท่ีตําบลเสมา อําเภอ 
สงูเนิน จงัหวดันครราชสีมา อายปีุ พ.ศ.1411 มีจํานวน 2 ด้าน จารึกเป็นภาษาเขมรและสนัสกฤต 
ในด้านท่ี 2 ท่ีจารึกเป็นภาษาสนัสกฤตเร่ิมต้นด้วยการกลา่วสรรเสริญพระอิศวร แล้วจึงกลา่วถึงองั
ศเทพผู้ ท่ีได้รับดินแดนท่ีถกูละทิง้ไป ซึ่งอยู่นอกกมัพชุเทศ (อาณาจกัรกมัพชูา) และดินแดนแห่งนี ้
อาจเป็นดนิแดนท่ีเคยนบัถือพทุธศาสนามาแตด่ัง้เดิม ซึง่พระราชาแห่งอาณาจกัรศรี จนาศะได้ทรง
อปุถมัภ์อยู ่ดนิแดนท่ีถกูกลา่วถึงสนันิษฐานวา่คือบริเวณท่ีราบสงูโคราช ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอาณาจกัร
ศรีจนาศะ ซึง่เป็นเมืองท่ีมีความสมัพนัธ์หรือเป็นเมืองประเทศราช ท่ีตัง้อยู่นอกเขตของอาณาจกัร
กัมพูชา ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่  4 (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวตัศิาสตร์วฒันธรรม และโบราณคดี สํานกันายกรัฐมนตรี, 2513), 221-222. 

142 หมอ่มราชวงศ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ,์ ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย  
(กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์มตชิน, 2537), 41. 
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ภววรมนั ซึ่ง ยอร์ซ เซเดส์ สนันิษฐานว่าอาจหมายถึงพระเจ้าภววรมนัท่ี 1 กษัตริย์เขมรสมยัก่อน
เมืองพระนคร143 

อีกทัง้หลกัฐานทางด้านโบราณวตัถยุงัแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกนั เช่น ประต ิ
มากรรมพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร และพระโพธิสตัว์เมตไตรยะท่ีสร้างขึน้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13-
14 พบท่ี อําเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์ และเศียรพระโพธิสตัว์เมตไตรยะสําริด รูปแบบศิลปะ
แบบกําพงพระ พบท่ีบ้านโตนด อําเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสีมา144 จากหลกัฐานดงักล่าวแสดง
ให้เห็นว่านิกายมหายานคงแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยตัง้แต่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13-14 จากนัน้จึงได้แพร่หลายมากท่ีสดุในสมยัของพระเจ้าชยัวร
มนัท่ี 7 ซึง่เป็นกษัตริย์ของอาณาจกัรเขมรท่ีทรงนบัถือพทุธศาสนานิกายวชัรยานเป็นศาสนาประจํา
อาณาจกัร 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรกัมพูชาโบราณและดนิแดนไทย 

แตเ่ดมิความสมัพนัธ์ระหวา่งดนิแดนไทยและอาณาจกัรเขมรนัน้ ได้ปรากฏหลกัฐาน 
ทางโบราณคดี คือ จารึกของกษัตริย์เขมรท่ีครองเมืองพระนคร ท่ีแสดงให้เห็นถึงการสืบเชือ้สายมา
จากดนิแดนมหิธรปรุะ ซึง่ดนิแดนดงักลา่วสนันิษฐานวา่อยู่ในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ราชวงศ์มหิธรปรุะได้ตัง้ราชวงศ์ปกครองเมืองพระนครในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 17-18 
ต้นราชวงศ์คือ พระเจ้าชัยวรมนัท่ี 6 ผู้สถาปนาราชวงศ์มหิธรปุระและเป็นผู้ สืบเชือ้สายมาจาก
ตระกลูของกษัตริย์ผู้ครองเมืองแห่งหนึ่ง ท่ีพระนามของพระองค์ได้ปรากฏในจารึกหลายหลกัท่ีพบ
ในประเทศไทย อีกทัง้ในจารึกปราสาทพนมรุ้งได้กลา่วถึงนเรนทราทิตย์ และลําดบัพระญาตขิอง 
 
 
 
 
 
 

                                                            
143

 มยรีุ วีระประเสริฐ, “การเผยแพร่อารยธรรมเขมรโบราณและหลกัฐานโบราณคดี 
สมยัลพบรีุ”, โบราณคดแีละประวัตศิาสตร์ในประเทศไทย ฉบับคู่มือครูสังคมศึกษา, 189-
190. 

144 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน, 296. 
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พระองค์ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความเก่ียวเน่ืองกันกับกษัตริย์และราชวงศ์ของเขมรสมัยเมืองพระ
นคร145 และจารึกยงัได้กล่าวถึงการครองราชย์ของนเรนทราทิตย์ ซึ่งอาจเป็นดินแดนบริเวณพนม
รุ้ง146 และมีความสัมพันธ์กับเมืองพระนครอย่างใกล้ชิดทัง้ในฐานะพระญาติสนิท  และ
ความสมัพนัธ์ทางกายภาพของเมือง เน่ืองจากได้พบเส้นทางโบราณท่ีตดัผ่านปราสาทต่างๆ จาก
เมืองพระนครมายงัปราสาทพนมรุ้ง ซึง่ในช่วงเวลาดงักลา่วตรงกบัการครองราชย์ของพระเจ้า     
 

                                                            
145

 จากจารึกปราสาทพนมรุ้งในบทท่ี 1 ได้กลา่วถึงต้นตระกลูคือพระเจ้าหิรัณยวรมนั 
ผู้ปกครองดินแดนกษิตีนทรคราม และชายาคือพระนางหิรัณยลกัษมี ได้ให้กําเนิดพระโอรส 3 องค์ 
คือ พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 6 พระเจ้าธรณีนทรวรมนัท่ี 1 และพระยพุราช มีนดัดาคือพระเจ้ากษิ   ตีนท
ราทิตย์ มีโอรสคือพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 ซึง่พระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 มีพระธิดานามว่าภปูตีนทรลกัษมี 
ผู้ ให้กําเนิดนเรนทราทิตย์ ซึ่งโดยสรุปแล้วนเรนทราทิตย์มีความเก่ียวข้องกบัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 6 
ในฐานะพระราชปนดัดา (เหลน) และพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 ในฐานะนดัดา ใน ประชุมศิลาจารึก 

ภาคที่ 4 (พระนคร : คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และโบราณคดี 
สํานกันายกรัฐมนตรี, 2513), 237. 

146 ในจารึกปราสาทพนมรุ้งได้ระบถุึงเร่ืองการขึน้ครองราชย์ของกษัตริย์หรือผู้ปกครอง 
พระองค์หนึ่งท่ีได้เสวยราชย์หลงัทรงปราบปรามประเทศอ่ืนๆ ได้ แตก็่ยงัเป็นท่ีสนันิษฐานว่าผู้ ท่ีขึน้
ครองราชย์อาจหมายถึงพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 เน่ืองจากการใช้ถ้อยคําท่ีกลา่วถึงในจารึกนีมี้ถ้อยคํา
ท่ีไม่อาจใช้แก่ผู้ ใดได้ นอกจากพระราชาเท่านัน้ หรืออาจกล่าวถึงนเรนทราทิตย์ เน่ืองจากได้
กลา่วถึงการบําเพ็ญพรตสมาธิภายในถํา้และการฝึกโยคะ และการกลา่วถึงหิรัณยะซึง่เป็นบตุรของ
นเรนทราทิตย์ ซึ่งได้สร้างประติมากรรมทองคําอุทิศแด่บิดาของเขาภายหลังการเสียชีวิต ซึ่ง    
เบญจวรรณ นาราสจัจ์ ได้เขียนข้อสนันิษฐานถึงเร่ืองนีไ้ว้ว่า รายพระนามกษัตริย์ท้องถ่ินท่ีปรากฏ
ในจารึกเขมรโบราณท่ีพบในประเทศไทยไมป่รากฏถึงช่ือของนเรนทราทิตย์เลย อีกทัง้ยงัเป็นช่ือท่ีไม่
มีปรากฏในรายพระนามกษัตริย์เมืองพระนคร และยงัไม่มีคําว่า “วรมนั” ท่ีมกัปรากฏตอ่ท้ายพระ
นามกษัตริย์เขมรโบราณ ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และโบราณคดี สํานักนายกรัฐมนตรี, 2513), 230;      
เบญจวรรณ นาราสจัจ์, “ประวตัิศาสตร์ทางการของปราสาทพนมรุ้งท่ีคนท้องถ่ินไม่รับรู้,” Journal 

of Mekong Societies Vol.11 No.1 (January-April 2015): 119,123. 
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สุริยวรมนัท่ี 2 ท่ีเมืองพระนคร และได้พบข้อความสรรเสริญพระองค์ในจารึกปราสาทพนมรุ้งนี ้
ด้วย147  

นอกจากนี ้ในจารึกกรอบประตรูะเบียงคดท่ีปราสาทหินพิมาย ได้กลา่วถึงพระเจ้า 
ธรณินทรวรมนัท่ี 1 ได้ทรงส่งข้าราชการนามว่า กมรเตงอญัศรีวิเรนทราธิบดีวรมนัแห่งเมืองโฉก
วกุลเดินทางมาท่ีเมืองพิมายเพ่ือสถาปนาเสนาบดีไตรโลกยวิชัยขึน้ ไว้เป็นเสนาบดีของกมรเตง
ชคตวิมายะ148 คือได้ทรงสร้างรูปเคารพอทิุศถวายแดพ่ระพทุธเจ้าหรือพระสคุตวิมาย สนันิษฐานวา่
หมายถึงพระพทุธรูปประธานในปราสาทพิมาย149 

อีกทัง้จารึกสมยัหลงัๆ ท่ีได้มีการกลา่วย้อนไปถึงราชวงศ์ของกษัตริย์เขมรหลายรัชกาล  
เช่น ในจารึกปราสาทพระขรรค์สมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ในบทท่ี 6-18150 ทําให้เราทราบว่า
พระองค์ก็ทรงสืบเชือ้สายมาจากราชวงศ์มหิธรปรุะเช่นกนั เช่นในบทท่ี 15-16 ดงันี ้ 
        …พระองค์ทรงได้รับพระราชอํานาจสงูสดุในเมืองยโศธรปรุะอนัศกัดิส์ทิธ์ิ   หลงัจากชนะข้าศกึ 
        เป็นจํานวนมากแล้ว พระเจ้าชยวรมะเทวะ ผู้ทรงมีครอบครัววงศ์ญาตอิยูท่ี่มหิธรปรุะทรงสร้าง 
        ช่ือเสียงไปทัว่ทกุทิศจนถึงท้องทะเล โอรสของพระกนิษฐาซึง่มีอํานาจมาก ทรงพระนามวา่ ศรี 

        มหิธราทิตยเป็นผู้ชนะกองทหารข้าศกึ  เป็นอนชุาของพระมารดาพระเจ้าศรีสรูยวรมนั151  ราช 
        ปตีนทรลกัษมี  ซึง่เป็นพระญาตวิงศ์ฝ่ายพระมารดาทรงพํานกัอยูก่บัศรีวีรวตีนัน้  ทรงเป็นท่ียก 
        ยอ่ง[หรือเดน่ (ในหมู่หญิงอ่ืนๆ)]ของผู้ ท่ีเป็นเหมือนชวาลาให้แสงสวา่งแก่ครอบครัว..พราหมณ์ 
        ทัง้หลายสรรเสริญวา่พระโอรสของพระองค์เป็นผู้ ท่ีใจเร็วหนุหนัเหมือนกบัพระยานก(ครุฑ) สวย  

                                                            
147 วรรณวิภา สเุนต์ตา, ชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักร 

กัมพูชา, 39-43. 
148 เร่ืองเดยีวกัน, 43. 
149

 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, “ศลิาจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7,”  
ศิลปากร ปีท่ี 10, ฉบบัท่ี 2 (กรกฏาคม 2509): 58 อ้างถงึใน วรรณวิภา สเุนต์ตา, ชัยวรมันที่ 7 

มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา, 43. 
150 ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 (พระนคร : คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทาง 

ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และโบราณคดี สํานกันายกรัฐมนตรี, 2513), 160. 
151

 พระเจ้าชยะวรมเทวะ (พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 6) เป็นพระปิตลุาของศรีมหิธราทิตยท่ี 

สมรสกบัราชปตีนทรลกัษมี ทัง้ 2 พระองค์คือพระราชบดิาและพระราชมารดาของศรีธรณีนทรวร
มนั (พระเจ้าธรณีนทรวรมนัท่ี 2) ซึง่เป็นพระราชบดิาของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 อ้างถงึใน วรรณวิภา 
สเุนต์ตา, ชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจกัรกัมพชูา, 48. 
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        เหมือนพระจนัทร์มีช่ือเสียงเกียรตคิณุหอมหวนไปทัว่ทกุทิศ เป็นเจ้านายชัน้สงูสดุ คือ ศรีธรณีน 

        ทรวรมนั…152 

และจารึกท่ีพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จารึกย้อนกลบัไปเก่ียวกบัเร่ืองราวของพระเจ้า 
ชยัวรมนัท่ี 6 วา่อยูใ่นตระกลูขนุนางท่ีเมืองมหิธรปรุะ ทรงฉวยโอกาสขณะท่ีอาณาจกัรเขมรออ่นแอ  
ทําการประกาศตนเป็นอิสระ153 เป็นต้น จากหลกัฐานดงักลา่วเหลา่นี ้แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์
ระหวา่งดนิแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและเมืองพระนครว่าอาจมีความสมัพนัธ์
กนัในระดบัเครือญาติ  และภมูิลําเนาเดิมของราชวงศ์มหิธรปรุะอาจตัง้อยู่ในบริเวณแถบลุม่แม่นํา้
มลูในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจบุนั (แผนท่ีท่ี 13) 
 
 
 

                                                            
152 ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4, 197. 
153 ธวชัชยั องค์วฒุิเวทย์ และวไิลรัตน์ ยงัรอต, ปราสาทหนิพมิาย พนมรุ้งเมือง 

ตํ่า ตาเมือน เขาพระวิหาร, 32.  



 

แผนท่ีท่ี 13 แ
ท่ีมา : สจิุตต์
(กรุงเทพฯ : โ
 

มายังประเท
จํานวนมากใ
จารึกปราสา
ตามหวัเมือง
ตา่งๆ ท่ีกลา่ว
ประเทศไทย 
 

                      

แผนท่ีแสดงบ ิ
ต์ วงศ์เทศ, บร
โรงพิมพ์เรือน

สมยัท่ีพบหลั
ทศไทยมากท่ี
ในประเทศไท
ทพระขรรค์ ไ
ตา่งๆ 23 แห่
วถึงนัน้มีอยูห่
 ได้แก่154 

                      
154 หมอ่มราช

บริเวณลุม่นํา้มู
รรณาธิการ, ข
นแก้วการพิมพ

ลกัฐานเก่ียวกั
สุด คือ ในส
ทย ท่ีแสดงให้
ได้กล่าวถึงพ
ง โดยมีการร
หลายเมืองท่ีเชื

                

ชวงศ์สริุยวฒุิ

มลู หลกัแหลง่
ขอมอยู่ไหน 

พ์, 2557), 69

กบัการแพร่หล
มัยพระเจ้าชั
ห้เห็นถึงการติ
พระเจ้าชยัวรม
ระบนุามของส
ช่ือกนัวา่อาจ

 สขุสวสัดิ,์ กั

งดัง้เดมิของร
 ไทยอยู่ น่ัน 

9. 

ลายของอํานา
ชยัวรมนัท่ี 7 
ติดต่อสมัพนั
มนัท่ี 7 ได้ทร
สถานท่ีท่ีประ
ตัง้อยูใ่นบริเว

ัมพชูาราชลั

าชวงศ์มหิธร
ขอมกับไทย

าจและอิทธิพ
เราได้พบหลั
ธ์กันระหว่าง
งสถาปนาพร
ะดิษฐานไว้ด้ว
วณภาคกลาง

ักษมีถงึศรีช

 
รปรุะ 
ยไม่พรากจา

ลของอาณาจ
ลกัฐานทางโบ
งทัง้สองอาณ
ระชยัพทุธมห
วย และในบร
และภาคตะวั

ชยวรมัน, 23
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ากกัน 

จกัรเขมร 
บราณคดี
ณาจกัร ใน
หานาถไว้
รรดาเมือง
วนัตกของ

0-231. 
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1. เมืองลโวทยปรุะ สนันิษฐานวา่คือเมืองละโว้หรือลพบรีุ เน่ืองจากได้พบโบราณ 
สถานและโบราณวตัถแุบบศิลปะบายนจํานวนมาก อีกทัง้ยงัมีโบราณสถาน คือ พระปรางค์สาม
ยอดท่ีมีลักษณะของแผนผังรูปแบบเดียวกับซุ้มประตู (โคปุระ) ปราสาทพระขรรค์ในประเทศ
กมัพชูา 

2. เมืองสวุรรณปรุะ สนันิษฐานวา่คือสพุรรณบรีุ เน่ืองจากได้พบโบราณวตัถแุบบ 
แบบศลิปะบายน เช่น การขดุค้นท่ีแหลง่โบราณคดีเนินทางพระ อําเภอสามชกุ ได้พบโบราณสถาน
ทําจากศลิาแลง และปนูปัน้ประดบัคล้ายกบัท่ีพบท่ีปราสาทเมืองสงิห์ 

3. เมืองศมัพกูะปัฏนะ สนันิษฐานวา่คือบริเวณสระโกสนิารายณ์ อําเภอบ้านโป่ง  
จงัหวดัราชบุรี เน่ืองจากได้พบโบราณสถานในสมยับายน และพบประติมากรรมพระโพธิสตัว์อว
โลกิเตศวรเปลง่รัศมี 

4. เมืองชยัราชปรีุ สนันิษฐานวา่คือราชบรีุในปัจจบุนั เน่ืองจากพระปรางค์วดัพระศรี 
รัตนมหาธาต ุสร้างซ้อนปรางค์เขมรแบบบายน อีกทัง้ทบัหลงัล้อมรอบกําแพงพระมหาธาตสุลกั
เป็นรูปพระพุทธรูปประทับในซุ้มสามเหลี่ยมเรียงเป็นแถว ตรงกับลกัษณะของทับหลงัท่ีกําแพง
ปราสาทพระขรรค์และปราสาทบนัทายกฎีุ   

5.   เมืองศรีชยัสงิหบรีุ สนันิษฐานวา่คือปราสาทเมืองสงิห์ จงัหวดักาญจนบรีุ   
6.   เมืองศรีชยัวชัรบรีุ สนันิษฐานวา่คือเมืองเพชรบรีุ มีวดักําแพงแลงท่ีมีรูปแบบทาง 

สถาปัตยกรรมแบบศลิปะบายน   
อีกทัง้ยงัได้กลา่วถึงการสร้างวหนิคฤหะ (บ้านมีไฟ) ท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 โปรดเกล้า 

ฯ ให้สร้างขึน้เพ่ือเป็นทานและอํานวยความสะดวกแก่พอ่ค้าและผู้จาริกแสวงบญุท่ีต้องเดนิทางไกล
ระหวา่งเมือง ตัง้เรียงรายเป็นระยะบนถนน 3 สาย ท่ีเช่ือมระหว่างเมืองพระนครกบัเมืองตา่งๆ รวม
ทัง้สิน้ 121 แห่ง ในประเทศไทยได้พบว่ามีทางเช่ือมต่อจากเมืองพระนครตรงมายงัปราสาทหินพิ
มายในประเทศไทย และในระหว่างเส้นทางนีไ้ด้พบหลายแห่งด้วยกนั เช่น ปราสาทบ้านบ ุจงัหวดั
บรีุรัมย์ ปราสาทถมอ จงัหวดับรีุรัมย์ ปราสาทตาเมือน จงัหวดัสริุนทร์ ปราสาทพนมแก้ว ปราสาท
กกมน ประเทศกมัพชูา155  

จารึกปราสาทตาพรหม ได้กลา่วถึงวา่พระองค์ได้ทรงสร้างอโรคยศาลหรือโรงพยาบาล 
จํานวน 102 แห่งขึน้ตามเมืองท่าตา่งๆ ทัว่ราชอาณาจกัร มีการค้นพบหลกัฐานท่ีเป็นจารึกกลา่วถึง
การสร้างโรงพยาบาลหลายหลกั และได้พบศาสนสถานประจําโรงพยาบาลอีกราว 30 แห่งตัง้
                                                            

155 ธวชัชยั องค์วฒุิเวทย์และวิไลรัตน์ ยงัรอต, ปราสาทหนิพมิาย พนมรุ้ง เมือง 

ตํ่า ตาเมือน เขาพระวิหาร, 67. 
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คตคิวามเช่ือเร่ืองเหวัชระในศลิปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย  
ได้พบประตมิากรรมท่ีเก่ียวข้องกบันิกายวชัรยานในศลิปะร่วมแบบเขมรในประเทศ 

ไทยเป็นจํานวนมาก มกันิยมสร้างเป็นประติมากรรมสําริดลอยตวั เช่น พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร 
นางปรัชญาปารมิตา พระวชัรสตัว์ เหวชัระ และนางฑากิณี อีกทัง้ยงัมีสงัข์สําริดท่ีด้านบนสลกัรูป
คติรัตนตรัยมหายาน หรือรูปเหวัชระล้อมรอบด้วยฑากิณี และแผ่นแม่พิมพ์สําริด เป็นต้น  ซึ่ง      
เหวชัระถือได้ว่าเป็นเทพผู้พิทกัษ์ในนิกายวชัรยานท่ีนิยมนับถือมากในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 
เน่ืองจากในอาณาจกัรเขมรได้พบประติมากรรมของพระองค์เป็นจํานวนมาก รวมถึงในประเทศ
ไทยในสมัยท่ีได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรเขมรในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ด้วยเช่นกัน ซึ่ง
ประตมิากรรมเหวชัระท่ีพบสามารถแบง่ออกได้หลายประเภท ดงันี ้
 1. ประตมิากรรมลอยตวั 

1.1 ประตมิากรรมลอยตวัเหวชัระ ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร  
(ภาพท่ี 116) 

 ทําจากสําริด อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 17-18 ขนาดสงู 19.8 เซนตเิมตร ปัจจบุนั 
จดัแสดงอยู่ท่ีห้องศิลปะลพบุรี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา
ชานภุาพ ทรงได้มาจากเมืองพระตะบอง พระโอรสและพระธิดาทรงประทานยืมมาให้จดัแสดง157 
ประติมากรรมมี 8 เศียร ทุกเศียรมีเนตรท่ี 3 อยู่บนหน้าผาก พระเนตรโปน พระนาสิกใหญ่ พระ
โอษฐ์หนา และพระพกัตร์แสดงสีหน้ายิม้แบบศิลปะบายน มีทัง้หมด 16 กรและไม่ได้ถือถ้วย
กะโหลกหรือสิ่งของใดๆ มี 2 บาทยืนอยู่ในท่าอรรธปรยงักะบนฐานกลม นุ่งผ้าสมพตแบบศิลปะ
เขมร คือเป็นโจงกระเบนริว้สัน้ๆ ชกัชายผ้าออกมาด้านหน้าเป็นวงโค้งแบบศิลปะบาปวน แตมี่ชาย
ผ้าห้อยตกลงมาด้านหน้าเป็นชายคล้ายสมอเรือแบบศิลปะบายน และมีลักษณะคล้ายกับ
ประตมิากรรมเหวชัระท่ีพบท่ีปราสาทบนัทายกฎีุ ประเทศกมัพชูา (ภาพท่ี 117) 
 

                                                            
157 อ้างอิงจากข้อมลูทะเบียนโบราณวตัถหุ้องลพบรีุ พิพธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ 

พระนคร  



 

ภาพท่ี 116 ป
  (
 

ภาพท่ี 117 ป
ท่ีมา : Peter
and art hist
(A disserta
(PhD).Unive
 
 
 
 

ประตมิากรรม
(ถ่ายโดยผู้วิจั

ประตมิากรรม
r D. Sharroc
orical recon

ation subm
ersity of Lon

มลอยตวัเหวชั
ยั ณ พิพธิภณั

มเหวชัระ พบบ
ck, “The Bud
nstruction of 
itted in ca
don, 2006),

ชระ ปัจจบุนัอ
ณฑสถานแหง่

บริเวณพืน้ปร
ddhist panth
f the Bàyon 
andidacy fo
 186. 

อยูท่ี่พพิิธภณัฑ
งชาต ิพระนค

    
ราสาทบนัทา
heon of the 
temple and 

or the deg

    
ฑสถานแหง่ช
คร) 

ยกฎีุ 
Bàyon of An
 its religious
ree of Doc

ชาต ิพระนคร

ngkor : an h
s and politic
ctor of Ph

 
 

228 

 

historical 
cal roots” 
ilosophy 



 

(ภาพท่ี 118)
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1.5 ประตมิากรรมเหวชัระลอยตวั ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิราชบรีุ163  
(ภาพท่ี 121) 

ทําจากสําริด ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิราชบรีุ ขดุพบท่ี 
แหล่งโบราณคดีวดัสระกระเทียม ตําบลสระกระเทียม อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม มีขนาดสูง 
12.9 เซนตเิมตร เหวชัระมี 1 เศียร สวมเทริด มี 2 กร พระกรขวาถือกระดิ่ง พระกรซ้ายถือวชัระ มี 2 
บาทประทบัยืนบนฐานกลม ทรงภษูาโจงสัน้จีบเป็นริว้ แล้วชกัขอบภษูาด้านบนให้ตกลงเป็นวงโค้ง
และทิง้ชายผ้าลงมาเป็นรูปหางปลาขนาดสัน้ ซึ่งมีลกัษณะท่ีคล้ายกนักบัประติมากรรมเหวชัระท่ี
พบท่ีอําเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดิศกลุ ทรงสนันิษฐานไว้ในพระนิพนธ์เร่ือง 
ศิลปะสมยัลพบรีุ ว่าประติมากรรมชิน้นีคื้อส่วนของยอดธงสําริดในศิลปะลพบุรี ซึ่งหลวงสาครคช
เขตร นายอําเภอบ้านโป่ง ถวายสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต164 และอาจไม่ใช่
ประตมิากรรมเหวชัระ สว่นในวิทยานิพนธ์เร่ืองพฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองนครปฐมโบราณ
ในช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 ของสฤษดิ์พงศ์ ขนุทรง ได้ระบวุ่าประติมากรรมสําริดชิน้นีคื้อ พระ
ศวิะ165 
 
 
 

                                                            
163 พจนก กาญจนจนัทรและคณะ, รายงานวิจัยการสาํรวจวัฒนธรรมโบราณ 

บนลุ่มแม่นํา้แม่กลอง-ท่าจีน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ด้วยเทคโนโลยีส่ือระยะไกล 
(Remote Sensing) (สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) 
(GISTDA), 2556), 107. 

164 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศิลปะสมัยลพบุรี, 78. 
165

 สฤษดิพ์งศ์ ขนุทรง, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในช่วง 
ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 87. 
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ในจงัหวดันครปฐมเอง167 อีกทัง้แหลง่โบราณคดีวดัสระกระเทียมและเมืองโบราณโกสินารายณ์อยู่
ไม่ไกลกนัมากนกั จึงอาจจะมีการติดต่อสมัพนัธ์กนัระหว่างเมืองในช่วงสมยัลพบุรีหรืออาจได้รับ
อิทธิพลจากอาณาจกัรเขมรในสมยับายน หรืออาจมีการเคลื่อนย้ายของโบราณวตัถไุด้ 

นอกจากแหลง่โบราณคดีวดัสระกระเทียม จงัหวดันครปฐมแล้ว ท่ีเมืองโบราณบ้าน 
หนองแจง ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ เม่ือปี พ.ศ.2529-2530 ได้มีกลุม่บคุคล
มาขดุหาพระพทุธรูปท่ีบ้านหนองแจง และได้พบประติมากรรมเหวชัระ ซึ่งประติมากรรมดงักล่าว
ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์โรงเรียนบ้านหนองแจง จงัหวดัสพุรรณบรีุ168 (ไมมี่ภาพประกอบ) 
 2. ประตมิากรรมนูนตํ่า 

2.1 ประตมิากรรมนนูต่ํารูปเหวชัระ ปัจจบุนัอยูท่ี่พพิิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร  
(ภาพท่ี 122) 

 ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่ห้องศลิปะลพบรีุ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร กรม 
ศิลปากรซือ้มาจากหม่อมเจ้าปิยะภกัดีนาถ เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2479169 ทําจากแผ่นโลหะ
หรือแผ่นสําริด สลกัรูปเหวชัระ 8 เศียร 16 กร 2 บาทยืนในท่าอรรธปรยงักะ เหยียบบนร่างมนุษย์
หรือศพ 4 ตนบนฐานกลมหรือฐานบวั นุ่งผ้าแบบสมพตชกัชายผ้าออกมาด้านหน้าท้องเป็นวงโค้ง 
ซึ่งการแกะสลักรูปเหวัชระบนแผ่นโลหะขนาดเล็กนี  ้พบได้น้อยหรือแทบไม่พบเลยในประเทศ
กมัพชูา แต่กลบัมีลกัษณะคล้ายกบัแผ่นท่ีสลกัจากกระดกูรูปเทพในนิกายตนัตระของศิลปะทิเบต 
อายพุทุธศตวรรษท่ี 20 
 

                                                            
167 พจนก กาญจนจนัทรและคณะ.รายงานวิจัยการสาํรวจวัฒนธรรมโบราณ 

บนลุ่มแม่นํา้แม่กลอง-ท่าจีน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ด้วยเทคโนโลยีส่ือระยะไกล 
(Remote Sensing) สาํนักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)  
(GISTDA), 2556), 106. 

168 พิพิธภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรต ิคณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, รายงานผลการดําเนินการ โครงการบริหารวิชาการการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณบ้านหนองแจง ณ พพิธิภณัฑ์โรงเรียนวัดหนองแจง ต.ไร่
รถ อ.ดอนเจดย์ี จ.สุพรรณบุรี ครัง้ที่ 1 วันพฤหสับดทีี่ 20 กุมภาพันธ์ 2557, 1. 

169 อ้างอิงจากข้อมลูทะเบียนโบราณวตัถหุ้องลพบรีุ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ 
พระนคร   
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3.1 สงัข์สําริดรูปเหวชัระ ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิสมเดจ็มหาวีรวงศ์  
วดัสทุธจินดา จงัหวดันครราชสีมา (ภาพท่ี 123) 

 สงัข์สําริดชิน้นีมี้ลกัษณะวนซ้าย ซึง่พบได้แพร่หลายมากกวา่แบบวนขวา มีขนาด 
ยาว 253.7 เซนติเมตร กว้าง 11.4 เซนติเมตร ไม่ทราบท่ีมา ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ท่ี
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ สมเด็จมหาวีรวงศ์ วดัสทุธจินดา จงัหวดันครราชสีมา มีลกัษณะคือสว่น
ก้นสงัข์มีลกัษณะเป็นลอนและคาดประดบัด้วยลายเส้นนูนซึ่งมีลกัษณะวนซ้าย รอบๆ เส้นนูนมี
ลายขีดเป็นร่องเล็กๆ ไปจนสดุ บริเวณกลางลําตวัสงัข์มีภาพเหวชัระ มี 8 เศียร 22 กร ยืนเต้นรําใน
ท่าอรรธปรยงักะยืนอยู่บนซากศพจํานวน 4 คน เหวชัระอยู่ท่ามกลางรูปบคุคลกําลงัฟ้อนรํา 2 ข้าง 
ข้างละ 3 คนคือโยคินี กลุม่รูปภาพดงักลา่วอยู่ในซุ้มโค้งเว้าด้านหลงัสงัข์ประดบัสว่นขอบด้วยลาย
ลกูประคําและลายใบไม้170 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
170 ประสงค์ ชาวนาไร่, “การศกึษาประตมิากรรมเคร่ืองใช้สําริดในศลิปะเขมรใน 

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2529), 48. 
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 ถดัลงมาเป็นชัน้ของรูปบคุคล คือพระพทุธรูปและพระโพธิสตัว์ประทบันัง่อยูใ่นซุ้ม 
จํานวนแถวละ 3, 5 และ 7 องค์ตามลําดบั โดยเฉพาะในชัน้หรือแถวท่ีมีจํานวน 5 องค์ น่าจะมี
ความเก่ียวข้องกับพระธยานิพุทธทัง้ 5 องค์177 และแถวท่ีมี 7 องค์ประกอบด้วยแถวของ
พระพุทธเจ้า 7 องค์ ปางสมาธิ อาจหมายถึงอดีตพุทธทัง้ 7 องค์หรือพระไภษัชยครุุ 7 องค์ เป็น
ตวัแทนของพระอมิตาภะในรูปสมัโภคกาย ด้านหลงัแม่พิมพ์มีท่ีจบั แตไ่ม่สามารถระบไุด้ว่าเป็นรูป
ใด แต่อาจจะเป็นรูปสตัว์เช่นเดียวกับท่ีพบท่ีกัมพชูา ซึ่งแม่พิมพ์ท่ีพบนีมี้ลกัษณะท่ีเหมือนกนักับ
แมพ่ิมพ์เหวชัระในศลิปะเขมรอยา่งมาก สนันิษฐานว่าคงนําเข้ามาจากอาณาจกัรเขมรในสมยัพระ
เจ้าชยัวรมนัท่ี 7 

 นอกจากนีย้งัได้พบพระพิมพ์สําริดรูปเหวชัระมณฑลท่ีจงัหวดัสพุรรณบรีุ และพระ 
พิมพ์เหวชัระมณฑลภายในกรุพระปรางค์วดัราชบูรณะ จงัหวดัอยุธยา ปัจจุบนัเก็บรักษาอยู่ท่ี
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิเจ้าสามพระยา ซึง่พระพิมพ์เหวชัระมณฑลองค์ดงักลา่วมีขนาด 3.5x6.8 
นิว้ มีรูปแบบและลกัษณะเหมือนกนักบัแม่พิมพ์เหวชัระมณฑลในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระ
นคร และมีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกับท่ีจดัแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พนมเปญ เช่นกัน 
(ภาพท่ี 130) 

 วดัราชบรูณะสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.1967 โดยสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจ้าสาม 
พระยา) โปรดให้สร้างขึน้ในท่ีถวายพระเพลิงพระศพเจ้าอ้ายพระยาและเจ้าย่ีพระยาผู้ เป็นพระ
เชษฐา ท่ีสิน้พระชนม์พร้อมกันในการรบเพ่ือแย่งชิงราชบัลลังก์ เม่ือปี พ.ศ.2500 ได้มีคนร้าย
ลกัลอบขุดกรุพระปรางค์บริเวณตรงกลางของห้ององค์พระปรางค์ ทําให้ได้ทราบว่าภายในพระ
ปรางค์นัน้ได้บรรจพุระพทุธรูป พระพมิพ์ และเคร่ืองทองเป็นจํานวนมาก เจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากรจึง
ได้เก็บรวบรวมขึน้มา ส่วนเคร่ืองทองท่ีคนร้ายได้ลักลอบขุดไปนัน้ ตํารวจจับยึดคืนมาได้จาก
คนร้ายมีไมถ่ึง 1 ใน 10 สว่น178  

 จากการพบพระพิมพ์เหวชัระมณฑลภายในกรุพระปรางค์วดัราชบรูณะ พระพิมพ์ 
มีรูปแบบศิลปะแบบเขมรในประเทศไทย มีอายุอยู่ในช่วง พ.ศ.1700–1750 ซึ่งมีมาก่อนท่ีกรุงศรี
อยุธยาจะก่อตัง้ขึน้ แสดงให้เห็นได้ว่าบริเวณดินแดนภาคกลางแถบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยารวมถึง
อยุธยาได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรเขมรท่ีเผยแพร่เข้ามายังภาคกลาง นอกเหนือจากภาค
                                                            

177 กฤษฎา พิณศรี, “เหวชัระมณฑล,” เมืองโบราณ ปีท่ี 31, ฉบบัท่ี 1 (ม.ค.– มี.ค.  
46): 98. 

178 กลุม่วิจยั พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต,ิ เคร่ืองทองกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ  

ศิลปะของแผ่นดนิ (กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศลิป์การพมิพ์ จํากดั, 2550).  
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6 . 2  แมพ่ิมพ์ดนิเผารูปเหวชัระ พบจากการขดุแตง่ห้องชัน้ในด้านทิศใต้ของประตหิูน  
ปราสาทหินพมิาย จงัหวดันครราชสีมา (ภาพท่ี 131) 

   ทําจากดนิเผาสีเหลืองส้ม สภาพชํารุด ขนาดกว้าง 4.5 เซนตเิมตร สงู 6.1 เซน 
ติเมตร และหนา 3.28 เซนติเมตร พบจากการขดุแต่งห้องชัน้ในด้านทิศใต้ของประตหิูน ปราสาท
หินพิมาย อยู่ท่ีหน่วยศิลปากรท่ี 6 พิมาย179 (ปัจจบุนัคือหน่วยศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา และไม่
ทราบว่าในปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไว้ท่ีใด) จากการขดุแตง่พบร่วมกบัแม่พิมพ์ดินเผารูปพระรัตนตรัย
มหายาน แม่พิมพ์ดินเผารูปเหวชัระทําเป็นรูปเหวชัระมี 11 เศียร 22 กร ประทบัยืนในท่างอพระ
ชงฆ์ซ้ายและยกพระบาทขวาขึน้ในท่าอรรธปรยงักะ มีพระพทุธรูปปางสมาธิขนาดเลก็ขนาบข้างอยู่
ด้านลา่ง สว่นอีกข้างชํารุด สนันิษฐานว่าคงเป็นรูปนางปรัชญาปารมิตา เน่ืองจากได้พบลกัษณะท่ี
เป็นรูปเคารพ 3 องค์เช่นนีใ้นแม่พิมพ์ดินเผาท่ีพบท่ีอําเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลาด้วยเช่นกนั แตมี่
การจดัวางรูปบคุลทัง้ 2 ข้าง คือ พระพทุธรูปนาคปรกและนางปรัชญาปารมิตาสลบัด้านกนั 

 ลกัษณะทางประตมิานวิทยาของเหวชัระในแมพ่ิมพ์องค์นีนี้มี้ความคล้ายคลงึกบั 
แม่พิมพ์ดินเผาท่ีพบท่ีปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพท่ี 132) ท่ีทําเป็นรูปบุคคล
นัง่ขดัสมาธิ มี 11 พกัตร์ 22 กรเช่นกนั หม่อมราชวงศ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ์ ได้ให้ความเห็นว่าอาจเป็น
รูปของเหวชัระ180 ซึ่งเหวชัระในรูปแบบนัง่ขดัสมาธิไม่เคยพบเลยทัง้ในศิลปะเขมรและศิลปะร่วม
แบบเขมรในประเทศไทย สว่นมากแล้วมกัพบในรูปของการยืนในท่าอรรธปรยงักะมากกว่า และใน
หนงัสือบางเล่มได้ระบุว่าเป็นรูปของพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรสมนัตมขุ ซึ่งมี 11 เศียร 22 กร181 
(จะกลา่วถึงในบทวิเคราะห์ตอ่ไป) 
 
 
 

                                                            
179 วชัรินทร์ ฐิตอิดศิยั, “การศกึษาโบราณวตัถใุนศลิปะเขมรแบบบายนท่ีได้จากการ 

ขดุค้นท่ีพิมาย” (วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2531), 92. 

180 เร่ืองดยีวกัน, 117-118. 
181 สํานกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ หนังสือนําชมอุทยาน 

ประวัตศิาสตร์เมืองสิงห์ (กรุงเทพฯ : บริษัท คมัปาย อิมเมจจิง้ จํากดั), 126. 
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บทที่ 5 
 

บทวิเคราะห์ 
 

เหวชัระถือวา่เป็นเทพสําคญัองค์หนึง่ในกลุม่ยิดมั มีหน้าท่ีปกป้องพทุธศาสนา และ 
ปราบภูติผีร้ายต่างๆ ไม่ให้ทําอันตรายมนุษย์ ซึ่งเหวชัระถือกําเนิดขึน้มาจากพระอักโษภยะ ใน
ประเทศอินเดีย ความเช่ือเร่ืองการนับถือเหวัชระในประเทศอินเดีย เร่ิมปรากฏขึน้ในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 13 สมยัราชวงศ์ปาละ แต่การสร้างประติมากรรมเหวัชระเร่ิมปรากฏอยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 16-18 ตอ่มาในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 หลงัจากท่ีกองทพัมสุลิม (เติร์ก) ได้บกุเข้าโจมตี
อินเดีย ทําให้พทุธศาสนานิกายวชัรยานสญูหายไปจากอินเดียในท่ีสดุ และสง่อิทธิพลการนบัถือไป
ยงัภูมิภาคใกล้เคียงแทน คือ ประเทศเนปาล ประเทศทิเบต ประเทศจีน รวมถึงในบริเวณเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ คือ ประเทศกมัพชูาและประเทศไทย 

จากการศกึษาคตคิวามเช่ือและรูปเคารพเหวชัระท่ีพบในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดย 
เฉพาะในประเทศกมัพชูาและในประเทศไทยนัน้ สามารถตีความและวิเคราะห์ได้หลายประการท่ี
นําไปสูป่ระเดน็ท่ีอาจเป็นหวัข้อในการศกึษาท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ไปในอนาคตได้ ดงันี ้

 
ข้อสันนิษฐานเร่ืองพระวัชรินทร์ที่ปรากฏในอาณาจักรกัมพูชา 

ถึงแม้วา่รูปเคารพเหวชัระในศลิปะเขมรจะปรากฏความนิยมนบัถืออยา่งมากในช่วง 
พทุธศตวรรษท่ี 17-18 แตไ่มพ่บจารึกกลา่วถึงเหวชัระเลย แตก่ลบัพบจารึกกลา่วถึงเทพท่ีช่ือวา่พระ
วชัรินทร์ (Vajrin) ปรากฏอยูใ่นจารึกวดัสิธรและจารึกถมอพวก ซึง่ตรงกบัสมยัของพระเจ้าชยัวรมนั
ท่ี 5 ได้มีนกัวิชาการหลายท่าน เช่น พิริยะ ไกรฤกษ์ สนันิษฐานวา่เป็นรูปแบบของเหวชัระในช่วงต้น
ของศิลปะเขมรโดยใช้ช่ือเรียกว่าวชัรินทร์ เม่ือพิจารณาหลกัฐานด้านจารึกในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 
16-17 ท่ีพบในอาณาจกัรกมัพชูาโบราณ พบว่ามีจารึกหลายหลกัท่ีกล่าวถึงความเช่ือในการสร้าง
รูปเคารพพระวชัรินทร์ขึน้เป็นจํานวนหลายองค์ แตไ่มไ่ด้ระบวุา่ประตมิากรรมพระวชัรินทร์มีรูปแบบ
และลกัษณะทางประติมานวิทยาอย่างไร แตจ่ากหลกัฐานทางโบราณคดีกลบัไม่พบประติมากรรม
เหวัชระท่ีเก่าไปถึงพุทธศตวรรษท่ี 16 เลย ถึงแม้ในสมัยนัน้จะได้พบประติมากรรมในนิกาย
มหายานอยูม่ากก็ตาม อีกทัง้พระวชัรินทร์ในรูปแบบนีย้งัพบได้น้อยมากในศลิปะเขมร  
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เม่ือพิจารณาถึงเร่ืองจํานวนของกรและของท่ีถือกลบัพบวา่มีแนวคดิท่ีสอดคล้องกบั 
เหวชัระในรูปแบบ 6 กร เน่ืองจากในรูปแบบนีก้รคู่แรกจะถือวชัระและระฆงั ส่วน 2 กรท่ีเหลือถือ
ลกูศรและตรีศลู ระหว่างท่ีกรซ้ายถือคนัธนูและกะโหลก และอีก 2 กรโอบกอดศกัติ คือ วชัรศริน 
ขละ (Vajrashrinkhala) ซึง่สอดคล้องกบัพระวชัรินทร์ท่ีพบท่ีมี 6 กรและในแตล่ะกรท่ีสามารถระบุ
ได้ถือ วชัระ มีด จกัร และระฆงั แต่โดยทัว่ไปเหวชัระนิยมทําในรูปแบบ 16 กรและในแต่ละกรถือ
ถ้วยกะโหลกท่ีบรรจุสตัว์โลกและเทพเจ้ามากกว่า ของท่ีถือในกรของพระวชัรินทร์มีเพียงระฆงัท่ี
พบว่าสอดคล้องกบัเหวชัระในรูปแบบ 6 กร รวมถึงวชัระและมีดในรูปแบบของศาสตราธรเหวชัระ 
แตอ่ยา่งไรก็ตามวชัระก็เป็นสิง่ของท่ีพระโพธิสตัว์วชัรปาณีถืออยูใ่นกรขวาเช่นกนั ดงันัน้ จงึอาจมี 
ความเป็นไปได้ท่ีจะหมายถึงพระโพธิสตัว์วชัรปาณี ซึง่ถ้าพิจารณาแล้วสิ่งของตา่งๆ ท่ีปรากฏในกร
ของเทพในนิกายวชัรยานล้วนมีความคล้ายคลึงกนัมาก จึงไม่สามารถระบุได้อย่างชดัเจนว่าพระ
วชัรินทร์จะเป็นองค์เดียวกนักบัเหวชัระได้หรือไม ่

ในคมัภีร์เหวชัระตนัตระ ปรากฏถึงการกลา่วถึงเหวชัระโดยเรียกวา่วชัรินทร์ ซึง่มีความ 
หมายถึงผู้ ถือวชัระหรือการปรากฏแก่นแท้ของวชัระ ถ้าพิจารณาถึงช่ือของเหวชัระ ก็มีความหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกบัวชัระซึ่งเป็นตวัแทนของกรุณาตามคติในการสร้างของนิกายวชัรยานอยู่แล้ว ดงันัน้ 
ผู้ วิจัยจึงสันนิษฐานว่าคําว่าวัชรินทร์อาจเป็นคําทั่วไปท่ีใช้เรียกเทพในนิกายวัชรยานท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับการถือวชัระเป็นอาวธุ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงเทพองค์ใดเป็นพิเศษ  เช่น 
ประติมากรรมพระวชัรินทร์สลกับนเจดีย์ รูปแบบศิลปะคลงัหรือเกลียง มีทัง้หมด 6 กร 1 ใน 6 กร
นัน้ถือวชัระเป็นอาวธุ จึงทําให้ถูกเรียกว่าพระวชัรินทร์ หรือประติมากรรมวชัรปาณีในศิลปะสมยั
เดียวกนั ในกรก็ถือวชัระเช่นกนั จงึทําให้พบวา่ในบางครัง้วชัรปาณีก็ถกูเรียกวา่พระวชัรินทร์ด้วย 

ซึง่ Peter D. Sharrock ได้เสนอความเห็นไว้ในบทความเร่ืองครุฑ วชัรปาณี และ 
ศาสนาท่ีเปล่ียนแปลงในนครธมของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 (Garuda, Vajrapani and religious 
change in Jayavarman VII’s Angkor)  ในวารสาร Journal of Southeast Asian Studies ปี 
พ.ศ.2552 ว่า จารึกภาษาเขมรจากปราสาทตาอนั (Ta An) ปี พ.ศ.1522 ได้พดูถึงวชัรปาณีว่าได้
ปรากฏในรูปแบบท่ีดรุ้ายในรูปของไตรโลกยวิชยั และได้เสนอว่าประติมานวิทยาของวชัรปาณีใน
ศลิปะเขมรช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 มกัแสดงออกในรูปของไตรโลกยวิชยั ซึง่รูปแบบนีไ้ด้ถกูกลา่วถึง 
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ในคมัภีร์สารวา-ตถาคต-ทตัวะ สมัครหะ (Sarva-tathãgata-tattva samgraha)1 ว่าเป็นรูปแบบท่ีมี
ช่ือเสียงของวชัรปาณีในการสู้รบกบัพระศวิะ โดยมีสาเหตมุาจากการท่ีวชัรปาณีอ้างว่า พระองค์ไม่
สามารถรวบรวมต้นตระกูลของพระองค์ให้มีส่วนร่วมอยู่ในวชัธาตุมณฑลได้ ด้วยเหตุผลหลาย
ประการรวมถึงสาเหตหุนึ่งมาจากพระศิวะ  โดยระหว่างการสู้รบกนักบัพระศิวะ วชัรปาณีได้ทําให้
กายของตนใหญ่ขึน้และกลายร่างเป็นไตรโลกยวชิยัในท่ีสดุ และ Peter ได้ยกตวัอยา่งภาพสลกัพระ
วชัรินทร์บนเจดีย์ท่ีพนมโสรกว่า เศียรด้านบนของพระวชัรินทร์ประกอบด้วยพระธยานิพุทธทัง้ 5 
แห่งวชัรธาตมุณฑล2 ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกนักับพระวชัรปาณีตาม
เหตกุารณ์ท่ีปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ดงักลา่ว (ภาพท่ี 135) 

จากข้อเสนอของ Peter ข้างต้น ก็ทําให้พิจารณาได้ในเร่ืองเศียรของพระวชัรินทร์ วา่ 
การท่ีปรากฏรูปของพระธยานิพทุธทัง้ 5 บนเศียรนัน้ อาจไมไ่ด้มีความเก่ียวข้องกบัเหวชัระหรือเป็น
รูปแบบท่ีจัดให้อยู่ในช่วงต้นของเหวชัระ แต่เป็นข้อสนับสนุนถึงเร่ืองความสมัพนัธ์กับวชัรปาณี
มากกว่า แต่ในส่วนของการปรากฏพระธยานิพุทธทัง้ 5 บนเศียรของเหวัชระในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 17 เป็นต้นมา กลบัเป็นเร่ืองของความเก่ียวข้องกบัสญัลกัษณ์และตวัแทนของพระธยานิ
พทุธทัง้ 5 องค์ และอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเร่ืองพระธยานิพทุธทัง้ 5 องค์ซึ่งเป็นความเช่ือหลกัใน
นิกายวชัรยาน อาจปรากฏได้เสมอในฐานะองค์ประกอบหนึง่ของเทพนิกายวชัรยาน 

 
 

                                                            
1
 Peter D. Sharrock, “Garuda, Vajrapani and religious change in  

Jayavarman VII’s Angkor,” Journal of Southeast Asian Studies. 40 (1) (February 2009): 
130 

2
 Ibid.,131. 
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 ข้อสันนิษฐานเร่ืองใบหน้าบุคคลบนยอดปราสาทบายน 
การนบัถือเหวชัระมีความสําคญัมากตอ่อาณาจกัรกมัพชูาโบราณในช่วงของสมยัพระ 

เจ้าชยัวรมนัท่ี 7 และอาจจะมีการถูกนบัถือขึน้เป็นลทัธิ คล้ายกับการนับถือพระอวโลกิเตศวรท่ี
นิยมนบัถืออย่างแพร่หลายในสมยัดงักล่าวเช่นกนั Peter D. Sharrock ได้เสนอแนวคิดว่า รูป
ใบหน้าบคุคลท่ีอยูบ่นยอดของปราสาทบายนทัง้ 54 หลงั อาจหมายถึงรูปของเหวชัระ (ภาพท่ี 136)  
เน่ืองจากใบหน้าดงักลา่วมีลกัษณะลืมตาและมีตาท่ี 3 ลกัษณะคล้ายเพชรอยู่บริเวณหน้าผาก ซึง่
อาจเป็นสญัญาณหรือสญัลกัษณ์ในทางพทุธศาสนาท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ได้ทรงออกแบบเมือง
ของพระองค์ขึน้ อีกทัง้การลืมตาอยู่เสมอยังเป็นเสมือนเคร่ืองหมายของเทพในนิกายตันตระ 
เน่ืองจากศิลปะเขมรไม่นิยมทํารูปของเทพในลักษณะท่ีน่ากลัว รวมทัง้การปรากฏตาท่ี 3 บน
หน้าผากของประติมากรรม เราได้พบลกัษณะเช่นนีเ้สมอในประติมากรรมของเหวชัระ3 แตอ่ย่างไร
ก็ตามก็ยงัมีนกัวิชาการท่ีเสนอแนวคิดอ่ืนๆ เก่ียวกบัรูปใบหน้าบคุคลบนยอดปราสาทบายนไว้ว่า
อาจเป็นใบหน้าของพระพุทธเจ้า พระพรหม พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรสมนัตมขุ (เป็นแนวคิดท่ี
แพร่หลายท่ีสดุ) อสรู พระพกัตร์ของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 74 และพระอินทร์5 

ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาในมมุอ่ืนๆ ท่ีแตกตา่งออกไปจะสงัเกตได้วา่ใบหน้าบคุคลบนยอด 
ปราสาทบายนนัน้ อาจไม่ใช่ใบหน้าของเหวชัระก็เป็นได้ เน่ืองจากประติมากรรมเหวชัระท่ีพบใน
ศลิปะบายน มกัสร้างขึน้ในรูปแบบ 8 เศียรและซ้อนกนั 3 ชัน้เสมอ แตท่ี่ยอดปราสาทบายนมีเพียง
แค่ 4 เศียรและแต่ละเศียรออกทัง้ 4 ทิศ ถึงแม้ประติมากรรมเหวัชระจะพบได้บ่อยว่ามีตาท่ี 3 
ปรากฏอยู่กลางหน้าผากเช่นเดียวกบัใบหน้าบุคคลท่ียอดปราสาทบายน แต่ตาท่ี 3 ท่ีปรากฏอาจ
เป็นเพียงเคร่ืองหมายของเทพในนิกายตนัตระเท่านัน้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเหวชัระเสมอ
ไป นอกจากนี  ้เม่ือนําภาพของใบหน้าบนยอดปราสาทบายนมาเปรียบเทียบกับภาพของ
                                                            

3 Joyce Clark, editor, Bayon New perspectives (Bangkok : River Books, 
c2007), 237-238. 

4 Ibid., 237-254. 
5
 ช็อง บวสเซอลเิยร์่ ได้เสนอวา่เป็นใบหน้าของพระอินทร์ โดยอ้างอิงถึงจารึก 

กมัพชูาท่ีกลา่วว่า กมัพชูามีลกัษณะเช่นเดียวกบัสวรรค์ นครธมเปรียบได้กบัเขาพระสเุมรุและเป็น
ศนูย์กลางของโลก  อีกทัง้แถวรูปปัน้อสรูหน้าทางเข้าของนครธมเปรียบได้กบักองทพัของจามท่ีบกุ
เข้ามาโจมตีอาณาจกัรกมัพชูาในปี พ.ศ.1720 ใน Jean Boisselier, “The Meaning of Angkor 
Thom” in Helen Ibbitson and Thierry, editors, Sculpture of Angkor and ancient 

Cambodia : millennium of glory (Washington : Nation Gallery of Art, 1997), 117-119. 
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เปล่ียนศาสนากลบัไปนบัถือศาสนาฮินดอีูกครัง้7 หรือพบได้ทัว่ไปกบัเมืองท่ีถกูทิง้ร้างมาเป็นระยะ
เวลานาน อีกทัง้บริเวณท่ีพบประติมากรรมเหวชัระขนาดใหญ่องค์ดงักล่าวนัน้ ก็ได้ถกูพบร่วมกบั
ประตมิากรรมของพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรด้วยเช่นกนั  

ดงันัน้ ใบหน้าบนยอดปราสาทบายน  จงึมีความเป็นไปได้ท่ีมีความหมายทาง 
สญัลกัษณ์ท่ีสื่อไปถึงพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร ท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึน้เพ่ือ
คุ้มครองอาณาจกัรและคอยดแูลปกป้องประชาชนของพระองค์ โดยการสร้างให้ทุกเศียรหนัหน้า
ออกทัง้ 4 ทิศ เป็นตวัแทนของการช่วยสอดสอ่งดแูลทกุข์สขุของประชาชนทัว่อาณาจกัร 
 
การวิเคราะห์ประตมิากรรมเหวัชระที่พบในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย 

จากผลการศกึษาได้พบประตมิากรรมเหวชัระ ทําจากสําริด ในบริเวณภาคกลาง คือ  
แหล่งโบราณคดีวัดสระกระเทียม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ ท่ี
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ราชบรีุ จํานวน 1 ชิน้ และท่ีแหล่งโบราณคดีเมืองโบราณบ้านหนองแจง 
อําเภอดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ จํานวน 1 ชิน้ ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์โรงเรียนวดั 
หนองแจง จงัหวดัสพุรรณบรีุ8 ซึง่ประติมากรรมเหวชัระท่ีพบท่ีแหลง่โบราณคดีวดัสระกระเทียมนัน้ 
มีลกัษณะทางประติมานวิทยาท่ีแตกตา่งออกไปจากประติมากรรมเหวชัระศิลปะร่วมแบบเขมรใน
ประเทศไทยท่ีพบบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย กล่าวคือ เหวชัระทัง้ 2 องค์นีมี้ 1 เศียร 
มี 2 กร ในกรขวาถือฆณัฏา (ระฆงั) ยกขึน้บริเวณไหล่ และกรซ้ายถือวชัระ มีบาทจํานวน 4 บาท
ประทบัยืนบนฐานกลม นุ่งผ้าโจงสัน้จีบเป็นริว้ แล้วชกัขอบภษูาด้านบนให้ตกลงเป็นวงโค้ง ทิง้ชาย
ผ้าลงมาเป็นรูปหางปลาขนาดสัน้  คล้ายกบัศิลปะเขมรแบบบายน ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 และมี
ลกัษณะท่ีคล้ายประติมากรรมเหวัชระท่ีพบในภาคใต้ คือ พบท่ีอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

                                                            
7 Claude Jacques, Philippe lafond, The Khmer Empire cities and  

Sanctuaries from the 5th to the 13th Century, trans. Tom White (Bangkok : River Books, 
2007),  264. 

8
 ประตมิากรรมเหวชัระท่ีพบท่ีแหลง่โบราณคดีโรงเรียนบ้านหนองแจง จงัหวดั 

สพุรรณบรีุ มีการกลา่วถึงในรายงานการสํารวจเร่ือง “การจดัการมรดกวฒันธรรมเมืองโบราณบ้าน
หนองแจง ณ พิพิธภณัฑ์โรงเรียนวดัหนองแจง ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สพุรรณบรีุ ครัง้ท่ี 1 วนัพฤหสั
ท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557” แตไ่มมี่ภาพประกอบ ดงันัน้ จึงไม่ขอนําประติมากรรมชิน้นีม้าวิเคราะห์ถึง
ในหวัข้อนี ้ 
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ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาส9 โดยปกติแล้วประติมากรรม       
เหวชัระท่ีพบในศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย จะมีลกัษณะโดยทัว่ไป คือ มี 8 เศียร 16 กร 
และมีจํานวนบาท 2-4 บาท เช่นเดียวกบัประติมากรรมเหวชัระสมยับายน ทําให้เป็นข้อสงัเกตว่า
เหตใุดประติมากรรมเหวชัระทัง้ 2 องค์ท่ีพบในจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสงขลาจึงมีรูปแบบและ
ลกัษณะท่ีแตกตา่งออกไปจากศลิปะเขมรอยา่งชดัเจน  

ได้มีนกัวิชาการแสดงความเห็นเก่ียวกบัประตมิากรรมเหวชัระท่ีพบท่ีแหลง่โบราณคดี 
วดัสระกระเทียมไว้ เช่น หม่อมเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ ทรงสนันิษฐานไว้ในพระนิพนธ์เร่ือง ศิลปะสมยั
ลพบุรีว่า ประติมากรรมชิน้นีอ้าจเป็นส่วนของยอดธงสําริดในศิลปะลพบุรี ซึ่งหลวงสาครคชเขตร 
นายอําเภอบ้านโป่ง ถวายสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต10 ส่วนในวิทยานิพนธ์เร่ือง
พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 ของ สฤษดิ์พงศ์ 
ขนุทรง ได้กลา่วถึงประติมากรรมสําริดชิน้นีคื้อ พระศิวะ11  โดยอ้างอิงจากรายงานโครงการศกึษา
และประชาสมัพนัธ์ : วฒันธรรมในลุม่นํา้บางแก้ว-บางแขม เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียว 

สําหรับความเห็นของผู้วิจยั เม่ือพิจารณาลกัษณะทางประตมิานวิทยาของประตมิา 
กรรมนี  ้ถ้าสันนิษฐานว่าเป็นประติมากรรมเหวัชระ ก็คงเป็นรูปแบบการทําขึน้เองในท้องถ่ิน 
เน่ืองจากมีรูปแบบของเศียร จํานวนกรและบาท รวมถึงการสวมเคร่ืองประดับเศียรท่ีแตกต่าง
ออกไปจากศิลปะเขมรอย่างชดัเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบเฉพาะของพืน้ท่ีนัน้ แต่ถ้าพิจารณา
ว่าเป็นประติมากรรมของเทพองค์อ่ืน ๆ คงเป็นประติมากรรมท่ีถกูสร้างขึน้ในสมยัร่วมแบบเขมรใน
ประเทศไทย ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 และอาจไม่ใช่ประติมากรรมของเหวชัระ เน่ืองด้วยรูปแบบทาง
ประตมิานวิทยาท่ีตา่งออกไปมากจากศลิปะเขมร และประทบัยืนอยู่บนฐานกลมท่ีมีลกัษณะคล้าย
กบัฐานของยอดธงในศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย (ภาพท่ี 138) อีกทัง้ขนาดความสงูของ

                                                            
9
  องอาจ ศรียะพนัธ์, “รูปเคารพในพทุธศาสนามหายานก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 พบท่ี 

เมืองสทิงพระ” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาคประวตัิศาสตร์ศิลปะ  บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2533), 58. 

10 หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศิลปะสมัยลพบุรี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศลิปากร,  
2547), 78. 

11
 สฤษดิพ์งศ์ ขนุทรง, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงก่อน 

พทุธศตวรรษท่ี 19” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 87. 
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มากนกั  อย่างไรก็ตามประติมากรรมเหล่านีมี้ขนาดเล็ก ก็อาจถกูเคลื่อนย้ายมาจากท่ีอ่ืนหรือถูก
นําเข้ามาจากอาณาจักรเขมรได้ ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงขอเสนอความเห็นว่าน่าจะเป็นชิน้ส่วนของ
ประตมิากรรมท่ีสร้างขึน้ในช่วงวฒันธรรมร่วมแบบเขมรในประเทศไทย แตไ่ม่สามารถจะระบไุด้แน่
ชดัว่าคือประติมากรรมของเทพองค์ใด และใช้ในวตัถปุระสงค์ใดเป็นหลกั เช่น ใช้ในพิธีกรรม ใช้
สําหรับเคารพบชูา หรือสําหรับประดบัยอดธง ฯลฯ  

เม่ือศกึษาถึงตําแหน่งท่ีตัง้และสภาพของแหลง่โบราณคดีวดัสระกระเทียม จงัหวดั 
นครปฐม พบวา่ตัง้อยูบ่ริเวณลํานํา้บางแขม ซึง่แตเ่ดมิอยูใ่นเขตอําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ เม่ือ 
กําหนดเขตใหม่จึงย้ายไปอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม14 ได้พบหลกัฐานโบราณวัตถุ
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวฒันธรรมเขมรโบราณในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 รวมกับแหล่ง
โบราณคดีใกล้เคียง คือ แหล่งโบราณคดีบ้านนายฤทธ์ ซึง่หลกัฐานโบราณวตัถท่ีุพบท่ีน่ี เช่น ครุฑ
คทาสําริด15 

แหลง่โบราณคดีวดัสระกระเทียมตัง้อยูใ่นบริเวณลุม่แมนํ่า้แมก่ลอง ซึง่เป็นตําแหน่ง 
เส้นทางคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมระหว่างแม่นํา้แม่กลองและแม่นํา้ท่าจีนหรือแม่นํา้นครชยัศรี และ
ตัง้อยู่ห่างจากเมืองโบราณนครปฐมมาทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร และห่าง
จากเมืองโกสินารายณ์  จงัหวดัราชบรีุ มาทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร ซึง่อาจ
มีความสมัพนัธ์กนัระหว่างชมุชนทางใดทางหนึ่ง เน่ืองจากเมืองโบราณโกสินารายณ์สนันิษฐานว่า
คือเมืองศมัพกูปัฎฎนะท่ีปรากฏอยู่ในจารึกปราสาทพระขรรค์ท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ได้ทรงสง่พระ
ชยัพทุธมหานาถมาประดษิฐานในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 1816  

สว่นอําเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีขดุพบ สามารถ 
กําหนดอายสุมยัได้ว่าเป็นชมุชนเมืองในราวพทุธศตวรรษท่ี 15-18 และถือว่าเป็นเมืองท่าค้าขาย
มาก่อน โดยเฉพาะบริเวณคาบสมทุรสทิงพระน่าจะเป็นแหลง่สําคญัทางการค้า17 และพทุธศาสนา

                                                            
14

 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิพระปฐมเจดีย์, โครงการศึกษาและประชาสัมพันธ์ :  

วัฒนธรรมในลุ่มนํา้บางแก้ว-บางแขม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (นครปฐม :พพิิธภณัฑสถาน
แห่งชาต ิพระปฐมเจดีย์, 2549), 118. 

15 เร่ืองเดยีวกัน, 101. 
16

 ประชุมศลิาจารึก ภาคที่ 4, 209. 
17

 องอาจ ศรียะพนัธ์, “รูปเคารพในพทุธศาสนามหายานก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 พบท่ี 
เมืองสทิงพระ”, 34-35. 
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มหายานรวมถึงนิกายวัชรยานได้เผยแพร่อิทธิพลมายังบริเวณภาคใต้ด้วย เน่ืองจากได้พบ
ประติมากรรมเก่ียวกับพระโพธิสัตว์ในนิกายมหายานอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม 
ประตมิากรรมเหวชัระท่ีพบท่ีสทิงพระ อาจเป็นเพียงโบราณวตัถขุนาดเลก็และเคล่ือนย้ายได้เท่านัน้ 
อีกทัง้ตามข้อสนันิษฐานท่ีได้กลา่วไปข้างต้น ประตมิากรรมชิน้นีอ้าจไมใ่ช่รูปของเหวชัระ 

 
แนวคิดเร่ืองแม่พิมพ์และพระพิมพ์เหวัชระที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
กลางของประเทศไทย 

จากการศกึษาและรวบรวมข้อมลู สามารถแบง่รูปแบบของพระพมิพ์เหวชัระท่ีพบใน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทยได้เป็น 4 รูปแบบ ดงันี ้

1. เหวชัระประทบันัง่ขดัสมาธิอยูต่รงกลาง ไมมี่องค์ประกอบโดยรอบ 
2. เหวชัระประทบันัง่ขดัสมาธิอยูต่รงกลาง มีองค์ประกอบโดยรอบ และ 

พระพทุธรูปนาคปรกอยูด้่านบน 
3. เหวชัระประทบัยืนตรงกลาง+นางปรัชญาปารมิตา+พระพทุธรูปนาคปรก 
4. เหวชัระประทบัยืนตรงกลาง+โยคนีิทัง้ 8 ตน+เทพในนิกายวชัรยาน+ 

พระพทุธรูปนาคปรก 
รูปแบบแรก พบจากการขดุค้นท่ีอทุยานประวตัศิาสตร์เมืองสงิห์ จงัหวดักาญจนบรีุ  

จํานวน 1 ชิน้ หม่อมราชวงศ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ์ ได้เสนอความเห็นว่าเป็นแม่พิมพ์รูปเหวชัระประทบั
นั่งขดัสมาธิ สนันิษฐานว่ามีอายุช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 ซึ่งปราสาทเมืองสิงห์เป็นศาสนสถานท่ี
สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ตรงกบัสมยับายน และสนันิษฐานว่าเป็นหนึ่งในหลายเมืองท่ี
พระองค์ทรงโปรดฯ ให้สง่พระชยัพทุธมหานาถมาประดิษฐานในช่ือเมืองว่าศรีชยัสิงหปรีุ ตามท่ีถกู
กล่าวถึงในจารึกปราสาทพระขรรค์ อีกทัง้ปราสาทเมืองสิงห์ยงัได้พบโบราณวตัถุจากการขุดค้น
จํานวนมากท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสมยับายน เช่น ประติมากรรมพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร 4 กร 
พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรเปลง่รัศมี นางปรัชญาปารมิตา และพระพทุธรูปนาคปรก เป็นต้น 

รูปแบบของแมพ่ิมพ์เหวชัระชิน้นี ้มีลกัษณะนัง่ขดัสมาธิบนฐานบวัส่ีเหล่ียมซ้อนชัน้ มี  
11 เศียร 22 กร และ 2 กรแรกวางประสานกนัอยู่บริเวณด้านหน้า ซึง่เป็นรูปแบบท่ียงัไม่เคยพบใน
ศลิปะเขมร เน่ืองจากโดยปกตพิระพิมพ์เหวชัระมกัจะสร้างในรูปประทบัยืน มี 8 เศียร 16 กร มีบาท 
2-4 บาท และบางครัง้ก็มีโยคินีหรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น พระพทุธรูปนาคปรกและเทพ
ตนัตระองค์อ่ืนๆ สําหรับแมพ่ิมพ์นีผู้้วจิยัจงึเสนอความคดิเห็นวา่อาจเป็นรูปของพระโพธิสตัว์อวโลกิ
เตศวรเอกาทศมขุ เน่ืองจากไม่มีองค์ประกอบอ่ืนๆ เพิ่มเติม แต่เม่ือพิจารณาพบว่ารูปบนพระพิมพ์
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มีลกัษณะนูนบริเวณพระอุระ ซึ่งอาจมีความหมายถึงเพศหญิงคือนางปรัชญาปารมิตาในรูป 11 
เศียร 22 กร ได้เช่นกนั 

อีกทัง้โบราณวตัถจุากการขดุค้นบริเวณปราสาทเมืองสงิห์ ยงัมีความเก่ียวข้องกบัพระ 
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตามากกว่า ดงันัน้ ในบริเวณนีจ้ึงน่าจะมีการเคารพ
บูชาพระโพธิสตัว์ทัง้ 2 องค์รวมถึงพระพุทธรูปนาคปรกในรูปแบบ 3 องค์ท่ีเรียกว่ารัตนตรัย
มหายาน ดงันัน้ แมพ่ิมพ์นีน้่าจะสร้างขึน้ในรูปของพระโพธิสตัว์ทัง้ 2 องค์ดงักลา่ว 

รูปแบบที่สอง พบจากกรุพระปรางค์วดัราชบรูณะ จงัหวดัอยธุยา จํานวน 1 ชิน้ และ 
แม่พิมพ์พบจากการขุดค้นท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านบ่อโตนด จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 ชิน้ ซึ่ง 
หมอ่มหลวงภทัรธราธร จิระประวตัิ เสนอว่าคือพระพิมพ์รูปเหวชัระสว่น หม่อมเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ 
เสนอว่าเป็นรูปพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรเอกาทศมุข รูปแบบของแม่พิมพ์เหวัชระพบท่ีกรุพระ
ปรางค์มีลกัษณะคือ เหวชัระนัง่ขดัสมาธิ มี 7 เศียร 20 กร 2 กรแรกวางอยู่บนเข่าทัง้สองข้าง ด้าน
บนสดุคือรูปพระพทุธรูปนาคปรก มีองค์ประกอบรูปบุคคลอยู่โดยรอบ ประกอบด้วยด้านล่างเป็น
รูปบคุคลนัง่ขดัสมาธิ 4 คนและด้านบนอีกด้านละ 2 คน รวมทัง้หมด 8 คน 

ซึง่เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของพระพิมพ์นี ้ผู้วิจยัเห็นด้วยกบัหมอ่มหลวงภทัรธราธร 
ว่าเป็นรูปของเหวชัระ เน่ืองจากพระพิมพ์เหวชัระท่ีพบส่วนมากมกันิยมสร้างโดยมีบคุคลร่วมด้วย 
อีกทัง้ด้านบนสุดประกอบด้วยรูปพระพุทธรูปนาคปรก ซึ่งเรามักพบว่าพระพุทธรูปนาคปรกจะ
ปรากฏร่วมกบัเหวชัระในรูปแบบพระพิมพ์อยูบ่อ่ยครัง้ ทัง้ท่ีปรากฏอยู่ด้านบนสดุและปรากฏขนาบ
ข้างร่วมกับนางปรัชญาปารมิตา นอกจากนีบุ้คคลท่ีปรากฏบนพระพิมพ์ทัง้ 8 องค์อาจมีความ
สอดคล้องกบัโยคินีทัง้ 8 ตนท่ีมีการปรากฏร่วมกบัเหวชัระในลกัษณะมณฑลอยู่เสมอ แต่รูปโยคินี
โดยมากมกัจะปรากฏในท่าทางเต้นรําและมี 2 กร 

แตถ้่าสงัเกตรูปท่ีปรากฏในพระพิมพ์ซึง่อยูโ่ดยรอบเหวชัระมีลกัษณะทัง้ยืนและนัง่ 
สมาธิ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นรูปโยคินีท่ีอยู่ในท่าทางแตกต่างกันออกไป แต่อาจเป็นรูปเทพหรือ
บคุคลอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่โยคนีิก็ได้เช่นกนั เน่ืองจากเทพหรือบคุคลท่ีขนาบด้านข้างเหวชัระ มีบางองค์ท่ีมี
ลักษณะ 4 กร ซึ่งไม่ใช่รูปแบบท่ีพบได้ทั่วไปของกลุ่มโยคินี สําหรับพระพิมพ์เหวัชระท่ีปรากฏ
ร่วมกนักบัเทพในนิกายวชัรยานองค์อ่ืนๆ นัน้ ได้พบวา่มีการสร้างขึน้ในศลิปะบายน แตเ่หวชัระเป็น
เพียงแคอ่งค์ประกอบท่ียืนขนาบข้างรูปพระวชัรธรเท่านัน้ 

รูปแบบที่สาม แมพ่ิมพ์เหวชัระพบจากการขดุค้นบริเวณห้องชัน้ในด้านทิศใต้ของ 

ปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมา เม่ือปี พ.ศ.2533 จํานวน 1 ชิน้ มีลกัษณะคือ เหวชัระอยู่ใน
ท่าเต้นรํา ด้านซ้ายเป็นรูปพระพทุธเจ้าปางสมาธิและด้านขวาชํารุดไปมากจนไม่สามารถระบไุด้แน่
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ชดั ผู้วิจยัสนันิษฐานว่าอาจเป็นรูปนางปรัชญาปารมิตา เช่นเดียวกบัพระพิมพ์เหวชัระพบท่ีอําเภอ
สทิงพระ จงัหวดัสงขลา ซึง่รูปแบบนีไ้ม่พบว่ามีความนิยมหรือมีการสร้างในศิลปะเขมรเลย การจดั
วางองค์ประกอบของแม่พิมพ์ในรูปแบบนีแ้สดงให้เห็นถึงความสําคญัของเหวชัระโดยจดัวางให้อยู่
ตรงกลางและมีขนาดใหญ่กว่าบคุคลท่ีขนาบข้าง ซึง่ลกัษณะการจดัวางเช่นนีค้ล้ายกบัการจดัวาง
บนพระพิมพ์และประติมากรรมรัตนตรัยมหายานในสมัยบายน (ภาพท่ี 139) การจัดวางตาม
รูปแบบรัตนตรัยมหายานเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายถึงการเป็นตวัแทนของพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ รวมถึงการส่ือถึงพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรว่าเป็นตวัแทนของความกรุณา และนาง
ปรัชญาปารมิตาเป็นตวัแทนของปัญญา ซึง่เม่ือรวมกนัจะเป็นการส่ือถึงการบรรลแุละนิพพานตาม
ความเช่ือในนิกายวชัรยาน 

ดงันัน้ แมพ่ิมพ์เหวชัระในรูปแบบนีค้งแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของเหวชัระในฐานะ 
ของเทพท่ีเป็นตวัแทนของความกรุณา เช่นเดียวกบัพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรในรูปแบบรัตนตรัย
มหายาน และคงต้องการเน้นให้เห็นถึงความสําคญัของเหวชัระในฐานะดงักลา่วเป็นหลกั  
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พระพทุธรูปนาคปรกและถดัลงมาในแตล่ะแถวเป็นรูปของเทพตา่งๆ ในนิกายตนัตระ รวมถึงรูปของ
นางปรัชญาปารมิตา การท่ีพบทัง้แม่พิมพ์และพระพิมพ์เหวชัระในบริเวณภาคกลางของประเทศ
ไทยนัน้  แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนบริเวณภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย และอาจมีการหล่อพระพิมพ์เหวชัระขึน้ในบริเวณภาคกลาง โดยตวั
แมพ่ิมพ์อาจนําเข้ามาจากกมัพชูาโดยตรงผา่นทางชมุชนทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

จากการศกึษารูปแบบของแมพ่ิมพ์และพระพิมพ์เหวชัระท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือและภาคกลางของประเทศไทย จะสงัเกตได้ว่ามกัพบว่าในการสร้างจะปรากฏพระพทุธรูป
นาคปรกและนางปรัชญาปารมิตาร่วมด้วยบ่อยครัง้ อีกทัง้เม่ือศกึษารูปแบบประติมากรรมบางชิน้
ของเหวชัระในศิลปะเขมรร่วมด้วย ก็แสดงให้เห็นได้ว่าพระพทุธรูปนาคปรกและนางปรัชญาปารมิ
ตาถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีมกัปรากฏร่วมกัน นอกเหนือไปจากโยคินีทัง้ 8 ตนท่ีปรากฏใน
มณฑลอยู่เสมอ  แสดงให้เห็นถึงการยกย่องเหวชัระให้เป็นตวัแทนของความกรุณา อีกทัง้เร่ืองของ
นาคยงัมีความเก่ียวข้องกบัเหวชัระในรูปแบบของสงัข์ด้วย เน่ืองจากพบว่าบริเวณขาตัง้และส่วน
ขอบของสงัข์มกันิยมทําเป็นรูปนาค 

แมพ่ิมพ์และพระพิมพ์เหวชัระทัง้หมดท่ีพบในไทยท่ีกลา่วถึงนี ้เป็นรูปแบบท่ีมีทัง้ 
เหมือนและแตกต่างกับศิลปะเขมร อาจกล่าวได้ว่ามีทัง้การนําเข้ามาโดยตรงจากอาณาจักร
กมัพชูาเพ่ือเป็นต้นแบบในการหล่อพระพิมพ์ เน่ืองด้วยแม่พิมพ์และพระพิมพ์เป็นโบราณวตัถท่ีุมี
ขนาดไม่ใหญ่นกั สามารถท่ีจะเคล่ือนย้ายหรือพกติดตวัได้ หรือแม่พิมพ์และพระพิมพ์บางชิน้อาจ
สร้างขึน้ในไทยเองโดยช่างพืน้เมืองหรือช่างชาวกมัพชูาท่ีอยูใ่นดนิแดนไทย 

 
ข้อสันนิษฐานเร่ืองความนิยมนับถือเหวัชระของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในอาณาจักรกัมพูชา
และการส่งอทิธิพลมายังดนิแดนไทย 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกบัเหวชัระท่ีปรากฏในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี  
7 ทําให้เราทราบวา่พระองค์ทรงนบัถือเหวชัระเป็นอย่างมาก สาเหตใุนการนบัถือไม่มีปรากฏอย่าง
ชดัเจน แตอ่าจสนันิษฐานได้วา่พระเจ้าชยัวรมนัท่ี  คงเลือกนบัถือเหวชัระในฐานะเทพผู้พิทกัษ์และ
คุ้มครองพทุธศาสนาท่ีพระองค์ทรงนบัถือและเลือกมาเป็นศาสนาประจําอาณาจกัร อีกทัง้นบัถือใน
ฐานะเทพท่ีเป็นตวัแทนของความกรุณาเช่นเดียวกับพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร ดงัจะเห็นได้จาก
รูปแบบการสร้างพระพิมพ์ 3 องค์ท่ีพบในศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทยและการปรากฏ
ร่วมกนัอีกหลายครัง้ในประตมิากรรมเขมร  
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นอกจากนี ้ผู้วิจยัยงัมีข้อสนันิษฐานวา่พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 อาจจะทรงนบัถือเหวชัระ 
ในฐานะเทพท่ีเป็นตวัแทนของการสงครามและการออกรบด้วย เน่ืองจากได้พบประติมากรรม
รวมถึงภาพสลกัท่ีสร้างขึน้ในรูปแบบศาสตราธร ซึง่เป็นรูปแบบเหวชัระถืออาวธุ สอดคล้องกบัการ
ปรากฏในคมัภีร์เหวชัระตนัตระท่ีกลา่วถึงการทําพิธีบชูาเหวชัระเพ่ือทําลายกองทพัศตัรู18 สิ่งนีอ้าจ
เป็นส่วนสําคัญท่ีพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ได้ใช้ในการประกอบพิธีบูชาเหวัชระในคราวท่ีเขมรทํา
สงครามกับกองทพัจาม และในบางครัง้เหวชัระในรูปแบบศาสตราธรก็ได้ถูกสลกัอยู่บนทับหลงั
ของศาสนสถานท่ีสร้างขึน้เก่ียวข้องกบัการสงครามด้วย 

อยา่งไรก็ตาม จากโบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้องกบัเหวชัระท่ีพบเป็นจํานวนมากในสมยั 
บายนท่ีสร้างขึน้ด้วยความประณีต สวยงาม และบางครัง้มีขนาดท่ีใหญ่โตเกินจริง รวมถึงรูป       
เหวชัระท่ีสลกัอยูบ่นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบพิธีกรรมของตนัตระ เช่น สงัข์สําริด ทําให้เรา
ทราบวา่คงมีการประกอบพิธีกรรมตนัตระและการประกอบพิธีบชูาเหวชัระขึน้ในราชสํานกัของพระ
เจ้าชยัวรมนัท่ี 7 แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสําคญัของเหวชัระท่ีมีต่อราชสํานกักมัพชูาใน
ช่วงเวลาดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี  

สําหรับในดนิแดนไทย ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ได้แพร่ขยาย 
อิทธิพลมายงับริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคกลาง ดงัจะเห็นได้จาก
หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีมีความเก่ียวข้องกบัอาณาจกัรกมัพชูา รวมถึงได้พบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง
กับเหวัชระด้วยเช่นกัน ซึ่งประติมากรรมเหวัชระศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทยมีความ
คล้ายคลงึกบัประติมากรรมศิลปะเขมรสมยับายนอย่างมาก อาจเป็นโบราณวตัถท่ีุนําเข้ามาจาก
การติดต่อกบัอาณาจกัรเขมรโดยตรง หรืออาจทําขึน้ในดินแดนไทยโดยช่างท้องถ่ินเพ่ือเลียนแบบ
ของต้นแบบ  

ถึงแม้วา่ในจารึกปราสาทพระขรรค์ จะระบถุึงดนิแดนตา่งๆ ท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ทรง 
ส่งพระชยัพุทธมหานาถไปประดิษฐาน สนันิษฐานกันว่าตัง้อยู่ในบริเวณแถบภาคกลางและภาค
ตะวนัตกของประเทศไทยในปัจจุบนั ซึ่งได้พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงถึงความแพร่หลาย
ของนิกายวชัรยานและอิทธิพลของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 เป็นจํานวนมาก แต่กลบัไม่พบถึงความ
แพร่หลายของประติมากรรมเหวชัระในบริเวณดงักล่าวเลย จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสงัเกตเก่ียวกบัการพบ
ประติมากรรมและโบราณวตัถุเหวัชระในประเทศไทย เพราะสาเหตุใดจึงพบแพร่หลายในภาค

                                                            
18

 D.L. Snellgrove, Hevajra Tantra : A Critical Study (London Oxford  
University New York Toronto, 1959), 51–52. 
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ตะวนัออกเฉียงเหนือมากกว่า ทัง้ท่ีอิทธิพลของเขมรในช่วงเวลานัน้แพร่หลายออกไปถึงดินแดน
ภาคตะวนัออกและภาคกลางแถบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยา เม่ือพิจารณาโบราณวตัถุท่ีเก่ียวข้องอาจ
สนันิษฐานได้ว่า โบราณวตัถเุหวชัระท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้ อาจมีความสอดคล้อง
และสมัพนัธ์กนักบัการนบัถือพทุธศาสนานิกายวชัรยานในบริเวณนี ้เน่ืองจากได้พบเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบันิกายตนัตระและนิกายวชัรยานเป็นจํานวนมากท่ีหล่อด้วยสําริด 
เช่น วชัระ สงัข์ กระดิ่งหรือกระพรวนท่ีมีด้ามหรือยอดเป็นวชัระ ท่ีพบในเขตจงัหวดันครราชสีมา 
ปราสาทหินพนมวนั ปราสาทหินพิมายและในเขตจงัหวดัปราจีนบรีุ19 ซึง่ในประเทศกมัพชูาเองก็ได้
พบเคร่ืองมือลกัษณะนีเ้ช่นกนั 

สอดคล้องกบัการพบสงัข์สําริดท่ีด้านหน้าสลกัเป็นรูปเหวชัระมณฑล บริเวณภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากหลักฐานดังกล่าวนีทํ้าให้สันนิษฐานได้ว่า บ้านเมืองในบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีการนบัถือนิกายวชัรยานอย่างแพร่หลายและคงมีการประกอบพิธีกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับนิกายนีเ้กิดขึน้ อีกทัง้คงมีการติดต่อสมัพนัธ์กนัระหว่างบ้านเมืองในอาณาจกัรเขมร
สมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 โดยเฉพาะเมืองพิมายท่ีเป็นดินแดนท่ีมีการนบัถือนิกายมหายานมาแต่
เดิม และคงมีความสมัพนัธ์กับอาณาจักรเขมรท่ีเมืองพระนครอยู่เป็นระยะ เม่ือถึงสมยัพระเจ้า
ชยัวรมนัท่ี 7 นิกายมหายานโดยเฉพาะวชัรยานเจริญรุ่งเรืองขึน้ การแพร่ขยายอิทธิพลมายงับริเวณ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ถือว่าอยู่ในฐานะเมืองๆ หนึ่งในราชอาณาจกัร20 
จงึมีการยอมรับความเช่ือในเร่ืองการนบัถือนิกายวชัรยานและเทพ เทพีในนิกายนีไ้ด้ไมย่ากนกั 

และจากการพบประตมิากรรมลอยตวัของโยคนีิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น พบ 
ท่ีคลงัเงินปราสาทหินพิมาย พบท่ีจงัหวดันครราชสีมา พบท่ีจงัหวดัขอนแก่น และท่ีจดัแสดงอยู่ท่ี
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ภาพท่ี 140) โดยเป็นประติมากรรมโยคินีในลกัษณะปรากฏ

                                                            
19 ประสงค์ ชาวนาไร่, “การศกึษาประตมิากรรมเคร่ืองใช้สําริดในศลิปะเขมรใน 

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2529), 25. 

20 ตามท่ีได้ระบไุว้ในจารึกปราสาทตาพรหมวา่ “พระองค์ได้ทรงสถาปนาอโรคยศาล 
จํานวน 102 แห่งในทุกๆ วิษัย (จังหวดั) ...”  จากหลกัฐานดงักล่าวนี ้จึงทําให้ทราบว่า พระเจ้า
ชยัวรมนัท่ี 7 ทรงถือว่าบ้านเมืองในบริเวณตะวนัออกเฉียงเหนือคือจงัหวดัๆ หนึ่ง ในการปกครอง
ของพระองค์ ใน รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู, “อโรคยศาล : ความรู้ทัว่ไปและข้อสงัเกตเบือ้งต้น,” เมือง
โบราณ ปีท่ี 30, ฉบบัท่ี 3 (ก.ค –ก.ย. 2547): 34. 
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บทที่ 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
เหวชัระถือวา่เป็นเทพสําคญัองค์หนึง่ในกลุม่ยิดมั มีหน้าท่ีปกป้องพทุธศาสนาและ 

ปราบภตูิผีร้ายต่างๆ ไม่ให้ทําอนัตรายมนุษย์ ถือกําเนิดขึน้มาจากพระอกัโษภยะ ซึ่งในคมัภีร์นิษ
ปันนโยคาวลีกล่าวว่า เทพช่ือเหรุกะถ้าปรากฏพร้อมศกัติหรืออยู่ในท่ากอดรัดกบัศกัติ (ยบัยมั) จะ
ก่อให้เกิดนามของเหวชัระขึน้ เหวชัระมีลกัษณะทางประติมานวิทยาทัว่ไป คือ มี 8 เศียร ทกุเศียรมี 
3 เนตร มีทัง้หมดกร 16 กร ถือถ้วยหวักะโหลก ถ้วยด้านขวาบรรจสุตัว์โลกและถ้วยด้านซ้ายบรรจุ
เทพแห่งแผ่นดินท่ีสําคญั เหวชัระมี 2 บาทเหยียบอยู่บนมารทัง้ 4 หรือบนซากศพในท่าอรรธปรยงั
กะ การปรากฏกายของเหวชัระมี 3 แบบ คือ ปรากฏกายเด่ียว ปรากฏกายร่วมกบัศกัติในท่ากอด
รัด และปรากฏกายพร้อมฑากิณีหรือโยคินีทัง้ 8 ตนในรูปของมณฑล รูปแบบของเหวชัระแบ่งได้
เป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบกปาละธร (Kapaladhara) ถือถ้วยกะโหลก และรูปแบบศาสตราธร 
(Shastradhara) ถืออาวธุ ซึง่รูปแบบกปาละธรจะเป็นท่ีนิยมมากกวา่ 

ในประเทศอินเดีย ซึง่เป็นต้นกําเนิดพทุธศาสนานิกายวชัรยานและต้นกําเนิดของการ 
สร้างรูปเคารพเหวัชระนัน้ จากการศึกษาพบว่าคติความเช่ือเร่ืองการนับถือเหวัชระในประเทศ
อินเดีย เร่ิมปรากฏขึน้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13 สมยัราชวงศ์ปาละ ซึ่งเป็นช่วงท่ีนิกายวชัรยาน
เจริญรุ่งเรืองอยู่ในบริเวณแคว้นเบงกอลและพิหารของประเทศอินเดีย ปรากฎอยู่ในคมัภีร์เหวชัระ
ตันตระ ซึ่งเขียนขึน้เป็นภาษาสันสกฤต ระบุถึงการฝึกอนุตตระโยคะของนิกายวัชรยาน และ
เร่ืองราวรวมถึงลกัษณะทางประตมิานวิทยาของเหวชัระ 

ประตมิากรรมเหวชัระในศลิปะอินเดียถกูสร้างขึน้ตามคมัภีร์ในนิกายวชัรยาน คือ  
เหวัชระตันตระ คัมภีร์นิษปันนโยคาวลี และคัมภีร์สาธนมาลา   แต่จากการศึกษาพบว่า
ประติมากรรมเหวชัระนิยมสร้างขึน้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16-18 สว่นมากสร้างขึน้ด้วยหิน รูปแบบ
ท่ีนิยมสร้างคือกอดรัดกับศกัติ และมกัสร้างขึน้ในรูปแบบกปาละธรคือถือถ้วยกะโหลกมากท่ีสดุ 
และยงัไมพ่บวา่มีการสร้างในรูปแบบศาสตราธร นิยมสร้างเป็นประติมากรรมลอยตวัขนาดไม่ใหญ่
นกั มีบางชิน้ท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น มณฑลรูปดอกบวัทําจากสําริด ซึง่ลกัษณะนีพ้บว่านิยมสร้าง
กบัเทพองค์อ่ืนในนิกายวชัรยานเช่นกัน  และรูปแบบนีย้งัได้ส่งอิทธิพลให้ประเทศอ่ืนๆ ใกล้เคียง 
เช่น เนปาล จีน  
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ประตมิากรรมเหวชัระในศลิปะอินเดียพบไมม่ากนกั เม่ือเทียบกบัประตมิากรรมเทพ 
องค์อ่ืนๆ ในนิกายวชัรยาน อาจสนันิษฐานได้ว่าไม่เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย แต่อย่างน้อยก็เป็นท่ีรู้จกั
และนบัถือของคนอินเดียในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16-18 เม่ือสิน้สดุราชวงศ์ปาละแล้ว ประติมากรรม
เหวชัระไม่เป็นท่ีนิยมสร้างเท่าท่ีควร แต่กลบัไปนิยมแพร่หลายอย่างมากในประเทศใกล้เคียง คือ 
ประเทศเนปาลและประเทศทิเบตแทน  

หลงัจากช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 เม่ือกองทพัมสุลมิบกุรุกอินเดีย ทําให้ความเช่ือใน 
พุทธศาสนานิกายวัชรยานได้สูญหายไป แต่กลับไปแพร่หลายยังประเทศใกล้เคียงแทน จาก
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ นิกายวชัรยานได้เผยแพร่มายงัประเทศเนปาลตัง้แตช่่วงพทุธศตวรรษ
ท่ี 151 และเป็นท่ีนิยมนบัถือกนัอย่างแพร่หลาย รูปแบบของประติมากรรมเหวชัระในศิลปะเนปาล
พบว่ามีความหลากหลายมากกว่าศิลปะอินเดีย มีการสร้างเป็นประติมากรรมลอยตวั สว่นมากทํา
จากโลหะและทองแดง ซึ่งต่างจากในอินเดียท่ีนิยมสร้างจากหิน นอกจากนีย้ังพบเป็นภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัและภาพวาดบนแผ่นผ้าทําเป็นรูปมณฑล รูปแบบของเหวชัระท่ีนิยมสร้างคือท่า
กอดรัดกบัศกัต ิ 

ประตมิากรรมเหวชัระในศลิปะเนปาลนิยมสร้างในรูปแบบ 8 เศียร 16 กร   กรมี 
ลกัษณะกระจายออกไปทัง้ 2 ข้างคล้ายรูปพดั ซึง่เป็นการจดัวางตามความเป็นจริงตา่งจากศิลปะ
อินเดียท่ีมกัจะทําขึน้ตามข้อความในคมัภีร์ เหวชัระมี 2 บาทบาททัง้ 2 ข้างมีทัง้ท่ียืนเหยียบอยู่บน
ซากศพหรือบนมารทัง้ 4 ท่ีนอนหงาย และยืนเหยียบอยู่บนร่างมนษุย์ท่ีนอนคว่ําแหงนหน้าขึน้มอง 
รูปเคารพบางชิน้ท่ีพบในศิลปะเนปาลยงัได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียโดยตรง เช่น มณฑล
โลหะรูปดอกบัว ท่ีนิยมสร้างขึน้โดยมักมีความเก่ียวข้องกับเทพในนิกายวัชรยาน อายุของ
ประตมิากรรมเหวชัระมีตัง้แตช่่วงอายพุทุธศตวรรษท่ี 16-25 จะสงัเกตได้ว่าถึงแม้ความนิยมในการ
นบัถือพทุธศาสนานิกายวชัรยานในประเทศอินเดียจะสิน้สดุลงตัง้แตช่่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 แตใ่น
ประเทศเนปาลยงัคงมีการนบัถือต่อเน่ืองมาจนถึงช่วงหลงั เห็นได้จากรูปเคารพบางชิน้ท่ียงัคงมี
อายถุึงช่วงพทุธศตวรรษท่ี 25 ซึง่ภาพวาดแบบทงัก้านิยมทําในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 23-25  

พทุธศาสนานิกายวชัรยานไมเ่พียงแพร่หลายอยูเ่ฉพาะในทวีปเอเชียใต้เท่านัน้ แต ่
ยงัได้รับความนิยมในทวีปเอเชียและเอเชียตะวนัออกด้วยเช่นกัน คือ ในประเทศทิเบต จีน และ
มองโกเลีย สําหรับในประเทศทิเบต หลกัคําสอนของเหวชัระและคมัภีร์เหวชัระตนัตระ เร่ิมปรากฏ 

                                                            
1 David Snellgrove, Indo–Tibetan Buddhism (Shambhala Publications,  

 Inc.Massachusetts, 1987), 377. 
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ขึน้ในนิกายสกัยะ (Sakya School) ซึง่ในนิกายเกยแูละนิกายสกัยะได้นําคมัภีร์เหวชัระตนัตระมา
ปรับใช้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 และได้ถูกแปลเป็นภาษาทิเบต สิ่งนีทํ้าให้คมัภีร์เหวชัระตนัตระ
กลายมาเป็นตําราพืน้ฐานและได้มีการฝึกปฏิบตัมิาอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงทกุวนันี ้2 เหวชัระเป็นท่ีนิยม
นบัถืออยา่งแพร่หลายในประเทศทิเบต รูปแบบท่ีนิยม คือ วาดรูปเหวชัระมณฑลและเหวชัระในท่า
ยบัยมักับศกัติลงบนแผ่นผ้าฝ้ายหรือผ้าขนสตัว์เนือ้หยาบท่ีเรียกว่า ผ้าทังก้า(Thangka/Tanga) 
ด้วยสีสันท่ีเด่นชัด เข้าใจว่าเพ่ือให้ภาพเกิดมีพลังและเกิดความศรัทธาแก่ผู้ ท่ีพบเห็น ส่วน
ประติมากรรมลอยตัวนิยมทําจากโลหะท่ีฝังด้วยหินมีค่าหรือลงรักปิดทอง ทําจากสําริดและ
ทองเหลือง นิยมทําในรูปของกอดรัดกบัศกัติเป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะท่ีนิยมสร้างคือ มี 8 เศียร 16 
กร 2 บาท ขนาดประติมากรรมมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั อายขุองประติมากรรมมีตัง้แตช่่วงอายพุทุธ
ศตวรรษท่ี 17–23 สว่นประเภทภาพวาดและภาพทงัก้านิยมสร้างในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20-23 และ
วาดขึน้ตามคัมภีร์วัชราวลี ปัจจุบันโบราณวัตถุส่วนใหญ่ถูกเก็บรักษาอยู่ ท่ีพิพิธภัณฑ์ใน
ตา่งประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และมีบางสว่นท่ียงัเก็บรักษาอยูท่ี่วดัในประเทศทิเบต  

สําหรับในประเทศจีน คําสอนของคมัภีร์เหวชัระตนัตระถกูแปลเป็นภาษาจีนตัง้แต ่
สมยัราชวงศ์ซง่เหนือ (พทุธศตวรรษท่ี 16-17) แตไ่ม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั ประติมากรรมเหวชัระพบได้
ไม่มากเม่ือเทียบกับประเทศเนปาลและประเทศทิเบต อาจเน่ืองจากว่าไม่เป็นท่ีนิยมนับถือ
แพร่หลายเท่าการนบัถือพระพทุธเจ้าและพระโพธิสตัว์ ประติมากรรมเหวชัระส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 23 มีทัง้ท่ีทําขึน้จากสําริดและวาดบนแผน่ผ้าฝ้ายหรือผ้าขนสตัว์เช่นเดียวกบั
ศิลปะทิเบต ท่ีน่าสนใจคือประติมากรรมลอยตวัเหวชัระมณฑลขนาดใหญ่ทําจากสําริด อยู่ในท่า
โอบกอดกบัศกัตหิรือยบัยมั มีจํานวนทัง้หมด 6 คู ่นัง่อยู่บนหลงัของสตัว์  ซึง่สนันิษฐานว่าสร้างขึน้
โดยพระเจ้ากุบไลข่าน3 ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 สมัยท่ีพระเจ้ากุบไลข่านขึน้ครองราชย์ปกครอง
ประเทศจีน  
 

 

                                                            
2 John C. Huntington and Dina Bangdel, The circle of bliss : Buddhist  

meditational art (Chicago : Serindia Publications;  Columbus : Columbus Museum of Art,  
c2003), 454 - 455. 

3 Peter D. Sharrock,”Hevajra at Bantéay Chmàr, “The Journal of the  

Walters Art Museum 64/65” (issue year 2006/2007, published 2009): 54. 
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สว่นประเทศมองโกเลีย จากการท่ีได้รับอิทธิพลการนบัถือนิกายลามะจากประเทศ 
ทิเบต ทําให้เกิดความเช่ือในเร่ืองของเทพท่ีมีลกัษณะดุร้ายและเทพผู้พิทักษ์หรือยิดมัในนิกาย
วชัรยาน สนันิษฐานว่าเหวชัระอาจเป็นท่ีรู้จกัอยู่บ้างแต่ไม่แพร่หลายมากนกั เน่ืองจากได้พบว่ามี
การเรียกช่ือเหวัชระเป็นภาษามองโกเลียว่า Kevajra และจากการศึกษาค้นคว้ายังไม่พบ
ประตมิากรรมเหวชัระในศลิปะมองโกเลียเลย 

ตอ่มาเม่ือพทุธศาสนานิกายมหายานเผยแพร่มายงับริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12-14 จากการติดตอ่กบัชาวอินเดียท่ีเดินทางเข้ามาค้าขาย อีกทัง้อาณาจกัร
หรือบ้านเมืองบางแห่งตัง้อยู่บนเส้นทางเดินเรือท่ีสําคญั ทําให้เป็นท่ีพกัของผู้จาริกแสวงบญุจากท่ี
ต่างๆ จึงทําให้บ้านเมืองบริเวณนีไ้ด้รับอิทธิพลการนบัถือพทุธศาสนานิกายมหายานมาจากชาว
อินเดียท่ีเดินทางเข้ามาอย่างต่อเน่ือง เห็นได้จากหลกัฐานทางโบราณคดีในเมืองโบราณต่างๆ ท่ี
ยงัคงหลงเหลือถึงปัจจบุนั  

ในประเทศอินโดนีเซีย พทุธศาสนานิกายวชัรยานได้แพร่ขยายอิทธิพลจากประเทศ 
อินเดียเข้ามาในราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 13 ภายใต้การอปุถมัภ์ของกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทรแห่ง
อาณาจกัรศรีวิชยั และเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก เห็นได้จากหลกัฐานทางโบราณคดี ทัง้จากจารึก 
ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้เน่ืองในนิกายวชัรยานท่ีเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย เช่น 
บุโรพทุโธ จนัทิเมนดตุ เป็นต้น ชาวอินโดนีเซียนิยมนบัถือพระอาทิพทุธ พระธยานิพุทธ และพระ
โพธิสตัว์อีกหลายองค์ รวมถึงเทพองค์อ่ืนๆ เช่น หยัครีพ ท้าวชมัภล และเหรุกะ สําหรับความเช่ือ
เก่ียวกบัเหวชัระในอินโดนีเซีย จากความเห็นของนกัวิชาการ เช่น  Moens ได้เสนอว่า ในสมยัของ
พระเจ้ากฤตนครแห่งราชวงศ์มชัฌปาหิต ได้เร่ิมมีการยอมรับนับถือลทัธิเหวชัระแล้ว โดยได้รับ
อิทธิพลมาจากพระเจ้ากบุไลข่าน เน่ืองจากพบว่าในคมัภีร์เหวชัระเษกประ กรียา ได้กลา่วถึงคําว่า 
สงัหยงักมหายานิกนั (Sang Hyang Kamahayanikan)4 ซึง่เป็นช่ือบทประพนัธ์ท่ีแตง่ขึน้ในนิกาย
มหายานโดยเฉพาะนิกายวชัรยานของชาวอินโดนีเซียโบราณ จากการปรากฏช่ือของบทประพนัธ์
ในคมัภีร์นี ้แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กนัระหวา่งอินเดียและชวา และเหวชัระน่าจะเป็นท่ีรู้จกักนั
ดีแล้วท่ีชวาในช่วงเวลาดงักลา่ว แตย่งัไมมี่ปรากฏหลกัฐานทางด้านประตมิากรรมท่ีชดัเจน 
 

                                                            
4 M.Nihom, “The Identification and Original Site of a Cult Statue on East  

Java : The Jaka Dolog,” Journal of the American Oriental Society Vol.106, No.3 (Jul.–
Sep., 1986): 485. 
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จากการศกึษาพบวา่ในสมยัตอ่มา มีการปรากฏช่ือของเหวชัระอยูใ่นจารึกท่ีปครรรุยงุ  
(Pagaruyung) ทางตะวันตกของสุมาตรา ในจารึกกล่าวสรรเสริญพระเจ้าอนัคควรมัน 
(Ananggawarman) ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าอทิตยวรมนั และจบประโยคด้วยคําว่า Hewajra 
nityasmrti5 ถึงแม้จะมีการปรากฏช่ือของเหวชัระในหลกัฐานด้านจารึก แตจ่ากการศกึษาไม่พบว่า
มีการสร้างประติมากรรมเหวชัระในศิลปะอินโดนีเซีย แตพ่บว่ามีการสร้างประติมากรรมเหรุกะขึน้ 
ดร.นันทนา ชุติวงศ์ ได้ให้ความเห็นว่า การนับถือเหรุกะมีความสําคญัอยู่ในสุมาตราตอนเหนือ 
ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16-17 โดยได้อ้างอิงถึงการขดุค้นของ F.M. Schnitger ท่ีปาดงัลาวาสในปี 
พ.ศ.24786 ซึ่งได้พบประติมากรรมเหรุกะขนาดใหญ่ ทําจากหิน มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 
15-16 

จากหลกัฐานท่ีพบอาจทําให้สนันิษฐานได้วา่ เหรุกะได้รับการนบัถือท่ีแพร่หลายและ 
เป็นท่ีนิยมมากกวา่เหวชัระ เห็นได้จากการสร้างประตมิากรรมเหรุกะท่ีพบในศิลปะอินโดนีเซีย ตา่ง
จากประตมิากรรมเหวชัระท่ียงัไมมี่การค้นพบ แตจ่ากการท่ีเหวชัระถกูกลา่วถึงในจารึกอย่างน้อยก็
พอทําให้สนันิษฐานได้ว่า เหวชัระเป็นเทพท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมาตัง้แต่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 สมยั
พระเจ้ากฤตนครและคงมีการนบัถือกนัอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ต่อเน่ืองมาจนถึงพทุธศตวรรษท่ี 
19 สมยัพระเจ้าอนคัควรมนั ดงัท่ีปรากฏในจารึก ซึง่จากรูปแบบประตมิากรรมเหรุกะท่ีพบในศลิปะ
อินโดนีเซียสันนิษฐานได้ว่าอาจได้รับอิทธิพลการนับถือเหรุกะมาจากทางอินเดียในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 15-16 เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบประติมากรรมเหรุกะท่ีพบท่ีปาดังลาวาสกับ
ประตมิากรรมเหรุกะเหรุกะท่ีรัฐโอริสสา พบวา่มีลกัษณะท่ีคล้ายกนั ดงันัน้ จงึอาจได้รับอิทธิพลการ
นบัถือและรูปแบบการสร้างมาจากอินเดียโดยตรง 

ในประเทศเวียดนามหรืออาณาจกัรจามปา เร่ิมปรากฏการนบัถือพทุธศาสนานิกาย 
มหายานในสมยัของพระเจ้าภทัรวรมนั และตอ่มาในสมยัพระเจ้าอินทรวรมนัท่ี 2  เป็นช่วงท่ีมีการ
นบัถืออยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากพระองค์ทรงเล่ือมใสและให้การอปุถมัภ์พทุธศาสนานิกาย 
 

                                                            
5 Nathasah Reichle, Violence and Serenity Late Buddhist Sculpture  

From Indonesia (Honolulu : University of Hawai’I Press, c2007). 
6 Sharrock, “ Hevajra at Banteay Chmar,” The Journal of the Walters Art  

Museum 64/65 (issue year 2006/2007, published 2009). 
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มหายานท่ีแพร่หลายมาจากประเทศจีน ในช่วงคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 157  เน่ืองจากเป็น 
ประเทศท่ีอยู่ติดกบัอาณาจกัรจามปาทางด้านทิศเหนือต่อมาในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 สมยัพระ
เจ้าวิทยนนัทนะ (Vidyànandana) ได้พบโบราณสถานท่ีสร้างขึน้เพ่ือถวายแก่เหรุกะ เป็นการเฉลิม
ฉลองท่ีพระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 ทรงได้รับชัยชนะและยึดครองอาณาจักรจามปาได้ในปี พ.ศ.1737 
สําหรับความเช่ือเร่ืองเหรุกะท่ีพบในจามปานัน้ สันนิษฐานว่าอาจได้รับอิทธิพลมาจากชวา 
เน่ืองจากในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13-14 มีการแพร่กระจายของพุทธศาสนานิกายมหายานใน      
จามปาและได้พบกลุ่มของรูปเคารพสําริดทางตอนใต้ของจามปาท่ีสมัพนัธ์กบัประติมากรรมพระ
โพธิสตัว์ท่ีมีรูปแบบศรีวิชยั8 แตอ่ย่างไรก็ตาม Peter D.Sharrock ได้เสนอว่าการนบัถือเหรุกะของ
อาณาจกัรจามปาได้รับมาจากอาณาจกัรเขมรมากกว่า เน่ืองจากการนบัถือเหรุกะไม่มีปรากฏก่อน
หน้านีใ้นอาณาจกัรจามปา อีกทัง้พระเจ้าวิทยนนัทนะได้เคยใช้ชีวิตวยัหนุ่มของพระองค์อยู่ท่ีราช
สํานกัเขมร ก็อาจนํารูปแบบการนบัถือเหรุกะจากราชสํานกัเขมรเข้ามาเผยแพร่ยงัอาณาจกัรจาม
ปาก็เป็นได้ เม่ือพิจารณาจากหลกัฐานประติมากรรมท่ีพบในศิลปะเขมรสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 
แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการนับถือเหรุกะเป็นเทพสําคัญในราชสํานักเขมรเลย จึงอาจเป็นไปได้ว่า
อาณาจกัรจามปารับอิทธิพลมาจากทางชวามากกวา่ 

สําหรับความเช่ือเร่ืองเหวชัระในอาณาจกัรจามปานัน้ จากการศกึษาไมป่รากฏวา่มี 
การนบัถือและไม่มีการสร้างรูปเคารพขึน้ ถ้าเราพิจารณาตามความเห็นของนกัวิชาการท่ีเสนอว่า
อาณาจกัรจามปาได้รับอิทธิพลทางพทุธศาสนานิกายมหายานมาจากชวา ดงันัน้จึงเป็นไปได้ว่า
การท่ีไม่มีการนบัถือและนิยมแพร่หลายของเหวชัระในจามปา อาจเน่ืองจากชวาไม่มีการนบัถือ    
เหวชัระท่ีแพร่หลายเช่นกนั ถึงแม้ในเอกสารทางประวตัิศาสตร์จะระบวุ่าพระเจ้าวิทยนนัทนะเคย
ไปอยู่ในราชสํานกัเขมรตัง้แต่ยงัเด็กและคุ้นเคยกบัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 มาก่อน แต่อิทธิพลของ
การนบัถือเหวชัระท่ีเจริญรุ่งเรืองอยู่ในอาณาจกัรเขมรในช่วงเวลาดงักล่าว กลบัไม่มีอิทธิพลต่อ
อาณาจกัรจามปาแตอ่ยา่งใด   
 

 

                                                            
7 เชษฐ์ ตงิสญัชลี, ประวัตศิาสตร์ศิลปะอนิเดยีและเอเชียตะวันออกเฉียง 

ใต้ รูปแบบ พัฒนาการ ความหมาย (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์มิวเซียมเพลส, 2558), 322. 
8 David G.Marr, A.C. Milner, “Southeast  Asia in the 9th to 14th Centuries,”  

Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society Vol.62, No. 1 (1989). 
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ในอาณาจกัรกมัพชูาโบราณปรากฏหลกัฐานการนบัถือพทุธศาสนานิกายวชัรยานมา 
ตัง้แต่ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 6 สมยัฟูนนั แต่ปรากฏหลกัฐานเด่นชดัมากขึน้ในสมยัเมืองพระนคร ใน
สมยัพระเจ้าราเชนทรวรมนัท่ี 2 (พ.ศ.1487-1511) ความเช่ือในนิกายวชัรยานก็ได้ปรากฏขึน้ใน
สมยันีเ้ช่นกนั พทุธศาสนานิกายวชัรยานได้รับการนบัถืออย่างเด่นชดัและเจริญสงูสดุในสมยัของ
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีได้กลายมาเป็นศาสนาประจําอาณาจกัรแทนท่ีศาสนาพราหมณ์ท่ีมีมาแต่
เดิม รวมถึงความเช่ือเก่ียวกบัเหวชัระก็ได้แพร่หลายในช่วงเวลานี ้จากการศึกษาพบว่าความเช่ือ
เก่ียวกับเหวัชระได้เร่ิมปรากฏหลักฐานในอาณาจักรเขมรมาตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15
สนันิษฐานว่าในช่วงต้นมีช่ือเรียกว่าพระวชัรินทร์ เน่ืองจากช่ือนีไ้ด้ปรากฏอยู่ในจารึกกมัพชูาเพียง
ไม่ก่ีหลกัเท่านัน้ และได้พบภาพสลกัพระวชัรินทร์บนเจดีย์ขนาดเล็กตรงกบัช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 
รูปแบบศิลปะแบบคลงัหรือเกลียง9 ซึ่งประติมากรรมพระวชัรินทร์ท่ีพบในช่วงเวลาดงักล่าวพบได้
น้อยและไมส่อดคล้องกบัในจารึกท่ีระบวุา่มีการสร้างรูปพระวชัรินทร์ขึน้เป็นจํานวนเกือบ 10 องค์  
ซึง่สนันิษฐานว่าคําว่าวชัรินทร์อาจเป็นช่ือเรียกของเทพโดยทัว่ไปท่ีถือวชัระเป็นอาวธุ หรืออาจเป็น
ช่ือเรียกอีกช่ือหนึง่ของวชัรปาณี ตามท่ีผู้วิจยัได้สนันิษฐานมากกวา่จะหมายถึงเหวชัระโดยตรง 

จากหลกัฐานพบประตมิากรรมเหวชัระนิยมสร้างขึน้ในช่วงปลายสมยันครวดัเป็น 
ต้นมาและนิยมสร้างมากท่ีสดุในสมยับายน สมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 รูปแบบของประติมากรรม 
เหวชัระมีหลายประเภทและมีความหลากหลายมากขึน้ ประกอบด้วยประติมากรรมลอยตวัมีทัง้
ขนาดใหญ่ ขนาดปกติ รวมถึงขนาดเล็ก ประติมากรรมนูนสงู ประติมากรรมนูนต่ํา แม่พิมพ์ สงัข์
สําริด และประภามณฑล สําหรับประติมากรรมลอยตวัท่ีทําจากสําริด ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหล่อ
โดยแยกเป็นชิน้ๆ ด้วยวิธี lost wax คือ ใช้โลหะเข้าแทนท่ีขีผ้ึง้และนํามาประกอบเข้าด้วยกนัใน
ภายหลงั  

รูปแบบท่ีนิยมสร้างคือปรากฏกายเด่ียว ไมมี่การกอดรัดกบัศกัต ิตา่งจากในศลิปะ 
อินเดีย เนปาล ทิเบต และจีน  ลักษณะเช่นนีอ้าจแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรกัมพูชาไม่ได้นิยม
พธีิกรรมตนัตระแบบอินเดีย ดงันัน้ จงึไมนํ่ารูปแบบดงักลา่วมาใช้ อีกทัง้ไมนิ่ยมสร้างประติมากรรม
ท่ีแสดงออกถึงความรุนแรงรวมถึงเร่ืองเพศ และมกัท่ีจะหลีกเล่ียงการสร้างประติมากรรมท่ีแปลก
ประหลาดหรือมีท่าทางท่ีน่ากลวั นอกจากนีก็้นิยมสร้างในรูปของเหวชัระมณฑลท่ีมีโยคินี 8 ตน
ล้อมรอบ 

                                                            
9 Helen Ibbitson and Thierry,editors, Sculpture of Angkor and ancient  

Cambodia : millennium of glory (Washington : Nation Gallery of Art, c1997), 242-244. 
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ประตมิากรรมลอยตวัสว่นใหญ่ทําขึน้จากสําริด คอ่นข้างมีความงดงามประณีต มี 
รายละเอียดท่ีชดัเจน รองลงมานิยมทําขึน้จากหินและงาช้าง รูปแบบเหวชัระท่ีนิยมสร้าง มี 8 เศียร 
บางครัง้มีเนตรท่ี 3 ปรากฏ นิยมทรงเคร่ืองทรง ได้แก่ กุณฑล กรองศอ พาหุรัด ทองกร และทอง
บาท สว่นมากสร้างขึน้ในรูปแบบกปาละธรคือถือถ้วยกะโหลกทัง้ 16 กร และพบบ้างว่ามีการสร้าง
ขึน้ในรูปแบบศาสตราธรคือถืออาวธุ สําหรับรูปแบบกปาละธรภายในถ้วยกะโหลกจะบรรจสุตัว์โลก
และเทพแห่งแผน่ดนิตามท่ีระบไุว้ในคมัภีร์เหวชัระตนัตระเช่นเดียวกบัในศลิปะอินเดีย  แตส่ว่นมาก
มกัทําไมช่ดัเจนหรือหลดุหายไป แตส่ิ่งท่ีแตกตา่งจากในศิลปะอินเดีย คือ ประติมากรรมเหวชัระใน
ศิลปะเขมรในกรขวาไม่ได้ถือถ้วยกะโหลกท่ีภายในบรรจุอูฐ  เ น่ืองจากสัตว์ท่ีปรากฏใน
ประตมิากรรมไม่มีโหนกหรือปุ่ ม แตไ่ด้ถกูเปล่ียนเป็นสตัว์ท้องถ่ินแทน เน่ืองจากอฐูไม่เป็นท่ีรู้จกักนั
ในอาณาจกัรกมัพชูา10 เหวชัระแต่งกายโดยสวมผ้านุ่งสมพตแบบเขมร จํานวนบาทมี 2 บาทแต่มี
บ้างท่ีพบว่ามี 4 บาท บาทซ้ายมกัเหยียบอยู่บนซากศพและบาทขวายกขึน้มาในท่าอรรธปรยงักะ
หรือท่าเต้นรํา บางครัง้สร้างขึน้ในท่าทางยืนตรงปกต ิไมเ่ต้นรํา 

ประตมิากรรมเหวชัระในศลิปะเขมรเหลา่นี ้มีลกัษณะท่ีโดดเดน่ งดงาม และหลอ่ขึน้ 
อย่างประณีต แสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน บางชิน้มีลกัษณะท่ีใหญ่โตเกินจริง ซึ่งลกัษณะ
เช่นนีพ้บได้ไม่มากนกัในศิลปะเขมร และยงัได้พบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบพิธีในนิกายตนัตระ
หลงเหลืออยู่ เช่น สงัข์ ระฆงั และวชัระ โดยเฉพาะสงัข์ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในพิธีกรรมเก่ียวกับ   
เหวชัระ สงัข์ส่วนมากท่ีพบยงัได้สลกัด้านหน้าเป็นรูปเหวชัระด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นได้ว่า
ประตมิากรรมเหวชัระในรูปแบบตา่งๆ คงมีบทบาทและความสําคญัตอ่ราชสํานกัไม่มากก็น้อย อีก
ทัง้ยงัสนันิษฐานได้ว่าคงมีการทําขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์สําหรับใช้ในพิธีกรรมตนัตระในราชสํานกั
เป็นหลกั   

สําหรับในประเทศไทยความเช่ือในพทุธศาสนานิกายมหายานได้ปรากฏหลกัฐาน 
ตัง้แต่ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นมาและเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
เน่ืองจากได้พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีมีความเก่ียวข้องเป็นจํานวนมากตัง้แต่ในสมยัทวารวดี 
สมยัศรีวิชยั มาจนถึงสมยัร่วมแบบเขมรในประเทศไทย ซึง่ได้รับอิทธิพลความเช่ือเร่ืองพทุธศาสนา
นิกายวชัรยานมาจากอาณาจักรเขมรโบราณ ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 ส่งผลให้มีการสร้างรูป
เคารพในนิกายวชัรยานขึน้อยา่งแพร่หลาย  

                                                            

  10 Emma C. Bunker, Douglas A.J. Latchford, Adoration and glory : the golden 

age of Khmer art (Chicago, IL : Art Media Resources, c2004), 401. 
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ในสมยัร่วมแบบเขมรในประเทศไทย เป็นสมยัท่ีมีการตดิตอ่ความสมัพนัธ์และได้รับ 
อิทธิพลมาจากอาณาจกัรกมัพชูา แต่จากหลกัฐานด้านจารึกแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความ
เก่ียวข้องกับอาณาจักรกัมพูชาโบราณมาตัง้แต่สมัยก่อนเมืองพระนครแล้ว พุทธศาสนานิกาย
มหายานได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตัง้แต่ในช่วง
พทุธศตวรรษท่ี 13-14 เป็นต้นมา เน่ืองจากได้พบโบราณวตัถท่ีุสร้างขึน้เน่ืองในพทุธศาสนานิกาย
มหายานในบริเวณดงักลา่วจํานวนหลายชิน้ด้วยกนั เช่น ประติมากรรมและเศียรของพระโพธิสตัว์
สําริดในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย 

ประตมิากรรมเหวชัระในศลิปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย พบวา่มีหลายรูปแบบทัง้ 
ประติมากรรมลอยตัว แม่พิมพ์/พระพิมพ์ สังข์สําริด คันฉ่องสําริด และประภามณฑล ซึ่งมีทัง้
รูปแบบท่ีเหมือนกนักบัศิลปะเขมรและรูปแบบท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากบางชิน้เป็นประติมากรรมท่ี
นํามาจากกมัพชูาโดยตรงและบางชิน้อาจทําขึน้ในดินแดนไทยเองโดยอาจใช้ต้นแบบจากกมัพชูา 
เช่น แมพ่ิมพ์ 

จากการศกึษาคตคิวามเช่ือและรูปแบบเหวชัระในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ทําให้ 
ทราบถึงต้นกําเนิดของคตกิารนบัถือเหวชัระท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกในอินเดีย ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13 สมยั
ราชวงศ์ปาละ และส่งอิทธิพลมายังประเทศใกล้เคียง คือ ประเทศเนปาล ประเทศทิเบต และ
ประเทศจีน ซึ่งประเทศเหล่านีไ้ด้ยอมรับนับถือและมีการสร้างประติมากรรมท่ีเก่ียวข้องขึน้เป็น
จํานวนมาก อีกทัง้เป็นรูปแบบศิลปะท่ีมีความหลากหลายมากกว่า แม้ว่าการนับถือเหวัชระใน
ประเทศอินเดียจะมีความนิยมนบัถือน้อยลงตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 แต่ในส่วนของประเทศ
ใกล้เคียงท่ีได้รับอิทธิพล ก็ยังคงมีการนิยมนับถือต่อเน่ืองมาจนถึงช่วงหลงั เน่ืองจากอายุของ
ประตมิากรรมเหวชัระท่ีพบมีอายอุยูใ่นช่วงหลงัจากนัน้ สิ่งเหลา่นีแ้สดงให้เห็นถึงอิทธิพลของนิกาย
วัชรยานว่ามีความสําคัญและเจริญรุ่งเรืองอย่างแพร่หลายมาตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 ใน
บริเวณดงักลา่ว 

เม่ือประเทศอินเดียได้มีการตดิตอ่ค้าขายกบัทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อิทธิพลของ 
นิกายวชัรยานก็ได้แพร่หลายมายงับริเวณนีเ้ช่นกนั สําหรับในประเทศไทยคติความเช่ือในการนบั
ถือเหวชัระเร่ิมปรากฏอยา่งเดน่ชดัในสมยัร่วมแบบเขมรในประเทศไทย เน่ืองจากการติดตอ่กบัทาง
อาณาจกัรกมัพชูาโบราณ ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 นอกจากนีย้งัแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ท่ี
ใกล้ชิดกนัระหว่างเขมรและไทยในช่วงเวลาดงักลา่ว รวมถึงการติดตอ่สมัพนัธ์และการแลกเปล่ียน
กันในเร่ืองของความเช่ือ ศาสนา รวมถึงรูปแบบศิลปะระหว่างอาณาจักรกัมพูชาโบราณและ
ดนิแดนประเทศไทยในปัจจบุนั  
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จากการศกึษาในครัง้นี ้ยงัมีประเดน็อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจในการศกึษาเพิ่มเตมิอีกหลาย 
ประการเก่ียวกับความเช่ือเร่ืองเหวัชระในอาณาจักรกัมพูชารวมถึงเร่ืองของรูปแบบพระพิมพ์       
เหวชัระท่ีปรากฏในศิลปะเขมรและในศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย อีกทัง้เร่ืองของความเช่ือ
เก่ียวกับการนบัถือเหรุกะในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามก็เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจท่ี
ควรจะได้รับการศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไป 
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การขุดค้นจากเมืองปหรรปุระ  
ประเทศบังคลาเทศ 

พิพิธภัณฑ์กัลกัตตา ประเทศอินเดีย พุทธศตวรรษที่ 17/ 
ศิลปะปาละ 

 
3. ประติมากรรมลอยตัว 

 

พบทีโ่ควินคันช์  (Govindaganj)  
ในเขตไคพันธะ (Gaibandha)  
ทางเหนือของประเทศบังคลาเทศ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บังคลาเทศ 
(Bangladesh National Museum) 

พุทธศตวรรษที่ 16-17/ 
ศิลปะปาละ 

 
4. ประติมากรรมลอยตัว 

 

 
 

- 

พิพิธภัณฑ์เนวาร์ก (Newark)  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 17 / 
ศิลปะปาละ 

 
 
 

ตารางที่ 10 ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะอินเดีย 

 



 
ล าดับ 
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

5. ประติมากรรมลอยตัว 
 

 
- 

พิพิธภัณฑ์ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา พุทธศตวรรษที่ 17/ 
ศิลปะปาละ 

 
- 
 

 

6. ประติมากรรมลอยตัว 
 

การขุดค้นโดยภาควิชา
ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ 
มหาวิทยาลัยซาการ์ (Sagar) 
 

พิพิธภัณฑ์ Hari Singh Gour  
- 

 
 

- 

7. ภาพวาด อินเดียตะวันออก  
 

- 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะปาละ 

 
- 
 
 

8. มณฑลเหวัชระรูปดอกบัว  
 
- 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะรูบ้ิน   
(Rubin Museum of Art) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 17/ 
ศิลปะปาละ 

 



 
ล าดับ
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

1. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 

วัด Yang – tsher เมืองโดลโป 
(Dolpo) ประเทศเนปาล 

วัด Yang – tsher เมืองโดลโป 
(Dolpo) ประเทศเนปาล 

 
- 

 
2. ประติมากรรมลอยตัว  

 
- 

พิพิธภัณฑ์ The Museum of 
Fine Arts,Houston (MFAH) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 16 

 
3. ประติมากรรมลอยตัว  

 
- 

พิพิธภัณฑ์ The Art Institute of 
Chicago สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 17 

 
4. ประติมากรรมลอยตัว  

 

- 

จัดแสดงอยู่ที่ Asia House 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 17-18  

 
 

ตารางที่ 11 ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะเนปาล 



 

ล าดับ 

ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

5. ประติมากรรมลอยตัว สมบัติของ Shelly and Donald 
Rubin 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะรูบ้ิน 
(Rubin Museum of Art) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
- 

 
 

6. ประติมากรรมลอยตัว  
 
 

- 

พิพิธภัณฑ์ปาทัน 
(Patan Museum) 
ประเทศเนปาล 

พุทธศตวรรษที่ 22 

 
 

7. ภาพวาดมณฑลเหวัชระ  
 

- 

พิพิธภัณฑ์ Museum of Fine 
Arts Boston (MFA)    
สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 15 

 
 
 



 

 

ล าดับ 

ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

8. ภาพวาดเหวัชระ  
 
 

- 

พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล (Private 
Collection) ประเทศเนปาล 

พุทธศตวรรษที่ 23 

 
9. ภาพวาดเหวัชระ พบในเขตโซโล คัมบู (Solu 

Khumbu) ประเทศเนปาล 
พิพิธภัณฑ์บริติช มิวเซียม   
(British Museum) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 25 

 
10. มณฑลเหวัชระรูปดอกบัว  

 
 
- 

 

จัดแสดงอยู่ที่ Asia House 
Gallery ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 16 –17 

 

 



 
ล าดับ
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

1. ประติมากรรมลอยตัว 
 

 
 
- 

พิพิธภัณฑ์ลอสแองเจลลิส 
(Los Angeles County Museum 
of Art) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 17 หรือ
ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 18 

 

 
2. ประติมากรรมลอยตัว 

 
 
 
- 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะรูบ้ิน 
(Rubin Museum of  Art)   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 19 

 
3. ประติมากรรมลอยตัว 

 
 
 
- 

พิพิธภัณฑ์กีเม่ต ์(The Guimet 
Museum (Musée national des  
arts asiatique) ประเทศฝรั่งเศส 

พุทธศตวรรษที่ 21  

 
 
 
 
 

ตารางที่ 12 ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะทิเบต 



 
ล าดับ 
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 

ภาพโบราณวัตถ ุ

4. ประติมากรรมลอยตัว 
 

 
 
- 

พิพิธภัณฑ์ The Cleveland 
Museum of Art ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 22 

 
 

5. ประติมากรรมลอยตัว 
 

 
 
- 

พิพิธภัณฑ์บริติช มิวเซียม 
(The British Museum) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 

พุทธศตวรรษที่ 22 

 
 

6. ภาพวาดบนผ้า (ทังก้า) ท าข้ึนในนิกายงอร์ (Ngor) ในเขต 
Tsang ประเทศทิเบตตอนกลาง 

พิพิธภัณฑ์ Philadelphia 
Museum of Art  ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 19-20  
 

 

 
 

 



 
ล าดับ 
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 

ภาพโบราณวัตถ ุ

7. ภาพวาดบนผ้า (ทังก้า) นาซิลและอลิซ ฮีรามาเน็ค  
คอลเลคชั่น (The Nasil and 
Alice Heeramaneck 
Collection) 

พิพิธภัณฑ์ลอสแองเจลลิส (Los 
Angeles County Museum of  
Art) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 20 

 
 

8. ภาพวาดบนผ้า (ทังก้า)  
 
- 

พิพิธภัณฑ์ The Cleveland 
Museum of Art ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 20 
 

 
 

9. ภาพวาดบนผ้า (ทังก้า) สมบัติของ Shelly and Donald 
Rubin 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะรูบ้ิน (The 
Rubin Museum of Art)  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 21-22 

 
 
 



 
ล าดับ 
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 

ภาพโบราณวัตถ ุ

10. ภาพวาดบนผ้า (ทังก้า) ท าข้ึนในนิกายสักยะหรืออาจมา
จากวัดในนิกายงอร์ (Ngor) 

พิพิธภัณฑ์ Harvard Art 
Museums ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 20-21 

 
 

11. ภาพวาดบนผ้า (ทังก้า)  
 

- 
 

พิพิธภัณฑ์เวอจิเนียร์ ( Virginia 
Museum of Fine Arts) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 20-21 

 
 

12. ภาพวาดบนผ้า (ทังก้า)  
 
- 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะรูบ้ิน (The 
Rubin Museum of Art) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

พุทธศตวรรษที่ 22 

 
 
 
 



 
ล าดับ 
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 

ภาพโบราณวัตถ ุ

13. ภาพวาดบนผ้า (ทังก้า) เคยจัดแสดงในงาน 
Masterworks ของพิพิธภัณฑ์
ศิลปะรูบ้ิน (The Rubin 
Museum of  Art) เม่ือวันที่ 15 
มีนาคม–12 สิงหาคม 2556 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะรูบ้ิน (The 
Rubin Museum of Art) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 23 

 
 

14. ตัวอย่างภาพวาดบนผ้า 
(ทังก้า) 

ท าข้ึนที่วัดในนิกายสักยะ 
ประเทศทิเบต 

 

 
- 

พุทธศตวรรษที่ 21-22 

 
    



 
ล าดับ
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

1. ประติมากรรมลอยตัว 
 

 
 
- 

พิพิธภัณฑ์ Palace Museum 
ประเทศจีน 

พุทธศตวรรษที่ 23 
 

 
 

2. ประติมากรรมลอยตัว 
 

พบที่เมืองตาเชียนลู (Tachienlu) 
ซึ่งอยู่ในเขตของ Sze–ch ใน
ประเทศจีน 

 
 

พิพิธภัณฑ์บริติช มิวเซียม 
(The British Museum) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 23 

 
 
 
 

3. ประติมากรรมมณฑล 

เหวัชระ 
พบใกล้เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 
ถูกถ่ายภาพไว้ปี พ.ศ.2463 
ก่อนที่จะหายไปอย่างไร้ร่องรอย 

ปัจจุบันไม่มีแล้ว สันนิษฐานว่าช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 18 
 
 
 
 

 

 

ตารางที่ 13 ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะจีน 



  
ล าดับ
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

4. ภาพวาด  
 
- 

พิพิธภัณฑ์กีเม่ต ์(The Guimet 
Museum (Musée national des  
arts asiatique) ประเทศฝรั่งเศส 

พุทธศตวรรษที่ 21 

 
 



 

 
ล าดับ
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

1. ประติมากรรมลอยตัวส าริด ไม่ทราบที่มา  
 

- 

พุทธศตวรรษที่ 17/ 
ศิลปะปลายบาปวน–ต้น
นครวัด 
 

 
 

2. ประติมากรรมลอยตัวส าริด ไม่ทราบที่มา การครอบครองของเอกชน 
(Private Collection ไม่ระบุ
ประเทศ) 

พุทธศตวรรษที่ 17/ 
ศิลปะปลายบาปวน–ต้น
นครวัด 
 

 
 

3. ประติมากรรมลอยตัวส าริด ไม่ทราบที่มา พิพิธภัณฑ์ Art Institute of 
Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 17-18/ 
ศิลปะนครวัด–บายน 

 
 
 

ตารางที่ 14 ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะเขมร 



 
ล าดับ 
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

4. ประติมากรรมลอยตัวส าริด ไม่ทราบที่มา การครอบครองของเอกชน 
(Private American Collection) 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
5. ประติมากรรมลอยตัวส าริด ปราสาทบันทายกุฎี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พนมเปญ 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 

ศิลปะบายน 

 
6. ประติมากรรมลอยตัวส าริด ไม่ทราบที่มา พิพิธภัณฑ์ Staatliche Museen zu 

Berlin, Museum für Indische 
kunst ประเทศเยอรมัน 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 

ศิลปะบายน 

 
7. ประติมากรรมลอยตัวส าริด พบจากการขุดค้นที่นครธม  

ปี พ.ศ.2493 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พนมเปญ 

พุทธศตวรรษที่ 18– ต้น
พุทธศตวรรษที่ 19/ 

ศิลปะบายน 

 
 



 
ล าดับ 
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

8. ประติมากรรมลอยตัวส าริด
มณฑล 

กองทุน Goldie Stronberg พิพิธภัณฑ์  Art Gallery of New 
South Wales ประเทศออสเตรเลีย 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
9. ประติมากรรมลอยตัวส าริด

มณฑล 
Maxeen and John Flower 
มอบให้เพ่ือเป็นเกียรติแก่     
Dr. Stanislaw Czuma เม่ือ    
ปี พ.ศ.2554 

พิพิธภัณฑ์  The Cleveland 
Museum of Art ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 18– ต้น
พุทธศตวรรษที่ 19/ 
ศิลปะบายน 

 

10. ประติมากรรมลอยตัวส าริด
มณฑล 

ไม่ทราบที่มา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พนมเปญ 

พุทธศตวรรษที่ 18– ต้น
พุทธศตวรรษที่ 19/ 
ศิลปะบายน 

 
11. ประติมากรรมส่วนบน 

 
ประตูทางทิศตะวันออกของ
นครธม 

พิพิธภัณฑ์ The Metropolitan 
Museum of Art ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
 



 
ล าดับ 
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

12. ประติมากรรมส่วนล่าง 

 
จากการขุดค้นนอกก าแพงเมือง
ที่นครธม 

ได้รับการดูแลจากทางพิพิธภัณฑ์ 
สีหนุอังกอร์ (Sihanouk  Angkor  
Museum) 
 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 

13. ประติมากรรมลอยตัวส าริด 
เศียรเหวัชระและโยคินี 

มูลนิธิ Miriam & Ira 
D.Wallach 

พิพิธภัณฑ์ The Metropolitan 
Museum of Art ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 17 
–ครึ่ งแรกพุทธศตวรรษที่ 
18/ ศิ ล ป ะ น ค ร วั ด ต อ น
ปลาย-ช่วงต้นบายน 

 
14. ประติมากรรมนูนสูง บารายตะวันตกของนครธม  

 

- 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
15. ประติมากรรมนูนสูง ไม่ทราบที่มา ส านักฝรั่งเศสแห่งปลาย 

บูรพาทิศ ประเทศฝรั่งเศส 

 
 
- 

 
 



 
ล าดับ 
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

16. ประติมากรรมนูนสูงท าจาก
งาช้าง ด้านหลังเป็นรูป    
เหวัชระ 

ซื้อจากมูลนิธิ The Randall & 
Kathryn Smith, Robert 
Lehrman ปี พ.ศ.2545 

พิพิธภัณฑ์ The Metropolitan 
Museum of Art ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 

ศิลปะบายน 

 
17. ประติมากรรมนูนต่ ารูป 

เหวัชระมณฑล 

บริเวณประตูผีเมืองนครธม  

- 
พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 

18. ประติมากรรมนูนต่ ารูป 

เหวัชระ 
ไม่ทราบที่มา โรงเก็บโบราณวัตถุท่ีเสียมเรียบ พุทธศตวรรษที่ 18/ 

ศิลปะบายน 

 
19. ภาพสลักเหวัชระบนจารึก

พบที่ปราสาทพระขรรค์ 
ไม่ทราบที่มา พิพิธภัณฑสถานกัมพูชา พุทธศตวรรษที่ 18/ 

ศิลปะบายน 

 
 
 

 
 



 
ล าดับ 
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

20. ทับหลังรูปเหวัชระ ประตูทางเข้าปราสาทบันทาย
ฉมาร์ 

ปราสาทบันทายฉมาร์ พุทธศตวรรษที่ 18/ 

ศิลปะบายน 

 
21. หน้าบันรูปเหวัชระ ปราสาทบายน หน้าบันทางประตูดา้นทิศเหนือของ

อาคารหลังที่ 13 ปราสาทบายน 
พุทธศตวรรษที่ 18/ 

ศิลปะบายน 

 
 

22. แม่พิมพ์โลหะ พบที่ปอยเปต (Poipet) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พนมเปญ 

 
- 

 
23. แม่พิมพ์ส าริดเหวัชระ

มณฑล 

พบที่พระตะบอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พนมเปญ 

 
- 

 
24. สังข์ส าริด ไม่ทราบที่มา พิพิธภัณฑ์ Norton Simon  Art 

Museum ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พุทธศตวรรษที่ 17/ 
ศิลปะนครวัด 

 
 
 
 



 
ล าดับ 
ที่ 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

25. สังข์ส าริด ไม่ทราบที่มา พิพิธภัณฑ์ The Metropolitan 
Museum of Art ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 17/ 
ศิลปะนครวัด 

 
26. สังข์ส าริด ชายฝ่ังโตนเลสาบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พนมเปญ 
พุทธศตวรรษที่ 17-18/ 
ศิลปะนครวัด–บายน 

 

27. สังข์ส าริด  
- 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ The  
Walters Art Museum ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
28. ประภามณฑลเหวัชระ  

- 
พิพิธภัณฑ์  Art Gallery of New 
South Wales ประเทศออสเตรเลีย 

พุทธศตวรรษที่ 18 – ต้น
พุทธศตวรรษที่ 19/ 
ศิลปะบายน 

 



ตารางที่ 15 ตารางแสดงโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย 

 
ล าดับ
ที่ 

 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

1. ประติมากรรมลอยตัว 

 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา 

 
 

- 
 

 
2. ประติมากรรมลอยตัว 

 

แหล่งโบราณคดีวัดสระกระเทียม 
จังหวัดนครปฐม 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
3. ประติมากรรมลอยตัว 

 

แหล่งโบราณคดีบ้านหนองแจง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองแจง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 

- 

4. ประติมากรรมลอยตัว 

 

สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ ทรงได้มาจากเมืองพระ
ตะบอง พระโอรสและพระธิดาทรง
ประทานยืมมาให้จัดแสดง 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 



 
ล าดับ
ที่ 

 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

5. ประติมากรรมลอยตัว 

 

เดิมเป็นของสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ 
กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ ภายหลัง
ตกเป็นทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ กรมศิลปากร
รับมาจากกรมคลัง 
กระทรวงการคลัง เม่ือวันที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ.2482 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 

6. ประติมากรรมลอยตัว 

 

กรมศิลปากรซื้อมาจาก  
หม่อมเจ้าปิยะภักดีนาถ เม่ือวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ.2479 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
7. ประติมากรรมลอยตัว 

 

กรมศิลปากรซื้อมาจาก 

หม่อมเจ้าปิยะภักดีนาถ เม่ือวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ.2479 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 



 
ล าดับ
ที่ 

 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

8. ประติมากรรมนูนต่ า 
 

กรมศิลปากรซื้อมาจาก หม่อม
เจ้าปิยะภักดีนาถ เ ม่ือ วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ.2479 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
- 

 
 

9. แม่พิมพ์ส าริดเหวัชระ
มณฑล 

พระยาเพ็ชรดาได้มาจาก จังหวัด
สุรินทร์ เม่ือวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.
2472 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
 

10. พระพิมพ์ส าริดเหวัชระ
มณฑล 

จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
- 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
11. พระพิมพ์ส าริดเหวัชระ

มณฑล 
กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
เจ้าสามพระยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 



 
ล าดับ
ที่ 
 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

12. พระพิมพ์ดินเผาเหวัชระ
มณฑล 

อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา การครอบครองของเอกชน พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 

13. แม่พิมพ์ดินเผารูปเหวัชระ 

 
 

 

พบจากการขุดแต่งห้องชั้นในด้าน
ทิศใต้ของประตูหิน ปราสาทหิน 

พิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

แต่เดิมอยู่ที่หน่วยศิลปากรที่ 6  
พิมาย ในปัจจุบันไม่ทราบว่าเก็บ
รักษาไว้ที่ใด 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 

14. ชิ้นส่วนดินเผารูปเหวัชระ 

 

 

พบที่บ้านบ่อโตนด จังหวัด
นครปฐม 

 
 
- 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
 

15. พระพิมพ์เหวัชระ 

 

พบที่กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสาม
พระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 

 
 



 
ล าดับ
ที่ 

 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

16. สังข์ส าริดรูปเหวัชระ ไม่ทราบที่มา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
 

17. สังข์ส าริดรูปเหวัชระ สันนิษฐานว่าท าข้ึนที่พิมาย พิพิธภัณฑ์ The Cleveland 
Museum of Art ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
 

18. สังข์ส าริดรูปเหวัชระ 

 
 
 
 

 

 
 
 

- 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
 
 
 



 
ล าดับ
ที่ 

 

 
ประเภทโบราณวัตถุ 

 
ที่มา 

 
ปัจจุบันอยู่ที่ 

 
อายุสมัย/รูปแบบศิลปะ 

 
ภาพโบราณวัตถ ุ

19. คันฉ่องส าริดรูปเหวัชระ ไม่ทราบที่มา พิพิธภัณฑ์ จิม ทอมสัน (The Jim 
Thomson House)  

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
 
 

20. ประภามณฑลรูปเหวัชระ ได้รับมาจาก Pratap และ Chitra 
Pal เม่ือปี พ.ศ.2544 สันนิษฐานว่า
ท าข้ึนที่พิมาย 

พิพิธภัณฑ์ Norton Simon 
Museum ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พุทธศตวรรษที่ 18/ 
ศิลปะบายน 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงตารางแสดงรูปแบบโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะอินเดีย ศิลปะเนปาล 

ศิลปะทเิบต ศิลปะจีน ศิลปะเขมร  

และศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              
ลาํดับ 

ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

 
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

1.               พทุธศตวรรษท่ี 16-

17 
ปัจจบุนัอยูท่ี่สาํนกังานใน
ราชมลัละ ประเทศอินเดีย 

2.               พทุธศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ 
กลักตัตา ประเทศอินเดีย 

3.               พทุธศตวรรษท่ี 16-

17 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ 

สถานแหง่ชาติ บงัคลาเทศ 

ประเทศบงัคลาเทศ   

4.               พทุธศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์  
เนวาร์ก ประเทศบงัคลาเทศ 

5.               พทุธศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ 

ฟิลาเดลเฟีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

6.   ไมส่ามารถ
ระบไุด้ 

           - 

 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ Hari 

Singh Gour ประเทศอินเดีย 

ตารางท่ี 16 ตารางแสดงรูปแบบ โบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะอินเดีย 

แม่
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ล 
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ต
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นู
น

สงู
 

อื่น
ๆ

 



 

 

 

 

 

 

 
ลาํดับ 

ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

 
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

7.   ภาพวาด            พทุธศตวรรษท่ี 18 - 
 

8.               พทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ 

ศิลปะรูบิน้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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ลาํดับ 

ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

 
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

1.   จิตรกรรม 

ฝาผนงั 

            

- 
ปัจจบุนัอยูท่ี่ วดั Yang–

tsher เมืองโดลโป 

(Dolpo) ประเทศเนปาล 

2.   ทองแดง
เคลอืบและ
ย้อมส ี

           พทุธศตวรรษท่ี 16 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์  
The Museum of Fine 

Arts (MFAH)  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.   โลหะ
เคลอืบ 
ย้อมส ี

           พทุธศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัอยูท่ี่  The  Art 

Institute of Chicago  

สหรัฐอเมริกา 

4.   ทองแดง
เคลอืบด้วย
ทอง 

           พทุธศตวรรษท่ี 17-

18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่  Asia 

House Gallery  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 

ตารางท่ี 17 ตารางแสดงรูปแบบโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะเนปาล 
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อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

 
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

5.   ทองแดง             
 
- 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ 

ศิลปะรูบิน้ (The Rubin 

Museum of Art)  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

6.   โลหะ
เคลอืบ 

           พทุธศตวรรษท่ี 22 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์  
ปาทนั (Patan Museum)  

ประเทศเนปาล 

7.   ภาพวาด
มณฑล 

           พทุธศตวรรษท่ี 15 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์  
The Museum of Fine 

Arts (MFAH)  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

8.   ภาพวาด            พทุธศตวรรษท่ี 23 ปัจจบุนัอยูใ่นการ
ครอบครองของเอกชน
(Private Collection) 

ประเทศเนปาล 
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อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ  
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

9.   ภาพวาด            พทุธศตวรรษท่ี  25 ปัจจบุนัอยูพิ่พิธภณัฑ์   

บริติชมิวเซยีม (The 

British Museum)  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

10.   โลหะ            พทุธศตวรรษท่ี 16-

17 

ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่ 
Asia House Gallery  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

 
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

1.   ทองเหลอืง            ปลายพทุธศตวรรษท่ี 
17 หรือช่วงต้นพทุธ
ศตวรรษท่ี 18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์ลอง
แองเจลลสิ (Los Angeles 

Country Museum of Art) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.   โลหะ+
ทองแดง
และเงิน 

           พทุธศตวรรษท่ี 19 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ศิลปะ
รูบิน้  (The Rubin Museum 

of  Art) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.   สาํริดทอง
ฝังด้วยเงิน 

           พทุธศตวรรษท่ี 21 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์กีเมต์่  

(The Guimet Museum)  

ประเทศฝร่ังเศส 

4.   โลหะทอง
ฝังหินกึ่ง 
มีคา่ 

           พทุธศตวรรษท่ี 22 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ The 

Cleveland Museum  

of Art สหรัฐอเมริกา 

 

ตารางท่ี 18 ตารางแสดงรูปแบบโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะทเิบต 
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ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

 
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

5.   โลหะลงรัก
ปิดทอง 

           พทุธศตวรรษท่ี 22 

 
ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ 

บริติช มิวเซียม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

6.   ภาพวาด
มณฑล  

           พทุธศตวรรษท่ี 19-

20 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ฟิลา
เดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

7.   ภาพวาด
มณฑล  

           พทุธศตวรรษท่ี 20 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์
ลอสแองเจลลสิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

8.   ภาพวาด             พทุธศตวรรษท่ี  20 ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์ The 

Cleveland Museum of Art 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

9.   ภาพวาด
มณฑล 

           พทุธศตวรรษท่ี  21-

22 

 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ศิลปะ
รูบิน้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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หมายเหตุ 

 
 

 
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

10.   ภาพวาด
มณฑล  

           พทุธศตวรรษท่ี 20-

21 
ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ 
Harvard Art Museums  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

11.   ภาพวาด
มณฑล  

           พทุธศตวรรษท่ี 20-

21 
ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์     
เวอจิเนียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

12.   ภาพวาด
มณฑล  

           พทุธศตวรรษท่ี 22 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ศิลปะ
รูบิน้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

13.   ภาพวาด
มณฑล  

           พทุธศตวรรษท่ี 23 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ศิลปะ
รูบิน้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

14.   ภาพวาด 

เหวชัระ 

           พทุธศตวรรษท่ี 21-

23 

ทําขึน้ท่ีวดัในนิกายสกัยะ  
จํานวน 3 ภาพ 
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ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

 
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

1.   ไมร่ะบ ุ            พทุธศตวรรษท่ี 23 ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์ 
Palace Museum 

ประเทศจีน 

2.               พทุธศตวรรษท่ี 23 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ 
บริติช มิวเซียม ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา 

3.               สนันิษฐานวา่สร้าง
ขึน้ช่วงพทุธ
ศตวรรษท่ี 18 

ปัจจบุนัไมม่ีแล้ว 

4.   ภาพวาด            พทุธศตวรรษท่ี 21 ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์ 
กีเมต์่ ประเทศฝร่ังเศส 
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ตารางท่ี 19 ตารางแสดงรูปแบบโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะจีน 



 

 

 
 

 

ลาํดับ 

ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ  
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

1.               พทุธศตวรรษท่ี 17 ไมท่ราบท่ีมา 

 

2.               พทุธศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัอยูใ่นการครอบครองของ
เอกชน (Private Collection  ไม่
ระบปุระเทศ) 

3.               พทุธศตวรรษท่ี 17– 

18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์ Art 

Institute of Chicago ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

4.               พทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจบุนัอยูใ่นการครอบครองของ
เอกชน (Private American 

Collection) 

5.               พทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ พนมเปญ 

 

ตารางท่ี 20 ตารางแสดงรูปแบบโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะเขมร 
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อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ  
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

6.               พทุธศตวรรษท่ี 18 

 
ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์ประเทศ
เยอรมนั 

7.               พทุธศตวรรษท่ี 18– 

ต้นพทุธศตวรรษท่ี 
19 

ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ พนมเปญ 

8.               พทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์ Art 

Gallery of New South Wales 

ออสเตรเลยี 

9.               พทุธศตวรรษท่ี 18– 

ต้นพทุธศตวรรษท่ี 
19 

ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์ The 

Cleveland Museum of Art 

สหรัฐอเมริกา 

10.               พทุธศตวรรษท่ี 18-

ต้นพทุธศตวรรษท่ี 
19 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ พนมเปญ 
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อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ  
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

11.               พทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ The 

Metropolitan Museum of Art 

สหรัฐอเมริกา 

12. 
 

              พทุธศตวรรษท่ี 18 ได้รับการดแูลจากทางพิพิธภณัฑ์
สหีนอุงักอร์ 

 

13.               คร่ึงหลงัพทุธ
ศตวรรษท่ี 17– คร่ึง
แรกพทุธศตวรรษท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์The 

Metropolitan Museum of  

Art สหรัฐอเมริกา 

14.               พทุธศตวรรษท่ี 18 - 
 

15.                

- 

 

ปัจจบุนัอยูท่ี่สาํนกัฝร่ังเศสแหง่
ปลายบรูพาทิศ 
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หมายเหตุ  
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

16.   งาช้าง            พทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์The 

Metropolitan Museum of Art 

สหรัฐอเมริกา 

17.               พทุธศตวรรษท่ี 18 - 

18.               พทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจบุนัอยูท่ี่ โรงเก็บโบราณวตัถท่ีุ
เสยีมเรียบ 

19.   ไมร่ะบ ุ            พทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑสถาน
กมัพชูา 

20.               พทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจบุนัอยูท่ี่ ปราสาทบนัทาย
ฉมาร์ 

21.   โลหะ             

- 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ พนมเปญ 

22.                

- 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ พนมเปญ 
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ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ  
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

23.               พทุธศตวรรษท่ี 17 

 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ 
Norton Simon Art Museum 

สหรัฐอเมริกา 

24.               พทุธศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ The 

Metropolitan Museum of 

Art สหรัฐอเมริกา 

25.               พทุธศตวรรษท่ี 17- 

18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่ 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
พนมเปญ 

26.               พทุธศตวรรษท่ี 18 ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์
ศิลปะ The Walters Art 

Museum สหรัฐอเมริกา 

27.               พทุธศตวรรษท่ี 18- 

ต้นพทุธศตวรรษท่ี 
19 

ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์ Art 

Gallery of New South 

Wales ออสเตรเลยี 
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ลาํดับ 

ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

 
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

1.                

- 
ปัจจบุนัอยูท่ี่
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ  
วดัมชัฌิมาวาส  
จงัหวดัสงขลา 

2.               พทุธศตวรรษท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
ราชบรีุ 

3.               พทุธศตวรรษท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑ์
โรงเรียนบ้านหนองแจง 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

4.               พทุธศตวรรษท่ี 

18 
ปัจจบุนัอยูท่ี่ 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
พระนคร 
 

ตารางท่ี 21 ตารางแสดงรูปแบบโบราณวัตถุเหวัชระในศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย 
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ลาํดับ 

ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

 
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

5.               พุท ธ ศ ตว ร ร ษ ท่ี 

18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่ 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
พระนคร 

6.               พทุธศตวรรษท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่ 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
พระนคร 

7.               พทุธศตวรรษท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่ 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
พระนคร 

8.                

- 

ปัจจบุนัอยูท่ี่
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
พระนคร 

9.               พทุธศตวรรษท่ี 

18 
ปัจจบุนัอยูท่ี่ 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
พระนคร 
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ลาํดับ 

ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ  
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

10.               พุท ธ ศ ตว ร ร ษ ท่ี 

18 

 

- 

 

11.               พทุธศตวรรษท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ 

สถานแหง่ชาติ เจ้าสาม 

พระยา จงัหวดัอยธุยา 

12.   ดินเผา            พทุธศตวรรษท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ 

สถานแหง่ชาติ วดัมชัฌิ 

มาวาส จงัหวดัสงขลา 

13.   ดินเผา 
 

           พทุธศตวรรษท่ี 
18 

แตเ่ดมิอยูท่ี่หนว่ยศิลปากร
ท่ี 6 พิมาย ปัจจบุนัไมท่ราบ
วา่เก็บรักษาไว้ท่ีใด 

14.   
 

ดินเผา            พทุธศตวรรษท่ี 
18 

พบท่ีบ้านบอ่โตนด จงัหวดั
นครปฐม 
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ลาํดับ 

ประเภท การปรากฎกาย รูปแบบ  
 

อายุสมัย 

 
 

หมายเหตุ  
สาํริด 

 
หิน 

 
อื่นๆ 

 
ยบัยมั 

 
เดี่ยว 

         

15.   ดินเผา            พทุธศตวรรษท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ 

สถานแหง่ชาติ เจ้าสาม 

พระยา จงัหวดัอยธุยา 

16.               พทุธศตวรรษท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ 

สถานแหง่ชาติ มหาวีรวงศ์ 
จงัหวดันครราชสมีา 

17.               พทุธศตวรรษท่ี 
18 

พิพิธภณัฑ์ The Cleveland 

Museum of Art ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

18.               พุท ธ ศ ตว ร ร ษ ท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ 

สถานแหง่ชาติ ขอนแก่น 

19.              คนัฉ่อง พุท ธ ศ ตว ร ร ษ ท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ จิม 
ทอมสนั  

20.               พทุธศตวรรษท่ี 
18 

ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ 

Norton Simon Museum 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบประตมิากรรมเหวัชระในศิลปะอินเดีย  

ศิลปะเขมร และศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย 

 



 

ลักษณะ 

               รูปแบบ 

ศิลปะอินเดีย ศิลปะเขมร ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย 

รูปแบบ กปาละธร กปาละธร /ศาสตราธร กปาละธร 
ศักต ิ ยบัยมั ปรากฏเด่ียว ปรากฏเด่ียว 

จาํนวนกร สว่นมาก 16 กร สว่นมาก 16 กร 
พบบ้าง 20 กร, 28-30 กร 

สว่นมาก 16 กร 

ของถือ ถ้วยกะโหลกทัง้ 16 บรรจ ุ

โลก นํา้ อากาศ ไฟ พระจนัทร์ พระ
อาทิตย์ พระยม และเทพไวษรวณั 

(ชมัภละ) ช้าง ม้า ลา ววั อฐู มนษุย์ 
สิงโต แมว 

ถ้วยกะโหลกทัง้ 16  
แตถ้่วยในกรขวาเปล่ียนจาก

อฐูเป็นสตัว์ท้องถ่ินแทน 
และบางครัง้ถือดาบ 

ถ้วยกะโหลกทัง้ 16  
แตถ้่วยในกรขวาเปล่ียนจากอฐูเป็นสตัว์

ท้องถ่ินแทน 

จาํนวนบาท/ท่าทาง 2 บาท ท่าทางเต้นรํา 2-4 บาท ทา่ทางเต้นรํา/ยืนตรง 2 บาท ท่าทางเต้นรํา 
วัสด ุ หิน /โลหะ /ผ้า สําริด /หิน /งาช้าง สําริด /ดนิเผา 

บริวาร โยคินีทัง้ 8 ตน โยคินีทัง้ 8 ตน - 

ตารางท่ี 22 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบประตมิากรรมเหวัชระในศิลปะอินเดีย ศิลปะเขมร และศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตารางลาํดับอายุสมัยศิลปะเขมร 



รูปแบบศิลปะ รัชกาลของกษัตริย์ ระยะสมัย หมายเหตุ 
ศลิปะพนมดา พระเจ้าเกาณฑินยะชยัวรมนั 

พระเจ้ารุทรวรมนั 

พ.ศ.1057 

พ.ศ.1057-1100 

 
 
 
 

สมยัก่อนเมืองพระนคร 
 
 
 
 
 

ศลิปะสมโบร์ไพรกกุ พระเจ้าภววรมนัท่ี 1 

พระเจ้ามเหนทรวรมนั 

พระเจ้าอีศานวรมนัท่ี 1 

พ.ศ.1141 

พ.ศ.1150-1159 

พ.ศ.1159-1180 

ศลิปะไพรกเมง พระเจ้าภววรมนัท่ี 2 พ.ศ.1182 

ศลิปะกําพงพระ พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 1 พ.ศ.1200-1224 

ศลิปะกเุลน พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 2 พ.ศ.1345-1393  
 
 
 
 
 
 

สมยัเมืองพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 

ศลิปะพระโค พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 3 

พระเจ้าอินทรวรมนัท่ี 1 

พ.ศ.1393-1420 

พ.ศ.1420-1432 

ศลิปะบาแคง็ พระเจ้ายโศวรมนัท่ี 1 

พระเจ้าหรรษวรมนัท่ี 1 

พระเจ้าอีศานวรมนัท่ี 2 

พ.ศ.1432-1443 

พ.ศ.1443-หลงั 1456 

พ.ศ.11468 

ศลิปะเกาะแกร์ พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 4 

พระเจ้าหรรษวรมนัท่ี 2 

พ.ศ.1471-1485 

พ.ศ.1485-1487  
ศลิปะแปรรูป พระเจ้าราเชนทรวรมนั พ.ศ.1478-1511 

 

ตารางท่ี 23 ตารางลาํดับอายุสมัยศิลปะเขมร 



 รูปแบบศิลปะ รัชกาลของกษัตริย์ ระยะสมัย หมายเหตุ 
ศลิปะบนัทายสรี พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 5 พ.ศ.1511-1544  

 
 
 
 
 
 
 
 

สมยัเมืองพระนคร 
 

ศลิปะเกลียง (คลงั) พระเจ้าอทุยัทิตยวรมนัท่ี 1 พ.ศ.1544 

พระเจ้าชยัวีรวรมนั พ.ศ.1545-1553 

ศลิปะบาปวน พระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 1 

พระเจ้าอทุยัทิตยวรมนัท่ี 2 

พระเจ้าหรรษวรมนัท่ี3 

พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 6 

พระเจ้าธรณีนทรวรมนัท่ี 1 

พ.ศ.1545-1593 

พ.ศ.1593-1609 

พ.ศ.1609-1623 

พ.ศ.1623-1650 

พ.ศ.1650-1656 

ศลิปะนครวดั พระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 

พระเจ้าธรณีนทรวรมนัท่ี 2 

พระเจ้ายโศวรมนัท่ี 2 

พระเจ้าตรีภวูนาทิตยวรมนั 

พ.ศ.1656-หลงั พ.ศ.1688

พ.ศ.1703 

พ.ศ.1703 

พ.ศ.1708-1720 

ศลิปะบายน พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 พ.ศ.1724-1763 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
อภธิานศัพท์ 
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อภธิานศัพท์ (Glossary) 

กปาล    ถ้วยท ำด้วยกะโหลก เป็นสญัลกัษณ์ของพระโพธิสตัว์ ในลทัธิ 
    ตนัตระจะปรำกฏในหตัถ์ของธรรมบำล ยิดมั ศกัต ิและฑำกิณี 
กุฎาคาร   หมำยถึง เรือนยอด เชน่ ปรำสำท 
ขัฏวางคะ   ไม้เท้ำกำยสิทธ์ิ ปรำกฏในหตัถ์ของฑำกิณี ยอดไม้เท้ำประดบั 
    ด้วยแจกนัดอกไม้รองรับวชัระหรือวิศววชัระ (วชัระคู)่ เหนือวชัระ 
    ขึน้ไปเป็นเศียรของพระพทุธรูป และเหนือขึน้ไปเป็นกะโหลก 
    ศีรษะ 
ฆัณฏา    กระดิง่/ระฆงั 
นฤตยสนะ   ทำ่ทำงเต้นร ำ 
มนตร์    คำถำ ซึง่สว่นใหญ่แปลควำมไมไ่ด้ 
มุทรา    กำรท ำมือในลกัษณะตำ่งๆ ซึง่ส่ือควำมหมำยได้ เชน่ อภยัมทุรำ 

ธยำนมทุรำ เป็นต้น 
ยับยัม    ตำมรูปศพัท์แปลวำ่พอ่-แม ่เป็นทำ่ทำงของเทพตนัตระเมื่อกอด 
    รัดกบัศกัต ิ
วนมาลา   พวงมำลยัยำว 
วัชระ    ตำมรูปศพัท์แปลวำ่เพชร ซึง่แข็งแกร่งยำกท่ีจะถกูท ำลำย แปล 
    ควำมได้วำ่ สำยฟ้ำ คือสำมำรถท ำลำยทกุอยำ่ง แตไ่มมี่อะไร 
    ท ำลำยสำยฟ้ำได้ วชัระเป็นสญัลกัษณ์ของพระอกัโษภยะ พระ 
    โพธิสตัว์วชัรปำณี และพระวชัรธรรวมถึงพระโพธิสตัว์ไตรโลกย 
    วิชยั 
วัชรหุมการ   เป็นมทุรำของพระพทุธเจ้ำสงูสดุในคตพิทุธตนัตระ คือพระอำทิ 
    พทุธ (พระวชัรธร) โดยไขว้ข้อมือทัง้สองทำบอก มือหนึง่ถึงวชัระ  
    อีกมือหนึง่ถือกระดิง่ และยงัเป็นมทุรำของพระโพธิสตัว์สงัวร  
    และไตรโลกยวิชยั 
วิศววัชระ   วชัระคู ่
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ศักต ิ    เทพีเพศหญิงหรือนำงคูบ่ำรมีของเทพ เม่ือเทพรวมเข้ำกบัศกัต ิ 
    จะท ำให้เกิดควำมสขุขัน้สงูสดุหรือมหำสขุ 
ศูนยะ    ตำมคตใินนิกำยตนัตระ หมำยถึง ควำมวำ่งเปลำ่ 
สมพรต   ผ้ำนุง่แบบเขมร มีลกัษณะเป็นโจงกระเบนสัน้ 
อาลีฒะ    ทำ่ประทบัยืน โดยขำขวำเหยียดตรง แตข่ำซ้ำยงอ 
อรรธปรยังกะ   ทำ่เต้นอยูบ่นปลำยพระบำทซ้ำย โดยงอพระชงฆ์ซ้ำยและพบั 
    พระชงฆ์ขวำไว้ใต้พระเพลำซ้ำย 
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ช่ือ – สกลุ   
ท่ีอยู ่
 

ท่ีทํางาน  

 

ประวติัการศกึษา 

       พ.ศ. 2554 

 

       พ.ศ. 2554                        

 

ประวติัการทํางาน 

       พ.ศ. 2554 – 2557 

      

       พ.ศ. 2557 – 2559 

      

       พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั 

 

 

                   ประวัตผู้ิวิจัย 

 

นางสาวชญัธิกา มนาปี 

3/57 หมู่ 1 หมู่บ้านเยาวพรรณ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 40 ตําบลบางกร่าง 
อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

กลุม่ทะเบียน คลงัพิพิธภณัฑ์และสารสนเทศ สํานกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
กรมศิลปากร  

 

สําเร็จการศกึษาศิลปศาสตรบณัฑิต (โบราณคดี) เกียรตินิยมอนัดบั 2 คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศกึษาต่อปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ ภาควิชา
โบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระท่ีนั่งอนันต
สมาคม 

ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม กลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร 

ตําแหน่งภัณฑารักษ์ กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ สํานัก
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 
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