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Candis at Phra Borommathat Chaiya and Wat Kaeo and Wat Long,
Suratthani were chosen as case studies because they were Srivijayan architecture
found in Thailand. Candi at Wat Kaeo and Wat Long had some similarities with Candi
Kalasan in central Java in a cruciform plan and decorated stupas found in an
archaeology site. Furthermore, according to Wat Semamuang inscription, they were
built around 775 CE. or in 778 CE., according to Kalasa inscription. Scholars generally
conclude that Phra Borommathat Chaiya and Wat Kaeo and Wat Long built in 8th-9th
centuries, coincide with Srivijayan art style. However, the study suggests that Phra
Borommathat Chaiya probably was built in 6th-7th centuries. The traditional
construction plan, elements, details and skilled technique had unique characteristics
and related to Cham art. Only elements of curve-base shape stupas on the top of
the building associated with Srivijayan art and were probably added later. Parallel
period, candi at Wat Kaeo and Wat Long were built in the 8th century. The stupas
influence of Srivijayan art which associated with Candi Kalasan in central Java such as
architectural plans and elements on the top of the buildings. Nevertheless,
architectural details and technique can be related to Cham art and indicate that they
were adopted and transformed into Chaiya local art style. Unique characteristics of
Candi in southern Thailand were analysed through reconstruction process and other
evidences. They lead to propose a hypothesis that “Before Chaiya was a part of
Srivijaya in 8th century, it was probably under the influence of Champa kingdom.”
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บทที่ 1
บทนา
“The language of architecture is formed, defined and
left behind in history, together with the very idea of architecture.”
Manfredo Tafuri1
1. ความเป็นมาของโครงการและความสาคัญของปัญหา
“ศรีวิชัย”2 ชื่อของอาณาจักรการค้าทางทะเลที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมไปถึง
พื้นที่คาบสมุทรและบริเวณที่เป็นหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ คาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา
และเกาะชวา การศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรศรีวิชัย ได้รับความสนใจจากนักประวัติศาสตร์ทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศจานวนมาก สืบเนื่องมาจากการพบหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับรัฐการค้าศรีวิชัย
ได้ในหลายพื้นที่ ทั้งในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและบริเวณภาคใต้ของไทย ส่งผลให้มีการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ศรี วิชัย ในหลายด้านหลากมิติทั้งทางด้า นสั งคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒ นธรรม
อย่างไรก็ตาม การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการตั้งคาถามต่อทฤษฎีต่างๆ ที่
ปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด อาทิ ชื่อเรียกที่ยัง “ไม่ลงตัว” มีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อจาก “ศรีวิชัย”
มาเป็นอาณาจักรไศเลนทร์ ราชอาณาจักรหมู่เกาะ หรือรัฐ ชวกะ รวมไปถึงการพยายามจากัด “คา
นิย าม” เพื่อ อธิบ ายสภาพสัง คมและการเมือ งของศรี วิ ชั ยว่ า มีก ารปกครองแบบใด คื อ เป็ น รั ฐ
อาณาจักรหรือสมาพันธรัฐ รวมไปถึงเรื่องที่ตั้งของเมืองหลวงหรือศูนย์กลางของอาณาจักรที่ปัจจุบันก็
ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ นักวิชาการส่วนหนึ่งเชื่อว่าเมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง
บนเกาะสุมาตรา บางส่วนเชื่อว่าอยู่ ที่เกาะชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซียและสุดท้ายเชื่อว่าอยู่ที่
ประเทศไทย คือที่เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีทฤษฎีใหม่ที่เชื่อว่า ศรีวิชัย
อาจมิได้เป็นอาณาจักรเพราะไม่ได้ถูกปกครองโดยกษัตริย์ที่เป็นเจ้าของอาณาเขตทั้งหมด แต่น่าจะเป็น
ลักษณะของชุม ชนที่แ บ่ง ออกเป็น หลายกลุ่ม หลายแว่น แคว้น มีอานาจขึ้น -ลงตามช่ว งเวลาและ
1

Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia (Mass: MIT Press, 1976), 228.
“ศรีวิชัย” ชื่อนี้ยังคงมีปัญหามากในการใช้ สืบเนื่องมาจากความไม่ลงตัวทางวิชาการใน
ระดับหลักฐาน ข้อเท็จจริงและข้อสันนิษฐานที่สอดคล้องกัน อีกทั้งเรื่องอาณาเขต เมืองหลวง และ
ลักษณะความสัมพันธ์ภายในรัฐ ที่ยังมีข้อถกเถียง และถือเป็นปัญหาประการหนึ่ง ของนักวิชาการทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ ดู O.W.Wolters, Early Indonesian commerce: A study of the
origins of Srivijaya (London: Cornell University Press, 1965), 15-29. ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อ
การศึกษาและสร้างความเข้าใจตรงกัน จึงจาเป็นต้องใช้ชื่อนี้ตามเอกสารต้นหลายฉบับ การใช้คาว่า
“ศรีวิชัย” “อาณาจักรศรีวิชัย”“รัฐศรีวิชัย” หรือ “สมาพันธรัฐศรีวิชัย” ในที่นี้จึงแสดงถึงความหมาย
โดยรวมของดินแดนการค้าทางทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-18 โดย
พบว่ามี สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ รูปแบบศิลปะรวมถึงวัฒนธรรมบางประการร่วมกัน
1
2

2
ความสาคัญของพื้นที่ในฐานะเมืองท่าส่งออกและผลิตสินค้าสาคัญ ความรุ่งเรืองของอาณาจักรอาจอยู่
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และส่งผลให้ความสาคัญของพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลามีลักษณะที่ไม่อยู่นิ่ง เรียกได้ว่า
เป็นรัฐที่อยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การค้า และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
อาทิ นโยบายการค้าของจีน ความนิยมและประเภทของสินค้ารวมทั้งปัจจัยภายในอย่างความเข้มแข็ง
ของผู้นาก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้ว ย ทฤษฎีดังกล่าวล้ว นเป็นเรื่องที่ ยัง ต้องศึกษาเพื่อหาคาตอบหรือ
รอหลักฐานเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนกันต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากใช้หลักฐานทางด้านศิลปะและสถาปัต ยกรรมเป็นตัว กาหนดแล้วจะ
พบว่า ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-15 ถือได้ว่าเป็นยุคทองหรือช่วงเวลาที่สาคัญและรุ่งเรืองสูงสุดของ
อาณาจักรศรีวิชัย ความเจริญที่ว่านี้ไปปรากฏให้เ ห็นได้อย่างเด่น ชัด ในพื้นที่ของเกาะชวาภาคกลาง
ประเทศอินโดนีเซีย หลักฐานสาคัญคือการพบศาสนสถานประเภทจันทิ3 สถาปัตยกรรมศรีวิชัยประจา
ราชวงศ์ไศเลนทร์ของชวาภาคกลางที่ส ร้า งขึ้น เป็น จานวนมาก และเมื่อ ศึก ษาในรายละเอีย ดของ
สถาปัตยกรรมดังกล่าวจะพบว่า จันทิของราชวงศ์ไศเลนทร์ใ ช้ก ารออกแบบและวางผัง ด้ว ยคติของ
ศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบตันตระซึ่งเข้ามามีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
ของอาณาจักรศรีวิชัย นอกจากศาสนสถานบุโรพุทโธ (Borobudur) ซึ่งถือว่าเป็นจันทิที่มีขนาดใหญ่
และมีชื่อเสี ยงที่สุ ดของประเทศอินโดนีเซียแล้ ว จันทิส่ ว นหนึ่ง ใช้ก ารทาแผนผัง เป็น รูป กากบาท
(cruciform plan) ลักษณะดังกล่าวถือว่าอยู่ในช่วงศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย4ภายในอาคารมีการ
ประดิษฐานพระธยานิพุทธทั้ง 4 ทิศรวมทั้งทิศเบื้องกลาง อันได้แก่ พระธยานิพุทธรัตนสัมภาวะ ปาง
ประทานพร ประดิษฐานอยู่ในตาแหน่งทางทิศใต้ พระธยานิพุทธอมิตาภะ ปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่
ในตาแหน่งทางทิศตะวันตก พระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ ปางประทานอภัย ประดิษฐานอยู่ในตาแหน่ง
ทางทิศเหนือ พระธยานิพุทธอักโษภยะ ปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ในตาแหน่งทางทิศตะวันออกและ
พระธยานิพุทธมหาไวโรจนะ ปางปฐมเทศนา ประดิษฐานอยู่ตาแหน่งศูนย์กลางภายในศาสนสถานใน
ฐานะทิศเบื้องกลาง ส่วนภายในห้อ งโถงของอาคารหรือ ครรภคฤหประธานนั้น มัก ประดิษ ฐาน
ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ จันทิในชวาภาคกลางมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สาคัญคือ การประดับ
สถูปเจดีย์บนชั้นหลังคาแต่ละชั้นรวมทั้งบนยอดสูงสุดของอาคารด้วย

3

จันทิ (candi) คือ สถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถาน พบในประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย ส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปเคารพและอุทิศให้กับบรรพบุรุษ มีทั้งที่เป็นศาสนสถาน
แบบพุทธและฮินดู การออกแบบใช้คติจักรวาลโดยแบ่งอาคารเป็น 3 ส่วน คือ ฐาน (บาดาล) เรือนธาตุ
(โลก) และชั้นหลังคา (สวรรค์)
4
ใช้หลักการแบ่งยุคสมัยทางศิลปะของอินโดนีเซียโดยสังเขปได้เป็น ชวาภาคกลางตอนต้น
ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชวาภาคตะวันออกและบาหลี ทั้งนี้สามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(นนทบุรี: มิวเซียมเพรส, 2558), 186.
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สาหรับประเทศไทยนั้น มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่า ในสมัยศรีวิชัย
พื้นที่บริเวณภาคใต้ โดยเฉพาะอาเภอไชยา จัง หวัด สุร าษฎร์ธ านีน่า จะมีค วามเกี่ย วข้อ งกับแหล่ง
โบราณสถานทั้งที่พบในรัฐ เคดะห์ ประเทศมาเลเซีย และพื้น ที่ข องเกาะชวาภาคกลาง ประเทศ
อิน โดนีเ ซีย เนื่อ งจากพบรูป แบบศิล ปะที่มีค วามคล้า ยคลึง กัน ทั้งในส่ว นของประติม ากรรมและ
สถาปัตยกรรม จนสามารถระบุได้ว่า น่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะสมัยหลังคุปตะและศิลปะปาละจาก
อินเดีย โดยเฉพาะรูปแบบของสถูป เจดีย์ที่ประดับอยู่บนชั้นหลัง คารวมทั้ง บนยอดสูงสุดของอาคาร
ทั้งที่พบในชวาภาคกลางและเมืองไชยา ถือว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทั้งสอง
แห่งต่างก็เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งน่าจะพัฒนาขึ้นมาจากการ
ที่บริเวณดังกล่าวมีการติดต่อค้าขายทางทะเลจนเป็นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญของภูมิภาค นอกจากนี้
บรรดาศิลปวัตถุต่างๆ อาทิ ประติมากรรมเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ ลูกปัด
เหรียญและเงินตราจากต่างประเทศที่พบบริเวณเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็มีรูปแบบที่เชื่อมโยง
กับศิลปะของชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซียด้วยเช่นกัน
นอกจากหลักฐานดังกล่าวแล้ว สถาปัตยกรรมก็นับเป็นหลักฐานชิ้นสาคัญ จนอาจกล่าวได้ว่า
สาคัญที่สุด ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและพลวัตของคนในท้องถิ่น สถาปัตยกรรม
ศรีวิชัยในดินแดนภาคใต้ของไทยนั้น แม้จะมีจานวนไม่มากและบางแห่งถูกซ่อมแปลงจนรูปแบบศิลปะ
ดั้งเดิมถูกบิดเบือน อาทิ พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเจดีย์ 5 ยอดแบบศรีวิชัยที่
สันนิษฐานว่าถูกสร้างครอบด้วยเจดีย์กลมแบบลั งกาของวัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธ รรมราช
อย่างไรก็ตาม ยัง มีก ลุ่ม โบราณสถานอีก แห่ง หนึ่ง ที่ แ ม้ปัจ จุบัน จะเหลือเพียงทรากอาคาร แต่ด้วย
ลักษณะตาแหน่ง ที่ตั้งอยู่บนสันทรายไชยา รวมทั้งการพบร่องรอยทางโบราณคดี ตลอดจนลักษณะ
ของศิลปกรรมบางส่วน ทาให้มั่นใจได้ว่าอาคารดังกล่าวน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 14-15 อีก ทั้ง น่า จะเป็น สถาปัต ยกรรมที่ มีความสาคัญยิ่งของเมืองโบราณไชยา อาคาร
ดังกล่าวคือ วัดเวียง วัดหลงและวัดแก้ว
วัดเวียง วัดหลงและวัดแก้ว ตั้งอยู่ที่อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธ านี เป็นศาสนสถาน
3 หลังที่สร้างขึ้นเรียงกันโดยมีระยะห่างต่อกันประมาณ 500 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า
อาคารทั้ง 3 หลัง ดังกล่าวคือ ศาสนสถานที่ถูกกล่าวถึงในจารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318 (ในอดีตเรียกว่า
จารึกหลักที่ 23 วัดเสมาเมือง) ที่กล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยมีรับสั่งให้สร้างปราสาทอิฐ 3 หลัง เพื่อ
เป็นที่บูชาพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ถือดอกบัว (พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ) พระผู้ผจญพญามาร และพระโพธิสัตว์
เจ้าผู้ถือวัชระ (พระโพธิสัตว์วัชรปาณิ) ระบุปีที่จารึกเป็นมหาศักราช 697 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1318 ส่วน
ด้านที่ 2 กล่าวถึงพระราชาธิราชผู้มีนามว่าวิษณุ ทรงเป็นศรี มหาราชหรือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์
ไศเลนทร์ จารึกดังกล่าวจึงถือเป็นกุญแจสาคัญที่จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาถึงรูปแบบศิลปะและ
สถาปัตยกรรมของอาคารวัดเวียง วัดหลงและวัดแก้วได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เป็นที่น่าเสียดายว่าพื้นที่ของ
วัดเวียง ปัจจุบันมีอาคารอื่นสร้างทับจนไม่สามารถศึกษาร่องรอยของอาคารเก่าได้ จะมีก็แต่เพียง
วัด แก้วและวัดหลงเท่านั้น ที่ยังคงเหลือทรากอาคารและร่องรอยศิลปะบางส่วน นัก วิชาการและนัก
ประวัติศาสตร์ศิลปะส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารทั้งสองหลัง
ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับจันทิ ศาสนสถานของราชวงศ์ไศเลนทร์ในชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย
ทั้งรูปแบบการวางผังและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม จนสามารถสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่าพื้นที่
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บริเวณเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของไทยจะต้องมีความสัมพันธ์
อย่างใดอย่างหนึ่งกับพื้นที่ของเกาะชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซียในสมัยศรีวิชัยอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาร่องรอยของศิลปกรรมบางส่วนของอาคารวัดแก้ว โดยเฉพาะ
องค์ป ระกอบทางสถาปัตยกรรมจะพบว่า มี รูปแบบศิลปะจามปรากฏอยู่ด้วย อาทิ ซุ้มประตูจาลอง
บริเวณทางเข้าอาคารด้านทิศใต้ เสาประดับผนัง รวมทั้งลักษณะการก่ออิฐ จึงเกิดประเด็นที่น่าศึกษาว่า
รูปแบบศิล ปกรรมที่พ บของอาคารวัด แก้ว และวัด หลงจะสามารถสะท้อ นให้เ ห็น ถึง บทบาทและ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของอาณาจักรจามปาและศรีวิชัยที่มีต่อเมืองไชยา
ได้หรือไม่ และเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะใด โดยเฉพาะเมื่อใช้ลักษณะการศึกษาแบบวัฒนธรรมศึกษา
(Cultural Study) ผ่านกรอบการศึกษาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural Economics)5
ซึง่ ถือเป็นทฤษฎีการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมแนวใหม่ โดยแสดงผลการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ
สันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม
ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ
สถาปัตยกรรมจันทิ ชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย โดยเน้นการขึ้นรูปแบบสถาปัตยกรรม จึงน่าจะ
เป็นการศึกษาที่สร้างความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับที่มาของสถาปัตยกรรมศรีวิชัยบริเวณภาคใต้ ของ
ไทย โดยเฉพาะในสมัยที่ราชวงศ์ ไศเลนทร์มีอานาจสูงสุด นอกจากนี้ แบบสถาปัตยกรรมที่ได้จากการ
สันนิษฐานรูปแบบนี้น่าจะยังประโยชน์ต่อการใช้เป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันข้อสันนิษฐานหรือข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆ อาทิ ด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของเมืองไชยา ในสมัยศรีวิชัยได้
เป็นอย่างดี ถือเป็นการพัฒนาและต่อ ยอดองค์ค วามรู้ท างประวัติศ าสตร์ส ถาปัต ยกรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ให้ก้าวหน้าได้อีกทางหนึ่ง
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา รวมทั้งรูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ของอาคารวัดแก้ว และวัด หลง โดยเน้น การเปรีย บเทีย บกับ สถาปัต ยกรรมจัน ทิใ นชวาภาคกลาง
ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านกระบวนการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม ทั้งนี้จะศึกษาจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ จารึก ตานาน เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนโบราณสถานและศิลปวัตถุอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องกัน โดยจะวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ตาแหน่งที่ตั้ง คติความเชื่อ รูปแบบการ
5

เศรษฐศาสตร์วัฒ นธรรม (Cultural Economics) ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒ นธรรมและระบบเศรษฐกิจ โดยพยายามที่จ ะศึก ษาถึง ความสัมพันธ์หรือ
ผลกระทบที่มีต่อกัน ระหว่า งปัจ จัย ทางเศรษฐกิจ และวัฒ นธรรม ทั้ง ในลัก ษณะที่เ ศรษฐกิจ เป็น
ตัวกาหนดวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดเศรษฐกิจ เพื่อเป็นหนทางไปสู่การทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
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วางผัง เทคนิควิธีที่ใช้ในการก่อสร้าง วัสดุ และการประดับตกแต่ง อาคาร เพื่อนาไปสู่กระบวนการ
สันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม
2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินคุณค่าสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ไศเลนทร์ทั้งในชวา
ภาคกลาง ประเทศอิน โดนีเซีย และเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธ านีผ่า นกรอบการศึกษาของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม อันจะนาไปสู่การวิเคราะห์สภาพสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของรัฐการค้า
ศรีวิชัยในที่สุด
3. ประโยชน์ของการศึกษา
3.1 ทราบถึงความสั มพันธ์ระหว่างรูปแบบเศรษฐกิจ ศาสนาและสถาปัตยกรรมของ
ราชวงศ์ไศเลนทร์ทั้งในชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซียและเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.2 ทราบถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรม ลักษณะ ประเภทของ
อาคาร การวางผัง การก่อสร้างและการประดับตกแต่งอาคารของสถาปัตยกรรมในราชวงศ์ไศเลนทร์ทั้ง
ในชวาภาคกลางและเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.3 เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการสั นนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้ว และวัดหลง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. สมมติฐานการศึกษา
สถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี น่าจะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อ
อุทิศให้กับบรรพบุรุษ ใช้คติแบบพุทธมหายานตันตระโดยมีการประดิษฐานพระธยานิพุทธเจ้าทั้ง 4 ทิศ
รวมทั้งทิศเบื้องกลาง อีกทั้งน่าจะมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะผังพื้น และการประดับส่วน
ยอดด้วยเจดีย์คล้ายกับสถาปัตยกรรมจันทิ ในชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย และเมื่อวิเคราะห์
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น จากการสันนิษฐานนี้ น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ เชิง
อานาจ คือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐศรีวิชัยในฐานะเมืองท่าสาคัญทางการค้าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15
โดยอาจมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับราชวงศ์ไศเลนทร์จากชวาภาคกลางด้วย ส่วนรายละเอียดใน
การประดับตกแต่งอาคาร น่าจะเป็นแบบท้องถิ่นไชยาผสมผสานกับศิลปะจามจนเกิดเป็นความโดดเด่น
มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เนื่องจากดินแดนเหล่านี้ต่างได้รับตัวแบบทางวัฒนธรรมอินเดียร่วมกันและ
ในเวลาพร้อมๆกัน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เมืองไชยาเป็นเมืองท่าการค้าสาคัญของอาณาจักร
ศรีวิชัยในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเอง
5. ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาเปรีย บเทีย บสถาปัต ยกรรมวัด แก้ว และวัด หลง จัง หวัด สุร าษฎร์ธ านี กับ
สถาปัตยกรรมจันทิ ชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ การศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศจะทาการศึกษาประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรภาคใต้โดยรวม
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และศึกษาเชิงลึกในบริเวณพื้นที่ของเมืองโบราณไชยา กรณีของวัดเวียงที่เชื่อ ว่าสร้างขึ้นพร้อมกันกับ
วัดแก้วและวัดหลงนั้น ปัจจุบันไม่พบร่องรอยอาคารเดิม จึง จะทาการศึก ษาจากหลักฐานด้านจารึก
ตานานและเอกสารเท่าที่อานวย ส่วนวัดแก้วและวัดหลงซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือทรากอาคารให้ศึกษาได้
บางส่วน จะทาการศึกษารูปแบบของสถาปัตยกรรมโดยละเอียด ทั้งนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน
ดังนี้
5.1 ลักษณะอาคาร จะทาการศึกษาถึง
5.1.1 ประวัติของการสร้างและการบูรณะ (ถ้ามี)
5.1.2 ประเภทของอาคาร หน้าที่หรือประโยชน์ใช้สอย
5.1.3 ลักษณะการออกแบบ องค์ป ระกอบทางสถาปัต ยกรรมของอาคาร รวมถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
5.1.4 โครงสร้างของอาคาร เทคนิควิธี และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
5.1.5 ลักษณะของแบบศิลปกรรม การประดับตกแต่งอาคาร
5.2 การวางผังบริเวณและลักษณะความสัมพันธ์ของอาคารแต่ละหลังจะทาการศึกษาถึง
คติ สัญลักษณ์ และความหมายที่เกิดขึ้นจากการวางผังอาคาร
5.3 ลักษณะทางประติมานวิทยา
5.4 การประเมินคุณค่าทางศิลปกรรม
กรณีศึกษาในต่างประเทศ จะทาการศึกษาลักษณะ รูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมของ
จันทิในชวาภาคกลาง ประเทศอิน โดนีเซีย โดยเน้นการศึกษาและเก็บข้อมูลในภาพรวมเพื่อนามา
เปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลงเท่านั้น และเนื่องจากจันทิในชวาภาคกลาง มี อยู่เป็น
จานวนมากจึงต้องเก็บข้อมูล โดยเลือกจันทิที่สาคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมวัด แก้ว
วัดหลง เมืองไชยามากที่สุด
6. วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาจะใช้ในรูปแบบของการพรรณนา (Description Research) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หรือรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน รวมทั้งใช้
วิธีวิเคราะห์ (Analytical Research) ในส่วนที่ต้องการเปรียบเทียบเพื่อนาไปสู่การกาหนดรูปแบบ
สถาปัตยกรรม ทั้งนี้จะกาหนดวิธีการศึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
6.1 การเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ การศึ ก ษาหาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน จาก
แหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ อาทิ ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศาสนา สังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นข้อมูลดิบเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและสนับสนุน
ทั้งนี้ จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ประเภท คือ
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6.1.1 ข้อมูลด้านเอกสาร เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ
จดหมาย บันทึก รวมทั้งงานวิจัยต่างๆที่เคยมีการศึกษาไว้แล้ว
6.1.2 ข้อมูลภาคสนาม เป็นข้อมูลทางกายภาพที่ได้จากการศึกษาในสถานที่จริงโดย
ผ่านกระบวนการสารวจรังวัดและถ่ายภาพ
6.1.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามบุคคลที่มีความรู้
ความชานาญ หรือมีความสามารถเฉพาะด้าน
6.2 การจัดลาดับข้อมูล คือ การนาข้อมูลดิบเบื้องต้นทั้งหมดที่ได้จากการเก็บข้อมูล (ใน
ข้อ 6.1) มาทาการจัดกลุ่ม แยกแยะ และแบ่งประเภทเพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการวิเคราะห์ต่อไป
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การประเมินผลจากข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมด โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงอย่างเป็น เหตุเป็นผลและรอบด้าน ทั้งนี้ต้องอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์และรูปแบบทาง
ศิลปกรรมทีป่ รากฏเป็นตัวกาหนด
6.4 การสรุปผล คือ การอธิบายผลของการศึกษาทั้งหมดให้ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจน
ทั้งการอธิบายผ่านตัวหนังสือ ภาพถ่ายและการเขียนภาพลายเส้นประกอบ
7. ข้อจากัดทางการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ สามารถทาการศึกษาโดยเก็บข้อมูลภาคสนามได้เฉพาะอาคารวัดแก้ว
และวัดหลง เมืองไชยาเท่านั้น แม้ในจารึกจะระบุว่าวัดเวียงเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นพร้อมกันกับวัด
แก้วและวัดหลง แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่เหลือทรากอาคารให้ศึกษาได้ จึงต้องอาศัยข้อมูลด้านจารึก
ตานาน ภาพถ่ายเก่า (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆเป็นสาคัญ การศึกษานี้จึงจะเน้นศึกษาเพียง 2 อาคาร
เท่านั้น คือ อาคารวัดแก้วและวัดหลง
8. ข้อตกลงเบื้องต้น
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสถาปั ต ยกรรมวั ด แก้ ว และวั ด หลง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี กั บ
สถาปั ต ยกรรมจั น ทิ ชวาภาคกลาง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะศึ ก ษารู ป แบบ
สถาปัตยกรรมศรีวิชัยในเมืองไชยา ที่เ กิด ขึ้น ในช่ว งเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นสาคัญ
ศิล ปกรรมหรือ ประติมากรรมในสมัย อื่น ๆ เช่น ศิล ปะอยุธ ยา ซึ่ง ในเบื้อ งต้น พบว่า มีก ารต่อ เติม
หรือซ่อมแปลงขึ้นภายหลัง จะมิได้ถูกนามาพิจารณาในการวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแต่
อย่างใด

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม สมมุติฐานและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
“Theory is not a pair of glasses; it is rather like a pair of guns;
It does not enable one to see better but to fight better.”
Jose' G. Merquior.3
ชาตินิยมของการศึกษาประวัติศาสตร์สู่การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยแบบองค์รวม
การศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรศรีวิชัยนั้น ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานักประวัติศาสตร์
ชาวเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ส่ วนหนึ่งศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยควบคู่ไปกับกระแสชาตินิยมใน
ลักษณะที่เรียกว่า “ล้าหลังคลั่งชาติ”4 คือต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะวิเคราะห์และตีความหลักฐานต่างๆ
เพื่อยืนยันความเป็นเมืองหลวงหรือศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยในประเทศของตน ประวัติศาสตร์ของ
“การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัย” ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในประเทศไทย จึงถือเป็น “การพัฒนาที่ย่าอยู่
กับที”่ เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ตั้งธงหรือผลการศึกษาไว้ล่ วงหน้า คือพยายามหาข้อมูลและหลักฐาน
ที่จะสนับสนุนสมมติฐานและสร้างข้อสรุปที่ว่า “ไชยาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย ” ประจักษ์
พยานทางวิชาการที่ส่าคัญ คือการจัดงานสัมมนาทั้ง 2 ครั้งใน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2527 ที่ต่อมาถูก
ตีพิมพ์เป็นรายงานทางวิชาการ ได้แก่ “รายงานการสัมมนา ประวัติศาสตร์ -โบราณคดี ศรีวิชัย”5
และครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “สัมมนาประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี ”6 เนื้อหาใจความ เป็นการสรุปรวบรวม
บทความจากนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ล ะด้านของประวัติศาสตร์
ศรีวิชัย ตั้งแต่การศึกษาลักษณะกายภาพ ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อที่ตั้งชุมชนโบราณใน
ภาคใต้ แหล่งโบราณคดีอื่นๆ รวมทั้งการอภิปรายถึงรูปแบบศิลปะศรีวิชัยที่เมืองไชยา นอกจากนี้ยังมี
เรื่องประเพณีวัฒนธรรมส่าคัญในท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
อาทิ พิธีกรรมแบบพราหมณ์ ประเพณีการแห่พระ ลักษณะการท่านา รวมทั้งวรรณกรรมส่าคัญต่างๆ
ที่สะท้อนไปถึงวัฒนธรรมดั้ง เดิม ของอิน เดีย อีก ทั้ง เป็น การท่า ความเข้า ใจร่วมกันเกี่ยวกับชื่อเรียก
3

Jose' G. Merquior, Foucault (London: Fontana Press, 1985), 85.
อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ล้าหลังคลั่งชาติ” หมายถึง แนวคิดชาตินิยมที่
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5
สีหวัฒน์ แน่นหนา, บรรณาธิการ, รายงานการสัมมนา ประวัติศ าสตร์ -โบราณคดี
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6
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี , รวบรวม, สัมมนาประวัติศ าสตร์ สุราษฎร์ธานี (กรุงเทพฯ:
กรุงสยามการพิมพ์, 2527).
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อาณาจั ก รศรี ว ิ ช ั ย ที ่ อ า จ ยั ง ไ ม่ ค ร อ บ คลุ ม เ พี ย ง พอ มี ก า ร เส น อ ให้เ ปลี ่ย นชื ่อ เรี ย กเป็ น
“สมาพันธรั ฐ ศรี ว ิ ช ั ย ”หรื อ “อาณาจั ก รทางทะเลใต้ ” แทน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ถึ ง
ความส่า คั ญ ของประติมากรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งสินค้าเครื่องถ้วยเซรามิกส์ในสมัยศรีวิชัยที่
ขุดพบเป็นจ่านวนมากบริเวณเมืองไชยา แม้การสัมมนาทั้ง 2 ครั้งจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม แต่ส่วนใหญ่เป็นการสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในการหาข้อมูล
โต้แย้งนักวิชาการจากอินโดนีเซีย รวมทั้งสร้างข้อสรุปในการยืนยันว่าไชยาน่าจะเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรศรีวิชัยมากกว่า ที่เมืองปาเล็ มบังหรือที่ ช วาภาคกลาง นอกจากงานสัมมนาที่จั ดขึ้นแล้ ว
ในช่วงเวลาดังกล่าว ผลงานที่ออกมาในรูป แบบของหนัง สือ ต่า รา บทความและสื่อ สิ่ง พิม พ์อื่น ๆ
รวมทั้ง ทัศนคติของนักวิชาการและชาวชุมชนในท้องถิ่นก็ดูจะออกมาในทิศทางเดียวกัน คือศึกษา
ประวัติศาสตร์ศรีวิชัยโดยเชื่อ ว่า ไชยาคือ เมือ งหลวงหรือ ศูน ย์ก ลางของอาณาจัก ร อาทิ บรรจบ
เทีย มทัต จากบทความ “ไชยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรศรีวิชัย ”7 งานศึกษาของธรรมทาส
พานิช จากหนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตร์ไชยา – นครศรีธรรมราช”8 และบทความ “ไชยาและ
นครศรี ธรรมราชในอดีต ”9 ลักษณะผลงานทั้ง 2 ชิ้น ของธรรมทาส พานิช เป็นการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองไชยาและนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นเมืองส่าคัญด้านประวัติศาสตร์ใน
ภาคใต้ของไทย โดยเชื่อว่าในสมัยศรีวิชัยนั้น เมืองทั้งสองแห่งน่าจะเป็นศูนย์กลางการปกครองและ
การค้า มีการอธิบายถึงเรื่องราวของเมืองไชยาที่มีบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุพ่อค้าเปอร์เซีย กรีก จีน
และข้อมูลจากแผนที่ของ ปโตเลมี ทั้งนี้ได้ข้อ สรุป ว่า เมือ งท่า ซาบา คือ ไชยา ตะโกลา คือ ตะกั่ว
ป่า และเปริม าลา คือ เมื อ งนครศรี ธ รรมราช นอกจากนี้ ยั ง ตั้ ง ข้ อ สั น นิ ษ ฐานว่า เหตุที ่เ มือ ง
ศูน ย์ก ลางการค้า ในสมัย ศรีว ิช ัย ไม่ได้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ของคาบสมุท รมาลายาหรือ มลายู
เนื่อ งจากการค้า ต้อ งอาศัย เส้น ทางข้ามคาบสมุทรขนถ่ายสินค้าด้วยการบรรทุกสัมภาระไว้บนหลัง
ช้าง การเดินเรือผ่านทางช่องแคบมะละกาโดยเฉพาะในสมัยก่อนที่ ศรีวิชัย จะรุ่งเรืองนั้น มีกลุ่ม โจร
สลัด คอยดักปล้น เรือสิน ค้า และเรือ ก่าปั่นโบราณที่มีขนาดเล็ก นักเดินเรือทะเลจึง หลีก เลี่ย งการใช้
ช่อ งแคบมะละกาและหัน มาใช้ เ ส้ น ทางข้ า มคาบสมุ ท รแทน นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองไชยากับอาณาจักรโบราณอื่นๆ อาทิ อินเดีย ชวา ลังกา จามปา และเขมร
แม้งานศึกษาดังกล่าวจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมื องไชยากับ อาณาจัก รอื่น ๆ โดยใช้ข้อ มูล
จากเอกสารของบัน ทึก ชาวต่า งชาติ รวมทั้ง มี ก ารศึ ก ษาที่ เ น้ น ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานอ้ า งอิ ง
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บรรจบ เทีย มทัต , “ไชยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจัก รศรีวิชัย ,” ศิลปากร27, 3
(กรกฎาคม 2526): 59-68.
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ธรรมทาส พานิช, ประวัติศาสตร์ไชยา – นครศรีธรรมราช (สุราษฎร์ธานี: ธรรมทานมูลนิธิ
, 2541).
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ธรรมทาส พานิช , “ไชยาและนครศรีธรรมราชในอดีต ,”ศิลปากร 6, 9 (กุมภาพันธ์
2496): 75-79.

10
จากต่า นานทางพระพุทธศาสนาของลังกา อาทิ การเปรียบเทียบกับจารึกเกลุรักและจารึกกะลาสะ
ของชวากับจารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า งานทั้ง 2 ชิ้นของธรรมทาส พานิช มี
ลักษณะที่เรีย กได้ว่า เป็นการศึกษาแบบ “Chaiya Centric” โดยเฉพาะหนังสือ “ประวัติศาสตร์
ไชยา – นครศรีธ รรมราช” แม้ว่าเนื้อหาจะมีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นงานศึก ษาชิ้น เดีย วใน
บรรดางานด้า นประวัติศ าสตร์ศ รีวิชัย ทั้ง หมดที่ใ ห้ ความส่าคัญและอธิบายถึงเมืองไชยาในต่านาน
พระพุทธศาสนาของลังกา แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดถึงข้อเท็จจริงในต่านานดังกล่าว อีกทั้งยังมี
ข้อคิดเห็นบางประการที่ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ยอมรับ อาทิ การเรียกชื่อศรีวิชัยว่า “ศรีโ พธิ์” และการ
ระบุว่า พระแก้วมรกตมาจากวัดแก้ว เมืองไชยา จึงจ่าเป็นต้องมีวิจารณญาณและการวิเคราะห์อย่าง
รอบด้านในการศึกษางานดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม นับเป็นนิมิตหมายที่ดีเนื่องจากในปัจจุบัน กระแสชาตินิยมและบรรยากาศ
ของการศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการสร้างความร่วมมือเพื่อหาข้อมูล
ร่วมกันระหว่างนักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการผลิตผลงานทางวิชาการในลักษณะ
ที่มองพื้นที่น่านน้่าทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น ถือเป็นการท่าลาย
กรอบการศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยในรูปแบบเดิมๆ ท่าให้ได้ข้อมูลอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการ
ทุกฝ่าย และสามารถที่จะต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น
หากพิจารณากลุ่มงานที่ศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรศรีวิชัยตั้งแต่อดีตจนถึ งปัจจุบัน ทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม จะพบว่าผู้เขียนแต่ละท่านจะท่าการสรุปผลการศึกษาโดยการอ้างอิงหลักฐาน
หรือข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งเป็นหลัก ทั้งนี้สามารถจ่าแนกกลุ่มงานศึกษาออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. กลุ่มงานที่ศึกษาและพิจารณาบริบทของพื้นที่ สภาพภูมิศาสตร์เป็นหลัก
งานเขียนในกลุ่มนี้จะให้ ค วามส่า คัญ กับ สภาพภูมิป ระเทศ ภูมิอ ากาศและบริบ ท
ของพื้นที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการด่าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จนพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นศูนย์กลาง
ชุมชนและเมืองท่าส่าคัญ อาทิ งานศึกษาของชุลีพร วิรุณหะ จากหนังสือเรื่อง “โลกเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้: รากฐานประวัติศาสตร์”10 และธิดา สาระยา จากหนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตร์มหาสมุทร
อินเดีย”11 โดยเฉพาะงานของ ดร.ธิด า สาระยานั้น นับ เป็น งานศึก ษาประวัติศ าสตร์ การค้าใน
มหาสมุทรอินเดียที่เรียกได้ว่าครบถ้วนและครอบคลุมที่สุด ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การค้ า ทางทะเลกับ ศาสนาของอิ น เดี ยใต้ที่ เ ข้า มามี บทบาทต่ อ การนั บ ถือ ศาสนาในหมู่ เ กาะและ
คาบสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมา กษัตริย์โจฬะทรงเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธซึ่ง
ในสมัยนั้นถือเป็นศาสนาทางเลือกใหม่ที่อ่านวยประโยชน์ด้านการค้า ลักษณะการนับ ถือศาสนาจะ
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ชุลีพร วิรุณหะ, โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : รากฐานประวัติศ าสตร์ (นครปฐม:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557).
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ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554).
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ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธมหายานกับศาสนาฮินดูที่เน้นความศักดิ์สิทธิ์ มีการใช้เวทมนตร์คาถา มี
การบูชาพระโพธิสัตว์เพื่อยกระดับให้ศาสนาพุทธทัดเทียมหรือเหนือกว่าศาสนาฮินดู โดยเรียกศาสนา
พุทธลัทธิใหม่นี้ว่า “ศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบตันตระ” งานศึกษาชิ้นนี้ยังให้ ความส่าคัญต่อ
การค้าของโจฬะในรัฐศรีวิชัยที่เข้ามาในรูปแบบสมาคมพ่อค้า ที่สามารถสร้างอิทธิพลและเครือข่าย
การค้าทางทะเลอย่างเป็นล่่าเป็นสัน มีการเผยแผ่ศาสนาและวัฒนธรรมให้กับคนในท้องถิ่นของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับการประกอบกิจกรรมทางการค้าจนเกิดการหลอมรวมและใช้วัฒนธรรม
ร่วมกัน ถือเป็นผลงานที่บุกเบิกและขยายสาขาการศึกษาประวัติศาสตร์ การค้าในมหาสมุทรอินเดียได้
กว้างไกล รายงานวิจัยที่ ส่า คัญ อีก ชิ้น หนึ่ง คือ “การศึก ษาพัฒ นาการทางวัฒ นธรรมของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น : กรณีหมู่เกาะ”12
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของหมู่เกาะ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ก่อน
สมัยประวัติศาสตร์ ถึง สมัย ประวัติศ าสตร์ต อนต้น โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ช่ว งสมัย คือ สมัย ก่อ น
ประวัติศาสตร์ สมัย กึ่งประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ที่ยัง แบ่งออกเป็นยุครัฐรุ่นต้น ยุครัฐ
โบราณ ยุครัฐอาณานิคม และยุครัฐหลังอาณานิคม ทั้งนี้พบว่า ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ในบริเวณ
ภาคกลางของชวาและบาหลีนั้นมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ เนื่องจากพบร่องรอย
เมืองโบราณตั้งอยู่เป็นจ่านวนมาก เป็นชุมชนที่มีความเจริญ ประชากรที่อยู่อาศัยนั้นก็พบว่ามีจ่านวน
มากที่สุดในอาณาบริเ วณหมู่เ กาะทั้ง หมด ส่ว นภาคใต้ข องเกาะสุม าตรา พบเครื่อ งส่า ริด ที่ใ ช้ ใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ ยังพบขวาน ลูกปัด และงานโลหะกรรมแบบหมู่บ้าน
นอกจากนี้ยังพบร่องรอยของสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาจากอินเดียที่มีความเก่าแก่มากที่สุด
ความรุ่งเรืองของการค้าสอดคล้องกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสม เส้นทางที่ใช้ในการเข้ามา
เพื่อเผยแผ่ศาสนาก็น่าจะมาจากเส้นทางที่ใช้ในการท่าการค้าด้วยเช่นกัน จากการศึกษาพบว่ามีคณะ
พราหมณ์ของพระเจ้าปุรณวรมัน รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียที่เป็นผู้จาริกแสวงบุญ นามว่า
คุณวรมัน ได้เผยแผ่ศาสนาพุทธในรัฐโฮ-ลิง (สันนิษฐานว่าอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของเกาะชวา ประเทศ
อินโดนีเซีย) ต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์ทั้งศาสนาพุทธและพราหมณ์มีบ ทบาทส่าคัญอย่างมากต่อ
พัฒนาการทางวัฒ นธรรมของภูมิภ าคเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้ งานศึก ษาชิ้น นี้จึงท่า ให้เ ข้า ใจ ถึง
พัฒนาการของชุมชนบริเวณหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักวิชาการที่
ศึกษาประวัติศาสตร์น่านน้่าทะเลแบบองค์รวมที่ส่าคัญอีกท่านหนึ่งคือ O.W. Walters จากหนังสือ
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ปรีชา นุ่นสุข, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่
ก่อนสมัย ประวัติศ าสตร์ถึง สมัย ประวัติศ าสตร์ต อนต้น : กรณีห มู่เ กาะ” (โครงการวิจัยจากเงิน
ทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ่าปีงบประมาณ, 2551).

12
“Early Indonesian Commerce: A Study of the Origins of Srivijaya”13 พบว่าข้อดีของ
งานชิ้นนี้คือไม่พยายามไปเน้นถึงรัฐหรืออาณาจักรที่เรียกว่า “ศรีวิชัย” มากนัก แต่จะพยายามศึกษา
โดยมองกิจกรรมการค้าน่านทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบบองค์รวมเป็นส่าคัญ ท่าให้มองเห็น
ภาพรวมของการค่อยๆขยายตัวของชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเสมือนพ่อค้าคนกลางในการติ ดต่อค้าขาย
กับต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้เส้นทางการค้าบริเวณช่องแคบมะละกา อีกหนึ่งผลงานที่
ส่าคัญเป็นของ Quaritch Wales จากหนังสือ “A newly - explored route of ancient
Indian cultural expansion (introducing some new views on the history of the
Sailendra Empire of Indonesia)”14 เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะศรีวิชัยแบบองค์รวมโดย
เริ่มจากพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรมลายู โดยเชื่อว่าเป็นเส้นทางแรกที่อิทธิพลจากอินเดียแผ่
เข้ามาถึงในหมู่เกาะเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ จนพัฒ นาเป็น รูป แบบเฉพาะของตนเอง การศึกษา
ตัวอักษรที่พบในจารึกประมาณอายุ อ ยู่ใ นช่ว งพุท ธศตวรรษที่ 13 ส่า หรับ ประเทศไทยพบแหล่ง
โบราณคดีส่าคัญอยู่ที่อ่าวบ้านดอน โดยเฉพาะทางตอนเหนือ อันเป็นที่ตั้งเมืองโบราณไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีลักษณะทางศิลปกรรมแบบราชวงศ์ไศเลนทร์ที่พบว่าร่วมวัฒนธรรมกันกับชวาภาคกลาง
ประเทศอินโดนีเซีย บริเวณวัดเวียงหรือหัว เวียงนั้นพบทรากอาคารก่ออิฐ และเศษภาชนะดินเผาใน
ท้องถิ่น เช่น เดีย วกับ ที่พ บ ณ วัด หลง ส่ว นวัด แก้ว นั้น ผู ้เ ขีย นสัน นิษ ฐานว่า น่า จะมี ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมที่คล้ายกับพระบรมธาตุไชยารวมทั้งคล้ายกับจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ของชวา
ภาคกลาง นอกจากนี้รูปแบบศิลปะบางประการของวัดแก้วยังพบว่ามีความคล้ายคลึงกับศิลปะจาม
และเขมรด้วย
การศึกษางานประเภทนี้ท่าให้มองเห็นภาพรวมของอาณาจักรศรีวิชัย ในภาพกว้าง
รวมทั้งเข้าใจบริบทของพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศและปัจจัยภายนอกต่างๆที่จะส่งผลต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่เป็นจุดร่วมของงาน
กลุ่มนี้ คือ มองไม่เห็นกลุ่มอ่านาจที่ ซ้อนทับกันอยู่ในแต่ละอาณาจักรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
ต้องการหรือพยายามเข้ามามีผลประโยชน์ในการด่าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าทาง
ทะเล

13

Wolters O.W., Early Indonesian commerce: A study of the origins of
Srivijaya (London: Cornell University Press, 1965).
14
Wales Quaritch, A newly - explored route of ancient Indian cultural
expansion (introducing some new views on the history of the Sailendra Empire
of Indonesia) (London: The Indian Society, 1935).
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2. กลุ่มงานที่ ศ ึก ษาจารึก เอกสาร จดหมายเหตุจ ากจีน และบัน ทึก ของชาว
ต่างประเทศในการอ้างอิงและสรุปผลเป็นหลัก
งานเขียนในกลุ่มนี้จะสรุปผลโดยใช้เอกสารชั้นต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญและความสามารถเฉพาะด้าน อาทิ ความสามารถในการอ่านจารึกภาษาสันสกฤต
ภาษาจามโบราณ ความสามารถในการแปลเอกสารที่เ ป็นภาษาจีน ภาษาเปอร์เซีย เป็นต้น ทั้งนี้
การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยที่ผ่านมา มีการพบหลักฐานประเภทจารึกค่อนข้างมาก ที่ส่าคัญคือ
ลักษณะอักษรของจารึก นอกจากพบว่ามีการใช้ภาษามลายูโบราณแล้วยังมีการใช้ภาษาสันสกฤตแบบ
อินเดียใต้ แสดงถึงการเผยแผ่ศาสนา วัฒนธรรม รวมทั้งรูปแบบการใช้ภาษามายังบริเวณนี้ นอกจาก
จารึกภาษามลายูโบราณทั้ง 2 หลักที่มีค่าว่า “ศรีวิชัย” อันได้แก่ จารึกโกตา กาปูร์ (Kota Kapur) ที่
พบบนเกาะบังกา ทางทิศตะวันออกของเมืองปาเล็มบัง ระบุปีที่จารึก พ.ศ. 1229 และจารึกการัง
บราหิ (Karang Brahi) ที่พบ ณ เมืองซัมบีหรือจัมไบ บริเวณเกาะสุมาตราแล้ว ยังมีจารึกที่ส่าคัญและ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ และสถาปัตยกรรมศรีวิชัย ดังนี้
จารึกหลักที่ 2315หรือจารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318
จารึกด้านหน้า มีข้อความกล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยโปรดให้สร้างปราสาทอิฐ 3 หลัง
เพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ พระผู้ผจญพญามารและพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ ซึ่งเป็นที่สรุป
ตรงกันแล้วว่าปราสาทอิฐทั้ง 3 หลัง คือ วัดเวียง วัดหลง และวัดแก้วตามล่าดับ แม้ในระยะแรกมี
นักวิชาการบางส่วนเชื่อว่าปราสาทอิฐ 3 หลังดังกล่าวอาจหมายถึง วัดหลง วัดแก้ว และพระบรมธาตุ
ไชยา เนื่องจากวัดเวียงไม่เหลือหลักฐานที่เป็นอาคาร แต่หลังจากการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่
ของวัดเวียง พบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมและสถูปเจดีย์องค์เล็กที่เชื่อกันว่าน่าจะเคยประดับอยู่บนชั้น
หลังคาของอาคารในสมัยศรีวิชัย นอกจากนี้ยังพบเครื่องถ้วยเซรามิกส์รวมทั้งศิลปวัตถุต่างๆที่สัมพันธ์
กันกับที่พบบริเวณวัดแก้วและวัดหลง ท่าให้เชื่อได้ว่าวัดเวียงน่าจะเป็นหนึ่งในอาคาร 3 หลังที่สร้าง
โดยพระเจ้ากรุงศรีวิชัย ด้านหลังของจารึกนี้มีค่าว่า “วิษณวาขโย” หมายถึง พระวิษณุ กษัตริย์แห่งศรี
วิชัยและเป็นผู้สร้างปราสาทอิฐ 3 หลัง นักวิชาการบางส่วนเชื่อว่าเมื่อน่าข้อความดังกล่าวมาอ้างอิงกับ
ต่านานปรัมปราปุสกะ ที่ประพันธ์โดยพระเถระชาวลังกา จะสามารถตีความได้ว่า พระวิษณุ ผู้สร้าง
ปราสาทอิฐ 3 หลังนี้ได้ทรงสร้างบุโรพุทโธ (Borobudur) และจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ที่ชวา
15

จารึกหลักนี้เคยเป็นที่ถกเถียงกันว่ามาจากวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ
มาจากวัดเวียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ปัจจุบันได้ข้อสรุปเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามาจาก วัดเวียง เมืองไชยา
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการสับสน ในงานศึกษานี้จะเรียกว่า “จารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318” จารึก
หลักนี้ เดิมศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ แปลเพียงด้านหน้าเท่านั้น ต่อมานักโบราณคดีชาวอินเดียได้
แปลด้านหลังของจารึกเพิ่มเติมและตีพิมพ์ใน ประชุมจารึกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2504

14
ภาคกลางด้วย แต่ก็มีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งโต้แย้งว่า “วิษณวาขโย” เป็นกษัตริย์คนละพระองค์กับที่
สร้างปราสาทอิฐทั้ง 3 หลังที่เมืองไชยา อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่สามารถสรุปได้แน่ชัดคือ ทั้งกษัตริย์ที่
ทรงสร้างจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ในชวาภาคกลางและสร้างวัดเวียง วัดแก้ว วัดหลงนั้นต่าง
อยู่ในราชวงศ์ไศเลนทร์และนับถือศาสนาพุทธมหายานแบบตันตระเช่นเดียวกัน
จารึกกะลาสะ
จารึกกะลาสะ ระบุปี พ.ศ. 1321 พบที่เกาะชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย จารึก
กล่าวถึงพระราชาในราชวงศ์ไศเลนทร์พระองค์หนึ่ง โปรดให้สร้างจันทิเพื่ออุทิศให้กับพระนางตารา
จารึกนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ในชวา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างสถาปัตยกรรมศรีวิชัย ในราชวงศ์ไศเลนทร์ทั้งในพื้นที่ของชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย
และเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จารึกปราสาทโปนคร
จารึกปราสาท “โปนคร” หรือ “โปนาการ์” รัฐจามปานี้ นักภาษาศาสตร์และปัญญาชน
คนส่าคัญอย่าง จิต ร ภูมิศัก ดิ์ วิเคราะห์ว่า หากเป็นภาษาไทยควรอ่า นว่า “พระศรีนคร”16 จารึก
ดังกล่าวระบุถึงการยกทัพทางทะเลไปตีเมืองจามปาของพวกทะเลใต้ ต่อมาได้รับการตีความว่าพวก
ทะเลใต้นี้ น่าจะหมายถึงชาวชวาจากอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งข้อมูลของจารึกและบทวิเคราะห์ดังกล่าว มี
นัก วิช าการท่า นหนึ่ง ศึก ษาไว้ค่อ นข้า งละเอีย ดคือ ศาสตราจารย์ม านิ ต วัล ลิโ ภดม จากหนัง สือ
“ทักษิณรัฐ”17 ในที่นี้จะขอยกข้อความที่เป็นค่าแปลมาไว้ ดังนี้
...เมื่อระหว่าง พ.ศ. ๑๓๐๐-๑๓๑๗ พระเจ้าประดิจินทรวรมัน ปฐมกษัต ริย์ ราชวงศ์
ปาณทุรั ง ค์ ได้ ป กครองประเทศจามปา มี ร าชธานี อ ยู่ ที่ เ มื อ งราชปุ ร ะหรื อ วี ร ะปุ ระ ครั้น
สิ้นพระชนม์แล้ว ราชนัดดาได้ครองราชสมบัติสืบ มาทรงพระนามพระเจ้า สัต ยวรมัน ในต้น
รัชกาลปี พ.ศ. ๑๓๑๗ มีพวกทางทะเลใต้ยกกองทัพเรือไปปล้นสะดมบ้านเมืองและวิหารโพนคร
น่าเอามุขลึงค์และทรัพย์สมบัติอันมีค่าไป สิ้นรัชกาลพระเจ้าสัตยวรมัน พระอนุชาได้เป็นกษัตริย์
ทรงพระนามพระเจ้าอินทรวรมัน ใน พ.ศ. ๑๓๓๐ พวกทางทะเลได้ยกทัพเรือไปปล้นรบกวนอีก
ได้เผาวิหารภัทรปติศวร ซึ่งเป็นปูชนียสถานส่าคัญของประเทศจามปา...18

16

จิตร ภูมิศักดิ์, ความเป็นมาของคาสยาม ไทย, ลาว และขอมและลักษณะทางสังคม
ของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2544), 35.
17
มานิต วัลลิโภดม, ทักษิณรัฐ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗), 2530).
18
เรื่องเดียวกัน, 143.
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ประมาณ ปี พ.ศ. 2470 พบมุขลึงค์ท่าด้วยหินสีเขียวจากบ้านหนองหวาย ลักษณะเป็น
ศิลปกรรมแบบจามอย่างเด่นชัด นอกจากนี้ใกล้กับบริเวณที่พบมุขลึงค์ ยังพบทรากอาคารก่ออิฐ และ
ศิลปวัตถุอื่น ๆ อาทิ เศีย รเทวรูป ชิ้นส่ว นประติมากรรมพระพิฆเนศวร์ 19 มุขลึงค์ดังกล่าวจึงน่าจะ
หมายถึง มุขลึงค์ที่ปรากฏในจารึกปราสาทโปนครของอาณาจักรจามปา และศาสตราจารย์มานิต
วัลลิโภดม ยังให้ความเห็นว่าพระราชาศรีวิชัยที่น่าทัพเรือเข้าโจมตีจามปาน่าจะเป็นพระองค์เดียวกับที่
โปรดให้สร้างปราสาทอิฐ 3 หลังที่เมืองไชยาตามจารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 131820
ตานานพระพุทธศาสนาจากลังกา
ต่านานพระพุทธศาสนาจากลังกาเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นในสมัยหลัง เนื้อหาบางส่วน
สอดคล้ องกับ เรื่ องราวของราชวงศ์ไศเลนทร์ในชวาภาคกลางและเมืองไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แม้หลักฐานดังกล่าวจะไม่ เป็นที่ยอมรับหรือมิได้ถูกน่ามาใช้อ้างอิงประกอบงานวิชาการกันมากนัก
อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ขอรวบรวมต่านานที่ส่าคัญมาไว้ ดังนี้
ตานานพระพุทธศาสนาสุวรรณปุรวงศ์ โดย พระอาจารย์อานันทสถวิระ ชาวสุวรรณ
ปุระ ในสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ลักษณะเป็นการแต่งประวัติศาสตร์กรุงสุวรรณปุระโดยใช้
ภาษาสันสกฤตซึ่งมีเรื่องประวัติศาสตร์เมืองไชยา และนครศรีธรรมราชอยู่ด้วย
ตานานปรัมปราปุสตกะ แต่งขึ้นโดยพระภัทรสถวิระ ในต่านานกล่าวถึงเมารยวงศ์ซึ่ง
เป็นต้นวงศ์ของกษัตริย์ที่ไชยาและนครศรีธรรมราชโดยใช้พระนามว่าศรีธรรมาโศกและเรียกชื่อเมือง
ทั้งที่ไชยาและนครศรีธรรมราชว่า กรุงปาตลีบุตร
เมืองไชยาในเอกสารจากจีน
หลักฐานส่าคัญที่ท่าให้เ ข้า ใจลักษณะทางสังคม วัฒ นธรรมของเมือ งโบราณไชยา
โดยเฉพาะในช่วงก่อนสมัยศรีวิชัยได้เป็นอย่างดีคือ เอกสารจากจีน พบว่าเอกสารจีนบางฉบับเรียก
เมืองไชยาว่า “เกีย-โล-หิ” หรือ “ครหิ” ซึ่งในหนังสือจูฟานฉี (Chu-Fan-Chih) ระบุว่าเป็นหนึ่งใน
เมืองขึ้นของอาณาจักรสันโฟชิ (San-Fo-tsi)21 เอกสารส่าคัญของจีนอีกฉบับ หนึ่ง ได้ระบุเ หตุการณ์
ส่าคัญรวมทั้งต่าแหน่งที่ตั้งของเมืองต่างๆ ในพื้นที่น่านน้่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเล่าถึงความ
ยิ่งใหญ่ของฝูหนานหรือฟูนันที่น่าก่าลังทางเรือเข้าโจมตีประเทศตุนซุนหรือตุ้นซวิ่นจนตกเป็นเมืองขึ้น
ในพุทธศตวรรษที่ 822 นอกจากนี้ยังเล่าว่าในปลายพุทธศตวรรษที่ 8 ประเทศตุนซุนมีวัฒนธรรมเข้ามา
ผสมผสานหลากหลาย เนื่องจากเกิดชุมชนทางการค้าที่นับถือศาสนาทั้งฮินดูและพุทธ ประเทศนี้มิได้
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ถูกกล่าวถึงอีกเลยจวบจนพุทธศตวรรษที่ 13-14 ที่มาปรากฏว่าอยู่ในเครือข่ายการค้าของศรีวิชัยแล้ว
นักวิชาการส่ วนใหญ่ให้ ความเห็ นว่าประเทศตุน ซุน นี้น่าจะมีอาณาเขตครอบคลุ มตั้งแต่ภ าคกลาง
ตอนล่างไปจนถึงภาคใต้ตอนบนของไทย ในระยะแรกน่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจาก
พบหลักฐานสถูปอิฐบริ เวณพื้นที่ของทุ่งเศรษฐี ต่าบลนายาง อ่าเภอชะอ่า จังหวัดเพชรบุรี ต่อมา
เคลื่อนย้ายศูนย์กลางลงสู่ภาคใต้ตอนกลาง โดยมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อ่าเภอท่า
ชนะ อ่าเภอเวียงสระ อ่าเภอพุนพิน อ่าเภอคีรีรัฐนิคมและอ่าเภอไชยา ตลอดจนพื้นที่ตอนบนของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอ่าเภอสิชล เนื่องจากพบหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา
ฮินดู พุทธเถรวาทและมหายานซึ่งมีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 10-12 จ่านวนมาก 23 เมื่อพิจารณา
สภาพภูมิศ าสตร์ข องเกาะสมุย เกาะพงัน จัง หวัด สุร าษฎร์ธ านี และบริเ วณอ่า เภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ก็พบว่าสอดคล้องกับลักษณะของรัฐตุนซุนที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างยิ่ง24 นอกจากนี้ยัง
มีงานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่าคัญ ซึ่งสามารถจัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้ คือ
งานศึกษาของศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ จาก “The Indianized States of Southeast Asia
by G. Coedes”25 หนังสือเล่มนี้ถือเป็นผลงานสุดคลาสสิกในยุคบุกเบิกของการศึกษาประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอธิบายถึงการเกิดรัฐหรืออาณาจักรโบราณต่างๆ ได้แก่ อาณาจักรฟูนัน
จามปา และอาณาจักรหมู่เ กาะทางทะเลตอนใต้ พบว่า ลัก ษณะสัง คมและวัฒ นธรรมในเอเชีย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ได้รั บวัฒนธรรมจากอินเดีย โดยเฉพาะจากกลุ่ มพ่อค้าและพราหมณ์จนเกิดเป็น
กระบวนการที่เรียกว่า “Indianization” ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ยังถือเป็นนักวิชาการคนแรกที่
ก่า หนดให้ อาณาจัก รการค้าทางทะเลตอนใต้นี้ถูก เรีย กว่า “อาณาจัก รศรีวิชัย ” โดยอ้างอิงจาก
หลักฐานด้านจารึก และบัน ทึก การเดิน ทางของภิก ษุอี้จิง นัก บวชชาวจีน ที่ตั้ง ใจเดินทางไปศึกษา
พระธรรมที่อินเดียและเข้ามาแวะพักที่ศรีวิชัยเพื่อศึกษาภาษาและศาสนาในเบื้องต้นก่อน ปัจจุบันแม้
ทฤษฎีหลายข้อที่ศ าสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ไ ด้ตั้ง ไว้เกี่ย วกับเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
เรื่องราวของอาณาจักรศรีวิชัยจะเป็นที่ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์จนหลายทฤษฎีไม่ได้การยอมรับอีก
ต่อไป แต่งานเขียนชิ้นนี้ก็นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสร้างองค์ความรู้
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี
ข้อดีของงานศึกษาในกลุ่มนี้คือ อ้างอิงหลักฐานชั้นต้นซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีที่สุด มี
ความเที่ย งตรง น่า เชื่อ ถือ อย่า งไรก็ต าม ได้ก ล่า วไปแล้ว ว่า งานศึก ษาดังกล่าวจ่าเป็นต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการอ่านและแปลจารึกรวมทั้งเอกสารชั้นต้นต่างๆ การที่เรา
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น่าข้อมูลมาใช้ต่อหรืออ้างอิงโดยที่ไม่มีความสามารถเฉพาะด้านดังกล่าว เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะมี
ความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดในการอ่านหรือแปล หรือผู้ศึกษาจะมีอคติต่อหลักฐานชั้นต้นดังกล่าว
หรือไม่ การศึกษางานในกลุ่มนี้จึงควรสืบหาข้อมูลจากหลายๆแหล่ง เพื่อเปรียบเทียบตรวจสอบ และ
สอบทานการอ่านรวมทั้งการตีความหลักฐานดังกล่าว ในส่วนของการสรุปข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น
ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เพราะอาจส่งผลต่ อ การศึ ก ษางานประวั ติ ศ าสตร์ ข องคนในรุ่ น หลัง
ดังเช่นกรณีที่ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์สรุปข้อมูลจากการอ่าน “จารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ.1318” ว่า
ควรเรี ยกชื่ออาณาจั กรนี้ว่า "ศรีวิชัย" ซึ่งถือว่าเป็นการสรุปที่เร็ว เกินไป เนื่องจากต่อมา มีการพบ
หลักฐานเพิ่มเติมมากขึ้นจนเกิดการโต้แย้งจากนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ๆจ่านวนมากและเสนอให้มีการ
เปลี่ยนชื่ออาณาจักรศรีวิชัยเป็นชื่ออื่นๆตามหลักฐานที่มีการค้นพบในภายหลัง
3. กลุ่มงานที่ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมเป็นหลัก
งานศึกษาในกลุ่มนี้ จะใช้รูปแบบศิลปะ ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ลักษณะและ
การใช้วัสดุการก่อสร้างมาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยพบว่าส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบและอ้างอิงกับ
รูปแบบศิลปะจากอินเดียเป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถแยกงานศึกษาจากกลุ่มดังกล่าวได้เป็น 3 กลุ่มย่อย
ตามพื้นที่การศึกษาได้ ดังนี้
3.1 งานศึกษาสถาปัตยกรรมจันทิในชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย
ผลงานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การศึ ก ษาจั น ทิ ใ นลั ก ษณะที่ แ สดงให้ เ ห็ น ล่ า ดั บ
พัฒนาการตั้งแต่การสร้างจันทิบนที่ราบสูงเดียงซึ่งเป็นจันทิในศาสนาฮินดู มาจนถึงการสร้างจันทิใน
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน มีการรับรูปแบบศิลปกรรมและวัฒนธรรมจากอินเดีย ความรุ่งเรืองของ
การก่อสร้างสถาปัตยกรรมจะอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 อาคารสร้างด้วยวัสดุประเภทหิน
ภูเขาไฟ ทั้งนี้พบว่าผู้ ที่ศึกษาในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะราชวงศ์และต่าแหน่งที่ตั้งของจันทิเป็น
เกณฑ์ในการก่าหนดยุคสมัย ทางศิล ปะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ราชวงศ์สัญ ชัยและ
ราชวงศ์ไศเลนทร์ในชวาภาคกลาง ราชวงศ์สิงหส่าหรีและราชวงศ์มัชฌปาหิตในชวาตะวันออก อาทิ
งานศึกษาของ Robert E. Fisher จากหนังสือเรื่อง “Buddhist Art and Architecture”26
ศาสตราจารย์ห ม่อ มเจ้า สุ ภัท รดิศ ดิศ กุล จากหนัง สือ “ศิล ปะอิน โดนีเ ซีย สมัย โบราณ” 27 และ
รองศาสตราจารย์เสนอ นิล เดช จาก “เอกสารน าชม แหล่งอารยธรรมชวาและบาหลี ”28 ส่ ว น
ผลงานที่น่าสนใจอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน อาทิ Jacques Dumarçay จากหนังสือ “Histoire de
26
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28
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กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อศิลปวัฒนธรรมน่าชม, 2535).
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l’architecture de Java”29 ความส่าคัญของงานศึกษานี้ คือ ได้เพิ่มการน่าเสนอผัง ของอาคาร
ปาณะมาลัย (Panamalai) ในทมิฬนาฑู ลักษณะผังตลอดจนสัดส่วนอาคารเหมือนกันอย่างมากกับ
สถาปัตยกรรมจันทิของราชวงศ์ไศเลนทร์ นอกจากนี้ ผู้เ ขียนคนเดีย วกัน ยัง มีผ ลงานหนัง สือ เรื่อง
“The Temples of Java”30 ซึ่งเป็นงานที่ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถานของ
อิน โดนี เซีย ทั้งพุทธและฮิน ดู ในเล่มนี้มีตัว อย่างของอาคารจันทิค่อนข้างมาก มีการเปรียบเทียบ
แผนผังของอาคารวัดแก้ว เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์ที่พุกาม ประเทศพม่า กับจันทิเซวู
(Candi Sewu) และจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ในเขตชวาภาคกลาง ว่ามีความคล้ายคลึงกัน
นอกจากนี้ ยั งมีงานศึกษาชิ้นส่ าคัญของ รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสั ญชลี จากหนังสื อ “ศิลปะ
ชวา”31 และ “ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”32 นับเป็นงานชิ้นแรกที่
แบ่งสถาปั ตยกรรมในชวาภาคกลางเป็น 3 ช่ว ง คือ สถาปัต ยกรรมชวาภาคกลางตอนต้น ของ
ราชวงศ์สัญชัย ได้แก่ จันทิในศาสนาฮินดูบนที่ราบสูงเดียง สถาปัตยกรรมชวาภาคกลางตอนกลางของ
ราชวงศ์ไศเลนทร์ ได้แก่ จันทิเมนดุต (Candi Mendut) จันทิปะวน (Candi Pawon) บุโรพุทโธ
(Borobudur) และสถาปั ตยกรรมชวาภาคกลางตอนปลายของราชวงศ์ไศเลนทร์ ได้แก่ จันทิกะลา
สัน (Candi Kalasan) จันทิส่าหรี (Candi Sari) จันทิเพลาสัน (Candi Plaosan) และจันทิเซวู
(Candi Sewu) นอกจากนี้ในยุคดังกล่าวยังมีการสร้างจันทิในศาสนาพราหมณ์ อันได้แก่ จันทิปรัม
บานัน (Candi Prambanan) ของราชวงศ์สัญชัยอีกด้วย
3.2 งานศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและสถาปัตยกรรมจามของอาณาจักรจามปา
ข้อมูลของงานศึกษาในหัวข้อนี้มีทั้งที่เป็นนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในส่ วนของประเทศไทยนั้ นเริ่ มตั้ งแต่ ศาสตราจารย์ หม่ อมเจ้ าสุ ภั ทรดิ ศ ดิ ศกุ ล จากหนั งสื อ
“ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะประเทศใกล้ เ คี ย ง” 33 และรองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติ ง สั ญ ชลี ใน
“ประวั ติ ศ าสตร์ ศิล ปะอิน เดี ยและเอเชี ยตะวั น ออกเฉีย งใต้ ” 34 เนื้อ หาเป็ นการรวบรวมความรู้
เกี่ย วกับ ศิล ปะในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ข้อดีคือ สามารถศึกษาศิล ปะจาม โดย
เปรียบเทียบกับศิลปะในอาณาจักรอื่นๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสมัยเดียวกัน เป็นงานศึกษา
29

Dumarçay Jacques, Histoire de l’architecture de Java (Paris: Écolefrançaise
d’ Extrême-Orient, 1993).
30
Dumarçay Jacques, The Temple of Java (Singapore: Oxford University
Press, 1986).
31
เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558).
32
เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี:
มิวเซียมเพรส, 2558).
33
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2540).
34
เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
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ที่เน้นการเปรียบเทียบศิลปะอินเดียกับศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าได้อิทธิพลทางศิลปะจาก
อินเดียในยุคสมัยใด งานศึกษาศิลปะจามที่ส่า คัญและให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมและ
วัฒ นธรรมของอาณาจั กรจามปาค่อนข้างละเอียดเป็น ของ R.C. Majumdar จากหนังสื อเรื่อ ง
“Champa: History & Culture of an Indian Colonial Kingdom in the Far East 2nd.16th Century A.D.”35 เนื่องจากเป็น ข้อมูลที่ได้มาจากการแปลเอกสารของจีนเป็นหลัก มี
รายละเอียดของอาคารบ้านเรือน ผู้คน ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่งานชิ้นนี้มีข้อ
ค่านึงที่ต้องระมัดระวังในการศึกษา คือ ผู้เขียนมักให้นิยามของการรับวัฒนธรรมจากอินเดียในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในอาณาจักรจามปาว่าเป็นเสมือนอาณานิคม (ทางศิล ปะ) ของอินเดีย
การตั้งต้น ด้ว ยการใช้แนวคิดดังกล่าวในการศึกษาศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจท่าให้ละเลย
การพิจารณาถึงภูมิปัญญาและการพัฒนารูปแบบศิล ปะทั้งในส่ว นของการก่ อ สร้ า งและการใช้ วั ส ดุ
ซึ่ ง เกิ ด จากพลวั ต ของคนในท้องถิ่นที่ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมโดยเฉพาะประเพณีการบูชาบรรพ
บุ รุ ษ กั บ ศิ ล ปะที่ รั บ มาจากอิ น เดี ย นอกจากนี้ ยั ง มี ง านศึ ก ษาเรื่ อ ง “Champa and the
Archaeology of Mỹ Sơn (Vietnam)”36 เป็นการรวบรวมบทความของนักประวัติศาสตร์ทั้งชาว
เวียดนามและชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาโบราณสถานของอาณาจักรจามปา ผลงานของ Trấn Kỹ
Phương ท่าให้ได้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับปราสามจาม ที่ส่าคัญคือลักษณะวิธีการก่อสร้าง การใช้
ปูนสอและการเผาอิฐถือเป็นภูมิปัญญาทีส่ ่าคัญอย่างยิ่งของชาวจามในอาณาจักรจามปา
3.3 งานศึกษาสถาปัตยกรรมศรีวิชัยที่เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานศึกษาส่วนใหญ่เป็นการสรุปข้อมูลที่ได้จากการส่ารวจและขุดค้นขุดแต่งแหล่ ง
โบราณคดีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ “สรุปรายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเจดีย์วัดแก้ว
ต. เลม็ด อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2519 และ 2522”37 และหนังสือ “ประวัติศาสตร์
โบราณคดีสุราษฎร์ธานี ”38 ของ นงคราญ สุขสม เป็นการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และ
หลักฐานทางโบราณคดีที่พ บในจัง หวัด สุร าษฎร์ธ านี โดยเฉพาะบริเ วณอ่า วบ้านดอน ซึ่งปรากฏ
หลักฐานทั้งโบราณวัตถุ โบราณสถานในสมัยศรีวิชัยรวมทั้งร่องรอยการตั้งถิ่นฐานและลักษณะความ
35

R.C. Majumdar, Champa: History & Culture of an Indian Colonial
Kingdom in the Far East 2nd.-16th Century A.D. (Delhi: Gian Publishing House, 1985).
36
Andrew Hardy, Mauro Cucarzi and Patrizia Zolese (edited), Champa and
the Archaeology of Mỹ Sơn (Vietnam) (Singapore: NUS Press, 2009).
37
กรมศิล ปากร, สรุป รายงานการขุด แต่ง และบูร ณะโบราณสถานเจดีย์วัด แก้ว
ต. เลม็ด อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2519 และ 2522 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2522).
38
นงคราญ สุข สม, ประวัติศ าสตร์โ บราณคดีสุร าษฎร์ธ านี (กรุง เทพฯ: อาทิต ย์
คอมมูนิเคชั่น, 2545)
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เป็นศูนย์กลางชุมชนของบริเวณที่เรียกว่า “สันทรายไชยา” อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความส่าคัญ ของ
ศาสนสถานวัดเวีย ง วัดแก้ว และวัด หลงที่น่า จะมีค วามส่าคัญ ต่อ ชุมชน มีก ารตั้ง ข้อ สันนิษฐานว่า
ผู้สร้างศาสนสถานดังกล่าวน่าจะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองไชยาและมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับ
ราชวงศ์ไศเลนทร์ในชวาภาคกลาง อีกทั้งมีการเปรียบเทียบศาสนสถานวัดเวียง วัดแก้วและวัดหลงว่ามี
ความคล้ายกันอย่างมากกับรูปแบบจันทิเซวู (Candi Sewu) ในชวาภาคกลาง แต่ลักษณะยังเป็นการ
เปรียบเทียบในภาพรวม มิได้มีการระบุให้ชัดเจนถึงคติ แผนผังและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมว่า
คล้ายกันในแง่ใดบ้าง งานศึกษานี้ มีข้อดีคือให้ความส่าคัญกับลักษณะทางกายภาพโดยเฉพาะสภาพ
ภูมิศาสตร์ อันเป็นปัจจัยส่าคัญ ในการตั้ง ถิ่น ฐานและสร้า งศูน ย์ก ลางความเป็น ชุม ชนใกล้เมืองท่า
ค้าขายริมชายฝั่ง งานศึกษาที่คล้ายกันคือ “การสารวจขุดค้นวัดแก้ว อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี”39 ของ เขมชาติ เทพไชย โดยน่าเสนอรายงานการส่ารวจขุดค้นวัดแก้วของกรมศิลปากร ซึ่ง
พบว่าวัดแก้วมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 ตามข้อความในจารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318 ที่น่าจะสร้าง
ขึ้นโดยกษัตริย์จากราชวงศ์ไศเลนทร์ ลักษณะของแผนผังคล้ายจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) และ
จันทิเซวู (Candi Sewu) ในเขตชวาภาคกลาง รูปแบบอาคารใกล้เคียงกับปราสาทจามแบบฮัวลาย
(Hoa Lai) และปราสาทเขมรสมัยกุเลน ส่วนยอดน่าจะมีสถูปประกอบมุมแบบพระบรมธาตุไชยาและ
ท่าด้วยหินทรายแดงเช่นเดียวกัน การขุดหลุมทดสอบในทิศต่างๆของอาคารวัดแก้วพบแนวก่าแพงอิฐ
ลักษณะคล้ายก่าแพงแก้วห่างจากฐานเจดีย์ 36 เมตร และทางทิศตะวันตกของเจดีย์พบทรากวิหาร
เป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 3 เมตร ยาว 7.5 เมตร ส่วนโบราณวัตถุที่ขุดพบนั้นมี เครื่องมือหินขัด
สมัยหินใหม่ เศษเครื่องถ้วยดินเผา เศษภาชนะดินเผาแบบจีน และกระปุกสังคโลกสมัยสุโขทัย ล่าดับ
ถั ด มาเป็ น งานศึ ก ษาของ รองศาสตราจารย์ อ นุ วิ ท ย์ เจริ ญ ศุ ภ กุ ล จากบทความ “บทบาทของ
สถาปัต ยกรรมแบบศรี วิ ชัยกลุ่ม ไชยากับ ประวัติ ศ าสตร์ อารยธรรมอาคเนย์ : แนวความคิ ด
เบื้องต้น”40 เน้นการให้ค วามหมายของสถาปัต ยกรรมกลุ่มไชยาในเชิง อารยธรรมทั้ง ต่อ ท้อ งถิ่น
และต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 ด้วยความที่เป็นเมืองท่าส่าคัญ
ทางการค้ า จึ ง เป็ น ผลให้ ไ ชยาอยู่ ท ่า มกลางความเคลื ่อ นไหวทางศิล ปวัฒ นธรรมอย่า งทั ่ว ถึง
นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาของ Jeanine Auboyer จากหนังสือ “The temples and sculptures
of Southeast Asia”41 เป็นการศึกษาศิลปะบนพื้นที่ของคาบสมุทรมลายู พบว่าทรากอาคารที่
39

เขมชาติ เทพไชย, “การส่ ารวจขุดค้นวัด แก้ว อ่าเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี , ”
ศิลปากร 24, 3 (กรกฎาคม 2523): 13-28.
40
อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “บทบาทของสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยกลุ่มไชยากับประวัติศาสตร์
อารยธรรมอาคเนย์: แนวความคิดเบื้องต้น,”ศิลปากร 28, 4 (กันยายน 2527): 64-80.
41
Auboyer Jeanine, The temples and sculptures of Southeast Asia
(London: Thames and Hudson, 1982).
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ก่อสร้างด้วยอิฐและรูปแบบสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นศิลปะอินเดียสมัยปาละของพุทธศาสนานิกาย
มหายาน นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่า ศิลปวัตถุในศาสนาฮินดูนั้น มักใช้วัสดุประเภทหินปูนและหินแร่
ผลึก ในขณะที่ศิลปวัตถุในพุทธศาสนาแบบมหายานมักใช้วัสดุประเภทโลหะรวมทั้งการแกะสลั กหิน
ส่าหรั บโบราณสถานวัดแก้ว ซึ่งอยู่ในเมืองโบราณไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี ลักษณะเป็นอาคาร
ก่อสร้างด้วยอิฐ สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าน่าจะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เหมือนกันกับพระบรม
ธาตุไชยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ สัน ทรายไชยาเช่น เดีย วกัน ส่ว นงานศึก ษาที่วิเ คราะห์ถึง รูป แบบ
ศิล ปะจามที่ ป รากฏอยู่บนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของวัดแก้ว พบว่ามีผู้ศึกษาไว้มากเช่นกัน
อาทิ อรวรรณ เชื้อน้อย จากบทความ “เจดีย์วัดแก้ว: ตัวแทนสะท้อนความสัมพันธ์ของอาณาจักร
ต่ า งๆสมัยศรี วิ ชัย ”42 และงานศึก ษาของ รองศาสตราจารย์ อนุ วิทย์ เจริ ญศุภ กุล จากบทความ
“สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้ประเทศไทย”43 รวมทั้ง “รายงานวิจัยเรื่อง แบบ
โครงสร้างและระเบียบการก่ออิฐสถาปัตยกรรมสกุลช่างเขมรและศรีวิชัย”44 โดยน่าเสนอแนวคิดไป
ในทิศทางเดีย วกัน ว่า ลั กษณะศิล ปะจามที่ ปรากฏนั้นอาจไม่ได้เป็นการรับส่ งศิล ปะซึ่งกันและกัน
โดยตรงแต่เป็นการรับมาจากต้นแบบเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นศิลปะจากอินเดียในเวลาใกล้เคียงกัน
(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14) และน่าจะถือว่าเป็นศิลปะในท้องถิ่นของไชยาเอง นอกจากนี้รูปแบบ
ศิลปะทีป่ รากฏบางส่วนยังคล้ายกับศิลปะของเขมรด้วย ส่วนการก่ออิฐนั้นถือเป็นวัฒนธรรมที่มีร่วมกัน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากการวิเ คราะห์ง านศึก ษาในกลุ ่ม นี ้พ บว่า ส่ว นใหญ่ย ัง มองรูป แบบศิล ปะ
สถาปัต ยกรรมสอดคล้ อ งไปกั บ พื้ น ที่ ที่ ท่ า การศึ ก ษา กล่ า วคื อ รู ป แบบศิ ล ปะในบางพื้ น ที่ ที่ มี
ลักษณะร่วมกับศิลปะในอาณาจัก รอื่น ก็ มัก ถูก วิเ คราะห์ว่า เป็น การผสมผสานรูป แบบศิลปะของ
ช่างในท้องถิ่น เอง คือยั งมองศิลปะเป็นมิติ เดียวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตาม
อ่านาจใหม่ หรือไม่มีการสะท้อนไปถึงอ่านาจของผู้ปกครองที่อาจซ้อนทับกันอยู่
ทบทวนทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม
ทฤษฎีทางสังคมแบบใหม่หรือวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study) เป็นการศึกษาสังคม
แนววิพากษ์ที่ให้ความสนใจในเรื่องการตั้งค่าถามที่มีลักษณะหันกลับไปมองความเป็นไปของสังคมใน
42

อรวรรณ เชื้อน้อย, “เจดีย์วัดแก้ว: ตัวแทนสะท้อนความสัมพันธ์ของอาณาจักรต่างๆ
สมัยศรีวิชัย,” รูสมิแล 31, 1 (มกราคม- เมษายน 2553): 68-72.
43
อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้ประเทศไทย,”
ศิลปากร 27, 3 (กรกฎาคม 2526): 17-25.
44
อนุวิทย์ เจริญศุภกุล , แบบโครงสร้างและระเบียบการก่ออิฐสถาปัตยกรรมสกุลช่าง
เขมรและศรีวิชัย (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา สยามสมาคมฯ และมูลนิธิเจมส์ทอมป์สัน, 2524).
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มุมมองใหม่ว่ากฎ ระเบียบ หรือประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทางสังคมนั้น ถือก่าเนิดหรือมีที่มาได้
อย่างไร โดยใช้ทฤษฎีที่เ กี่ย วข้อ งกับ สัง คมวิท ยาและมานุษ ยวิท ยาเพื่อ ท่า การรื้อ ถอนและท่าลาย
โครงสร้างเดิม เป็นการศึกษาที่เน้นการ “อ่านและตีความ (Reading and interpretation)” สังคม
อย่างละเอียดด้วยมุม มองใหม่ ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับกัน ทั่ว ไปแล้ว ว่า วัฒ นธรรมศึกษา ไม่ใช่เรื่องของ
การศึกษาเพื่อ เชิด ชู อนุรัก ษ์ห รือ สืบ ทอดมรดกทางวัฒ นธรรม แต่เ ป็น การศึก ษาที่ เ น้น การท่า
ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเชื่อว่าภายในระเบียบและโครงสร้างของสังคมจะมี
“สาร (message)” บางอย่า งที่ค นส่ว นใหญ่เ ข้า ไม่ถึง และซุกซ่อนอยู่ร่วมกันกับ “รหัสวัฒนธรรม
(cultural code)” ของคนในสังคม อาทิ ภาษา ศาสนา ศิลปะ กฎหมาย จารีตประเพณี “หากแต่สาร
ลับเหล่านั้น ถูกปกปิดและถูกอ่าพรางมากับสิ่งที่เราคุ้นเคยคุ้นชินมานาน”45 นอกจากนี้ วัฒนธรรม
ศึกษา ยังเชื่อว่า กฎ ระเบียบ ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อและค่านิยมของคนในสังคม “ถูก
ออกแบบและเขียนบทโดยผู้มีอิทธิพลกลุ่มหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นผู้ออกแบบวิธี คิดในสังคมให้คนหมู่มาก
ได้คิดตามครรลองและแบบแผนที่พวกตนเป็นผู้ก่าหนดกฎเกณฑ์ไว้ ”46 ปัจจุบันทฤษฎีของวัฒนธรรม
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง (Structural Functionalism) ได้รับความสนใจ
และถูกน่ามาศึกษากันอย่างแพร่หลาย อาทิ งานศึกษาของ “Emile Durkheim”47 ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในสังคมว่าเกิดขึ้นเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ทาง
สังคมที่จะต้องปฏิบัติราวกับว่าถูก บัง คับ หรือ หลีก เลี่ย งไม่ไ ด้ ทั้ง ที่ใ นสัง คมนั้น ๆก็มิไ ด้ก่า หนดเป็น
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ตายตัว พฤติกรรมหรือจารีตประเพณีดังกล่าวนี้ จึงถือว่าได้ซ่อนนัยบางประการที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่แฝงตัวอยู่ภายในกิจกรรมทางสัง คมเหล่านั้นด้ว ย อาทิ ความเชื่อหรือ
ค่านิย มที่น่ามาซึ่งการกระท่าผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางสังคมและศาสนา การบูชารูปเคารพ
หรือวัตถุบางอย่าง ทั้งที่เป็นกิจกรรมส่วนบุคคลหรือกระท่าร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อแสดงถึงการรวม
พลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคมหรือเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าปลอดภัยทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ ทั้งนี้ “Claude Levi – Strauss” นักมานุษยวิทยาคนส่าคัญก็สมาทานแนวคิดของ Emile
Durkheim โดยเพิ่มการศึกษาในเชิงลึกอีกว่า วัฒนธรรมหรือประเพณีทางสังคมมี “โครงสร้างลึกที่ซุก
ซ่อนแอบแฝงอยู่” ซึ่งเขาเชื่อว่า “โครงสร้างลึกนั้นช่วยให้นักมานุษยวิทยา สามารถเข้าใจได้ถึงความ
เป็ น สากลบางอย่ างที่ทุกวัฒ นธรรม ทุกชาติ ทุกภาษา ย่อมมีจุดก่าเนิดร่ว มกัน ราวกับว่ามันเป็น

45

ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย, ความใกล้ชิดของความหมายแห่งชีวิต สังคมวิทยาชีวิตประจา
วัน (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2556), 24.
46
เรื่องเดียวกัน.
47
ตัวอย่างงานศึกษาของ Emile Durkheim เช่น Emile Durkheim, The rules of
sociological method (New York: The Free Press, 1982)
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ไวยากรณ์ (grammar) หรือรหัส (code) ที่จัดวางอยู่ร่วมกันทุกวัฒนธรรม”48 ประกอบกับแนวคิดจาก
งานศึกษาของนักสัญวิทยาอย่าง “Roland Barthes” ได้น่าเสนอแนวคิดที่สัมพันธ์กัน 2 เรื่องคือ
สัญญะวัฒนธรรมและการถอดรหัสสัญญะวัฒนธรรม เพื่อน่ามาค้นหาความหมายที่แท้จริงของสัญญะ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้วัฒนธรรมศึกษาในแนวทางของ Post – Structuralism หรือ
หลังโครงสร้างนิยม ยังมีสมมติฐานว่า “อุดมการณ์ทางความคิดของปัจเจกบุคคลและสมาคมกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งย่อมมีอิทธิพลต่อการก่าหนดสร้างความเข้าใจที่คนมีต่อโลกและต่อสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ”49
ทฤษฎีเกี่ยวข้องที่น่าสนใจในเรื่องนี้ คือ “ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญญะ (Symbolic Interactionism)”
ศึกษาโดย “Herbert Blumer”50 ในงานของเขา ได้แบ่งปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ออกเป็น 3 ลักษณะ
คือ ปฏิสัม พัน ธ์ร ะหว่า งมนุษ ย์ด้ว ยกัน ปฏิสัม พัน ธ์ร ะหว่า งมนุษ ย์ด้ว ยกัน และน่า มาสู่ก ารสร้า ง
ความหมายที่เกิดจากการกระท่านั้น และสุดท้ายคือ ความหมายที่เกิดจากการกระท่าและถูกตีความ
โดยบุคคลทีม่ ปี ฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แนวคิดดังกล่าวท่าให้เกิดข้อสรุปว่า มนุษย์แต่ละคนจะมีการรับรู้
และตอบสนองต่อ สิ่ง ที่ม ากระทบหรือ ตอบสนองต่อ สภาพแวดล้อมต่างๆไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ
ผลประโยชน์ สถานการณ์ ความเป็นปัจเจกและความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน
นักสังคมวิทยาที่มีผลงานน่าสนใจอีกท่านหนึ่งคือ “Schutz”51 ได้เสนอทฤษฎีทางสังคม
ที่อธิบายถึงพฤติกรรมมนุษย์ภายใต้สถานการณ์หนึ่งๆ โดยที่พวกเขาจะตระหนักถึงแนวทาง 2 แนวทาง
คือ แรงกระตุ้น ของการแก้ปัญหา และแรงจูงใจ ที่จะได้รับจากการกระท่าอะไรบางอย่าง ทั้งสอง
แนวทางน่ามาสู่การสรุปข้อมูลที่เป็นแบบฉบับความรู้หรือ “recipe knowledge” ที่ว่า มนุษย์จะ
สามารถประยุกต์ใช้ต้นแบบความรู้ที่เราเคยได้รับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่มีบางส่วนหรือบางเหตุการณ์
คล้ายคลึงกับสถานการณ์เดิมได้ และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์เป็นแรงกระตุ้นมากพอ
แนวคิดต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ได้ถูกน่ามาใช้เพื่อท่าความเข้าใจสังคมในมุมมองใหม่ๆ อีกทั้งช่วย
ตอบค่าถามและนิยามปรากฏการณ์ทางสังคมที่บางค่าตอบยังคงขาดหาย คลุมเครือ ไร้ค่าอธิบายหรือ
ยังถูกละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจอีกด้วย นอกจากนี้ วัฒนธรรมศึกษายังกว้างขวางไปถึงการให้บทบาทต่อ
ศาสตร์ในแขนงอื่นๆ ในมิติ ที่จะส่งผลต่อปรากฏการณ์ ห รือความเคลื่ อนไหวของสัง คมในวงกว้า ง
48

ชญาน์ทั ต ศุ ภ ชลาศั ย , ความใกล้ชิด ของความหมายแห่ง ชีวิต สัง คมวิท ยา
ชีวิตประจาวัน (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2556), 9-10.
49
เรื่องเดียวกัน, 25.
50
ศึกษางานของ Herbert Blumer ได้ใน Herbert Blumer, Symbolic Interactionism;
Perspective and Method (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969).
51
ศึกษางานเหล่านี้ได้ใน Schutz A, The Phenomenology of the Social World
(London: Heinemann Educational Books, 1972) และ Schutz A and Luckmann T.,
Structures of Life-Word (New York: International University Press, 1973).

24
อาทิ แนวทางศึก ษาของ “การเมือ งวัฒ นธรรม (Cultural Politics)”52 นโยบายวัฒนธรรม
(Cultural Policy)53 ส่าหรับ “เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural Economics)” ก็เช่นเดียวกันถือ
เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของคนในสังคมกับระบบเศรษฐกิจ ต่าง
จากเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่เน้นการศึกษาลักษณะของอุปสงค์ อุปทานหรือการคิดเรื่องระบบกลไก
ตลาดโดยตรง ทั้งนี้ จะเน้นการศึกษาถึงความสัม พันธ์ห รือผลกระทบที่มีต่อกันระหว่า งปั จจัยทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทั้งในลักษณะที่ เ ศรษฐกิจ เป็น ตัว ก่า หนดวัฒ นธรรมและวัฒ นธรรมเป็น
ตัวก่าหนดเศรษฐกิจ เพื่อเป็นหนทางไปสู่การท่าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
นอกจากนี้ วัฒนธรรมดังกล่าวมิได้ หมายถึง ภาษา ศาสนา ศิลปะ วรรณกรรม สิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคมที่จะส่งเสริม หรือเอื้อต่อการ
ด่าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกด้วย
การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัย นั้น แม้จะเรียกได้ว่าเป็นรัฐโบราณที่ถือก่าเนิดขึ้น เมื่อ
พันปีมาแล้ว แต่ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจและการค้าทางทะเลที่เข้ามาพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมจนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตน ก็มิได้ลดทอนความน่าสนใจของการศึกษาดังกล่าว
แต่อย่างใด อีกทั้งการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural Economics) อันถือเป็นทฤษฎีทาง
สังคมแนวใหม่ มาเป็ นวิธีหรื อกรอบคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ ศรีวิชัย ก็นับว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ไม่น้อย
กล่า วโดยสรุป จะเห็น ได้ว่า ประวัติศ าสตร์ศ รีวิชัย ของเมือ งไชยารวมทั้งรูปแบบทาง
สถาปัต ยกรรมของราชวงศ์ไ ศเลนทร์โ ดยเฉพาะจัน ทิใ นชวาภาคกลางและสถาปัตยกรรมวัดแก้ ว
วัดหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีงานศึกษาอยู่เป็นจ่านวนมาก ทั้งเอกสารทางวิชาการของชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ แต่ผลงานส่วนใหญ่มักเป็นการแยกศึกษาเป็นเรื่องๆ หรือ มุ่งอธิบายลักษณะศิลปะใน
52

แนวทางศึกษาของการเมืองวัฒนธรรม (Cultural Politics) คือ การศึกษากิจกรรม
หรือพฤติกรรมของคนในสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งทางการเมือง โดยที่ไม่ได้เกิดจาก
การใช้สิทธิทางการเมืองโดยตรง แต่เป็นการแฝงข้อคิดเห็นหรือความเชื่อทางการเมืองไว้ในรูป แบบ
ของสื่อต่างๆ อาทิ สิ่งพิมพ์ วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี หรือกิจกรรมที่ดูผิวเผินเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับ
การเมือง ซึ่งเมื่อท่าการศึกษาและวิเคราะห์แล้วจะพบว่า งานดังกล่าวกลับเป็นวิถีการเมืองในตัวมัน
เอง อาทิ วารสารหรื อนวนิ ย ายแนวสั งคม บทกวี เพลงเพื่อชีวิต ที่ส ะท้อนแนวคิด สิ ทธิ เสรีภ าพ
ภราดรภาพ ซึ่งเมื่อแนวคิดดัง กล่า วเกิด ขึ้น มาและหลอมรวมจนมีพ ลวัต ทางสัง คมเพีย งพอก็อาจ
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หรือการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นการเมืองได้ อาทิ การชุมนุมบนท้องถนน
เพื่อขับไล่รัฐบาล การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
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แนวทางศึ กษาของนโยบายวั ฒนธรรม (Cultural Policy) คื อการศึ กษารู ปแบบ
วัฒนธรรม พฤติกรรมและค่านิยมของคนในสังคมว่า อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการพยายามวางแผน
สร้างค่านิยม หรือแฝงนโยบายบางอย่างของผู้มีอ่านาจหรือองค์กรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคม
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ภาพกว้าง โดยเน้นการเปรียบเทียบกับรูปแบบศิลปะในอินเดีย อีกทั้งยังไม่มีงานศึกษาใดที่พยายาม
เชื่อ มโยงความสัม พัน ธ์อ ย่า งเป็น รูป ธรรมระหว่า งรูป แบบทางสัง คม การเมือ ง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมว่าส่งผลต่อการก่อสร้างสถาปัตยกรรมวัดแก้ว วัดหลงอย่างไรบ้าง ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว
ไม่ว่าในรัฐหรืออาณาจักรใด รวมทั้งในยุคสมัยใดก็ตาม สถาปัตยกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนแห่งยุค
สมัยนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพลวัตทางสังคมในทุกๆด้านหล่อหลอมรวมกันมากเพียงพอ ส่าหรับ
การศึก ษารูป แบบทางสถาปัต ยกรรมของวัด แก้ว และวัด หลง จัง หวัด สุร าษฎร์ธ านีนั้น ยัง ไม่ มี
นักวิช าการท่า นใดท่าการศึก ษาโดยเปรีย บเทียบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดแก้ว วัดหลงกับ
สถาปั ต ยกรรมจั น ทิ ข องชวาภาคกลางอย่ า งละเอี ย ดและชั ด เจนด้ ว ยกระบวนการขึ้ น รู ป แบบ
สถาปัต ยกรรม แม้อ าคารดัง กล่า วจะอยู่ใ นสภาพไม่ส มบูร ณ์แ ต่ห ากประกอบเข้า กับ การศึก ษา
ประวัติศาสตร์ในด้านอื่นๆของศรีวิชัย อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยศึกษาผ่าน
หลักฐานส่าคัญอย่างจารึก เอกสารหรือจดหมายเหตุของจีน บันทึกของพ่อค้าชาวต่างชาติ ศิลปวัตถุ
และรูปเงาทางภาษาที่ยังคงพบร่องรอยอยู่ในพื้นที่เมืองไชยา ก็น่าจะสามารถน่ามาสู่การสันนิษฐาน
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาได้ อีกทั้งเมื่อได้ตัวแบบทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แล้วก็
สามารถที่จะน่ามาวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม ที่ส่าคัญคือการวิเคราะห์รูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมเพื่อสะท้อนไปถึงสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของผู้ปกครองในแต่ละ
ช่วงเวลาได้
เมื่ อ ตระหนั ก ถึ ง “ช่ อ งว่ า ง” ขององค์ ค วามรู้ ที่ ยั ง ขาดหายของการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว
การศึกษาในครั้งนี้จึงเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์ในการใช้หลักฐานทางสถาปัตยกรรมควบคู่ไปกับทฤษฎี
ทางสังคมของทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Economics) และเชื่อว่าสัมฤทธิผลของการศึกษา
อย่างน้อยน่าจะช่วยเปิดมิติหรือมุมมองใหม่ๆของ “กรอบคิด” หรือ “วิธีการศึกษา” รวมทั้งสร้างองค์
ความรู้อื่นๆเพิ่มเติมโดยมี “สถาปัตยกรรม” เป็นหลักฐานส่าคัญ

บทที่ 3
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของรัฐการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองไชยากับอาณาจักรจามปาและชวาในสมัยศรีวิชัย
“Historicism is the belief in the power of history to such a degree as to choke
original action and replace it by action which is inspired by period precedent…”
Nikolaus Peusner1
ที่ผ่านมา การศึกษาประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักให้
ความสําคัญกับรัฐการค้าที่เรียกว่า “ศรีวิชัย” เป็นหลัก เนื่องจากให้ความหมายที่ครอบคลุมพื้นที่ทาง
ทะเลและคาบสมุทรในอาณาบริเวณกว้างรวมถึงการเป็นอาณาจักรที่มีอาณาเขตร่วมกันหลายประเทศ
ทั้งมาเลเซีย อิน โดนีเซีย และบริเวณภาคใต้ของไทย ทําให้การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของ
การค้าน่านทะเลไม่ค่อยเชื่อมโยงไปถึงภาคใต้ ของประเทศเวียดนามและประเทศฟิลิปปินส์ แม้ว่าทั้ง
สองประเทศต่างก็เคยอยู่ในอาณาบริเวณของการค้าชายฝั่งและมีบทบาทต่อแวดวงการค้าของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน ดังเห็นได้จากการพบหลัก ฐานโบราณวัตถุโ ดยเฉพาะเซรามิก ส์ ซึ่งถือเป็น
สินค้าส่งออกสําคัญในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ทั้งเวียดนามตอนใต้และฟิลิปปินส์ต่างก็มีประชากรที่เรียก
ได้ว่ามีเชื้อชาติและวัฒนธรรมทางภาษาของชาวมลายูอันเป็นชนชาติสําคัญของพื้นที่น่านน้ําเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ทั้งนี้ ชาวมาเลย์หรือมลายูนั้น มีความหมายอย่างกว้างหมายถึง กลุ่มชนผู้ใช้
ภาษามลาโย-โปลีนีเชียนหรือออสโตรนีเชียน ชาวมาเลย์รุ่นแรกเดินทางอยู่ในช่วง 750-200 ปีก่อน
คริส ตกาล มีวัฒ นธรรมสํา คัญ คือ การผลิต เครื่อ งปั้น ดิน เผาแบบซาหุน ฮ์ก า ลาเนย์ (Sa-huynhkalanay) ที่มีต้นกําเนิดจากเวีย ดนาม การสํา รวจทางโบราณคดีพ บเครื่อ งปั้น ดิน เผาชนิดนี้ตาม
พื้นที่ต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักวิชาการตั้งข้อสันนิษฐานว่าชนกลุ่มนี้ติดต่อกับคนในท้องถิ่น
ของไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและมาเลเซีย รวมทั้งเป็นผู้เผยแพร่กลองดองเซิน (Dongson Drums)
จากเวีย ดนามตอนเหนือ ไปยัง พื้น ที ่ต่า งๆของน่า นน้ํา เอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ ตลอดจนสร้ า ง
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนและดินแดนอื่นๆ จนมีโอกาสได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรม
จากอินเดีย โดยเฉพาะภาษา ศาสนาและพิธีกรรมต่างๆก่อนชนเผ่ากลุ่มอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียง
1

David Watkin, Morality and Architecture: The Development of a
Theme in Architectural History and Theory from the Gothic Revival to the
Modern Movement (Chicago: University of Chicago Press, 1977), 108.
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ใต้2 การพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะเนื้อดินทําจากอินเดียใต้เลียนแบบ Rouletted Ware ของโรมันที่
จันเสน เขาสามแก้ว ตราเกียวชายฝั่งเวียดนามใกล้ดานัง ชวาและบาหลี 3แสดงให้เห็นว่ามีการดําเนิน
กิจกรรมทางการค้าที่เชื่อมโยงกันบนพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ พื้นที่ตอนในของคาบสมุทรทั้งไทยและ
เวียดนามต่างก็มีการผลิตเซรามิกส์เป็นสินค้าส่งออกควบคู่ไปกับ การมีเมืองท่าสําคัญบริเวณชายฝั่ง
ทะเล กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าบริเวณมหาสมุทรอินเดียทําให้พ่อค้าจากดินแดนต่างๆเดิน
ทางเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ส่งผลให้เกิดชุมชนที่สามารถสร้างอํานาจทางเศรษฐกิจจนเกิดเป็น
รัฐการค้าที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด
หลักฐานเอกสารจีนบอกไว้ว่า ฟูนัน (Funan) อาจเป็นรัฐแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ปากแม่น้ําโขงทางตอนใต้บริเวณรอยต่อของประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
ในปัจจุบัน มีราชธานีอยู่ตอนในของแผ่นดินแต่มีเมืองออกแก้ว (Oc Eo) เป็นเมืองท่าสําคัญบน
เส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีน...ในสมัยที่ฟูนันรุ่งเรืองได้ขยายอิทธิพลครอบคลุมบริเวณ
เวียดนามตอนใต้ ลุ่มแม่น้ําโขงตอนกลางที่สําคัญ คือได้แผ่ ไปถึงบริเวณคอคอดกระทางภาคใต้
ของไทยด้วย ซึ่งต่อมาเมื่อฟูนันล่มสลาย พื้นที่เหล่านี้ได้กลายมาเป็นอาณาจักรที่สําคัญอย่าง
จามปา ทวารวดี และศรีวิชัยในที่สุด4

หลักฐานด้านโบราณคดีที่ขุดพบบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของเมืองออกแก้ว (Oc Eo) มีการ
พบแผ่นทองดุนเป็นรูปต่างๆส่วนใหญ่เป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู แสดงให้เห็นถึงการนับถือศาสนาฮินดู
โดยเฉพาะลัทธิไศวะนิกายที่ต่อมาสร้างบทบาทอย่างสําคัญต่อรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
จามปาและชวายุคต้น ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ และสถาปัตยกรรม
แม้ฟูนัน จะล่มสลายจนเกิดเป็น รัฐ ใหม่ๆดัง กล่าวข้างต้น แต่พบว่า การค้า ทางทะเลบริเวณเมืองท่า
ออกแก้ว (Oc Eo) ที่จามปาได้ครอบครองพื้ น ที่ ใ นเวลาต่ อ มานั้ น ยั ง คงมี บ ทบาทสํา คั ญ ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้จวบจนกระทั่งรัฐศรีวิชัยถือกําเนิดขึ้น ดังนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐต่างๆในหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกับอาณาจักรจามปา ศรีวิชัยและเมืองไชยา
จําเป็นต้องอธิบายถึงความเป็นมาและลักษณะการค้า ในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต้ รวมไปถึงการ
ก่อตัวของรัฐการค้าศรีวิชัยก่อน เนื่องจากจะทําให้เห็นภาพ บทบาทและความสําคัญของเมืองไชยาต่อ
อาณาจักรจามปาและศรีวิชัยชัดเจนขึ้น
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ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 425-437.
เรื่องเดียวกัน, 57-58.
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ชุลีพร วิรุณหะ, โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: รากฐานประวัติศาสตร์ (นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 43-44.
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การค้าทางทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการก่อตัวขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัย
มหาสมุทรอินเดีย เป็นผืนน้ําอันกว้างใหญ่ที่อยู่ระหว่างอ่าวเบงกอลด้านตะวันออกและ
อ่าวเปอร์เซียด้านตะวันตก บริเวณนี้ถือเป็นจุด ยุ ท ธศาสตร์ ท างการค้ า ที่ สํา คั ญ มาตั้ ง แต่ อ ดี ต ก่ อ น
คริสตกาล โดยเฉพาะบริเวณเดลต้าปากแม่น้ําฆาเวรีและแม่น้ําไวไก ฝั่งโคโรมันเดล ซึ่งปัจจุบันก็คือรัฐ
ทมิฬนาฑู การค้าบริเวณฝั่งทะเลด้านตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียนั้น มีกิจกรรมทางการค้า ที่คับคั่ง
โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ําสินธุและเมโสโปเตเมียไปจนถึงอาณาจักรโรมันทางตะวันออกของทะเลเมดิ
เตอร์ เรเนี ยนและแอฟริ กาตะวันออก จนก่อตัว เป็นเมืองท่าและชุมชนการค้าขนาดใหญ่ที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ส่วนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียนั้น นอกจากเกิดเมืองท่า
และชุมชนการค้าเช่นเดียวกับฝั่งทะเลด้านตะวันตกแล้ว ยังมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับ
การทําการค้า ศาสนาพุทธจากอินเดียตะวันออก ค่อยๆเข้าสู่อินเดียตอนใต้และศรีลังกาตั้งแต่ก่อน
คริสตกาล รวมถึงบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะเวลาต่อมาด้วย
การค้าขายทางทะเลในยุคแรกจะกระจุกตัวอยู่ตามชายฝั่งเท่านั้นคือเป็นการเดินเรือเลียบ
แนวชายฝั่ง เนื่องจากเทคโนโลยีการต่อเรือที่ยังไม่สูงนัก อีกทั้งความชํานาญในการเดินเรือข้ามชายฝั่ง
ก็ยังมีจํากัด ต่อมามีการพัฒนาภูมิปัญญา รวมไปถึงการที่คนในท้องถิ่นผูกพันอยู่กับสายน้ํา ได้ สังเกต
สภาพลมฟ้าอากาศ ลักษณะสีน้ําและคลื่นลมในทะเล สั่งสมความรู้จนถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่น อีกทั้งมี
การพัฒนานวัตกรรมการผลิตเรือให้มีขนาดใหญ่ คงทนและแข็งแรง ส่งผลให้มีการขยายการค้าออกไป
ยังทะเลส่วนนอกมากขึ้น มีก ารเดิน เรือ ไปยัง ดิน แดนต่า งๆ การค้า ที่เกิดขึ้นนั้น สร้างเครือข่ายที่
กว้างขวางและขยายตัวจนเกิดเป็นชุมชนการค้าริมชายฝั่ง โดยเฉพาะตอนในของคาบสมุทรบนที่ราบ
สูงเดคคาน (Deccan) ซึ่งเปิดออกสู่ฝั่งทะเลด้านตะวันออก เกิดเป็นเมืองท่าการค้าสําคัญตลอดแนว
ชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดีย และบริเวณตอนในของคาบสมุทรทางตอนใต้ซึ่งต่อมาขยายไปสู่น่านน้ํา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย (แผนที่ที่ 1)
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แผนที่ที่ 1 แสดงเส้นทางการค้าทางทะเลในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งนี้พบว่า การค้าชายฝั่งทั้งในอิน เดีย และเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้เ ป็น กิจ กรรมที่ ทํา
ควบคูไ่ ปกับการค้าทางบกบนภาคพื้นทวีป กล่าวคือ เป็นการค้าขายที่สร้างปฎิสัมพันธ์ต่อกัน ได้รับการ
ส่ง เสริม และพัฒ นาควบคู่ไ ปพร้อ มกัน จนเกิด เป็น อํา นาจทั้ง ทางการเมืองและเศรษฐกิจ เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการค้ าทางทะเลที่อุดมด้วยสินค้านานาชนิด ที่สําคัญคือเป็นจุดตัดหรือ
จุดเชื่อมต่อการขนถ่ายสินค้า และหากพิจารณาถึงความสําคัญแล้วจะพบว่า “ช่องแคบมะละกา” ถือ
เป็นพื้น ที่ท างทะเลที่สั้น และแคบที่สุด ระหว่า งทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะที่สําคัญ
ดังกล่าวนี้จึงถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางกายภาพของช่องแคบมะละกา ที่ตั้ง
อยู่ระหว่างเกาะสุมาตราและคาบสมุทรมลายูนั้น “สภาพภูมิศาสตร์ทําให้พื้นที่บริเวณนี้มีประชากร
เบาบางเนื่องจากมีที่ราบลุ่มน้อยและไม่เหมาะกับการทําการเกษตร แต่ชุมชนบริเวณนี้เติบโตได้เพราะ
ทําเลที่ตั้งเป็นจุดตัดของเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอินเดีย”5 เนื่องด้วยมีพื้นที่ทางทะเลสั้นและแคบ
ที่สุด การเดินทางผ่านช่องแคบดังกล่าวจึงถือว่าสามารถย่นระยะทางได้มากในการขนส่งสินค้าระหว่าง
น่านน้ําในทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอินเดีย ส่วนเกาะสุมาตรา มีช่องแคบซุนดาเชื่อมต่อกับเกาะชวา
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และคาบสมุทรมลายู พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาทิ
5

เรื่องเดียวกัน, 50.
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จารึก การขุดพบรูปเคารพ เครื่องปั้นดินเผาและสินค้าต่างๆ ชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในอดีตพื้นที่ทั้ง
สองบริเวณต่างเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลที่สําคัญและมีอารยธรรมของศาสนาฮินดูในยุคแรกเริ่ม
การใช้ช่องแคบมะละกาจึงมิได้เพิ่ งเกิดขึ้นในยุคที่ศรีวิชัยเริ่มก่อตัว แต่พบว่ามีการใช้เส้นทางนี้ในการ
เดินทางและค้าขายมาเป็นระยะเวลานานแล้ว สังเกตได้จากบันทึกการเดินทางของภิกษุชาวจีนที่ใช้
เส้นทางนี้เดินทางไปศึกษาพระธรรมยังประเทศอินเดียในพุทธศตวรรษที่ 9
จากการศึกษาพบว่า ในระยะแรกนั้นผู้นําการค้าในท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทํา
หน้าที่หลักคือเป็นพ่อค้าคนกลาง ทําการค้าขายระหว่างจีนและอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงถูก
ใช้เป็นพื้นที่เพื่อเป็นทางผ่านการขนส่งสินค้าจากอินเดียไปยังดินแดนอื่นๆ ทั้งนี้ อาจมีสินค้าท้องถิ่น
อยู่บ้างแต่ปริมาณไม่มากนัก แม้จะใช้เส้นทางการค้าทางทะเลแต่พบว่ามีการใช้เส้นทางข้ามคาบสมุ ทร
ด้วย “ทางลัดทางบกที่นิยมกันมากก็คือทางที่ผ่านคอคอดกระ จากตะกั่วป่าทางฝั่งตะวันตกมายังเมือง
ไชยาทางฝั่งตะวันออก”6เนื่องจากบริเวณนี้มักมีโจรสลัดที่คอยดักปล้นเรือสินค้าที่ผ่านเข้ามาจนเป็นที่
หวาดกลัวของชาวเรือทั่วไป ดังมีบันทึกในเอกสารจีนหลายฉบับ พ่อค้าและนักเดินเรือทะเลจึงมักจะใช้
เส้นทางข้ามคาบสมุทรบริเวณอ่าวบ้านดอน ซึ่งอยู่บนพื้นที่เมืองไชยาในการเดินทางขนส่งสินค้า แม้
จะต้องเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ แล้วใช้เส้นทางเดินบกเพื่อนําสินค้าไปยังเมืองท่าอีกฝั่ง
หนึ่งก็ตาม เมืองไชยาจึงถูกกล่าวถึงในฐานะเมืองท่าส่งออกและค้าขายสินค้า รวมทั้งเป็นเส้นทางข้าม
คาบสมุทรหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เส้นทางลูกปัด” มาตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 9 เนื่องจากมี
สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยสําคัญ กล่าวคือ มีสภาพภูมิประเทศลักษณะปิด มีพื้นที่เป็นอ่าวโค้งเว้า
เข้ามาภายในคาบสมุท ร เหมาะกับ การใช้เ ป็น ท่า จอดเรือ และเส้น ทางข้ามคาบสมุทร โดยเฉพาะ
บริเวณอ่าวบ้านดอน ถือว่าเป็นจุดสําคัญในการขนถ่ายสินค้าจากท่าเรือเพื่อเดินทางบกไปสู่อีกฝั่งทะเล
เนื่อ งจากเส้น ทางดัง กล่า วใช้ร ะยะทางในการเดินทางสั้นที่สุด การได้เข้ายึดครองพื้นที่ดังกล่าวจึง
เท่ากับได้ครอบครองพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจอันจะส่งผลต่อความมั่นคงและมั่งคั่งให้อาณาจักรของ
ตนในเวลาต่อมา
ในบริเวณที่เรียกว่าทะเลจีน ใต้นั้น หมายถึง พื้น ที่ท างทะเลตั้ง แต่ เกาะใต้หวันลงมา
ครอบคลุมไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน รวมไปถึงหมู่เกาะต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย
ในอดีตบริเวณดังกล่าวเชื่อมโยงกับ “เส้นทางสายไหมทางทะเล (The Maritime Silk Road)”
เส้นทางสายเศรษฐกิจ ที่ใช้ขนส่งสินค้าทางทะเล ครอบคลุมอาณาบริเวณตั้งแต่ทะเลจีนใต้ ลงมาที่
ช่องแคบมะละกา ผ่านหมู่เกาะต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าสู่มหาสมุทรอินเดีย จากนั้นเข้าสู่
ภูมิภาคตะวันออกกลาง ทวีปแอฟริกาและยุโ รปในสมัย ราชวงศ์ซ่ง เรียกได้ว่า เป็น ยุคที่ก ารค้าทาง
6

ดี.จี.อี. ฮอลล์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ -อุษาคเนย์ ภาค
พิสดาร เล่ม 1 (กรุง เทพฯ: มูล นิธิโ ครงการตํา ราสัง คมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ : มูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย, 2549), 27.
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ทะเลเจริญรุ่งเรืองสูงสุด เส้นทางสายไหมทางทะเลนี้ นอกจากสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ให้กับ
การค้าน่านน้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ที่สําคัญยังเกิดการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม
ระหว่างดินแดนต่างๆ จนเรียกได้ว่าเป็น “เส้นทางแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่าง
ตะวันออกกับตะวันตก” รวมทั้งเมื่อจีนได้เริ่ม แสดงบทบาทของการเป็น มหาอํา นาจการค้า ทาง
ทะเลในสมัยราชวงศ์เหม็งจึงเกิดความพยายามที่จะแบ่งปริมณฑลทางอํานาจของน่านทะเลเวลานั้น
ระหว่างจีนและอินเดีย การค้าทางทะเลของจีนตั้งแต่ สมัยราชวงศ์ถังเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ซ้อง
และราชวงศ์หยวนหรือหงวนนี้ จึงถือว่าเป็น “ยุคทองของการค้าทางทะเล”7เห็นได้จากการที่กษัตริย์
ของรัฐต่างๆ ในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ต่างพยายามส่งเครื่องบรรณาการและสร้างความสัมพันธ์
ทางการฑูตต่อกษัตริย์ในราชสํานักจีน พราหมณ์และพ่อค้าจากอินเดียได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ
หมู่เกาะรวมทั้งคาบสมุทรของรัฐต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 8 โดย
บางส่วนแต่งงานกับชาวพื้นเมือง มีลูกหลานและตั้งรกรากอย่างถาวร ดังมีงานศึกษาว่า
ชาวอินเดียได้ยึดครองควบคุมการค้าทั้งในส่วนภูมิภาคและการค้าต่างประเทศ รวมทั้งได้
เดินทางไปค้าขายกับจีนด้วยเรือของตนเอง…เมื่อกองเรือของอินเดียมีสมรรถนะสูงกว่าผู้อื่น จึงทํา
ให้พ่อค้าชาวอินเดียกลายเป็นผู้มีอํานาจทางการค้าต่างประเทศ และเพื่อประโยชน์การค้า ชาวอินเดีย
ได้ตั้งศูนย์การค้าขึ้นในแหล่งที่เป็นชุมชนของชนพื้นเมืองดั้งเดิมตลอดเส้นทางการค้าที่สําคัญ8

เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว อํานาจทางการค้าดังกล่า วถูก แบ่ง ผลประโยชน์กันมากขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อ จีน และชนพื้น เมือ งเริ่ม เข้า มามีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทางการค้า มีการใช้
เส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบมะละกา จีน นั้นเริ่มเปิดนโยบายในการทําการค้าทางทะเล (ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 8-10 หรือสมัยหลังราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมา) และสร้างอํานาจทางการค้าให้เห็นชัดเจน
มากขึ้นในพุท ธศตวรรษที่ 12 ซึ่ง ตรงกับ สมัย ราชวงศ์ถัง ราชสํา นัก จีน ได้ส่งราชฑูตเข้าไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับชาวพื้นเมืองที่คุมเส้นทางการเดินเรือบริเวณช่องแคบมะละกา (ศรีวิชัยในเวลาต่อมา)
และการที่มหาอํานาจอย่างจีน ส่งฑูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของศรีวิชัยในการควบคุมเส้น ทางการค้าทางทะเลที่น่าจะมีความเข้มแข็งทางการเมืองและการทหาร
รวมอยู่ด้วย ต่อมาศรีวิชัยส่งฑูตเข้าไปบรรณาการจีนอีกหลายครั้ง ทั้งนี้ ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน
ว่า การส่งฑูตไปราชสํานักจีนนั้นเป็นศรีวิชัยที่เป็นตัวแทนของรัฐหลายรัฐหรือเป็นศรีวิชัยจากรัฐที่มี
อํานาจมาจากศูน ย์ก ลางเดีย ว แต่สิ่ง หนึ่ง ที่ส รุป ได้จ ากเอกสารจีน คือ ระยะหลัง มีก ารส่ง เครื่อ ง
7

ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 60.
พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์,
2523), 23-24.
8
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บรรณาการไปให้จีนโดยคนหลายกลุ่ม ซ้ําซ้อนกัน และต่างก็อ้างว่าเป็นตัวแทนของศรีวิชัย สิ่งนี้แสดง
ให้เห็นถึงการช่วงชิงอํานาจกันเอง อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ คือ
กลุ่มของศรีวิชัยที่สุมาตราและกลุ่มของราชวงศ์ไศเลนทร์ที่ชวา ต่างมีแวดวงเส้น สาย
สัมพันธ์กัน เห็นได้จากศิลปะแบบชวาได้ส่งอิทธิพลให้แก่ประติมากรรมที่สุมาตรา กลุ่มชาวน้ําทั้ง
ที่สุม าตราและชวาต่า งรวมกํา ลัง กัน คุม คาบสมุท รมลายูท างตอนใต้และช่องแคบมะละกา
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นการขยายน่านน้ําของวงจรการค้าทางทะเลให้กว้างขึ้น ซึ่งชาวน้ํา
จะต้องเผชิญกับอํานาจทั้งราชวงศ์โจฬะจากอินเดีย และอํานาจของรัฐจีนเอง9

การค้ากระทําทั้งในรูปแบบระบบบรรณาการกับราชสํานักจีนและกับพ่อค้าเอกชนทั้งชาว
จีนและชาติอื่นๆ โดยมักตั้งเป็นชุมชนการค้าหรือเข้ามาตั้งแหล่งผลิตเอง สินค้าสําคัญของจีนได้เปลี่ยน
จาก “ผ้าไหม” มาเป็นเครื่องถ้วยเซรามิกส์และเครื่องปั้นดินเผาซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่น
สวยงามมีเอกลักษณ์ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก “การเปิดเส้นทางใหม่และพื้นที่ทางการค้าใหม่
อันมีชาวน้ําพื้นถิ่นร่วมบทบาทจนสามารถก่อเป็นรัฐศรีวิชัยได้นั้น เปลี่ยนโฉมหน้าการค้ามหาสมุทร
อินเดียและน่านน้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”10 เมื่อเส้นทางนี้ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น
ส่งผลให้การค้าขยายตัว บ้านเมืองแถบนี้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้ น ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12
เป็นต้นมา ช่องแคบมะละกาได้ดึงเอาพ่อค้าและนักเดินเรือทั้งหลายจากที่เคยใช้เส้นทางการค้าทาง
ทะเลเส้นอื่น อาทิ ช่องแคบซุนดา ชวา บอร์เนียว ซึ่งอินเดียเคยมีบทบาทสําคัญอยู่ก่อน โดยเฉพาะ
การค้าจากโจฬะ (แผนที่ที่ 2) ให้เข้ามาสู่เส้นทางนี้และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกํามากขึ้น

9

ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 547.
เรื่องเดียวกัน, 617.
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แผนที่ที่ 2 เขตการค้าของโจฬะทั้งที่อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก V. Nadarajan, Bujang Valley: The Wonder that was
Ancient Kedah (Selangor Darul Ehsan: Kuan Press Sdn Bhd, 2012), 30.
เรือสินค้าที่มีมากขึ้นและการตั้ง ชุมชนที่ทยอยก่อ ตัว ขึ้น ส่ง ผลให้บริเ วณดัง กล่าวเป็น
เสมือนศูนย์กลางการค้าของ 2 ซีกโลก ที่สําคัญไม่ใช่แค่การเข้ามาของพ่อค้าชาวจีนเท่านั้น แต่เป็นการ
หลั่งไหลของผู้คนและสินค้าจากทั่วสารทิศ โดยเฉพาะจากอินเดียใต้ที่เริ่มการใช้เส้นทางนี้ก่อนหน้าจีน
และมีอํานาจทางการค้าอย่างหลวมๆ เช่นเดียวกับที่มีอิทธิพลต่อเส้นทางการค้าทางทะเลสายอื่น แต่
ต้องมาปะทะกับ “ศรีวิชัย” ที่สร้างฐานอํานาจคุมเมืองท่าค้าขายบริเวณช่องแคบมะละกาและซุนดาซึ่ง
เป็นเสมือน “หัวใจของการค้าในมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้” เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็น “หน่ออ่อน”
ที่ก่อให้เกิดความพยายามแย่งชิงกรรมสิทธิ์นี้ ซึ่งต่อมาได้แสดงออกในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะ
การเผยแผ่ศาสนาและวัฒนธรรมทางภาษา รวมทั้งศิลปะและสถาปัตยกรรม ผนวกกับกําลังอํานาจ
ทางเศรษฐกิจผ่านสมาคมพ่อค้าต่างๆ การใช้กําลังทางทหาร นโยบายดังกล่าวทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในยุคหลังที่จีนเริ่มเปลี่ยนนโยบายทางการค้า อํานาจทางการเมืองของศรีวิชัยเริ่มอ่อนแอลง
ในขณะที่อํานาจการค้าทางทะเลของโจฬะผ่านสมาคมพ่อค้าต่างๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถที่จะบุก
โจมตีศรีวิชัยได้สําเร็จเช่นเดียวกับที่กระทําในศรีลังกาและดินแดนอื่นๆ และยังเป็นสาเหตุหลักแห่งการล่ม
สลายของอาณาจักรศรีวิชัยอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา
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เครือข่ายการค้าศรีวิชัยทางบก
หลักฐานบันทึกการเดินทางของพ่อค้าอาหรับจํานวนมากระบุว่า ประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ 10 มีการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือนําขึ้นฝั่ง แล้วใช้เส้นทางเดินบกนําสินค้าเดินทางข้ามไปอีกฝั่งของ
คาบสมุทร ช่วยย่นระยะทางในการขนส่งสินค้า และไม่ต้องอ้อมคาบสมุทรมลายูซึ่งในสมัยนั้นอาจเจอ
ภัยจากโจรสลัด อย่างไรก็ตาม นักวิชาการส่วนหนึ่งเชื่อว่า เส้นทางเดินทางบกนี้ถูกใช้ม าก่อนหน้านั้น
เป็นเวลานานแล้ว เป็นพื้นที่ที่ใช้ขนส่งสินค้าภายในแผ่นดินคาบสมุทร เส้นทางดังกล่าวบางครั้งเรียกว่า
“เส้นทางลูกปัด” เนื่องจากปรากฎแหล่งโบราณคดีที่ผลิตลูกปัดเป็นสินค้า เครือข่ายการค้าลูกปัดนี้จึง
เป็นเส้นทางบกที่เชื่อมโยงเส้นทางน้ําของทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้าไว้ด้วยกัน ส่งเสริมให้พื้นที่ที่
เป็นเส้นทางข้ามคาบสมุทรทวีความสําคัญมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อ่าวบ้านดอน เมืองไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จะกล่าวในรายละเอียดต่อไปข้างหน้า)
ปัญหาว่าด้วยชื่อเรียกของ “ศรีวิชัย”
“ศรีวิชัย” ชื่อนี้มีที่มาจากการที่ ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้อ่านจารึกวัดเวียง ที่ไชยา
(ในอดีตเรียกว่าจารึกวัดเสมาเมือง) หรือจารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318 ซึ่งมีคําว่า “ศรีวิชเยศวรภูบดี
ศรีวิชเยนทรราชา” นอกจากนี้การพบจารึกที่อินเดียใต้ ซึ่งมีคําว่า “ศรีวิชยาธิปตินา” จึงกําหนดเรียก
อาณาจักรนี้ว่า “ศรีวิชัย” ต่อมาเมื่อมีหลักฐานใหม่ๆปรากฎขึ้น หลักฐานที่พบบางส่วนเริ่มชี้นําให้เกิด
การตั้งคําถามขึ้นว่าชื่อ “ศรีวิชัย” ที่ใช้กันอยู่นี้ มีความเหมาะสมและครอบคลุมเพียงพอแล้วหรือไม่
ต่อมาจึงมีผู้คัดค้านชื่อ “ศรีวิชัย” และเสนอให้เรียกชื่ออื่นตามหลักฐานใหม่ที่พบและข้อคิดเห็น ใหม่
ของนักวิชาการแต่ละท่าน อาทิ ราชอาณาจักรไศเลนทร์ โดย ดร. มาชุมดาร์ ราชอาณาจักรหมู่เกาะ
โดย ดี.จี.อี.ฮอลล์ และรัฐชวกะ โดย ศาสตราจารย์มานิต วัลลิโภดม ต่อมามีการเสนอให้ใช้ชื่อเรียกว่า
“สมาพันธรัฐศรีวิชัย” โดยเชื่อว่าเป็นชื่อที่น่าจะเหมาะสมและครอบคลุมที่สุดในเวลานี้ อย่างไรก็ตาม
ยังมีข้อโต้แย้งตามมาอีก “เพราะการกล่าวถึงบ้านเมืองมิอาจปฎิเสธอํานาจรัฐ (Policy) ให้พ้นไปได้
และการเมืองในระบบสมาพันธรัฐก็ดูใหม่เกินไปที่จะนํามาอธิบายรูปแบบการปกครองของรัฐโบราณ
เช่นศรีวิชัย ”11จะเห็นได้ว่าชื่อเรียกของ “ศรีวิชัย” ยังคงเป็นประเด็นที่ยังไม่ ลงตัว อันที่จริงชื่อของ
“ศรีวิชัย” สามารถที่จะใช้ต่อไปได้แต่ควรให้นิยามหรือความหมายในบริบทที่กว้างขวางกว่าเดิมโดย
อาจนิยามว่าเป็นชื่อรัฐ หรือสมาพันธรัฐการค้าที่รุ่งเรืองในระยะเวลาสั้น ๆ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองท่าใด
เมืองท่าหนึ่งบนเส้นทางการค้านั้น12
11

อาณัติ อนันตภาค, ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย เอกภาพบนความแตกต่าง (กรุงเทพฯ:
ยิปซี กรุ๊ป, 2557), 37.
12
ชุลีพร วิรุณหะ, โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: รากฐานประวัตศิ าสตร์ (นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 52.
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รูปแบบทางสังคมและการปกครองของ “ศรีวิชัย”
การก่อตัวขึ้นของศรีวิชัยนั้น นอกจากส่งผลต่อการขยายชุมชนการค้าในน่านน้ําเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังส่งผลต่อการขยายอํา นาจการค้า ของคาบสมุท รอิน เดีย ทางตอนใต้ด้วย
ในช่วงที่ศรีวิชัยเริ่มก่อตัวจนมีบทบาทสําคัญอยู่ในหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้น ตรงกับ สมัย
ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ้อ ง ราชวงศ์ห ยวน และราชวงศ์เ หม็ง หรือ หมิง ซึ่ง มีร ะยะเวลา อยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 12-19 จากการศึกษาพบว่าก่อนที่จะมีการใช้เส้นทางนี้ในการเดิ นเรือทางทะเลอย่าง
คับคั่งนั้น บริเวณนี้เคยเป็นเส้นทางสายสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีการเดินทางจาริกแสวงบุญเพื่อ
ไปศึกษาพระธรรมยังประเทศอินเดียของภิกษุจีนอี้จิง (แผนที่ที่ 3) นอกจากนี้ยังมีภิกษุท่านอื่นๆ อาทิ
ฟาเสียน และพระถังซัมจั๋ง บันทึกการเดินทางของภิกษุเหล่านี้ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์
ตีความและทําความเข้าใจกับรัฐ การค้าที่เรียกว่า “ศรีวิชัย” ให้กระจ่างมากขึ้น เมื่อศึกษาบันทึกการ
เดินทางของภิก ษุที่เ ดิน ทางจากจีน ไปยัง อิน เดีย รวมทั้งบัน ทึก การเดิน ทางในการเข้ามาประกอบ
กิจกรรมทางการค้าของพ่อค้าต่างชาติ ควบคู่กับหลักฐานอื่นๆอาทิ จารึกต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่เป็นภาษา
มลายูและภาษาสันสกฤตก็ทําให้เห็นความรุ่งเรืองและมั่งคั่งอย่างยิ่งของอาณาจักรศรีวิชัย ทั้งนี้พบว่า
จารึกรุ่นแรกๆจะใช้ภาษามลายูเก่า นักวิชาการจึงอธิบายสภาพสังคมศรีวิชัยผ่านการวิเคราะห์ลักษณะ
จารึกได้ว่า เดิมประชากรของศรีวิชัยนั้น น่าจะเป็นพวกมลายูหรือออสโตรนีเชียน มีการรวมตัวของรั ฐ
ที่เรียกว่า “กระดาตวน (Kadatuan)” หลักฐานสําคัญจํานวนมากชี้ให้เห็นว่า อํานาจของศรีวิชัยมิได้
เป็นแบบรวมศูนย์อยู่ที่เดียว แต่มีลักษณะเป็น
อํานาจที่เคลื่อนย้ายไปตามการเคลื่อนไหวของชาวน้ําตามที่ต่างๆพร้อมกับที่เมือง
สําคัญอันสัมพันธ์กับศรีวิชัยก็กระจายอยู่ตามที่ต่างๆด้วย เราจึงไม่อาจกล่าวถึงอํานาจรัฐที่ศูนย์กลาง
ของศรีวิชัยได้แจ่มชัด ดังเช่นรัฐอื่นที่ร่วมสมัยหรือดํารงอยู่ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ศูนย์กลาง
ของศรีวิชัยปรากฎในที่หลายแห่ง ได้แก่ชุมชนทางการเมืองของชาวมลายูที่ซัมบีหรือจัมไบ (Jambi)
ซึ่งอยู่ตอนในของเกาะสุมาตรา ปาเลมบัง บนเกาะสุม าตรา เคดะห์ -ปัต ตานีบ นคาบสมุท ร
มลายู รัฐชวากลาง ขณะที่อํานาจรัฐใหญ่ร่วมสมัย ได้แก่ จีนสมัยราชวงศ์ถังและซ้อง13

13

ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 587.
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แผนที่ที่ 3 แสดงการเดินทางจาริกแสวงบุญเพื่อไปศึกษาพระธรรมยังประเทศอินเดียของภิกษุจีนอี้จิง
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก V. Nadarajan, Bujang Valley: The Wonder that
was Ancient Kedah (Selangor Darul Ehsan: Kuan Press Sdn Bhd, 2012), 34.
ลักษณะที่สําคัญอย่างหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยคือ จะมีเมืองต่างๆ โดดเด่นขึ้ นมาเป็น
ช่ว งๆ ควบคู่ไปกับ ลั ก ษณะทางภู มิศาสตร์ และความสามารถในการทํา การค้ า โดยเฉพาะการค้ า
กับโจฬะและจีน ทั้งนี้ พบว่าศรีวิชัยมีศูนย์กลางของการค้า หรือเรียกได้ว่ามี เมืองท่าสําคัญ 3 บริเวณ
ด้วยกัน คือ ศรีวิชัยที่สุมาตรา ชวา และคาบสมุทรมลายู ที่ผ่านมาพบว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ศรี
วิชัยโดยใช้อาณาบริเวณทางพื้นที่เป็น เครื่องมือในการแบ่งขอบเขตนั้นได้สร้างความหนักใจและปัญหา
บางประการให้กับนักประวัติศาสตร์ตลอดมา เพราะบริเวณตอนบนของคาบสมุท รมลายูนั้น ปรากฎ
หลัก ฐานทางโบราณคดี ที่สําคัญ โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง เมืองไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ที่ไปสอดคล้องกับ “จันทิ” สถาปัตยกรรมศรีวิชัยในชวาภาคกลาง โดยพบว่าช่วงเวลาที่มี
การก่อสร้างสถาปัตยกรรมดังกล่าวนั้น “เป็นสมัยที่ราชวงศ์ไศเลนทร์แ ห่ง ชวาคุมอํา นาจการค้า อยู่
แถบทะเลใต้ และอาจรวมถึง บริเ วณคาบสมุทรมลายูด้วย ชวาติดต่อกับทั้งทมิฬโจฬะและจีน อาจ
เป็นได้ว่าความสัมพันธ์อันดีกับทมิฬโจฬะทั้งฝ่ายรัฐและสมาคมพ่อค้าต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันในการ
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ขยายอํานาจเข้าสู่คาบสมุทรมลายูและน่านน้ําอ่าวไทย”14 และในกรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่าอํานาจที่แต่
ละรัฐควบคุมอยู่นั้นมิได้มีลักษณะเป็น “มันฑาละหรือ มณฑล (mandala)” คือไม่ได้ มีลักษณะของ
การแผ่อํา นาจไปในอาณาบริเวณที่เป็นวงกว้างจากจุดศูนย์กลางแบบรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
พบโดยทั่วไป แต่มีลักษณะเป็นจุดหรือศูนย์ อํานาจสําคัญตามลักษณะการค้า (แผนที่ที่ 4) ทั้งนี้อ้างอิงจาก
การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณวัดเวียง วัดแก้วและวัดหลงที่พบเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วยเซรา
มิกส์ของจีนจํานวนมาก บริเวณนี้จึงอาจเป็นเมืองท่าสําคัญในการค้าขาย การผลิต เครื่อ งปั้น ดิน เผา
และเครื่องถ้ว ยเซรามิกส์ ของจี นโดยมีศูนย์กลางควบคุมอยู่ที่ชวาภาคกลางในสมัยศรีวิชัยก็เป็นได้

14

เรื่องเดียวกัน, 470-471.
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แผนที่ที่ 4 แสดงอาณาเขตและเส้นทางการทําการค้าของอาณาจักรศรีวิชัย
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Vikram Lall, The Golden Land: Cambodia,
Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand & Vietnam (Kuala Lumpur: JF Publishing,
2014), 131.
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ศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัย
การแข่งขันเชิงอานาจระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนิกายมหายาน
ในทางทฤษฎี “ศาสนา” หมายถึง สิ่งที่ยึดเหนี่ยวหรือที่พึงทางจิตใจ แต่ในทางปฏิบัติ
“ศาสนา” แทบจะเข้ามามีบทบาทกับการดําเนินกิจกรรมทุกอย่างในชีวิต การใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
สําคัญทางการเมืองรวมไปถึงการปรับรูปแบบในการนับถือศาสนาให้เหมาะสมต่อการปกครองและ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้มีอํานาจ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในทุก สัง คมตั้งแต่อ ดีต สืบมาจนถึง
ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีแ ล้ว ว่า ศาสนาที่มีบ ทบาทในอาณาจัก รศรีวิชัย คือ “ศาสนาพุท ธนิกาย
มหายานแบบตัน ตระ” ในหั ว ข้อนี้ จะอธิบายถึง ลั กษณะ ที่มา รวมทั้งบทบาทที่ศาสนามีต่อสั งคม
การเมือง เศรษฐกิจรวมทั้งรูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมของอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเชื่อ กันว่าได้รับ
รูปแบบการนับถือศาสนาและการสร้างสรรค์ศิลปะมาจากอินเดีย
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว สังคมอินเดียมีคติความเชื่อดั้งเดิมในการนับถือ
คัมภีร์พระเวทควบคู่ไปกับความเชื่อในท้อ งถิ่น คือ หลักสงสารวัฏ (การเวียนว่ายตายเกิด) โดยเชื่อว่า
มนุษย์ผู้จมอยู่ในกิเลสและความทุกข์ จะสามารถหลุดพ้นจากภาวะดังกล่าวได้ ต้องบําเพ็ญทุกข์กิริยา
แบบโยคี เมื่อพวกอารยันเข้ามามีอํานาจในอินเดีย พวกนี้นับถือคัมภีร์พระเวทควบคู่ไปกับการกําหนด
ระบบวรรณะ โดยกําหนดให้พวกของตนมีว รรณะสูง ส่ว นคนในท้องถิ่น กําหนดให้ มีว รรณะต่ํากว่า
ต่อมามีศาสนาที่เชื่อถือทางปรั ช ญาเกิดขึ้น ได้แก่ ศาสนาพุทธและศาสนาไชนะ ทั้งสองศาสนามี
แนวคิดทีต่ ่อต้านระบบวรรณะของพวกอารยัน โดยเฉพาะศาสนาพุทธนั้นมีหลักคําสอนให้เดินทางสาย
กลาง บําเพ็ญธรรมอย่างสมดุลไม่ต้องทรมานตน ที่สําคัญคือ ส่งเสริมแนวคิดความเสมอภาค เป็นผล
ให้มีผู้นับถือจํานวนมาก จนกลุ่มชนชั้นนําเดิมของพวกอารยันที่ยึดถือพระเวทต้องปรับตัวโดยสถาปนา
ศาสนาฮินดูให้มีการนับถือเทพเจ้าหลายองค์แยกเป็นนิกายต่างๆ ที่สําคัญคือ ไศวะนิกาย มีพระศิวะ
เป็นเทพเจ้าสูงสุดและไวษณพนิกาย มีพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด มีบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าและ
พิธีกรรมต่างๆมากมาย รวมทั้งยกศาสนาของพวกตนให้สูงกว่าศาสนาพุทธ ด้านศาสนาพุทธเองก็มีการ
แยกนิกายออกมาด้วยเช่นกัน จากความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาพุทธที่เน้นการดับทุกข์ ระงับกิเลสและ
เข้าสู่นิพพาน มาเป็นการกําหนดให้สามารถลดหรือเพิ่มวัตรปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาแบบเดิมได้
โดยเรียกว่า นิกายมหายานหรืออาจาริยวาท (พวกวัชชีบุตร) แต่ก็มีนักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่ า
พระภิกษุแบ่งออกเป็น 2 นิกายตั้งแต่เมื่อครั้งพุทธกาลแล้ว พระสงฆ์นิกายเถรวาทเรียกว่าเป็นทักษิณ
นิกายหรือนิกายฝ่ายใต้ ส่วนมหายานถือเป็นอุตรนิกายหรือนิกายฝ่ายเหนือ นิยมใช้ภาษาสันสกฤตเป็น
ภาษาศาสนา อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเถรวาทที่นิยมใช้ภาษาสั นสกฤตก็มีเช่นกัน เรียกว่ า พวกนิกายสรวา
สติวาทินหรือนิกายสัพพัตถิกวาท ซึ่งแยกสาขาออกไปจากเถรวาทหรือนิกายสถวีรวาท มีศูนย์กลางอยู่
ที่แคว้นคันธารราษฎร์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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นิกายมหายานเข้ามาสู่อาณาจักรศรีวิชัยนั้น เชื่อว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ส มัยราชวงศ์กุษาณะ คือพระสงฆ์
พวกอภัยคีรีวิหารที่ออกมาเผยแผ่ศาสนานอกประเทศอินเดีย15 ทั้งนี้พบว่า
พุทธศาสนาฝ่ายมหายานต้องการแข่งขันกับศาสนาพราหมณ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อเห็น
นักบวชพราหมณ์เดินทางออกไปเผยแพร่ศาสนายังสุวรรณภูมิ พวกตนก็จะต้องออกเดินทางไปบ้าง
และเห็นว่าจะสามารถเผยแพร่ลัทธิศาสนายังดินแดนใหม่นอกอินเดียได้ดีกว่าด้วย นอกจากนี้
แล้วยังปรากฎว่าพระสงฆ์ฝ่ายมหายานจากอภัยคีรีวิหาร เมื่อเกิด ขัด แย้ง กับ ฝ่า ยมหาวิหารผู้ ถือ
นิกายเถรวาทอย่างรุนแรง ก็ถูกพระเจ้าโวหารดิสสั่งให้เนรเทศออกนอกพระราชอาณาเขตอีกด้วย
จึงเท่ากับเป็นการบังคับให้พระสงฆ์เหล่านั้นออกจาริกแสวงบุญไปทั่วทิศ ลัทธิมหายานจึงน่าจะ
แพร่กระจายออกมาแต่ครั้งนั้น16

ส่วนศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบตันตระนั้น เกิดขึ้นมาในสมัยราชวงศ์ปาละ-เสนะ17
ถือว่าแยกออกมาจากนิก ายมหายานอีก ต่อ หนึ่ง มีแ นวคิด ที่เ น้น ความยิ่ง ใหญ่แ ละศัก ดิ์สิท ธิ์ ของ
พระพุทธศาสนาให้เพิ่มพูนขึ้นโดยนําพระพุทธศาสนามหายานแบบเดิมมาผสมผสานกับคติในศาสนา
ฮินดูเพื่อยกพระพุทธศาสนาให้อยู่ในสถานะที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าศาสนาฮินดู รวมทั้งเหนือกว่า
พุทธแบบเถรวาท ด้วยการกําหนดให้มีพระอาทิพุทธเจ้าเป็นผู้ส ร้างโลกและมีพระโพธิสัตว์ เป็นเทพ
ศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีทั้งความเมตตาและอํานาจ คือเป็นผู้นําเหล่าสัตว์ลงสู่ “มหายาน” อันเป็น “ยาน” หรือ
เรือลําใหญ่เพื่อข้ามพ้นวัฏสังสาร โดยมีคติว่า “พวกมหายานถือว่าไม่ควรมุ่งหมายที่จะเปนพระปัจเจก
โพธิ หรือเปนพระอรหันตขีณาสพ เพราะจะไปพระนิพพานแต่ตัวไม่เปนประโยชน์แก่ผู้อื่น ควรมุ่งหมาย
แต่พุทธภูมิ อ ย่า งเดีย ว จะได้พ าผู้อื่น ข้า มสัง สารวัฏ เสีย ก่อ น แล้ว ตนเองจึง เข้า พระนิพ พาน ต่อ
ภายหลัง”18 อีกทั้งยังเรียกลัทธิเดิมว่า “หินยาน” ซึ่งหมายถึง “ยานอันคับแคบ” อันหมายถึงการหลุดพ้น
จากความทุกข์ไปเพียงผู้เดียว นอกจากนี้ยังกําหนดให้พระพุทธเจ้ามีอดีต ปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อ
มาแสดงว่าพระพุทธเจ้าย่อมมี ทั่วไปในอนันตจั กรวาฬ แลสมมตภูมิพระพุทธเจ้า ว่า
ต่างกันคือมี “พระสยัมภูพุทธเจ้า” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พระอาทิพุทธเจ้า” พระองค์
หนึ่ง เกิดพร้อมกับโลกแลประจําโลก อยู่เปนนิรันดร แล้วว่ามี “พระธยานิพุทธเจ้า” อีก 5 พระองค์
อันเกิดด้วยอํานาจฌาณสมาบัติทงั้ 5 ของพระอาทิพทุ ธเจ้า อยู่เปนประธานในสวรรค์ชั้นฟ้า เปนผู้
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ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์, ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2548), 87.
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เรื่องเดียวกัน, 88.
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มานิต วัลลิโภดม, ทักษิณรัฐ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗), 2530), 44.
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภ าพ, ตานานพุทธเจดีย์ สยาม
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2469), 51.
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บันดาลให้พระโพธิสัตว์จุติลงมาเกิดในมนุษยโลกเปน “พระมนุษยพุทธเจ้า” ซึ่งสั่งสอนเวไนยสัตว์
ทั้งปวง19

นอกจากนี้มีการนําคติของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์แบบเดิม มากําหนดให้เป็น “พระ
มนุษยพุทธเจ้า” โดยมีพระกาย 3 อย่างคือ ธรรมกาย (ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้) สัมโภคกาย (กายที่
ยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย) และนิรมาณกาย (กายอันบริสุทธิ์ที่พ้นจากกิเลส) นอกจากนี้ใน “คัมภีร์มัญชุศรี
มูลกัลปักษ์” ระบุว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทรงมีฐานะเป็นหัวหน้าของเทพในกลุ่มดอกบัว ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของปัญญาและโพธิญาณ ในขณะที่พระโพธิสัตว์วัชรปาณิทรงเป็นสัญลักษณ์ของปัญญา
ส่วนพระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะทรงเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ ความเชื่อเช่นนี้ส่งผลให้เกิดการ
บูชาเทพ 3 องค์ร่ว มกัน เช่น ที่ จัน ทิเ มนดุต (Candi Mendut) ในชวาภาคกลาง ซึ่ง ได้ทํา รูป
พระพุทธเจ้ ามหาไวโรจนะไว้ตรงกลาง เบื้อ งซ้ายเป็นรูปพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ เบื้องขวาเป็นพระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 2 กร นามว่าปัทมปาณิ ทรงถือดอกบัวในพระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาแสดงปาง
ประทานพร20 จะเห็นได้ว่าคติต่างๆของลั ทธิตันตระในพระพุทธศาสนาล้วนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็น
“มหายาน” ที่เหนือกว่า “หินยาน” และเหนือกว่าเทพเจ้าในศาสนาฮินดูทั้งสิ้น สําหรับลักษณะและ
รูปแบบทางศิลปะนั้น พบว่าประติมากรรมพระโพธิสัตว์ นิยมสร้างเป็นรูปเคารพโดยใช้วัสดุที่ทําจาก
สําริด ลักษณะที่สําคัญของพระโพธิสัตว์ คือจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ ติดอยู่บนเครื่องศิราภรณ์ ด้วย
พระโพธิสัตว์ที่สําคัญและมัก จะประดิษฐานไว้ภายในจันทิของราชวงศ์ไศเลนทร์ ได้แก่ พระโพธิสัตว์
อวโลกิเ ตศวรประเภทพระโพธิสัต ว์ปัท มปาณิ พระโพธิสัต ว์วัช รปาณิแ ละพระโพธิสัต ว์มัญ ชุ ศรี
นอกจากนี้ยังมีพระโพธิสัตว์อื่นๆ อาทิ ปรัชญาปรมิตา และพระนางตารา พระโพธิสัตว์ในคติมหายาน
นั้นกําหนดให้มี 2 ประเภทเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าคือ พระธยานิโพธิสัตว์และพระมนุษย์โพธิสัตว์
สอดคล้อ งไปกับ การเรีย กพระพุท ธเจ้า ว่า พระธยานิพุท ธเจ้า และพระมนุษ ยพุท ธ เจ้านั่นเอง
พระโพธิสัตว์มีอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ที่สําคัญมีพระธยานิโพธิสัตว์จํานวน 5 องค์ ดังนี้
1. พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาในยุคของพระกกุสันธพุทธเจ้า
2. วัชรปาณีโพธิสัตว์ เป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาในยุคของพระโกนาคมพุทธเจ้า
3. รัตนปาณีโพธิสัตว์ เป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาในยุคของพระกัสสปพุทธเจ้า
4. อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาในยุคของพระโคตมศากยมุนีศรีสรรเพชญ์
พุทธเจ้า ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบัน
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เรื่องเดียวกัน, 52.
สุจิตต์ วงศ์เทศ, บรรณาธิการ, “ประติมากรรมชํารุดแต่งามที่สุ ดในสยาม คือ พระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปาณี พบที่อําเภอไชยา สุราษฎร์ธานี,” ศิลปวัฒนธรรม 24, 8 (มิถุนายน
2546): 73-77.
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5. วิศวปาณีโพธิสัตว์ เป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรยพุทธเจ้า
หรือพระพุทธเจ้าในอนาคต
พระพุทธศาสนาและสมาคมพ่อค้าจากอินเดียใต้
งานศึกษาของ ดร. ธิดา สาระยา21 พบว่า แม้บริเวณคาบสมุทรอินเดียจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็น
จุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของเอเชียและของโลก แต่ลักษณะการ
ปกครองที่ขาดเอกภาพและไม่มีศูนย์กลางอํานาจที่สามารถสร้างนโยบายทางการค้าให้มีความเข้มแข็ง
ได้ ผู้ปกครองในแต่ละท้องที่ซึ่งมีมากมาย หลากหลายกลุ่ม ต่างพยายามส่งเสริมการค้าทางทะเล เพื่อ
เพิ่มผลประโยชน์ให้กับกลุ่มการค้าของตน เกิดอํานาจเบ็ดเสร็จ ที่มักทําสงครามกับดินแดนข้างเคียง
เพื่อขยายอํานาจทางการค้า เช่น การสู้รบของกษัตริย์ราชวงศ์ปัณฑัย ปัลลวะ โจฬะ และศรีลังกาเพื่อ
ควบคุมช่องแคบพอล์ค (Palk Strait) และอ่าวมันนาร์ (Gulf of Manaar) อันเป็นสาเหตุที่ทําให้ใน
ที่สุดกษัตริย์ศรีลังกาต้องทรงทิ้งเมืองหลวงที่อนุราชปุระและเมืองท่าที่มันไดแล้วเคลื่อนลงทางใต้เพื่อ
ไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่โปลนนารุวะ ตลอดจนพยายามผูกมิตรกับชุมชนของพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาทํา
การค้า รวมทั้งเมืองท่าการค้าต่างแดนที่ตนเองเข้าไปมีผลประโยชน์ด้วย มีการดําเนินการให้พ่อค้า
ต่างชาติอยู่กันเป็นชุมชนตามย่านต่างๆและเอื้อเฟื้อด้วยวิธีทางวัฒนธรรม เช่น การอนุญาติให้ใช้พื้นที่
สร้างวัดหรือศาสนสถานตามความเชื่อของตน “จารึกเลย์เดน” และ “จารึกตันจอร์” ยังระบุไว้ด้วยว่า
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 พระเจ้าจุลมณีพรหมเทพหรือพระเจ้าจุฬามณีวรมัน กษัตริย์ศรีวิชัย
ในราชวงศ์ไศเลนทร์ ได้ทรงทําบุญร่วมกับพระเจ้าราชราชาโจฬะที่ 1 กษัตริย์แห่งโจฬะโดยการสร้าง
“จุฬามณีวรมะวิหาร (Culamanivarma - vihara)” วัดในพระพุทธศาสนาบนที่ดินของโจฬะ ณ เมือง
นาคปัฏฏินัม รวมทั้งประกาศอุทิศหมู่บ้านชื่อ อะไนมังกะลัม (Anaimangalam) เป็นการบุญโดยนํา
รายได้จากการบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน ทั้งอาคารที่พักอาศัย สวน และแหล่งน้ํา เป็นค่าบํารุงรักษา
วิหารดังกล่าว22 แสดงให้เห็นอํานาจของศรีวิชัยที่มีอยู่มากในขณะนั้น กษัตริย์โจฬะได้ใช้วิธีอันชาญ
ฉลาด คือ การสร้างชุมชนเกษตรกรรมภายในอาณาจัก รของตนควบคู่ไปกับการขยายอํานาจทาง
เศรษฐกิจภายนอก นํามาซึ่งความมั่นคงและมั่งคั่งภายในอาณาจักร มีการสนับสนุนพ่อค้าหรือชนชั้นไวศย
วรรณะให้ดําเนิ นการค้าขายได้โ ดยสะดวก ในขณะเดียวกันชนชั้นไวศยวรรณะก็ส ร้างอํานาจทาง
การค้ามากขึ้นเรื่อยๆ มีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมพ่อค้าที่ต่อมาสามารถสร้างอํานาจและรวมกลุ่มกัน
21

ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554),
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43
เพื่อคานอํานาจกับกษัตริย์ได้ ทําให้ กษัตริย์ต้องเข้ามามีบทบาทในการควบคุม การค้าทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ที่สําคัญคือการเข้ามาประสานประโยชน์ร่ว มกับ กลุ่ม พ่อค้า ดัง กล่าว แต่ แ ล้ว พระองค์ได้
ทรงพบว่า ระบบวรรณะที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดในพระมนูธรรมศาสตร์ซึ่งถือกําเนิดขึ้นมาพร้อมกับ
ศาสนาฮินดูนั้น สร้างความยุ่งยากในการดําเนิน กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ หลายประการ ทรงเล็ง เห็น
ความฉลาดของบรรดาพ่อค้าซึ่งถือเป็นคนกลุ่มแรกๆที่เริ่มหันมานับถือพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็เพื่อ
หลีกเลี่ยงข้อห้ามต่างๆ ในพระมนูธรรมศาสตร์ที่จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของตน อาทิ ห้ามมิให้
กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย การเปลี่ยนศาสนาจึง ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ก ลุ่มคนเหล่า นี้เ ลือ กใช้ เพื่อให้
สอดรับกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองโดย
มิต้องรู้สึกผิดบาป และพบว่าในขณะนั้น ศาสนาที่เป็นตัวเลือกสําคัญคือ ศาสนาไชนะและศาสนาพุทธ
เนื่องจากเป็นศาสนาทีไ่ ม่ถือชาติกําเนิดและระบบวรรณะเป็นเรื่องสําคัญ อีกทั้งระบบวรรณะแบบเดิม
เห็นได้ชัดว่าให้อํานาจกับ กษัตริ ย์และพราหมณ์มากเกินไป โดยเฉพาะพราหมณ์ผู้เป็นคนกําหนด
ระบบวรรณะให้มีขึ้นในสังคมนั้น นอกจากเป็นผู้กําหนดว่าตนไม่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับกษัตริย์แล้ว
ยังถือว่าเป็น กลุ่ มคนชั้นสู งที่มีความศักดิ์สิ ทธิ์เหนือกลุ่ ม คนทุก วรรณะด้ว ย การเปลี่ย นมานับ ถือ
ศาสนาพุท ธของกษัตริย์โจฬะไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อการดําเนินธุรกิจการค้าภายในรัฐแต่ยังเป็นการ
ประกาศตนให้เหนือกว่ากลุ่มพราหมณ์อย่างชาญฉลาดและแยบยล การสร้างนโยบายใหม่ๆทางการค้า
ของกษัตริย์โจฬะ อาทิ การพยายามแผ่อํา นาจร่ว มกับ พวกไวศยวรรณะในการดํา เนิน การทาง
ธุรกิจ เกิดเป็นสมาคมที่พ่อค้าและกษัตริ ย์มีผลประโยชน์ร่วมกัน กลายเป็นความมั่งคั่งให้คนทั้งสอง
กลุ่ม ที่สําคัญคือพ่อค้าได้รับความคุ้มครองจากกษัตริย์ซึ่งมีทั้งกําลังทหารและกําลังทางเศรษฐกิจ เป็น
ผลทําให้ไวศยวรรณะเป็นกลุ่มคนที่เข้มแข็งมากจนเป็นฐานกําลังสําคัญให้ผู้ปกครองโจฬะในเวลา
ต่อมา โดยอาศัยผลประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีทั้งจากการค้า การจอดเรือและการเกษตร การขยาย
และพัฒนาพื้นที่ทํากินในเขตแห้งแล้ง การบริหารจัดการน้ําโดยใช้ระบบชลประทาน การขุดคลองและ
สร้างอ่างเก็บน้ํา นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า
ผู้ประกอบการและช่างฝีมือ ที่ได้จัดตั้งเป็นสมาคมพ่อค้าและวิชาชีพของบรรดาสมาชิก
หลายสมาคมด้วยกัน สมาคมเหล่านี้ทําให้หมู่บ้านทมิฬเลี้ยงตัวเองได้... ในระดับหมู่บ้านนั้นรัฐ
พยายามเข้าไปควบคุมการเก็บภาษีอากร และมีส่วนในการจัดการระบบชลประทานอ่างเก็บน้ํา
เป็นต้น ส่วนในระดับข้ามรัฐ กล่า วได้ว่า ราชวงศ์โ จฬะได้พ ยายามแผ่อํา นาจของตนพร้อมไป
กับสมาคมพ่อค้าในการทําสงครามด้วยจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจและควบคุมจุดยุทธศาสตร์ทาง
การค้า เช่น การเข้ายึดครองศรีลังกา และความพยายามที่จะสลายอํานาจของ “ศรีวิชัย” เหนือ
การค้าบริเวณช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้23
23

เรื่องเดียวกัน, 351-352.
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การปรับตัวของกลุ่มพราหมณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากงานศึกษาของ Johannes Bronkhorst เรื่อง “The Spread of Sanskrit in
Southeast Asia”24 ได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของพราหมณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ว่า พราหมณ์
เป็นกลุ่มคนที่เดินทางมาจากอินเดียและเข้ามาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีหน้าที่ประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ในราชสํานัก ทั้งนี้พราหมณ์จะทําพิธีในส่วนของพราหมณ์ เช่น การร่ายมนต์ในคัมภีร์
พระเวท พิธีกรรมดังกล่าวจึงมีทั้งที่เหมือนและต่างไปจากที่อินเดีย บางครั้งมีการผสมผสานพิธีกรรม
และความเชื่อระหว่างศาสนาพุทธนิกายมหายานกับการบูชาเทพเจ้าของฮินดู พราหมณ์หรือที่บางรัฐ
เรียกว่าปุโรหิตนั้น บางครั้งได้เข้ามาศึกษาพระธรรมตลอดจนเรียนรู้การประกอบพิธีต่างๆ ทางพุทธศาสนา
เช่น การสรงน้ําพระพุทธรูป การศึกษาภาษาบาลีและยังมีบทบาทด้านการเขียนจารึกสรรเสริญความ
ยิ่งใหญ่และความดีงามของกษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นผู้บั ญญัติกฎหมาย ดูฤกษ์ยามและแต่งวรรณคดี ส่วน
เรื่องสถานภาพนั้น พราหมณ์ถือเป็น กลุ่ม คนที่อ ยู่ใ ต้ก ารอุปถัม ภ์ข องพระมหากษัต ริย์ เช่นเดียวกับ
นักบวช ครูอาจารย์ และขุนนาง แม้ว่าการเข้ามาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจทําให้สถานะของ
พราหมณ์ลดลงจากเดิม คือ ไม่ได้อยู่ในสถานะที่สูงกว่ากษัตริย์เช่นในอินเดีย 25 แต่ผลตอบแทนที่กลุ่ม
พราหมณ์เ หล่า นี้ไ ด้รับ ก็นับ ว่า สูง มาก เห็น ได้จ ากหลัก ฐานด้า นจารึก ต่า งๆ อาทิ การพบจารึกที่
เก่าแก่ที่สุดในอินโดนีเซียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะบอร์เนียว ลักษณะจารึกเป็นเสาหิน 7 ต้น เรียกว่า
“Yupas” มีอายุอยู่ใน พ.ศ. 943 สิ่งที่ปรากฎในจารึก คือ การพรรณาความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์พระ
นาม Malavarman ว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการสูง และประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย มีพระราชบิดา
พระนาม Asvavarman เป็นผู้ก่อตั้งกองทัพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกร มีพระอัยกาพระนาม Kulotunga26
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25
หากศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมอินเดียโบราณ เช่น มหากาพย์ภารตะ จะ
พบว่า พราหมณ์ถือเป็นชนชั้นที่สูงส่งมากในสังคม ที่สําคัญคือ สูงกว่ากษัตริย์ด้วย แม้แต่การที่กษัตริย์
จะมาแต่ง งานกับ ลูก สาวพราหมณ์นั้น ก็ทํา ไม่ไ ด้ ถือ เป็น เรื่อ งผิด บาปและไม่ยอมรับในสังคม แต่
พราหมณ์ในอินเดียแม้จะมีสถานะสูงแต่ไม่ได้มีฐานะร่ํารวยเหมือนกันทุกคน พราหมณ์บางครอบครัวมี
ฐานะยากจนอีกทั้งยังถูกจํากัดในการประกอบอาชีพ เช่น ไม่สามารถค้าขายแบบพวกไวศยวรรณะหรือ
ทําอาชีพเดียวกับพวกศูทรได้เพราะถือว่าเป็นอาชีพของคนวรรณะต่ํากว่า
26
ข้อสังเกตหนึ่งของจารึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่วนใหญ่พราหมณ์เป็นผู้ดําเนินการ
คือ จะเกริ่นถึงสายบรรพบุรุษของกษัตริย์ก่อน ตามด้วยคุณความดีและพระปรีชาสามารถ ลักษณะ
ดังกล่าวปรากฎให้เห็นในจารึกสุโขทัยด้วย
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สิ่งที่น่าสนใจของจารึกนี้คือการกล่าวถึงพราหมณ์ที่อยู่ในราชสํานักว่าเป็นผู้มีตําแหน่งสูงสุดในบรรดา
นักบวชทั้งปวง มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ และได้รับพระราชทานของกํานัลจากกษัตริย์
มากมาย ทั้งโค กระบือ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงที่ดินด้วย ส่วนจารึกที่พบในเขตชวาตะวันตก ซึ่งมีอายุ
อยู่ใน พ.ศ. 993 ระบุว่า กษัตริย์ได้พระราชทานโคถึง 1000 ตัวให้กับพราหมณ์ในราชสํานัก และใน
พ.ศ. 1345 ซึ่งอยู่ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 พบว่าลัทธิการบูชาเทพเจ้ายังมีไม่มากนัก แต่ 200
ปีให้หลัง มีการนับถือศาสนาฮินดูลัทธิไวษณพนิกาย พร้อมๆ กับมีการยกสถานะพราหมณ์ให้สูงส่งมาก
ขึ้น เห็นได้จากการก่อสร้างนครวัดที่พราหมณ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดลักษณะภาพสลักที่
เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีสําคัญๆ เนื่องจากพราหมณ์ได้เห็นพระราชพิธีโดยตลอดและเป็นเพียงคนกลุ่ม
เดียวในราชสํานักที่ไม่ต้องก้มลงกราบกษัตริย์เหมือนกับคนอื่นๆ
เดิมนั กวิชาการส่ วนใหญ่เชื่อว่า พราหมณ์จะเกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูเท่านั้น แต่จาก
การศึกษาพบว่า ในประเทศที่มีการนับถือศาสนาพุทธเช่นในพม่า ไทยและกัมพูชา พราหมณ์มีบทบาท
ในการผสมผสานศาสนาและความเชื่อเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ ให้กับราชสํานักนั้นๆ
นอกจากนี้ ถือ ว่าพราหมณ์มิใช่ศาสนาแต่เ ป็นเพียงกลุ่มคนที่นับถือศาสนาฮินดู แตกต่างไปจากผู้ที่
นับถือศาสนาฮินดูลัทธิไศวะนิกายและไวษณพนิกาย เพราะพราหมณ์มิได้ต้องการเผยแผ่ศาสนาและ
ให้คนอื่นๆเข้ามาเป็นพราหมณ์ เนื่องจากการสืบทอดลักษณะพราหมณ์และคัมภีร์พระเวทต้องเป็น
พราหมณ์ด้วยกันเท่านั้น การนับถือวรรณะอย่างเคร่งครัดก็จํากัดอยู่ในบางพื้นที่ของอินเดียเท่านั้นด้วย
แสดงให้เห็นว่า “ระบบวรรณะมีต้นกําเนิดจากความคิดในคัมภีร์พระเวท โดยมองผ่านโลกทัศน์ของ
พราหมณ์”27 หมุดหมายสําคัญของระบบวรรณะในคัมภีร์พระเวทที่พราหมณ์เป็นผู้กําหนดนั้นจึงถูก
ออกแบบมาเพื่อให้มีร ะบบป้องกัน และรัก ษาสถานภาพของตนเอง อีก ทั้งยังเอื้อต่อการได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างสูงที่สุด แต่เมื่อเวลาผ่านไป สภาพสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญคือเศรษฐกิจเริ่ม
ขยายตัว โดยเฉพาะการค้าชายฝั่งและการค้าในดินแดนโพ้นทะเล กษัตริย์เริ่มมองเห็นผลประโยชน์
จากการค้าของพวกไวศยวรรณะรวมทั้งพราหมณ์ เองก็เริ่มมองเห็นลู่ทางในการแสวงหาโอกาสไปเป็น
ชนชั้นสูงและได้รับความมั่งคั่งในดินแดนแห่งใหม่ พราหมณ์แยกตัวออกจากศาสนาฮินดูเพื่อจะได้เข้า
ไปอยู่ในราชสํานักของกษัตริย์ ใ นเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ แม้ว่า กษัต ริย์แ ละสัง คมนั้น ๆจะนับ ถือ
ศาสนาพุทธก็ ตาม พราหมณ์ได้ เข้ามาทําหน้าที่ใ นส่ ว นของ “คุรุ ” หรือ ผู้ ทรงภูมิในการประกอบ
พิธีกรรมเพื่อสถาปนาและยกย่องอํานาจของกษัตริย์ให้สูงขึ้น อีกทั้งการละเมิดกฎในคัมภีร์พระเวท
ซึ่งกระทําโดยตัวของพราหมณ์เองนั้นก็ไม่ได้ลดสิทธิพิเศษใดๆของพราหมณ์เลยแม้แต่น้อย สิ่งหนึ่งที่
แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนของอํานาจที่มีมากของพราหมณ์ในสมัยนั้น คือ สามารถที่จะฝ่าฝืนกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิมในราชสํานักได้ เช่น พราหมณ์ที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ไม่ได้สมรส
27

312.

ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554),
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กันเองในเชื้อสายพราหมณ์ด้วยกัน ต่างจากที่อินเดียที่ถือประเพณีการสมรสกันในหมู่พราหมณ์อย่าง
เคร่งครัด
จะเห็นได้ว่า “พราหมณ์” เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทและความสําคัญในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นอย่างยิ่ง ความสามารถในการผสมผสานศาสนาพุทธและฮินดูให้อยู่ในสังคมเดียวกันได้
อย่างไม่ขัดแย้งกันนั้น นอกจากจะเป็นการสร้า งเอกลัก ษณ์อันโดดเด่นให้แ ก่ประเพณีในราชสํานัก
แล้ว ลักษณะดังกล่าวยังถูกถ่ายทอดมาสู่การสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ศิลปะ และสถาปัตยกรรมให้แก่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสําคัญในเวลาต่อมาด้วย
การล่มสลายของอาณาจักรศรีวิชัย
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17-18 รัฐ การค้าศรีวิชัยค่อยๆหมดบทบาทลงไปด้วยปัจจัย
สําคัญ 2 ประการ คือ การเปลี่ย นนโยบายการค้าของจีนและการเข้ามาสลายอํานาจศรีวิชัยผ่าน
สมาคมพ่อค้าและกําลังทางทหารของโจฬะ โดยที่โจฬะไม่ได้เน้นการปกครองน่านน้ําเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยตรงแต่จะคอยควบคุมไม่ให้มีการตั้งศูนย์อํานาจเพื่อควบคุมและเก็บภาษีบริเวณจุดเชื่อมต่อ
การส่งสินค้าของน่านน้ําทะเลจีน ใต้แ ละมหาสมุทร รัฐ อิส ระต่างๆที่เคยอยู่ใต้อํา นาจศรีวิชัยเริ่มมี
บทบาทมากขึ้น อาทิ “อาณาจักรสิงหสารี (Singhasari)” ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวาที่ ต่อมา
ค่อยๆขยายอํา นาจและบุก เข้า โจมตีม ลายูใ น พ.ศ. 1818 แต่ค รองอํา นาจอยู่ ได้ไม่นานก็ถู ก
“อาณาจักรมัชฌปาหิต (Majapahit)” เข้ายึดครองพร้อมๆกับการเกิดกลุ่มอํานาจย่อยๆตามชายฝั่ง
ทะเล การค้าในเวลาต่อมารุ่งเรืองอยู่ทางชวาตะวันออก แน่นอนว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือกลุ่มการเมืองและ
พ่อค้าจากโจฬะนั่นเอง สินค้าเริ่มเปลี่ยนความนิยม กล่าวคือ จากที่เคยต้องการสินค้าจีนจํานวนมากก็
เริ่มมีการซื้อขาย-ส่งออกสินค้าพื้นเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะ “การค้าเครื่องเทศ” ที่ต่อมากลายเป็น
“แม่เหล็ก” ดึงดูดให้ชาวยุโรปเข้ามาครอบครองและดําเนินกิจการในที่สุด นอกจากนี้สินค้า ที่พบว่า
เป็ น ที่ต้องการของการค้าในระยะนี้ ยัง มีวัต ถุดิบ ประเภทเครื่อ งหอมและยางไม้ห อม รวมทั้ง
กํายานจากอาหรับ-แอฟริกา ต่อมาเริ่มมีการค้ายางไม้หอมจากไม้สนของสุมาตราตอนเหนือ ในสมัย
ราชวงศ์ซ้อง –เหม็งของจีน ยางไม้หอมของชาวพื้นถิ่นในหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความ
นิยมไม่แพ้กํายานจากอาหรับ นอกจากนี้ยังมีเครื่องหอมพื้นเมืองอื่นๆ ที่ได้รับความนิยม อาทิ การบูร
น้ํามันดินจากสุมาตราเหนือ และไม้จันทน์หอมจากเกาะติมอร์ ส่วนช่องแคบมะละกา เมื่อพ้นจาก
อํานาจศรีวิชัยแล้ว ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเลพื้นถิ่นที่คอยดักปล้นสินค้า กลายเป็นพื้นที่ที่ไม่
ปลอดภัยเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในอดีต จนในที่สุ ดสมัยจักรพรรดิ ห ย่ง เล่อ ได้ส่ง เสริม ให้เ กิด การตั้ง
เมืองท่าแห่งใหม่บริเวณนี้ขึ้นมาแทนที่ศรีวิชัยในพุทธศตวรรษที่ 20 โดยกําหนดบทบาทและสนับสนุน
ให้เมืองมะละกาเป็นสถานี การค้าของจีนโดยตรง ผู้ก่อตั้งมะละกา คือ เจ้าชายปรเมศวร มีหลักฐานว่า
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พระองค์เดินทางไปราชสํานักจีนด้วยพระองค์เองถึง 2 ครั้ง28 และหลังจากพ้นสมัยของราชวงศ์เหม็ง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 จีนกําหนดนโยบายการค้าที่ส่งเสริมให้พ่อค้าเอกชนเข้าไปค้าขายกับชาว
เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ที่มีบทบาทสําคัญ คือ พ่อ ค้าจีน -มุส ลิม ที่เข้ามาตั้ง ชุมชนการค้า
อยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับสินค้าในระยะหลังที่ได้รับความนิยมคือ เครื่องหอม ยางไม้
หอม กํายานจากอาหรับ ทําให้พ่อค้ามุสลิมจากอาหรับ รวมทั้งอินเดียเข้ามาทําการค้าขายมากขึ้น
พ่อค้ามุสลิมจากคุชราตและฝั่งโคโรมันเดลจากอินเดียตะวันออก ได้เข้ามามีบทบาทในการเผยแผ่
ศาสนา ภาษาและศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการทําการค้า ทําให้ผู้คนในหมู่ เ กาะเอเชีย ตะวันออก
เฉีย งใต้เปลี่ย นมานับ ถือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธมหายานแบบตันตระที่เคยมีอิทธิพลอย่างสูงใน
อาณาจั ก รศรี วิชั ย และเป็ น ที่ มาของสถาปั ตยกรรมอั นยิ่ ง ใหญ่ก็ ค่อ ยๆเสื ่อ มสูญ ไปในที ่ส ุด พื ้น ที่
ดัง กล่า วถูก แทนที ่ด้ว ยการนั บ ถื อศาสนาอิ ส ลามเป็น ส่ ว นใหญ่ ในขณะที่ บ ริ เวณเมือ งไชยาและ
นครศรีธรรมราชเป็นการเข้ามาแทนที่ของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทจากลังกาโดยมีหลักฐานสําคัญคือ
พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช ที่เชื่อกันว่า สร้างครอบทับเจดีย์ 5 ยอดแบบศรีวิชัย (ภาพที่ 1-2)
เพื ่อ ให้เ ป็น เจดีย ์ท รงกลมแบบลั ง กาอั น มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น อย่ า งมากกั บ เจดี ย์ คิ ริ เ วเหระ (Kiri
Vehera) ของศรีลังกานั่นเอง (ลายเส้นที่ 1) ส่วนพระบรมธาตุไชยา มีการทําซุ้มยื่นออกมาที่ฐานทั้ง 2
ข้าง ขนาบบันไดทางขึ้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปแบบเถรวาท (ภาพที่ 3) ถือเป็นการสิ้นสุดอํานาจ
ของศรีวิชัยในเมืองไชยานับจากนั้น
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ชุลีพร วิรุณหะ, โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: รากฐานประวัติศาสตร์ (นครปฐม: โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 69-70.
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ภาพที่ 1 พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

ภาพที่ 2 พระบรมธาตุ นครศรีธ รรมราชและเจดีย์ 5 ยอดแบบศรีวิชัย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกระเบียง
คดด้านทิศตะวันออก
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ลายเส้นที่ 1 เปรียบเทียบเจดีย์คิริเวเหระ (Kiri Vehera) ของศรีลังกาและเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา
ของพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช ซึง่ เชื่อว่าสร้างครอบทับเจดีย์องค์เดิมแบบศรีวิชัย
ที่มา: วาดลายเส้นเจดีย์คิริเวเหระ (Kiri Vehera) จาก ประภัสสร์ ชูวิเชียร, พระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2553), 51.
: วาดลายเส้นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาของพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช จาก สุรพล ดําริห์กุล,
เจดียช์ ้างล้อมกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองและพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 64.
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ภาพที่ 3 พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองไชยากับอาณาจักรจามปาและชวาในสมัยศรีวิชัย
ประวัติศาสตร์เมืองไชยา
เมืองไชยา ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แผนที่ที่ 5) ลักษณะสําคัญของจังหวัดนี้
คือ เป็นจังหวัดที่มีทั้งพื้น ที่อยู่ในคาบสมุท ร รวมทั้งมี พื้นที่ที่เป็นเกาะ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ข้างเคียง ดังนี้ (แผนที่ที่ 6)
ทิศเหนือ ติดกับอ่าวไทยและจังหวัดชุมพร
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย จังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง และ
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง
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สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของจัง หวัด สุร าษฎร์ธ านี มีทั้ง พื้น ที่ ที่เ ป็น ภูเ ขาสูง ทางตะวันตก มี
ลักษณะเป็นที่ราบสูงและทิวเขาสลับซับซ้อน ซึ่งทิวเขาเหล่านี้ต่างเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําที่สําคัญใน
การใช้เพื่อการเกษตรและหล่อเลี้ยงประชากรทางด้านทิศตะวันออก พื้นที่ราบตอนกลางและริมทะเล
ลักษณะเป็นที่ราบกว้างใหญ่ เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่สูง ทางด้านทิศตะวันออก ลักษณะเป็น
เทือกเขาสูง ได้แก่ เทือกเขานครศรีธ รรมราช เป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัด
นครศรีธรรมราช พื้นที่เกาะในทะเล ลักษณะของเกาะจะมีภูเขาอยู่ภายใน และมีที่ราบบริเวณริมฝั่ง
ทะเล
สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในพื้นที่ของคาบสมุทรภาคใต้จึงมีฝนตกชุกตลอดปี
อากาศค่อนข้างเย็นสบาย ฤดูกาลจะมีเพียง 2 ฤดูเท่านั้น คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน โดยที่ฤดูร้อนจะมีอยู่
ช่วงสั้นๆ คือ เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนฤดูฝนจะเริ่มในเดือนมิถุนายนถึงเดือน
มกราคม
แม่น้าสายสาคัญ
แม่น้ําสายสําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ แม่น้ําตาปีหรือแม่น้ําหลวง มีต้นกําเนิด
จากภูเขาหลวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่น้ําพุมดวง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีในเขต
จังหวัดพังงากับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไหลผ่านอําเภอพนม อําเภอบ้านตาขุน อําเภอคีรีรัฐนิคม และมา
บรรจบเป็นสายเดียวกับแม่น้ําตาปีที่อําเภอพุนพิน พร้อมไหลลงสู่ทะเลที่อ่าวบ้านดอน (แผนที่ที่ 7)
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แผนที่ที่ 5 แสดงตําแหน่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีในแผนที่ประเทศไทย
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แผนที่ที่ 6 แสดงเขตอําเภอไชยาและอําเภออื่นๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก นงคราญ สุขสม, ประวัติศาสตร์โบราณคดี สุราษฎร์ธานี
(นครศรีธรรมราช: สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2545), 6.
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แผนที่ที่ 7 แสดงสภาพภูมิศาสตร์และแม่น้ําสายสําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, “ประติมากรรมชํารุดแต่งามที่สุด
ในสยาม คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปาณี พบที่อําเภอไชยา สุราษฎร์ธานี,”ศิลปวัฒนธรรม
24, 8 (มิถุนายน 2546): 76.
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ประวัติศาตร์เมืองไชยาก่อนสมัยศรีวิชัย

แผนที่ที่ 8 แสดงตําแหน่งคาบสมุทรภาคใต้ประเทศไทย
ที่มา: วาดใหม่และปรับ ปรุงลายเส้ นจาก พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523), 81.
หากใช้ ห ลั ก ฐานด้ า นจารึ ก หรื อ การเขี ย นตั ว อั ก ษรเป็ น เกณฑ์ กํ า หนดยุ ค สมั ย ทาง
ประวัติศ าสตร์ต ามหลัก สากลทั่ว ไปแล้ว พื้น ที่บ ริเ วณภาคใต้ข องไทย (แผนที่ที่ 8) น่า จะเข้า สู่
ยุค ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ พุท ธศตวรรษที่ 12 เนื่อ งจากมีก ารพบจารึก ที่หุบ เขาช่อ งคอยและวัด
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มเหยงค์ (ร้าง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นจารึกที่เก่าแก่ที่สุด ที่พบในคาบสมุทรภาคใต้ คํานวณ
อายุไม่เกินพุทธศตวรรษที่ 12 (ส่วนจารึกหลักแรกที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองไชยาโดยตรงคือ จารึกกรุงศรี
วิชัย พ.ศ. 1318) แต่หากใช้การติดต่อกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อื่นๆเป็นเกณฑ์ กําหนดแล้วจะถือว่า
บริ เ วณนี้ น่ า จะเข้ า สู่ ยุ ค ประวั ติ ศ าสตร์ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม คริ ส ตกาล เนื่ อ งจากมี ห ลั ก ฐานการตั้ ง ชุ ม ชนใน
คาบสมุทรมลายูซึ่งปัจจุบันคือ ประเทศไทยและมาเลเซีย มีการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับดินแดน
โพ้นทะเลต่างๆทั้ง จีน อินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ และโรมัน ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงกว่า
นั่นเอง
นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อ ว่าในสมัยก่อนคริสตกาล พื้นที่คาบสมุทรภาคใต้ของไทยมีผู้คน
เข้ามาอยู่อาศัย และดําเนิน กิจ กรรมทางเศรษฐกิจกันอย่างคับคั่ง เกิดเป็น แว่นแคว้นต่างๆ ที่มีชื่อ
เรีย กแตกต่างกันไป เมื่อเปรียบเทียบเอกสารการเดินทางของพ่อค้าชาวต่างประเทศทั้งเปอร์เซียและ
ยุโรปกับเอกสารจากจีนแล้วจะพบว่า บางอาณาจักรมีชื่อเรียกและมีลักษณะทางภูมิประเทศสอดคล้อง
กัน แต่บ างอาณาจัก รหรือบางแว่น แคว้น ก็ยัง ไม่ส ามารถระบุไ ด้ว่า เป็นพื้น ที่บ ริเ วณใด อย่า งไรก็
ตาม สามารถที่จะแบ่งกลุ่มแคว้นต่างๆในภาคใต้ได้เป็น 4 กุล่ม ดังนี้29 (แผนที่ที่ 9)

29

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, รัฐปัตตานี ใน “ศรีวิชัย”
เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 118-124.
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แผนที่ที่ 9 แสดงกลุ่มแคว้นต่างๆในคาบสมุทรภาคใต้
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, รัฐปัตตานี ใน “ศรีวิชัย”
เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 124.
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1. กลุ่มแคว้นเมืองไชยา
แคว้นเมืองไชยา ถือว่าเป็นแคว้นทางตอนเหนือของคาบสมุทรภาคใต้ มีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดชุมพร รวมทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะที่
อําเภอไชยา ถือเป็นเมืองสําคัญ นอกจากนี้ยังมี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอ
พุนพิน อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอฉวาง อําเภอเวียงสระ และมีการติดต่อกับชุมชนทางฝั่งทะเลตะวันตก
ที่อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แคว้นนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไชยา
2. กลุ่มแคว้นเมืองนครศรีธรรมราช
แคว้นเมืองนครศรีธรรมราช ตรงกับชื่อเมืองที่เอกสารส่วนใหญ่เรียกว่า “ตามพรลิงค์”
หรือ “ตั้งหมาลิ่ง” ในเอกสารจีนมีอาณาเขตอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่อําเภอสิชล อําเภอท่า
ศาลา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอร่อนพิบูลย์ อําเภอลานสะกา และอําเภอ
ทุ่งสง
3. กลุ่มแคว้นเมืองสทิงพระ
แคว้นเมืองสทิงพระ มีอาณาเขตตั้งแต่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป
จนถึงจัง หวัด สงขลาและจัง หวัด พัท ลุง แคว้น นี้ถือ เป็น เมือ งท่า ที่สํา คัญ ในการให้เ รือ สิน ค้า จาก
ต่างประเทศเข้าจอดตามเมืองต่างๆที่อยู่โดยรอบทะเลสาบ30
4. กลุ่มแคว้นเมืองปัตตานี
แคว้นเมืองปัตตานี มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี ยะลาและบางส่วน
ของจังหวัดนราธิวาส มีศูนย์กลางเมืองอยู่ที่อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่สําคัญแคว้นนี้มีการติดต่อ
กับแคว้นไทรบุรีซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศมาเลเซีย31
ชุมชนภาคใต้ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้น ผู้ คนส่ วนใหญ่จะอยู่ตามถ้ําต่างๆ อาทิ ถ้ํา
เบื้องแบบ ถ้ากาชี ถ้ําแก้ว ถ้ําเขาทะลุ ถ้ําพ่อตาแดงราม ถ้ํามะพร้าว ถ้ําลูกเผ็ดหรือถ้ําพริก ถ้ําสิงขร
ถ้ําเขาบ้ านบางปรุ วัดถ้ําวราราม ถ้ําหินกร๊อก ถ้ําผึ้ง ถ้ําเขาขี้ชัน ถ้ําปากอม ถ้ําแม่ยาย ส่ ว นใหญ่
หลัก ฐานทางโบราณคดี ที่พ บบริเ วณถ้ําเหล่านี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือ เศษภาชนะดินเผาเนื้อ
หยาบเผาด้วยอุณหภูมิต่ํา ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ ประเภทหม้อก้นกลม หม้อสามขา ภาชนะทรง
จอกปากผาย และเครื่องมือหินต่างๆ ต่อมาชาวถ้ําเหล่านี้เริ่มมีพัฒนาการโดยออกจากถ้ํามาอาศัยอยู่
ตามพื้นราบ รู้จักสร้างบ้านและเพาะปลูก สร้างวัฒนธรรมของตนเองและต่อมาเริ่มรับวัฒนธรรมจาก
ภายนอก แต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะปิด คือเป็นอ่าวโค้งเว้าเข้ามา
ภายในคาบสมุทร แต่ภายหลังลักษณะดังกล่าวกลับเป็นข้อดี เมื่ อชุมชนเริ่มติดต่อค้าขายกับดินแดน
โพ้นทะเลอื่นๆ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่จึงเหมาะกับการใช้เป็นท่าจอดเรือและเส้นทาง
30
31

เรื่องเดียวกัน, 122.
เรื่องเดียวกัน.
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ข้ามคาบสมุทร (แผนที่ที่10) ทั้งนี้ เส้นทางข้ามคาบสมุทรที่ใช้เป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ
บริเวณอ่าวบ้านดอน ที่มักใช้เป็นเส้นทางสายสําคัญคือ เส้นทางสายตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน (แผนที่ที่
11) โดยใช้เส้นทางการล่องเรือจากลําน้ําตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร แล้ว
เดินบกข้ามบริเวณเขาสกมาลงคลองสกในเขตอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ําพุม
ดวง อําเภอคีรีรัฐนิคม ล่องเรือมาบรรจบแม่น้ําตาปี ที่อําเภอพุนพิน แล้วเข้าสู่อ่าวบ้านดอน นอกจากนี้
ยังมีเส้นทางสําคัญอีก 3 เส้นทางคือเส้นทางสายคลองปากลาว-อ่าวบ้านดอน เริ่มจากเส้นทางปาก
คลองลาว อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร แล้วเดินบกเข้ามาบริเวณบ้าน
ปากพนม ซึ่งมีคลองสองสายบรรจบกัน คือ คลองสกและคลองพนม จากนั้นเดินทางต่อไปลงแม่น้ํา
พุมดวง ผ่านบ้านพังกา บ้านยางยวนและบ้านตาขุน อําเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเข้าสู่
อ่าวบ้านดอน รวมทั้งยังมีเส้นทางสายปะกาไสย-อ่าวบ้านดอน ใช้เส้นทางการล่องเรือจากคลองปะกา
ไสย ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร ผ่านอําเภอเมืองและอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปลงคลองสิน
ปุน แล้วไปออกแม่น้ําตาปีหรือแม่น้ําหลวง ที่อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเข้าสู่อ่าวบ้าน
ดอน และสุดท้ายคือ เส้นทางสายคลองท่อม-อ่าวบ้านดอน ใช้เส้นทางการล่องเรือจากคลองท่อม อําเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร มาลงคลองสินปุน แล้วเข้าสู่อ่าวบ้านดอน
เช่นเดียวกับเส้นทางสายปะกาไสย-อ่าวบ้านดอน
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แผนที่ที่ 10 เส้นทางโบราณข้ามคาบสมุทรตอนล่าง
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แผนที่ที่ 11 เส้นทางข้ามคาบสมุทรจากตะกั่วป่าไปอ่าวบ้านดอน
ชุมชนโบราณในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริเวณพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการขุดพบหลักฐานทีแ่ สดงถึงการตั้งชุมชนอยู่เป็น
จํ า นวนมาก ซึ่ง น่ า จะมี อายุ อ ยู่ ตั้ง แต่ พุ ทธศตวรรษที่ 10 เป็ น ต้น มา บ่ง บอกความเจริญ รุ่ งเรือ งที่
สอดคล้องไปกับกิจการค้าขายทางทะเล ชุมชนโบราณที่สําคัญ มีดังนี้
เมืองท่าริมฝั่งทะเล
มีแหล่งใหญ่อยู่ที่ แหลมโพธิ์พุมเรียง อําเภอไชยา พบโบราณวัตถุประเภทเครื่องถ้วยจีน
สมัยราชวงศ์ถัง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-15 ภาชนะเหล่านี้ได้แก่ ไหเคลือบสีเขียวมะกอก
เหยือกมีพวย 6 เหลี่ยม เคลือบสีเขียวมะกอก และถ้วยชามเคลือบสามสี มีลายขูดภายใน สินค้าที่ผลิต
ขึ้นเองในท้องถิ่น ได้แก่ ลูกปัดแก้ว จากหลักฐานที่พบ นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าคนในท้องถิ่น
น่าจะเรียนรู้การผลิตมาจากตะวันออกกลางหรืออินเดีย เนื่องจากพบเศษแก้วอันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตลูกปัด แหล่งเมืองท่าริมชายทะเลอื่นๆ ที่สําคัญ เช่น แหล่งโบราณคดีวัดพระพิฆเนศวร์ (ร้าง)
พบหลักฐานที่แสดงการเป็นชุมชนที่นับถือศาสนาฮินดู
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เมืองท่าริมฝั่งแม่น้า
ลักษณะการตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่ริมน้ําและที่ราบเชิงเขา พบลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน
ลูกปัดทองคํารูปผลฟักทอง เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซุ่ง เหรียญเงินอาหรับ พระพิมพ์ดินดิบ บริเวณนี้มี
ทั้งชุมชนที่นับถือทั้งศาสนาฮินดูและพุทธ อาทิ แหล่งโบราณคดีวัดเขาศรีวิชัย หรือเขาพระนารายณ์
เป็นที่ตั้งของเทวาลัยพระวิษณุมหาเทพ พบประติมากรรมรูปพระวิษณุ อายุประมาณพุทธศตวรรษที่
12-13 ส่วนสถาปัตยกรรมพบฐานรากเทวาลัยก่ออิฐอยู่บนยอดเขา ส่วนแหล่งโบราณคดีควนพุนพิน
หรือควนท่าข้าม พบร่องรอยการเป็นชุมชนพุทธมหายาน มีทรากฐานพระสถูป ประติมากรรมพระ
โพธิสัตว์สําริดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 นอกจากนี้มีแหล่งโบราณคดีบ้านกระแดะและวัด
ถ้ําคูหา อําเภอกาญจนดิษฐ์ พบเป็นชุมชนเมืองท่าริมแม่น้ําท่าทอง ที่วัดถ้ําคูหาพบการใช้ถ้ําทําเป็นวัด
ในพุทธศาสนาแบบมหายาน ซึ่งมีรูป แบบศิล ปะจามสมัยดงเดื อง (จะกล่ าวในรายละเอียดต่อไป
ข้างหน้า)
เมืองโบราณเวียงสระ
จากตําแหน่งที่ตั้งเมือง ที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของเส้นทางข้ามคาบสมุทร จึงมีลักษณะ
คล้ายเป็นชุมทางสองฟากฝั่งทะเลตะวันออกและตะวันตก วัตถุโบราณที่พบในบริเวณนี้จึงค่อนข้าง
หลากหลาย อาทิ ประติมากรรมในพระพุทธศาสนา ภาพสลักนูนสูงพระพุทธเจ้าศากยมุนี ศิลปะคุป
ตะของอินเดีย สกุล ช่างสารนาถ อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 โบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่เป็น
ประติมากรรมในศาสนาฮินดูลัทธิไวษณพนิกาย เช่น เทวรูปพระวิษณุ ทําด้วยศิลา สกุลช่างปัลลวะ
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12
เมืองโบราณไชยา
อยู่บนแนวสันทราย ที่เรียกว่า สันทรายไชยา พบว่าลักษณะพื้นที่มีความสูงกว่าบริเวณที่
ราบลุ่มใกล้เคียงประมาณ 1-2 เมตร มีความกว้างประมาณ 500 เมตร ความยาวตามแนวทิศเหนือ -ใต้
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีขอบเขตตั้งแต่บ้านเวียงถึงบ้านวัดแก้ว จรดเขาน้ําร้อน แหล่ง
โบราณคดีที่สําคัญ ได้แก่ วัดเววน ตําบลป่าเว พบประติมากรรมพระพุทธรูป ที่ตําบลทุ่ง พบชิ้นส่วน
ธรรมจักรศิลา ส่วนที่วัดเวียง วัดแก้ว อําเภอไชยา พบพระพุทธรูปศิลา ประทับยืนปางแสดงธรรม ที่
วัดพระบรมธาตุไชยา พบพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปวัตถุที่พบส่วนใหญ่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่
12 ทั้งนี้ประติมากรรมที่พบในวัดเวียง วัดแก้วและวัดพระบรมธาตุไชยา พบว่า บางชิ้นมีอายุเก่ากว่า
ศาสนสถาน แสดงว่าเป็นการย้ายมาจากที่อื่น อาทิ ศิวลึงค์และรูปเคารพพระคเณศ
จะเห็นว่า พื้นที่บริเวณเมืองโบราณของจังหวัดสุราษฎร์ธ านีในช่ว งเวลาประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 11-13 นับถือศาสนากันหลากหลายซึ่งน่าจะมาจากการที่มีชุมชนพ่อค้า เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
แต่ละชุมชนก็ค งมีก ารนับ ถือ ศาสนาตามความเชื่อของตน อย่างไรก็ตามต้องตระหนักว่าการพบ
ประติมากรรมในแหล่งโบราณคดีที่กล่าวมานั้น จะสรุปว่าพื้นที่ดังกล่าวมีอายุหรือการนับถือศาสนา
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รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องไปกับประติมากรรมที่พบโดยไม่พิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ คงไม่
ถูกต้องนัก เนื่องจากประติมากรรมเป็นวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ เราจึงทําได้เพียงศึกษาภายใต้กรอบของ
การตั้งสมมติฐานเท่านั้น
เมืองไชยาในฐานะอาณาจักรตุนซุนหรือตุ้นซวิ่นและการเข้ามามีอิทธิพลของอาณาจักรจามปา
เอกสารจีนระบุถึงพระเจ้าฟันชีมัน ซึ่งเซเดส์เชื่อว่าคือ พระเจ้าศรีมาร ตามจารึกภาษา
สันสกฤตที่โวคันห์ เมืองนาห์ตรัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ในเขตอาณาจักรจามปา ได้เข้า
ยึดครองรัฐตุนซุน พงศาวดารราชวงศ์เหลียงระบุว่า “ตุนซุน” หรือที่เอกสารบางฉบับเรียกว่า ตุ้นซวิ่น
หรือเตี๋ยนซุนนั้นเป็นที่ชุมนุมสินค้าสําคัญทั้ง จากตะวันออกและตะวันตก32 และเป็นประเทศที่พัฒนา
มาจากชุมชนเมืองท่าตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 5-7 เนื่องจากสามารถขยายเครือข่ายครอบคลุม
พื้นที่การค้าในภูมิภาครวมไปถึงการค้ากรีก-โรมัน-อินเดียและจีน ก่อนจะถูกฝูหนานโจมตีและตกเป็น
เมืองขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 833 ทั้งนี้พบว่า
กษัตริย์เตี๋ยนซุนมีพระนามว่าคุนลุน ในบ้านเมืองมีชาวฮู้จากอินเดียมาอาศัยอยู่ราว 500
ครอบครัว มีพระพุทธรูป 2 องค์ และพวกพราหมณ์ชาวอินเดียอีกกว่า 1000 คน ประชาชน
ชาวเมืองเตี๋ยนซุนนิยมศึกษาหลักธรรมของพวกพราหมณ์ และยกลูกสาวให้แต่งงานกับพวกเขา
โดยเหตุนี้พวกพราหมณ์ จึงไม่โยกย้ายไปอยู่ที่แห่งใด ไม่ทําการงานอย่างใด นอกจากจะศึกษา
คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ อาบน้ําชําระกายด้วยเครื่องหอม แล้วท่องสาธยายมนต์ทั้งกลางวัน กลางคืน...34

นอกจากนี้ เอกสาร หนานโจอี้อู่จี้ ยังกล่าวด้วยว่า ในปลายพุทธศตวรรษที่ 8 ตุนซุนมี
วัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานหลากหลาย เนื่องจากเกิดชุมชนทางการค้าที่นับถือศาสนาทั้งฮินดูและพุทธ
ประเทศนี้มิได้ถูกกล่าวถึงอีกเลยจวบจนพุทธศตวรรษที่ 13-14 ที่มาปรากฎว่าอยู่ในเครือข่ายการค้า
ของศรีวิชัยแล้ว นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าประเทศตุนซุนน่าจะมีอาณาเขตครอบคลุมตั้งแต่
ภาคกลางตอนล่างไปจนถึงภาคใต้ตอนบนของไทย ในระยะแรกน่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
เนื่องจากพบหลักฐานสถูปอิฐบริเวณพื้นที่ของทุ่งเศรษฐี ตําบลนายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ต่อมาเคลื่อนย้ายศูนย์กลางลงสู่ภาคใต้ตอนกลาง โดยมีพื้ นที่ครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่
32

ดี.จี.อี. ฮอลล์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาค
พิส ดาร เล่ม 1 (กรุง เทพฯ: มูล นิธิโ ครงการตํา ราสัง คมศาสตร์แ ละมนุษยศาสตร์ : มูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย, 2549), 29-30.
33
อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2557), 81.
34
มานิต วัลลิโภดม, ทักษิณรัฐ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗), 2530), 89.
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อําเภอท่าชนะ อํา เภอเวีย งสระ อํา เภอพุน พิน อํา เภอคีรีรัฐ นิค มและอําเภอไชยา ตลอดจนพื้นที่
ตอนบนของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชบริเ วณอํ า เภอสิ ช ล เนื่ อ งจากพบหลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาฮินดู พุทธเถรวาทและมหายานซึ่งมีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 10-12 จํานวนมาก35
แสดงถึงความหลากหลายของชุมชนการค้าในพื้นที่ดังกล่าว (แผนที่ที่ 12) นอกจากนี้จากข้อความที่
ระบุว่า
...ห่างจากทางทิศใต้ของประเทศฝูหนานประมาณ 3 พันกว่าลี้ ประเทศตุ้นซวิ่นซึ่งตั้งอยู่
ในทะเลที่มีก้อนหินโผล่ขึ้นมา และตุ้น ซวิ่น มีเนื้อที่กว้า งเป็น พัน ลี้ สํา หรับ ตัว เมืองนั้นห่างจาก
ทะเลประมาณสิบลี้...เหล่าพ่อค้าไปมาค้าขายกันไม่ขาดสาย เนื่องจากตุ้นซวิ่นมีพื้นที่เป็นส่วนโค้ง
เว้าและยื่นลงไปในทะเลกว่าพันลี้และขยายลงไปในอ่าวใหญ่ และเรือสําเภาเดินสมุทรไม่สามารถ
ข้ามตัดผ่านไปตรงๆได้36

35
36

อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2557), 73-83.
เรื่องเดียวกัน, 77.
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แผนที่ที่ 12 อาณาจักรตุนซุนหรือตุ้นซวิ่นซึ่งตรงกับตําแหน่งเมืองไชยาและพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้ของไทย
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุ งลายเส้นจาก พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523), 81.
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เมื่อพิจารณาสภาพภูมิศาสตร์ของเกาะสมุย เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริเวณ
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชก็พบว่าสอดคล้องกับลักษณะของประเทศตุนซุนหรือตุ้นซวิ่นที่ถูก
กล่าวถึงเป็นอย่างยิ่ง 37 อีกทั้งมีความเป็นไปได้ว่าเมืองไชยา จะต้องเป็นหนึ่งในเมืองท่าสําคัญของ
รัฐนี้ด้วย ทั้งนี้ เมืองไชยาถูกกล่าวถึงในฐานะเมืองท่าส่งออกและค้าขายสินค้า รวมทั้งเป็นเส้นทางข้าม
คาบสมุท รหรือ ที่เ รีย กกัน โดยทั่ว ไปว่า เส้นทางลูกปัด มาตั้ง แต่ก่อ นพุทธศตวรรษ ที่ 9 เนื่องจากมี
สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยสําคัญ มีสภาพภูมิประเทศลักษณะแบบปิดล้อม กล่าวคือมีพื้นที่เป็น
อ่าวโค้งเว้าเข้ามาภายในคาบสมุทร จึงเหมาะสมกับการใช้เป็นท่าจอดเรือและเส้นทางข้ามคาบสมุทร
โดยเฉพาะบริเวณอ่าวบ้านดอน ที่ได้กล่าวไปแล้ว ว่าเป็นจุดสําคัญในการขนถ่ายสินค้าจากท่าเรือเพื่อ
เดินทางบกไปสู่อีกฝั่งทะเล เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวใช้ระยะทางในการเดินทางสั้นที่สุ ด มีการขุดพบ
ลูกปัดจํานวนมาก นอกจากนี้ยังพบวัสดุที่ใช้ในการทําลูกปัดด้วย แสดงถึงการเป็นแหล่งผลิตสินค้า ที่
สําคัญในท้องถิ่น (ภาพที่ 4-5)

ภาพที่ 4 ลูกปัดที่พบในเมืองไชยา

37

เรื่องเดียวกัน, 79.
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ภาพที่ 5 วัสดุใช้ทําลูกปัดที่พบในเมืองไชยา
หลักฐานด้านโบราณคดีชี้ให้เห็นว่า พื้นที่บริเวณเมืองโบราณไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีใน
ช่วงเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ 10-13 นับถือศาสนากันอย่างหลากหลาย เนื่องจากมีพ่อค้าจาก
พื้นที่ต่างๆเข้ามาตั้งชุมชนการค้าทั้งบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ตอนในคาบสมุทร นอกจากนี้ในช่วงก่อน
พุทธศตวรรษที่ 12 จามปาซึ่งถือเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แ ห่ง น่า นน้ํา เอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้ (และ
ได้ พัฒ นาระบบการเมือง สั งคม วัฒ นธรรมมาจากอาณาจัก รฟูนัน ซึ่งล่ ม สลายไปแล้ ว นั้น) ย่อมมี
ศักยภาพเพียงพอในการเข้าครอบครองพื้นที่เมืองไชยา เพื่อใช้เป็นฐานสร้ างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ซึ่งแน่นอนว่าย่อมจะส่งผลดีต่อความมั่นคงของอาณาจักรในเวลาต่อมา และอํานาจนี้คงส่งอิทธิพลไป
ถึงรัฐเซียวะโท้วหรือรัฐรักตมฤติกา (สงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส) ด้วย เนื่องจากในเอกสารจีนระบุว่า
“รัฐเซียะโท้วมีประชาชนพลเมืองเป็นเผ่าหนึ่งของรัฐฟูนาน (ฟูนานหรือฟูนัน ในที่นี้หมายถึงอาณาจักร
จามปาที่ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งหรือได้รับวัฒนธรรมจากฟูนาน -วงเล็บเป็นของผู้วิจัย) และอยู่ทาง
ทะเลใต้ ไปเรือ 100 วันจึงถึง พื้นดินของเมืองหลวงเกือบสีแดง”38

38

มานิต วัลลิโภดม, ทักษิณรัฐ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗), 2530), 94.
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จามปาคงได้ครอบครองเมืองไชยาอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งก็นานเพียงพอที่จะส่งต่อ
วัฒนธรรมให้แก่กันได้ เมื่อมีการเปิดช่องแคบมะละกาในพุทธศตวรรษที่ 12 พร้อมๆกับการถือกําเนิด
ขึ้นของรัฐการค้าศรีวิชัยที่ต่อมาค่อยๆสั่งสมอํานาจทั้งทางการค้า การเมืองและการทหาร ประกอบกับ
สามารถผูกมิตรกับจีนและอินเดียในการทําการค้าได้เป็นอย่างดี อํานาจของจามปาในเมืองไชยาเริ่ม
อ่อนแอลง สวนทางกับความเข้มแข็งและอิทธิพลของศรีวิชัยที่มีมากขึ้นเรื่อยๆในเมืองไชยา เห็นได้จาก
ข้อความในจารึกปราสาทโปนคร ที่ระบุการยกทัพทางเรือไปโจมตีอาณาจักรจามปาของศรีวิชัยที่ว่า
...เมื่อระหว่าง พ.ศ. ๑๓๐๐-๑๓๑๗ พระเจ้าประดิจินทรวรมัน ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ปาณทุ
รังค์ ได้ปกครองประเทศจามปา มีราชธานีอยู่ที่เมืองราชปุระหรือวีระปุระ ครั้นสิ้นพระชนม์แล้ว
ราชนัดดาได้ครองราชสมบัติสืบมาทรงพระนามพระเจ้าสัตยวรมัน ในต้นรัชกาลปี พ.ศ. ๑๓๑๗
มีพวกทางทะเลใต้ยกกองทัพเรือไปปล้นสะดมบ้านเมืองและวิหารโพนคร นําเอามุขลึงค์และ
ทรัพ ย์สมบัติอันมีค่าไป สิ้น รัชกาลพระเจ้าสัต ยวรมัน พระอนุชาได้เป็น กษัต ริย์ ทรงพระนาม
พระเจ้าอินทรวรมัน ใน พ.ศ. ๑๓๓๐ พวกทางทะเลได้ยกทัพเรือไปปล้นรบกวนอีกได้เผาวิหาร
ภัทรปติศวร ซึ่งเป็นปูชนียสถานสําคัญของประเทศจามปา...39

ข้อมูลต่อมาที่น่าสนใจคือ ในปี พ.ศ. 2470 พบเอกมุขลึงค์จากบ้านหนองหวาย ซึ่งอยู่
ภายในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศิวลึงค์ที่มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ส่วนบนมีการสลักพระ
พักตร์ของพระศิวะขมวดมุ่นมวยผมแบบชฎามุกุฎ ฝีมือเชิงช่างสูง ลักษณะเป็นศิลปกรรมแบบจาม
อย่างเด่นชัด (ภาพที่ 6) นอกจากนี้ใกล้กับบริเวณพื้นที่ที่พบเอกมุขลึงค์ ยังพบทรากอาคารก่ออิฐ และ
ศิลปวัตถุอื่นๆ อาทิ เศียรเทวรูป ชิ้นส่วนประติมากรรมพระคเณศ มุขลึงค์ดังกล่าวซึ่งสันนิษฐานว่ามี
อายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 11-12 นี้ จึงน่าจะหมายถึง มุขลึงค์ที่ปรากฎในจารึกปราสาทโปนครของ
อาณาจักรจามปา40 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์มานิต วัลลิโภดม ยังให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า พระราชา
ศรีวิชัยที่นําทัพเรือเข้าโจมตีจามปา น่าจะเป็น พระองค์เดียวกับที่โปรดให้สร้างปราสาทอิฐ 3 หลังที่
เมืองไชยา ตามจารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 131841 และเมื่อพิจารณาปี พ.ศ. ที่กล่าวไว้ในจารึกก็พบว่ามี
ความสอดคล้องกัน ในแง่นี้ “ปราสาทอิฐทั้ง 3 หลัง อันได้แก่ วัดเวียง วัดแก้วและวัดหลงจึง เป็น
เสมือนตัวแทนของการมีอํานาจเหนือจามปาของศรีวิชัยที่ไชยา เพื่อขยายฐานอํานาจทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของอาณาจักรศรีวิชัยที่เมืองไชยานั่นเอง”

39

เรื่องเดียวกัน, 143.
เรื่องเดียวกัน.
41
เรื่องเดียวกัน, 144.
40
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ภาพที่ 6 เอกมุขลึงค์ ศิลปะจาม จากบ้านหนองหวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมืองไชยาสมัยศรีวิชัย
ในสมัยศรีวิชัย เมืองไชยาน่าจะมีความเกี่ยวข้องอย่างสําคัญกับการค้าขายและผลิตเซรา
มิกส์ร่วมกับจีน ทั้งนี้พบว่า ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ซ้องของจีนนั้น
เมืองไชยามีการเปิดตลาดค้าขายเซรามิกส์ที่สืบเนื่องมาจากสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้แหลมโพธิ์เป็น
ท่าเทียบเรือ
จากการศึกษาพบว่าแหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตําบลพุมเรียง อําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะพื้นที่เป็นสั นทรายขนาดใหญ่ มีคลองพุมเรียงไหลผ่าน พื้นที่
ดังกล่าวเคยพบทรากโบราณสถานก่ออิฐ ตั้งอยู่ถัดจากปลายแหลมเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร แต่เป็น
ที่น่าเสียดายว่า ปัจจุบันอาคารดังกล่าวได้พังทลายไปทั้งหมด ส่วนเครื่องถ้วยที่ขุดพบนั้นมีหลากหลาย
ประเภท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถัง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-15 รายละเอียด
มีดังนี42้
42

สรุปความจาก นงคราญ สุขสม, ประวัติศาสตร์โบราณคดีสุราษฎร์ธานี (กรุงเทพฯ:
อาทิตย์ คอมมูนิเคชั่น, 2545), 85-87.
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เหยือกมีพวยและลวดลาย
เหยือกมีพวยนี้ มีเนื้อสีขาวนวล เคลือบสีน้ําตาลเข้มและสีน้ําตาลอ่อน พวยเป็นรูป 6
เหลี่ยม หูมีตัดแปะ (Applique) ทําเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ เครือเถา เถาองุ่น นก เป็ด
เรียกเหยือกลักษณะนี้ว่า “ฉ่าง ชา (Chang sha)” (ลายเส้นที่ 2) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14
พบเครื่องถ้วยลักษณะนี้ในหลายบริเวณ อาทิ เกาะชวา เมืองซีราฟ (Siraf) บริเวณอ่าวเปอร์เซีย เมืองนิช
ฮาปูร์ (Nishapur) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเปอร์เซีย และเมืองฟอสตัส เมืองไคโร
ประเทศอียิปต์

ลายเส้นที่ 2 ลักษณะลวดลาย “ฉ่าง ชา (Chang sha)” ที่พบในเมืองไชยา
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก ธรรมทาส พานิช, ประวัติศาสตร์ไชยา - นครศรีธรรมราช
(สุราษฎร์ธานี: ธรรมทานมูลนิธิ, 2541), 310.
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เครื่องถ้วย
ถ้วยเคลือบใสสามสี มีสีเขียวน้ําตาล มักเคลือบอยู่ภายใน เคลือบภายนอกเป็นสีเหลืองอ่อน
ลวดลายภายในเขียนอย่างอิสระโดยใช้ลวดลายของใบไม้ ดอกบัว (ลายเส้น ที่ 3) ผลิตที่ “วาชาปิง
(Wa – cha - ping)” ในมณฑลหูหนาน นอกจากนี้ยังพบถ้วยที่ภายในมีลายขูดเคลือบ ถ้วยลักษณะนี้
ภายในจะมีก ารขูด เคลือ บก่อ นเผา ใช้น้ํา เคลือ บสีข าว หรือ สีเ หลือ งอ่อ น รูป ทรง คล้ายสี่เหลี่ยม
ประมาณ 5-6 ตอนด้วยกัน บริเวณก้นภายใน มีลักษณะแบบวงแหวนเป็นร่องถ้วยเคลือบสีขาว เนื้อ
ดินทําจากดินเกาลิน ซึ่งเป็นดินสีขาวเนื้อดี เคลือบสีงาช้าง เป็นสินค้าในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 15
นอกจากนี้ยังพบเซลาดอน ซึง่ เป็นเครื่องถ้วยในสมัยราชวงศ์ซุ่ง เนื้อภาชนะเป็นสีขาวเทาเคลือบสีเขียว
มะกอก

ลายเส้นที่ 3 ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีนลายดอกไม้ สมัยราชวงศ์ถัง
ที่มา: วาดลายเส้นจาก นงคราญ สุขสม, ประวัติศาสตร์โบราณคดีสุราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช:
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2545), 38.
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ไหดุซุน
“ดุซุน ” เป็ นชื่อของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว ก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 14 ไหชนิดนี้มีราคาสูงมากและพบอยู่ตามหลุมศพโบราณ มีความนิยมไหชนิดนี้กันอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะในเขตตะวันออกกลาง (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 ไหดุซุน
โบราณวัตถุที่พบจํานวนมากบริเวณแหลมโพธิ์ นอกจากเครื่องถ้วยแล้วยังพบเหรียญเงิน
จีนที่ใช้กันในสมัยราชวงศ์ถัง ลักษณะเป็นเหรียญกลม ตรงกลางเจาะรูเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีอักษรปรากฎ
อยู่บนเหรียญ อ่านว่า คาย เอวียน ถ่ง ป่าว (Khai Ewian Thong Pao) และเงินตรานะโมซึ่งใช้กันอยู่
ทั่วไปในหมู่เกาะและคาบสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยศรีวิชัย แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรือง
ด้านการค้าและการเข้ามาของพ่อค้าจํานวนมาก นอกจากนี้ยังพบลูกปัด ส่ว นใหญ่เป็น ลูกปัดแก้ว
นอกนั้นเป็นลูกปัดที่ทําจากหินอะเกตและคาเนเลียน
จารึกหลักที่ 25 ระบุว่าเมืองไชยา ในสมัยศรีวิชัย ถูกเรียกว่าเมือง “คฺรหิ” ตรงกับ
จดหมายเหตุจีนในสมัยราชวงศ์ซ้องที่ระบุว่า “เจาชูกัว (Tchao-Jou-koua)” เดินทางมาแถบทะเลใต้
และเรียกเมืองนี้ว่า เกีย -โล-ฮิ (Kia-lo-hi) ซึ่งก็ตรงกับชื่อ คฺรหิ นั่นเอง”43 เมืองนี้มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจเพราะในอดีตใช้เป็นเส้นทางเดินเรือข้ามคาบสมุทรมาก่อนและในสมัยศรีวิชัยก็ใช้เป็นพื้ นที่
สําคัญในการค้าขายสินค้าทางทะเล โดยเฉพาะเครื่องเคลือบดินเผาและเซรามิกส์จากจีน ในปี พ.ศ.
43

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์, ไชยา สุราษฎร์ธานี (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 53.
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2524 กรมศิลปากรทําการสํารวจหลักฐานทางโบราณคดีที่แหลมโพธิ์ ตําบลพุมเรียง ปากอ่าวไชยา
หลักฐานที่ขุดพบเป็น เศษชิ้น ส่ว นวัตถุโ บราณประเภทเซรามิก ส์ เครื่องถ้ว ยชามที่มาจากจีน สมัย
ราชวงศ์ถัง ซึ่ง มีอ ายุป ระมาณ 1200 ปีม าแล้ว นอกจากนี้ยัง พบภาชนะดิน เผาพื้น เมือ ง ซึ่ง เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณเซรามิกส์ที่พบในบริเวณนี้กับที่พบทั้งบริเวณภาคกลางของไทย เกาะชวา สุมาตรา
ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย สามารถสรุปได้ว่ามีจํานวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีการสํารวจมา 44 สอดคล้องกับ
เอกสารของต่างประเทศที่ระบุถึงความสํ าคัญของการค้าเซรามิกส์ ของจีนโดยมีไชยาเป็นเมืองท่า
การค้าสําคัญทั้งในการรวบรวมสินค้านําเข้าและส่งออก นอกจากนี้ยังเป็นชุมทางของเครือข่ายการค้า
เซรามิกส์ที่น่าจะสําคัญที่สุดในสมัยศรีวิชัย สนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่า แหล่งโบราณคดีที่แหลมโพธิ์ มี
ลักษณะเป็นเมืองท่าที่สําคัญ และเป็นชุมทางของเครือข่ายการค้าที่เชื่อมโยง 2 ซีกโลก ได้แก่ โลก
ตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถัง และราชวงศ์ซุ่ง ทั้งนี้
ในสมัยศรีวิชัย การค้าเซรามิกส์ของจีน ถือเป็นธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ที่ทํารายได้มหาศาล และเหตุผล
ที่แหลมโพธิ์ น่าจะถูกใช้เป็นท่าเทียบเรือที่สําคัญนั้น ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม ได้ทําการศึกษาและให้เหตุผลว่า
เรือสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงเมืองไชยาได้เนื่องจากระดับน้ําทะเลไม่เหมาะสม จึงต้องเทียบท่า
ที่แหลมโพธิ์เพื่อขนถ่ายสินค้า เราจึงพบสินค้าประเภทเครื่องถ้วยเซรามิกส์สมัยพุทธศตวรรษที่ 12-15
เป็นจํานวนมาก (ภาพที่ 8-10) นอกจากนี้ ยังพบว่าการค้าของจีนน่าจะขยายไปที่อื่นด้วย เช่น ที่เกาะคอ
เขา จังหวัดพังงา โดยมีแหลมโพธิ์เป็นจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อใช้เส้นทางข้ามคาบสมุทร45

44

อมรา ศรีสุชาติ, “คุยกับผู้เชี่ยวชาญ เบนเนท บรอนสัน และพิสิฐ เจริญวงศ์ เรื่องงาน
ขุดค้นแหล่งโบราณคดีเกาะคอเขาและแหลมโพธิ์ และการศึกษาเส้นทางการค้าทางทะเลของโครงการ
ศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการค้าสมัยโบราณในประเทศไทย,” ศิลปากร 33, 1 (มีนาคม – เมษายน
2532): 36-37.
45
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, รวบรวม, สัมมนาประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี (กรุงเทพฯ:
กรุงสยามการพิมพ์, 2527), 179-182.
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ภาพที่ 8 ชิ้นส่วนเซรามิกส์ (สีเขียวมะกอก) ที่ขุดพบในเมืองไชยา

ภาพที่ 9 เครื่องถ้วย เซรามิกส์จีนที่ขุดพบในเมืองไชยา
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ภาพที่ 10 ชิ้นส่วนเซรามิกส์ที่ขุดพบในเมืองไชยา
จากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ รวมทั้ง การสํารวจซากเรือบริเวณแหลมโพธิ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พบวัตถุโบราณต่างๆ จํานวนมาก แสดงถึงการเป็นจุดตัดหรือจุดเชื่อมต่อการ
แลกเปลี่ยนสินค้าที่สําคัญ ประกอบกับเอกสารบันทึกของพ่อค้าต่างๆที่ระบุถึง ความสําคัญ ของพื้น ที่
แห่งนี้ พอที่จะเป็นข้อพิสูจน์และสนับสนุน ว่า “เมืองไชยามีบทบาทในฐานะเป็นเมืองท่าการค้าเซรา
มิกส์ของจีนในสมัยศรีวิชัย” นั่นเอง

บทที่ 4
ประวัติศาสตร์อาณาจักรจามปา: ศาสนา ศิลปะ สถาปัตยกรรม
Architecture does not 'require' an external object to start the creative process,
but is referred to an inner object.
Cesare Brandi1
“จามปา”2 ถือเป็นรัฐเก่าแก่ที่มีมาก่อนการก่อตัวของรัฐศรีวิชัย กล่าวคือ อาณาจักรแห่งนี้
มีอายุ ตั้ง แต่พุทธศตวรรษที่ 8 ตามเอกสารจี นในนามของรัฐ ลิ นยี่ และมารุ่งเรื องสู งสุ ด ในระยะที่
ใกล้เคียงกับอาณาจักรศรีวิชัยคือประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-15 ข้อสังเกตที่น่าสนใจและน่าศึกษาคือ
มีจ ารึก กล่า วถึง การบุก ไปโจมตีอ าณาจัก รจามปาของศรีวิชัย ในสมัยต้นพุทธศตวรรษที่ 14 แต่
อาณาจักรจามปาก็ใช้เวลาฟื้นตัวไม่นานและยังคงรุ่งเรืองต่อมา อีกทั้งศิลปะและสถาปัตยกรรมก็ยังคง
ได้รับการพัฒ นามาอย่า งต่อ เนื่อ ง ที่สํา คัญ อาณาจัก รจามปาและศรีวิชัย นี้ ภายหลัง มีก ารเจริญ
สัมพันธไมตรีต่อกัน งานวิชาการส่วนใหญ่ไ ม่ค่อ ยกล่าวถึงอาณาจักรจามปาในบริบ ทที่สัมพันธ์กับ
อาณาจักรศรีวิชัยมากนัก ทั้งนี้อาจมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน คือ สภาพภูมิศาสตร์ที่มิได้อยู่ใกล้ชิดกัน
ดังเช่นเวียดนามกับกัมพูชา หรืออินโดนีเซียกับมาเลเซีย อีกทั้งลักษณะทางศิลปะ วัสดุการก่อสร้างก็มี
ความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากศึกษาในเชิงลึกรวมทั้งตั้งข้อสังเกตจะพบว่า ทั้งสองอาณาจักรนี้มี
การติดต่อสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งความสัมพันธ์แบบสู้รบ แย่งชิงอํานาจกันและความสัมพันธ์
ในลักษณะที่เจริญสัมพันธไมตรี ด้านศาสนาและวัฒนธรรมต่อกัน ที่สําคัญคือช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่
14 ทั้งสองอาณาจักรนับถือศาสนาฮินดู แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 14 ต่างก็หันมานับถือ
ศาสนาพุทธนิกายมหายานตันตระ นักวิชาการส่ว นหนึ่ง เชื่อ ว่า จามปารับ รูป แบบการนับ ถือ ศาสนา
พุทธมหายานมาจากชวา หลังจากพุทธศตวรรษที่ 15 ทั้งจามปาและชวาต่างก็หันกลับไปนับถือศาสนา
ฮินดูแบบเดิม ที่สําคัญพบว่าต่อมาทั้งสองอาณาจักรต่างก็ตกอยู่ในชะตาเดียวกันคือ ค่อยๆเข้าสู่ยุค
เสื่อมและล่มสลายลงในเวลาไล่เลี่ยกัน ดังนั้น ในช่วงเวลาของพุทธศตวรรษที่ 14-15 นี้ จึงนับว่ามี
ความน่าสนใจและน่าศึกษาอย่างยิ่งถึ งความสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักรที่น่าจะมีปัจจัยภายนอก
1

Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation (London:
Butterworth-Heinemann, 1999), 231.
2
ชื่อ “จามปา” ใช้ในการเรียกชื่ออาณาจักรที่สื่อถึง “อาณาบริเวณหรือพื้นที่ ” ส่วนชื่อ
“จาม” จะสื่อความถึง “บุคคล วัฒนธรรม ศิลปะและสถาปัตยกรรม”
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อย่ า งการค้ า กั บ จี น และอิ น เดี ย เข้ า มามี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั น ไม่ ท างตรงก็ ท างอ้ อ ม ทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ การนับถือศาสนารวมทั้งรูปแบบศิลปะ
มีหลักฐานว่าประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-15 มีการเจริญสัมพันธไมตรีด้านศาสนาระหว่าง
กัน สอดคล้องกับที่นักวิชาการส่วนหนึ่งเชื่อว่าจามปารับการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานมาจาก
ชวา เห็นได้จากมีการส่งเชื้อพระวงศ์จากจามปาเข้าไปแสวงบุญและเสด็จประทับอยู่ที่ชวาระยะหนึ่ง
หากสังเกตช่วงเวลาและยุคสมัย ดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าช่วงเวลาที่จามปามีความสัมพันธ์อันดีกับชวา
โดยเฉพาะด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น ตรงกับระยะเวลาที่จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ที่ชวา
ภาคกลางถูกสร้างขึ้น ที่สําคัญพบว่าอาคารดังกล่าวมีรูปแบบศิลปะจามปรากฏอยูด้วย (จะกล่าวใน
รายละเอียดต่อไปข้างหน้า) และจารึก Nhan Bieu ที่พบในจามปาระบุว่าประมาณพุทธศตวรรษที่ 15
กษัตริย์จามพระนาม Rajadvara ได้ท รงส่งพระสงฆ์ 2 รูป จากจามปาเข้าไปจาริกแสวงบุญอยู่ที่
ชวา ไม่นานหลังจากนี้ศิลปะของจามที่ปราสาทมิเซิน A1 (My Son A1) ปราสาทขวงมี่ (Khuong My)
และปราสาทตราเกี้ยว (Tra Kieu) พบว่ามีศิลปะจากชวาภาคกลางเข้ามาผสมผสานอยู่ด้วยอย่างเห็น
ได้ชัดอาทิ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 มีการ
แต่งงานระหว่างเจ้าชายจามพระนามชยสิงหวรมันที่ 3 (Jaya Simhavarman III) กับเจ้าหญิงจากชวา
และในปี พ.ศ. 1861 ซึ่งอยู่ในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรมั ชฌปาหิต (Majapahit) ของชวา มีการย้าย
ศูนย์กลางเมืองไปอยูที่ชวาภาคตะวันออก เจ้าชายเชนันทุค (Che Nan took) ของจามปาได้ลี้ภัยทาง
การเมืองเข้ามาอยู่ในชวาด้วย3
อย่างไรก็ดี หลักฐานที่เป็นเอกสารหรือจารึกที่เกี่ยวข้องระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสอง
อาณาจักร ก็นับว่ามีอยู่จํานวนน้อยมาก เราจึงทําได้เพียงศึกษาในเบื้องต้นและตั้งข้อสันนิษฐานควบคู่
ไปกับการใช้ห ลัก ฐานด้า นศิล ปะซึ่ง มีอ ยู่จํา นวนน้อ ยมากด้ว ยเช่น กัน ในการศึก ษานี้จ ะยัง ไม่ ลง
รายละเอียดเกี่ย วกับ ความสัมพัน ธ์ระหว่า งอาณาจักรจามปาและชวามากนัก เนื่องจากมิได้ อยู่ใน
ขอบเขตการศึกษา แต่จะเน้นอธิบายลักษณะของศิลปะจามหรือเปรียบเทียบศิลปะจามกับศิลปะชวา
โดยสังเขป เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเปรียบเทียบกับศิลปะและสถาปัตยกรรมในเมืองไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้งของอาณาจักรจามปา ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเวียดนาม (แผนที่ที่ 13) เมื่อครั้งที่
อาณาจักรนี้รุ่งเรืองได้ขยายอาณาเขตไปจนถึงพื้นที่ของอันหนํา (the gate of Annam) และทางใต้ไป
จรดแม่น้ําด่งไน (Dong nai) นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าต้นกําเนิด หรือบรรพบุรุษของชาวจามอยู่ทาง
3

Emmanuel Guillon, Cham Art: Treasures from the Danang Museum,
Vietnam (Bangkok: River Books, 2001), 66-67.
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ตอนกลางของประเทศเวียดนาม แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเชื่อว่าชาวจามอพยพมาจากหมู่เกาะของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แถบเกาะชวาหรือบางส่วนเชื่อว่าอพยพมาจากหมู่เกาะทางตอนใต้ของจีน อย่างไรก็
ตาม ถือว่าชาวจามอยู่ในกลุ่มชนเผ่าออสโตร-เอเชียนและใช้ภาษาที่อยู่ในกลุ่มมาลาโย-โพลินิเชียน
ชาวจามจึ งจั ดว่ าอยู่ ในกลุ่ มชาวเกาะของเอเชี ยตะวัน ออกเฉีย งใต้ เช่ นเดีย วกั บชาวมาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย
จากการสํารวจทางโบราณคดี พบว่าพื้นที่ทางตอนกลางของเวียดนามซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ตั้งแต่จังหวัดกว่างบิงห์ (Quang Binh) ไปจนถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําด่งไน (Dong Nai) และ
จากชายทะเลจนถึงพื้นที่บริเวณเทือกเขามีร่องรอยของการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์และยุคเหล็ก
ตอนต้น เรีย กวัฒ นธรรมดัง กล่า วว่า “วัฒ นธรรมซาหิน ห์ ” มีก ารฝัง ศพในไห มีการใช้และผลิต
เครื่องปั้นดินเผา มีการทอผ้าและใช้ เครื่องประดับ นอกจากนี้ยังพบการใช้เครื่องมือทํากินและอาวุธที่
ทําด้วยเหล็ก วัฒนธรรมของจามมีพื้นฐานมาจากการนําวัฒนธรรมซาหินห์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในท้องถิ่น
มาผสมผสานกับวัฒนธรรมจากอินเดียยุคต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14อย่างไรก็ตาม ชนเผ่าในพื้นที่ที่เรียกว่า
วัฒนธรรมซาหินห์นี้ พบว่ามีหลากหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรกอยู่ทาง
ภาคเหนือ เรียกว่า กลุ่มมะพร้าว (Coconut) ในตระกูลนาริเกลวงศ์ (Narikela Vansa) กลุ่มที่สองอยู่
ทางภาคใต้ เรียกว่า กลุ่มหมาก (Areca) ในตระกูลกระมุกวงศ์ (Kramuka Vansa) ทั้งสองกลุ่มนี้มัก
แย่งชิงอํานาจเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่กันอยู่เสมอ โดยฝ่ายเหนือมักจะช่วงชิงอํานาจได้มากกว่า ฝ่ายใต้
เมื่อฝ่ ายใดเป็ น ใหญ่ก็จ ะย้ ายศูน ย์ กลางเมือ งให้อ ยู่ใ นฝ่า ยของตน อาณาจัก รจามปาจึง มีก ารย้า ย
ศูนย์กลางเมืองอยู่บ่อยครั้ง

4

นันทพร บัน ลือสิน ธุ์ , ผู้แปล, การสารวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 1-2.
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แผนที่ที่ 13 ที่ตั้งของอาณาจักรจามปา
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Emmanuel Guillon, Cham Art: Treasures from the
Danang Museum, Vietnam (Bangkok: River Books, 2001), 15.
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ในเอกสารจีน ที่เ ขีย นขึ้น ในช่ว งคริส ต์ศ ตวรรษที่ 2 หรือ ประมาณพุท ธศตวรรษที่ 8
กล่าวถึงรัฐลินยี่ (Lin Yi) หรือเลิมเอิ้พ (Lam Ap) ว่าครั้งหนึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์ฮั่น
(Han dynasty) เมื่อจีนอ่อนอํานาจลง ชาวตุงลาม (Tuong Lam) นําโดยผู้นําชื่อคูเหลี่ยน (Khu
Lien)ได้ ก่ อ การกบฏและสถาปนารั ฐ นี้ ขึ้ น มี เ มื อ งหลวงของรั ฐ ทางใต้ อ ยู่ ที่ เ มื อ งปาณฑุ รั ง คะ
(Panduranga) ปัจจุบันคือเมืองฟานรัง (Phan Rang) ส่ว นเมืองหลวงของรัฐ ทางเหนืออยู่ที่เมือง
สิง หปุระ (Simhapura) ปัจจุบันคือเมืองตราเกี้ยว (Tra Kieu) นอกจากนี้เอกสารจีนยังได้ระบุอีกว่า
กลางคริส ต์ศ ตวรรษที่ 7 หรือ ประมาณพุท ธศตวรรษที่ 12-13 รัฐ ทางเหนือ และใต้ได้รวมเป็น
อาณาจักรเดียวกัน เรียกว่าอาณาจักรจามปาและกําหนดให้เมืองสิงหปุระ (Simhapura) เป็นเมือง
หลวงหรือศูนย์กลางสําคัญของอาณาจักร ช่วงเวลานี้เริ่มมีชื่อ “จามปา” ปรากฏในจารึก บางครั้งชาว
จามพยายามที่จะทําสงครามรุกรานรัฐทางตอนเหนือซึ่งอยู่ในความปกครองของจีน อย่างไรก็ตาม ใน
พุทธศตวรรษที่ 12-13 ราชวงศ์ถังซึ่งมีความเข้มแข็งทั้งการเมืองและการค้าขึ้นมามีอํานาจปกครองจีน
จามปาจึงยุติการรุกรานและส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายกษัตริย์จีนเช่นเดียวกับผู้นําอื่นๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉีย งใต้ ระยะนี้ช าวจามเริ่มสร้างสรรค์ศิล ปะของตนเอง โดยในระยะแรกจะยึดรูปแบบ
ศิลปะฮินดูจากอินเดียอย่างเคร่งครัด “โบราณวัตถุทั้งหลายมีลักษณะใกล้เคียงกับแบบอินเดีย หลาย
แห่งสร้า งเพื่อ อุทิศ ถวายพระวิษ ณุ ซึ่ง นับ ถือ กัน เป็น ครั้ง แรกในจามปาในรัช สมัย นี้ ทั้ง พระองค์
(หมายถึง พระเจ้าวิกรันตวรมัน -วงเล็บเป็นของผู้วิจัย) และกษัตริย์องค์ ต่อมาคือวิกรันตวรมันที่ 2
(ค.ศ. 686 - ค.ศ. 731) ทรงส่งผู้แทนไปประเทศจีนหลายครั้ง ”5เข้าใจว่าการนับถือพระวิษณุจะอยู่ใน
ช่วงแรกและระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น เนื่องจากในสมัยต่อมา จามปาย้ายเมืองหลวงมาอยู่ทางใต้ จีน
เปลี่ยนชื่อเรียกจามปาจาก “ลินยี่” มาเป็น “ฮวนวัง” เมื่อย้ายศูนย์กลางเมืองมาอยู่ทางใต้แล้วได้นับ
ถือพระศิวะเป็นหลัก มีก ารนับ ถือ ศิว ลึง ค์ซึ่ง รวมกับ พิธีก รรมดั้ง เดิม ของจาม คือการบูชาหินที่ตั้ง
ตรงไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแห่งปถพี มีการหุ้มมุขลึงค์ด้ว ยโลหะ และตกแต่งเป็น รูปหน้า
คน ลักษณะดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย6 นอกจากนี้ จารึกหลักหนึ่งของพระเจ้าภั ทรวรมัน
ระบุข้อความว่าให้เคารพ “นาคของกษัตริย์” เชื่อว่าเป็นเทพผู้รักษาบ่อน้ําพุ “จารึกเหล่านี้ชี้ชัดว่าราช
สํานักแห่งนี้นับถือพระศิวะ มีลึงค์เป็นสัญลักษณ์ข องพระผู้เป็นเจ้าที่มีพระนามว่า “ศิวะ-ภัทเรศวร”
เทวลึงค์อันนี้เป็นตัวอย่างที่เก่าที่สุดเท่ าที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”7 อย่างไรก็ตาม ยังมีการนับ
ถือเทพเจ้าหลายองค์ในศาสนาฮินดู ส่วนศาสนาพุทธนั้น มีการนับถืออยู่บ้างแต่ไม่แพร่หลายในชน
5

ดี.จี.อี. ฮอลล์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาค
พิสดาร เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: มูล นิธิโครงการตําราสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย, 2549), 189.
6
เรื่องเดียวกัน.
7
เรื่องเดียวกัน, 36.
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ชั้นสูง จวบจนเข้าสู่ยุคดงเดือง (พุทธศตวรรษที่ 14-15) สมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 (Indravarman II)
ซึ่ ง เป็ น ราชวงศ์ ที่ 6 ของจามปา (ครองราชย์ อ ยู่ ใ นช่ ว ง พ.ศ. 1397-1436) มี ก ารย้ า ยศู น ย์ ก ลาง
อาณาจักรไปทางเหนือ และสร้างราชธานีแห่งใหม่ คือ “อินทรปุระ” ในแคว้นกว่างนาม พระองค์
ทรงหันมานับถือศาสนาพุทธมหายาน โปรดให้สร้างเมืองดงเดืองเป็น ศูน ย์ก ลางพระพุท ธศาสนาที่
สํา คัญและยิ่ งใหญ่ ที่สุดในอาณาจักรจามปา กษัตริย์พระองค์ต่อมา คือ พระเจ้าชัยสิงหวรมันที่ 1 เป็น
สมัยที่มีสัมพันธภาพอันดีกับชวา มีพระญาติฝ่ายพระราชินีของจามปา เดินทางไปจาริกแสวงบุญที่ชวา
เมื่อกลับมายังอาณาจักรจามปาแล้วทรงได้รับตําแหน่งที่ สํา คัญ ต่อ มาอีก หลายรัช กาล ที่สํา คัญ ใน
ด้านศิล ปกรรมได้ปรากฏรูปแบบศิลปะชวาที่ปราสาทจาม รวมทั้งประติมากรรมต่างๆด้วย โดยเฉพาะ
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-168
จะเห็นได้ว่าอาณาจักรจามปามีการย้ายศูนย์กลางเมืองระหว่างเหนือและใต้บ่อยครั้ง สิ่ง
นี้แสดงถึงอํานาจของผู้ปกครองที่ไม่มั่นคงนัก เนื่องจากมีการแย่งชิงอํานาจระหว่างรัฐทางเหนือและใต้
อยู่เสมอ ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นและสืบทอดมาตั้งแต่เริ่มก่อรูปอาณาจักรโดยชาวจามกลุ่มมะพร้าว
(ตระกูลนาริเกลวงศ์) จากสายทางตอนเหนือและชาวจามกลุ่มหมาก (ตระกูลกระมุกวงศ์) จากสายทาง
ตอนใต้ ดังได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น
อาณาเขตของอาณาจักรจามปาไม่ได้มีความแน่ชัดมากนัก เนื่องจากมีการทําสงครามเพื่อ
ขยายอาณาเขตอยู่เสมอ ขณะเดียวกันบางยุคสมัยก็ถูกรุกรานจากอาณาจักรข้างเคียง ในยุคที่จามปามี
ความเข้มแข็ง อาจขยายลงมาทางคาบสมุทรมลายูด้วย เนื่องจากเอกสารหลายฉบับระบุตรงกันว่าชาว
จามเป็นนักเดินเรือที่เก่งกาจทั้งการค้าและการทหาร การค้าของจามปาเชื่อมโยงกับทั้งจีน อินเดีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกอาหรับ9
ชื่อของ “จามปา” ไปพ้องกับชื่อของเมืองเมืองหนึ่งในเบงกอล ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของ
ประเทศอินเดีย ภิกษุฟาเสียนได้บันทึกถึงเมืองจามปาที่อินเดียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 ไว้ว่า เป็น
เมืองที่ยิ่งใหญ่ มีเจดีย์ตั้งอยู่บริเวณที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับ เมืองจามปานี้ตั้งอยู่ทางใต้
ของลําธารที่มาจากเมืองท่าโบราณของเมือง Tamilipti ที่ซึ่งเหล่าพ่อค้าล่องเรือไปค้าขายยังสุวรรณ
ภูมิ 10นอกจากนี้ ชื่อ เมือ งอื่น ๆของอาณาจัก รจามปา อาทิ ปาณฑุ รั ง คะ สิ ง หปุร ะ ก็ พ บว่ า มีค วาม
สอดคล้องกับชื่อเมืองสําคัญของอินเดียด้วย

8

เรื่องเดียวกัน, 191.
9
Andrew Hardy, Mauro Cucarzi and PatriziaZolese, Champa and the
Archaeology of Mỹ Sơn (Vietnam) (Singapore: NUS Press, 2009), 128.
10
ibid.
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การขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองตราเกี้ยว (Tra Kieu) ในจังหวัดกว่างนาม (Quang Nam)
พบซากพื้นอาคาร วัสดุเป็นอิฐและใช้หินทรายเป็นฐานเสา (sandstone pillar bases) เชื่อว่าน่าจะ
เป็นยุคเดียวกับที่พบใน Lembah Bujang river ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาเลย์ ในรัฐ
เกดะห์ ประเทศมาเลเซีย พบว่ามีรูปแบบศิลปะตรงกับสมัยคุปตะตอนต้นของอินเดีย11 สถาปัตยกรรม
ในยุคนี้ของมาเลเซีย เรีย กว่า “จัน ทิ (Candi)” เช่นเดียวกับในอินโดนีเซียและมีอายุ อยู่ในยุคสมัย
เดียวกับอาณาจักรจามปายุคต้น
จันทิที่พบในมาเลเซีย ปัจจุบัน เหลือเพียงทรากส่วนฐานและผนังบางส่วน จันทิส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ในคาบสมุทรมาเลย์บ ริเ วณเขาบูจ าง (Bujang Valley) ซึ่งเป็น เขตเมืองท่าโบราณในอดีต
หลักฐานด้านโบราณคดีชี้ให้เห็นว่า เดิมพื้นที่บริเวณนี้น่า จะเป็น เมือ งท่า สํา คัญ ก่อนการก่อ ตัว ของ
อาณาจัก รศรีวิชัย จัน ทิที่สํา คัญ คือ จัน ทิบูกิต บาตู ปาหัต (Candi Bukit Batu Pahat)
สัน นิษ ฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 ลักษณะผังเป็นอาคารขนาดใหญ่ (ถือว่าใหญ่
ที่สุดที่พบในบริเวณนี้) คือ มีขนาดประมาณ 27 x 12 เมตร มีลักษณะการทําส่วนยอดอาคารด้วย
สถูปเจดีย์องค์ใหญ่ล้อมรอบสถูปเจดีย์องค์เล็ก (stepped pyramid) นักวิชาการที่ทําการสํารวจจันทิ
แห่งนี้ คือ ศาสตราจารย์ควอริท เวลซ์ (Quaritch Wales) ภายในมีร่องรอยการประดิษฐานรูปเคารพ
ในศาสนาฮิน ดู ลั กษณะเป็ น การก่อสร้า งที่ใช้หิ นและอิฐ ผสมกัน พื้นที่ดั งกล่ าวยั งพบชิ้น ส่ ว นของ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สามารถใช้เป็นหลักฐานการขึ้นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ (ภาพที่
11-12 และลายเส้นที่ 4-5) นอกจากนี้ บริเวณดังกล่าวยังพบจันทิอื่นๆและชิ้นส่วนองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมอีกเป็นจํานวนมากด้วย (ภาพที่ 13-15)

11

ibid., 130.
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ภาพที่ 11 Candi Bukit Batu Pahat รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

ภาพที่ 12 ทรากอาคารและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่พบของ Candi Bukit Batu Pahat ใน
รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

84

ลายเส้นที่ 4 ผังพื้น Candi Bukit Batu Pahat
ที่มา: ปรั บ ปรุ ง ลายเส้ น ภาพจาก ประเทศมาเลเซี ย , พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่รัฐเกดะห์, “Candi Bukit
Batu Pahat,” 7 พฤศจิกายน 2557.
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ลายเส้นที่ 5 แบบสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมของ Candi Bukit Batu Pahat
ที่มา: ปรั บ ปรุ ง ลายเส้ น ภาพจาก ประเทศมาเลเซี ย , พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ รั ฐ เกดะห์, “Candi Bukit
Batu Pahat,” 7 พฤศจิกายน 2557.
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ภาพที่ 13 Candi Pendiat รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

ภาพที่ 14 Candi Pengkalan Bujang รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

ภาพที่ 15 Candi Bendang Dalam รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย
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ภาพที่ 16 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของจันทิ ที่พบในรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้บริเวณดังกล่าว ยังพบโบราณวัตถุ อาทิ ประติมากรรมต่างๆทั้งในศาสนาฮินดู
และศาสนาพุทธรวมทั้งพบสินค้าประเภทเครื่องแก้วและลูกปัดจํานวนมาก แสดงถึงการติดต่อค้าขาย
กับดินแดนต่างๆ ทั้งในเอเชีย อาหรับ เปอร์เซียและยุโรป (ภาพที่ 17-20)
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ภาพที่ 17 เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกส์ที่พบในรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

ภาพที่ 18 โบราณวัตถุในศาสนาฮินดูและพุทธ ที่พบในรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย
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ภาพที่ 19 ลูกปัด มีทั้งที่ทําจากหินและแก้ว พบในรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

ภาพที่ 20 เครื่องแก้วและสินค้าจากอาหรับ เปอร์เซีย ที่พบในรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย
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จากงานศึกษาของ G. Maspero พบว่าในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรจามปา ตั้งแต่
เริ่ มต้นจนสิ ้น สุด อาณาจัก รนั ้น มีร าชวงศ์ที่ป กครองอยู่ 14 ราชวงศ์ มีก ษัต ริย์ ปกครองอยู่ 78
พระองค์12 ดังมีรายพระนามกษัตริย์องค์สําคัญ ดังนี้
พระเจ้าภัทรวรมัน (Bhadravarman) (พ.ศ. 892-912)
พระเจ้ารุทรวรมัน (Rudravarman) (พ.ศ. 1082-1120)
พระเจ้าสัมภูวรมัน (Sambhuvarman) (พ.ศ. 1120-?)
พระเจ้าวิกรานตวรมันที่ 1 (Vikrantavarman I) หรือพระเจ้าประกาศธรรม (Prakasdharma)
(พ.ศ. 1196-?)
พระเจ้าวิกรานตวรมันที่ 2 (Vikrantavarman II) (พ.ศ. 1172-1300)
พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 (Indravarman II) (พ.ศ.1397-1436) มีการย้ายศูนย์กลางอาณาจักร
ไปทางเหนือ สร้างราชธานีแห่งใหม่ คือ “อินทรปุระ” ในแคว้นกว่างนาม
พระเจ้าชยสิงหวรมัน (GiayaSimhavarman) (พ.ศ. 1532-?) เป็น สมัยที่มีการนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ควบคู่ไปกับศาสนาพุทธ13
พระเจ้าหริวรมันที่ 4 (Harivarman IV) (พ.ศ. 1617-1624) ผู้บูรณะเทวสถานที่มิเซิน
(My Son)
พระเจ้าปรเมศวรวรมัน (Paramesvaravarman) เป็นกษัตริย์ พระองค์สุดท้ายที่สร้าง
ศาสนสถานในดินแดนศักดิ์สิทธิ์มิเซิน ในปี พ.ศ. 1777
การล่มสลายของอาณาจักรจามปา
จามปาใช้การปกครองแบบสมาพันธรัฐ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แคว้น ได้แก่ อินทรปุระ
(Indrapura) อมราวดี (Amaravati) วิชัย (Vijaya) เกาธาระ (Kauthara) และปาณฑุรังคะ (Panduranga)
ผู้ปกครองของอาณาจักรจามปาส่งเครื่องราชบรรณาการให้แก่จีนเช่นเดียวกับผู้นําอื่นๆของรัฐในเอเชีย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ อย่า งไรก็ต าม อํา นาจภายในที่ไ ม่เ ข้ม แข็ง ประกอบกับในยุคหลังยังต้องเผชิญ
กับการรุกรานของอาณาจักรภายนอกทั้งอาณาจักรกัมพูชาและไดเวียด (Dai Viet) ทํ า ใ ห้ อ า ณ า จั ก ร
จามปาเข้าสู่ยุคเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
12

นันทพร บันลือสินธุ์, ผู้แปล, การสารวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 3.
13
โชติมา จตุรวงค์, "ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในอาณาจักรจามปา" (เอกสารประกอบ
คํา สอนรายวิ ช า 262 542 ประวั ติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรมเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 2.
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ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 ชาวจามฝ่ายใต้เรืองอํานาจจึงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่วิวะปุระ
(Vivapura) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองปาณฑุรังคะ (Panduranga) ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16
พระเจ้ายานคูปู (Yan kupu) กษัตริย์จามทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองตราเกี้ยว (Tra Kieu) มาอยู่ที่
เมืองโดบาน (Do Ban) ปัจจุบันคือเมืองบิงห์ดิงห์ (Binh Dinh)
ใน พ.ศ. 1450 ราชวงศ์ถัง ของจีนเริ่มหมดอํานาจ เป็นผลให้พวกญวนซึ่งอยู่ทางตอน
เหนือของอาณาจักรจามปาเข้มแข็งและประกาศเอกราชจากจีน จากนั้น สถาปนาอาณาจักรไดโค
เวียด (อันหนําและตังเกี๋ย) ขึ้นใน พ.ศ. 1482 เหตุการณ์ดังกล่าวตรงกับสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่
3 แห่ ง อาณาจั ก รจามปา ทายาทของพระองค์ คื อ พระเจ้า ชั ยอิ น ทรวรมั น ที่ 1 พระองค์ ไ ด้ เจริ ญ
สัมพันธไมตรีกับจักรพรรดิ์ ของราชวงศ์ซ้องพระองค์แ รก สร้า งความไม่พ อใจแก่ก ษัตริย์ไดโคเวียด
เป็นอย่างมาก ใน พ.ศ. 1522 พวกญวนจากไดโคเวียดได้เข้ามารุกรานจามปา เมืองอินทรปุระถูก
ทําลาย กษัตริย์จามต้องลี้ภัยไปอยู่ทางใต้ อาณาจักรจามปาค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยมา แม้จะมีก ารทํา
สงครามโต้กลับไปได้บ้างแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 จามต้องเสีย
เมืองวิชัยให้พวกญวน ทั้งที่ระหว่างนี้จามปาพยายามเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองพระนคร (เขมร) แต่ก็
ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก ต่อมาจามปาต้องสูญเสียแคว้นทางตอนเหนือถึง 3 แคว้น ไปอีกใน พ.ศ. 1604
ในสมัยพระเจ้าหริวรมันที่ 4 จามปามีความเข้มแข็งมากขึ้น และพยายามทํา สัม พันธไมตรีกับ ญวณ
แต่ต้อ งเจอการรุกรานจากเมืองพระนคร ใน พ.ศ. 1688 พระเจ้าสุริยวรมันแห่งเมืองพระนครเข้า
โจมตีจามปาและยึดดินแดนทางตอนเหนือไว้ได้ ต่อมาพระเจ้าชัยหริวรมันที่ 1 ซึ่งปกครองดินแดนทางใต้
ได้แก่ แคว้นปาณฑุรังค์ สามารถตีเมืองวิชัยกลับคืนมาได้ แต่ต้องเผชิญกับปัญหาภายใน โดยเฉพาะ
เรื่องการก่อกบฏ และยังต้องทําสงครามกับอาณาจักรไดโคเวียดที่เข้ามารุกรานบ่อยครั้ง ที่สําคัญในปี
พ.ศ. 2014 สมัยของพระเจ้าหลีแถ่งห์โตน (Le Thanh Tong) ได้นําทัพบุกเข้ามาถึงเมืองวิชัย
(Vijaya) และจับกษัตริย์จามไว้ได้ พระเจ้าหลีแถ่งห์โตน มีนโยบายจะหลอมรวมอาณาจักรจามปาเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของไดโคเวียดจึงให้ ช าวญวนหรือ เวีย ดนามอพยพเข้า ไปอยู่อ าศัย และทํามาหากิน
ร่วมกับชาวจาม จนในที่สุดชาวจามก็กลายมาเป็นหนึ่งในชนกลุ่ม น้อ ย 54 กลุ่ม ของเวีย ดนาม 14
นโยบายดัง กล่า วนอกจากทํา ให้ ช าวจามหลอมรวมเป็น ชาวเวี ยดนามแล้ ว ยั ง ถื อเป็ นการทํ าให้
อาณาจัก รจามปาค่อ ยๆล่ม สลายลงไปในที่สุดด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาณาจักรจามปาจะต้อง
เผชิญกับปัญหาทั้งภายนอกและภายในตลอดยุคสมัย แต่อาณาจักรแห่งนี้ก็ถือ ว่า มีอ ายุย าวนานถึง
1,400 ปี คือมีอายุตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 8-22 และที่สําคัญชนชาติจามนั้น ถือได้ว่าเป็นผู้สร้างสรรค์
ศิล ปวัฒ นธรรมอัน ยิ่ง ใหญ่ ที่สําคัญและงดงามไม่แพ้อาณาจักรอื่นใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลย
ทีเดียว
14

นันทพร บันลื อสินธุ์ , ผู้แปล, การสารวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 3.
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สภาพสังคมและวัฒนธรรมของอาณาจักรจามปา
หลั กฐานที่ จ ะอธิบ ายสภาพสังคมและวัฒ นธรรมในอาณาจักรจามปาได้ล ะเอียดและ
ชัดเจนที่สุด คือบันทึกของชาวจีน ซึ่งระบุไว้ว่า ชาวจามมีผิวคล้ํา เบ้าตาลึก จมูกสั้นและเชิด มีผมหยิก15
เป็นนักเดินเรือที่มีความสามารถ นอกจากทําการประมงออกทะเลแล้วยังทําการเกษตร เนื่องจาก
พื้นดินที่อยู่ตอนในมีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้หนาแน่น การเพาะปลูกที่สําคัญคือข้าว ซึ่งปลูกได้ทั้งใน
บริเวณที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา นอกจากนี้ยังมีพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ อาทิ อ้อย พริกไทย ใบพลู
ยาสูบ กัญชา ปอกระเจา ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่ว งา สาคู คราม ขมิ้น แตงกวา และผลไม้ อาทิ กล้วย
มะพร้าว มะม่วง ขนุน มังคุด ฝรั่ง มะขาม ส้ม มะนาว ทับทิม สับปะรดและลิ้นจี่ นอกจากนี้ยังมีการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และปลูกฝ้ายเพื่อใช้ในการทอผ้า นอกจากกระวานซึ่งถือเป็นของหายากและมีค่า
เทียบเท่าทองคํา ยังมีสินค้าประเภท อบเชย พริกไทย ไม้กฤษณา งาช้าง นอแรด กระดองเต่า มีการ
เก็บพืชบางชนิดเพื่อใช้ทําน้ําหอม อาทิ ไม้จันทน์ กานพลู การบูร ยางสนชนิดที่มีกลิ่นหอม ไม้มะเกลือ
ถือเป็นไม้เนื้อแข็งคุณภาพดี ส่วนไม้ไผ่พบได้ทั่วไป ภูเขาเป็นแหล่งให้แร่ต่างๆ แร่เงินมีมากที่ Thua Thien
และที่ Phu Yen ทองคําพบมากที่ Quang Nam เอกสารจีนระบุว่า ทองคําของจามได้ขึ้นชื่อว่ามี
คุณภาพดีที่สุดถึงกับมีคํากล่าวว่า “ที่นี่เป็นภูเขาแห่งทอง (Mountains of Gold)”16
วัฒนธรรมการแต่งกาย ชาวจามใช้ผ้าฝ้ายพันร่างกายตั้งแต่เอวจรดเท้า ทั้งชายและหญิง
จะมัดผมและเกล้าขึ้น สวมต่างหูกลมขนาดใหญ่ สวมแหวน และเครื่องประดับต่างๆ หากเป็นสามัญ
ชนจะไม่สวมรองเท้า ชนชั้นสูงสวมรองเท้าที่ทําจากหนังสัตว์ ชาวจามอาบน้ําวันละหลายครั้ง และขัดถู
ตัวด้วยการบูรและพืชบางชนิด17เมื่อสังเกตประติมากรรมรูปบุคคลที่ปรากฏอยู่บนผนังของศาสนสถาน
พบว่าชาวจามจะนุ่งผ้าแบบสมพตหรือนุ่งโจงกระเบน โดยปล่อยชายพกยาวลงมา ผ้าที่เหลือจากชาย
พกส่ว นหนึ่ง จะขมวดกลับ เหน็บที่ชายพกจนมีลักษณะเป็นถุง ลักษณะการแต่งกายเช่นนี้พบตั้งแต่
ศิลปะมิเซิน E1 (My Son E1) เรื่อยมาจนถึงศิลปะจามสมัยหลัง 18 เครื่องประดับศีรษะมีหลากหลาย
รูปแบบ แต่จะใช้กับชนชั้นสูงเท่านั้น (ลายเส้นที่ 6-8 )

15

R.C. Majumdar, Champa: History & Culture of an Indian Colonial
Kingdom in the Far East 2nd.-16th Century A.D. (Delhi: Gian Publishing House,
1985), 11.
16
ibid., 8.
17
ibid., 11-12.
18
อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, ศิลปะเวียดและจาม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 63.
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ประเพณีในอาณาจักรจามปา พัฒนามาจากประเพณีในราชสํานักและพิธีกรรมในศาสนา
ฮินดูซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒ นธรรมจากอินเดีย และวัฒ นธรรมในท้อ งถิ่น โดยเฉพาะดนตรีแ ละ
นาฏศิลป์19ด้านงานเขียน ชาวจามนําภาษาสันสกฤตมาใช้เป็นรากฐานการประดิษฐ์ภ าษาจามจนมี
ลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 20 ชาวจีนนามว่า “ม้าตวนหลิน ” ได้บันทึกไว้ว่า ชาวจามมีลักษณะ
คล้ายกับพวกฟูนัน ในรัฐนี้ ถือว่าผู้หญิงมีความสําคัญและได้รับการยกย่องมากกว่าผู้ชาย การแต่งงาน
ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเลือกฝ่ายชาย และหลังแต่งงาน ฝ่ายหญิงจะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ส่วน
ฝ่ายชายหากอยู่คนละหมู่บ้านต้องเข้ามาอยู่ ยังหมู่บ้านของฝ่ายหญิง และเมื่อฝ่ายชายเสียชีวิตจะถูก
ส่งกลับไปทําพิธีที่หมู่บ้านของตนเอง สําหรับการทําพิธีศพนั้น หากเป็นสามัญชนจะฝังศพไว้ในตุ่มหรือ
โอ่ง ถ้าเป็นกษัตริย์หลังสิ้นพระชนม์ได้ 7 วัน จะมีพิธีแห่พระศพไปที่ทะเล เผาพระศพที่เชิงตะกอน
จากนั้นนําอัฐิบรรจุในโกศทองและนําไปลอยทะเล
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นันทพร บันลือสินธุ์, ผู้แปล, การสารวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 8.
20
เรื่องเดียวกัน, 3.
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ลายเส้นที่ 6 ภาพจากประติมากรรม แสดงลักษณะการแต่งกายของชาวจาม (ชาย)
ที่มา: วาดลายเส้นใหม่จาก R.C. Majumdar, Champa: History & Culture of an Indian
Colonial Kingdom in the Far East 2nd.-16th Century A.D. (Delhi: Gian Publishing
House, 1985), no.pag.
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ลายเส้นที่ 7 ภาพจากประติมากรรม แสดงลักษณะการแต่งกายของชาวจาม (หญิง)
ที่มา: วาดลายเส้นใหม่จาก R.C. Majumdar, Champa: History & Culture of an Indian
Colonial Kingdom in the Far East 2nd.-16th Century A.D. (Delhi: Gian Publishing
House, 1985), no.pag.
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ลายเส้นที่ 8 ภาพจากประติมากรรม แสดงลักษณะเครื่องประดับศีรษะของชาวจาม
ที่มา: วาดลายเส้นใหม่จาก R.C. Majumdar, Champa: History & Culture of an Indian
Colonial Kingdom in the Far East 2nd.-16th Century A.D. (Delhi: Gian Publishing
House, 1985), no.pag.
ศาสนาในอาณาจักรจามปา
จากข้อความในจารึกโวคันห์หลักที่ 1 กล่าวถึงราชวงศ์ของพระเจ้าศรีมาร ซึ่งครั้งหนึ่งเคย
ครอบครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่าง “ฟูนัน” จารึกแสดงให้เห็นว่า ผู้สร้างจารึกนี้พยายามเชื่อมโยง
ตนเองกับพระเจ้าศรีมาร ที่สําคัญได้ระบุชัดเจนว่า จามปามีการนับถือศาสนาฮินดูที่สืบทอดมาจาก
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พระเจ้าศรีมารแห่งอาณาจักรฟูนัน จารึกไม่ได้ระบุปีที่สร้างแต่ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 8-921
ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งอาณาจักร ผู้ปกครองของรัฐได้รับเอาระบบสมมติเทพจาก
อินเดียมาปรับใช้ โดยนับถือศาสนาฮินดูซึ่งมีเทพเจ้าหลายองค์ อาทิ พระพรหม พระศิ วะ พระวิษณุ
สถานทีใ่ นอาณาจักรจามปาหลายแห่งจึงมีชื่อเรียกสอดคล้องกับที่อินเดีย อาทิ เมืองอมราวดี อินทรปุระ
วิชัยและสิงหปุระ นอกจากนี้การเรียกขานพระนามของกษัตริย์จามก็ส อดคล้อ งกับ ที่อินเดียด้ว ย 22
อย่างไรก็ตาม ในบรรดาเทพเจ้าของศาสนาฮินดูทั้งหมด ถือว่ามีการนับถือพระศิวะมากที่สุด รวมทั้งมี
การสร้าง “ศิวะลึงค์” ที่ได้รับการยกย่องว่า “ไม่มีที่ใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีรูปปั้นศิวะลึงค์ที่
สวยงามและขนาดใหญ่ มากเท่าในอาณาจักรจามปา”23อีกทั้งยังมีปริมาณมากที่สุดอีกด้วย ในสมัย
พระเจ้าวิกรานตวรมันที่ 1 (Vikrantavarman I) หรือพระเจ้าประกาศธรรม (Prakasdharma) นอกจาก
มีการบูชาพระศิวะในอาณาจักรจามปาแล้วยังมีการบูชาพระวิษณุ อย่างไรก็ตาม ยุคสมัยที่ถือว่าสําคัญ
และมีความโดดเด่นมากที่สุดของอาณาจักรจามปา คือสมัยที่จามปานับถือศาสนาพุทธมหายาน ซึ่งอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 ในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 (Indravarman II) มีการสร้างโบราณ
สถานที่ดงเดือง (Dong Duong) ซึ่งอยู่ในแคว้นอินทรปุระ (Indrapura) ให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
แบบมหายานที่สํา คัญ ที่สุด ของอาณาจักรจามปา มีก ารสร้า งวัด ในพุท ธศาสนาที่ใหญ่ที่สุด ชื่อว่า
วัดลักษมีนทรโลเกศวร (Laksmindra Lokesvara) นักวิชาการส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่า การนับถือ
ศาสนาพุทธมหายานของจามปา น่าจะได้รับอิทธิพลผ่านทางราชวงศ์ไศเลนทร์ของศรีวิชัยจากชวาภาค
กลาง แต่บางส่วนเชื่อว่าได้รับอิทธพลมาจากจีน โดยเฉพาะพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน เนื่องจากในยุคนี้ศิลปะ
ต่างๆโดยเฉพาะประติมากรรมจะมีศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานด้วย อาทิ พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระ
บาทและประติม ากรรมรูป ทวารบาล ในอาณาจัก รจามปา ยุค นี ้ม ีก ารบูช าพระลัก ษมีน ทร
โลเกศวร (Laksmindra Lokesvara) พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (Avalokitesvara Bodhisattva)
พระลักษมีนทรภูมิศวร (Laksmindrabhumishvara) แสดงถึงชื่อที่มีอิทธิพลของฮินดู ลักษมี -พระ
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R.C. Majumdar, Champa: History & Culture of an Indian Colonial
Kingdom in the Far East 2nd.-16th Century A.D. (Delhi: Gian Publishing House,
1985), 21.
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นัน ทพร บัน ลือ สิน ธุ์, ผู้แปล, การสารวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 3.
23
เรื่องเดียวกัน, 8.
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อินทร์ (Laksmi-Indra) ผสมกับพุทธศาสนามหายาน โลกิเตศวร (Lokesvara) และที่สําคัญยังคงรวม
พระนามของกษัตริย์เข้าไว้ในชื่อเทพเจ้าด้วย24
ต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 ศาสนาพุทธในอาณาจักรจามปาค่อยๆเสื่ อมลง
กษัตริย์จามทรงหันกลับมานับถือศาสนาฮินดูลัทธิไศวะนิกายอีกครั้ง นอกจากมีการบูรณะศาสนสถาน
เดิมแล้ว ยังมีการสร้างอาคารใหม่ๆ ผลงานที่สวยงามที่สุดในยุคนี้ คือ ปราสาทมิเซิน A1 (My Son
A1) นอกจากนี้ยังมีการบูชาเทพประจําทิศ อันได้แก่ พระพรหมา ประจําทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระยม
หรือเทพแห่งความตาย ประจําทิศใต้ พระอัคนีหรือเทพแห่งไฟ ประจําทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระอีศา
นะหรือพระศิวะ ประจําทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าวกุเวร เทพแห่งทรัพย์และโชคลาภ ประจําทิศ
เหนือ และพระวายุ เทพแห่งลม ประจําทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
สําหรับศิลปะและสถาปัตยกรรมนั้น อาณาจักรจามปามีกลุ่มชน 2 กลุ่มคือ ตระกูลนาริ
เกลวงศ์ เป็นของชนเผ่าดัว (Dua) อยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักร มีเมืองอมราวดีเป็นเมืองหลวง นับ
ถือเทวกษัตริย์ศรีษาณภัทเรศวร (Srisanabhadresvara) มีดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่มิเซิน (My Son) อีก
กลุ่ มคือตระกูล กระมุก วงศ์ เป็น ของชนเผ่า เกา (Cau) อยู่ท างตอนใต้ข องอาณาจัก ร มีเ มือ ง
เกาธาระ (Kauthara) เป็นเมืองหลวง นับถือพระนางผกาวดีหรือเจ้าแม่โปนคร (Po Nagara) แห่ง
เมืองโปนคร (Po Nagar) เมื่อเปรียบเทียบเมืองมิเซินกับโปนครแล้ว จะถือว่าเมืองมิเซินเป็นดินแดนที่
ศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งใหญ่และมีความสําคัญมากกว่า 25 มีกลุ่มโบราณสถานสําคัญจํานวนมาก (แผนที่ที่ 14) ที่
ต่อมาจะส่งอิทธิพลถึงบริเวณภาคใต้ของไทยด้วย (จะกล่าวในรายละเอียดต่อไปข้างหน้า)
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โชติมา จตุรวงค์, “ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในอาณาจักรจามปา” (เอกสาร
ประกอบคําสอนรายวิชา 262 542 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 5.
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(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 10.

99

แผนที่ที่ 14 กลุ่มโบราณสถานที่สําคัญในอาณาจักรจามปา
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอิน เดีย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี: มิวเซียมเพรส, 2558), 323.
เมืองมิเซิน (My Son) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองดานัง (Da Nang) ความพิเศษ
ของมิเซิน (My Son) คือตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างหุบเขาที่มีความกว้างประมาณ 2 กิโลเมตร มีน้ําพุ
ธรรมชาติไหลลึกตัดผ่านไปทางเหนือ พื้นที่ดังกล่าวมี ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ ช่ ว ยอํา พรางข้ า ศึ ก ไม่ ใ ห้ เ ข้ า
มาโจมตี26 กษัตริย์จามจึงทรงเลือกบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางเมืองที่สําคัญทั้งทางการเมืองและการก่อสร้าง
ศาสนสถาน ผู้มีบ ทบาทสํา คัญ อย่า งยิ่งในการสร้างสถาปัต ยกรรมที่มิเ ซิน คือ พระเจ้าภัทรวรมัน
26

เรื่องเดียวกัน.
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(Bhadravarman) ครองราชย์ในระหว่างปี พ.ศ. 892-912 มีการพบจารึกที่บรรยายถึงการสถาปนา
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มิเซิน (My Son) แด่องค์เทวะภัทเรศวรด้วย ความว่า
“..........พระเจ้าแผ่นดินขอถวายแด่องค์เทวะภัทเรศวรด้วยดินแดนผืนหนึ่งที่ทางทิศ
ตะวันออกจรดภูเขาสุลหะ (Sulaha) ทางทิศใต้จรดภูเขามหาบรรพต (Mahaparvata) ทางทิศ
ตะวันตกจรดภูเขากุสละ (Kusala) ทางทิศเหนือจรดเทือกเขาอื่น ตลอดรวมทั้ง ไร่น าและพื้น ที่
อยู่อาศัยของประชาชนในดินแดนแห่งนี้ ผลผลิตจากดินแดนแห่งนี้ทั้งหมดถวายแด่องค์เทวะภัทเรศวร
ตราบกาลนาน...........”27

จะเห็นว่าพระนามของของเทพเจ้าที่ตั้งขึ้น มีความสอดคล้องกับพระนามของกษัตริย์
ลัก ษณะดังกล่า วได้สืบ ทอดมายัง สมัยของกษัตริย์พระองค์ต่อ ๆมาด้ว ย อาทิ พระเจ้าสัมภูว รมัน
(Sambhuvarman) ได้เปลี่ยนพระนามของเทพเจ้าจาก “เทวะภัทเรศวร” เป็น “สัมภูภัทเรศวร”
และยัง มีป ระเพณีที่ก ษัต ริย์พ ระองค์ใ หม่เ มื่อ ขึ้น ครองราชย์ จะทรงสร้างเทวสถานแห่งใหม่ที่มิเซิน
(My Son) เป็นเทวสถานประจํารัชกาล ส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้มีโบราณสถานจํานวนมากและกลายมา
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสําคัญยิ่งของอาณาจักรจามปาในเวลาต่อมา
จากการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศเวียดนาม พบจารึกในพื้นที่ที่เคยอยู่ในอาณาจักร
จามปามากถึง 130 หลัก โดยพบว่าเป็นจารึกในศาสนาฮินดูที่เกี่ยวข้องกับพระศิวะและเทพเจ้าที่
เกี่ยวเนื่อง 92 หลัก จารึกเกี่ยวกับพระวิษณุ 3 หลัก จารึกที่เกี่ยวข้องกับพระศิวะร่วมกับพระวิษณุ 3
หลัก จารึกที่เกี่ยวข้องกับพระพรหม 5 หลัก และจารึกที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนาพุทธ 7 หลัก ส่วนที่เหลือ
เป็นจารึกอื่นๆ 28 จารึกดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง การนับถือพระศิวะของอาณาจักรจามปาที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะจารึ ก หลั ก ที่ 31 ระบุ ถึ ง ตํา นานการก่อตั้งอาณาจักรจามปาว่า
พระศิวะได้ส่ง Uroja มายังโลกมนุษย์เพื่อสร้างอาณาจักรจามปาขึ้น และได้ประธานศิวลึงค์องค์แรก
เพื่อปกป้องคุ้มครองเมือง29 พระศิวะจึงเป็นเทพที่มีความสําคัญสูงสุดในอาณาจักรจามปา นอกจากนี้
หากศึกษาหลักฐานด้านจารึกแล้ว จะพบว่าพระนามหรือชื่อที่ใช้เรียกแทนองค์พระศิวะซึ่งมีอยู่เป็น
จํานวนมากนั้น สามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้30

27

เรื่องเดียวกัน, 10-12.
28
R.C. Majumdar, Champa: History & Culture of an Indian Colonial
Kingdom in the Far East 2nd.-16th Century A.D. (Delhi: Gian Publishing House,
1985), 170.
29
ibid.
30
ibid., 170-176.
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1. ชื่อที่ แสดงถึงตําแหน่งสู งสุด อาทิ พระเจ้า (God) มเหศวร (Mahesvara) มหาเทวา
(Mahadeva) มหาเทเวศวร (Mahadevesvara) เทวเทวา (Devadeva) ปรเมศวร (Paramesvara)
2. ชื่อที่แสดงถึงอํานาจและความยิ่งใหญ่ อาทิ อิศาน (Isana) อิศานเทวา (Isanadeva)
3. ชื่อที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กับเทพเจ้า อาทิ สัมภู (Sambhu)
ศิขระ, ศิงขร (Sankara)
4. ชื่อที่แสดงถึงอํานาจแห่งการทําลายล้าง ความน่ากลัว น่าเกรงขามซึ่งถือเป็นลักษณะ
อย่างหนึ่งของเทพเจ้า อาทิ ภีมะ (Bhima) รุทร (Rudra) มหารุทรเทวา (Maharudradeva)
5. ชื่อที่สื บ เนื่ องมาจากตํานานศักดิ์สิ ทธิ์ห รื อสํา คั ญ อาทิ Suli, Bhava, Pasupati,
Vamesvara, Bhum, Indralokesvara
6. ชื่อที่เกี่ยวข้องกับศิวลึงค์ อาทิ Devalingesvara, Mahalingadeva, Sivalingesvara,
Sivalinggadeva, Mahasivalingesvara
ชื่อที่พบในจารึกเหล่านี้ นอกจากแสดงถึงความเคารพต่อพระศิวะอย่างสูงที่สุดแล้วยัง
แสดงถึงความพยายามของกษัตริย์ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพระศิวะ ด้วยการตั้ง
พระนามให้สอดคล้องกันเพื่อแสดงว่าตนเป็นหนึ่งเดียวกับพระศิวะนั่นเอง โดยทั่วไป พระศิวะถูกแสดง
ด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นทั้งรูปเคารพแบบบุคคล และรูปเคารพแบบศิวลึงค์ ในอาณาจักรจามปา พบว่า
ลั ทธิการบู ช าพระศิว ะจะนิ ย มทํา รู ปเคารพเป็นรูปศิว ลึ ง ค์ มากกว่าประติมากรรมรูปบุคคล ที่สําคัญ
ลักษณะดังกล่าวมีมากกว่าที่ อื่นใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งมากกว่าที่พบในอินเดียด้วย จน
สามารถที่จะกล่าวได้ว่า จามปาเป็นชาติที่สร้างศิวลึงค์ไว้มากที่สุดและงดงามที่สุด 31 ระยะแรกการทํา
ศิวลึงค์ของจามเห็นได้ชัดว่าใช้ศิลปะแบบมถุรา32 ลักษณะที่โดดเด่นของศิวะลึงค์ในอาณาจักรจามปา
คือการแกะสลักส่วนบนเป็นรูปหน้าพระศิวะ ศิวลึงค์ที่ มีรูปหน้านี้เรียกว่า “มุขลึงค์” M. Finot ตั้งข้อ
สันนิษฐานไว้ว่า รูปหน้าที่ป รากฏนั้นเป็นพระพักตร์ของกษัตริย์ผู้ส ร้าง ผู้เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระศิวะ สอดคล้องกับจารึกหลักที่ 39 ที่ระบุว่า มีความพยายามที่จะทําให้ใบหน้าที่สลักอยู่บนมุข
ลึงค์นั้นมีความคล้ายคลึงกับกษัตริย์ผู้สร้างให้มากที่สุด33อย่างไรก็ตาม ประติมากรรมพระศิวะที่ทําใน

31

ibid., 177.
32
Andrew Hardy, Mauro Cucarzi and PatriziaZolese, ed, Champa and the
Archaeology of Mỹ Sơn (Vietnam) (Singapore: NUS Press, 2009), 131.
33
R.C. Majumdar, Champa: History & Culture of an Indian Colonial
Kingdom in the Far East 2nd.-16th Century A.D. (Delhi: Gian Publishing House,
1985), 177.
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ลักษณะเป็นรูปปั้นหรือภาพบุคคลก็พบว่ามีอยู่เป็นจํานวนมากและมีความงดงามมากด้วยเช่นกัน อีก
ทั้งยังสร้างสรรค์ให้ออกมามีหลากหลายรูปแบบ สามารถแยกประเภทได้ ดังนี้34
1. ประติมากรรมพระศิว ะ 2 กร ประทับ ยืน พบว่า ประติม ากรรมที่พบในมิเซิน (My
Son) จะมีการตกแต่ง และประดับ ประดาน้อ ยกว่า ที่พ บในตราเกี้ ย ว (Tra Kieu) นอกจากนี้ยัง
พบประติมากรรมพระศิวะ 2 กร ประทับนั่ง ลักษณะท่านั่งคล้ายการนั่งแบบขัดสมาธิ
2. ประติมากรรมพระศิวะมากกว่า 2 กร ประทับยืน มีตั้งแต่ 6 กร 24 กร และ 28 กร
โดยมากพระกรจะถือสิ่งมงคลและอาวุธ เช่น ดอกบัว ตรีศูร (Trisula) และอาวุธอื่นๆ
3. ประติมากรรมพระศิวะนาฏราช หรือพระศิวะปางร่ายรํา
4. ประติมากรรมพระศิวะประทับนั่ง พระกรหนึ่งทรงถือลูกประคํา พระกรอื่นๆทรงถือ
อาวุธ
5. ประติมากรรมพระศิวะที่สร้างให้มีลักษณะพิเศษ เช่น เป็นรูปปั้นทวารบาล
ศาสนาพุทธในอาณาจักรจามปา
ศาสนาพุทธมีบทบาทสําคัญอยู่ในอาณาจักรจามปาสมัยดงเดือง (พุทธศตวรรษที่ 14-15)
จากการศึกษาพบว่า ก่อนหน้านี้มีผู้นับถือศานาพุทธอยู่บ้าง แต่ไม่มากนักและไม่ได้นับถือกันในราช
สํานักหรือชนชั้นสูง หลักฐานสําคัญที่ใช้อ้างอิงและศึกษาลักษณะการนับถือศาสนาในอาณาจักรจามปา
คือ จารึก ซึ่งพบว่าจารึกที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมีการเรียกพระนามของพระพุทธเจ้าในหลากหลาย
ชื่อ อาทิ Jina, Lokanatha, Lokes'vara, Sugata, Damares'vara, Svabhayada, Abhayada,
Sakyamuni, Amitabha, Vajrapani, Vairocana, Pramuditalokes'vara จารึกดงเดืองหลักที่ 31
ได้กล่าวถึงกษัตริย์พระนาม ศรีชยอินทรวรมัน (Sri Jaya Indravarman) หรือที่รู้จักกันในพระนาม
ลักษมินทร (Laksmindra) ผู้สร้างประติมากรรม Lokes'vara ใน พ.ศ. 1418 และทรงตั้งพระนามให้
ประติม ากรรมนี้ มีค วามสอดคล้ อ งกับพระนามของพระองค์ว่า “Laksmindra-Lokes'vara” แสดง
ให้เห็นถึงประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในราชสํานักและเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งจามปานับถือ
ศาสนาฮิน ดู นั่น คือ การรวมพระนามของเทพกับ กษัตริย์เข้าด้วยกัน นอกจากนี้พระองค์ยังได้สร้าง
ศาสนสถานและกุฏิถวายพระสงฆ์จํานวนมาก จารึกหลักที่ 26 ระบุการจารึกคาถา “เย ธัมมาฯ” จารึก
หลักที่ 43 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1454 ระบุถึงผู้มีตําแหน่งสูงในอาณาจักรจามปาจะนิยมสร้างวัดเพื่อเป็น
ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ยุคนี้จึงถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
มีการนับถือเทพเจ้าและเทพีหลายองค์เช่นเดียวกับที่พบในชวา นอกจากนี้พบว่ามีการสร้างพุทธสถาน
ในบริเวณเดียวกับที่มีศาสนสถานฮิน ดูตั้ง อยู่ แ ต่ เ ดิม ด้ว ย และศาสนสถานบางแห่ ง ที่เ ป็น ของพุท ธ
34

ibid., 176-181.
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ก็ยั งมีการประดิษฐานเทวรู ปพระศิว ะไว้ภายใน 35 ลั กษณะดังกล่าวมานี้ นอกจากแสดงถึงการนํา
วั ฒ นธรรมที่ ใ ช้ ใ นการนั บ ถื อ ศาสนาฮิ น ดู ม าปรั บ ใช้ กั บ การนับถือศาสนาพุทธแบบมหายานแล้ว
ยังแสดงออกซึ่งการอุปถัมภ์ของทั้งสองศาสนาคือพุทธและฮินดูของกษัตริย์จาม ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
คือ ในยุคสมัยเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวได้ไปปรากฏที่ชวาภาคกลาง โดยเฉพาะในสมัยที่ราชวงศ์ไศ
เลนทร์มีอํานาจปกครองอาณาจักรศรีวิชัยด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ถ้ํา เป็น ศาสนสถานในพระพุท ธศาสนา จากการสํา รวจทาง
โบราณคดี ภายในถ้ําแบบมหายานที่ Phong Nha ในจังหวัดกว่างบิงห์ (Quang Binh) พบพระพิมพ์
(terracotta seals) จํานวนมาก เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องรางและของศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระพิมพ์นี้มี
ทั้งรู ป พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและรูปเทพีที่สั นนิษฐานว่า น่า จะเป็น พระนางตารา และหากมา
พิจารณาที่เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีของไทย ในยุคสมัยเดียวกัน พบว่ามีการสร้างวัดถ้ําแบบ
พุทธศาสนามหายาน ได้แก่ วัดถ้ําคูหา อําเภอกาญจนดิษฐ์ มีประติมากรรมในพุทธศาสนาทําด้วยดิน
เหนียวปั้นประดับตามผนังถ้ํา รวมทั้งพบพระพิมพ์ด้วยเช่นกัน (จะกล่าวรายละเอียดถึงเรื่องนี้ในบท
ถัดไป)
ศิลปะและสถาปัตยกรรม
ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมได้รับอิท ธิพ ลส่วนใหญ่มาจากศิลปะฮินดู แต่บางยุค
สมัยก็มีศิลปะจีนและศิลปะจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาปะปน ชาวจามมักจะสร้างปราสาทไว้บนยอด
เขา ทั้งนี้ เพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์ สง่างาม น่าเกรงขาม และเห็นได้เด่นชัดจากบริเวณรายรอบ 36 ความพิเศษ
ของสถาปัตยกรรมจามคือ ใช้อิฐเป็นวัสดุในการก่อสร้างหลักหรือเป็นวัสดุ ก่อมาตลอดทุกยุคทุกสมัย
ต่างจากที่เขมรและชวา ที่ในบางยุคสมัยมีการใช้หินเป็นวัสดุก่อด้วย เหตุผลที่จามใช้แต่เพียงอิฐเป็น
วัสดุก่อนั้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงของนักวิชาการตลอดมา Trắn Kỳ Phuong37 นักวิชาการชาวเวียดนาม
ได้ให้เหตุผลในเรื่องนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า เขมรและชวาซึ่งใช้หินในการก่อสร้างอาคารเป็นส่วนใหญ่
นั้น เป็น อาณาจั กรของสังคมเกษตรกรรมที่มีแรงงานจากคนในพื้นที่จํานวนมาก จึงง่ายต่อการที่
ผู้ปกครองรัฐจะเกณฑ์แรงงานมาใช้เป็นระยะเวลานานๆ ในขณะที่จามปาเป็นสังคมที่ประชากรส่วน
35

ibid., 208-213.
นันทพร บันลือสินธุ์ , ผู้แปล, การสารวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 8.
37
Trắn Kỳ Phuong, "The Architecture of the Temple-Towers of Ancient
Champa (Central Vietnam)," in Champa and the Archaeology of Mỹ Sơn
(Vietnam), Andrew Hardy, Mauro Cucarzi and Patrizia Zolese, ed, (Singapore: NUS
Press, 2009), 172-173.
36
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ใหญ่ มักออกเดิน เรือ ค้าขายทางทะเลเป็นหลั ก เรียกได้ว่าใช้ชีวิตในน้ํามากกว่าบนฝั่ง การเกณฑ์
แรงงานมาใช้สร้างปราสาทในระยะเวลานานๆจึง กระทําได้ยากกว่า การก่อสร้างปราสาทอิฐจึงเหมาะ
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของจามปา อย่างไรก็ตาม แม้ชาวจามจะก่อสร้างอาคารด้วยอิฐแต่พบว่า
ลักษณะของปราสาทจามนั้น มีความงดงามและยิ่งใหญ่ ไม่แพ้ชาติใดๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะกลุ่มปราสาท Duong Long ซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานฮินดูที่มีความสูงมากที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คือมีความสูงถึง 42 เมตร38
การเลือกทาเลที่ตั้งในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมของอาณาจักรจามปา
ชั ย ภู มิ ห รื อ ทํ า เลที่ ตั้ ง ในการก่ อ สร้ า งสถาปั ต ยกรรมนั้ น ถื อ ว่ า มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง
โดยมากมักเลือกชัยภูมิที่เข้าตําราว่าเป็นมงคล หรือมีชัยชนะเหนือข้าศึกศัตรู ชัยภูมิดังกล่าวจะสัมพันธ์
กับปัจจัยทางธรรมชาติและสภาพภูมิประเทศ “Brhat Samhita” เป็นคัมภีร์ในศาสนาฮินดูที่ระบุว่าเทพ
เจ้าจะสถิตอยู่ตามป่าที่อุดมสมบูรณ์ใกล้แม่น้ํา ภูเขา น้ําพุธ รรมชาติ หรือในเมืองที่มีส วนอันรื่นรมย์
ยอดสูงสุดของภูเขามักถูกเลือกเป็นอันดับแรกเพราะถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างสูงที่สุด เนื่องจากเชื่อ
ว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าหรือพระศิวะ อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่อื่นๆที่ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญและส่งผล
ต่อการเลือกทําเลที่ตั้งในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมของอาณาจักรจามปา ดังนี้39
1. ที่ตั้งที่อยู่ใกล้หุบเขา อาทิ เทวสถานที่มิเซิน (My Son)
2. ที่ราบลุ่ม อาทิ เทวสถานที่ดงเดือง (Dong Duong)
3. ที่ราบลุ่มที่อยู่ใกล้แม่น้ํา อาทิ Bang An, Khuong My, Binh Lam และ Thu Thien
4. หุบเขาใกล้ปากแม่น้ําหรือทางออกทะเล อาทิ Pô Nagar NhaTrang, PhúHai และ
Linh Thai
5. บนเขาที่อยู่ข้างแม่น้ํา อาทิ Banh It, Thap Bac และ Tháp Nhan
6. บนเขาที่ตั้งอยู่กลางที่ราบ อาทิ Thôc Lôc, Po Klaung Garai และ Pô Ramé
7. บนสันเขา เช่นที่ Pô Dam, Pô Tắm
8. ริมชายฝั่งทะเล อาทิ My Khanh
9. บนยอดเขา อาทิ Hon Chuong และ Hon Ba
10. ในถ้ํา อาทิ Dông Phong Nha ในจังหวัด Quang Binh และ Dông Tang Chon
ในเมือง Da nang
นอกจากนี้ บริเวณที่อยู่ใกล้แ หล่ ง น้ํา ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต ามธรรมชาติ ที่ ส ามารถ นํา น้ํา มาใช้
ประกอบพิธีกรรมได้โดยสะดวกก็มักถูกนํามาพิจารณาเสมอ การไหลของน้ําเป็นสัญลักษณ์ของ Ganga
38
39

ibid., 174.
ibid., 174-176.
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หรือ Mahanadi เทพีองค์สําคัญในศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นชายาของพระศิวะ นอกจากนี้พื้นที่ที่เคยได้รับ
ชัยชนะในการรบก็ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมต่อการเป็นที่ตั้งของศาสนสถานด้วย ทั้งนี้ การ
เลือกสถานที่ใดๆ ในการก่อ สร้างสถาปัตยกรรมนั้น สภาพภูมิศาสตร์จ ะต้องสอดคล้อ งกับตํานาน
ท้องถิ่นและความเชื่อในศาสนาฮินดู มีพิธีกรรมในการติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้าเพื่อสอบถามถึงความ
เหมาะสมในการหาที่ตั้ง รวมทั้งความเชื่อ ที่ว่า เทพเจ้า ได้ม าเข้า ฝัน บุ ค คลสํา คัญ ที่มีตํา แหน่ง สูง ใน
อาณาจักรก็จะต้องถูกนํามาพิจารณา ปัจจุบันบริเวณปากแม่น้ํารวมทั้งพื้นที่ที่มีแม่น้ําสายสําคัญๆไหล
ผ่านเวียดนามตอนกลาง อาทิ Quang Tri และ Quang Nam ยังคงมีบทบาทสําคัญต่อความเชื่อ วิถี
ชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวเวียดนาม40
ในส่วนของสถาปัตยกรรมนั้น จากการศึกษาพบว่า ผัง อาคารของจามมักประกอบด้วย
อาคารสําคัญต่างๆ ดังนี้ (ลายเส้นที่ 9)

40

ibid., 175.
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ลายเส้นที่ 9 แสดงผังอาคารของจาม
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก โชติมา จตุรวงค์, “ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในอาณาจักร
จามปา.” (เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 262 542 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 2.
1. กะลาน (Kalan) เป็นอาคารประธานที่ตั้งอยู่ตรงกลาง ถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
มากที่สุด ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพสําคัญ อาทิ ศิวลึงค์ เทวรูป เป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุซึ่ง
เป็นศูนย์กลางจักรวาล โดยปกติจะหันหน้าอาคารไปทางตะวันออก ยกเว้นอาคารมิเซิน E1 (My Son
E1) และอาคารมิเซิน F1 (My Son F1) ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าต้องการให้หัน
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หน้าไปทางภูเขาหรือเป็นการสร้างเพื่อบูชาบรรพบุรุษ เสาติดผนังและซุ้มของปราสาท “กะลาน” ยัง
ถูกนํามาใช้ในการบ่งบอกวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมในอาณาจักรจามปา
โดยจะใช้การ
วิเคราะห์ถึง จํานวนเสา การเซาะร่องเสา และตําแหน่งของลวดลายประดับบนเสา41
โดยทั่วไป อาคาร “กาลาน” แบ่งองค์ประกอบได้เป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนมีความหมาย
ที่อ้างอิงกับคติความเชื่อ ในเรื่องโลก และสวรรค์ ดังนี้ (ลายเส้นที่ 10)

ลายเส้นที่ 10 แสดงการแบ่งอาคารออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน ส่วนเรือนธาตุและส่วนยอด
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 190.
1.1 ชั้นฐาน (Base) หมายถึง ชั้นภูรโลก (Bhurloka) เป็นสัญลักษณ์ของโลกมนุษย์
1.2 ชั้นเรือนธาตุ (Body) หมายถึ ง ชั้ น ที่ เ ป็ น โลกแห่ ง วิ ญ ญาณ (Bhurvaloka)
ภายในศาสนสถานเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ ถือเป็นดินแดนแห่งความบริสุทธิ์ เป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ที่
41

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, ศิลปะเวียดและจาม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 58.

108
สามารถติดต่อกับเทพเจ้า ได้ รวมทั้ง เป็น ชั้น ของนัก บวชและนางอัปสร ภายนอกอาคารแกะสลัก
ลวดลายต่างๆ
1.3 ส่วนยอด (Top or Roof) หมายถึง ชั้นที่เป็นสวรรค์ (Swarloka) เป็นที่รวมของ
เหล่าเทพเจ้า ลักษณะของปราสาทจามจะทําหลังคาส่วนยอดเป็น 3 ชั้น ลดหลั่นกันขึ้นไป รับส่วนยอด
ที่มีลักษณะเป็นยอดแหลมทําด้วยหินทราย ตกแต่งด้วยลายกลีบบัว42
2. โคปุระ (Gopura) ซุ้มประตูทางเข้า อยู่ทางด้านหน้าของอาคารประธาน โดยทําประตู
หันหน้าเชื่อมต่อกัน 2 ด้าน คือด้านทิศตะวันออกและตะวันตก
3. มัณฑปาหรือมณฑป (Mandapa) อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้ง อยู่ด้านหน้า เชื่อม
ยาวถึงประตู บางแห่งอยู่นอกกําแพง
4. โกศคฤหะ (Kosagraha) หรือห้องพระคลัง เป็นอาคารมี 1-2 ห้อง อยู่ถัดจากอาคาร
ประธาน พบว่าประตูด้านที่หันไปทางทิศเหนือจะใช้เป็นอาคารสําหรับเก็บผ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีสวดที่
เรียกว่า พิธีโกศคฤหะ43 รวมทั้งเก็บของมีค่า เช่น เงินและทองเพื่อใช้ตกแต่งศิวลึงค์
5. โพศ (Posha) อาคารขนาดเล็ก สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานแผ่นจารึกการสร้างกาลาน
นอกจากนี้ บางครั้งยังมีการสร้างอาคารบริวาร รายรอบอาคาร “กะลาน” เพื่อบูชาเทพ
แห่งทิศ (Dikapalakas) รวมทั้งบูชาเทพหรือเทวดานพเคราะห์ (Grahas) อีกด้วย
การแบ่งยุคสมัยทางศิลปะของอาณาจักรจามปา
ความพยายามที่จะทําการแบ่งยุคสมัยทางศิลปะของอาณาจักรจามปานั้น เกิดขึ้นตั้งแต่
ชาวตะวั น ตกเข้า มาสํ ารวจและศึก ษาแหล่ ง โบราณสถานในอาณาจักรจามปา หลั งจากที่กองทั พ
ฝรั่งเศสค้นพบแหล่งโบราณสถานมิเซิน (My Son) ณ จังหวัดกว่างนาม (Quang Nam) โดยบังเอิญใน
ปี พ.ศ. 2428 เริ่มตั้งแต่ C. Paris จากประเทศฝรั่งเศส จากนั้นก็มี หลุยส์ ฟิโนต์ (L. Finot) ลูเนต์ เดอ ลา
ชงกิแยร์ (L. de Lajonquière) ซึ่งเป็น กลุ่มนักประวัติศาสตร์ช าวฝรั่งเศสที่เข้า มาศึกษาเรื่อง
จารึก ในปี พ.ศ. 2444 อองรี ปามองติเยร์ (Henri Parmentier) สถาปนิกชาวฝรั่งเศส ได้เข้ามาศึกษา
ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม มีการจัดกลุ่มอาคารที่ ส ร้า งขึ้น ในศาสนาฮิน ดูแ ละพุท ธโดยใช้ก าร
อ้างอิงกับข้อมูลทางโบราณคดี นอกจากนี้ยังได้ตั้งชื่อกลุ่มโบราณสถานโดยอ้างอิงกับตําแหน่งที่ตั้งและ
ลักษณะการวางผัง ทั้งนี้ได้ใช้อักษรลาตินในการตั้งชื่อ ดังมีรายละเอียด44 ดังนี้ (แผนที่ที่ 14)

42

นันทพร บันลือสินธุ์, ผู้แปล, การสารวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 23.
43
เรื่องเดียวกัน, 22.
44
เรื่องเดียวกัน, 18.
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โบราณสถานกลุ่ม A และ A'
โบราณสถานกลุ่ม B, C, D
โบราณสถานกลุ่ม E, F
โบราณสถานกลุ่ม H
โบราณสถานกลุ่ม E, F
โบราณสถานกลุ่ม L, M และ N

มีจํานวนทั้งสิ้น 17 หลัง
มีจํานวนทั้งสิ้น 27 หลัง
มีจํานวนทั้งสิ้น 5 หลัง
มีจํานวนทั้งสิ้น 4 หลัง
มีจํานวนทั้งสิ้น 4 หลัง และ
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แผนที่ที่ 15 แสดงตําแหน่งที่ตั้งของกลุ่มโบราณสถาน
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Emmanuel Guillon, Cham Art: Treasures from the
Danang Museum, Vietnam (Bangkok: River Books, 2001), 43.
อย่างไรก็ตาม การตั้งชื่อในครั้งนี้ใช้เพื่อความสะดวกในการจําแนกอาคารเพื่อการศึกษา
และสํารวจเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับยุคสมัย อายุโ บราณสถานหรือรูปแบบทางศิล ปะแต่ ประการใด
ต่อมา ศาสตราจารย์ฟิลิปป์ สแตร์น (Philippe Stern) ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและศาสตราจารย์
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ชอง บวสเซอลีเย่ (Jean Boisselier) ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมทําการศึกษาศิลปะจามโดย
ละเอียดและได้พยายามแบ่งศิลปะจามออกเป็น 6 สมัย คือ ศิลปะมิเซิน E1 (My Son E1) ศิลปะฮัว
ลาย (Hoa Lai) ศิลปะดงเดือง (Dong Duong) ศิลปะมิเซิน A1 (My Son A1) ศิลปะบิงห์ดิงห์ (Binh
Dinh) หรือถาปมาม (Thap Mam) และศิลปะโปกลวงการาย (Po Klaung Garai) หรือศิลปะจาม
สมัยหลัง ชื่อเรียกรูปแบบศิลปะเหล่านี้เป็นภาษาเวียดนาม ไม่ใช่ภาษาจามที่มีรากฐานมาจากภาษา
สันสกฤต ศิลปะที่ถือว่า งดงามที่สุด ของจามปา คือ ศิล ปะในยุค มิเ ซิน E1 และมิเ ซิน A145 แม้
ต่อ มาจะมีนัก ประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ชื่อ Shige - eda Yutaka ได้พยายามแบ่งยุคสมัยทางศิลปะ
โดยใช้ลักษณะผังพื้นและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจามปามาใช้ในการจําแนก โดยแบ่งยุคสมัยทางศิลปะ
ได้เป็น 6 กลุ่ม คือ ศิลปะมิเซิน (My Son) ศิลปะกว่างนาม (Quang Nam) ศิลปะบิงห์ดิงห์ (Binh
Dinh) ศิลปะโปนาการ์นาตรัง (Po Nagar NhaTrang) ศิลปะภูฮาย (Phu Hai) และศิลปะยุคสุดท้าย46
แต่ พบว่าไม่ได้รั บ ความนิ ย มเท่ากับการแบ่ง ด้ว ยรูป แบบเดิม ในที่นี้จึงจะอธิบายรายละเอียดของ
รูปแบบศิล ปะจามโดยอ้างอิงกับการแบ่งของ ศาสตราจารย์ ฟิลิปป์ สแตร์น (Philippe Stern) และ
ศาสตราจารย์ชอง บวสเซอลีเย่ (Jean Boisselier) ดังนี้
1. ศิลปะมิเซิน E1 (My Son E1) (พุทธศตวรรษที่ 12-13) เป็นศิล ปะยุค แรกของ
อาณาจักรจามปา เช่น โบราณสถาน มิเซิน E1 (My Son E1) ภูฮาย (Phu Hai) อาคารมิเซิน E1 (My Son
E1) (ภาพที่ 21-22) เป็นกาลานที่มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งสลักเป็นรูป
บันไดทางขึ้น ใต้ขั้นบันไดเป็นรูปบุคคลทําท่าแบก ซึ่งน่าจะหมายถึง ยักษะ เทพผู้รักษาแผ่นดินและความ
อุดมสมบูรณ์ บันไดเป็นภาพสิงห์คายราวบันได ราวจับเป็นลายประจํายามก้ามปู 47 ที่สําคัญคือ ลาย
“ซุ้ ม กู ฑุ ” ลั ก ษณะเป็ น ซุ้ ม วงโค้ ง เตี้ ย ๆ ภายในซุ้ ม กู ฑุ สลั ก ภาพนั ก ดนตรี เ ป่ า ขลุ่ ยและเล่ น ดนตรี
เครื่องสาย ที่น่าจะสื่อถึง การบูชาศิวลึงค์ที่ ป ระดิษ ฐานในอาคารแห่ง นี้ด้ว ยบทเพลง ส่ว นปลาย
กรอบซุ้มทํารูปมกร หันหน้าออก ปลายม้วนออกเป็นรูปเลียงผา เรียกลายนี้ว่า “มกรคายเลียงผา”48
ยุคนี้รับรูปแบบศิลปะอินเดียมาใช้โดยที่ยังไม่มีลักษณะพื้นเมืองมากนักและเป็นยุคแรกที่มีการสร้างศิว
ลึงค์ประจําอาณาจั กร (ภัทเรศวร) ภายในกาลานแห่งนี้ จึงน่าจะเป็นที่ประดิษฐานศิว ลึงค์ดังกล่าว
บริ เ วณฐานพบการแกะสลั ก ภาพในพิ ธี ก รรมฮิ น ดู อาทิ การสวดมนต์ การปรุ ง ยา การร่ า ยรํ า
45

สุภัทรดิศ ดิศกุล , ประวัติศ าสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ:
มติชน, 2553), 194-195.
46
Trắn Kỳ Phuong, "The Architecture of the Temple-Towers of Ancient
Champa (Central Vietnam)," in Champa and the Archaeology of Mỹ Sơn
(Vietnam), Andrew Hardy, Mauro Cucarzi and Patrizia Zolese, ed, (Singapore: NUS
Press, 2009), 179-180.
47
เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี:
มิวเซียมเพรส, 2558), 326.
48
เรื่องเดียวกัน, 327.
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นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ลักษณะการจัดองค์ประกอบและการประดับลวดลายของศิลปะมิ
เซิน E1 (My Son E1) นี้ มีความใกล้เคียงกันมากกับศิลปะมอญ-ทวารวดี49

ภาพที่ 21 ผังพื้น รูปด้านและทัศนียภาพ (ภาพ 3 มิติ) ของอาคารมิเซิน E1 (My Son E1)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นรูปด้านของอาคารมิเซิน E1 (My Son E1) จาก โชติมา จตุรวงค์,
“ประวัติศ าสตร์ สถาปั ตยกรรมในอาณาจักรจามปา” (เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 262 542
ประวัติศาสตร์ส ถาปัตยกรรมเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), 4.

49

นันทพร บัน ลือสิน ธุ์ , ผู้แปล, การสารวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 49.
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ภาพที่ 22 ซุ้มโทรณะของฐานอาคารมิเซิน E1 (My Son E1)
ประติมากรรมที่พบในสมัยนี้มีเพียง พระคเณศ 2 องค์ เป็นองค์ประทับยืน 1 องค์
และประทับนั่งอีก 1 องค์ ทั้ง 2 องค์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก องค์ประทับยืนนี้ มีความสง่างามและ
เป็นพระคเณศประทับยืนองค์เดียวที่พบในอาณาจักรจามปา มีความสูง 95 เซนติเมตร วัสดุเป็นหินทราย
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ลักษณะมี 4 กร มีงวงเอื้อมไปหยิบขนมที่อยู่ ทางด้านซ้าย ขนมนี้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความ
โชคดี50 ลักษณะการนุ่งผ้า มีการตลบชายพกพับขึ้นไปคล้ายที่พบในศิลปะเขมร ชายผ้าปล่อยตกลงมา
เป็นธรรมชาติ (ภาพที่ 23 และลายเส้นที่ 10) ส่วนพระคเณศองค์ประทับนั่ง มีความสูง 62 เซนติเมตร
ลักษณะมี 2 กร นั่งในท่า “วัชราสนะ (vajrasana)” มีงวงเอื้อมไปหยิบขนมที่อยู่ทางด้านซ้ายลักษณะ
เช่นเดียวกับที่พบในองค์ประทับยืน (ภาพที่ 24 และลายเส้นที่ 11 )

ภาพที่ 23 พระคเณศองค์ประทับยืน
ที่มา: ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, พระคเนศจากเมืองมิเซิน, เข้าถึงเมื่อ
27 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/

50

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี:
มิวเซียมเพรส, 2558), 338.
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ลายเส้นที่ 11 พระคเณศองค์ประทับยืน
ที่มา: วาดลายเส้นจาก ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, พระคเนศจากเมืองมิเซิน,
เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/
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ภาพที่ 24 พระคเณศองค์ประทับนั่ง
ที่มา: ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล , พระคเนศมิเซิน, เข้าถึงเมื่อ 27
พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/

117

ลายเส้นที่ 12 พระคเณศองค์ประทับนั่ง
ที่มา: วาดลายเส้นจาก ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, พระคเนศมิเซิน,
เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/
2. ศิลปะฮัวลาย (Hoa Lai) (พุทธศตวรรษที่ 13-14) เช่น โบราณสถานฮัวลาย (Hoa
Lai) โปดาม (Po Dam) F1 C7 A13 ศิลปะฮัวลายอยู่ทางตอนใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองปาณฑุรังคะ ศิลปะ
ในยุคนีเ้ ริ่มทีจ่ ะมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นพื้นเมืองมากขึ้น ผสมผสานการรับวัฒนธรรม
ฮินดูซึ่งแทรกซึมผ่านมาทางเขมรและชวา51
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ผังพื้นมีลักษณะย่อมุมสอดรับกับส่วนเรือนธาตุ จากผังที่
นํามาแสดงเป็นอาคาร F1 อยู่ในกลุ่มโบราณสถานมิเซิน (My Son) แต่สร้างขึ้นในสมัยฮัวลาย (Hoa
Lai) ตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีทางเข้าทางเดียว อีก 3 ด้านทึบตัน (ภาพที่ 25)
51

นันทพร บันลือสินธุ์, ผู้แปล, การสารวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 49.
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ภาพที่ 25 ขยายผังอาคาร “กะลาน” ของอาคาร F1 ซึ่งสร้างขึ้นสมัยฮัวลาย (Hoa Lai)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Emmanuel Guillon, Cham Art: Treasures from the
Danang Museum, Vietnam (Bangkok: River Books, 2001), 43.
ส่วนโบราณสถานเดิมของปราสาทฮัวลาย พบว่ากาลานประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากาลานหลังกลางถูกทําลายช่วงสงครามเวียดนาม
จึงทําให้ไม่สามารถระบุได้ว่าผังพื้นของกาลานหลังกลางจะมีลักษณะเช่นไร เหลือเพียงกาลานทางทิศ
เหนือและทิศใต้ ซึ่งลักษณะผังพื้นคล้ายกับอาคาร F1 จึงสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่า กาลานหลังกลาง
ก็น่าจะมีผังพื้นที่ลักษณะใกล้เคีย งกัน สําหรับกาลานทางทิศเหนือและใต้ มีการทําชั้น หลังคาซ้อน
ลดหลั่นกัน ขึ้น ไป 3 ชั้น แต่ล ะชั้น หลัง คามีก ารจํา ลองอาคารส่ว นเรือนธาตุ ประดับ อยู่ตรงกลาง
ของแต่ละชั้น ศิลปะในยุคฮัวลาย (Hoa Lai) นี้พบว่ายังไม่มีการประดับซุ้มหรืออาคารจําลองที่มุมทั้ง 4
ทิศของชั้นหลังคา กาลานทิศเหนือ ปรากฏรูปครุฑ จึงสันนิษฐานได้ว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้พระ
วิษ ณุ 52 ลั กษณะสํ า คัญ คื อ มี เสาประดั บ ผนั ง 4 ต้ น ตรงกลางเสาประดั บ ผนั งทํ า เป็ น ลายปู น ปั้ น
ประกอบอยู่กลางเสา ซุ้มประตูของปราสาทฮัวลาย (Hoa Lai) มีการยืดสัดส่วนของซุ้มให้สูงขึ้น คล้าย

52

โชติมา จตุรวงค์ , “ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในอาณาจักรจามปา” (เอกสาร
ประกอบคําสอนรายวิชา 262 542 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 5.
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รูปพิณฝรั่งคว่ําลง กรอบซุ้มประดับลวดลายที่เรียกว่า กนกขนมจีน ด้านล่างซุ้มเป็นลายใบไม้ม้วนออก
และใบไม้ม้วนเข้า53 (ภาพที่ 26-27 และลายเส้นที่ 12-13)

ภาพที่ 26 ภาพถ่ายเก่า แสดงซุ้มประตูของปราสาทฮัวลาย (Hoa Lai)
ที่มา: ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ซุ้มปราสาทฮัวลาย, เข้าถึงเมื่อ 27
พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/

53

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี:
มิวเซียมเพรส, 2558), 329.
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ภาพที่ 27 ภาพถ่ายเก่าปราสาทฮัวลาย (Hoa Lai) หลังที่อยู่ทางทิศเหนือ
ที่มา: ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ปราสาทฮัวลาย, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/
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ลายเส้นที่ 13 แสดงผังบริเวณปราสาทฮัวลาย (Hoa Lai) และกาลานที่อยู่ทางทิศเหนือ
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก ฐานข้อมูลภาพ, ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุ ภัทรดิศ ดิศกุล,
ปราสาทฮัวลาย, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/
supat/slide/
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3. ศิลปะดงเดือง (Dong Duong) (พุทธศตวรรษที่ 14-15) เช่น โบราณสถานดงเดือง
(Dong Duong) มิเซิน A10 B4 ในยุคนี้มีการนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน ประติมากรรมที่พบ
ส่วนใหญ่จึงเป็นพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สถาปัตยกรรมมี 3 กลุ่ม ดังนี้ (ภาพที่ 28)

ภาพที่ 28 กลุ่มอาคารของศาสนสถานที่ดงเดือง (Dong Duong)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Emmanuel Guillon, Cham Art: Treasures from the
Danang Museum, Vietnam (Bangkok: River Books, 2001), 38-39.
กลุ่ ม ที่ 1 อาคารสํ า คั ญ คือ “กาลาน” (ภาพที่ 29) หั นหน้ า ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
ภายในประดิษฐานพระลักษมีนทรโลเกศวร (Laksmindra Lokesvara) ด้านเหนือและใต้ของกาลาน
ประธานมีกาลานที่เป็นองค์ประกอบในผังด้วย สันนิษฐานว่ากาลานทั้งสองนี้อาจเป็นที่ประดิษฐานพระ
นางตารา และพระโพธิสั ตว์วัช รปาณิ ด้านหน้ากาลานประธานมีประตูทางเข้า 4 ทิศ อาจเป็นที่
ประดิษฐานรูปเคารพพระไวโรจนพุทธเจ้า54 มีโคปุระทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก

54

เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 29 ขยายผังอาคาร “กะลาน” ของกลุ่มอาคารที่ 1
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Emmanuel Guillon, Cham Art: Treasures from the
Danang Museum, Vietnam (Bangkok: River Books, 2001), 38-39.
กลุ่ มที่ 2 มีอาคารมัณฑปาหรือมณฑป ผั งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทางเข้า 4 ทิศ
นอกจากนี้ยังมีโคปุระและเจดีย์
กลุ่มที่ 3 อยู่ทางทิศตะวันออกของกลุ่มที่ 1 และ 2 มีอาคารที่เป็นวิหารโถง ผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกําแพงล้อมรอบ มีโคปุระทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าอาคารในกลุ่มนี้
ใช้เป็นที่ประกอบพิธีของสงฆ์55
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้น เรือนธาตุอาคารพบการทําเสาประดับผนังที่ยังมี 4 ต้น
เท่าเดิม แต่เปลี่ยนจากการสลักลายตรงกลางเสาแบบที่พบในศิลปะฮัวลาย (Hoa Lai) ไปเป็นการสลัก
ที่ขอบด้านข้างของเสาแทน ส่วนตรงกลางเซาะเป็นร่องที่มีความแคบและลึกโดยที่ร่องนี้ไม่ได้ยาวขึ้นไป
จรดส่วนยอดของเสา ที่ฐานส่วนเรือนธาตุมีการประดับเรือนธาตุจําลอง (ภาพที่ 30-31)

55

เรื่องเดียวกัน, 6.
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ภาพที่ 30 ภาพถ่ายเก่าปราสาทดงเดือง (Dong Duong) (ถ่ายขึ้นก่อน พ.ศ. 2485)
ที่มา: Emmanuel Guillon, Cham Art: Treasures from the Danang Museum, Vietnam
(Bangkok: River Books, 2001), 36.
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ภาพที่ 31 ภาพถ่ายเก่าปราสาทดงเดือง (Dong Duong) แสดงองค์ประกอบของเสาและเรือนธาตุ
จําลองที่ประดับบริเวณส่วนฐานอาคาร
ที่มา: ฐานข้อมูล ภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล , ปราสาทดงเดือง, เข้าถึง เมื่อ
27 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/

126
ประติมากรรมที่สําคัญในยุคนี้ คือ พระพุทธรูปประทับนั่ง ห้อยพระบาท ซึ่งพระเศียร
หักหายไป พบว่ามีรูปแบบศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานด้วย เห็นได้จากลักษณะจีวรทีค่ ลุมอยู่ที่พระอังสา
ขวา (ไหล่ขวา)56ส่วนพระหัตถ์ 2 ข้าง วางไว้บนพระชานุ (เข่า) (ภาพที่ 32)

ภาพที่ 32 ภาพถ่ายเก่า แสดงพระพุทธรูปที่พบในปราสาทดงเดือง (Dong Duong)
ที่มา: ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, พระพุทธรูปในวิหารที่ดงเดือง, เข้าถึง
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/
4. ศิลปะมิเซิน A1 (My Son A1) (พุทธศตวรรษที่ 15-16) เช่น โบราณสถานมิเซิน A1
B2 B3 B5 B6 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D4 ขวง มิ (Khuong My) และปราสาทหลังทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทโปนคร ที่เมืองญาตรัง รูปแบบศิลปะในยุคนี้ สืบทอดมาจากศิลปะ
สมัยดงเดือง (Dong Duong) ได้กล่าวไปแล้วว่าปราสาทมิเซิน A1 (My Son A1) ถือว่ามีความงดงาม
มากที่สุด แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าอาคารแห่งนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงคราม ปัจจุบันจึงต้อง
อาศัยการจดบันทึกและภาพลายเส้นที่เขียนขึ้นโดยปาร์มองติเยร์ (ลายเส้นที่ 14-15 และภาพที่ 34)
56

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี:
มิวเซียมเพรส, 2558), 339.
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ลายเส้นที่ 14 ผังพื้นปราสาทมิเซิน A1
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล,
ปราสาทมิเซิน, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/
supat/slide/
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ลายเส้นที่ 15 รูปด้านปราสาทมิเซิน A1 (My Son A1)
ที่มา: วาดลายเส้นจาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in Southeast
Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 190.
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ภาพที่ 33 ภาพถ่ายเก่าปราสาทมิเซิน A1 (My Son A1)
ที่มา: ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ปราสาทมิเซิน, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/
ปาร์มองติเยร์ได้บันทึกถึงปราสาทมิเซิน A1 ไว้ว่า มีความสูง 24 เมตร กว้างด้านละ
10 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีทางเข้าทั้งด้านทิศตะวันออกและตะวันตก มีลักษณะเด่นคือ
การทําเสาประดับผนัง 5 ต้น โดยเซาะร่องตรงกลางเสาให้ทะลุยาวขึ้นไปจรดบัวหัวเสา ผนังด้านทิศ
เหนื อและใต้ ทําประตูหลอก สลั กรูปบุคคล ส่ วนหลังคาทําเป็น 3 ชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป แต่ล ะชั้น
หลังคา มีลักษณะคล้ายเจดีย์จําลองประดับอยู่ทั้ง 4 มุม ยอดบนสุดมี “กลศะ” รูปทรงกลีบบัว ทําด้วย
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หินทราย57 ถัดจากปราสาทประธานเป็นปราสาทบริวาร ตั้งอยู่รายรอบ มีจํานวน 6 หลัง สร้างขึ้นเพื่อ
บูชาเทพประจําทิศ ดังนี้
ปราสาทหมายเลข A2 บูชาพระพรหมหรือพระผู้สร้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ปราสาทหมายเลข A3 บูชาพระยมหรือเทพแห่งความตาย ตั้งอยู่ทางทิศใต้
ปราสาทหมายเลข A4 บูชาพระอัคนีหรือเทพแห่งไฟ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ปราสาทหมายเลข A5 บูชาพระอีศานะหรือพระศิวะ เป็นเทพผู้ทรงกําลัง ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ปราสาทหมายเลข A6 บูชาท้าวกุเวร เทพแห่งทรัพย์และโชคลาภ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ปราสาทหมายเลข A7 บูชาพระวายุ เทพแห่งลม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
นอกจากนี้ยัง มีอ าคารอื่น ๆด้ว ย เริ่ม จาก ปราสาทหมายเลข A8 ตั้ง อยู่ท างทิศ
ตะวันออก เป็นทางเข้าปราสาท A1 ประตูปราสาทหมายเลข A8 เชื่อมกับปราสาทหมายเลข A9 ซึ่ง
เป็นอาคารมณฑป ถัดจากปราสาทหมายเลข A1 ทางด้านเหนือ เป็นที่ตั้งของปราสาทหมายเลข A10
ส่วนปราสาทหมายเลข A11 A12 และ A13 เป็นอาคารประกอบที่ใช้เก็บเครื่องประกอบพิธีกรรมต่างๆ
ส่วนประติมากรรมในยุคนี้จัดว่าอยู่ในยุคทองเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรม คือมีความงดงาม อ่อนช้อยกว่า
ในยุคก่อนๆ
5. ศิลปะบิงห์ดิงห์ (Binh Dinh) หรือถาปมาม (Thap Mam) (พุทธศตวรรษที่ 18-19)
เช่น โบราณสถาน Hung Thanh Canh Tien, Thoc Loc, The Southern Tower of Po Nagar,
Bang An, มิเซิน G H ศิลปะในยุคนี้ได้รับอิทธิพลแบบขอม เสาประดับผนังจะทําแบบเรียบๆ ไม่มี
ลวดลายและไม่มีร่องกลางเสา

57

นั น ทพร บั น ลื อสิ น ธุ์ , ผู้ แปล, การสารวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 23.
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ลายเส้นที่ 16 แสดงผังพื้นปราสาทโปนาการ์ (Po Nagar)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 223.
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ลายเส้นที่ 17 แสดงรูปด้านปราสาทโปนาการ์ (Po Nagar)
ที่มา: วาดและปรับปรุงลายเส้นจาก R.C. Majumdar, Champa: History & Culture of an
Indian Colonial Kingdom in the Far East 2nd.-16th Century A.D. (Delhi: Gian
Publishing House, 1985), no.pag.
6. ศิลปะโปกลวงการาย (Po Klaung Garai) หรือศิลปะจามสมัยหลัง (พุทธศตวรรษที่
20-22) เช่น โบราณสถานโปกลวงการาย (Po Klaung Garai) ยางมัม (Yang Mum) โปโรเม (Po
Rome) เป็นศิลปะที่สืบทอดมาจากสมัย บิงห์ดิงห์ (Binh Dinh) เนื่องจากลักษณะเสาประดับผนังไม่มี
ร่องกลางเสา รวมทั้งไม่มีลวดลายประดับด้วย อาคารบางหลังมีเสาประดับผนัง 5 ต้น แต่บางหลังมีเพียง
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2 ต้น ลักษณะที่โดดเด่น คือ ชั้นหลังคาทุกชั้น มีการทําอาคารจําลองประดับที่มุม ฝีมือเชิงช่างในยุคนี้
ค่อนข้างถดถอย แสดงถึงยุคเสื่อมทางศิลปะ (ภาพที่ 34 และลายเส้นที่ 18-19)

ภาพที่ 34 ภาพถ่ายเก่าปราสาทโพกลวงการาย (Po Klaung Garai)
ที่มา: ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ปราสาทโพกลวงการาย, เข้าถึงเมื่อ
27 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/
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ลายเส้นที่ 18 แสดงผังพื้นปราสาทโพกลวงการาย (Po Klaung Garai)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 224.

135

ลายเส้นที่ 19 แสดงรูปด้านปราสาทโพกลวงการาย (Po Klaung Garai)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก R.C. Majumdar, Champa: History & Culture of an
Indian Colonial Kingdom in the Far East 2nd.-16th Century A.D. (Delhi: Gian
Publishing House, 1985), no.pag.
จากข้อความที่ปรากฏในจารึก ทําให้ทราบว่าศาสนสถานในอาณาจักรจามปาจะถูก
ปรับแปลงและสร้างใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ห รือมีการขึ้นครองราชย์
ของกษัตริย์พระองค์ใหม่ ทั้งนี้จะมีการสร้างหรือปรับแปลงอาคารเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษ เทพเจ้า
องค์สําคัญ รวมทั้งเป็นศาสนสถานประจํารัชสมัยของพระองค์ด้วย การปรับแปลงจะกระทําในส่วน
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ภายนอกอาคาร อาทิ การประดับตกแต่ง หรือเปลี่ยนองค์ประกอบบางส่ว น นอกจากนี้ยังมีการใช้
โครงสร้างเดิมของอาคารหลังก่อนมาปรับใช้กับอาคารหลังใหม่ที่ซ่อมหรือสร้างขึ้นด้วย
วัสดุและการก่อสร้าง
ปราสาทจามใช้อิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ลักษณะการก่ออิฐจะก่อแบบสันเหลื่อม
คือ ก่อให้อิฐ ค่อยๆเหลื่อมซ้อ นกัน ทีล ะน้อย 58 มีก ารใช้หินทรายในส่ว นที่ต้องรับน้ําหนัก มาก อาทิ
กรอบประตู ทับหลัง ฐานปราสาทและใช้เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เช่น เรือนธาตุ กําแพง
ปราสาทจามจะมีความหนามาก ประมาณ 80-160 เซนติเมตร อิฐที่ใช้มีหลายขนาดตั้งแต่ 12 x 8 x 4
เซนติเมตร ไปจนถึงขนาด 40 x 16 x 8 เซนติเมตร อิฐมีน้ําหนักมาก ซึมซับดี มีรูพรุนมาก 59 จากงาน
ศึกษาเรื่องวัสดุอิฐในการก่อสร้างปราสาทจามของ Trắn Kỳ Phuong60 พบว่าอิฐมีคุณภาพดีเพราะ
เผาด้วยอุณหภูมิต่ําในเตาแบบกึ่งเปิด (semi open - air kiln) ทําให้ขณะก่อ อิฐจะมีความอ่อนตัว ยึด
เกาะกันได้ดีโดยที่ไม่ต้องใช้ปูนสอจํานวนมาก ทําให้มองไม่เห็นร่องรอยของปูนสอแม้แต่น้อย ลักษณะ
การเผาอิฐดังกล่าวยังคงพบเห็นได้ในเวียดนามตอนกลางปัจจุบัน ในอดีต มีการถกเถียงกันมากถึง
ลักษณะการใช้ปูนสอของชาวจาม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า มีการใช้ยางไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งคนใน
ท้องถิ่นปัจจุบันเรียกว่า “dâurái” ได้มาจากต้นไม้ที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Dipterocarpus Alatus
Roxb. ต้นไม้ชนิดนี้ปลูกได้ทางตอนกลางของเวียดนาม ลักษณะลําต้นกว้าง สูงใหญ่ ยางไม้ของพืช
ชนิดนี้มีลักษณะที่พิเศษมาก คือมีความเหนียว ทนทาน กันน้ําได้ดี นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย เพียงผสม
กับดินหรือผงอิฐเพื่อทําเป็นปูนฉาบ (mortar) อาจเรียกปูนฉาบแบบนี้ว่าปูน สอที่ทําแบบสอพืช ทํา
ให้มีรอยต่อที่บางมาก และจะแห้งหรือแข็งตัว ได้เ ร็ว เมื่อ ได้รับ แสงอาทิต ย์ อิฐ ที่นํา มาก่อ แล้ว จะถูก
ขัดจนเรียบ ผนังด้านนอกมีความแนบสนิทและคงทนซึ่งทําให้การสลักภาพลงไปนั้นทําได้โดยสะดวก
และเมื่อช่างสลักภาพลงไปแล้ว จากนั้นจะใช้ยางไม้ชนิดนี้ ทาเคลือบที่ผิวภาพสลักอีกครั้งเพื่อความ
คงทนและป้องกันความเสียหายจากแดดและฝน จากการวิเคราะห์ทางเคมี ทําให้ทราบว่ายางไม้ชนิดนี้
58
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จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อใช้กับอิฐที่เผาด้วยความร้อนไม่เกิน 850 องศาเซลเซียส ถือเป็นภูมิปัญญา
ทีส่ ําคัญและทรงคุณค่าอย่างยิ่งของชาวจามในการผลิตวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
ปัจจุบันยางไม้ชนิดนี้ ยังคงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเวียดนามตอนกลาง โดยเฉพาะ
การใช้ทาบริเวณรอยต่อและเคลือบผิวเรือเพื่อกันน้ํา โดยมักใช้กับเรือสําเภาและเรือโดยสาร ทั้งนี้จะใช้
ยางไม้ดังกล่าวผสมกับปูนขาวที่ทํามาจากเปลือกหอย
การก่อสร้างบริเวณฐานปราสาท ชั้นแรกหรือชั้นล่างสุดจะใช้ปูนทรายหยาบอัดแน่น หนา
ประมาณ 10 เซนติเมตร ชั้นที่ 2 เป็นกรวดหรือลูกรัง หนาประมาณ 15-20 เซนติเมตร ชั้นที่ 3 ปูทับ
ด้วยทรายหนาประมาณ 10 เซนติเ มตร ชั้น บนสุด หรือ ชั้น สุด ท้า ย ใช้หิน ดิน แดงหรือ ศิลาแลง
(Laterite) ปูทับ โดยแต่ละก้อนมีขนาดประมาณ 20 x 40 เซนติเมตร61
สรุปพัฒนาการด้านสถาปัตยกรรมของอาณาจักรจามปา
พัฒนาการด้านสถาปั ตยกรรมของอาณาจักรจามปา สามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่วงสมัย
62
ดังนี้
1. ระยะแรก (พุทธศตวรรษที่ 12-13) เป็นการก่อสร้างศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดย
มักตั้งอาคารอยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักร หลักฐานสําคัญคือ ฐานอาคารก่ออิฐของอาคารมิเซิน E1
(My Son E1) มีเสา 4 ต้นรองรับหลังคาโครงสร้างไม้มุงกระเบื้องดินเผาหรืออาจเป็นวัสดุมุงที่ทําจาก
ไม้
2. ระยะที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 13-14) เป็นการก่อสร้างศาสนสถานฮินดูที่สืบเนื่องมาจาก
ยุคแรก เริ่มมองเห็นความงดงามของสัดส่วนอาคาร วัสดุก่อเป็นอิฐ ใช้หินทรายในส่วนโครงสร้างและ
องค์ประกอบสําคัญ มีการใช้คาน และทําหลังคาไม่สูงนัก เริ่มมีการทําเสาประดับผนัง และการตกแต่ง
อาคารที่โดดเด่น ถือว่าเป็นยุคที่ห่างออกจากศิลปะฮินดูแบบต้นฉบับและมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
3. ระยะที่ 3 (พุทธศตวรรษที่ 14-15) เป็นยุคของราชวงศ์อินทรปุระที่นับถือพุทธศาสนา
มหายาน มีความสัมพันธ์กับชวาทั้งในด้านการเมืองและวัฒนธรรม จนส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม
ของทั้งสองอาณาจักร โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของอาณาจั กรจามปา ศาสนสถานของทั้งพุทธ
และฮินดูที่สร้างขึ้นในยุคนี้ มีรูปแบบศิลปะที่พัฒนาและต่อยอดขึ้นไปอีก อาคารมีผังพื้นชั้นที่ 1 เป็น
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สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการใช้หินทรายในส่วนของการรับน้ําหนักและประดับตกแต่งอาคาร ปราสาทบางแห่ง
มีศิลปะเขมรปะปน ผลงานชิ้นสําคัญที่โดดเด่นที่สุดคือ ปราสามมิเซิน A1 (My Son A1)
4. ระยะที่ 4 (พุทธศตวรรษที่ 16-22) ความโดดเด่นคือ มีการผสมผสานรูปแบบศิลปะทั้ง
แบบเก่าและใหม่ อย่างไรก็ตาม ลักษณะดังกล่าวบ่งบอกถึงการเริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมทางศิลปะด้วย แม้
อาคารจะมีข นาดสูง ใหญ่แ ละมีก ารพัฒ นาเทคนิค วิธีในการก่อสร้า งมากขึ้นก็ตาม ระยะนี้มักสร้าง
อาคารให้อยู่ในพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น บริเวณท่าเรือการค้าสําคัญ ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ปรากฏศิลปะเขมรเข้ามาผสมผสานกับปราสาทจาม
อย่างชัดเจน อาทิ ปราสาท Duong Long และกลุ่มปราสาท Hung Thanh ทีบ่ ิ่งดิงห์ (Binh Dinh)
หลังจากปี พ.ศ. 2014 เมื่อเมืองหลวงของวิชยะ (Vijaya) ล่มสลายลง อาณาจักรจามปาก็
เข้าสู่ยุคเสื่อมอย่างเห็นได้ชัด การก่อสร้างสถาปัตยกรรมไม่ได้อยู่ภ ายใต้การอุปถัมภ์ของกษัตริย์อีก
ต่อไป ชาวจามจึงสร้างแต่อาคารขนาดเล็ก ใช้โครงสร้างง่ายๆ เช่นที่ Pô Ramé และ Yang Prong ใน
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-22 ยังพบการสร้างอาคารก่ออิฐ บนภูเขา แต่มี ขนาดไม่ใหญ่นัก มีการ
ประดับตกแต่งอาคารน้อยลง จากนั้นก็เข้าสู่ ยุค เสื่อ มทางศิล ปะพร้อ มๆกับ การค่อ ยๆล่ม สลายลง
ของอาณาจักรจามปาอย่างแท้จริง
จะเห็นได้ว่าโบราณสถานในอาณาจักรจามปา แม้จะสร้างด้วยอิฐแต่ก็มีความงดงามและ
แฝงไปด้วยภูมิปัญญาเชิงช่าง โดยเฉพาะเทคนิคการทําปูนสอแบบสอพืช ที่สําคัญ คือศิลปะการทํา
ศิวลึงค์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีจํานวนมากที่สุดและงดงามที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม
เป็นที่น่าเสียดายว่า ปัจจุบันปราสาทจามในอาณาจักรจามปาซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศเวียดนามนั้น
ได้รับความเสียหายอย่างมากจากภาวะสงครามที่ต่อเนื่องและยาวนาน รวมทั้งการบูรณะซ่อมแซมใน
ปัจจุบัน บางกรณีมิได้รักษาสภาพและรูปแบบของอาคารเดิม หลักฐานด้านสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จึง
เหลือให้ศึกษาไว้เพียงภาพถ่ายในอดีตเท่านั้น

บทที่ 5
รูปเงาศิลปะจามที่ไชยา: การวิเคราะห์ใหม่พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
“…The critic’s view of the art of architecture must embrace
the policy and the culture that are inseparable from it…”
Ada Louise Huxtable.1
ในบททีผ่ ่านมา ได้กล่าวถึงความสําคัญของเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอธิบายว่า
มีลักษณะทางกายภาพและสภาพภูมิศาสตร์เหมาะสมกับการเป็นเมืองท่าชายฝั่งที่มีความสําคัญด้าน
เศรษฐกิจและเป็นเมืองท่าส่งออก ในการค้าขายทางทะเลตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 ประกอบกับมี
พื้นทีต่ อนในคาบสมุทรที่ใช้เป็นเส้ นทางการค้าและการผลิตสินค้าในท้องถิ่น อีกทั้งได้กล่าวถึง
ประวัติศาสตร์ ศาสนาและศิลปะของอาณาจักรจามปาโดยสังเขป
มาในบทนี้จ ะได้ก ล่า วถึง ความสํา คัญ ของเมือ งไชยา ในฐานะแหล่ง รับ อารยธรรม
โดยเฉพาะด้านศิล ปะที่เ ข้า มาพร้อ มการขยายตัว ทางการค้า รวมทั้ง การเปลี่ย นผ่า นอํา นาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ จากอาณาจักรจามปามาเป็นอาณาจักรศรีวิชัย โดยมีพระบรมธาตุไชยาเป็น
หลักฐานสําคัญ
พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมศรีวิชัย
เพียงแห่งเดียวของไทยที่ยังคงความสมบูรณ์และงดงามที่สุด แม้ไม่มีหลักฐานว่าอาคารดังกล่าวสร้าง
ขึ้นในสมัยใดหรือผ่านการซ่อมแปลงมาแล้วกี่ครั้ง แต่ด้วยองค์ประกอบสําคัญทางสถาปัตยกรรม อัน
ได้แก่ “สถูปเจดีย์” ที่ประดับอยู่บนชั้นหลังคาแต่ละชั้น เช่นเดียวกับที่พบใน “จันทิ” สถาปัตยกรรม
ของราชวงศ์ไศเลนทร์ของชวาภาคกลาง จึงเกิดข้อสรุปในทางวิชาการตรงกันว่า สถาปัตยกรรมแห่งนี้
น่าจะถูกสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14-15 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการก่อสร้างกลุ่มอาคารวัดเวียง
วัดแก้วและวัดหลง บนพื้นที่เมืองไชยา การซ่อมแปลงที่เห็นได้ชัดและมีหลักฐานยืนยันเกิดขึ้นครั้งแรก
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
เจ้าคณะเมืองไชยาสมัยนั้น ได้ทําการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุไชยา โดยเปลี่ยนยอดบนสุดของ
อาคารที่ หั ก พั ง ลงมาให้ เ ป็ น เจดี ย์ แ บบรั ต นโกสิ น ทร์ อ ย่ า งที่ เ ห็ น กั น ในปั จ จุ บั น ประวั ติ ศ าสตร์
สถาปัตยกรรมศรีวิชัยที่ไชยาจึงดูเหมือนถูกพูดถึงและให้บทบาทสําคัญในช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 14-15 เป็นต้นมาเท่านั้น การวิเคราะห์ (ใหม่) พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้จะ
แสดงข้อสันนิษฐานว่า ก่อนที่จะมีการซ่อมแปลงพระบรมธาตุไชยาโดยเปลี่ยนยอดบนสุดที่หักพังลงมา
ให้เป็นเจดีย์แบบรัตนโกสินทร์นั้น สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าแห่งนี้ได้ผ่านการสร้างและปรับแปลง
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มาแล้วอย่างน้อย 3 ระยะ สอดคล้องไปกับยุคสมัยและอิทธิพลทางการเมืองที่เข้ามาควบคุมพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจในเมืองไชยา ตั้งแต่ระยะแรก (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13) ไชยาเป็นส่วนหนึ่งหรืออยู่ใต้
อิทธิพลของอาณาจักรจามปา โดยมีศิลปะแบบมิเซิน E1 (My Son E1) เป็นหลักฐานสําคัญ ระยะที่ 2
(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13) ไชยายังคงเป็นส่วนหนึ่งหรืออยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักรจามปา โดยมี
ศิลปะแบบฮัวลาย หรือฮวาล่าย (Hoa Lai) และดงเดืองหรือด่งเซือง (Dong Duong) เป็นหลักฐาน
สําคัญ และในระยะที่ 3 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-15) ตามจารึกระบุว่าอาณาจักรจามปาถูกศรี
วิชัยโจมตี ในระยะนี้จึงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ศรีวิชัยเข้ามามีบทบาทในเมืองไชยาแทนที่จามปา และเมื่อ
พิจารณาข้อความในจารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318 ที่ระบุว่า มีการสร้างปราสาทอิฐทั้ง 3 หลัง ได้แก่ วัด
เวียง วัดหลงและวัดแก้ว โดยกษัตริย์ในราชวงศ์ไศเลนทร์ ในยุคสมัยดังกล่าว น่าจะเป็นช่ว งเวลา
เดียวกับที่มกี ารปรับแปลงสถาปัตยกรรมพระบรมธาตุไชยาโดยการสร้างสถูปเจดีย์ประดับที่หลังคาแต่
ละชั้น รวมทั้งที่บริเวณยอดสูงสุดของอาคารด้วย
การศึกษาในครั้งนี้ แม้จะใช้หลักฐานจากสถาปัต ยกรรมของพระบรมธาตุไ ชยาเป็น
สําคัญ แต่ก็ใช้หลักฐานด้านจารึก จดหมายเหตุจากจีน เอกสารสําคัญจากต่างประเทศ ภาษาและ
ศิลปวัตถุที่พบในเมืองไชยามาสนับสนุนข้อสันนิษฐานดังกล่าวด้วย
ศิลปะจามที่เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยความที่เ มือ งไชยา มี ส ภาพภูมิศ าสตร์เ หมาะสมต่อ การเป็น เมือ งท่า การค้า ที่มี
ความสําคัญด้านเศรษฐกิจ และมีพื้น ที่ที่เ หมาะสมต่อการใช้เป็น เส้นทางข้ามคาบสมุทร ส่งผลให้มี
พ่อค้าจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ามาค้าขาย บางส่วนเข้ามาตั้งรกรากและสร้างชุมชนการค้าของตน เรา
จึงพบศิลปวัตถุจํานวนมากและหลากหลายยุคสมัย จนบางครั้งก็ยากที่จะตีความว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น
ชุมชนการค้าจากที่ใดหรือ นับ ถือศาสนาใด เนื่องจากศิล ปวัตถุเป็นสิ่งที่เ คลื่อนย้า ยได้ แต่หากเป็น
สถาปัตยกรรมแล้วค่อนข้างที่จะยืนยันได้ถึงชุมชนที่เข้ามาอยู่อาศัยและการนับถือศาสนาที่ตั้งรกราก
อยู่อย่างแนบแน่นในบริเวณดังกล่าว ศิลปะจามที่พบในเมืองไชยามีลักษณะของการผสมผสานระหว่าง
ความเป็นท้องถิ่นของเมืองไชยา ซึ่งดูคล้ายศิลปะทวารวดีและบางครั้งมีศิลปะเขมรเข้ามาผสมผสานด้วย
ตัวอย่างที่นํามาแสดงในหัวข้อนี้ มีทั้งสถาปัตยกรรมของวัดถ้ําคูหา และศิลปวัตถุ ที่สําคัญคือศิลปวัตถุ
ที่พบในวัดแก้ว เมืองไชยา และพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีรูปเงาภาษาที่
ปรากฏร่องรอยให้เห็นสืบมาจนถึงปัจจุบันด้วย
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วัดถ้าคูหา อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 35 ลักษณะของวัดถ้ําคูหา อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา: กรมศิลปากร, วัดถ้าคูหา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/display_data2.aspx?id=0005129
ศิล ปะจามที่สําคัญในเมือ งไชยาพบอยู่ที่วัดถ้ําคูห า อําเภอกาญจนดิษ ฐ์ (ภาพที่ 35)
โบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองท่าริมแม่น้ําท่าทอง ลักษณะเด่นคือ มีการใช้ถ้ําเป็นวัดในพุทธ
ศาสนาแบบมหายาน ภายในพบประติมากรรมนูนสูง นูนต่ํา ทําจากดินเหนียวปั้นประดับไว้บนเพดาน
ถ้ํา เล่าเรื่องตามคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร ตอนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแสดงธรรมแก่พระพุทธเจ้า
พระองค์อื่นๆ และพระโพธิสัตว์อีก 80,000 องค์ บนยอดเขาคิชฌกูฏใกล้กรุงราชคฤห์ ลักษณะทาง
ศิลปกรรมเหล่านี้มีรูปแบบศิลปะจามอย่างเห็นได้ชัด (ภาพที่ 36) แต่นักวิชาการบางท่านให้ความเห็น
ว่ามีความคล้ายกับศิล ปะแบบทวารวดีด้ว ย ที่สําคัญ ภายในถ้ํา พบประติมากรรมพระพุทธรูป ดิน
เหนียวปั้น ประทับนั่งห้อยพระบาท (ภัทราสนะ) อยู่บนผนังถ้ําลักษณะคล้ายกับศิลปะจามสมัยดงเดือง
(Dong Duong) (ภาพที่ 37) นักวิชาการบางท่านเรียกท่านั่งแบบนี้ว่า “ท่านั่งแบบยุโรป” ที่มีลักษณะ
เชื่อมโยงกับศิลปะจาม 2 (ภาพที่ 38-39 และลายเส้นที่ 20) สอดคล้องกับในช่วงเวลาประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ที่ศาสนาพุทธมหายานในอาณาจักรจามปาถือว่ารุ่งเรืองเป็นอย่างมาก พระพุทธรูปองค์
นี้จึงน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะจามดังกล่าว3

2

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อ
ของคนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556),
87-88.
3
พิริยะ ไกรฤกษ์, ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ฉบับคู่มือนักศึกษา (กรุงเทพฯ:
อมรินทร์การพิมพ์, 2528), 77.
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ภาพที่ 36 ประติมากรรมดินเหนียวปั้น ภายในวัดถ้ําคูหา
ที่มา: กรมศิลปากร, วัดถ้าคูหา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/display_data2.aspx?id=0005129
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ภาพที่ 37 ประติมากรรมพระพุทธรูปดินเหนียวปั้น ประทับนั่งห้อยพระบาท ภายในวัดถ้ําคูหา
ที่มา: กรมศิลปากร, วัดถ้าคูหา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/display_data2.aspx?id=0005129

ภาพที่ 38 ประติ ม ากรรมพระพุ ท ธรู ป ประทั บ นั่ ง ห้ อ ยพระบาท ศิ ล ปะจามสมั ย ดงเดื อ ง (Dong
Duong) ลักษณะจีวรมีศิลปะจีนผสมอยู่ด้วย
ที่มา: Emmanuel Guillon, Cham Art: Treasures from the Danang Museum, Vietnam
(Bangkok: River Books, 2001), 81.
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ภาพที่ 39 ประติมากรรมพระพุทธรูป ประทับนั่งห้อยพระบาท ศิลปะสมัยดงเดือง (Dong Duong)
ที่มา: Emmanuel Guillon, Cham Art: Treasures from the Danang Museum, Vietnam
(Bangkok: River Books, 2001), 82.
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ลายเส้นที่ 20 พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ศิลปะสมัยดงเดือง (Dong Duong)
ที่มา: วาดลายเส้นจาก Emmanuel Guillon, Cham Art: Treasures from the Danang
Museum, Vietnam (Bangkok: River Books, 2001), 82.
ศิลปวัตถุ
พื้นที่ของเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งบริเวณภาคใต้ของไทยนั้น พบศิลปวัตถุ
ที่เป็นศิลปะจามจํานวนมาก อาทิ เอกมุขลึงค์ ฐานโยนี ประติมากรรมรูปเคารพทั้งในศาสนาฮินดูและ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ส่วนใหญ่ทําด้วยหินทราย และมีอายุไม่เกินพุทธศตวรรษที่ 14 ผู้วิจัยขอตั้ง
ข้อสังเกตว่า หลังจากเมืองไชยาเข้าเป็น ส่ว นหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยแล้ ว ก็ไม่ปรากฏศิล ปวัตถุที่
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สําคัญอันแสดงถึงฝีมือเชิงช่างชั้นสูงของศิลปะจามในเมืองไชยาอีกเลย วัตถุโบราณที่มีรูปแบบศิลปะ
จามซึง่ พบในเมืองไชยาชิ้นสําคัญๆ ที่พอจะรวบรวมมาได้มีดังนี้
ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

ภาพที่ 40 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 2 กร
ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรองค์นี้ (ภาพที่ 40) ทําด้วยหินทราย พบที่วัด
พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 2 กรประทับยืนตรง
อยู่บนปัทมะหรือดอกบัว พระพักตร์เป็นทรงสี่เหลี่ยม พระโอษฐ์ยิ้มน้อยๆ พระเกศาทรงสวมชฎามุกุฎ
และทีด่ ้านหน้าประดับรูปพระพุทธเจ้าอมิตาภะ พระหัตถ์ขวานั้นแสดงปางประทานพร ส่วนพระหัตถ์
ซ้ายทรงถือปัทมะหรือดอกบัว ลักษณะของพระโพธิสัตว์องค์นี้ไปคล้ายกับประติมากรรมพระโพธิสัตว์ที่พบ
ในจามปาด้วย โดยเฉพาะลักษณะการประทับยืน ปัจจุบันประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรองค์นี้
จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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ฐานโยนี หินทราย

ภาพที่ 41 ฐานโยนี หินทราย พบอยู่บริเวณลานพระระเบียงคด วัดพระบรมธาตุไชยา
ที่มา: กรมศิลปากร, วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 27 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก
www.gis.finearts.go.th_fad50_fad_display_data6
ฐานโยนี วัสดุเป็นหินทรายสีแดง (ภาพที่ 41) ลักษณะสําคัญคือ มีรางน้ํามนต์ทั้ง 2 ด้าน
ที่อ ยู่ใ นลัก ษณะตรงข้ามกัน ฐานโยนี ซึ่งเป็นศิล ปะแบบฮิน ดูนี้น่า จะเคยใช้ป ระกอบพิธ ีก รรมอยู่
ภายในศาสนสถาน ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณลานพระระเบียงคด วัดพระบรมธาตุไชยา
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ประติมากรรมพระพุทธเจ้าอักโษภยะ

ภาพที่ 42 ประติมากรรมพระพุทธเจ้าอักโษภยะ
ประติ มากรรมพระพุ ทธเจ้ าอั กโษภยะ (ภาพที่ 42) ลั กษณะเป็ นพระพุ ทธรู ป ปางมาร
วิชัย ทําด้วยหินทรายสีแดงไม่พบพระเศียร ครั้งแรกที่พบ อยู่ในซุ้มที่ผนังทิศใต้ของมุขด้านตะวันออกของ
วัดแก้ว จากรูป แบบศิล ปะ พบว่ามีศิล ปะจีนเข้ามาผสมผสานด้ว ย ลักษณะฐานด้านข้างสลักเป็น
รูปสิงห์ ในขณะที่ฐ านด้า นหน้า สลัก รูป วัช ระ ประติม ากรรมชิ้น นี้มีนัก วิช าการหลายท่า นเชื่อว่า
น่าจะเป็นพระธยานิพุทธอักโษภยะที่ประดิษฐานอยู่ภายในห้องมุขด้านทิศตะวันออก อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยเชื่อว่าประติมากรรมที่เป็นพระธยานิพุทธและประดิษฐานในห้องมุขของอาคารวัดแก้วนั้นน่าจะ
มีศิลปะแบบชวา-ศรีวิชัยสอดคล้องกับประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปาณิที่พบบริเวณ
วัดพระบรมธาตุ ไ ชยาและเชื่ อ ว่ า น่ า จะเคยประดิ ษ ฐานอยู่ ภ ายในครรภคฤห ประธานของวัดแก้ว
โดยพบว่าประติมากรรมพระโพธิสัตว์ดังกล่าวมีรูปแบบศิลปะชวา-ศรีวิชัย และทําจากสําริด (ภาพที่
43) ดังนั้น ประติมากรรมพระธยานิพุทธจึงน่าจะใช้รูปแบบศิลปะแบบเดียวกัน
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ภาพที่ 43 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิศิลปะชวาที่สันนิษฐานว่าเคยประดิษฐานอยู่ภายใน
ครรภคฤหประธานของวัดแก้ว
ชินส่วนประติมากรรมรูปพระหัตถ์ทรงถือดอกบัว

ภาพที่ 44 ชิ้นส่วนประติมากรรมรูปพระหัตถ์ทรงถือดอกบัว
ประติมากรรมรูปพระหัตถ์ท รงถือดอกบัว นี้ (ภาพที่ 44) สลัก จากหินทรายสีเ ขีย วสูง
ประมาณ 16.50 เซนติเมตร ลักษณะเป็นพระหัตถ์ข้างซ้ายทรงถือดอกบัว ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วน
พระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะจามในพุทธศตวรรษที่ 14 ฝีมือเชิงช่างปราณีต อ่อน
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ช้อย งดงาม ค้ น พบอยู่ ใ นห้ อ งโถงกลางหรื อ ครรภคฤหประธานของวัดแก้ว ปัจจุบันจัดแสดง
อยู่ ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ลักษณะของพระหัตถ์ในการถือดอกบัวนั้นคล้ายกับประติมากรรม
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่พบในจามปา (ภาพที่ 45)

ภาพที่ 45 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระหัตถ์ทรงถือดอกบัวที่พบในจามปา
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เศียรพระพุทธรูปและพระพิมพ์

ภาพที่ 46 เศียรพระพุทธรูปและพระพิมพ์
เศียรพระพุทธรูปและพระพิมพ์ (ภาพที่ 46) มีหลายสมัย เศียรพระพุทธรูปส่วนใหญ่ที่พบ
ทําด้วยหินทรายสีแดง พระพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นพระพิมพ์ดินดิบ มีทั้งทีเ่ ป็นรูปพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว
และพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางพระสาวก
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ศิวลึงค์ศิลา

ภาพที่ 47 ศิวลึงค์ศิลา
ศิวลึงค์ทําจากหิน (ภาพที่ 47) สูงประมาณ 17 เซนติเมตร ฐานเป็นสี่เหลี่ยม ส่วนบน
ชํารุด ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ประติมากรรมพระสาวก

ภาพที่ 48 ประติมากรรมพระสาวก ศิลปะจาม
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ประติมากรรมพระสาวก หินทรายสีแดง (ภาพที่ 48) พบที่วัดเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ลักษณะประทับยืน คาดว่าประติมากรรมองค์นี้เป็นศิลปะในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 17
ไปแล้ว ฝีมือเชิงช่างไม่ดีนัก
ประติมากรรมทวารบาล

ภาพที่ 49 ประติมากรรมทวารบาล
ประติมากรรมทวารบาล หินทรายสีแดง (ภาพที่ 49) พบที่วัดเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี อยู่ในท่ายืน มือถืออาวุธคล้ายกระบอง แขนข้างซ้ายชํารุดเล็กน้อย คาดว่าเป็นศิลปะใน
สมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 17 ฝีมือเชิงช่างไม่ดีนัก
นอกจากประติม ากรรมต่า งๆแล้ว ยัง พบวัฒ นธรรมภาษาที่มีค วามเกี่ย วเนื่อ งกัน ซึ่ง
รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดชให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้ ด้วยว่า “เมืองไชยามีศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อน
ให้เห็นถึงอิทธิพลของอาณาจักรจามปาจํานวนมากทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภาษา อย่างเช่น “ชื่อ
วัดจําปา” ปัจจุบันอยู่ภายในพื้นที่ของเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อวัดอาจมาจากคําว่า จามปา
หรือ จัมปา” 4 ทั้ง นี้ พบว่า ในจารึกและเอกสารของต่า งประเทศจะใช้ campá (จัมปา) ในขณะที่
หนังสือวิชาการของไทยจะใช้ cámpá (จามปา)5 ชื่อวัดที่เรียกกันในปัจจุบันจึงอาจมีต้นเค้ามาจาก
ความสัมพันธ์ของเมืองไชยาและอาณาจักรจามปาในอดีตก็เป็นได้
4

สัมภาษณ์ เสนอ นิลเดช, รองศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12 มิถุนายน 2558.
5
อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2557), 155.
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รูปเงาศิลปะจามที่พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนที่ที่ 16 ที่ตั้งของพระบรมธาตุไชยา ตั้งอยู่บนสันทรายไชยา
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงภาพจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อําเภอไชยา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ไชยา, “ที่ตั้งของพระบรมธาตุไชยา ตั้งอยู่บนสันทรายไชยา,” 2 กุมภาพันธ์ 2558.
จากที่ตั้งของพระบรมธาตุไชยาที่ตั้งอยู่บนสันทรายไชยาและอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ําไหลผ่าน
(แผนที่ที่16) ถือเป็นชัยภูมิที่เป็นมงคลตามหลักการตั้งเทวสถานในอาณาจักรจามปา (รายละเอียดได้
กล่าวไว้แล้วในบทที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบขนาดของพระบรมธาตุไ ชยาจะเห็น ว่า มีข นาดที่เ ล็ก กว่า
ปราสาทในอาณาจักรจามปา อย่างไรก็ตาม เมื่อเมื่อเปรียบเทียบยุคสมัยกับลักษณะทางสถาปัตยกรรม
กันแล้วจะพบว่ามีความสอดคล้องกันอย่างยิ่งกับสถาปัตยกรรมในอาณาจักรจามปา โดยเฉพาะอาคาร
ในสมัยมิเซิน E1 (My Son E1) ฮัวลาย (Hoa Lai) และดงเดือง (Dong Duong)
พระบรมธาตุไ ชยา ตั้ง อยู่ภ ายในวัด พระบรมธาตุไ ชยา นัก วิช าการส่ว นใหญ่ เชื่อว่า
สถาปัตยกรรมดังกล่าว ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยศรีวิชัย เนื่องจากวิเคราะห์โดยใช้หลักฐาน “เจดีย์
แบบเอวคอด” ที่ประดับอยู่บนหลังคาส่วนยอดอันเป็นองค์ประกอบสําคัญของสถาปัตยกรรมศรีวิชัย
แม้จะมีการซ่อมแปลงส่วนยอดในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย
เปลี่ยนจากยอดบนสุด ที่หัก พัง ลงมา ให้ เ ป็น เจดีย์แ บบรัต นโกสิน ทร์ แต่ ก็ ถือ ว่า ยัง รัก ษารูปแบบ
สถาปัตยกรรมศรีวิชัยไว้ให้เห็นได้อย่างเด่นชัด (ภาพที่ 50-52)
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ภาพที่ 50 ภาพถ่ายเก่าพระบรมธาตุไชยา
ที่มา: Subhadradis Diskul, The Art of Srivijaya (Paris: Oxford Univ Press, 1980), 49.
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ภาพที่ 51 ภาพถ่ายเก่า พระบรมธาตุไชยา
ที่มา: ฐานข้อ มูล ภาพ ศาสตราจารย์ หม่อ มเจ้าสุ ภั ทรดิศ ดิศ กุล , โบราณสถาน, เข้าถึงเมื่อ 27
พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/
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ภาพที่ 52 สภาพปัจจุบันของพระบรมธาตุไชยา
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สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ภายในวัด อาทิ เจดีย์ หลวงพ่อโต เจดีย์ทิศ พระวิหารหลวง พระอุโบสถ
และพระระเบียงคด ล้วนสร้างขึ้นในสมัยหลังทั้งสิ้น (ลายเส้นที่ 21 และภาพที่ 53)

ลายเส้นที่ 21 ผังบริเวณ (ปัจจุบัน) ของวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก กรมศิลปากร, กองสถาปัตยกรรม, “ผังบริเวณ (ปัจจุบัน )
ของวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,” 10 พฤศจิกายน 2557.
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ภาพที่ 53 แสดงภาพและผังบริเวณในปัจจุบันของวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ภาพที่ 54 แสดงส่วนฐาน ส่วนเรือนธาตุและส่วนยอดของพระบรมธาตุไชยา
ลักษณะโดยทั่วไปของพระบรมธาตุไชยา (ภาพที่ 54) เป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดเรือน
ธาตุตั้งอยู่บนฐานที่ซ้อนกัน 2 ชั้น ฐานชั้นล่างสุดใช้เสาบัวลูกแก้วประดับโดยรอบ ลักษณะคล้ายการ
ยกเก็จ ฐานชั้นที่ 2 เป็นฐานปัทม์ ตัวอาคารมีมุขทั้ง 4 ด้าน ลักษณะเป็นมุขตันที่ยื่นออกมาจากกลาง
ผนังเรือนธาตุ 3 ด้าน ยกเว้นด้านทิศตะวันออกที่มีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องโถงกลางขนาด 2 x 2 เมตร
ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป มุขแต่ล ะด้านทําเป็นเสาติดผนังอาคาร เหนือมุขเป็นซุ้มหน้าบัน
ประดับลาย“กุฑุ” ที่ทําจากปูนปั้น เหนือเรือนธาตุเป็นหลังคาซ้อนกันขึ้นไป 3 ชั้น ลักษณะเป็นการ
จําลองย่อส่วนอาคารลดหลั่นกันขึ้นไป (เหมือนกับที่พบในปราสาทจาม) แต่ละชั้นประดับสถูปเจดีย์จําลอง
ที่มีลักษณะเอวคอด ชั้นละ 8 องค์ ถัดขึ้นไปเป็นเจดีย์ส่วนยอดแบบรัตนโกสินทร์ซึ่งบูรณะครั้งใหญ่ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
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นักวิชาการส่วนใหญ่ระบุตรงกันว่า พระบรมธาตุไชยาน่าจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษ
ที่ 14-15 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมวัดเวียง วัดแก้วและวัดหลง
ตามที่ปรากฎในจารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318 รวมถึงมีการนําพระบรมธาตุแห่งนี้ไปเชื่อมโยงกับจันทิใน
ราชวงศ์ไศเลนทร์ โดยเฉพาะจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) เนื่องจากปรากฏหลักฐานในจารึกกะลาสะ
ว่าจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1321 อันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน อย่างมาก
นั่นเอง การวิเคราะห์ (ใหม่) พระบรมธาตุไชยาในครั้งนี้ จะพยายามชี้ให้เห็นว่า สถาปัตยกรรมดังกล่าว
สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 ก่อนหน้าที่นักวิชาการส่วนใหญ่
สันนิษฐานกันไว้เกือบ 200 ปี ทั้งนี้ จะใช้การวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบรูปแบบและแผนผังของศิลปะ
จามแห่งอาณาจักรจามปาและศิลปะจามที่พบที่พระบรมธาตุไชยา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ตามยุค
สมัยและการปรับแปลงสถาปัตยกรรม ดังนี้
ระยะที่ 1 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13) ถือเป็นระยะแรกเริ่มการก่อสร้างที่ตรงกับ
ศิลปะจามสมัยมิเซิน E1 (My Son E1) เมื่อพิจารณาพระบรมธาตุไชยา พบสิ่งที่น่าสนใจคือ ฐานด้าน
ล่างสุดที่มีการประดับของเสาบัวลูกแก้ว บริเวณทางเข้าด้านทิศตะวันออกมีซุ้มพระพุทธรูปอยู่ข้าง
บันไดจํานวน 2 ซุ้ม องค์ประกอบดังกล่าว สร้างต่อเติมขึ้นในสมัยหลัง ตามที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ซึ่งขณะนั้นทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ได้
เสด็จไปทอดพระเนตรวัดพระบรมธาตุไชยาและทรงบันทึกเป็นจดหมายเหตุรายวัน ความว่า “องค์
พระธาตุ...มีฐานรองชั้นหนึ่ง มีพระเจดีย์บริวาร 6 องค์ แต่ของเดิมมี 4 องค์ อีกสององค์ที่เชิงบรรได
นั้นก่อเติมทีหลัง แต่ทีหลังก็นานมาแล้ว เพราะเห็นฐานที่ยื่นออกมาเปนก่อฝากแลบัวไม่กินกัน ยังซ้ํา
เห็นบัวเดิมแพลมที่บรรได ให้รู้ว่าฐานเก่าเป็น 4 เหลี่ยม ด้านหน้าตัดช่องบรรไดขึ้นเท่านั้น...”6
เมื่อพิจารณาเฉพาะส่ว นฐานที่เ ชื่อว่าของเดิมเป็นผัง 4 เหลี่ย ม กับส่ว นที่รองรับเจดีย์
บริวารที่เชื่อว่าเดิมมี 4 มุม ผู้วิจัยได้ทําการเขียนผังใหม่ โดยตั้งสมมติฐานว่าสถูปเจดีย์จําลองทั้งหมดที่
ปรากฏเป็นของที่ทําขึ้นสมัยหลัง (ระยะที่ 3) และตัวเรือนธาตุรวมทั้งฐานชั้นที่ 2 เป็นของที่ทําขึ้น
ระยะที่ 2 จะได้ผังพื้นที่มีลักษณะดังรูป (ภาพที่ 55 และลายเส้นที่ 22) ซึ่งเป็น ระยะแรกของการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว

6

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติว งศ์ , จดหมายระยะทางไปตรวจราชการ
แหลมมลายู ร.ศ.121 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 104.
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ภาพที่ 55 แสดงส่วนฐานของพระบรมธาตุไชยา
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ลายเส้นที่ 22 แสดงผังพื้นที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในระยะที่ 1 ของพระบรมธาตุไชยา
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผังอาคารของจามปาในสมัยพุทธศตวรรษที่ 12-13 ซึ่งอยู่ในช่วง
ที่เรียกว่าศิลปะแบบมิเซิน E1 (My Son E1) จะพบว่าผังทั้งสอง คือพระบรมธาตุไชยา (ระยะที่ 1)
และอาคารมิเซิน E1 (My Son E1) ของจามปา มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก แต่อาคารของจามปา
จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าอาคารดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษ
นักวิชาการที่ศึกษาศิลปะจามเชื่อว่า อาคารในสมัยมิเซิน E1 (My Son E1) นี้มีลักษณะ
เป็ น ผั ง 4 เหลี่ ย ม ทํ า ฐานขึ้ น ที่ 4 มุ ม เพื่ อ วางเสาไม้ 4 ต้ น สํ า หรั บ รองรั บ หลั ง คามุ ง กระเบื้ อ ง
สันนิษฐานว่าอาคารดังกล่าวน่าจะเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์โดยวางอยู่บนฐานโยนี ตั้งอยู่กึ่งกลางอาคาร
เนื่องจากในสมัยนั้นจามปานับถือศาสนาฮินดู และที่บริเวณลานพระระเบียงคดของวัดพระบรมธาตุ
ไชยา พบฐานโยนี ศิลปะจาม ทําด้วยหินทรายตั้งอยู่กลางแจ้งใกล้องค์พระบรมธาตุ ลักษณะพิเศษคือ
มีร างน้ํามนต์ทั้งสองด้าน จึ งมีความเป็นไปได้ว่า ฐานโยนีที่พบนี้อาจเคยตั้งอยู่กลางอาคารเพื่อใช้
ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูในสมัยนั้นก็เป็นได้ (ลายเส้นที่ 23 และภาพที่ 56)
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ลายเส้นที่ 23 เปรียบเทียบผังพื้นอาคารมิเซิน E1 (My Son E1) ของจามกับผังพื้นพระบรมธาตุไชยา
ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในระยะที่ 1
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ภาพที่ 56 เปรียบเทียบอาคารมิเซิน E1 (My Son E1) ของจามกับพระบรมธาตุไชยาที่สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นในระยะที่ 1
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นรูปด้านของอาคารมิเซิน E1 (My Son E1) จาก โชติมา จตุรวงค์,
“ประวัติศาสตร์ส ถาปัตยกรรมในอาณาจักรจามปา” (เอกสารประกอบคํา สอนรายวิชา 262 542
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), 4.
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และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม อันได้แก่อัฒจันทร์ที่ปลายบันไดขั้น
สุดท้ายบริเวณทางเข้าด้านทิศตะวันออก และร่องรอยซุ้มโทรณะนูนต่ําที่ประดับอยู่ที่ฐาน ซึ่งภายใน
ซุ้มจระนําที่ทําขึ้นใหม่นี้ พบความน่าสนใจ คือ ลักษณะศิลปกรรมและตําแหน่งการประดับสอดคล้อง
กับศิลปะจามแบบมิเซิน E1 (My Son E1) (ภาพที่57-58) สําหรับซุ้มโทรณะดังกล่าวจะเห็นว่าไม่ได้จงใจ
ทําขึ้นพร้อมซุ้ม จระนํา (ที่ทํา ขึ้น ใหม่) เนื่อ งจากซุ้ม ด้า นซ้า ยมีอ งค์ป ระกอบครบถ้วน ในขณะที่ซุ้ม
ด้านขวาเหลือองค์ประกอบเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องมาจากการซ่อมแปลงในระยะหลังอาจมีการฉาบ
ปูนทับหรือพยายามนําซุ้มโทรณะดังกล่าวออกไปก็เป็นได้

ภาพที่ 57 แสดงฐานอาคารชั้นที่ 1 สังเกตภายในซุ้มจระนําที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทางซ้าย มีลาย
ซุ้มโทรณะนูน ต่ํา ศิล ปะจามปรากฏอยู่ ส่ว นทางขวามีร่อ งรอยเล็ก น้อ ยและที่บันไดมี
อัฒจันทร์คล้ายกับที่พบในศิลปะจาม สมัยมิเซิน E1 (My Son E1)
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ภาพที่ 58 แสดงการเปรียบเทียบซุ้มโทรณะที่ฐานมิเซิน E1 (My Son E1) กับร่องรอยซุ้มโทรณะที่
ฐานของพระบรมธาตุไชยา
ระยะที่ 2 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13) ตรงกับศิลปะสมัยฮัวลาย (Hoa Lai) เชื่อมต่อ
ศิลปะสมัยดงเดือง (Dong Duong) แต่ศิลปะแบบฮัวลาย (Hoa Lai) จะชัดเจนกว่าโดยเฉพาะแผนผัง
ของการก่อสร้างอาคารประธาน ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเรียกว่า “กะลาน (kalan)”
เมื่อพิจารณาพระบรมธาตุไชยา (โดยจินตนาการว่านําสถูปเจดีย์ออกไปทั้งหมดก่อน) จะ
พบว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับศิลปะจามสมัยฮัวลาย (Hoa Lai) และดงเดือง (Dong Duong) คือมุข
ทางเข้ามีลักษณะยื่นออกมามากกว่ามุขอื่นๆ ส่วนมุขอีก 3 ด้านทึบตัน ผนังยกเก็จออกมาเป็นเสาทั้ง 2
ข้าง เรือนธาตุตั้งอยู่บนฐานปัทม์ที่ มีลักษณะของการย่อมุมสอดคล้องไปกับตัวอาคาร (ลายเส้นที่ 24)
สําหรับส่วนยอดอาคารนั้น ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า เอกลักษณ์สําคัญของสถาปัตยกรรมจามตั้งแต่
สมัยฮัวลาย (Hoa Lai) เป็นต้นมาคือ การทําหลังคาโดยการย่อเรือนขึ้นไป 3 ชั้น ตรงกลางแต่ละชั้น
ประดับซุ้มกูฑุ ที่สําคัญพบว่าลักษณะดังกล่าวมาปรากฏที่พระบรมธาตุไชยาด้วย (ภาพที่ 59)
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ลายเส้นที่ 24 เปรียบเทียบผังอาคารของจามกับผังอาคารที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในระยะที่ 2
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นอาคารสมัยฮัวลาย (Hoa Lai) และดงเดือง (Dong Duong) จาก
Emmanuel Guillon, Cham Art: Treasures from the Danang Museum, Vietnam
(Bangkok: River Books, 2001), 43, 38.

ภาพที่ 59 เปรียบเทียบส่วนยอดอาคารแบบย่อเรือน 3 ชั้นของปราสาทจามและพระบรมธาตุไชยา
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 190.
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สําหรับบริเวณมุมทั้ง 4 ทิศของหลังคาแต่ละชั้น หากเปรียบเทียบกับศิลปะจามจะพบว่า
ในสมัย ฮัว ลาย (Hoa Lai) ยั งไม่มีการประดับซุ้มจําลองทั้ง 4 ทิศ เมื่อเข้าสู่ส มัยดงเดือง (Dong
Duong) จึงปรากฏการประดับซุ้มจําลองทั้ง 4 ทิศของชั้นหลังคาทุกชั้น รวมทั้งบริเวณฐานอาคารชั้นที่
1 ด้วย สมัยดงเดือง (Dong Duong) นี้ถือเป็นยุคสําคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานของ
อาณาจักรจามปา โดยถือว่าเมืองดงเดือง (Dong Duong) เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนามหายานที่
ยิ่งใหญ่และสํ าคัญที่สุดของอาณาจักรจามปา ทั้งนี้ เชื่อว่าจามปาน่าจะได้รับอิทธิพลด้านศาสนาจาก
ราชวงศ์ไศเลนทร์ของชวาภาคกลาง มีการบูชารูปเคารพประเภทพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระ
ลักษมีน ทรโลเกศวรภายในศาสนสถาน สําหรับพระบรมธาตุไชยา เป็นไปได้ว่าบริเวณมุมของชั้น
หลังคาทั้ง 3 ชั้น ในระยะที่ 2 นี้ อาจไม่ มีการประดับอาคารจําลองจนเข้าสู่ระยะที่ 3 หรือถ้ามีการ
ประดับอาคารจําลองคงเป็นสมัยที่เข้าสู่ยุคดงเดือง (Dong Duong) แล้ว
ในเมืองไชยา พบประติมากรรมรูปพระหัตถ์ลักษณะเป็นการถือดอกบัว ทําด้วยหินทราย
สีแดง รูปแบบศิลปะและลักษณะการถือจะพบว่าเหมือนกับประติมากรรมหลายชิ้นที่พบในจามปาทั้ง
ประติมากรรมในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ สําหรับประติม ากรรมที่น่า จะประดิษ ฐานอยู่ภ ายใน
อาคารของพระบรมธาตุไชยาในสมัยนี้ ในระยะแรกที่ยังเป็นสมัยฮัว ลาย (Hoa Lai) น่าจะยังเป็นรูป
เคารพในศาสนาฮินดู แต่พอเข้าสู่ยุคดงเดือง (Dong Duong) อาจมีการบูชารูปเคารพในพุทธศาสนา
มหายาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่พบบริเวณพระบรมธาตุไชยา
ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พบว่าเป็นศิลปะจาม ทําด้วยหินทราย เมื่อ
เปรียบเทียบกับประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเ ตศวร ที่พบในจามปา ศิล ปะจามสมัย ดงเดือง
(Dong Duong) จะพบว่ามีรูปแบบศิลปะที่คล้ายกันอย่างมาก (ภาพที่ 60) จึงมีความเป็นไปได้ว่า
ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ที่พบบริเวณพระบรมธาตุไชยาองค์นี้อาจเคยตั้งอยู่ภายในพระบรมธาตุไชยา
ในระยะที่ 2 และอาจสืบเนื่องมาจนถึงระยะที่ 3 เนื่องจากเป็นศิลปะในพระพุทธศาสนาแบบมหายาน
เช่นเดียวกัน
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ภาพที่ 60 ลั ก ษณะประติม ากรรมรูป พระหัต ถ์ ที่ ถือ ดอกบัว ศิล ปะจาม และการเปรีย บเทีย บ
ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรที่พบในเวียดนามและที่พบบริเวณพระบรมธาตุ
ไชยา
ระยะที่ 3 (ประมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 14) พระบรมธาตุ ไ ชยาถู ก ปรั บ แปลงให้ เ ป็ น
สถาปัตยกรรมศรีวิชัย ทั้ง นี้ จากข้อ ความในจารึก ปราสาทโปนคร ที่ระบุถึงการยกทัพทางทะเลไป
โจมตีเมืองจามปาของพวกทะเลใต้ ต่อมาได้รับการตีความว่าพวกทะเลใต้นี้ น่าจะหมายถึงพวกชวา
จากอาณาจักรศรีวิชัย รวมทั้งน่าจะเป็นที่มาของการปรับแปลงพระบรมธาตุไชยาระยะที่ 3 อันถือเป็น
การเปลี่ยนผ่านสถาปัตยกรรมภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและผู้ปกครองครั้งสําคัญ
เมื่อ มาพิจ ารณาสถาปัต ยกรรมพระบรมธาตุไ ชยาที่เข้าสู่การปรับแปลงในระยะที่ 3
(ลายเส้นที่ 25) อันมีลักษณะที่เห็นกันในปัจจุบัน คือปรากฏสถูปเจดีย์จําลองของชั้นหลังคาทั้ง 3 ชั้น
แต่ละชั้นประดับอยู่ที่มุมทั้ง 4 รวมทั้งเหนือซุ้มกูฑุเป็นบราลี ซึ่งผู้ วิจัยเชื่อว่า การประดับสถูปเจดีย์
เหนือซุ้มกูฑุเป็นบราลีนี้เป็นความพยายามของช่างที่ต้องการให้เจดีย์ประดับอยู่โดยรอบในแต่ละชั้น
หลังคาเช่นเดียวกับที่พบในจันทิของชวาภาคกลาง บริเวณยอดสูงสุดตรงกลางคงใช้สถูปเจดีย์องค์ใหญ่
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และประดับเจดีย์เล็กๆโดยรอบแบบที่เห็น กันในปัจจุบัน เพียงแต่ลักษณะเจดีย์ในสมัยนั้นน่าจะเป็น
แบบศรีวิชัย ส่วนสถูปเจดีย์ที่มุมทั้ง 4 องค์ (ปัจจุบันมี 6 องค์) ของฐานชั้นที่ 1 ก็อาจทําขึ้นในสมัยนี้ด้วย

ลายเส้นที่ 25 แบบสันนิษฐาน ผังพื้นและผังหลังคาของพระบรมธาตุไชยาระยะที่ 3
วิเคราะห์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุไชยา
สถูปเจดีย์

ภาพที่ 61 สถูปเจดีย์ของพระบรมธาตุไชยา
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เมื่อพิจารณาลักษณะสถูปเจดีย์ของพระบรมธาตุไชยา (ภาพที่ 61) จะเห็นความคล้ายคลึง
กับองค์ประกอบที่เรียกว่า “กลศะ” ลักษณะเป็นดอกบัวฐานเอวคอด ที่ชาวจามใช้เป็นส่วนประดับบน
ยอดสูงสุดของอาคาร ข้อถกเถียงของนักวิชาการเกี่ยวกับ มูลเหตุหรือที่มาของสถูปเจดีย์ ที่มลี ักษณะ
เอวคอดอันเป็นเอกลักษณ์สําคัญของศิลปะศรีวิชัยที่เมืองไชยานั้น ผู้วิจัยเชื่อว่า น่าจะมาจาก ความ
บันดาลใจของช่างที่พบเห็น “กลศะ” บนยอดสูงสุดของปราสาทจาม อันมีลักษณะคล้ายกับดอกบัว
ซึง่ ช่างพื้นถิ่นเมืองไชยาประยุกต์ขึ้นให้เป็นสถูปเจดีย์โดยเพิ่มส่วนยอดขึ้นไปนั่นเอง และชุมชนเมืองไชยา
ในสมัยนั้น คงหมายรวมไปถึงชาวจามที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เมืองไชยาตั้งแต่อาณาจักรจามปาเข้ามามี
อิทธิพลในช่ว งเวลาก่อนพุทธศตวรรษที่ 12-13 และตั้ง รกรากประกอบอาชีพ มีการแต่งงานกับ
ชาวพื้น เมือ ง ให้กํา เนิด ลูก หลานสืบ ทอดกัน มา จนเกิด การผสมกลมกลืนกับคนในท้องถิ่นดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่า “กลศะ” ในสมัยฮัวลาย (Hoa Lai) หรือดงเดือง
(Dong Duong) นั้นมีลักษณะเช่นไร เนื่องจากสถาปัตยกรรมในอาณาจักรจามปาส่วนใหญ่ถูกทําลาย
ไปเป็ น จํ า นวนมากทั้ ง จากสภาพแวดล้ อ มและภาวะสงคราม จะมี ก็ แ ต่ เ พี ย งแบบสั น นิ ษ ฐาน
สถาปัตยกรรมของปราสาทสมัยมิเซิน A1 (My Son A1) ที่ทําขึ้นโดยปามองติเ ยร์ (Henri
Parmentier) ผู้เชี่ยวชาญศิลปะเวีย ดนาม (ลายเส้น ที่ 26) โดยพบว่า สมัยมิเ ซิน A1 (My Son
A1) เป็น ศิลปะในสมัยหลังประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 และเมื่อมาพิจารณาองค์ประกอบที่เป็นยอด
สูงสุดแบบเดิมของพระบรมธาตุไชยาซึ่งหักพังลงมา ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ไชยา วัสดุเป็นหินทรายสีแดง ลักษณะศิลปกรรมทํา เป็น รูป ดอกบัว สนับ สนุน ข้อ สัน นิษ ฐานที่ว่า
สถูป เจดีย์ซึ่ง เป็นศิลปะศรีวิชัยที่เมืองไชยานั้น ได้แรงบันดาลใจในการสรรค์สร้างมาจาก “กลศะ” ของ
ศิลปะจามแห่งอาณาจักรจามปา (ภาพที่ 62)
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ลายเส้นที่ 26 ปราสาทสมัยมิเซิน A1 (My Son A1) และภาพขยาย “กลศะ”
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 190.

174

ภาพที่ 62 เปรียบเทียบ “กลศะ” ของปราสาทจามและเจดีย์แบบเอวคอดของพระบรมธาตุไชยา
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 190.
กูฑุ

ภาพที่ 63 “กูฑุ” ที่พระบรมธาตุไชยา
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สําหรับหน้าบันหรือ “กูฑุ” นั้น เมื่อมาพิจารณาซุ้มกูฑุที่พระบรมธาตุไชยา (ภาพที่ 63)
จะพบว่าลวดลายที่เห็น ในปัจ จุบั น เป็นของทําขึ้นใหม่ ใ นสมัย รัต นโกสิน ทร์ อย่า งไรก็ต าม หาก
พิจารณาลักษณะการวางลายโดยเฉพาะกูฑุของชั้นที่ 2 และ 3 แล้วจะเห็นการเน้นลายให้มีจุดเด่นโดย
ทําเป็นวงกลมอยู่กึ่งกลาง ลักษณะคล้ายกับกูฑุรู ป ใบหน้า ที่ป ระดับ อยู่บ นศาสนสถานของจามที่
หมู่บ้านนูยซาม อําเภอเจาโดก จัง หวัด อานเกีย ง ประเทศเวีย ดนาม อายุป ระมาณพุท ธศตวรรษ
ที่ 12-13 นอกจากนี้ลัก ษณะดัง กล่า วยัง ไปคล้า ยกับ กูฑุรูป ใบหน้า ที่ขุด พบ ณ โบราณสถานเขา
น้อย อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาด้วย สําหรับกูฑุของพระบรมธาตุไชยา เดิมจะมีรูปใบหน้าหรือไม่
นั้น ไม่อาจยืนยัน แต่หากอ้างอิงกับรูปแบบศิลปะดังกล่าวมาข้างต้น ก็มีความเป็นไปได้ (ภาพที่ 64)

ภาพที่ 64 เปรียบเทียบลักษณะกูฑุของพระบรมธาตุไชยา กูฑุที่พบในเวียดนามและกูฑุที่พบในสงขลา
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โครงสร้าง การก่ออิฐและการประดับผนังอาคารของพระบรมธาตุไชยา
สําหรับโครงสร้างอาคาร วัสดุก่อสร้างและการประดับผนังอาคารนั้น ปราสาทจามมี
โครงสร้างเป็นแบบผนังรับน้ําหนัก ผนังจึงมีความหนามากประมาณ 80-160 เซนติเมตร ใช้อิฐเป็น
วัสดุในการก่อสร้างสถาปัตยกรรม อิฐที่ใช้มีหลายขนาด การเชื่อมต่อระหว่างอิฐแต่ละแผ่นมีความแนบ
สนิท เนื่องจากมีการฝนแผ่นอิฐให้เรียบก่อนการมาเรียงต่อกัน และใช้ปูนฉาบผิวบางๆเพื่อเชื่อมอิฐให้
ติดกัน นอกจากนี้ยังใช้หินทรายในส่วนสําคัญที่ต้องรับน้ําหนักมาก รวมทั้งใช้ในการประดับตกแต่ง
เช่น ทับหลัง ฐานอาคาร เสาตกแต่ง โครงประตู ขั้นบันไดและส่วนประดับเรือนธาตุ 7 สําหรับการ
ประดับผนังอาคาร จารึกที่พบในปราสาทมิเซินหมายเลข D4 (My Son D4) ระบุว่ามีการใช้ทองคํา
เคลือบวิหารทั้งหมด8 อาคารมิเซิน D4 (My Son D4) นี้ แม้สร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 แต่น่าจะ
เป็นการประดับตกแต่งอาคารที่สืบทอดกันมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิม
ลักษณะการก่ออิฐและการใช้ทองคําประดับผนังปราสาทจามนี้ สอดคล้องกับที่พระครู
รัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว เจ้าคณะเมืองไชยา ได้ลิขิตรายงานลักษณะสถาปัตยกรรม การก่ออิฐ
รวมทั้งการปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุไชยาไปยัง ข้าหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมลฑลชุมพร ความว่า
...ได้สังเกตดูวิธีแรกก่อสร้างประดิษฐานขึ้นนั้น ดูไม่ได้ใช้ปูน เป็น บายสอผูกอิฐเลย
ช่างที่ทําพระเจดีย์นี้ คงจะล่วงเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านจึงไม่ได้ใช้ปูนเป็นบายสอ สู้ป่นอิฐให้
ละเอียด ใส่ตามระหว่างแผ่นอิฐเต็มอย่างใช้ปูน ตกลงว่าใช้อิฐป่นเป็นบายสอ แต่ก็แข็งตัวได้ดี เห็น
ได้ในที่หมิ่น ๆไม่ห ลุด และเคลื่อนได้ง่า ยๆหรือ ตอนแรกๆจะมีของเหนีย วเจือบ้า ง แต่เดี๋ย วนี้
ของเหนียวนั้น จะหมดอายุเ สีย แต่ถึง อย่า งนั้น ไม่ว่า ที่ต รงไหน ถ้า มีร ากไม้เบียดเบียนทําให้
แตกแล้วมักไม่ได้เป็นอันตรายเท่าใด ใช้บายสออย่างนี้ทนดีกว่าปูนมาก เว้นแต่ทํายากเท่านั้น
อิฐที่เผานั้น เผาแก่ไ ฟและทน ดุจ กระเบื้อ งตุ่ม ที่เ ผาสุกดี อิฐเหล่านี้อายุยืนจริงๆ
บรรดาอิฐที่มีผู้ได้เอาเข้าซ่อมแซมในชั้นหลังๆ ผุไปแล้ว แต่อิฐเดิมยังมั่นคงอยู่ เห็นได้ว่า ในต่อไป
นับร้อยๆ ปีหรือยิ่งกว่า อิฐนี้ก็อาจทนอยู่ได้ดี
วิธีก่อ เมื่อจะเอาอิฐเข้าก่อ รอยปรับถูกันจนได้เหลี่ยมเสมอดี นอกจากนี้ยังได้เอาศิลา
มาใช้แทนอิฐในที่สําคัญๆ มีที่ยอดเป็นต้น ที่ต่อของศิลาต่อศิลานั้น ยังใช้ศิลาเป็นแก่นอีก
ส่วนลวดลายที่มีในชั้นแรกนั้นไม่ได้พอกปั้นด้วยปูนเลย ควรมีลวดลายในที่ใด ก็ขุด
อิฐฉลักเอาในเนื้ออิฐเมื่อก่อเสร็จทีเดียว (ไม่ได้ปั้นลายเมื่อดินเปียกแล้วเผาเลย)
เมื่อครั้งแรก เห็นจะก่อเสร็จแล้วลงมือสลักลวดลาย และขัดทั่วทั้งองค์ให้หายเงื่อน
อิฐและหายขรุขระ (บางแห่งขัด จนเห็นไส้อิฐ) และเมื่อขัดแล้วคงจะปล่อยไว้ดูอย่างนั้นเสียคราว
7

นัน ทพร บัน ลือ สิน ธุ์ , ผู้แ ปล, การส้า รวจแหล่ง โบราณสถานในอาณาจักรจามปา
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 21-22.
8
เรื่องเดียวกัน, 16.
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หนึ่งหรืออาจจะลงรักปิดทองทัน ที เพราะยัง ได้เห็น รักและทองติด อยู่เนื่องกับ อิฐหลายแห่ง
ซึ่งส่อให้เห็นได้ว่า ในชั้นแรกคงจะไม่ได้ใช้ปูนเลย ต่อมาได้มีผู้เอาปูนเข้าปฏิสังขรณ์ มาก่อนบ้าง
แล้ว ราวไม่ต่ํากว่าสองครั้ง (ครั้งนี้ไม่นับ)9

ผลการศึกษาทั้งหมดในบทที่ 5 นี้ แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจที่มีมาแต่เดิมของพระบรม
ธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมศรีวิชัยที่สร้างขึ้นร่วมยุคร่วมสมัยกันกับวัดเวียง
วัดแก้ว และวัดหลง เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจันทิในราชวงศ์ไศเลนทร์ ของชวาภาคกลางนั้น
เมื่อใช้กรอบการศึกษาใหม่ได้ทําให้เกิดข้อคิดเห็น ทางวิชาการที่ต่างไปจากเดิมว่า “พระบรมธาตุไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจมิได้สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยศรีวิชัย ” แม้จะมีหลักฐานแห่งยุคสมัยอันเป็น
เอกลั กษณ์ที่สําคัญของศิล ปกรรมศรีวิชัย นั่น คือ สถูป เจดีย์ที่ป ระดับ อยู่บ นชั้นหลังคาแต่ละชั้น
องค์ประกอบดังกล่าว แม้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยของราชวงศ์ไศเลนทร์
แต่มีความเป็นไปได้ว่า สถูปเจดีย์นี้อาจสร้างขึ้นภายหลังตัวอาคาร เนื่องจากการปรับแปลงและหรือ
ซ่อมแปลงสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับยุคสมัยและอํานาจผู้ปกครองนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้ง
สถาปัตยกรรมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องไปกับอิทธิพลทางการเมือง
ศาสนา เศรษฐกิจ และบริบ ททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความเป็นไปได้ว่าพระบรมธาตุไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจมีการปรับแปลงไปตามยุคสมั ยด้วยเช่นกัน และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมที่สําคัญของพระบรมธาตุไชยา อาทิ อัฒจันทร์บริเวณทางเข้า ด้านทิศตะวันออก
ร่องรอยซุ้มโทรณะนูนต่ําที่ฐานชั้นล่างสุดซึ่งถูกสร้างครอบด้วยซุ้มจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปใน
สมัยหลัง จะพบว่ามีรูปแบบศิลปกรรมที่พบในศิลปะจามแห่งอาณาจักรจามปาในช่วงพุทธศตวรรษที่
12 -13 หรือศิลปะแบบมิเซิน E1 ( My Son E1) อันเป็นศิลปะในยุคเริ่มต้นของอาณาจักรจามปา
องค์ ป ระกอบทางสถาปั ต ยกรรมดั งกล่ าวยังไม่เคยได้ รับการกล่ า วถึง หรือ วิเคราะห์ ใ นวงวิช าการ
นอกจากนี้ หากมีการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพระบรมธาตุไชยาโดยการเปิดหน้าดินให้ลึกถึงชั้นดิน
ในพุท ธศตวรรษที ่ 12-13 อาจพบหลัก ฐานสํ า คัญ อื ่น ๆเพิ ่ม เติม ที ่น ่า จะเป็น ประโยชน์ต ่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานด้านสถาปัตยกรรมที่ ปรากฏ
ในปัจ จุบัน เมื่อทําการศึกษาควบคู่ไปกับ หลัก ฐานอื่น ๆ ได้ นํา ไปสู่ข้อ สัน นิษ ฐานใหม่เ กี่ย วกับ พระ
บรมธาตุไชยาว่า “สถาปัต ยกรรมแห่ง นี ้น่า จะถูก สร้า งขึ ้น ด้ว ยศิล ปะจามตั ้ง แต่ ป ระมาณพุท ธ
ศตวรรษที่ 12-13 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมืองไชยาเป็นส่วนหนึ่งหรืออยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักรจามปา
และมาได้รั บ การปรับ แปลงให้ เป็ น สถาปัต ยกรรมศรีวิช ัย ในพุท ธศตวรรษที่ 14-15 อัน เป็น
ช่วงเวลาที่ศรีวิชัยเข้ามามีอํานาจเหนืออาณาจักรจามปาที่เมืองไชยานั่นเอง”

9

มานิต วัลลิโภดม, ทักษิณรัฐ (กรุงเทพฯ: บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗), 2530), 4.

บทที่ 6
จันทิของราชวงศ์ไศเลนทร์ในชวาภาคกลาง
“When a work departs from culturally established patterns,...Architecture
becomes incorporated into culture as a result of the work of critics…”
Juan Pablo Bonta1
ประวัติความเป็นมาของราชวงศ์ไศเลนทร์
เดิมพื้นที่ของอินโดนีเซีย (แผนที่ที่ 17) เคยมี อ าณาจักรเก่าแก่ที่มี กษั ตริย์ป กครองมา
หลายยุคหลายสมัย อาณาจักรในยุคเริ่มแรกเกิดขึ้นบริเวณเกาะบอร์เนียวซึ่ง อยู่ทางตอนเหนือของ
ชวา กลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เรียกว่าชาวดยัค (Dyak) มีความเชื่อในเรื่องเทพเจ้า ป่าไม้ ภูเขาและ
ภูติผี ด้าเนินชีวิตโดยการเพาะปลูก จับสัตว์น้าและหาของป่าเฉกเช่นชาวพื้นเมืองในยุคแรกเริ่ม ต่อมา
ชาวดยัค (Dyak) เริ่มติดต่อกับวัฒนธรรมภายนอกพร้อมๆไปกับการสร้างวัฒนธรรมของตนเอง มีการ
นับถือศาสนาฮินดูควบคู่ไปกับความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่น นั่นคือการบูชาบรรพบุรุษและการบูชาภูเขาไฟ

แผนที่ที่ 17 แสดงประเทศอินโดนีเซีย เขตชวาภาคกลางและเกาะต่างๆ โดยรอบ
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Molly Bondan, Candi in Central Java Indonesia,
(Jakarta: P.T. Jayakarta Agung Offset., 1982), no.pag.
1

Bonta, Juan P., Architecture and Its Interpretation: A Study of Expressive
Systems in Architecture (London: Lund Humphries, 1979), 138.
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การก่อรูปอาณาจักร เริ่มปรากฎหลักฐานชัดเจนประมาณพุทธศตวรรษที่ 9 โดยเรียกว่า
อาณาจักรกูไต มาร์ตาตีปุระ (KutaiMartadipura) ถือเป็นอาณาจักรแห่งแรกของเกาะชวา 2 ในขณะที่
ก็มีอาณาจักรอื่นๆเริ่มถือก้าเนิดขึ้นเช่นกัน ที่พบว่าค่อนข้างมีบทบาทส้าคัญ คือ อาณาจักรตรุมะหรือ
ตรุมะนครา (Tarumanagara) โดยกษัต ริย์พ ระนาม ชัย สิง หวรมัน (Jayasingawarman) มีข้อ
สันนิษฐานว่าพระองค์สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สลังคยาน (Salankayana Dynasty) แถบอินเดียใต้
เนื่องจากการโจมตีของกษัตริย์ในราชวงศ์คุปตะ เชื้อสายราชวงศ์สลังคยานจึงต้องอพยพไปแสวงหา
แผ่นดินใหม่ เจ้าชายสิงหวรมันทรงเลือกมาตั้งอาณาจักรใหม่ยังบริเวณเกาะชวาฝั่งตะวัน ตก โดยพบว่า
เรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังปรากฎอยู่ในเอกสารบันทึกการเดินทางของชาวจีนและชาวอินเดียที่เดิน
ทางเข้ามาค้าขายและแวะพักเพื่อรอลมมรสุมที่เหมาะกับการเดินทางออกทะเล โดยเฉพาะในบันทึก
การเดินทางของภิกษุจีนนาม ฟาเสียน (Faxian) ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อศึกษา
พระธรรม โดยเดินทางมาแวะที่ฝั่งตะวันตกของเกาะชวา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 942-955
นอกจากนี้ยังได้บัน ทึก ไว้ว่า ในเมืองนี้ผู้คนส่ว นใหญ่นับ ถือ ศาสนาฮินดู มีทั้งการบูชารูปเคารพและ
ก่อสร้างเทวสถาน ศาสนาพุทธยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก นอกจากนี้ ยังพบว่าในเอกสารของราช
ส้านักจีน ทั้งราชวงศ์สุย (Sui Dynasty) และราชวงศ์ถัง (Tang Dynasty) มีการกล่าวถึงกษัตริย์แห่ง
ตะรุมะว่า ได้ส่งฑูตไปประเทศจีนครั้งแรกในปี พ.ศ. 1071 และส่งไปครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 1209 ส่วน
ทางเกาะชวานั้น จารึก ราชามูล วรมัน ระบุก ารตั้ง ถิ่น ฐานในบริเ วณที่เ รีย กว่า วัฒ นธรรมบูนี
(Buni Cultuer)3 ส่วนในเอกสารจีน ปรากฎชื่อชุมชนยุคแรกเริ่มของผู้คนในแถบนี้เรียกว่า “โกะ-หยิง
(Ko-Ying)” สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ทางตะวันตกของเกาะชวา บริเวณดังกล่าวน่าจะตรงกับชื่อเมือง
“อะกีเร (Argyre)” ในบัน ทึ ก ของปโตเลมี บริเ วณนี้พ บหลัก ฐานส้า คัญ คือ ทรากเมือ งโบราณที่
ก่อด้ว ยอิฐ มี ร ู ป ร่ า งและขนาดเหมื อ นกั บ อิ ฐ ที่ ใ ช้ ใ นเมื อ งอุ ไ รยู ร์ ข อง ชาวโจฬะยุคแรกเริ่ม
นอกจากนี้ยังพบเครื่องปั้นดินเผาลวดลายรูเลต ลูกปัดแก้วและโบราณวัตถุต่างๆอีกด้วย แสดงให้เห็น
การติดต่อกับอินเดียของชวาในยุ คเริ่มต้น ที่พบว่าผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูโดยเฉพาะการนับ
ถือพระวิษณุ
ในสมัยของกษัตริย์ ปูรณวรมัน (Purnawarman) ซึ่งครองราชย์ในปี พ.ศ. 938-977 ถือ
เป็นยุคทองของอาณาจักรแห่งนี้ เนื่องจากมีอาณาเขตกว้างขวาง การค้าเจริญรุ่งเรือง มีจารึกกล่าวถึง
การจัดระบบชลประทานเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตร ในยุคนี้มีเมืองต่างๆเข้ามาสวามิภักดิ์ถึง 48 เมือง มี
เมืองหลวงชื่อ สุนทปุระ (Sunda Pura) อยู่ทางตอนเหนือของเกาะชวาและเป็นที่มาของชื่อ “ช่อง
2

ดวงธิดา ราเมศวร์, ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๒): เวียดนาม มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน (กรุงเทพฯ: แพรธรรม, 2555), 108.
3
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของวัฒนธรรมบูนี (Buni Culture) ได้ใน ธิดา สาระยา,
ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 452-453.
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แคบซุนดา (Sunda Strait)” ซึ่งอยู่ระหว่างเกาะชวาและสุมาตรา 4 แต่เอกสารบางฉบับกล่าวว่าเมือง
หลวงของอาณาจักรแห่งนี้อยู่ที่ ตะรุมานครา (Taruma) ในสมัยของพระองค์มีหลักฐานการส่งฑูตไป
จีนถึง 3 ครั้ง คือในปี พ.ศ. 1071 พ.ศ. 1209 และ พ.ศ. 1213 แสดงถึงความรุ่งเรืองดังกล่าว อาณาจักรตะรุ
มะเริ่มเสื่อมอ้านาจลงในพุทธศตวรรษที่ 12 ขณะที่อาณาจักรกลิงคะ (Kalingga Kingdom) ซึ่งอยู่ทาง
ตอนเหนือของเกาะชวาเริ่มมีอ้านาจเข้ามาแทนที่ ในบันทึกของชาวจีนสมัยราชวงศ์ถังเรียกอาณาจักร
แห่งนี้ว่า “เหอหลิง (Heling)” กล่าวถึงพระภิกษุจีนนาม ฮุ่ยหนิง (Huining) ได้เดินทางมาเข้ามาในปี
พ.ศ. 1207 และเป็นผู้น้าศาสนาพุทธนิกายมหายานมาเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนี้ด้วย (แต่ไม่ใช่ศาสนา
พุทธนิกายมหายานแบบตันตระที่นับถือกันของราชวงศ์ไศเลนทร์ในเวลาต่อมา)
เอกสารทางประวัติศาสตร์ของชวาระบุถึงราชินีพระองค์หนึ่งของอาณาจักรกลิงคะซึ่งเป็น
พระอัย ยิก าของกษัต ริย์สัญ ชัย (Sanjaya) ว่า เป็น ผู้ส ถาปนาอาณาจัก รมะตะราม (Mataram
Kingdom) หรือเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าอาณาจักรเมดัง (Medang Kingdom) ต่อมาในปี พ.ศ. 1295 ได้
สถาปนาเมือ งหลวงชื่อ มะตะรามและตั้ง ศูน ย์ก ลางอยู่ที่เกาะชวาภาคกลาง ทั้งนี้ พบว่าอาณาจักร
ส่วนใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นในชวานั้น ล้วนมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ แต่มักท้าสงครามเพื่อช่วงชิงอ้านาจ
กันอยู่ เสมอ ธรรมเนี ย มการปกครองของชวานั้น เมื่อมีก ารตั้ง อาณาจัก รใหม่ก็ ต้องมีการสถาปนา
ราชวงศ์ใหม่ขึ้นด้วย
หลังจากพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา ราชวงศ์ไศเลนทร์ห รือ ไสเลนทรา (Sailendra
Dynasty) ซึ่งมีเชื้อสายเดียวกับกษัตริย์สัญชัย (Sanjaya) แห่งอาณาจักรมะตะราม ก็เริ่มมีอ้านาจและ
บทบาทในดินแดนแถบนี้มากขึ้น นักวิชาการบางท่านเชื่อว่า “ชื่อไสเลนทรา มาจากค้าเรียกของชาว
ฟูนัน (Funan) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกัมพูชา ตรงบริเวณปากแม่น้าโขง ที่ใช้เรียกกษัตริย์ของดิ นแดน
แห่ งนี้ ว่า ไสละราชา (Sailaraja) แปลว่ากษัตริย์แห่ งภูเขา”5 เรื่องราวเกี่ย วกับ ราชวงศ์ไศเลนทร์
(Sailendra Dynasty) นี้ มีข้อถกเถียงของนักวิชาการแตกออกเป็นหลายสาย บ้างเชื่อว่าสืบเชื้อสาย
โดยตรงมาจากกษัต ริย์สัญ ชัย (Sanjaya) บ้า งเชื่อ ว่า ไม่เ กี่ย วข้อ งกัน และมาจากอิน เดีย แต่ใ น
ปี พ.ศ. 2505 มีการพบจารึกทางตอนเหนือของเกาะชวาภาคกลาง จารึกด้วยภาษามลายู โบราณ
เรี ย กชื่ อ จารึ ก นี้ ว่ า “จารึ ก โซโจเมอโต” ที่ ส้ า คั ญ คื อ มี ค้ า ว่ า “ธปุ น ตะ เสเลนทระ (Selendra)”
สันนิษฐานว่า เป็นพระนามของกษัตริย์พ ระองค์ห นึ่ง ของชวา ศาสตราจารย์โ บคารี นัก อ่า นจารึก
ของอิน โดนีเ ซีย ให้ ความเห็ น ว่าตัว อักษรที่ใช้มี อายุ อยู่ในราวพุ ทธศตวรรษที่ 12 ดังนั้ น ราชวงศ์
ไศเลนทร์ (Sailendra Dynasty) จึ งน่าจะเป็นราชวงศ์ที่มีมาแต่เดิมของชวา สอดคล้ องกับข้ อ
4

ดวงธิดา ราเมศวร์, ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๒): เวียดนาม มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน (กรุงเทพฯ: แพรธรรม, 2555), 109.
5
ดวงธิดา ราเมศวร์, ประวัติศาสตร์และราชวงศ์อาเซียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงเทพฯ:
มายิกส้านักพิมพ์, 2548), 181.
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สันนิษฐานของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ที่ก็ทรงเชื่อว่าราชวงศ์ไศเลนทร์สืบเชื้อสายมา
จากราชวงศ์ดั้งเดิมของชวาเช่นกัน
แม้จะมีหลักฐานแน่ชัดแล้วว่าราชวงศ์ไศเลนทร์เป็นราชวงศ์ดั้งเดิมของชวา ไม่ได้มาจาก
อินเดียตามที่มีการถกเถียงกันก่อนหน้านี้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ราชวงศ์ไศเลนทร์รวมทั้ งราชวงศ์อื่นๆใน
พื้นที่เกาะชวา สุมาตราและคาบสมุทรมลายู ต่างมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับกษัตริย์อินเดียและ
เหล่าพ่อค้าจากอินเดียที่เข้ามาท้าการค้าในน่านน้้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะมีการถ่ายทอด
รูปแบบวัฒนธรรมและประเพณีแบบกษัตริย์ให้แก่กันด้วย เช่น รูปแบบการปกครอง การเรียกต้าแหน่ง
กษัตริย์ว่า “ราชา” นอกจากนี้ยังมีประเพณีการสร้างศาสนสถานให้เป็นเหมือนอนุเสาวรีย์แก่กษัตริย์ที่
ล่วงลับไปแล้ว6 การท้าจารึกการอุทิศอาคารหรือที่ดินให้เป็นสมบัติของศาสนสถาน อาทิ จารึกภาษา
มลายูเก่าหลักที่ 2 พบที่สุมาตรา ระบุข้อความ “การสร้างสวนสาธารณะในปี ค.ศ. 684 ชื่อศรีเกษตร
โดยราชโองการของกษัตริย์ไชยนาสะ ถือเป็นพฤติกรรมการบุญทางพระพุทธศาสนา”7 ประเพณีต่างๆ
เกิดขึ้นเพราะการให้พราหมณ์เข้ามาท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษางานพระราชพิธีในราชส้านัก ดังที่ “ปรากฎ
มีที่ปรึกษาในราชวงศ์โจฬะที่ราชส้านักของราชอาณาจักรศรีวิชัย”8 นอกจากนี้ จากจารึกภาษาทมิฬซึ่ง
พบอยู่ที่ตะกั่วป่าระบุถึง “การขุดสระน้้าโดยพ่อค้าชาวอินเดียและมีกองทหารดูแลรักษาสระน้้านี้อยู่
ซึ่งท้าให้สันนิษฐานได้ว่าทหารรับจ้างชาวอินเดียนี้คงได้รับสิทธิพิเศษจากกษัตริย์แห่งเมืองศรีวิชัยให้
เข้ามาดูแลรักษาคลังสินค้าของพวกตนได้”9
ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไศเลนทร์ที่ชวาและไชยา
ในระยะแรกราชวงศ์ไศเลนทร์ (Sailendra Dynasty) ยังคงนับถือศาสนาฮินดู ต่อมาใน
ยุคของกษัตริย์ ปนังกะรัน (Panangkaran) โอรสของพระเจ้าสั ญชัย (Sanjaya) ซึ่งครองราชย์ในปี
พ.ศ.1303 ได้เ ปลี่ย นจากการนับ ถือ ศาสนาฮิน ดูม าเป็น ศาสนาพุท ธนิกายมหายานแบบตันตระ
6

ประเพณีการสร้างศาสนสถานให้เป็นอนุเสาวรีย์แก่กษัตริย์ที่ล่วงลับ ไปแล้วนั้นมิใช่แค่
การแสดงออกซึ่ ง ความกตั ญ ญู แต่ อี ก นั ย หนึ่ ง นั้ น เป็ น การแสดงสิ ท ธิ ค วามชอบธรรมในการขึ้ น
ครองราชย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา สังเกตว่าในกรณีที่ได้ครองเมืองที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสายพระราชมารดาก็จะสร้างศาสนสถานอุทิศให้พระราชมารดาด้ว ย และเป็น
วัตถุประสงค์เดียวกับประเพณีการท้าจารึกที่จะกล่าวถึงพระนามพระราชบิดา พระราชมารดา ทั้งนี้
เป็นไปเพื่อประกาศความชอบธรรมในการสืบราชสมบัตินั่นเอง
7
ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 555.
8
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000 (กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์
จ้ากัด, 2535), 60.
9
พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2523), 57.
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อย่างไรก็ตาม พระองค์ยังคงให้การอุปถัมภ์ศาสนาฮินดูและกลุ่มพราหมณ์ในราชส้านัก กษัตริย์ปนังกะรัน
(Panangkaran) ถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์ไศเลนทร์ ที่หันมานับถือศาสนาพุทธนิกาย
มหายานแบบตันตระ อันจะมีผลอย่างส้า คัญต่อ การก่อสร้างสถาปัต ยกรรมของชวาภาคกลางและ
ดินแดนอื่นๆในฐานะเครือข่ายการค้าของศรีวิชัยในเวลาต่อมา การที่ราชวงศ์ไศเลนทร์ทรงหันมานับ
ถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบตันตระ ส่งผลให้ผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมต้องย้าย
ไปอยู่ทางภาคตะวันออกของเกาะชวา
แม้ร าชวงศ์ ไ ศเลนทร์ จ ะมี ต้ น ก้า เนิ ด อยู่ ที่ ช วา แต่ ห ลั ก ฐานด้ า นจารึ ก ในสมั ย ศรี วิ ชั ย
โดยเฉพาะ “จารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318” หรือที่ในอดีตเรียกว่า “จารึกหลักที่ 23 วัดเสมาเมือง” ได้
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ที่ชวาและไชยา จารึกดังกล่าว
ระบุถึงการสร้างปราสาทอิฐ 3 หลัง ซึ่งปัจจุบันได้รับการยืนยันแล้วว่า คือ วัดเวียง วัดหลง และวัดแก้ว
ข้อความในจารึกมีดังนี้
ค้าแปล จารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318
ด้านหน้า
พระเกียรติคุณของพระองค์ อันแผ่ไปทุกทิศ ประกอบด้วยกระแสอันไม่รู้สิ้นสุดแห่งคุณ
(ของพระองค์) คือ ความมีระเบียบวินัย ความสุภาพ ความได้ศึกษามาก ความสงบ ความอดกลั้น
ความกล้าหาญ ความบริจาค ความสง่างาม ความเฉลียวฉลาด ความเมตตากรุณา และคุณธรรม
อันอื่น ที่เท่าเทียมกันนั้น . ได้แผ่รัศมีบดบัง พระเกียรติ ของพระราชาทั้งหลายอื่น โดยสิ้นเชิง
เหมือนรัศมีแห่งดวงจันทร์ ในฤดูใบไม้ร่วง กลบแสงดาวทั้งหลายจนหมดสิ้น.
พระองค์เป็นที่รับรองคุณความดีทั้งมวล, และเป็นที่พึ่งพาของสาธุชน และคนที่มีชื่อเสียง
กระฉ่อนในโลกนี้ โดยที่ พระองค์มีรัศมี ที่ราวกับว่า จะสามารถกลบรัศมีแห่งหิมะ อันโพลงอยู่
บนยอดหิมาลัย, และทรงเป็นผู้ประกอบด้วยคุณ ปานว่ามหาสมุทร อันสามารถช้าระสิ่งปฏิกูล
(ได้หมด), (พระองค์) มิใช่เป็นบ่อเกิดแห่งมณีรัตนะเหลือแต่จะคณนา เท่านั้น , (พระองค์) ยังเป็น
ที่พึ่งพาอาศัยของบรรดานาคทั้งหลาย ซึ่งมีศีรษะแผ่รัศมี ด้วยแสงแก้วอันมีประกาย
ผู้ใดก็ตาม ซึ่งมาสู่พระองค์ ด้วยใจอันรุ่มร้อน เพราะเปลวเพลิงแห่งความยากจน อัน
แสนเข็ญ ย่อมได้รับความสุขใจอันสูงสุด, เหมือนดั่งช้างที่เร่าร้อน เพราะแสงแดดอันแผดกล้า ,
ได้รับความชุ่มชื้น เพราะลงสู่สระอันรื่นรมย์ ประกอบด้วยน้้าใสสะอาด สงบเงียบตลอดปี ดาด
เต็มไปด้วยเกษรดอกบัว.
สาธุชนทั้งหลายในโลก จากทุกทิศ มาสู่พระองค์ ผู้ทรงพระเกียรติคุณเทียบด้วยพระมนู
แล้ว ย่อมมีความสง่างาม ดุจดั่งต้นมะม่วง ต้นสารภี และพญาไม้อื่นๆที่สง่างาม เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ.
พระองค์ผู้เป็น ศรีวิชเยนทรราชา เป็นผู้ประสบแต่ชัยชนะ, อ้านาจของพระองค์ เป็นที่
รับรองกั น ทั่ ว ไป พระราชโองการของพระองค์ เป็ น ที่ เ ชื่ อ ฟั ง ของพระราชา ข้างเคียง, และ
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พระองค์เป็นผู้ที่พระพรหม ผู้สร้างโลก ได้ทรงสร้างขึ้นด้วยความจงใจ โดย (พระพรหม) หวังว่า
พระธรรมอันควรนอบน้อม จักคงรุ่งเรืองอยู่ในโลก ตลอดกาลเนืองนิจ.
พระองค์ผู้เป็น ศรีวิชเยศวรภูบดี ซึ่งเป็นที่ไหลออกของคุณธรรม, เป็นพระราชาสูงสุด
เหนือพระราชาทั้งหลายบนผืนพิภพนี้. พระองค์ได้ทรงสร้างปราสาทอิฐอันประเสริฐทั้งสามนี้ขึ้น
เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระปัทมปาณี พระผู้ผจญมาร, และพระวัชรปาณี.
ตรีสมยเจดีย์ ซึ่งสร้างอุทิศแด่บรรดาพระชินะผู้สูงสุดทั้งปวง ทั่วทศทิศในท้องฟ้าและเป็น
เหมือนหนึ่งสายฟ้า อันจะพังทลายภูเขาแห่งความชั่วทั้งหลาย ในโลกนี้ . จะเป็นที่สิงสถิตแห่ง
องค์อมฤต และแห่งองค์ผู้ประทานความมั่งคั่ง อันสูงสุดในตรีภพ ตลอดกาลเนืองนิจ.
นอกจาก (ตรีสมยเจดีย์) นี้ พระราชสถวิระ ชื่อชยันตะ โดยได้รับอาราธนาของพระราชา
ว่า “ขอพระผู้เป็นเจ้า จงสร้างสถูปขึ้นทั้งสามองค์เถิด” ก็ได้สร้างพระสถูปขึ้นอย่างเดียวกัน ตาม
พระราชประสงค์.
หลังจากพระราชสถวิระรูปนั้น ไปสู่สวรรค์แล้ว , ศิษย์ของท่านชื่ออธิมุกติ เป็นพระ
ราชสถวิระแทนที่, ท่านได้สร้างพระสถูปอิฐอีกคู่หนึ่งขึ้นในบริเวณปราสาทอิฐทั้งสามนั้น.
เมื่อ (มหา) ศักราชได้ 699 ปี วันค้ารบ 11 แห่งศุกลปักษ์ ของเดือนไวศาขะ พระอาทิตย์
สู่ราศีกรกฎ ด้วยพระศุกร. องค์พระศรีวิชยนฤบดี ผู้ยิ่งใหญ่กว่าบรรดาพระราชาทั้งปวง ดุจดั่ง
พระอินทร์ เป็นใหญ่กว่าทวยเทพ, ได้ทรงสร้างพระสถูป และพระเจดีย์ทั้งหลายซึ่งมีความงาม
ราวกะว่า สร้างขึ้นด้วยแก้วจินดามณี อันได้คัดเลือกแล้ว เฉพาะที่ดีที่สุด ในไตรโลก.
ด้านหลัง (มีจารึกเพียง 4 บรรทัด)
สวัสดี พระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งพระราชาทั้งปวง ทรงพระเดชานุภาพคล้ายกับพระอาทิตย์
ทรงบ้าบัดความมืดมัว ของฝูงศัตรูของพระองค์ รูปสัณฐานของพระองค์ งามราวกับว่าพระจันทร์
อันปราศจากมลทินเมื่อฤดูสารท หรือพระกาม เมื่อเอาปฏิสนธิในโลกนี้ เรียกกันว่า พระวิษณุ …..
10
ทรงเป็นประมุขแห่งไศเลนทรวงศ์ ทรงพระนาม ศรีมหาราช.

จารึ ก ดัง กล่ าวจึ ง นั บ ว่ า มี ความส้ า คั ญ อย่า งยิ่ งในการเชื่ อ มโยงความสั มพั น ธ์ ระหว่ า ง
ราชวงศ์ไศเลนทร์ที่ชวาและไชยารวมทั้งการส่งต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมให้แก่กันด้วย
การนับถือศาสนาพุทธมหายานนั้น คาดว่าจะมีเฉพาะในราชวงศ์ไศเลนทร์เท่านั้น เพราะ
พบว่าพระสงฆ์ในชวาไม่ได้เป็นพุทธแบบมหายานแต่เป็นพุทธแบบนิกายสถวิรวาท (เถรวาทที่ใช้ภาษา
สันสกฤต) กษัตริย์จะให้ การอุปถัมภ์ทุกศาสนา รวมทั้งศาสนาฮินดูและกลุ่ม พราหมณ์ในราชส้านัก
บางกรณีกษัตริย์จะเสกสมรสกับเจ้าหญิงที่นับถือฮินดู ท้าให้มีการสืบเชื้อสายฮินดูผ่านทางพระราชมารดา
10

ธรรมทาส พานิช, ประวัติศาสตร์ไชยา - นครศรีธรรมราช (สุราษฎร์ธานี: ธรรมทาน
มูลนิธิ, 2541), 88-90.
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ศาสนสถานที่ราชวงศ์ไศเลนทร์สร้างขึ้นนั้นเรียกว่า “จันทิ (candi)” มีทั้งแบบพุทธและฮินดู แบบฮินดู
ส่วนใหญ่อุทิศให้ส ายพระราชมารดา ส่ว นจันทิแบบพุทธส่ว นใหญ่อุทิศ ให้สายพระราชบิดา ภายใน
อาคารจะประดิษฐานประติมากรรมพระโพธิสัตว์ เป็นการบูชาและอุทิศให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ทั้งนี้ มี
ความเชื่อว่า ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ววิญญาณจะไปรวมกับประติมากรรมพระโพธิสัตว์ที่ประดิษฐานไว้นั่นเอง
เมื่อพิจารณาข้อความในจารึกที่พบในชวาภาคกลางหลักหนึ่ง จะเห็นถึงความพยายามยก
พระพุทธศาสนาให้อยู่ในสถานะที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าศาสนาฮินดู รวมทั้งเหนือกว่าพุทธแบบเถรวาท
ด้วย โดยใช้ระบบ “โพธิสัตวธิษฐาน” คือการบูชาพระโพธิสัตว์ในลักษณะที่ท้าให้พระองค์ดูศักดิ์สิทธิ์ มี
อิทธิฤทธิ์เหนือเทพองค์อื่นๆ ทั้งนี้ สังเกตจาก ประโยคในจารึกที่ว่า
นโม รตนตรัยยายะ
โลกนี้ได้รับความคุ้ม ครองปกป้องภัย จาก พระมหาราชนามว่า อินทร์ ผู้เป็นดิลกแห่ง
ไศเลนทรวงศ์ พระองค์ไ ด้บ รรลุถึง ความบริสุท ธิ์ เพราะได้รับ ค้า สอนของพระ ราชคุรุ มา
จาก เคาททวีป ในปี ม.ศ. 704 พระราชคุรุนามว่า กุมารโฆษ ได้ประดิษฐานปฏิมามัญชุศรีนี้
เพื่อความรุ่งเรืองแห่งโลกทั้งมวล. ในองค์ของศัตรูของพระยามาร (มัญชุศรี) นี้ มี พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ สถิตอยู่พร้อม. ในองค์พระผู้กวัดแกว่งสายฟ้า (มัญชุศรี) ... ประกอบอยู่
11
ด้วยเทพเจ้าทั้งมวล คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระมเหศวร...

การสิ้นสุดลงของราชวงศ์ไศเลนทร์
แม้ยุคสมัย ของราชวงศ์ไศเลนทร์จะอยู่ในช่ว งที่ศรีวิชัยมีอ้านาจรุ่งเรืองสูงสุด แต่พบว่า
ระยะเวลาของราชวงศ์นี้ ถือว่าสั้นมากเพียง 90 ปีเท่านั้นคือ ตั้งแต่ พ.ศ. 1303-139312 อย่างไรก็ตาม
มีเอกสารจีนหลายฉบับเขียนถึงกษัตริย์บางพระองค์ที่ระบุว่าอยู่ในราชวงศ์ไศเลนทร์ต่อมาอีกจนเกือบ
ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 การสิ้นสุดลงของราชวงศ์ไศเลนทร์นั้น ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเป็นเพราะ “ราชวงศ์
ไสเลนทราไม่มีทายาทสืบบัลลังก์ต่อ เหลือเพียงทายาทกษัตริย์ที่เป็นทารกเท่านั้น และในขณะนั้นมี
เจ้าชายปัตพัน (Patapan) จากราชวงศ์สัญชัย ซึ่งคอยจ้องยึดอ้านาจของไสเลนทราอยู่แล้ว ได้เข้ายึด
อ้านาจต่อมา”13 แท้จริงแล้วราชวงศ์สัญชัยก็คือราชวงศ์ดั้งเดิมของชวา มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
และมีอ้านาจอยู่ก่อนการสถาปนาของราชวงศ์ไศเลนทร์ ราชวงศ์สัญชัยแห่งอาณาจักรมะตะราม นับ
ถือศาสนาฮินดู ต่อมาย้ายเมืองไปอยู่ที่ชวาตะวันออก อาณาจักรมะตะรามสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 1549
11

เรื่องเดียวกัน, 149.
Vikram Lall, The Golden Land: Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar,
Thailand &Vietnam (Kuala Lumpur: JF Publishing, 2014), 132.
13
ดวงธิดา ราเมศวร์, ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๒): เวียดนาม มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน (กรุงเทพฯ: แพรธรรม, 2555), 183.
12
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ในสมัยกษัตริย์ธรรมวงศา (Dharmawangsa) กล่าวกันว่าการถูกยึด อ้านาจในครั้งนี้เป็นผลมาจาก
ความร่วมมือกันระหว่างกษัตริย์จ ากราชวงศ์ไศเลนทร์และบาหลี แต่โ อรสของพระเจ้าธรรมวงศา
(Dharmawangsa) ที่พระนามว่า “ไอรลังคะ (Airlangga)” สามารถหลบหนีไปได้โดยรวบรวมก้าลัง
ก่อตั้งอาณาจัก รคหุริพัน (Kahuripan) และสามารถเข้า โจมตีบ าหลีร วมทั้ง อาณาจักรอื่นๆ จน
อาณาจักรคหุริพัน (Kahuripan) มีอาณาเขตกว้างขวาง
ในปี พ.ศ. 1573 พระเจ้าไอรลังคะ ได้แบ่งอาณาจักรคหุริพัน (Kahuripan) ออกเป็น 2
ส่วนได้แก่ อาณาจักรจังคะลา (Janggala) และอาณาจักรเกดิรี (Kediri) เพื่อพระราชทานให้โอรสทั้ง
สองพระองค์ อาณาจักรเกดิรี (Kediri) มีอายุยืนยาวกว่าอาณาจักรจังคะลา (Janggala) แต่ก็ค่อยๆ
เสื่อมอ้านาจลงในปี พ.ศ. 1765 พร้อมๆกับการสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือ “สิงหส่าหรี (Singhasari)”
ถือเป็ น ราชวงศ์ที่ไม่ มีความเกี่ย วข้องทางเครือญาติกับทั้ง ราชวงศ์ไ ศเลนทร์และราชวงศ์สัญชัย จึง
เท่ากับเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์เก่าแก่บนเกาะชวานับจากนั้น
ที่มาของ “จันทิ” ในชวาภาคกลาง
ที่มาของชื่อ “จันทิ (Candi)” นั้น ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะถือก้าเนิด
ขึ้นที่อินเดีย โดยพบว่าชนเผ่าพื้นเมืองบางส่วนในอินเดียตอนใต้ มีพิธีกรรมในการบูชาหินชนิดหนึ่งซึ่ง
เชื่อว่าจะน้ามาซึ่งพลังและอ้านาจศักดิ์สิทธิ์โดยเรียกหินชนิดนี้ว่า จันทา (Canda) คล้ายกับการบูชาศิว
ลึ งค์ของกลุ่ มคนที่นั บ ถือศาสนาฮินดู และนั่นอาจเป็นที่มาของชื่อจันทิ (Candi)14 นอกจากนี้ ใน
วรรณกรรมของอินเดียยังพบค้าว่า “จันทิ (Candi)” ปรากฎครั้งแรกอยู่ใน มหากาพย์ มหาภารตะ
(Mahabharata) วรรณกรรมส้าคัญของอินเดีย อันเป็นเรื่องราวของการสู้รบระหว่าง 2 ตระกูลพี่น้อง
เการพ-ปาณฑพในสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร โดยพบอยู่ในตอน Bhishmaparva ซึ่งเป็นตอนที่ภีษมะ
สวดอ้อนวอนเทพีองค์หนึ่ง โดยเอ่ยสรรพนามถึงพระองค์ว่าจันทิ (Candi) นักประวัติศาสตร์ศิลปะเชื่อ
กันว่าอาจหมายถึง “จัณฑิ” หรือ “จัณฑิกา” พระนามหนึ่งของเจ้าแม่ทุรคา (Durga) เทพีแห่งความตาย15
หรือเจ้า แม่ก าลี (Kali) ศัก ติข องพระศิว ะ นอกจากนี้ยัง อาจหมายถึง เทพีกะปาลิ (Kapali) ผู้สวม
พวงมาลั ย หัว กะโหลก และบางส่ วนเชื่อว่าหมายถึง “Kantaravasini” ผู้ เป็นเทพีอาศัยอยู่ในป่า16
14

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ค้าน้า ที่เขียนโดย Kalyan K. Gangull ของ Somnath
Mukhopadhyay, Candi in Art and Iconography (Delhi: Gee Ess Printers at Mohan
Printing Corporation), no.pag.
15
คติความเชื่อที่ว่า “จันทิ (candi)” มาจากชื่อของเจ้าแม่ทุรคานั้น ค่อนข้างเป็นความเชื่อ
กระแสหลักในแวดวงศิลปะ ดู สุภัทรดิศ ดิศกุล , ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ: องค์การ
ค้าของคุรุสภา, 2545), 12.
16
เนื้อความนี้อยู่ในค้าน้าของ Kalyan K. Gangull ของ Somnath Mukhopadhyay,
Candi in Art and Iconography, no.pag.
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นอกจากนี้ จันทิ (Candi) ยังปรากฎอยู่ในคัมภีร์ Markandeya Purana ลักษณะเป็นโคลงที่อธิบาย
ก้าเนิดโลกและหลักต่างๆในศาสนาฮินดูอีกด้วย
แม้จะไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่า “จันทิ” หมายถึงเทพีองค์ใด แต่อย่างน้อยได้แสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมการบูชาเทพที่เป็นเพศหญิงของสังคมอินเดียสมัยก่อน โดยมีสาเหตุมาจากความหมายอัน
เป็นมงคลของ “เพศหญิง” ที่แสดงถึงการให้ก้าเนิด ความมีชีวิต และความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ใน
หนังสือเรื่อง Candi in Art and Iconography ของ Somnath Mukhopadhyay17 ได้ให้ข้อมูล
ส้าคัญที่น่าจะเกี่ยวข้องกับที่มาและความหมายของจันทิในฐานะสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะ
สภาพสังคม และเศรษฐกิจของรัฐการค้าทางทะเลได้เป็นอย่างดี โดยระบุว่า ในรัฐเบงกอล มีต้านาน
พื้นบ้านของชาวเบงกาลี ลักษณะเป็นโคลงบทสวดสรรเสริญเทพีจันทิ เรื่อง Candimangalkavya ตัว
เอกของเรื่องเป็นพ่อค้าชื่อ Srimanta ท้าการค้าขายทางทะเล โดยมีเทพีจันทิ (Goddess Candi) เป็น
ผู้อ้านวยชัยให้การเดินทางทางทะเลราบรื่น ปลอดภัย ค้าขายร่้ารวยและประสพโชคดี นอกจากนี้ยัง
หมายรวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกอีกด้วย การสร้างจันทิ (Candi) และคติการบูชาเทพที่
เป็นเพศหญิงจึงเป็นที่นิยมมากในเบงกอล ที่ส้าคัญคือ ลักษณะความเชื่อและการสร้างสถาปัตยกรรม
ดังกล่าว ได้มาปรากฎอยู่ที่ชุมชนการค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างส้าคัญในเวลาต่อมาด้วย
คติ สัญลักษณ์และบทบาททางสถาปัตยกรรมของจันทิในชวาภาคกลาง
“จันทิ (Candi)” ของชวา ในมิติทางสถาปัตยกรรมนั้น มีความหมายและบทบาทหน้าที่
ค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากมิได้หมายถึงอาคารที่ประดิษฐานรูปเคารพทางศาสนาเท่านั้น แต่ยัง
หมายถึง สุสาน ซึ่งบรรจุเถ้าอัฐิไว้ในโกศหรือตลับแล้ วฝังไว้ใต้ฐานอาคาร ในต้าแหน่งที่ตรงกับรูป
เคารพภายในอาคารด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอัฐิของบุคคลส้าคัญ อาทิ พระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์
นอกจากนี้จันทิ (Candi) ยังหมายถึงอาคารที่บูชาบรรพบุรุษของพระมหากษัตริย์หรืออนุสรณ์สถาน
และอีกความหมายหนึ่งยังหมายถึง “วัด” ของชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้ามาประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาเพื่อเป็ น ที่พึ่งทางจิ ตใจด้ ว ย ในบางท้องที่ของชวาเรีย กจันทิ (Candi) ว่า “Chandi” หรื อ
“Chandy” หรือ “Cungkub” ซึ่งในกรณีหลังนี้จะใช้เรียกสุสานของชาวบ้านที่สร้างขึ้นด้วยโครงสร้าง
อย่างง่ายๆ เช่น การท้าเสา 4 ต้น 4 มุมเพื่อรองรับหลังคา18 สอดคล้องกับจารึกบูฆาเตจาที่แสดงให้
เห็น “ร่องรอยความเชื่อในการบูชา “ธาตุ” ของบุคคลส้าคัญ อันเป็นความเชื่อของชาวเกาะหลายแห่ง
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เรื่องเดียวกัน, 136.
R. Soekmono, The Javanese Candi: function and meaning (Leiden:
New York: Köln Brill, 1995), 1.
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ซึ่งไหว้ กระดู กของบรรพบุ รุ ษ ”19 และเมื่ อศึ กษาถึ งที่ มาของค้ าว่า “จั นทิ ” ในความหมายที่ มาจาก
“จัณฑิ” อันเป็นพระนามหนึ่งของเจ้าแม่ทุรคาแล้ว ก็พบว่าสอดคล้องกับศาสนสถานในอินโดนีเซีย
ส่วนหนึ่งทีน่ ิยมสร้างอาคารดังกล่าว เพื่ออุทิศให้กับเทพีห รือ บรรพบุรุษ ที่ล่ว งลับ ไปแล้ว และอาจใช้
เป็น ที่ ฝังอัฐิธาตุของผู้นั้นด้วยก็ได้20 จันทิของอินโดนีเซียส่วนใหญ่พบในเกาะชวา สุมาตราและบาหลี
โดยเฉพาะในเมืองยอกยาการ์ตา เขตชวาภาคกลางนั้น ถือเป็นบริเวณที่มีการก่อสร้างจันทิที่ส้าคัญ
จ้านวนมาก (แผนที่ที่ 18)

19

555.
2545), 12.

20

ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554),

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา,
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แผนที่ที่ 18 ที่ตั้งของจันทิต่างๆ ในเมืองยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) เขตชวาภาคกลาง ประเทศ
อินโดนีเซีย
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Molly Bondan, Candi in Central Java Indonesia,
(Jakarta: P.T. Jayakarta Agung Offset., 1982), 128.
นอกจากนี้ จากต้านานพื้นบ้านของชาวเบงกาลี เรื่อง Candimangalkavya ที่มีเทพีจันทิ
(Goddess Candi) เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภ ความร่้ารวยและความปลอดภัยในการเดินทางค้าขาย
ทางทะเล จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับที่มาของการสร้างสถาปัตยกรรมตามเมืองท่าชายทะเลเพื่อให้
ชาวเรือสักการะ ขอพร และเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เช่นเดียวกับศาลเจ้าต่างๆ ที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น
ศาลเจ้า “ซ้าปอกง” ที่พบว่ามีทั้งที่เมืองท่าชายทะเลของไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียด้วย นอกจาก
ความหมายดังกล่าวแล้ว รองศาสตราจารย์เ สนอ นิล เดช ยัง ให้ความเห็นเกี่ย วกับชื่อเรีย กจันทิ ไว้
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ด้วยว่า “จันทิ ซึ่งเป็นค้าที่ใช้เรียกศาสนสถานในประเทศอินโดนีเซียหรือชวานั้น ตรงกับค้าในภาษา
สันสกฤตว่า เจติยะหรือเจดีย์นั่นเอง”23
การแบ่งองค์ประกอบอาคารของจันทิ
การก่อสร้างจันทินั้น ใช้คติความเชื่อ ในเรื่อง ภูมิ โลก และสวรรค์ สอดคล้องกับลักษณะ
อาคารของจันทิที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นฐานอาคาร ส่วนเรือนธาตุและส่วนยอด
อาคาร ดังนี้24 (ภาพที่ 65)
1. ชั้นฐาน (Base) หมายถึง ชั้นภูมิ (Bhurloka) คือ โลกหลังความตาย (The Sphere of
the Mortals)
2. ชั้นเรือนธาตุ (Body) หมายถึง ชั้นที่เป็นโลกมนุษย์ (Bhuwarloka) ซึ่งภายในศาสนสถานที่
ประดิษฐานรูปเคารพจะถือเป็นดินแดนแห่งความบริสุทธิ์ (The Sphere of the Purified) และเป็นที่
สักการะบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยเชื่อกันว่าวิญญาณที่สถิตย์อยู่จะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเทพเจ้าซึ่ง
ก็คือ รูปเคารพในศาสนสถานแห่งนั้นนั่นเอง
3. ส่วนยอด (Top or Roof) หมายถึง ชั้นที่เป็นสวรรค์ (Swarloka) เป็นที่รวมของเหล่า
เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย (The Sphere of the Gods)

23

สัมภาษณ์ เสนอ นิลเดช, รองศาสตราจารย์ประจ้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 19 พฤศจิกายน 2557.
24
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Jan Fontain, The Sculpture of Indonesia
(Tokyo: Dai Nippon Printing, 1990), 73.
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ภาพที่ 65 การแบ่งองค์ประกอบอาคารของจันทิ
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de
Java (Paris: Écolefrançaise d’ Extrême-Orient, 1993), 167.
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องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของจันทิ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ส้าคัญของจันทิ โดยสังเขป มีดังนี้25 (ภาพที่ 66)
1. ฐานของอาคาร (Foundation)
2. เรือนธาตุ (Body of building)
3. ส่วนยอดชั้นที่ 1 (First false storey)
4. ส่วนยอดชั้นที่ 2 (Second false storey)
5. ส่วนยอดชั้นที่ 3 (Third false storey)
6. ส่วนยอดบนสุด (Finial or capping)
7. ชั้นฐานอาคารส่วนเรือนธาตุ (Base of main body of building)
8. ส่วนบนสุดของเรือนธาตุ (Cornice of the body)
9. มุขหน้าหรือทางเข้า (Portico or porch)
10. พนักบันไดของทางขึ้นอาคาร (String walls for approach stairway)
11. การย่อเรือนธาตุที่ฐานส่วนยอดขึ้นไป (Stepped reduction of roofline)
12. หน้าบันหรือหน้าจั่ว (Pediment)

25

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Jacques Dumarçay, The Temple of Java
(Singapore : Oxford University Press, 1986), 18. ทั้งนี้ องค์ประกอบดังกล่าวถือเป็นชื่อเบื้องต้น
ที่ตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกในการเรียกเท่านั้น เนื่องจากจันทิแต่ละหลังก็อาจมีรูปแบบ จ้านวนชั้นและ
ลักษณะบางประการที่แตกต่างกันออกไป
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ภาพที่ 66 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของจันทิ
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de
Java (Paris: Écolefrançaise d’ Extrême-Orient, 1993), 167.
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ประเภทของจันทิในชวาภาคกลาง
การสร้างจัน ทิใ นชวาภาคกลางนั้น ไม่ว่า จะในยุค สมัย ใด หรือ ในศาสนาใด จะให้
ความส้าคัญกับความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานนั่นคือประเพณีการบูชาบรรพบุรุษและการบูชาภูเขาไฟ
โดยเชื่อถือกันว่า ภูเ ขาไฟเมราปีเ ป็น เขาพระสุเ มรุอัน ศัก ดิ์สิท ธิ์ ด้ว ยเหตุนี้ จึง มีก ารก่อ สร้า งจัน ทิ
ในบริเวณดังกล่าวจ้านวนมาก (ภาพที่ 67)

ภาพที่ 67 ภูเขาไฟเมราปีและจันทิในชวาภาคกลาง
ที่มา: วาดใหม่จ ากภาพใน ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา, Studio
Pemugaran Manjusrigrah, “ภูเขาไฟเมราปีและจันทิ ในชวาภาคกลาง,” 7 มกราคม 2559.
การแบ่งยุคสมัยของจันทิในชวาภาคกลางนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี 26 ได้
แบ่งสถาปัตยกรรมในชวาภาคกลางเป็น 3 ช่ว ง คือ สถาปัต ยกรรมชวาภาคกลางตอนต้น ของ
ราชวงศ์สัญชัย ได้แก่ จันทิในศาสนาฮินดูบนที่ราบสูงเดียง สถาปัตยกรรมชวาภาคกลางตอนกลางของ
26

7-11.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558),
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ราชวงศ์ไศเลนทร์ ได้แก่ จันทิเมนดุต (Candi Mendut) จันทิปะวน (Candi Pawon) บุโรพุทโธ
(Borobudur) และสถาปัตยกรรมชวาภาคกลางตอนปลายของราชวงศ์ไศเลนทร์ ได้แก่ จันทิกะลาสัน
(Candi Kalasan) จันทิส่าหรี (Candi Sari) จันทิเพลาสัน (Candi Plaosan) จันทิเซวู (Candi Sewu)
จันทิบุบ ราห์ (Candi Bubrah) จัน ทิลัม บัง (Candi Lumbung) และจัน ทิป รัม บานัน (Candi
Prambanan) การแบ่งจันทิออกเป็น 3 ยุค ดังกล่าว ท้าให้สามารถเห็นภาพชัดว่า จันทิที่มีผังพื้นแบบ
กากบาท (cruciform plan) นี้อ ยู่ใ นสมัย ชวาภาคกลางตอนปลาย อีก ทั้ง ยัง สามารถที่จ ะจัด
สถาปัตยกรรมวัดเวีย ง วัดแก้ว และวัดหลง เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธ านี ซึ่งมีผั งแบบกากบาท
(cruciform plan) ไว้ในประเภทเดียวกับจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ซึ่งจารึกระบุชัดเจนว่าสร้าง
ขึ้นในยุคเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้จะแบ่งจันทิออกเป็น 2 ประเภทคือ จันทิในศาสนาฮินดู
และจันทิในศาสนาพุทธ ตัวอย่างจันทิในศาสนาฮินดูได้แก่ จันทิบนที่ราบสูงเดียงและจันทิปรัมบานัน
(Candi Prambanan) ส่วนจันทิในศาสนาพุทธนั้นจะแบ่งเป็นยุคต้นและยุคปลายตามช่วงเวลาในการ
ก่อสร้าง เนื่องจากต้องการอธิบายล้าดับพัฒนาการและการปรับตัวในการออกแบบสถาปัตยกรรมของ
จันทิทั้ง 2 ศาสนา ทั้งนี้ พบว่าเมื่อราชวงศ์ไศเลนทร์มีอ้านาจในชวาภาคกลางแทนที่ราชวงศ์สัญชัย ก็เริ่ม
มีการก่อสร้างจั น ทิในพุทธศาสนา จันทิพุทธในยุคแรกนี้ สั นนิษฐานว่า ได้แรงบันดาลใจและแบบ
แผนการก่ อ สร้ า งมาจากจั น ทิ ใ นศาสนาฮิ น ดู บ นที่ ร าบสู ง เดี ย ง (Dieng Plateau) สั ง เกตได้
จากในระยะแรก ผังอาคารยังเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเรียบง่าย เพื่อการประดิษฐานรูปเคารพภายใน
อาคาร เมื่อเข้าสู่ยุคหลัง จัน ทิมีผัง ที่ซับซ้อนขึ้นคือเป็นรูปกากบาท (cruciform plan) เนื่องจาก
ต้องการให้ลักษณะของผังพื้นสอดคล้องไปกับคติการสร้างพระธยานิพุทธทั้ง 5 องค์ ที่ประดิษฐานไว้ใน
ซุ้มทั้ง 4 ทิศรอบศาสนสถาน และภายในครรภคฤหประธานในต้าแหน่งของทิศเบื้องกลางอีก 1 องค์
ภายหลังการท้าผังพื้นดังกล่าวได้ให้แรงบันดาลใจในการสร้างจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan)
ซึ่งเป็นจันทิในศาสนาฮินดู นอกจากนี้ในยุคหลังยังพบว่ามีการท้าแผนผังอาคารที่มีความซับซ้อนและมี
ลูกเล่นมากขึ้น มีการท้าผังพื้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งเป็น 3 ห้องเพื่อประดิษฐานรูปเคารพ
และท้าผนังเรือนธาตุเป็น 2 ชั้น ก่อนจะรับส่วนยอดของอาคาร อาทิ จันทิส่าหรี (Candi Sari) และ
จันทิเพลาสัน (Candi Plaosan) ลักษณะดังกล่าวถือเป็นความสร้างสรรค์ของช่างชาวชวาในการสร้าง
จันทิด้วยลักษณะการก่อสร้างแบบใหม่ที่สามารถหลุดออกไปจากกรอบคิดแบบเดิมๆได้อย่างแท้จริง
จั น ทิ ข องราชวงศ์ ไ ศเลนทร์ ใ นชวาภาคกลางมี ล้ า ดั บ พั ฒ นาการและรู ป แบบทาง
สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ที่ส้าคัญคือได้มาปรากฏรูปแบบศิลปะที่ภาคใต้ของไทยด้วย โดยเฉพาะ
สถาปัตยกรรมในเมืองไชยา และในการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง อ้าเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการเปรียบเทียบกับจันทิในชวาภาคกลางนั้น จ้าเป็นต้องเลือกหาจันทิที่อยู่ใน
ราชวงศ์ไศเลนทร์ โดยจะต้องมีห ลัก ฐานว่า สร้ า งขึ้น ในยุค สมัย เดีย วกัน และมีลัก ษณะรูป แบบทาง
ศิล ปกรรมบางประการร่ว มกัน กับ วัดแก้ว วัดหลง เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้ หากใช้ห ลักเกณฑ์
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ด้านยุคสมัยและการท้าผังพื้นมาพิจารณาเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมวัดแก้ว วัดหลง เมืองไชยาแล้ว
จะพบว่าอาคารดังกล่าว อยู่ร่วมสมัยกันกับจันทิในยุคปลายของราชวงศ์ไศเลนทร์ที่มีผังแบบกากบาท
(cruciform plan) ส่วนการเลือกจันทิในยุคสมัยดังกล่าว เพื่อมาใช้เป็นกรณีศึกษานั้น พบว่า จันทิปรัม
บานัน (Candi Prambanan) เป็นจันทิในศาสนาฮินดู จันทิส่าหรี (Candi Sari) และจันทิเพลาสัน
(Candi Plaosan) เป็นจันทิในศาสนาพุทธมหายานแต่ผังเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าและตัวอาคารมี 2 ชั้น
ส่วนจันทิบุบราห์ (Candi Bubrah) และจันทิลัมบัง (Candi Lumbung) ปัจจุบันจันทิประธานเหลือ
ทรากอาคารเพียงส่วนฐานและผนังบางส่วนเท่านั้น ส้าหรับจันทิเซวู (Candi Sewu) แม้จะเป็นจันทิใน
พุทธศาสนามหายานและมีผังพื้นแบบกากบาท (cruciform plan) แต่หากพิจารณาในรายละเอียดจะ
เห็นว่ามีความซับ ซ้อ นกว่า มาก เพราะ “จัน ทิเ ซวูป รากฎทางประทัก ษิณ ล้อมรอบห้องครรภคฤห
ประธานซึ่งไม่ปรากฎมาก่อนที่จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)”27 อีกทั้งการวางผังและการก่อสร้างก็
มี ค วามซั บ ซ้ อ นเช่ น กั น กล่ า วคื อ ประกอบด้ ว ยอาคารประธานและอาคารบริ ว ารอี ก 240 หลั ง
นอกจากนี้ จันทิที่กล่าวมาทั้งหมดของชวาภาคกลางตอนปลายนั้น ยังไม่มีหลักฐานที่ระบุถึงปี พ.ศ. ใน
การก่อสร้างที่ชัดเจน ในขณะที่จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) มีหลักฐานด้านจารึกยืนยันได้แน่ชัดว่า
สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1321 ซึ่งใกล้เคียงกันอย่างมากกับสถาปัตยกรรมวัดแก้ว วัดหลง นอกจากนี้ลักษณะ
แผนผังที่เป็นแบบกากบาท (cruciform plan) และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางส่วน อาทิ เสา
ประดับผนัง ซุ้มจระน้าหรือกูฑุที่หลังคาชั้นที่ 1 ก็พบว่ามีความคล้ายกันอย่างมากกับสถาปัตยกรรมวัด
แก้ว ดังนั้น จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาในการ
ขึ้นรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้ว วัดหลง เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในบทนี้จะยังไม่กล่าวถึงจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) มากนัก
เนื่องจากต้องการยกเนื้อหาทั้งหมดไปกล่าวในบทถัดไป ทั้งนี้จะท้าการวิเคราะห์ ลักษณะและรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ไว้โดยละเอียดด้วย เพราะจ้าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้ข้อมูลส้าคัญดังกล่าวมาประกอบการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง
เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อหาในบทนี้จึงจะเป็นการอธิบายลักษณะของจันทิฮินดูและจันทิ
พุทธที่ส้าคัญของชวาภาคกลางโดยสังเขป เพื่อให้เห็นภาพรวมและพัฒนาการในการก่อสร้าง ดังนี้

27

2545.), 88.

สุภัทรดิศ ดิศกุล , ศิลปะอิน โดนีเ ซียสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา,
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จันทิในศาสนาฮินดู
ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า จันทิในชวาภาคกลาง มีล้าดับพัฒนาการมาตั้งแต่เป็นศาสน
สถานในศาสนาฮิน ดู ถือเป็ น จั น ทิ ในเขตชวาภาคกลางที่เก่าแก่ที่สุ ด โดยเริ่ม ต้น จากการสร้างจันทิ
บริเวณที่ราบสูงเดียง (Dieng Plateau) ซึ่งสูงจากระดับน้้าทะเลถึง 2,000 เมตร28 (แผนที่ที่ 19-20)

แผนที่ที่ 19 แสดงที่ตั้งจันทิฮิน ดูของชวาภาคกลาง ได้แก่ จันทิฮิน ดูบนที่ราบสูงเดียงและจันทิปรัม
บานัน (Candi Prambanan) ซึง่ ตัง้ อยู่ในบริเวณเดียวกับจันทิในพระพุทธศาสนา
ที่มา: วาดใหม่และปรั บปรุ งลายเส้ นจาก Vikram Lall, The Golden Land: Cambodia,
Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand & Vietnam. (Kuala Lumpur: JF Publishing,
2014), 128 .

28

Bondan Molly, Candi in Central Java Indonesia (Jakarta: P.T.
Jayakarta Agung Offset, 1982), 17.
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แผนที่ที่ 20 แสดงเขตที่ราบสูงเดียง (Dieng Plateau) ในชวาภาคกลาง
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de
Java (Paris: Écolefrançaise d’ Extrême-Orient, 1993), 159 .
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ค้าว่า “เดียง (Dieng)” มาจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่า “สูงสุดคือพระเจ้า”29 อีกนัยหนึ่ง
หมายถึงที่อยู่ของพระศิวะ เทพองค์ส้าคัญสูงสุดในศาสนาฮินดู ซึ่ง เป็นศาสนาที่เข้า มาพร้อมๆกับการ
ก่อตั้งอาณาจักรชวายุคแรกเริ่ม โดยคาดว่าน่าจะเข้ามาพร้อมกับกลุ่มพราหมณ์และพ่อค้าชาวอินเดีย
ลักษณะเฉพาะที่ส้าคัญของจันทิในศาสนาฮินดู คือ ภายในจะประดิษฐานศิวลึงค์ หรือประติมากรรมรูป
เคารพเทพเจ้า เช่น พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ เจ้าแม่ทุรคา เป็นต้น จันทิที่ส้าคัญเป็นจันทิที่ใช้
รูปแบบเดียวกับเทวาลัย ของศาสนสถานฮินดู โดยตั้งชื่อตามตัว ละครเอกในวรรณกรรมส้าคัญของ
อินเดียเรื่อง มหากาพย์มหาภารตะ เช่น จันทิอรชุน (Candi Arjuno) จันทิภีมะ (Candi Bima) สร้าง
ขึ้นโดยกษัตริย์ในราชวงศ์สัญชัย ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและการประดิษฐานรูปเคารพคล้ายกับ ที่
พบในสถาปัตยกรรมอินเดียใต้ ศิลปะสมัยหลังคุปตะช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-13 เมื่อราชวงศ์สัญชัย
หมดอ้านาจ จัน ทิที่สร้ างขึ้น ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 นั้น เป็นจันทิพุทธมหายานของราชวงศ์
ไศเลนทร์ ที่ส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษ แม้ราชวงศ์ไศเลนทร์ จะเปลี่ยนจากการนับถือ
ศาสนาจากฮินดูมาเป็น ศาสนาพุท ธมหายานตัน ตระแล้ว ก็ยัง มีก ารสร้า งจัน ทิข องศาสนาฮินดูอยู่
แต่สังเกตว่าลั กษณะการท้าผั งพื้นและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางส่ วน อาทิ สถูปเจดีย์ที่
ประดั บ อยู่ บ นยอดหลัง คา จะไปคล้า ย กับ จัน ทิใ นพุท ธ ศาสนา ต่า งกัน ก็เ พีย งลัก ษณะ
ประติม ากรรมหรือรูป เคารพที่ประดิษฐานภายในศาสนสถานเท่านั้น ได้แก่ จันทิปรัมบานัน (Candi
Prambanan) ที่สร้างขึ้น สมัยราชวงศ์ไ ศเลนทร์โ ดยเจ้า หญิง ฮิน ดูพ ระองค์ห นึ่ง แสดงให้เ ห็น ถึง
ความสัมพันธ์ ของทั้ง 2 ศาสนาที่ผ สมผสานความเชื่อและรูปแบบสถาปัตยกรรมจนมีความใกล้ชิด
กันมาก แต่อีกนัยหนึ่ง ก็คือ การพยายามแข่งขันกันเองของทั้งสองศาสนา แต่เป็นการแข่งขันกันอย่าง
สันติ เห็นได้จากข้อความในจารึก ที่ต่างฝ่ายต่างก็พยายามพรรณาความยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ของเทพ
เจ้าในศาสนาที่ตนบูชา พร้อมๆกับการให้ความเคารพอีกศาสนาหนึ่งด้ว ย เห็นได้จากเมื่อมีการสร้าง
จันทิต่างศาสนาในบริเวณเดียวกัน ก็ไม่ได้ท้าลายจันทิของอีกศาสนาที่ มีอยู่มาแต่เดิม ตัวอย่างจันทิใน
ศาสนาฮินดู มีดังนี้
จันทิอรชุน (Candi Arjuno)
ปัจจุบันจันทิอรชุน (Candi Arjuno) ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แม้เป็นจันทิขนาดเล็กแต่มี
สัดส่วน รูปทรงที่งดงาม ประกอบกับที่ตั้งที่อยู่บนที่ราบสูงเดียง ส่งเสริมให้จันทิแห่งนี้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
(ลายเส้นที่ 27-28)

29

Vikram Lall, The Golden Land: Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar,
Thailand &Vietnam (Kuala Lumpur: JF Publishing, 2014), 130.
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ลายเส้นที่ 27 ผังพื้นจันทิอรชุน (Candi Arjuno)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 190.
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ลายเส้นที่ 28 รูปด้านจันทิอรชุน (Candi Arjuno)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 46.
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ฐานอาคาร ลักษณะเป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขหน้าที่ท้าเป็นทางเข้ายื่นออกมา 1 ด้าน
อยู่ทางทิศตะวันตก พนักบันไดเป็นรูปมกร
เรือนธาตุ ลักษณะเรือนธาตุเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุขทางเข้า ด้านหน้ายื่นออกมา 1 ด้าน
ทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันตก สอดคล้องไปกับฐานอาคาร ผนังอาคารประดับกรอบซุ้มหน้าต่างลาย
หน้ากาล-มกร ใต้กรอบซุ้มมีโสมสูตรรูปมกรยื่นออกมา มุขหน้าที่เป็นทางเข้าท้ากรอบซุ้มเป็นหน้ากาลมกรเช่นกัน เหนือซุ้มท้าหลังคาจั่วปลายงอนขึ้น
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ส่วนยอดอาคาร ท้าเรือนธาตุจ้าลอง 3 ชั้น ลดหลั่นกันขึ้นไป กึ่งกลางผนังเรือนธาตุ มีซุ้ม
โทรณะทีก่ รอบซุ้มท้าเป็นรูปหน้ากาล-มกร รูปแบบเดียวกับที่พบที่เรือนธาตุแต่มีขนาดย่อเล็กลง ที่มุม
ทั้งสี่ของชั้นหลังคา ประดับ อาคารจ้าลอง ยอดบนสุดเป็นอาคารจ้าลองเช่นกัน ลักษณะเหมือนกับ
อาคารจ้าลองที่มุมทั้งสี่ของแต่ละชั้นหลังคา เพียงแต่มีขนาดใหญ่ขึ้น
จันทิภีมะ (Candi Bima)
จันทิภีมะ (Candi Bima) ถือว่ามีรูปแบบที่แปลกและโดดเด่นกว่าจันทิอื่นๆ เนื่องจากมี
รูปแบบศิลปะที่สะท้อนไปถึงอาคารทรงศิขระของอินเดียเหนือ ในขณะที่จันทิอื่นๆจะสะท้อนรูปแบบ
ของศิลปะจากอาคารทรงวิมานในอินเดียใต้30 (ลายเส้นที่ 29 และภาพที่ 68)

ลายเส้นที่ 29 ผังพื้นจันทิภีมะ (Candi Bima)
ที่มา: วาดใหม่และปรั บ ปรุ งลายเส้ น ภาพจาก ประเทศอิน โดนีเ ซีย , เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอก
ยาการ์ตา, พิพิธภัณฑ์ที่จันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan), “ผังพื้นจันทิภีมะ (Candi Bima),”
7 มกราคม 2559.
30

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 16.
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ภาพที่ 68 จันทิภีมะ (Candi Bima)
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ฐานอาคาร ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม 3 ด้าน อีกด้านซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกมีมุขหน้าที่
ท้าเป็นทางเข้ายื่นออกมา
เรือนธาตุ ลักษณะเรือนธาตุเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม สอดคล้องไปกับฐานอาคาร ผนังอาคาร
ประดับโทรณะอยู่กึ่งกลาง กรอบซุ้มท้ารูปหน้ากาล-มกร ผนังส่วนที่ย่อมุมท้าเสายกเก็จ เหนือเรือนธาตุ
ชั้นที่ 1 เป็นเรือนธาตุชั้นที่ 2 ที่สูงขึ้น จากเดิมเล็กน้อย ผนังเรือนธาตุ ชั้นที่ 2 นี้ แบ่งเป็น 3 ช่อง ท้า
กรอบเป็นเสายกเก็จ
ส่วนยอดอาคาร ท้าเป็นซุ้มกูฑุซ้อนกันขึ้นไป ภายในกูฑุ ประดับรูปหน้าบุคคล กึ่งกลาง
ของเรือนธาตุส่วนยอดมีซุ้มกูฑุ 4 ชั้น ส่วนที่ย่อมุมมีซุ้มกูฑุ 2 ชั้น เหนือซุ้มกูฑุแต่ละมุมมี “อมลกะ”
ศิลปะอินเดียเหนือประดับอยู่ ส่วนยอดบนสุดนั้น ปัจจุบันหักหายไป
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จันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan)
จัน ทิ ป รั ม บานัน (Candi Prambanan) หรือ จัน ทิโ ลโรจองกรัง (บางท่า นเรียก
พราหมณ์บานันหรือพนมพราหมณ์) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) (แผนที่
ที่ 21) เป็นศาสนสถานฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชวาภาคกลางและอยู่ในบริเวณเดียวกับจันทิ ของพุทธ
ศาสนา ได้แก่ จันทิเซวู (Candi Sewu) จันทิบุบราห์ (Candi Bubrah) และจันทิลัมบัง (Candi
Lambang) (แผนที่ที่ 22)

แผนที่ที่ 21 ที่ตั้งจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan) ในเขตชวาภาคกลาง
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Molly Bondan, Candi in Central Java Indonesia,
(Jakarta: P.T. Jayakarta Agung Offset, 1982), 128.
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แผนที่ที่ 22 ต้าแหน่งที่ตั้งของจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan) และจันทิพุทธอื่นๆ
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
“แผนที่หน้าทางเข้าจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan),” 7 มกราคม 2559.
จันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan) เป็นจันทิในศาสนาฮินดูที่สร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 15 กลุ่มอาคารประกอบด้วย จันทิประธานจ้านวน 6 หลัง สร้างเพื่ออุทิศให้กับตรีมูรติและ
พาหนะ ได้แก่ จันทิศิวะ (Candi Siwa) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางผัง จันทิวิษณุ (Candi Wisnu) อยู่ทางทิศเหนือ
จันทิพระพรหม (Candi Brahma) อยู่ทางทิศใต้ จันทิด้านหน้า 3 หลังเป็นของเหล่าพาหนะ ซึ่ง
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สัมพันธ์กับเทพทั้งสาม ได้แก่ จันทิครุฑ (Candi Garuda) เป็นของพระศิวะ จันทิโคนนทิ (Candi
Nandi) เป็น ของพระวิษ ณุแ ละจัน ทิห งส์ (Candi Angsa) เป็น ของพระพรหม 31ภายในอาคาร
ประดิษฐานประติมากรรมที่สอดคล้องกับชื่อของแต่ละจันทิ กล่าวคือ จันทิศิวะ (Candi Siwa) ภายใน
ประดิษฐานประติมากรรมพระศิวะในห้องกลางหรือครรภคฤหประธาน ห้องทางทิศเหนือ ประดิษฐาน
ประติมากรรมพระนางทุรคาหรือมหิษาสูรมรรทนี ห้องทางทิศตะวันตก ประดิษฐานประติมากรรมพระ
คเณศ ส่วนด้านทิศใต้ ประดิษฐานประติมากรรมพระอคัสตยะ จันทิวิษณุ (Candi Wisnu) ประดิษฐาน
ประติมากรรมพระวิษณุ จันทิพระพรหม (Candi Brahma) ประดิษฐานประติมากรรมพระพรหม จันทิ
โคนนทิ (Candi Nandi) ภายในมีประติมากรรมโคนนทิ ตั้งอยู่ ในขณะที่จันทิครุฑ (Candi Garuda)
และจันทิหงส์ (Candi Angsa) แม้ปัจจุบันไม่พบประติมากรรมภายในอาคาร แต่สันนิษฐานว่าน่าจะ
เคยเป็นที่ตั้งของประติมากรรมรูปครุฑและหงส์ตามล้าดับ (ภาพที่ 69-72 และลายเส้นที่ 30 - 39)

ภาพที่ 69 ภาพถ่ายปัจจุบันของกลุ่มจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan)

31

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 94-96.
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ภาพที่ 70 กลุ่มอาคารของจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan)
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ลายเส้นที่ 30 ผังบริเวณกลุ่มอาคารของจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Roy E. Jordaan, In Praise of Prambanan (Leiden:
KITLV Press, 1996), 59.

208

ลายเส้นที่ 31 กลุ่มอาคารของจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Roy E. Jordaan, In Praise of Prambanan (Leiden:
KITLV Press, 1996), 59.
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ภาพที่ 71 ต้าแหน่งอาคารของจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan)
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ลายเส้นที่ 32 แสดงประติมากรรมที่ประดิษฐานอยู่ในแต่ละอาคารของกลุ่มจันทิปรัมบานัน (Candi
Prambanan)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Roy E. Jordaan, In Praise of Prambanan (Leiden:
KITLV Press, 1996), 59.
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ลายเส้นที่ 33 รูปตัดจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan) ด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก
ที่มา: วาดใหม่แ ละปรับ ปรุง ลายเส้น ภาพจาก ประเทศอิน โดนีเ ซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอก
ยาการ์ต า, พิพิธ ภัณ ฑ์ที่จัน ทิป รัมบานัน (Candi Prambanan), “รูปตัด จันทิปรัมบานัน (Candi
Prambanan) ด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก,” 7 มกราคม 2559.
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ลายเส้นที่ 34 รูปตัดจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan) ด้านทิศเหนือ-ใต้
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
พิพิธภัณฑ์ที่จันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan), “รูปตัดจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan)
ด้านทิศเหนือ-ใต้,” 7 มกราคม 2559.
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ภาพที่ 72 แสดงภาพประติ ม ากรรมที่ ป ระดิ ษ ฐานอยู่ ใ นแต่ ล ะอาคารของกลุ่ ม จั น ทิ ป รั ม บานั น
(Candi Prambanan)
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ลายเส้นที่ 35 ประติมากรรมพระศิวะ ทีป่ ระดิษฐานอยู่ภายในทิศเบื้องกลางของจันทิศิวะ (Candi Siwa)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
พิพิธภัณฑ์ที่จันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan), “ประติมากรรมพระศิวะ ที่ประดิษฐานอยู่ภายใน
ทิศเบื้องกลางของจันทิศิวะ (Candi Siwa),” 7 มกราคม 2559.
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ลายเส้นที่ 36 ประติมากรรมพระนางทุรคา ประดิษฐานอยู่ทางทิศเหนือของจันทิศิวะ (Candi Siwa)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
พิพิธภัณฑ์ที่จันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan), “ประติมากรรมพระนางทุรคา ประดิษฐานอยู่ทาง
ทิศเหนือของจันทิศิวะ (Candi Siwa),” 7 มกราคม 2559.
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ลายเส้นที่ 37 ประติมากรรมพระคเณศ ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกของจันทิศิวะ (Candi Siwa)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
พิพิธภัณฑ์ที่จันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan), “ประติมากรรมพระคเณศ ประดิษฐานอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของจันทิศิวะ (Candi Siwa),” 7 มกราคม 2559.
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ลายเส้นที่ 38 ประติมากรรมพระพรหม ประดิษฐานอยู่ภายในจันทิพระพรหม (Candi Brahma)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
พิพิธภัณฑ์ที่จันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan), “ประติมากรรมพระพรหม ประดิษฐานอยู่ภายใน
จันทิพระพรหม (Candi Brahma),” 7 มกราคม 2559.

218

ลายเส้นที่ 39 ประติมากรรมพระวิษณุ ประดิษฐานอยู่ภายในจันทิวิษณุ (Candi Wisnu)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
พิพิธภัณฑ์ที่จันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan), “ประติมากรรมพระวิษณุ ประดิษฐานอยู่ภายใน
จันทิวิษณุ (Candi Wisnu),” 7 มกราคม 2559.
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อาคารแต่ล ะหลัง ของกลุ่มจันทิปรัม บานัน (Candi Prambanan) จะมีลักษณะและ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกัน อาคารหลังอื่นๆมีต้นแบบการก่อสร้างมาจากจันทิประธานคือจันทิ
ศิวะ (Candi Siwa) เพียงแต่ท้าขนาดให้เล็กลงและปรับรูปแบบ การตกแต่งอาคารให้เรียบง่ายขึ้น
เท่านั้น ในที่นี้จ ะอธิบ ายรูป แบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของจันทิศิวะ (Candi Siwa)
เป็นหลัก ดังนี้
จันทิศิวะ (Candi Siwa)
จันทิศิวะ (Candi Siwa) เป็นจันทิประธานที่ตั้งอยู่กึ่งกลางผัง เมื่อเปรียบเทียบกับจันทิอื่นๆ
พบว่า มีข นาดใหญ่ ที่สุด และผัง อาคารก็มีความซับซ้อนกว่าจันทิอื่นๆ ลักษณะอันโดดเด่นคือ การ
ประดับสถูปเจดีย์ที่ชั้นหลังคา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ “อมลกะ” ของอินเดียเหนือ แต่ก็คล้ายกับสถูป
เจดีย์ที่พบในจันทิแบบพุทธด้วย เพียงแต่มีการท้าลวดลายแบบกลีบมะเฟือง เส้นหลังคาของจันทิจะ
สูงขึ้นไป บรรจบกันเป็นยอดแหลม สถูปเจดีย์บนยอดสูงสุดจึงมีขนาดไม่ใหญ่โตและโดดเด่น มากนัก
ภายในอาคารมีก ารประดิษ ฐานประติม ากรรมที่เ กี่ย วข้อ ง กับ พระศิว ะ (ภาพที ่ 73-77 และ
ลายเส้นที่ 40-41)

ภาพที่ 73 จันทิศิวะ (Candi Siwa) ด้านหลังคือจันทิพระพรหม (Candi Brahma) ซึง่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้
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ภาพที่ 74 มุมด้านทิศเหนือของจันทิศิวะ (Candi Siwa)

ภาพที่ 75 ลักษณะเรือนธาตุและฐานอาคารของจันทิศิวะ (Candi Siwa)
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ภาพที่ 76 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของจันทิศิวะ (Candi Siwa)
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ภาพที่ 77 แสดงประติมากรรมภายในจันทิศิวะ (Candi Siwa)
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ลายเส้นที่ 40 แสดงผังพื้นจันทิศิวะ (Candi Siwa)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Roy E. Jordaan, In Praise of Prambanan (Leiden:
KITLV Press, 1996), 6.
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ลายเส้นที่ 41 แสดงรูปด้านจันทิศิวะ (Candi Siwa)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Roy E. Jordaan, In Praise of Prambanan (Leiden:
KITLV Press, 1996), 182.
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ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ฐานอาคาร ลั กษณะผั งเป็นสี่ เหลี่ ยมย่อมุมไม้สิ บสอง มีทางขึ้นอาคารทั้ง 4 ด้าน มุข
ทางเข้าที่น้าสู่ห้องครรภคฤหประธานอยู่ทางด้านทิศตะวันออก พนักบันไดท้าเป็นรูปมกร มีอาคาร
จ้าลองตั้งขนาบที่ผนังของพนักบันไดทุกด้าน ฐานอาคารเป็นฐานปัทม์ มีบัวลูกแก้ว ที่ท้องไม้ประดับซุ้ม
หน้ากาล ลั กษณะเป็น กรอบซุ้มที่มีเสายกเก็จ ชั้นที่ 2 ของฐานอาคารท้าลักษณะเช่นเดียวกัน แต่
ด้านบนตั้งสถูปเจดีย์เป็นแนวยาวไปตามพนักระเบียง ระหว่างชั้นมี “โสมสูตร” รูปมกรประดับอยู่ทุก
มุมของฐานอาคาร
เรือนธาตุอาคาร มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง สอดคล้องกับฐานอาคาร ผนัง
เรือนธาตุมี 2 ชั้น ซุ้มประตูทางเข้าท้าเป็นลายหน้ากาล-มกร เหนือยอดซุ้มมีสถูปเจดีย์ประดับ อยู่ จาก
ทางเข้าอาคารด้านทิศตะวันออก น้าเข้าสู่ห้องครรภคฤหประธานที่ประดิษฐานประติมากรรมพระศิวะ
ส่วนห้องทางทิศเหนือ ประดิษฐานประติมากรรมของพระนางทุรคาหรือมหิษาสูรมรรทนี ศักติของพระ
ศิวะ ห้องทางทิศ ตะวัน ตก ประดิษฐานประติม ากรรมพระคเณศ โอรสพระศิวะ ส่วนด้านทิศใต้นั้น
ประดิษฐานประติมากรรมพระอคัสตยะ คุรุฤาษีที่เป็นอวตารหนึ่งของพระศิวะ
ส่วนยอดอาคาร มี 3 ชั้น ชั้นแรกท้าผนังเป็นซุ้มโทรณะกาล-มกร ด้านบนรับสถูปเจดีย์ที่
มีลายกลีบมะเฟืองคล้ายกับ “อมลกะ” ในศิลปะอินเดียเหนือ32 ส่วนยอดอาคารย่อมุมสอดคล้องไปกับ
ส่วนฐานและเรือนธาตุอาคาร บริเวณที่ย่อมุมจะตั้งสถูปเจดีย์องค์ใหญ่ ชั้นที่ 2 และ 3 ของส่วนยอด
อาคารท้ารูปแบบเดียวกัน บนยอดบนสุดคือสถูปเจดีย์องค์ใหญ่ รายล้อมด้วยสถูปเจดีย์องค์เล็ก เมื่อ
มองโดยรวมจะเห็นว่า จันทิแห่งนี้จะดูสูงเพรียว ทรงอาคารส่งขึ้นไปเป็นเส้นตรงที่บรรจบเข้าหากันเป็น
ยอดแหลม
ลักษณะการท้าส่วนยอดอาคารดังกล่าว ท้าให้การตั้งจันทิอื่นๆที่เป็นจันทิรองประธานทั้ง
จันทิวิษณุ (Candi Wisnu) จัน ทิพระพรหม (Candi Brahma) และจันทิที่เป็นพาหนะ อันได้แก่
จันทิโคนนทิ (Candi Nandi) จันทิครุฑ (Candi Garuda) และจันทิหงส์ (Candi Angsa) รวมทั้งจันทิ
บริวารอื่นๆสามารถตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันได้โดยที่ไม่ท้าให้รู้สึกอึดอัดหรือทึบตัน แม้จะใช้วัสดุที่ท้า
จากหินก็ตาม
จันทิวิษณุ (Candi Wisnu)
จั น ทิ วิ ษ ณุ (Candi Wisnu) ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ เหนื อ ของกลุ่ ม จั น ทิ ป รั ม บานั น (Candi
Prambanan) ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเหมือนกับจันทิศิวะ (Candi Siwa) เพียงแต่ท้า
ขนาดให้เล็กลงและซับซ้อนน้อยกว่าเดิม นอกจากนี้ ภายในอาคารจะมีเพียงห้องเดียวเท่านั้น เพื่อใช้
เป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมพระวิษณุ (ภาพที่ 78-79)
32

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 99.

226

ภาพที่ 78 จันทิวิษณุ (Candi Wisnu)
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ภาพที่ 79 ประติมากรรมพระวิษณุภายในจันทิวิษณุ (Candi Wisnu)
จันทิพระพรหม (Candi Brahma)
จันทิพระพรหม (Candi Brahma) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกลุ่มจันทิปรัมบานัน (Candi
Prambanan) และเช่นเดียวกับจันทิวิษณุ (Candi Wisnu) คือ ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
จะเหมือนกับจัน ทิศิว ะ (Candi Siwa) เพียงแต่ท้าขนาดให้เล็กลงกว่าเดิม จันทิพระพรหม (Candi
Brahma) มีขนาดเท่ากับจันทิวิษณุ (Candi Wisnu) จึงดูเหมือนจันทิทั้งสองเป็น จันทิคู่แฝดที่ขนาบ
จันทิศิว ะ (Candi Siwa) เอาไว้ กลุ่ม อาคารจึง ดูมีค วามสมมาตร ส่ว นภายในห้อ งประดิษ ฐาน
ประติมากรรมพระพรหม (ภาพที่ 80 - 81)
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ภาพที่ 80 จันทิพระพรหม (Candi Brahma) ด้านทิศตะวันออก
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ภาพที่ 81 ประติมากรรมพระพรหมสี่หน้า ภายในจันทิพระพรหม (Candi Brahma)
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จันทิโคนนทิ (Candi Nandi)
จันทิโคนนทิ (Candi Nandi) อยู่ด้านหน้าจันทิวิษณุ (Candi Wisnu) ลักษณะและ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเหมือนกับจันทิวิษณุ (Candi Wisnu) แต่มีขนาดย่อเล็กลงไปอีก รูปด้าน
อาคารมีความเรียบง่ายมากขึ้น มีประติมากรรมโคนนทิตั้งอยู่ภายใน (ภาพที่ 82)

ภาพที่ 82 จันทิโคนนทิ (Candi Nandi)
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จันทิครุฑ (Candi Garuda)
จันทิครุฑ (Candi Garuda) ตั้งอยู่ด้านหน้าจันทิศิว ะ (Candi Siwa) มีขนาดเท่ากับ
จันทิโคนนทิ (Candi Nandi) อีกทั้งมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเหมือนกัน ภายในเคยเป็นที่ตั้งของ
ประติมากรรมรูปครุฑซึ่งถือเป็นพาหนะของพระศิวะ แต่ปัจจุบันไม่พบประติมากรรมดังกล่าว (ภาพที่
83)

ภาพที่ 83 จันทิครุฑ (Candi Garuda)
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จันทิหงส์ (Candi Angsa)
จันทิหงส์ (Candi Angsa) อยู่ด้านหน้าจันทิพระพรหม (Candi Brahma) มีขนาดและ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับจันทิพาหนะอื่นๆ ภายในเคยเป็นที่ตั้งประติมากรรมรูปหงส์ แต่
ปัจจุบันไม่พบประติมากรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับจันทิครุฑ (Candi Garuda) (ภาพที่ 84)

ภาพที่ 84 จันทิหงส์ (Candi Angsa)
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จันทิ Apit
จันทิ Apit เป็นจันทิที่ประกอบอยู่ในผังด้านทิศเหนือและใต้ แม้เป็นจันทิเล็กๆ แต่เมื่อ
ประกอบเข้าในผังแล้ว ท้าให้องค์ประกอบการวางผังของกลุ่มจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan) มี
ความงดงามและลงตัวมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 85 จันทิ Apit ของกลุ่มจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan)
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ลายเส้นที่ 42 รูปด้านจันทิ Apit
ที่มา: วาดลายเส้นจาก Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de Java (Paris:
Écolefrançaise d’ Extrême-Orient, 1993), 76.
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จันทิบริวาร (Candi Perwara)
นอกจากจันทิที่กล่าวมาแล้ว ยังมีจันทิบริวาร (Candi Perwara) แม้ด้วยต้าแหน่งที่ตั้งจะ
ไม่ส้าคัญเท่าจันทิประธานหรือ จันทิอื่นๆ ดังที่กล่าวมา แต่ก็ถือเป็นองค์ประกอบส้าคัญที่ท้าให้กลุ่ม
อาคารของจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan) มีความสง่างามและลงตัวมากขึ้น (ภาพที่ 85-87)

ภาพที่ 86 จันทิบริวาร (Candi Perwara)

236

ภาพที่ 87 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของจันทิบริวาร (Candi Perwara)
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ลายเส้นที่ 43 รูปตัดแสดงห้องภายในของจันทิบริวาร (Candi Perwara)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
พิพิธภัณฑ์ที่จันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan), “รูปตัดแสดงห้องภายในของจันทิบริวาร (Candi
Perwara),” 7 มกราคม 2559.
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จันทิในพุทธศาสนา
ศาสนาพุท ธนั้น เริ่ม เจริญ รุ่ง เรือ งในชวาภาคกลางประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ราชวงศ์ไศเลนทร์ปกครองชวาภาคกลางและมีอ้านาจแทนที่ราชวงศ์สัญชัย เดิมราชวงศ์ไศ
เลนทร์นับถือศาสนาฮินดู ครั้นเมื่อกษัตริย์ปนังกะรันขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระราชบิดา พระองค์ได้
หันมานับถือศาสนาพุท ธนิกายมหายานแบบตัน ตระ ลักษณะเด่น ของนิก ายนี้ คือ มีการผสมผสาน
ระหว่างศาสนาพุทธนิกายมหายานกับศาสนาฮินดู (เชื่อกันว่านิกายดังกล่าวเกิดขึ้น ครั้งแรกในสมัย
ราชวงศ์ปาละ-เสนะของอินเดีย) จนเกิดมีการนับถือพระอาทิพุทธเจ้าและพระธยานิพุทธ (Jinas) 5 องค์
ได้แก่ พระธยานิพุทธไวโรจนะ (Vairocana) พระธยานิพุทธอักโษภยะ (Aksobhya) พระธยานิพุทธรัต
นสัมภาวะ (Rathnasambhava) พระธยานิพุทธอมิตาภะ (Amithaba) และพระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ
(Amaghasiddhi) การประดิษฐานพระธยานิพุทธนั้นจะประดิษฐานไว้ 4 ทิศรอบอาคาร และทิศเบื้อง
กลางภายในศาสนสถานอีกหนึ่งทิศ โดยเชื่อว่าทิศทั้ง 5 คือตัวแทนของจักรวาล นอกจากนี้ยังมีการ
บูชาพระโพธิสัตว์ โดยนิยมสร้างเป็น ประติมากรรมรูปเคารพ วัสดุท้าด้วยโลหะ (ส้าริด) อาทิ พระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์วัชรปาณิ เป็นต้น แต่บางครั้งก็พบว่ามีการใช้วัสดุที่ท้าจากหินด้วย
สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบตันตระมีช่วงสมัยของการ
ก่อสร้างในระยะเวลาที่ไม่นานนัก แต่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ส้าคัญมากที่สุดช่วงหนึ่งของสถาปัตยกรรมใน
ชวาภาคกลาง และเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีพัฒ นาการที่สูงขึ้น มากจากการก่อสร้างจันทิแบบฮินดูใน
ระยะแรก จันทิของราชวงศ์ไศเลนทร์นิยมสร้างอยู่บนที่ราบเกดุ ตั้งแต่จันทิในยุคแรก ได้แก่ บุโรพุทโธ
(Borobudur) ถือเป็นจันทิที่ยิ่งใหญ่และส้าคัญที่สุด “อาจเป็นศาสนสถานประจ้า ราชวงศ์ไศเลนทร์
ด้วย"33 นอกจากนี้ยังมีจันทิเมนดุต (Candi Mendut) และจันทิปะวน (Candi Pawon) สร้างขึ้นใกล้
กับบุโรพุทโธ (Borobudur) ส่วนจันทิพุทธในยุคหลังคือ จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) สร้างขึ้นใน
พ.ศ. 1321 เพื่ออุทิศแด่พระนางตารา ต่อมามีการสร้างจันทิส่าหรี (Candi Sari) เพื่อใช้เป็นส้านักสงฆ์
และจัน ทิเซวู (Candi Sewu) ซึ่งประกอบด้ว ยอาคารเล็กๆโดยรอบถึง 240 หลัง นอกจากนี้ยังมี
จันทิเพลาสัน (Candi Plaosan) ซึ่งท้าแผนผังลักษณะเป็นจันทิคู่ จันทิเหล่านี้ ต่อมาได้ปรากฎอยู่ใน
“สังหยังกมหายานิกัน (Sang Hyang Kamahayanikan)” ซึ่งเป็นต้านานพระพุทธศาสนาที่ส้าคัญ
ที่สุดของชวาภาคกลาง จันทิในพระพุทธศาสนาที่ส้าคัญมีดังนี้

33

สุภัทรดิศ ดิศกุล , ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000 (กรุงเทพฯ: รุ่งแสง
การพิมพ์, 2535), 41.
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บุโรพุทโธ (Borobudur)
บุโรพุทโธ (Borobudur) สร้างขึ้นประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 14 ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่
ส้าคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของชวา ทั้งนี้ มิ ใช่เพียงแค่ขนาดที่ใหญ่โตกว่าจันทิ อื่นๆเท่านั้น แต่ด้วยคติ
ความหมาย แบบแผนการก่อสร้าง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมรวมทั้งฝีมือเชิงช่างในการก่อสร้าง
และสลักหินล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง (ภาพที่ 88 - 90)

ภาพที่ 88 ภาพถ่ายมุมสูงของบุโรพุทโธ (Borobudur)
ที่มา: Jan Fontain, The Sculpture of Indonesia (Tokyo: Dai Nippon Printing Co., 1990),
33.
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ภาพที่ 89 ภาพถ่ายเก่าบุโรพุทโธ (Borobudur)
ที่มา: ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา, พิพิธภัณฑ์ทบี่ ุโรพุทโธ (Borobudur),
“ภาพถ่ายเก่าบุโรพุทโธ (Borobudur),” 6 มกราคม 2559.

ภาพที่ 90 ภาพถ่ายปัจจุบันของบุโรพุทโธ (Borobudur)
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คติ สัญลักษณ์ ความหมาย
บุโรพุทโธ (Borobudur) สร้างด้วยคติจักรวาล ซึ่งถือเป็นคติความเชื่อที่เข้ามาพร้อมกับ
การนับถือพระพุทธศาสนาในชวา ระบบจักรวาลนี้ มีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง ล้อมรอบด้วยเขา
สัตตบริภัณฑ์และทะเลสีทันดร 7 ชั้น (ภาพที่ 91)

ภาพที่ 91 คติจักรวาลแบบพุทธ มีเขาพระสุเมรุอยู่แกนกลาง
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Jacques, Dumarçay, The Temple of Java (Singapore:
Oxford University Press, 1986), 90.
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คติจักรวาลนี้แสดงให้เห็นได้อย่างเด่นชัดในการวางผังที่หมายถึง จักรวาลและอ้านาจของ
พระอาทิพุทธเจ้า ได้แก่ พระพุทธเจ้าผู้สร้างโลกในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน34 ศูนย์กลางที่เป็นเขา
พระสุเมรุ ใช้สัญลักษณ์คือ สถูปทึบตันบนยอดสูงสุด ที่แผ่อ้านาจบารมีไปทั่วทั้งจักรวาล จักรวาลนี้ยัง
แบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น เรียงล้าดับจากชั้นต่้าสุดที่เรียกว่า “กามธาตุ” ไปยังชั้นกลางเรียกว่า “รูป
ธาตุ” และชั้นบนสุด เรียกว่า “อรูปธาตุ” ลักษณะดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงได้กับ ลักษณะของพระอาทิ
พุทธเจ้าในพุทธศาสนามหายานที่มีแบบตรีกาย คือมี 3 รูป หรือ 3 ระดับชั้น ได้แก่
1. “นิรมานกาย” เทีย บได้กับชั้น “กามธาตุ” ใช้สัญลักษณ์เป็นฐานที่ประดิษฐานรูป
พระมนุษยพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโกนาคม ประดิษ ฐานอยู่ ท างทิศ ตะวัน ออก พระกัส สป
ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ พระศรีศากยมุนี ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกและพระศรีอาริยเมตไตรย
ประดิษฐานอยู่ทางทิศเหนือ และที่ฐานชั้นล่างสุดของอาคาร ใช้สัญลักษณ์เป็นภาพสลักซึ่งอยู่ในคัมภีร์
กรรมวิภังค์แสดงถึงกฎแห่งกรรมและบาปบุญคุณโทษ
2. “สัม โภคกาย” เทีย บได้กับ ชั้น “รูป ธาตุ ” ใช้สัญ ลัก ษณ์เ ป็น ฐานชั้น กลาง 4 ชั้น
ประดิษฐานพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่ประจ้าตามทิศต่างๆได้แก่ พระอักโษภยะ (ปางมารวิชัย)
ประดิษฐานอยู่ในซุ้มทางทิศตะวันออก พระรัตนสัมภาวะ (ปางประทานพร) ประดิษฐานอยู่ในซุ้มทาง
ทิศ ใต้ พระอมิต าภะ (ปางสมาธิ) ประดิษ ฐานอยู่ใ นซุ้ม ทางทิศ ตะวัน ตกและพระอโมฆสิทธิ (ปาง
ประทานอภัย) ประดิษฐานอยู่ในซุ้มทางทิศเหนือ ส่วนพระธยานิพุทธไวโรจนะซึ่งโดยปกติเป็นตัวแทน
ของทิศเบื้องกลางนั้น ในการออกแบบบุโรพุทโธ (Borobudur) ใช้สัญลักษณ์เป็นพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนาประดิษฐานในเจดีย์ราย 3 แถวนั่นเอง35
3. “ธรรมกาย” เทียบได้กับชั้น “อรูปธาตุ” ใช้สัญลักษณ์เป็น ลานชั้นบนสุดซึ่งไม่มีภาพ
สลักตกแต่งใดๆ มีเพียงเจดีย์ใหญ่ ทึบ เกลี้ยง องค์เดียวที่รายล้อมด้วยเจดีย์โปร่ง 3 แถว เจดีย์โปร่งมี 2
ประเภทคือ แบบแรกท้าเป็ น ช่องสี่ เหลี่ยมผื นผ้ า และแบบที่ 2 ท้าเป็นช่องสี่เหลี่ ยมขนมเปียกปูน
ภายในเจดีย์โปร่งประดิษฐานพระพุทธรูปไวโรจนะปางปฐมเทศนา (ภาพที่ 92-93 และลายเส้นที่ 4445)

34

2545), 37.

35

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา,

เสนอ นิลเดช, เอกสารนาชม แหล่งอารยธรรมชวาและบาหลีกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อ
ศิลปวัฒนธรรมนาชม (มปท, 2535.), 14.
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ภาพที่ 92 เจดีย์โปร่งที่บุโรพุทโธ (Borobudur)

ภาพที่ 93 ภายในเจดีย์โปร่งที่บุโรพุทโธ (Borobudur) ประดิษฐานพระไวโรจนะ
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ลายเส้นที่ 44 แสดงรูปด้านเจดีย์โปร่งที่ลานประทักษิณกลมชั้นที่ 1 ลักษณะการก่อหินเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 118.
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ลายเส้นที่ 45 แสดงรูปด้านเจดีย์โปร่งที่ลานประทักษิณกลมชั้นที่ 2 และ 3 ลักษณะการก่อหินเป็น
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 118.
โดยปกติจันทิในชวาภาคกลางจะแบ่งองค์ประกอบเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน หมายถึง
โลกหลังความตาย ส่วนเรือนธาตุ หมายถึง โลกมนุษย์ ภายในอาคารถือเป็นดินแดนบริสุทธิ์ และส่วนยอด
หมายถึง ชั้นภูมิเทวดาหรือเทพเจ้า แต่ส้าหรับบุโรพุทโธ (Borobudur) แม้จะแบ่งอาคารออกเป็น 3
ส่วน แต่ความหมายจะต่างออกไป ดังนี้36
1. “กามธาตุ” หมายถึง โลกหรือดินแดนที่ยังอยู่ในสังสารวัฏ
2. “รูปธาตุ” หมายถึง โลกหรือดินแดนบริสุทธิ์ ที่ซึ่งมนุษย์สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้
แต่ยังคงมีรูปอยู่
3. “อรูปธาตุ” หมายถึง ภาวะสูงสุด เป็นการหลุดพ้นออกไปสู่การไม่มีรูปใดๆ อีกต่อไป
(formless)
36

Jan Fontain, The Sculpture of Indonesia (Tokyo: Dai Nippon Printing
Co., 1990), 73.
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ด้ ว ยเหตุ นี้ เมื่ อ มี ผู้ ม ากระท้ า ประทั ก ษิ ณ คื อ การเดิ น เวี ย นขวารอบบุ โ รพุ ท โธ
(Borobudur) ขึ้นไปนั้น เมื่อเดินขึ้นไปแต่ละชั้นก็จะพ้นจากชั้น “กามธาตุ” ไปยังชั้น “รูปธาตุ” และ
ในที่สุดแล้วก็จะขึ้นไปสู่ชั้น “อรูปธาตุ” ซึ่งถือเป็นชั้นสูงสุด
ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
เมื่อพิจารณารูปแบบทางสถาปัตยกรรมจะพบว่าบุโรพุทโธ (Borobudur) น่าจะได้รับแรง
บันดาลใจมาจากสถูปเกสาริยา (Kesariya) ซึ่งเป็นศิลปะอินเดียสมัยปาละ 37 (ภาพที่ 94) บุโรพุทโธ
(Borobudur) สร้างอยู่บนเนินดินธรรมชาติที่มีความสูงจากระดับพื้นปกติประมาณ 15 เมตร แสดงถึง
ความฉลาดของผู้สร้างที่ใช้สภาพภูมิศาสตร์และลักษณะกายภาพของพื้นที่ มาช่วยในการออกแบบให้
สอดคล้องไปกับคติจักรวาลในพระพุทธศาสนา

ภาพที่ 94 สถูปเกสาริยา (Kesariya) ศิลปะอินเดียสมัยปาละ
ที่มา: wikimedia, Kesariya, เข้าถึงเมื่อ 22 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https:// upload.wiki
media.org/wikipedia/commons/9/95/Kesariya.jpg,
ผังพื้นของบุโรพุทโธ (Borobudur) มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบย่อมุม มีขนาดของ
ฐานชั้นล่างแต่ละด้านยาวประมาณ 123 เมตร เรียงระดับเป็นชั้นฐานเสมือนค่อยๆเข้าหาจุดศูนย์กลาง
ขึ้นไป 5 ชั้น โดยท้าเป็นระเบียงทางเดิน 4 ชั้น มีลานประทักษิณขนาดใหญ่ล้อมรอบชั้นของเจดีย์ที่เป็น
ส่วนยอด 3 ชั้น ชั้นบนสุดมีเจดีย์องค์ใหญ่ ทึบตัน อยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยเจดีย์โปร่งของแถวชั้นใน
16 องค์ แถวชั้นกลาง 24 องค์และแถวชั้นล่างอีก 32 องค์ (ลายเส้นที่ 46-48 และภาพที่ 95-96)
อาคารทั้งหมดก่อด้วยวัสดุที่เป็นหินภูเขาไฟ (ภาพที่ 97)
37

เชษฐ์ ติงสัญชลี , “โบราณสถานที่อันตีจักและสถูปที่เกสาริยา: ความเชื่อมโยงกับ
ศิลปกรรมในเอเชียอาคเนย์,” เมืองโบราณ 34,3 (กรกฎาคม-กันยายน 2551), 150-161.
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ลายเส้นที่ 46 ผังพื้นและรูปตัดของบุโรพุทโธ (Borobudur)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
พิพิธภัณฑ์ทบี่ ุโรพุทโธ (Borobudur), “ผังพื้นและรูปตัดของบุโรพุทโธ (Borobudur),” 6 มกราคม 2559.
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ลายเส้นที่ 47 ขยายรูปตัดของบุโรพุทโธ (Borobudur)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
พิพิธภัณฑ์ทบี่ ุโรพุทโธ (Borobudur), “ขยายรูปตัดของบุโรพุทโธ (Borobudur),” 6 มกราคม 2559.
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ลายเส้นที่ 48 รูปตัดของบุโรพุทโธ (Borobudur) แสดงคติของกามธาตุ รูปธาตุ และอรูปธาตุ
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
พิพิธภัณฑ์ทบี่ ุโรพุทโธ (Borobudur), “รูปตัดของบุโรพุทโธ (Borobudur) แสดงคติของกามธาตุ รูป
ธาตุ และอรูปธาตุ,” 6 มกราคม 2559.
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ภาพที่ 95 ภาพ 3 มิติ ของบุโรพุทโธ (Borobudur) แสดงคติของกามธาตุ รูปธาตุ และอรูปธาตุ
ที่มา: ปรับปรุงจาก Vikram, Lall, The Golden Land: Cambodia, Indonesia, Laos,
Myanmar, Thailand & Vietnam (Kuala Lumpur: JF Publishing, 2014), 138.

ภาพที่ 96 ภาพ 3 มิติ ของบุโรพุทโธ (Borobudur) แสดงระเบียงภาพสลักและลานประทักษิณชั้นต่างๆ
ที่มา: ปรับ ปรุง จาก Vikram, Lall, The Golden Land: Cambodia, Indonesia, Laos,
Myanmar, Thailand & Vietnam (Kuala Lumpur: JF Publishing, 2014), 138.
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ภาพที่ 97 ลักษณะการก่อหินของบุโรพุทโธ (Borobudur)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de
Java (Paris: Écolefrançaise d’ Extrême-Orient, 1993), 16 และ 20.
ภาพสลักนูนต่าของบุโรพุทโธ (Borobudur)
ภาพสลักนูนต่้าทั้งหมดของศาสนสถานบุโรพุทโธ (Borobudur) สร้างขึ้นจากการก่อหิน
และสลักภาพเป็นเรื่องราวต่างๆลงไป ทั้งนี้ พบว่ามีภาพสลักมากถึง 1,300 ภาพ รวมความยาวทั้งหมด
ประมาณ 4 กิโ ลเมตร ส่ว นใหญ่เล่าเรื่องราวจากคัมภีร์ที่ส้าคัญในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน อาทิ
ชาตกมาลา ลลิตวิสูตร คัณฑพยูหะและกรรมวิภังค์ ลักษณะทางศิล ปกรรมของการสลัก ภาพคล้าย
ศิลปะอินเดียสมัยหลังคุปตะ ฝีมือ เชิงช่างดี ปราณีต โดยเฉพาะภาพพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และ
วิถีชีวิตของผู้คนที่ดูมีชีวิตชีวา ภาพของต้นไม้ที่ดูแปลกตาและลวดลายพันธุ์พฤกษาที่ดูอ่อนช้อยงดงาม
มีจังหวะการเว้นที่ช่วยส่งเสริมให้ภาพทั้งหมดดูโดดเด่น ภาพสลักดังกล่าว อธิบายต้าแหน่งโดยสังเขป
ได้ ดังนี้ (ภาพที่ 98)
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ภาพที่ 98 ต้าแหน่งภาพสลักนูนต่้าทั้งหมดของบุโรพุทโธ (Borobudur)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา,
พิพิธภัณฑ์ทบี่ ุโรพุทโธ (Borobudur), “ต้าแหน่งภาพสลักนูนต่้าทั้งหมดของบุโรพุทโธ (Borobudur),”
6 มกราคม 2559.
ลานประทักษิณ ฐานชั้นล่างสุด เป็นภาพเล่าเรื่องในคัมภีร์กรรมวิภังค์ แสดงถึงกฎแห่ง
กรรม บาปบุญคุณโทษ ประติมากรรมดังกล่าวนอกจากแสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา
แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงสภาพของสังคม ลักษณะผู้คน การแต่งกายและการใช้ชีวิตประจ้าวันของชาว
ชวาในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี เดิมภาพสลักทั้งหมดถูกปิดทับไว้ ต่อมาถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2428 โดยนัก
โบราณคดีชาวฮอลันดา จึงได้มีการรื้อลานประทักษิณดังกล่าวออกและถ่ายรูปเก็บไว้ทั้งหมด เมื่ อได้
ถ่ายภาพทั้ง หมดแล้ว จึง ท้า การปิด ภาพทับ ไว้อ ย่า งเดิม ปัจ จุบัน เปิด ให้ดูเ ฉพาะมุม ทางด้า น ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น (ภาพที่ 99)
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ภาพที่ 99 ภาพสลักของฐานชั้นล่างที่มุมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบุโรพุทโธ (Borobudur)
จากภาพเล่าเรื่องตามคัมภีร์กรรมวิภังค์
ระเบียงภาพชั้นที่ 1 พบว่ามีภาพแนวบน 372 ภาพ เป็นภาพเล่าเรื่องชาตกมาลาของ
ท่านอารยศูร แนวล่างสลักเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกและอวทาน ส่วนผนังด้านในของระเบียงชั้นที่ 1 มี
ความสูง 3.66 เมตร มีภาพสลักซ้อนกัน 2 แถว ความสูงแต่ละแถวเท่ากัน คือ 1 เมตร ทั้งสองแถวมี
ภาพสลักแถวละ 120 ภาพ แต่ละภาพคั่นด้วยลายก้านขด และแบ่งภาพเป็นแนวบน – แนวล่างโดย
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แนวบนเล่าเรื่องพุทธประวัติตามคัมภีร์ “ลลิตวิสตระ” เริ่มตั้งแต่ตอนปฐมสมโพธิ ไปสิ้นสุดภาพสุดท้าย
ตอนปฐมเทศนา ส่วนแนวล่างนั้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับชาดกและนิยายอวทานต่างๆ (ภาพที่100)

ภาพที่ 100 แสดงระเบียงภาพสลักทีเ่ ล่าเรื่องชาดก นิยายอวทาน
ระเบียงภาพชั้นที่ 2 เล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติตามคัมภีร์ “ลลิตวิสตระ” ต่อจากชั้นที่
แล้วและเริ่มเล่าเรื่องจากคัมภีร์คัณฑพยุหะ (พระสุธนมาเฝ้าพระโพธิสัตว์) (ภาพที่ 101)
ระเบียงภาพชั้นที่ 3-4 เล่าเรื่องตามคัมภีร์คัณฑพยุหะต่อจากชั้นที่ 2 กล่าวถึงพระสุธนมา
เข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์เพื่อแสวงหาทางหลุดพ้น (ภาพที่ 102)
ส่วนลานประทักษิณชั้นที่ 5 ไม่มีภาพสลัก เนื่องจากต้องการสื่อถึงการค่อยๆเข้าสู่ภาวะ
“อรู ป ภูมิ ” โดยมีเจดีย์ โปร่ งเป็ น สั ญลั กษณ์ และเมื่อถึงชั้ นที่เป็นเจดีย์ทึบตั นบนยอดสู งสุ ด นั่นคือ
ตัวแทนของ “อรูปภูมิ” ที่สมบูรณ์แล้วนั่นเอง (ภาพที่ 103)
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ภาพที่ 101 ระเบียงภาพสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ
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ภาพที่ 102 ระเบียงภาพสลักเล่าเรื่องตามคัมภีร์คัณฑพยุหะ (พระสุธน)
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ภาพที่ 103 แสดงลานประทักษิณชั้นบน ไม่มีภาพสลักใดๆ
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โทรณะของบุโรพุทโธ (Borobudur)
เมื่อมองในภาพรวม ศิล ปะการประดับ ลวดลายของซุ้ม โทรณะในชวาภาคกลางนั้น มี
ความพิเศษอยู่ที่ลายหน้ากาล-มกร เรียกว่าศิลปะแบบโทรณะกาล-มกร (Kala-Makara-Torana) หน้า
กาลนี้ บางครั้งเรียกว่า “เกียรติมุข” ลักษณะเป็นสัตว์ที่มีแต่หน้า ไม่มีล้าตัว และไม่มี แม้แต่ริมฝีปาก
ล่าง บางครั้งท้าคิ้วเป็นรูปเขาสัตว์ หรือประดับลวดลายต่างๆ อาทิ ลายใบไม้ เปลวไฟ พันธุ์พฤกษา
เหนือศีรษะ ลักษณะการท้าลวดลายประเภทนี้น่าจะมาจากอินเดีย แต่นักวิชาการบางท่านสันนิษฐาน
ว่าอาจได้รับรูปแบบมาจากศิลปะจีนโดยผ่านไปยังประเทศอินเดียก่อนที่จะมายังชวา 38 การประดับ
หน้ากาลจะท้าอยู่บนยอดซุ้ม โดยปลายซุ้มประดับด้วยมกรทั้งสองข้าง ลักษณะโทรณะกาล-มกร ของ
ชวาภาคกลางนี้จะไปคล้ายกับศิลปะที่พบบนที่ราบสูงเดคคาน (Deccan) และบางพื้นที่ในเขตอินเดีย
ใต้ โดยพบว่าที่อินเดียนั้ น หน้ากาลหรือเกียรติมุขจะใช้ประดับอยู่เหนือโทรณะของศาสนสถานใน
ศาสนาฮินดูลัทธิไศวะนิกาย ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า ในสมัยคุปตะของอินเดีย ซึ่งถือเป็นยุค รุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนานิกายหินยาน ลักษณะหน้ากาลจะมีมือและฟัน เช่น ที่เมืองสารนาถ ส่วนในเขมรและ
ชวาภาคกลาง พบว่าหน้ากาลส่วนใหญ่ไม่มีมือและล้าตัว นักประวัติศาสตร์ศิลปะบางท่านจึงเรียกหน้า
กาลลักษณะนี้ว่า “ราหู” การท้าลวดลายมกรที่มีลักษณะคายลวดลายใบไม้ให้ไหลออกมาจากปากอัน
เป็นศิลปะจากอินเดียใต้นั้น ต่อมาได้เป็นต้นแบบในการท้ากรอบซุ้มโค้งแบบ “Makara Torana” ที่
ศาสนสถานบุ โรพุทโธ (Borobudur)39 โทรณะที่พบในชวามีทั้งโทรณะแบบ ทวารโทรณะ (DvaraTorana) หรือโทรณะแบบมีช่องเปิด และแบบที่เรียกว่า กุดยะโทรณะ (Kudya-Torana) หรือโทรณะ
แบบทึบตัน40 ส้าหรับบุโรพุทโธ (Borobudur) จะมีโทรณะที่ใช้เป็นซุ้มประตูประจ้าแต่ละทิศ ลักษณะ
โทรณะประกอบด้วยลายแบบหน้ากาล – มกร ประตูทางเข้าที่ส้าคัญของบุโรพุทโธ (Borobudur) จะ
อยู่ทางด้านทิศตะวันออก41 (ภาพที่ 104)

38

157.

39

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553),

สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของ “ซุ้มประตู-หน้าต่าง” ไทย
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.), 182-183.
40
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Parul Pandya Dhar, The Torana in Indian
and Southeast Asian Architecture (New Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd., 2010)
41
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา,
2545), 48.
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ภาพที่ 104 หน้ากาลและโทรณะแบบต่างๆที่บุโรพุทโธ (Borobudur)
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“โสมสูตร” หรือท่อรางน้้าที่ฐ านแต่ล ะชั้น ของบุโ รพุทโธ (Borobudur) มีความงดงาม
แปลกตา โดยชั้นบนท้าเป็นรูปปั้นของหน้ากาล (Kalamukha) หรือเกียรติมุข (Kirttimukha) ส่วนชั้น
ล่างมีทั้งที่เป็นตัวมกร (Makara) และแบบที่เป็นคนแคระแบกตัวมกร (ภาพที่105)

ภาพที่ 105 “โสมสูตร” แบบต่างๆ ของบุโรพุทโธ (Borobudur)
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จันทิเมนดุต (Candi Mendut)
จันทิเมนดุต (Candi Mendut) อยู่ในบริเวณเดียวกับบุโรพุทโธ (Borobudur) เชื่อว่า
สร้างขึ้นในยุดเดียวกัน เป็นการสร้างจันทิที่เห็นได้ชัดว่าพัฒนามาจากจันทิฮินดูบนที่ราบสูงเดียง42
เนื่องจากลักษณะผังอาคารยังเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม แม้เป็นจันทิขนาดเล็ก แต่งดงามด้วยภาพสลักรูปพระ
โพธิสัตว์ที่ประดับอยู่บนผนังอาคาร (ภาพที่ 106-107 และลายเส้นที่ 49-50)

ภาพที่ 106 ภาพถ่ายเก่าจันทิเมนดุต
ที่มา: Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de Java (Paris: Écolefrançaise d’
Extrême-Orient, 1993), 233

42

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558),19.
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ภาพที่ 107 ภาพถ่ายปัจจุบันของจันทิเมนดุต (Candi Mendut)

ลายเส้นที่ 49 ผังพื้นจันทิเมนดุต (Candi Mendut)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 124.
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ลายเส้นที่ 50 รูปด้านจันทิเมนดุต (Candi Mendut)
ที่มา: วาดใหม่จาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in Southeast Asia
(Leiden: E.J.Brill, 1996), 46.
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ฐานอาคาร ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม ทางเข้ามีทางเดียวอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งยื่น
ออกมามากกว่าด้านอื่นๆ ทางขึ้นมีพนักบันไดเป็นรูปมกร ที่ผนังด้านนอกของพนักบันไดเล่าเรื่องนิทาน
ปัญจตันตระ43 ส่วนมุขทางเข้า ประดับรูปท้าวกุเวรและนางหาริตี เทพเจ้าแห่งความร่้ารวยและอุดม
สมบูรณ์ ถือเป็นการอวยพรแก่ผู้มาสักการะ 44 นอกจากนี้เชื่อว่าจันทิเมนดุต (Candi Mendut) ถูก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะรูปเคารพภายในครรภคฤหประธาน ก่อนที่ผู้แสวงบุญจะได้เดินทางต่อไปยัง
43

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 21.
เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี:
มิวเซียมเพรส, 2558), 191.
44
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จันทิปะวน (Candi Pawon) และบุโรพุทโธ (Borobudur)45 เห็นได้จากจันทิทั้งสองแห่งและบุโรพุทโธ
(Borobudur) นั้นตั้งอยู่ในแนวแกนเดียวกัน (แผนที่ที่ 23)

แผนที่ที่ 23 แสดงเส้นทางจาริกของผู้มาแสวงบุญ จากจันทิเมนดุต (Candi Mendut) จันทิปะวน
(Candi Pawon) ไปยังบุโรพุทโธ (Borobudur)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, บุโรพุทโธ,
เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/ slide/
เรือนธาตุ เป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมสอดคล้องไปกับฐานอาคาร ผนังสลักภาพอัษฏมหาโพธิสัตว์
หรื อ พระโพธิสั ตว์ 8 องค์ ซึ่งเป็นบริว ารประจ้าทิ ศ ทั้งแปดของพระพุทธเจ้า ศรี ศากยมุนี หรือ
พระพุทธเจ้าไวโรจนะของฝ่ายมหายาน46 โดยสลักพระโพธิสัตว์ทั้ง 8 องค์ ประดับไว้รอบผนังอาคาร

45

Jan, Fontain, The Sculpture of Indonesia (Tokyo: Dai Nippon Printing
Co., 1990), 74.
46
เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี:
มิวเซียมเพรส, 2558), 191.
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ส่วนยอดอาคาร ปัจจุบันส่วนยอดบนสุดหักหายไป เหลือเพียงส่วนยอดที่เป็นเรือนธาตุ 2
ชั้น ตรงกลางแต่ละชั้นประดับซุ้มโทรณะที่มีลักษณะทึบตัน ที่ฐานเรือนธาตุทุกชั้นประดับเจดีย์จ้าลอง
สันนิษฐานว่ายอดบนสุดน่าจะเป็นสถูปเจดีย์องค์ใหญ่ รายล้อมด้วยสถูปเจดีย์องค์เล็ก
ประติมากรรมภายในจันทิเมนดุต (Candi Mendut)
ภายในอาคารของจันทิเมนดุต (Candi Mendut) ประดิษฐานพระพุทธรูปไวโรจนะนั่ง
ห้อยพระบาท แสดงปางธรรมจักรมุทรา ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์ 2 องค์ ด้านซ้ายคือ พระโพธิสัตว์วัชร
ปาณิ ประทับนั่งแบบลลิตาสนะ ทรงกิรีฏมุกุฎ แต่วัชระหรือสายฟ้าที่พระหัตถ์ขวาหักหายไป รูปเคารพ
ด้านขวาของพระไวโรจนะคือ พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ ประทับนั่งแบบลลิตาสนะเช่นกัน ทรงชฎามุ กุฎที่
มีพระอมิตาภะอยู่ที่มวยผม แต่ปัทมะหรือดอกบัวที่พระหัตถ์ซ้ายหักหายไป (ภาพที่ 108 และลายเส้น
ที่ 51) ลักษณะการประดิษฐานประติมากรรมของพระพุทธเจ้าขนาบข้างซ้าย-ขวา ด้วยพระโพธิสัตว์ทั้ง
สองดังกล่าวนี้ ไปปรากฎที่กลุ่มสถาปัตยกรรมวัดเวียง วัดแก้วและวัดหลง เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานีด้วย (จะกล่าวในรายละเอียดต่อไปข้างหน้า)

ภาพที่ 108 พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ภายในจันทิเมนดุต (Candi Mendut)
ที่มา: ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ภายในจันทิ
เมนดุต, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/
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ลายเส้นที่ 51 ประติมากรรมภายในจันทิเมนดุต (Candi Mendut)
จันทิปะวน (Candi Pawon)
จันทิปะวน (Candi Pawon) ตั้งอยู่ระหว่างจันทิเมนดุต (Candi Mendut) กับบุโรพุทโธ
(Borobudur) เป็น จัน ทิที่มี แ ผนผัง และลัก ษณะทางสถาปัต ยกรรมคล้า ยกับจันทิเมนดุต (Candi
Mendut) ผนังอาคารงดงามด้วยภาพสลักรูปพระโพธิสัตว์และต้นกัลปพฤกษ์ (ภาพที่ 109-110 และ
ลายเส้นที่ 52-53)
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ภาพที่ 109 ภาพถ่ายเก่าจันทิปะวน (Candi Pawon)
ที่มา: Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de Java (Paris: Écolefrançaise d’
Extrême-Orient, 1993), 232.
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ภาพที่ 110 จันทิปะวน (Candi Pawon) และลักษณะซุ้มภายในด้านทิศตะวันออก
ที่มา: ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ซุ้มภายในจันทิปะวนด้านทิศ
ตะวัน ออก, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/
supat/slide/
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ลายเส้นที่ 52 ผังพื้นจันทิปะวน (Candi Pawon)
ที่มา: วาดลายเส้นจาก Vikram Lall, The Golden Land: Cambodia, Indonesia, Laos,
Myanmar, Thailand & Vietnam (Kuala Lumpur: JF Publishing, 2014), 137.
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ลายเส้นที่ 53 รูปด้านจันทิปะวน (Candi Pawon)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Chihara, Daigoro, Hindu-Buddhist Architecture in
Southeast Asia (Leiden: E.J.Brill, 1996), 103.
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ฐานอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม มีทางเข้าทางเดียวอยู่ทางทิศตะวันออกและยื่น
ออกมามากกว่าด้านอื่นๆ ทางขึ้นมีพนักบันไดเป็นรูปมกร
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เรือนธาตุ เป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมสอดคล้องไปกับฐานอาคาร ภายในประดิษฐานประติมากรรม
พระโพธิสัตว์ ผนังอาคารสลักภาพซุ้มโทรณะและต้นกัลปพฤกษ์ที่เชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์
และให้ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ามาสักการะ
ส่วนยอดอาคาร ที่ฐานเรือนธาตุส่วนยอดประดับเจดีย์จ้าลอง บนยอดสูงสุดเป็นเจดีย์
องค์ใหญ่ ล้อมรอบด้วยสถูปเจดีย์องค์เล็ก
จันทิส่าหรี (Candi Sari)
จันทิส่าหรี (Candi Sari) เป็นจันทิที่มีผังพื้นลักษณะพิเศษคือ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ
มีเรือนธาตุเป็น 2 ชั้น ถือเป็นความสร้างสรรค์ของศิล ปะชวาภาคกลางในราชวงศ์ไ ศเลนทร์ที่พัฒนา
รูปแบบและฝีมือเชิงช่างได้อย่างสวยงามและมีความเป็นตัวของตัวเอง จันทิที่มีผังพื้นดังกล่าวพบว่ามี 2
แห่งคือ จันทิส่าหรี (Candi Sari) และจันทิเพลาสัน (Candi Plaosan) โดยจะกล่าวถึงจันทิส่าหรี
(Candi Sari) ในล้าดับแรกก่อน (ภาพที่ 111-115)

ภาพที่ 111 ภาพถ่ายเก่าจันทิส่าหรี (Candi Sari)
ที่มา: Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de Java (Paris: Écolefrançaise d’
Extrême-Orient, 1993), 244.
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ภาพที่ 112 จันทิส่าหรี (Candi Sari)
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ภาพที่ 113 แสดงรายละเอียดและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของจันทิส่าหรี (Candi Sari)
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ภาพที่ 114 ภายในห้องของจันทิส่าหรี (Candi Sari)
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ภาพที่ 115 ชิ้นส่วนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่พบในพื้นที่ของจันทิส่าหรี (Candi Sari)
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ผังพื้น มีรูป ทรงสี่เ หลี่ย มผืน ผ้า ภายในแบ่ง เป็น 3 ห้อ ง สัน นิษ ฐานว่า ท้า ขึ้น เพื่อ
ประดิษฐานประติม ากรรม 3 องค์ ได้แ ก่ พระพุท ธเจ้า ไวโรจนะและพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์ โดย
ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ในลักษณะขนาบข้างซ้าย-ขวาของพระพุทธเจ้าไวโรจนะ
เรือนธาตุ รูปด้านอาคารมีการท้าผนังเป็น 2 ชั้น แบ่งเป็น 3 ห้องเสา สอดคล้องไปกับ
จ้านวนห้องทั้งสามภายในอาคาร ผนังด้านนอกมีการท้าโทรณะแบบกูฑุ
ส่วนยอดอาคาร ท้าเป็นเรือนธาตุจ้าลองขึ้นมา 1 ชั้น ผนังประดับด้วยโทรณะแบบกูฑุ
ด้านบนสุดประดับสถูปเจดีย์ สอดคล้องไปกับจ้านวนห้องภายในทั้งสามของอาคารคือ ประดับสถูปเจดีย์
เป็น 3 แถว แถวละ 2 องค์
จันทิเพลาสัน (Candi Plaosan)
จันทิเพลาสัน (Candi Plaosan) สันนิษฐานว่าสร้างในพุทธศตวรรษ 14 สมัยเดียวกับ
จันทิส่าหรี (Candi Sari) สร้างขึ้นโดยเจ้าหญิงจากราชวงศ์ไศเลนทร์ซึ่งนับถือศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน พระองค์เสกสมรสกับพระราชาในราชวงศ์สัญชัยซึ่งนับถือศาสนาฮินดู มีประกาศโองการ
หลายฉบับระบุว่าทรงอุทิศที่นาให้เป็นกัลปนาแก่ศาสนสถานบุโรพุทโธ (Borobudur) และได้ร่วมสร้าง
จันทิเพลาสั น (Candi Plaosan) ด้วย 47 จันทิแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจันทิเซวู (Candi
Sewu) ผังบริเวณประกอบด้วย ลานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ 2 ลาน เชื่อมต่อกันด้วยก้าแพง แต่
ละลานมีจันทิประธานตั้งอยู่ตรงกลาง จันทิประธานที่อยู่ตรงกลางนี้ถูกรายล้อมด้วยจันทิขนาดเล็ก
จ้ า นวน 58 หลั ง มี เ จดี ย์ 58 องค์ ตั้ ง เรี ย งกั น เป็ น 3 แถว ท้ า ให้ ผั ง บริ เ วณมี ลั ก ษณะเป็ น รู ป
47

ฮอลล์, ดี.จี.อี.,ประวัติศ าสตร์เ อเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการต้าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2522), 64-66.
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สี่เหลี่ยมผืนผ้า แถวในเป็นจันทิบริวารที่ล้อมรอบด้วยเจดีย์อีก 2 แถว (ภาพที่ 116-122 และลายเส้นที่
54-55)

ภาพที่ 116 ภาพถ่ายเก่าจันทิเพลาสัน (Candi Plaosan)
ที่มา: Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de Java (Paris: Écolefrançaise d’
Extrême-Orient, 1993), 245.
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ภาพที่ 117 องค์ประกอบในผังบริเวณของจันทิเพลาสัน (Candi Plaosan)
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ภาพที่ 118 จันทิบริวารของจันทิเพลาสัน (Candi Plaosan)

ภาพที่ 119 เจดีย์ที่จันทิเพลาสัน (Candi Plaosan)
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ภาพที่ 120 จันทิประธานของจันทิเพลาสัน (Candi Plaosan)
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ภาพที่ 121 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของจันทิประธาน
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ภาพที่ 122 ภายในอาคารของจันทิเพลาสัน (Candi Plaosan) พบประติมากรรมพระโพธิสัตว์ ประดิษฐาน
อยู่ 2 องค์
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ลายเส้นที่ 54 ผังบริเวณของจันทิเพลาสัน (Candi Plaosan)
ที่มา: วาดลายเส้นจาก Vikram Lall, The Golden Land: Cambodia, Indonesia, Laos,
Myanmar, Thailand & Vietnam (Kuala Lumpur: JF Publishing, 2014), 143.
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ลายเส้นที่ 55 ผังพื้นของจันทิเพลาสัน (Candi Plaosan)
ที่มา: วาดลายเส้นจาก Vikram Lall, The Golden Land: Cambodia, Indonesia, Laos,
Myanmar, Thailand & Vietnam (Kuala Lumpur: JF Publishing, 2014), 143.
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ฐานอาคาร มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขหน้ายื่นออกมาเป็นทางเข้า อาคารแบ่งเป็น 3 ห้อง
ภายในห้องพบประติมากรรมพระโพธิสัตว์ 2 องค์ ขนาบแท่นฐานที่คาดว่าน่าจะเคยเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธเจ้าไวโรจนะ นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพพระโพธิสัต ว์ป ระดิษฐานภายในซุ้ม ทั้ง สองข้างด้วย
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พบว่าผนังภายในของห้องด้านข้างมีภาพสลักฝีมือปราณีต เล่าเรื่องการท้าบุญ มีกษัตริย์ พระสงฆ์ และ
ชาวบ้านที่มาร่วมท้าบุญ ส่วนผนังด้านนอก สลักเป็นภาพพระโพธิสัตว์หรืออาจเป็นรูปเทวดา48
เรือนธาตุ ภายนอกอาคาร มีการท้าผนังเป็น 2 ชั้น แบ่งเป็น 3 ห้องเสา สอดคล้องไปกับ
จ้านวนห้องทั้งสามภายในอาคารเช่นเดียวกับจันทิส่าหรี (Candi Sari) ทางเข้าอยู่กลางอาคาร โดยท้า
เป็นอาคารจ้าลองยื่นออกมา ผนังด้านนอกท้าซุม้ โทรณะแบบกูฑุ กรอบซุ้มท้าเป็นลายหน้ากาล-มกร
ส่วนยอดอาคาร ท้าเป็นเรือนธาตุจ้าลองขึ้นมา 1 ชั้น ย่อเล็กลง เพื่อส่งขึ้นไปรับสถูปเจดีย์
ผนังเรือนธาตุส่วนยอดท้าเป็นซุ้มโทรณะแบบกาล-มกร ลักษณะช่องหน้ าต่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แบบทึบตัน ผนังประดับด้วยโทรณะแบบกูฑุ ด้านบนสุดประดับสถูปเจดีย์ ที่ยกฐานสูงเด่นขึ้นมา เจดีย์
องค์ใหญ่มีลักษณะเรียวสูง เอวคอด และรายล้อมด้วยสถูปเจดีย์องค์เล็ก
จันทิเซวู (Candi Sewu)
จันทิเซวู (Candi Sewu) ตั้งอยู่ใกล้กับจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan) สร้างขึ้น
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 185 x 165 เมตร จันทิเซวู
(Candi Sewu) นี้ป ระกอบด้ว ยอาคารที่เป็น จันทิ ประธานหลังกลาง 1 หลัง ลักษณะผังเป็นรูป
กากบาท (cruciform plan) เช่นเดียวกับจันทิในพุทธศาสนามหายานตันตระ แต่ จะมีความซับซ้อน
มากกว่า มีระเบียงเปิดคั่นอยู่โดยรอบระหว่างห้องกลาง กับห้องทั้ง 4 ทิศซึ่งน่าจะเป็นที่ประดิษฐาน
พระธยานิพุทธและรูปเคารพพระโพธิสัตว์ (ภาพที่ 123-125 และลายเส้นที่ 56-57)

48

เสนอ นิลเดช, เอกสารนาชม แหล่งอารยธรรมชวาและบาหลีกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อ
ศิลปวัฒนธรรมนาชม (มปท, 2535), 23.
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ภาพที่ 123 ภาพถ่ายเก่าของจันทิเซวู (Candi Sewu)
ที่มา: Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de Java (Paris: Écolefrançaise d’
Extrême-Orient, 1993), 228.

286

ภาพที่ 124 กลุ่มอาคารของจันทิเซวู (Candi Sewu)
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ภาพที่ 125 จันทิประธานของกลุ่มอาคารจันทิเซวู (Candi Sewu)
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ลายเส้นที่ 56 แสดงผังพื้นของจันทิเซวู (Candi Sewu)
ที่มา: วาดใหม่แ ละปรับ ปรุง ภาพลายเส้น จาก สุภัท รดิศ ดิศ กุล , ศิล ปะอิน โดนีเ ซีย สมัย โบราณ
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2545), 65.
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ลายเส้นที่ 57 รูปด้านของจันทิเซวู (Candi Sewu)
ที่มา: วาดลายเส้นจาก Jan Fontain, The Sculpture of Indonesia (Tokyo: Dai Nippon
Printing Co.,1990), 77.
จันทิเซวู (Candi Sewu) ลักษณะเป็นจันทิองค์ใหญ่ รายล้อมด้วยจันทิบริวารที่มีขนาด
เล็กกว่า จ้านวน 240 หลัง ทั้งนี้ พบว่าแต่ละหลังมีภาพสลักประดับอยู่ที่อาคาร 13 ภาพ ดังนั้น เมื่อ
รวมภาพทั้งหมดจะมีมากถึง 3,120 ภาพ แต่พบว่าภาพส่วนใหญ่จะมีลักษณะซ้้าๆกัน ภายในมีแท่น
ประดิษฐานประติมากรรมส้าริด แต่บางหลังเป็นประติมากรรมที่ท้าจากหิน จันทิบริวารที่อยู่รายรอบนี้
แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แบบแรก มีมุขยื่นหลังคาลาดลงเป็น วงโค้งปลายงอนขึ้น ส่วนแบบที่
สอง มีมุขแบบกรอบหน้าบันท้าเป็นหลังคาจั่วโค้งแบบซุ้มกูฑุ หลังคาของจันทิทั้งสองมีสถูปเจดีย์อยู่บน
ยอด ล้อมรอบด้วยสถูปเจดีย์องค์เล็ก นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ทิศอยู่ที่มุมทั้งสี่ของชั้นหลังคาที่ลดต่้าลงอีก
ด้วย (ภาพที่ 126 และลายเส้นที่ 58)
22
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ภาพที่ 126 จันทิบริวารของกลุ่มอาคารจันทิเซวู (Candi Sewu)
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ลายเส้นที่ 58 จันทิบริวารของจันทิเซวู (Candi Sewu) (แบบมีมุขยื่นหลังคาลาดลงเป็นวงโค้งปลาย
งอนขึ้น)
ที่มา: วาดลายเส้นภาพจาก ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา, พิพิธภัณฑ์ที่
จันทิปรั มบานัน (Candi Prambanan), “จันทิบริวารของจันทิ เซวู (Candi Sewu) (แบบมีมุขยื่น
หลังคาลาดลงเป็นวงโค้งปลายงอนขึ้น),” 7 มกราคม 2559.
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พบว่าจันทิเซวู (Candi Sewu) มีทางเข้า 4 ทิศ แต่ทางเข้าหลักจะอยู่ทางทิศตะวันออก
ทางเข้าทุกด้านล้วนมีทวารบาลรากษสท้าด้วยหิน ตั้งอยู่ทิศละ 2 ตน ลักษณะเหมือนกับจันทิกะลาสัน
(Candi Kalasan) คือหน้าตายังไม่ดุร้ายมากนัก (ภาพที่ 127)

ภาพที่ 127 ทวารบาลรากษสที่จันทิเซวู (Candi Sewu)
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ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ฐานอาคาร ฐานชั้นล่างเป็นสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส ฐานอาคารเรือนธาตุของจันทิประธาน
ลักษณะผั งเป็ น แบบกากบาท (cruciform plan) ห้ องครรภคฤหประธานมีทางเข้า จากทางทิศ
ตะวันออก พนักบันไดทางขึ้นเป็นรูปมกร
เรือนธาตุ เป็นแบบกากบาท (cruciform plan) ที่ผนังด้านนอกมีประติมากรรมพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร ภายในครรภคฤหประธานมีลักษณะพิเศษคือ ที่ผนังมีซุ้มโทรณะโดยรอบ ด้านบนซุ้มท้า
เป็นโค้งหยัก คล้ายกับที่พบที่จันทิลัมบัง (Candi Lumbung) ซุ้มประตู หน้าต่างท้าเป็นรูปกาล-มกร
ส่วนยอดอาคาร ท้าเป็นฐานเรือนธาตุย่อขนาดลง ที่ผนังท้าเป็นโทรณะกาล-มกร ส่วนบน
ประดับสถูปเจดีย์จ้าลอง ยอดบนสุดเป็นสถูปเจดีย์องค์ใหญ่ รายล้อมด้วยสถูปเจดีย์องค์เล็ก
จันทิบุบราห์ (Candi Bubrah)
จันทิบุบราห์ (Candi Bubrah) อยู่ในบริเวณเดียวกันกับจันทิเซวู (Candi Sewu) สันนิษฐาน
ว่าสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันคือประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นจันทิขนาดเล็ก ลักษณะผังเป็นแบบ
กากบาท (cruciform plan) ฐานชั้นล่างเป็นฐานปัทม์ แบ่งเป็นช่องและมีการยกเก็จเสา เรือนธาตุ
ช้ารุดมาก ปัจจุบันก้าลังอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซม อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็น
จันทิในพระพุทธศาสนาเนื่องจากพบชิ้นส่วนประติมากรรมพระธยานิพุทธประดิษฐานอยู่ภายใน (ภาพ
ที่ 128-129)
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ภาพที่ 128 ภาพถ่ายเก่าจันทิบุบราห์ (Candi Bubrah)
ที่มา: Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de Java (Paris: Écolefrançaise d’
Extrême-Orient, 1993), 229.
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ภาพที่ 129 จันทิบุบราห์ (Candi Bubrah) ขณะมีการบูรณะซ่อมแซม ภายในพื้นที่พบชิ้นส่ว น
ประติมากรรมพระพุทธรูปจ้านวนมาก
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จันทิลัมบัง (Candi Lumbung)
จันทิลัมบัง (Candi Lumbung) อยู่ในบริเวณเดียวกันกับจันทิเซวู (Candi Sewu)
และจันทิบุบราห์ (Candi Bubrah) สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันคือประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 14 เป็นกลุ่มจันทิที่ประกอบด้วยจันทิประธาน 1 หลัง ล้อมรอบด้วยจันทิ บริวารอีก 16
หลัง (ภาพที่ 130-132 และลายเส้นที่ 59-60)

ภาพที่ 130 จันทิลัมบัง (Candi Lumbung)
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ภาพที่ 131 องค์ประกอบที่พบในพื้นที่ของจันทิลัมบัง (Candi Lumbung)
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ภาพที่ 132 อาคารประธานของจันทิลัมบัง (Candi Lumbung)
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ลายเส้นที่ 59 ผังพื้นจันทิลัมบัง (Lumbung) (จันทิประธาน)
ที่มา: วาดลายเส้นจาก Vikram Lall, The Golden Land: Cambodia, Indonesia, Laos,
Myanmar, Thailand & Vietnam (Kuala Lumpur: JF Publishing, 2014), 137.
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ลายเส้นที่ 60 รูปด้านจันทิบริวารของจันทิลัมบัง (Lumbung)
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ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ฐานอาคาร จันทิประธาน ลักษณะผังเป็นแบบกากบาท (cruciform plan) ทางเข้ามีทาง
เดียวอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งยื่นออกมามากกว่าด้านอื่น ๆ บันไดทางขึ้น มีพนักเป็นรูปมกร ส่วนจันทิ
บริวาร ลักษณะผังเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม มีทางเข้าทางเดียวโดยหันหน้า เข้า หาจัน ทิป ระธาน ทางขึ้นมี
พนักบันไดเป็นรูปมกร
เรือนธาตุ เป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมสอดคล้องไปกับฐานอาคาร ที่ผนังด้านนอกมีประติมากรรม
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภายในครรภคฤหประธานมีลักษณะพิเศษคือ ที่ผ นังมีซุ้มโทรณะโดยรอบ
ด้านบนซุ้มท้าเป็นโค้งหยัก งดงามทั้งสัดส่วนและรูปทรง
ส่วนยอดอาคาร ปัจจุบันส่วนยอดหักหายไป แต่สันนิษฐานได้ว่า ที่ฐานเรือนธาตุทุกชั้น
ประดับสถูปเจดีย์จ้าลอง ยอดบนสุดเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ รายล้อมด้วยสถูปเจดีย์องค์เล็ก
จะเห็นได้ว่า จันทิในพระพุทธศาสนาที่พบในชวาภาคกลางนอกจากแสดงให้ถึงเห็นความ
งดงามของการก่อสร้าง และฝีมือเชิงช่างที่มีทั้งการรับรูปแบบมาจากศิลปะอินเดียโดยตรงรวมทั้งการ
สร้างสรรค์ศิลปะที่ มีรูป แบบเฉพาะตนแล้ว ยัง แสดงให้เ ห็น ถึง ความส้า คัญ ของศาสนาพุทธนิกาย
มหายานตันตระที่เข้ามามีบทบาทในอาณาจักรตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14-15 แม้จะเป็น ช่วงเวลาที่
ไม่นานนักแต่พบว่าได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในชวาภาคกลางทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยมี
“จันทิ” สถาปัตยกรรมศรีวิชัยในราชวงศ์ไศเลนทร์เป็นประจักษ์พยานส้าคัญ

บทที่ 7
จันทิกะลาสัน: กรณีศึกษาการขึ้นรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
“When theory and practice are united in one person, the ideal condition
of art is attained, because art is enriched and perfected by knowledge…”
Giorgio Vasari3
ในบทนี้นอกจากจะกล่าวถึงรายละเอียดของประวัติการสร้าง รูปแบบและองค์ประกอบ
ทางสถาปั ต ยกรรมของจั น ทิ ก ะลาสั น (Candi Kalasan) แล้ ว ยั ง ได้ ท าการสั น นิ ษ ฐานรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ด้วย เนื่องจากปัจจุบันพบว่าส่วนยอดของอาคาร
หักหายไป จึ ง จ าเป็ นที่จะต้องสั นนิ ษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม โดยเปรียบเทียบกับจันทิในราชวงศ์
ไศเลนทร์ ข องชวาภาคกลางที่ ส ร้ า งในยุค สมั ย เดี ย วกั นและมี แ บบแผนการก่อ สร้า งแบบเดี ยวกั น
โดยเฉพาะการเลือกศึก ษาจัน ทิ ที่มีผัง แบบกากบาท (cruciform plan) และมี ส่ว นยอดอาคาร
เป็น สถูป เจดีย์ เนื่องจากจาเป็นต้องใช้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และครบถ้วนที่สุดของจันทิกะลาสัน (Candi
Kalasan) มาใช้ในการอ้างอิงการขึ้นรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง เมืองไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) เรียกอีกชื่อหนึ่ งว่าจันทิกะลิบะหนิง (Candi Kalibening)
ได้รับการยกย่องว่าเป็นจันทิในพุทธศาสนาที่มีความงดงามมากที่สุด4 ชื่อของจันทิกะลาสัน (Candi
Kalasan) สอดคล้องกับชื่อจารึก “กะลาสะ (Kalasa)” ซึ่งพบอยู่บริเวณถนนระหว่างหมู่บ้านกะลาสัน
และปรัมบานัน ในเมืองยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) เขตชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย จันทิ
กะลาสัน (Candi Kalasan) ตั้งอยู่ห่างจากจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan) ประมาณ 13
กิโลเมตร (แผนที่ที่ 24-25)
จากข้อความในจารึกกะลาสะซึ่งใช้ภาษาสันสกฤตระบุถึงการก่อสร้างว่า จันทิแห่งนี้ว่า
สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ในราชวงศ์ไศเลนทร์ เมื่อปี พ.ศ. 1321 เพื่ออุทิศให้กับเทพีตารา (Tara Goddess)
นอกจากนี้ยังมีการสร้างวิหารสาหรับพระสงฆ์ที่มาจากราชวงศ์ไศเลนทร์ และกษัตริย์ผู้สร้างยังได้อุทิศ
3

Kostof Spiro, ed., The Architect: Chapters in the History of the Profession
(New York: Oxford University Press, 1977), 97.
4
Jan Fontain, The Sculpture of Indonesia (Tokyo: Dai Nippon Printing
Co.,1990), 27.
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หมู่บ้านกะลาสันให้เป็นที่ของสงฆ์ด้วย5 จากการสารวจทางโบราณคดี พบร่องรอยการก่อสร้างอาคาร
ใหม่ซ้อนทับอาคารเก่าถึง 3 ครั้ง6

แผนที่ที่ 24 แสดงเมืองยอกยาการ์ตา ในเขตชวาภาคกลางและที่ตั้งจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Molly Bondan, Candi in Central Java Indonesia,
(Jakarta: P.T. Jayakarta Agung Offset., 1982), 128.
5

Soetarno Drs. R., Aneka Candi Kuno di Indonesia (Ancient Temples
in Indonesia) (Semarang: Dahara Prize, 2002), 41.
6
Jan Fontain, The Sculpture of Indonesia (Tokyo: Dai Nippon Printing Co.,
1990), 27-28.
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แผนที่ที่ 25 แสดงเส้นทางระหว่างหมู่บ้านกะลาสันและหมู่บ้านปรัมบานัน
ที่มา: วาดจาก Jan Fontain, The Sculpture of Indonesia (Tokyo: Dai Nippon Printing
Co., 1990), 26.
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แม้ปัจจุบัน จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) จะอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์นัก เนื่องจากส่วน
ยอดบนสุดของอาคารหักหายไปทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังสามารถศึกษาแบบแผนทางสถาปัตยกรรม
รวมทั้งลวดลายและองค์ประกอบต่างๆได้ โดยเฉพาะโทรณะที่เป็นซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างด้านทิศใต้
เนื่องจากยังปรากฏความงดงามให้เห็นได้อย่างเด่นชัด (ภาพที่ 133-138)

ภาพที่ 133 ภาพถ่ายเก่าของจันทิกะละสัน (Candi Kalasan)
ที่มา: wikimedia, Candi Kalasan, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงข้อมูลได้จาก
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dCOLLECTIE_TROPENMUSEUM_De
_Candi_Kalasan_TMnr_10015963.jpg
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ภาพที่ 134 ภาพถ่ายเก่าจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) แสดงรายละเอียดส่วนยอดอาคาร
ที่มา: Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de Java (Paris: Écolefrançaise d’
Extrême-Orient, 1993), 225-227.
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ภาพที่ 135 ภาพถ่ายเก่าจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
ที่มา: ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, จันทิกะลาสัน, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/
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ภาพที่ 136 ภาพถ่ายปัจจุบันของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
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ภาพที่ 137 จันทิกะลาสั น (Candi Kalasan) ด้ า นทิ ศ ใต้ ซึ่ ง เป็ น ด้ า นที่ เ หลื อ ร่ อ งรอยให้ศึกษาได้
มากที่สุด
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ภาพที่ 138 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
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ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
จันทิที่ชวาภาคกลางส่ว นใหญ่แ ม้จ ะก่อ ด้ว ยหิน แต่มัก ใช้ก ารปั้น ปูน ทาเป็น ลวดลาย
ประดับ นอกเหนือไปจากการแกะสลักหินเป็นภาพเล่าเรื่องต่างๆ จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) นั้น
พบว่ามีลวดลายที่สาคัญคือ หม้อปูรณฆฏะซึ่งถือ เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และนาความ
สิริมงคล ความมั่ง คั่ง โชคดี มาให้ นอกจากนี้ยังมี การประดับปูน ปั้นรูปแจกัน ดอกไม้ และลวดลาย
พันธุ์พฤกษา สอดคล้องกับข้อความในจารึกที่ระบุว่า จันทิแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานเทพีตารา (Tara Goddess)
ผู้เป็นสัญลักษณ์ข องเพศหญิง และความอุด มสมบูร ณ์ เมื่อ มองในภาพรวมแล้ว แม้จัน ทิกะลาสัน
(Candi Kalasan) จะมีขนาดเล็กแต่ในแง่ การออกแบบถือว่ามีความงดงามและซับซ้อนทั้งสัดส่ว น
รูปทรงอาคาร ที่สาคัญพบว่างานก่อสร้างและสลักลวดลายประดับหินซึ่งมีความประณีต ฝีมือเชิงช่าง
สูงนั้น ตามจารึกกล่าวว่าเป็นฝีมือของช่างพระทั้งหมด7
ฐานอาคาร ลักษณะฐานอาคารเป็นผังแบบกากบาท (cruciform plan) ลักษณะคล้าย
การย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีขนาด 14.20 x 14.20 เมตร ฐานชั้น
ล่างของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ลักษณะเป็นฐานปัทม์ ที่ท้องไม้ด้านล่างคาดด้วยบัวลูกแก้ว มี
บั น ไดทางขึ้น ทั้ ง 4 ด้ าน พนั ก บั น ไดเป็น รู ป มกร (ภาพที่ 139-140) มี ผู้ ก ล่ า วว่ า ลั กษณะผั ง แบบ
กากบาท (cruciform plan) นี้ “...คือการปรากฏขึ้นของมณฑลจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ แกนกากบาท
คือเส้นสมมติที่ตัดกัน 2 เส้น อันหมายถึงโลกภพและจักรวาลที่ประกอบด้วยทิศทั้ง 4 และทิศเบื้องบน
อันเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีพระชินะพุทธเจ้าประจาอยู่ตามแนวแกนทิศ ”8 นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าการทา
แผนผังเป็นรูปกากบาท (cruciform plan) เกิดขึ้นครั้งแรกกับศาสนสถานประธานที่ปหรรปุระ ศิลปะ
ปาละตอนต้น9

7

อนุวิทย์ เจริญศุภกุล,“บทบาทของสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยกลุ่มไชยากับประวัติศาสตร์
อารยธรรมอาคเนย์: แนวความคิดเบื้องต้น,” ศิลปากร 28, 4 (กันยายน 2527), 71.
8
นงคราญ ศรีชาย, ตามรอยศรีวิชัย ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศรีวิชัย (กรุงเทพฯ:
มติชน, 2544), 152.
9
เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 74.
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ภาพที่ 139 ลักษณะฐานอาคารของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
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ภาพที่ 140 พนักบันไดรูปมกรของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
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เรือนธาตุ อาคารเรือนธาตุของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) มีลักษณะสอดคล้องกับ
ฐานชั้นล่างคือ เป็นเรือนธาตุรูปกากบาท ลักษณะคล้ายการย่อมุมไม้สิบสอง เรือนธาตุอาคารมี 5
ห้อง ทุกด้านมีทางเข้าภายในไปสู่ห้องมุขที่มีขนาด 3.5 x 3.5 เมตร ปัจจุบันไม่พบประติมากรรมตั้งอยู่
ภายในอาคาร แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นที่ประดิษฐานพระธยานิพุทธประจาทิศ ทางเข้าด้านทิศ
ตะวันออกมีท างเดิน เข้า สู่ห้อ งโถงกลางหรือ ครรภคฤหประธาน ภายในมีฐ านที่เคยเป็น ที่ตั้ง ของ
ประติมากรรม ลักษณะฐานเป็นฐานปัทม์ มีการประดับลวดลายสิงห์ มกรและช้าง คล้ายกับฐานที่ใช้
ประดิษฐานประติมากรรมพระไวโรจนะที่พบภายในจันทิเมนดุต (Candi Mendut) นอกจากนี้ มี
นักวิชาการบางท่านเสนอว่าภายในห้องครรภคฤหประธานของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) อาจมี
การประดิษฐานประติมากรรมพระนางตาราด้วย เนื่องจากตามจารึกกล่าวว่าจันทิแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อ
อุทิศให้กับเทพีตารา ผนังด้านนอกมีการยกเก็จเป็นเสาประดับอาคาร ระหว่างช่องเสามีลายก้านขดขึ้น
ไปจรดส่วนบนของเรือนธาตุ
รูปแบบโทรณะ ลักษณะเป็นซุ้มประตูแบบหน้ากาล-มกร (Kala-Makara-Torana) ที่มี
ลักษณะพิเศษ เนื่องจากทาเป็นลวดลายพันธุ์ พฤกษาประกอบกับลวดลายปูนปั้น ที่คล้ายรูปจาลอง
อาคารประดับอยู่เหนือซุ้มประตู มีประติมากรรมเทวดา คนธรรพ์ นางอัปสรประดับอยู่ด้วย สื่อถึง
ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์และความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบว่า “มกร” ที่จันทิกะลาสัน (Candi
Kalasan) มีลักษณะแปลกกว่าจันทิอื่นๆในชวาภาคกลาง กล่าวคือ ตัวมกรจะมี 2 หัวที่หันหน้าออก
ข้างนอกและหันหน้า เข้าข้างใน ในขณะที่จันทิ แห่งอื่นๆ ทั้งจันทิในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ตัว
มกรจะหันหน้าออกข้างนอกเท่านั้น ผนังส่วนที่เป็นเก็จมุมทาเป็นซุ้มรูปหน้ากาล-มกรเช่นกัน ภายใน
ประดิษฐานประติมากรรมพระโพธิสัต ว์ป ระทับ ยืน พบว่าด้านบนของซุ้มหน้า กาล-มกร ประดับ
ปราสาทจาลอง ลักษณะเรือนธาตุจาลองคล้ายยอดวิมานที่อินเดียใต้ แต่ส่วนยอดบนสุดของปราสาท
จาลองมีการประดับลูกแก้วซึ่งคล้ายกับอมลกะอันเป็นศิลปะของอินเดียเหนือ10 (ภาพที่ 141)

10

เรื่องเดียวกัน.
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ภาพที่ 141 รูปแบบโทรณะของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
โสมสูต ร จากชิ้น ส่ว นสถาปัต ยกรรมที่พ บในบริเ วณที่ตั้ง ของจัน ทิก ะลาสัน (Candi
Kalasan) พบโสมสูตรรูปมกร (ภาพที่ 142) มีรางน้ายื่นต่อออกมา คาดว่าในอดีตคงตั้งอยู่ที่ผนังเรือน
ธาตุด้านนอก เชื่อมต่อกับส่วนพื้นภายในอาคาร
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ภาพที่ 142 โสมสูตรรูปมกรที่จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
วัสดุและการก่อสร้าง จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ใช้การก่ออาคารด้วยหินภูเขาไฟ
(andesite) ภายในอาคารใช้ผนังรับโครงสร้างหลังคาแบบก่อสันเหลื่อม (Corbelled Arch) สูงขึ้นไป
ถึงระดับเหนือสันบัวเพดาน จากนั้นก่อวัสดุให้เหลื่อมออกมาเป็นระยะๆ เพื่อขึ้นไปจรดเป็นยอดเข้าหากัน
ลักษณะภายในเป็นช่องทรงแปดเหลี่ยม (8 ด้าน 8 มุม) รายละเอียดการก่อและฝีมือเชิงช่างมีความ
ปราณีต งดงาม (ภาพที่ 143)
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ภาพที่ 143 ภาพถ่ายเก่าจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ภายในก่ออิฐเป็นทรงแปดเหลี่ยม
ที่มา: Jacques, Dumarçay, Histoire de l’architecture de Java (Paris: Écolefrançaise d’
Extrême-Orient, 1993), 227.
ส่วนยอดอาคาร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 ส่วนยอดอาคารชั้นที่ 2
และส่วนยอดอาคารชั้นที่ 3 โดยพบว่าส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 เป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ผนังแต่ละ
ด้า นประดับ ซุ้ม กูฑุทาลวดลายหน้า กาล-มกร สัน นิษ ฐานว่า ภายในน่า จะเคยเป็น ที่ป ระดิษ ฐาน
พระธยานิพุทธ11 เหนือซุ้มกูฑมุ ีสถูปเจดีย์ประดับอยู่ ส่วนยอดอาคารชั้นที่ 2 และ 3 ลักษณะเป็นเรือน
ธาตุแปดเหลี่ยม (8 มุม 8 ด้าน) แต่ละด้านประดับซุ้มกูฑุที่ภายในประดิษฐานประติมากรรมพระธยานิพุทธ
โดยมีประติมากรรมพระโพธิสัตว์ประทับยืนขนาบข้างซ้าย-ขวา (ภาพที่ 144)

11

2545), 55-56.

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะอินโดนีเซียสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา,
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ภาพที่ 144 แสดงส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1
ส่วนยอดอาคารชั้นที่ 3 นี้ ปัจจุบันเหลือเพียงเรือนธาตุแปดเหลี่ยมที่สภาพชารุดมากและ
ยอดบนสุดก็หักหายไป แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์องค์ใหญ่รายล้อมด้วยสถูปเจดีย์
องค์เ ล็ก เช่น เดีย วกับ จัน ทิ พุท ธหลัง อื่น ๆ ของชวาภาคกลาง และเพื่อ ให้ก ารสัน นิษ ฐานรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของวัดแก้ว วัดหลง เมืองไชยาที่จาเป็นต้องใช้การศึกษาเปรียบเทียบกับจันทิกะลาสัน
(Candi Kalasan) มีหลักฐานด้านสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น จึงจาเป็นต้องสันนิษฐาน
รูปแบบสถาปัตยกรรมจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) โดยเปรียบเทียบกับจันทิในราชวงศ์ไศเลนทร์ที่
ก่อสร้างในยุคสมัยเดียวกัน และมีแบบแผนการก่อสร้างในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ จันทิเซวู (Candi
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Sewu) ซึ่ง พบว่า เป็น จัน ทิที ่ส ร้า งขึ ้น ประมาณพุท ธศตวรรษที่ 14 และมีผ ัง พื้น แบบกากบาท
(cruciform plan) จันทิเซวู (Candi Sewu) ใช้แบบแผนทางสถาปัตยกรรมในการทาส่วนยอดบนสุด
อาคารด้วยการตั้งสถูปเจดีย์กลมใหญ่ ลักษณะเจดีย์มีบัลลังก์และยอด ที่ฐานของสถูปเจดีย์องค์ใหญ่ มี
สถูปเจดีย์องค์เล็กรายล้อมอยู่โดยรอบ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการขึ้นรูปแบบสถาปัตยกรรมของจันทิกะลา
สัน (Candi Kalasan) โดยเพิ่มส่วนยอดที่ปัจจุบันหักหายไป จนได้รูปแบบที่สมบูรณ์ (ลายเส้นที่ 6171 และภาพที่ 145)

ลายเส้นที่ 61 ผังพื้นจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
ที่มา: วาดใหม่และปรับปรุงลายเส้นจาก Jan Fontain, The Sculpture of Indonesia (Tokyo:
Dai Nippon Printing Co., 1990), 137.
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ลายเส้นที่ 62 ผังหลังคาจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
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ลายเส้นที่ 63 รูปด้านจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ที่ได้จากการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม
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ลายเส้นที่ 64 รูปตัดจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ที่ได้จากการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม
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ภาพที่ 145 แสดงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
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ลายเส้นที่ 65 ซุ้มโทรณะทางเข้าของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
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ลายเส้นที่ 66 ซุ้มโทรณะที่ขนาบซุ้มทางเข้าของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
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ลายเส้นที่ 67 ซุ้มโทรณะที่ผนังส่วนย่อมุมของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)

327

ลายเส้นที่ 68 ซุ้มโทรณะที่ส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 ของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
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ลายเส้นที่ 69 ซุ้มโทรณะที่ส่วนยอดอาคารชั้นที่ 2 และ 3 ของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
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ลายเส้นที่ 70 สถูปเจดีย์บนส่วนยอดอาคารของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)

ลายเส้นที่ 71 ส่วนยอดอาคารของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
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วิเคราะห์ส่วนยอดอาคารของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
เมื่ อพิ จ ารณาส่ ว นยอดอาคารของจั นทิ กะลาสั น (Candi Kalasan) พบความพิ เศษที่
ไม่เหมือนจันทิใดๆในชวาภาคกลาง กล่าวคือ บริเวณส่วนยอดอาคารชั้นที่ 2 และ3 (เรือนธาตุของส่วน
ยอดอาคาร) เป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม แต่ละด้านมีซุ้มจระนาที่ภายในประดิษฐานพระธยานิพุทธโดยมี
ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ประทับยืนขนาบอยู่ข้างกรอบซุ้ม ลักษณะการประดับภาพพระโพธิสัตว์นี้
น่าจะเป็นการใช้สัญลักษณ์ “อัษฏมหาโพธิสัตว์” หรือพระโพธิสัตว์สาคัญ 8 องค์ เหมือนกับที่พบใน
จันทิเมนดุต (Candi Mendut) และน่าจะเป็นที่มาของการทาส่วนยอดเรือนธาตุเป็นทรงแปดเหลี่ยม
เพื่อใช้ประดับภาพ “อัษฏมหาโพธิสัตว์” บนผนังทั้ง 8 ด้าน สาหรับมูลเหตุของการทาเรือนธาตุส่วน
ยอดอาคาร ลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมดังกล่าว ผู้วิจัยขอตั้งข้อสมมติฐานไว้ 2 ประเด็น ดังนี้
1. การแข่งขันกันระหว่างศาสนาพุทธนิกายมหายานตันตระกับศาสนาฮินดู
แม้กษัตริย์ในราชวงศ์ไศเลนทร์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ทั้ง 2 ศาสนา คือเป็นผู้
นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานตันตระแต่ก็ให้ความเคารพและอานวยประโยชน์กับศาสนาฮินดูด้วย
เห็นได้จากการอนุญาติให้สร้างจันทิของอีกศาสนาในบริเวณเดียวกัน อันได้แก่ จันทิปรัมบานัน (Candi
Prambanan) นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าจันทิบางแห่งไม่ว่าจะเป็นจันทิในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธ
บางครั้งพบการประดิษฐานรูป เคารพของอีกศาสนาไว้ภายในอาคารด้วย แสดงถึงการนับถือทั้งสอง
ศาสนาควบคู่กันไป ลักษณะดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การแข่งขันนี้เป็นไปอย่างสันติและศาสนาทั้งสองต่างก็
มีพัฒนาการในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ และพยายามเพิ่มอานาจบารมี ในศาสนาของตนให้มีมากขึ้น
โดยนารูปแบบบางประการของอีกศาสนามาปรับใช้และประยุกต์จนมีเอกลักษณ์เฉพาะตน แม้จะให้
ความเคารพอีกศาสนาแต่ก็พยายามทาให้ศาสนาของตนมีความเหนือกว่า ลักษณะดังกล่าว พบทั้งการ
ทาจารึก การแต่ง บทสวดสรรเสริญเทพเจ้า รวมทั้ง การสร้างความศัก ดิ์สิท ธิ์ใ ห้เทพเจ้าผ่า นการ
ประดิษฐานรูปเคารพภายในสถาปัตยกรรม
จากการศึกษาพบว่า จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ศาสนา
พุทธนิกายมหายานตันตระแข่งกันอย่างสูงกับศาสนาฮินดู เห็นได้จากในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันของ
การสร้างจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) มีการสร้างจันทิป รัมบานัน (Candi Prambanan) ใน
บริเวณพื้นที่เดียวกัน มีการประดิษฐานประติมากรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูโดยเฉพาะ
พระศิวะอยู่ภายในห้องมุขอาคาร รวมทั้งครรภคฤหประธาน สาหรับจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
นั้นนอกจากประดิษฐานพระธยานิพุทธในทิศ ทั้ง 4 และทิศ เบื้อ งกลาง รวมไปถึง ประดิษ ฐานพระ
โพธิสัตว์ในห้องครรภคฤหประธานแล้ว ยังทาส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 ให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม
ไม้สิบสอง มีผนังประดับกูฑุหรือซุ้มจระนาที่ภายในประดิษฐานพระธยานิพุทธ รวมทั้งส่วนยอดอาคาร
ชั้นที่ 2 และ 3 ยังได้ทาซุ้มจระนาสาหรับประดิษฐานพระธยานิพุทธ ซึ่งมีพระโพธิสัตว์สาคัญอีก 8
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องค์หรือที่เรียกว่า “อัษฏมหาโพธิสัตว์” ประทับยืนอยู่โดยรอบผนังเรือนธาตุอาคารเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย
ส่วนที่มาของการใช้สัญลักษณ์ “อัษฏมหาโพธิสัตว์” หรือพระโพธิสัตว์สาคัญ 8 องค์นี้ จากการศึกษา
พบว่า เลข 8 เป็นสัญลักษณ์แทนวิษณุภาค รวมทั้งเป็นเลขมงคลของศิลปกรรมในศาสนาฮินดู สาหรับ
ศาสนาพุทธนิกายมหายานตันตระนั้น จะเห็นว่าต้องการใช้ เลข 8 ให้เป็นจานวนของพระโพธิสัตว์
สาคัญในศาสนาพุทธนิกายมหายานซึง่ ประกอบไปด้วย
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผู้มีความกรุณา พระหัตถ์ทรงถือดอกบัว
พระโพธิสัตว์อากาศครรภ์ ผู้มีครรภ์ในอากาศ พระหัตถ์ทรงถือดาบบนดอกบัว
พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ ผู้มีครรภ์ในพื้นดิน พระหัตถ์ทรงถือแก้ว 3 ดวงบนดอกบัว
พระโพธิสัตว์วัชรปาณิ ผู้มีพลังอานาจ พระหัตถ์ทรงถือวัชระ
พระโพธิสัตว์สมันตภัทร ผู้ปฏิบัติธรรม พระหัตถ์ทรงถือแก้ว 3 ดวงบนดอกบัว
พระโพธิสัตว์มัญชุศรี ผู้มีปัญญา พระหัตถ์ทรงถือดอกบัวอุตปละ
พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ ผู้มีเมตตา พระหัตถ์ทรงถือดอกนาคเกสร
และพระโพธิสัตว์สรรวนิวรณวิษกัมภิน ผู้มีความสามารถในการข้ามพ้นนิวรณ์ พระหัตถ์
ทรงถือแก้ว 1 ดวงบนดอกบัว
มณฑลของ “อัษฏมหาโพธิสัตว์” นี้ นอกจากพบที่จันทิเมนดุตของชวาภาคกลางแล้ว
ยังพบที่ถ้าเอลโลร่าและในศิลปะปาละของอินเดีย ด้วย12 ที่สาคัญพบว่ารูปแบบศิลปะที่มีความใกล้ชิด
กันมากระหว่างศาสนาพุทธและฮินดูที่เกิดขึ้นในยุคนี้มิได้เกิดขึ้นกับชวาภาคกลางเท่านั้น ในยุคสมัย
ดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่การนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบตันตระในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะหรือคาบสมุทรมีการแข่งขันกันอย่างสูงกับศาสนาฮินดูด้วยเช่นกัน หลักฐาน
ทางศิลปะที่เป็นข้อพิสูจน์ นอกจากประติมากรรมพระโพธิสัตว์แล้ว ยังปรากฏศิล ปวัตถุประเภทอื่นๆ
ด้วย ที่น่าสนใจคือ ประติมากรรมลักษณะคล้ายศิวลึงค์ในศาสนาฮินดู พบอยู่ ที่เขมร (ภาพที่ 146) อีก
ชิ้นหนึ่งนั้นพบจากในหนังสือ A Century in Asia-The History of the Ecolefrançaised’ ExtrêmeOrient, 1898-2006 ซึ่งน่าจะเป็ นศิล ปกรรมในประเทศเวีย ดนามเนื่อ งจากเป็น ภาพที่ถ่า ยคู่กับ
ปาร์มองติเยร์ (Henri Parmentier) สถาปนิกและนักประวัติศาสตร์ ศิล ปะจากประเทศฝรั่งเศส
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะจาม (ภาพที่ 147)

12

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 26-27.
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ภาพที่ 146 ประติมากรรมในพุทธศาสนามหายานลักษณะคล้ายศิวลึงค์ในศาสนาฮินดู พบที่เขมร
ที่มา: Deneck, M.M, Indian Sculpture : masterpieces of Indian, Khmer and Cham
Art (London: Spring Books, 1962), no.pag.
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ภาพที่ 147 ประติมากรรมในพุทธศาสนามหายานลักษณะคล้ายศิวลึงค์ในศาสนาฮินดู พบที่เวียดนาม
ที่มา: Clémentin-Ojha, Catherine and Pierre-Yves Manguin, A Century in Asia-The
History of the Ecolefrançaised’Extrême-Orient, 1898-2006 (Singapore: Editions
Didier Millet-EFEO, 2007), 103.
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จากการศึกษาพบว่า เดิมศิลปะการสร้างศิวลึงค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะที่
พบเห็นกันทั่วไปนั้น จะแบ่งองค์ประกอบได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน ทาเป็นแท่ นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส
(สัญลักษณ์แทน พรหมภาค) ส่วนกลางทาเป็นรูป แปดเหลี่ยม (สัญลักษณ์แทน วิษณุภาค) ส่วนบนสุด
ทาเป็นรูปทรงกลมปลายมน (สัญลักษณ์แทน รุทธภาค) ประติมากรรมที่พบในเขมรนั้น เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าได้แรงบันดาลใจในการสรรค์ส ร้า งมาจาก ศิว ลึง ค์ ที่เริ่ม จากส่ว นล่า งมีลักษณะเป็นฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนกลางเป็น แปดเหลี่ยม แปดด้าน มีซุ้มจระนาโดยรอบ 4 ซุ้ม ภายในซุ้มประดับ
พระพุทธรูปนาคปรกและพระโพธิสัตว์ ส่วนบนทาเป็นรูปทรงกลมปลายมนเช่นกันแต่ทาลักษณะเป็น
รูปดอกบัวหรือปัทมะซึ่งถือเป็นดอกไม้มงคลและศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา ส่วนประติมากรรมอีกชิ้นหนึ่ง
ที่พบในเวียดนามนั้นส่วนกลางเป็นการประดับภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
คติ ความหมายและสัญลักษณ์ดังกล่าว จึงน่าจะเป็นที่มาของการทาส่วนยอดอาคาร
เป็ น เรื อนธาตุ แปดเหลี่ ย ม ที่ มาปรากฏอยู่ ที่ จันทิก ะลาสั น (Candi Kalasan) และหากสั งเกตการ
ก่อสร้างอาคารในยุคชวาภาคกลางตอนปลายจะเห็นว่า มีการก่อสร้างจันทิในศาสนาฮินดูร่วมยุคสมัย
เดียวกัน อันได้แก่ จันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan) ในพื้นที่เดียวกับที่สร้างจันทิในศาสนาพุทธ
ที่สาคัญได้ใช้ลักษณะผังพื้น แบบกากบาท (cruciform plan) เพื่อมาประดิษฐานประติมากรรม
ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระศิวะในห้องมุขอาคาร แทนที่พระธยานิพุทธของจันทิในศาสนาพุทธ อีกทั้ง
ยังมีจั น ทิพระพรหม (Candi Brahma) จันทิวิษณุ (Candi Wisnu) และจันทิพาหนะเพิ่มขึ้นมา
ด้วยขนาด ความสูง และการออกแบบของกลุ่มอาคารจันทิปรัมบานัน (Candi Prambanan) ทาให้
จันทิดังกล่าวเป็นจันทิฮินดูที่ยิ่งใหญ่และสาคัญไม่แพ้บุโรพุทโธ (Borobudur) ซึ่งเป็นจันทิในศาสนา
พุทธของชวาภาคกลาง ลักษณะดังกล่าวมานี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ในราชวงศ์ไศเลนทร์
แม้จะนับถือศาสนาพุทธแต่ก็อุปถัมภ์ศาสนาฮินดูด้วยแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่ง สามารถตีความได้ว่าใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ทั้ง 2 ศาสนา คือ พุทธและฮินดูคงมีการแข่งขันกันสูงมากด้วยเช่นกัน
2. จั น ทิ ก ะลาสั น (Candi Kalasan) แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นศาสนาระหว่ า ง
อาณาจักรจามปาและศรีวิชัยที่ชวา
จากการศึกษาพบว่าในยุคสมัยที่มีการก่อสร้างจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) นั้น
เป็น ช่ว งเวลาเดีย วกับ ที่ จ ามปามีค วามสัม พัน ธ์อัน ดีกับ ชวาภาคกลางโดยเฉพาะด้า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน หลักฐานที่จะนามาสนับสนุนข้อสันนิษฐานดังกล่าวคือ รูปแบบศิลปะ
จามที่ปรากฏอยู่ที่จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ทั้งนี้พบว่า “ที่มุมของปราสาทจาลองปรากฏ “ส่วน
ประดับมุมรูปมกร” ซึ่งทาให้นึกถึงการประดับในศิลปะจาม ซึ่งศิลปะชวาอาจเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง”13 (ภาพที่ 148)

13

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ศิลปะชวา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 78.
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ภาพที่ 148 ส่วนประดับมุมของปราสาทจาลองรูปมกร ลักษณะเดียวกับที่พบในปราสาทจาม
และหากพิจารณาลักษณะของการทาเสาประดับ ผนัง อาคารที่มีลายก้านขด (ภาพที่
149) จะพบว่าลักษณะดังกล่าวเป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของปราสาทจามสมัยฮัวลาย (Hoa Lai) แม้การ
ทาเสาประดับผนังจะมีมาแล้วตั้งแต่จันทิเมนดุต ซึ่งเป็นศิลปะในชวาภาคกลาง แต่ก็เป็นการยกเก็จ
ออกมาทีม่ ุมอาคาร มิได้ทาเป็น เสายกเก็จคู่ที่มีร่องกลางเสา แบบที่ ปรากฏที่จันทิกะลาสัน (Candi
Kalasan) และปราสาทจามสมัยฮัวลาย (Hoa Lai) นอกจากนี้ยังพบว่ามาปรากฏที่ อาคารวัดแก้ว
เมืองไชยาด้วย
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ภาพที่ 149 เสาประดับอาคารลายก้านขดที่จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
ก่อนหน้าที่จามปาจะหันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งเกิดขึ้นในสมัยดงเดือง
(Dong Duong) ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-15 นั้น ศิลปะการทาศิวลึงค์ของจามพบว่าเป็นที่เลื่องลือ
ถึงความงดงามจนได้รับการยกย่องว่า จามปาเป็นอาณาจักรที่สร้างศิวลึงค์ได้สวยงาม หลากหลายและ
มีจานวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อจามปาหันมานับถือศาสนาพุทธ ศิลปะต่างๆที่เคยทา
เพื่อการบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูก็เปลี่ยนมาเป็นการทาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ซึ่งถือ
เป็นเทพในศาสนาพุทธแบบมหายานแทน ศิลปะของทั้งสองศาสนาจึงมีความใกล้ชิดกันมาก อีกทั้งยังมี
การรับ-ส่งรูปแบบบางประการให้แก่กันและกันด้วย
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เมื่อมาพิจารณาลักษณะประติมากรรมแท่งเสาในศาสนาพุทธที่คล้ายกับศิวลึงค์ในศาสนา
ฮินดู (ซึ่งกล่าวรายละเอียดไปแล้วในหัวข้อแรก) และพิจารณารูปแบบการทาส่วนยอดอาคารของจันทิ
กะลาสั น (Candi Kalasan) จะเห็ น ความสั มพั น ธ์กั น ระหว่ างศิ ล ปะการท าศิ ว ลึ ง ค์ใ นศาสนาฮิ น ดู
ประติมากรรมแท่งเสาในศาสนาพุทธและส่วนยอดอาคารของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ดังนี้
1. ส่วนฐานของศิวลึ งค์ ทาเป็นแท่นฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส (สัญลั กษณ์แทน พรหมภาค)
เทียบได้กับส่วนฐานของประติมากรรมแท่งเสาในพุทธศาสนาและเทียบได้กับส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1
ที่เป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
2. ส่วนกลางของศิวลึงค์ที่ทาเป็นรูปแปดเหลี่ยม (สัญลักษณ์แทน วิษณุภาค) เทียบได้กับ
ส่วนกลางของประติมากรรมแท่งเสาในพุทธศาสนาที่ทาเป็นทรงแปดเหลี่ยมประดับพระโพธิสัตว์ 4
ซุ้ม 4 ด้าน และเทีย บได้กับ ส่ว นยอดอาคารชั้นที่ 2 และ 3 ที่ทาเป็นเรือนธาตุแปดเหลี่ยม ที่ผ นัง
ประดับประติมากรรม “อัษฏมหาโพธิสัตว์” อยู่โดยรอบผนังเรือนธาตุส่วนยอดอาคารของจันทิกะลา
สัน (Candi Kalasan)
3. ส่วนบนสุดของศิวลึงค์ ทาเป็นรูปทรงกลมปลายมน (สัญลักษณ์แทน รุทธภาค) เทียบ
ได้กับ ส่วนยอดของประติมากรรมแท่งเสาในพุทธศาสนาที่ทาเป็นรูปดอกบัว และเทียบได้กับส่วนยอด
อาคารชั้นบนสุด ที่ทาเป็นยอดสถูปเจดีย์ของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
จากคาอธิบายข้า งต้น ล้ว นเป็นข้อ สัน นิษฐานที่น่า จะเป็น ที่มาของคติ สัญ ลัก ษณ์ และ
รูปแบบของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ที่มีลักษณะเรือนธาตุเป็นทรงแปดเหลี่ยมดังกล่าว
นอกจากนี้ ในยุคสมัย ที่ใกล้เคียงกันพบว่าศิลปะชวาได้ไปปรากฏอยู่ที่ปราสาทจามใน
อาณาจักรจามปาด้วยเช่นกัน อาทิการสร้างประติมากรรม การทาลวดลายประดับผนังอาคาร รวมทั้ง
ศิลปะในยุคหลังของจาม เช่น ศิลปะสมัยมิเซิน A1 (My Son A1) พบว่าประติมากรรมนางรามี
ลักษณะใบหน้าแบบอินเดีย-ชวา คือมีปากบาง คิ้วบาง ไม่ต่อกันเป็นปีกกา แสดงให้เห็นการรับอิทธิพล
จากชวา14 นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าจะต้องพิจารณาเพื่อตั้งเป็นข้อสังเกตไว้คือ จากเหตุการณ์ในจารึก
ปราสาทโปนครทีก่ ล่าวว่าชวาจากศรีวิชัยยกทัพไปตีจามปา และนามุขลึงค์มาไว้ที่ไชยา จากนั้นได้สร้าง
วัดเวียง วัดแก้วและวัดหลง เมืองไชยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการได้ครอบครองเมืองไชยา
แทนที่จ ามปานั้ น ในระยะต่ อมาพบว่า มี ก ารส่ง พระสงฆ์จ ากจามปาเข้า มาศึก ษา ศาสนาพุท ธ
มหายานในชวา รวมทั้งมีเชื้อพระวงศ์จากจามปาเข้ามาพานักอยู่ในชวาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ด้านศาสนาระหว่างกันด้วย ที่มาที่ไปของเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
รวมถึงน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นที่มาของรูปแบบศิลปกรรมของสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในยุคสมัย
เดียวกันของพื้นที่ ทั้ง 3 แห่ง อันได้แก่ ปราสาทจามสมัยฮัวลาย (Hoa Lai) และดงเดือง (Dong
14

เชษฐ์ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุรี:
มิวเซียมเพรส, 2558), 341.
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Duong) ในอาณาจักรจามปา จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ในเขตชวาภาคกลาง รวมไปถึงกลุ่ม
สถาปัตยกรรมวัดเวียง วัดหลงและวัดแก้ว เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย
ประติมากรรมพระพุทธรูปประเภทพระธยานิพุทธของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
แม้ปัจจุบันจะไม่พบประติมากรรมที่ประดิษฐานอยู่ในจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
แต่เนื่อ งจากสถาปัต ยกรรมดังกล่าวสร้างขึ้นด้วยคติ แบบพุทธมหายาน ประกอบกับลักษณะผังพื้นที่
เป็นแบบกากบาท (cruciform plan) ดังนั้น จึงสันนิษฐานได้ว่า มุขทางเข้าจากทางทิศตะวันออก
น่าจะนาไปสู่ห้องครรภคฤหประธานที่ประดิษฐานพระธยานิพุทธเจ้าไวโรจนะ ส่วนห้องมุขทางทิศใต้
ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกและทิศเหนือ น่าจะประดิษฐานพระธยานิพุทธประจาทิศด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
ได้กล่าวไปแล้วว่า คติอันเป็นที่มาของพระธยานิพุทธนั้น เกิดด้วยอานาจฌาณสมาบัติทั้ง 5 ของพระ
อาทิพุทธเจ้า ซึ่งอยู่เป็นประธานในสวรรค์ และเป็นผู้บันดาลให้พระโพธิสัตว์จุติลงมาเกิดในโลกเป็น
“พระมนุษยพุทธเจ้า” พระธยานิพุทธมี 5 องค์ นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูป ประดิษฐานไว้ ในทิศทั้ง 4
และทิศเบื้องกลางอีกหนึ่งทิศ ของศาสนสถาน โดยเชื่อว่าทิศทั้ง หมดคือตัวแทนของจักรวาล ทั้งนี้ คติ
ความหมายและลักษณะของพระธยานิพุทธทั้ง 5 ยังมีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมของขันธ์ 5 อัน
ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดังนี้
1. พระธยานิพุทธมหาไวโรจนะ (Vairocana) ผู้ให้แสงสว่าง เป็นตัวแทนของขันธ์ 5 ใน
นามของ “รูป” ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา (ธรรมจักรมุทรา) ประดิษฐานอยู่ตาแหน่ง
ตรงเบื้องกลาง ภายในศาสนสถาน
2. พระธยานิพุทธรั ตนสัมภาวะ (Rathnasambhava) ผู้เกิดจากมณี เป็นตัว แทนของ
ขันธ์ 5 ในนามของ “เวทนา” ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร (วรทมุทรา) ประดิษฐานอยู่ใน
ตาแหน่งทางทิศใต้ของศาสนสถาน
3. พระธยานิพุทธอมิตาภะ (Amithaba) ผู้มีแสงสว่างเป็นนิรันดร์ เป็นตัวแทนของขันธ์
5 ในนามของ “สัญญา” ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ (ธยานมุทรา) ประดิษฐานอยู่ในตาแหน่ง
ทางทิศตะวันตกของศาสนสถาน
4. พระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ (Amaghasiddhi) ผู้สมหวังตลอดกาล เป็นตัวแทนของขันธ์
5 ในนามของ “สังขาร” ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทานอภัย (อภัยมุทรา) ประดิษฐานอยู่ใน
ตาแหน่งทางทิศเหนือของศาสนสถาน
5. พระธยานิพุทธอักโษภยะ (Aksobhya) ผู้มีความหนักแน่น เป็นตัวแทนของขันธ์ 5 ใน
นามของ “วิญญาณ” ลัก ษณะเป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย (ภูมิส ปรรศมุทรา) ประดิษฐานอยู่ใน
ตาแหน่งทางทิศตะวันออกของศาสนสถาน
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ลักษณะการประดิษฐานพระธยานิพุทธทั้ง 5 องค์ ประจาทิศต่างๆนี้ (ภาพที่ 150-151
และลายเส้นที่ 72-76) นอกจากเชื่อว่ามีที่จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) แล้วยังเชื่อว่ามีอยู่ที่
สถาปัตยกรรมวัดเวียง วัดแก้วและวัดหลง เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย

ภาพที่ 150 สรุปตาแหน่งการประดิษฐานพระธยานิพุทธทั้ง 4 ทิศ รวมทั้งทิศเบื้องกลาง
ที่มา: ปรับปรุงจากภาพ ประเทศอินโดนีเซีย, เขตชวาภาคกลาง, เมืองยอกยาการ์ตา, พิพิธภัณฑ์ที่บุโรพุทโธ
(Borobudur), “สรุ ป ตาแหน่ งการประดิษฐานพระธยานิพุทธทั้ง 4 ทิศ รวมทั้งทิศเบื้องกลาง,” 6
มกราคม 2559.
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ภาพที่ 151 แสดงตาแหน่งการประดิษฐานพระธยานิพุทธทั้ง 4 ทิศ รวมทั้งทิศเบื้องกลาง
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ลายเส้นที่ 72 พระธยานิพุทธมหาไวโรจนะ ปางปฐมเทศนา ประดิษฐานอยู่ตาแหน่งตรงเบื้องกลาง
ภายในศาสนสถาน
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ลายเส้นที่ 73 พระธยานิพุทธรัตนสั มภาวะ ปางประทานพร ประดิษฐานอยู่ในตาแหน่งทางทิศใต้
ของศาสนสถาน
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ลายเส้นที่ 74 พระธยานิ พุทธอมิตาภะ ปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ในตาแหน่งทางทิศตะวันตก
ของศาสนสถาน
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ลายเส้นที่ 75 พระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ ปางประทานอภัย ประดิษฐานอยู่ในตาแหน่งทางทิศเหนือ
ของศาสนสถาน
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ลายเส้นที่ 76 พระธยานิพุทธอักโษภยะ ปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ในตาแหน่งทางทิศตะวันออก
ของศาสนสถาน
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ในเมืองไทยก็พบว่ามีพระธยานิพุทธที่นามาจากชวาภาคกลางด้วย เนื่องจากเมื่อครั้งที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสชวา ได้ทรงนาพระธยานิพุทธมา
จากบุโรพุทโธ (Borobudur) ด้วย 5 องค์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มจระนาทั้ง 4 ทิศ ของเจดีย์
วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร 4 องค์ (ภาพที่ 152) ส่วนอีก 1 องค์นั้น ประดิษฐานภายในมณฑป
ยอดปรางค์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 153)

ภาพที่ 152 พระธยานิพุทธ ประดิษฐานภายในเจดีย์วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 153 พระธยานิพุทธ ประดิษฐานภายในมณฑปยอดปรางค์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
ประติมากรรมภายในห้องครรภคฤหประธานของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
ภายในห้องครรภคฤหประธานของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) สันนิษฐานว่าน่าจะ
เคยเป็ น ที่ ป ระดิ ษฐาน “รู ป เคารพ 3 องค์บ นแท่น บู ช า โดยมี อ งค์ ก ลางคื อ พระพุ ท ธรูป หรื อ
พระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะและมีพระโพธิสัตว์อยู่ 2 ข้าง ซ้าย-ขวา” เช่นเดียวกับที่พบในจันทิเพลาสัน
(Candi Plaosan) และจั น ทิ เ มนดุ ต (Candi Mendut) ในชวาภาคกลาง ซึ่ ง ได้ ป ระดิ ษ ฐาน
ประติมากรรมพระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะไว้ตรงกลาง เบื้องซ้ายเป็นรูปพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ พระหัตถ์
ขวาทรงถือวัชระ เบื้องขวาเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปาณิ 2 กร ทรงถือปัทมะหรือดอกบัวใน
พระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาแสดงปางประทานพร วัสดุของประติมากรรมทั้งหมดเป็นสาริด คติการ
บูชารูปเคารพ 3 องค์ โดยมีพระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะอยู่ตรงเบื้องกลาง ประกอบพระโพธิสัตว์ซ้ายขวานี้ เป็นลักษณะที่สาคัญอย่า งหนึ่งของจันทิในราชวงศ์ไศเลนทร์ ของชวาภาคกลาง โดยมีที่มาจาก
“คัมภีร์มัญชุศรีมูลกัลปักษ์” ทีร่ ะบุว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทรงมีฐานะเป็นหัวหน้าของเทพในกลุ่ม
ดอกบัว อันเป็นสัญลักษณ์ของวิธีการทีจ่ ะนาไปสู่ ปั ญ ญาและโพธิ ญ าณ ในขณะที่ พ ระโพธิ สั ต ว์ วั ช ร
ปาณิ ท รงเป็ น สั ญลั ก ษณ์ข องปั ญญา ส่ ว นพระพุท ธเจ้า มหาไวโรจนะทรงเป็ นสั ญ ลั กษณ์ของพระ
โพธิญาณ ความเชื่อดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการบูชาเทพ 3 องค์ร่วมกัน รวมทั้งลักษณะการบูชาเทพ
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3 องค์นี้ยังปรากฏในจารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318 ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างสถาปัตยกรรมวัดเวียง วัด
แก้วและวัดหลง เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ ซึ่งพบที่วัด
พระบรมธาตุไชยา (ภาพที่ 154) ถือว่าเป็นประติมากรรมศิลปะศรีวิชัยที่งดงามที่สุดที่พบในไทย ทั้งนี้
ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุข อินทราวุธ ได้อธิบายถึงพระโพธิสัตว์องค์นี้ว่า ไม่น่าจะนาเข้าจากอินเดีย
เนื่องจากลักษณะศิลปะเป็นแบบชวาภาคกลาง โดยอาจหล่อขึ้นที่ชวาหรือเมืองไชยาก็ได้ ทั้งนี้ ในสมัย
ศรีวิชัย ถือว่าพื้นที่ทั้งสองแห่งเป็นอาณาจักรเดียวกัน15 สอดคล้องกับ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ที่ระบุว่า
พระโพธิสัตว์ขนาดเท่าบุคคลจริงองค์นี้ อาจจะเป็นองค์เดียวกับพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ ที่
พระเจ้าธรรมเสตุ กษัตริย์แห่งเมืองศรีวิชัย ได้ทรงสร้างอาคารก่ออิฐอุทิศถวายเมื่อ พ.ศ. 1318
ตามความในจารึกจากวัดเวียง อาเภอไชยา ลวดลายเครื่องประดับเพชรพลอยบนประติมากรรม
องค์นี้คล้ายคลึงกับประติมากรรมต่างๆ จากชวาภาคกลางอันเป็นการสนับสนุนหลักฐานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสกุลวงศ์ ระหว่างกษัตริย์แห่งศรีวิชัย (ไชยา) และ
ไศเลนทร์ในชวาภาคกลาง16

ภาพที่ 154 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ 2 กร

15

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, “ประติมากรรมชารุด
แต่ งามที่สุ ดในสยาม คือ พระโพธิสั ต ว์ อวโลกิเตศวรปัทมปาณี พบที่อาเภอไชยา สุ ราษฎร์ ธ านี , ”
ศิลปวัฒนธรรม 24, 8 (มิถุนายน 2546): 73-77.
16
พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิล ปทัก ษิณ ก่อ นพุท ธศตวรรษที่ 19 (กรุง เทพฯ: กรมศิลปากร,
2523), 162.
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ในพื้น ที ่เ มือ งไชยา จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี นอกจากมีก ารพบประติม ากรรมพระ
โพธิสัตว์ปัทมปาณิ 2 กร สาริดที่สาคัญองค์นี้แ ล้ว ยังพบประติมากรรมศิล ปะศรีวิชัย -ชวา ที่เป็น
ศิล ปะในศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบตันตระซึ่งพบว่ามีความส าคัญและมีความงดงามอีกเป็น
จานวนมาก อาทิ ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 8 กร (ภาพที่ 155) พระโพธิสัตว์รูปแบบ
ต่างๆ (ภาพที่ 156) และพระนางตารา (ภาพที่ 157) ทั้งหมดใช้วัสดุทที่ าจากสาริดเช่นกัน

ภาพที่ 155 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 8 กร สาริด

ภาพที่ 156 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์
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ภาพที่ 157 พระนางตารา
จากการศึกษาในบทนี้ ทาให้ได้ข้อมูลที่สาคัญของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ทั้ง
ด้านประวัติศาสตร์ ลักษณะและรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรม ที่สาคัญคือการสันนิษฐานรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ทาให้เรือนธาตุและส่วนยอดที่ปัจจุบันหักหายไปมี
ความสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งแบบสั นนิษฐานที่ได้ทาขึ้นนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสันนิษฐานรูปแบบ
สถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะกล่าวถึงเนื้อหาในส่วนนี้อย่าง
ละเอียดในบทถัดไป

บทที่ 8
การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
“...restoration as 'a critical process, and then a creative act,
the one as an intrinsic premise of the other'.”
Renato Bonelli1
ในบทก่อนๆ ได้อธิบายถึง “ศรีวิชัย” ทั้งในมิติด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งบทบาทของเมืองไชยาในฐานะเมืองท่าสาคัญ ทางการค้าของอาณาจักรจามปาและ
ศรีวิชัย จากนั้นได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไศเลนทร์ที่ไชยาและชวาภาคกลาง ที่สาคัญ
คือการวิเคราะห์รูปแบบของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) สถาปัตยกรรมศรีวิชัยในราชวงศ์ไศเลนทร์
ของชวาภาคกลาง มาในบทนี้ จะเป็นการประมวลองค์ความรู้ ทั้งหมด เพื่อนาไปสู่ การสันนิษฐาน
รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มอาคารวัดเวียง วัดหลงและวัดแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารทั้งหมดเป็นศาสนสถาน 3 หลังที่สร้างขึ้นเรียงกันโดยมีระยะห่างต่อกันประมาณ 500 เมตร
โดยตั้งอยู่ในแนวแกนเหนือ-ใต้ ที่สาคัญกลุ่มอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ บน “สันทรายไชยา” เช่นเดียวกับ
พระบรมธาตุไชยา (แผนที่ที่ 26)

1

Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation (London:
Butterworth-Heinemann, 1999), 227.
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แผนที่ที่ 26 ตาแหน่งที่ตั้งของสถาปัตยกรรมวัดเวียง วัดหลง วัดแก้ว และพระบรมธาตุไชยา
ที่มา: วาดและปรับปรุงลายเส้นจาก เขมชาติ เทพไชย, “การสารวจขุดค้นวัดแก้ว อาเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ศิลปากร,” 24, 3 (กรกฎาคม 2523): 23.
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ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า อาคารทั้ง 3 หลังเป็นศาสนสถานที่ถูกกล่าวถึงในจารึก
กรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318 ซึ่งมีเนื้อหาใจความกล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยมีรับสั่งให้สร้างปราสาทอิฐ 3
หลัง เพื่อเป็นที่บูชาพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ถือดอกบัว (พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ) พระผู้ผจญพญามาร และ
พระโพธิสัตว์เจ้าผู้ถือวัชระ (พระโพธิสัตว์วัชรปาณิ) ระบุปีที่จารึกเป็นมหาศักราช 697 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.
1318 จารึกดังกล่าวทาให้ได้ข้อมูลในเบื้องต้นว่า คติที่ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นคติแบบ
พุทธจั กรวาลของศาสนาพุทธนิกายมหายานตันตระ มีพระอาทิพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและมีพระ
โพธิสัตว์เป็น เทพศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีทั้งความเมตตาและอานาจ อีกทั้ง มีพ ระธยานิพุท ธเป็นศูน ย์ก ลาง
จักรวาล โดยประดิษฐานอยู่ในทิศทั้ง 5 เช่นเดียวกับจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ในเขตชวาภาค
กลาง ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนประติมากรรมที่กล่าวถึงในจารึกนั้น เมื่อวิเคราะห์แล้วจะได้ข้อมูล ดังนี้
ปราสาทอิฐหลังที่ 1 ในการศึกษานี้เรียกว่าอาคารวัดเวียงหรือสถาปัตยกรรมวัดเวียง
ปัจจุบันไม่เหลือทรากอาคารเดิมและถูกสร้างทับด้วยอาคารอื่น จึงไม่เหลือหลักฐานทางสถาปัตยกรรม
ใดๆให้ศึกษาได้ ทั้งนี้ สันนิษฐานได้ว่าอาคารดังกล่าวเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ
ปราสาทอิฐหลังที่ 2 ในการศึก ษานี้เ รียกว่าอาคารวัด แก้ว หรือสถาปัตยกรรมวัด แก้ว
(หรือจากการอ้างอิงจากเอกสารเล่มอื่นอาจใช้คาว่า “เจดีย์วัดแก้ว”) ปัจจุบันเหลือทรากอาคารส่วนฐาน
เรือนธาตุ และร่องรอยหลังคาชั้นที่ 1 รวมทั้งมีการขุดพบสถูปเจดีย์องค์เล็กด้วย สันนิษฐานว่า ภายใน
อาคารเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ
ปราสาทอิฐหลังที่ 3 ในการศึกษานี้เรียกว่าอาคารวัดหลง หรือสถาปัตยกรรมวัดหลง
(หรือการอ้างอิงจากเอกสารเล่มอื่นอาจใช้คาว่า “เจดีย์วัดหลง”) ปัจจุบันเหลือเพียงทรากอาคารส่วน
ฐาน เป็นอาคารหลังกลาง อยู่ทางทิศใต้ของวัดเวียง สันนิษฐานว่าภายในอาคารเป็นที่ประดิษฐานพระ
ผู้ผจญพญามาร
สาหรับตาแหน่งการประดิษฐานประติมากรรมนั้นสันนิษฐานจาก “คัมภีร์มัญชุศรีมูลกัลปักษ์”
ที่กาหนดการบูชาเทพ 3 องค์ โดยมีองค์กลางคือ พระพุทธเจ้า (ในที่นี้คือ พระผู้ผจญพญามาร) และมี
พระโพธิสัตว์อยู่ 2 ข้าง ซ้าย-ขวา ซึ่งเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ เบื้องขวา
เป็นพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ ดังนั้น จากตาแหน่งที่ตั้งของอาคารที่เรียงกันโดยมีวัดหลงอยู่ในตาแหน่ง
ตรงกลางผัง จึงต้องเป็นที่ประดิษฐานพระผู้ผจญพญามาร ส่วนวัดเวียงอยู่ทางซ้ายของวัดหลงจึงต้อง
ประดิษฐานพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ และวัดแก้วนั้นอยู่ทางขวาของวัดหลง จึงต้องประดิษฐานพระโพธิสัตว์
ปัทมปาณิดังกล่าว
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วัดเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมศิลปากรได้ทาการขุดค้นวัดเวียง เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ข้อมูลที่สาคัญ
จานวนมาก ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลของกรมศิลปากรผนวกเข้ากับข้อมูลที่ได้ในการสารวจจากสถานที่จริง
ดังนี้
วัดเวียงตั้งอยู่ในเมืองโบราณไชยา จากการสารวจพบร่องรอยของเมืองเก่าตั้งอยู่บนแนว
สันทรายขนาดใหญ่ ทีเ่ รียกว่า “สันทรายไชยา” (แผนที่ที่ 27) ปัจจุบันวัดเวียงไม่เหลือหลักฐานใดๆให้
ศึกษาได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของพระวิหารที่สร้างครอบทับอาคารเดิมทั้งหมด

แผนที่ที่ 27 แสดงพื้นที่สันทรายไชยา อันเป็นที่ตั้งของวัดเวียง วัดแก้ว วัดหลง และพระบรมธาตุไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา: วาดและปรับปรุงลายเส้นภาพจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อาเภอไชยา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ไชยา, “แสดงพื้นที่สันทรายไชยา อันเป็นที่ตั้งของวัดเวียง วัดแก้ว วัดหลง และพระบรมธาตุไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี,” 2 กุมภาพันธ์ 2558.
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หลักฐานทางโบราณคดี
บริเวณที่ตั้งพระวิหารในปัจจุบันเป็นการสร้างทับทรากอาคารก่ออิฐซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่า
เดิมเป็นปราสาท เจดีย์หรือพระวิหาร หน่วยศิลปากรที่ 8 นครศรีธรรมราช ขุดตรวจฐานรากของ
อาคารโดยรอบเมื่อ ปี พ.ศ. 2513 แต่ก็ยัง ไม่ส ามารถระบุไ ด้ว่า เป็น อาคารประเภทใด เนื่องจาก
พระวิหารดังกล่าวสร้างคลุมทับอาคารเก่าซึ่งมีขนาดเล็กกว่าไปทั้งหมด (ภาพที่ 158-159)

ภาพที่ 158 สภาพปัจจุบันของที่ตั้งวัดเวียง ปัจจุบันมีพระวิหารสร้างทับทรากอาคารเดิม
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ภาพที่ 159 สภาพปัจจุบันของพื้นที่ภายในวัดเวียง
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การขุดค้นทางโบราณคดี
หลักฐานสาคัญที่จะใช้เป็นข้อมูล เพื่อยืนยันว่าอาคารวัดเวียงน่าจะมีลักษณะคล้ายกับ
อาคารวัดแก้วและวัดหลง คือ ชิ้น ส่ว นสถาปัตยกรรม และสถูปเจดีย์องค์เล็กที่ พบในบริเวณวัด ซึ่ง
ยืนยันได้ว่าเป็นศิลปกรรมในสมัยศรีวิชัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 (ภาพที่ 160)

ภาพที่ 160 ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม พบบริเวณที่ตั้งวัดเวียง เมืองไชยา
หลักฐานการขุด ค้น ชั้น ดิน ทางโบราณคดี เมื่อ ปี พ.ศ. 2524 อมรา ขัน ติสิท ธ์ นัก
โบราณคดี จากกรมศิลปากรและคณะ ได้ดาเนินการขุดค้นและพบว่าบริเวณพื้นที่ของวัดเวียงน่าจะ
เคยเป็น แหล่ง ชุม ชนที่มีก ารอยู่อ าศัย มาแล้ว ไม่ต่ากว่า พุท ธศตวรรษที่ 17-18 ที่สาคัญ มีก ารขุด
พบเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกส์จานวนมาก โดยพบว่า มีทั้งเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์ซุ้งและ
หยวน เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นเมืองที่มีลายกดประทับและลายเขียนสีเนื้อดินขาว นอกจากนี้ยังพบ
เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งมีการผลิตอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน (ภาพที่ 161)
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ภาพที่ 161 เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกส์ที่พบบริเวณพื้นที่วัดเวียง เมืองไชยา
ที่มา: กรมศิลปากร, วัดเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี , เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557,
เข้าถึงได้จาก www.gis.finearts.go.th_fad50_fad_display_data6
วัดแก้ว อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัดแก้ว ตั้งอยู่ที่อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันพื้นที่ของวัดแก้วมีสิ่งปลูกสร้าง
จานวนมากแต่จากการสารวจพบว่าอาคารดังกล่าวสร้างขึ้นในสมัยหลังทั้งสิ้น อาทิ พระอุโบสถ กุฏิสงฆ์
และโรงเรียนวัดรัตนาราม (แผนที่ที่ 28)
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แผนที่ที่ 28 ผังบริเวณปัจจุบันของวัดแก้ว เมืองไชยา
ที่มา: วาดและปรับปรุงลายเส้นจาก เขมชาติ เทพไชย, “การสารวจขุดค้นวัดแก้ว อาเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี,” ศิลปากร 24, 3 (กรกฎาคม 2523): 24.
กรมศิลปากรได้ทาการขุดค้นบริเวณพื้นที่ของวัดแก้ว เมืองไชยา ได้ข้อมูลที่สาคัญจานวน
มาก ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลของกรมศิลปากรผนวกเข้ากับข้อมูลที่ได้ในการสารวจรังวัดจากสถานที่จริง
ดังนี้ (ภาพที่ 162-165)
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ภาพที่ 162 ภาพถ่ายเก่า วัดแก้ว เมืองไชยา
ที่มา: จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อาเภอไชยา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา, “ภาพถ่ายเก่า วัดแก้ว เมือง
ไชยา,” 2 กุมภาพันธ์ 2558.
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ภาพที่ 163 ภาพถ่ายเก่าวัดแก้ว เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2517
ที่มา: อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “บทบาทของสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยกลุ่มไชยากับประวัติศาสตร์อารยธรรม
อาคเนย์: แนวความคิดเบื้องต้น,” ศิลปากร 28, 4 (กันยายน 2527): 76-78.
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ภาพที่ 164 ภาพถ่ายเก่าอาคารวัดแก้ว เมืองไชยา ก่อนการเข้ามาบูรณะของกรมศิลปากร
ที่มา: Subhadradis Diskul, The art of Srivijaya (Paris: Oxford Univ.Press, 1980), no.page.
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ภาพที่ 165 ภาพถ่ายเก่าแสดงภายในอาคารและพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในครรภคฤหประธาน
ของวัดแก้ว เมืองไชยา
ที่มา: ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ภายในเจดีย์วัดแก้ว ไชยา, เข้าถึง
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/
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หลักฐานทางโบราณคดี
วัดแก้ว เมืองไชยา ถือว่า พบร่องรอยทางศิล ปกรรมได้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
อาคารทั้ง 3 หลังตามจารึก กล่าวคือ เหลือทรากอาคารอยู่ครึ่งองค์ตั้งแต่ส่วนฐานถึงเรือนธาตุและ
หลังคาชั้นที่ 1 ส่ว นเครื่อ งยอดหรือหลังคาหัก พังลงมาทั้ง หมด สัน นิษ ฐานว่า อาคารดังกล่าวเป็น
โบราณสถานสมัยศรีวิชัยที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในเมืองไชยาเท่าที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบเดิมจนถึงปัจจุบัน
เพราะไม่พ บร่อ งรอยการต่อ เติม ใดๆ ที่ก ระทากับ ตัว อาคาร มีเ พีย งการนาพระพุท ธรูป เข้า มา
ประดิษฐานภายในห้องมุขและภายในห้องครรภคฤหประธานเท่านั้น ลักษณะโครงสร้างอาคารเป็น
การก่ออิฐไม่สอปูน ขัดผิวหน้าอิฐเรียบ อาคารอยู่ในผังรูปกากบาท (cruciform plan) ฐานชั้นล่างสุด
ที่ร องรั บ อาคารเป็ น ฐานเขีย งสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส ลักษณะเป็นฐานประทักษิณ มีบันไดทางขึ้นด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก ส่วนฐานเรือนธาตุเป็นผั งแบบกากบาท (cruciform plan) โดยพบว่า
อาคารเรือนธาตุมีขนาดประมาณ 18 x 18 เมตร เรือนธาตุตั้งอยู่บนชุดฐานปัทม์ที่ประกอบด้วยบัวคว่า
และคั่น ด้ ว ยบั ว ลู ก แก้ว ถัด ขึ้ น ไปเป็ น ผนัง อาคาร ลั ก ษณะเด่น คื อมี เ สาประดั บ ผนั ง แบบที่พ บใน
ปราสาทจามสมัยฮัวลาย (Hoa Lai) และดงเดือง (Dong Doung) ส่วนยอดบนสุดของอาคารหักหาย
แต่ยังพอมองเห็นลวดลายของเสาและกูฑุที่ประดับบนส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 ได้บางส่วน
อาคารวัดแก้ว ด้านทิศตะวันออก
มุขด้านทิศ ตะวัน ออกมีท างเข้า สู่ห ้อ งโถงกลางหรือ ครรภคฤหประธาน ที่มีข นาด
ประมาณ 4 x 4 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัยก่ออิฐ สภาพชารุดเหลือ
เฉพาะหน้าตักขนาดกว้างเกือบ 4 เมตร (ถึงส่วนบั้นพระองค์) ส่วนหลังของพระประธานก่ออิฐติดกับ
ผนังอาคาร นอกจากนี้ที่ผ นั ง อาคารด้ า นซ้ า ยและขวาของพระประธานเจาะซุ้ ม จระนาสาหรั บ
ประดิษฐานพระพุทธรูปก่ออิฐ รวมทั้งผนังด้านบนพบการทาช่องสาหรับใส่ประทีป ลักษณะการเจาะ
ผนังเป็นช่องสามเหลี่ยมปลายโค้งแหลมเข้าหากันนี้พบที่ ผนังภายในปราสาทจามด้วย ส่วนหลังองค์
พระพุทธรูปที่ผนังด้านข้างของพระประธานก่อติดกับผนังเช่นกัน พระพุทธรูปทั้งหมดเป็นของที่ทาขึ้น
สมัยหลัง (สันนิษฐานว่าน่าจะทาขึ้นสมัยอยุธยา) ผนังด้านนอกอาคารตกแต่งด้วยเสาติดผนังและเซาะร่อง
ผ่ากลางเสาจากโคนไปถึงยอดเสาซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ชวาภาคกลาง
ประเทศอิน โดนีเ ซีย และไปคล้า ยกับ ศิล ปะการทาเสาประดับ ผนัง ของศิล ปะจามสมัยฮัว ลาย
(Hoa Lai) ของอาณาจักรจามปาด้วย (ภาพที่ 166-169)
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ภาพที่ 166 แสดงอาคารวัดแก้ว ด้านทิศตะวันออก

ภาพที่ 167 แสดงอาคารวัดแก้ว ด้านทิศตะวันออก ลักษณะเรือนธาตุและเสาประดับผนังเหมือนกับที่
พบในปราสาทจาม
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ภาพที่ 168 แสดงรายละเอียดของอาคารวัดแก้ว ด้านทิศตะวันออก
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ภาพที่ 169 แสดงภายในห้องครรภคฤหประธานซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกของอาคารวัดแก้ว
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อาคารวัดแก้ว ด้านทิศเหนือ
องค์ประกอบอาคารของวัดแก้ว ด้านทิศเหนือเหมือนกันกับด้านทิศตะวันออกเพียงแต่มุข
ด้านทิศเหนือ เป็นห้องขนาดเล็ก ทึบตัน และมีร่องรอยการบูรณะปรับเปลี่ยน โดยนาพระพุทธรูปสมัย
อยุธยา ทาด้วยหินทรายสีแดงเข้ามาประดิษฐานอยู่ภายใน (ภาพที่ 170-172)

ภาพที่ 170 สภาพปัจจุบัน อาคารวัดแก้ว ด้านทิศเหนือ

ภาพที่ 171 ลักษณะของอาคารวัดแก้ว ด้านทิศเหนือ
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ภาพที่ 172 รายละเอียดห้องมุขด้านทิศเหนือของอาคารวัดแก้ว
อาคารวัดแก้ว ด้านทิศตะวันตก
อาคารด้านนี้ เสียหายมาก โดยเฉพาะส่วนเรือนธาตุ อย่างไรก็ตาม พบว่าส่วนฐานของ
เรือ นธาตุ มีก ารตกแต่ง ผนัง โดยทาซุ้มจาลองแบบกูฑุประดับอยู่ ลักษณะกูฑุเป็นแบบเดียวกับที่พบ
บริเวณส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 ของด้านทิศตะวันออก ทาให้สันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่า ที่ ผนังเรือน
ธาตุของมุขทางเข้าทุกด้านคงตกแต่งด้วยซุ้มจาลองในลักษณะเดียวกันนี้ (ภาพที่ 173-174)

ภาพที่ 173 อาคารวัดแก้ว ด้านทิศตะวันตก
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ภาพที่ 174 แสดงรายละเอียดอาคารวัดแก้ว ด้านทิศตะวันตก

371
อาคารวัดแก้ว ด้านทิศใต้
ด้านทิศใต้นี้ ถือเป็น ด้านที่เหลือหลักฐานให้ศึกษาได้มากที่สุด โดยเฉพาะลักษณะซุ้ม
ประตูจาลองของมุขทางเข้าอาคาร (ภาพที่ 175)

ภาพที่ 175 อาคารวัดแก้ว ด้านทิศใต้
มุขด้านทิศใต้ โดยเฉพาะทางซ้าย (เมื่อหันหน้าเข้าหาอาคาร) ยังอยู่ในสภาพดี ด้านใน
ลักษณะเป็น ห้องมุขหรือ คูห า ทางเข้ามีซุ้มประตูจาลองลักษณะศิล ปกรรมสอดคล้องกับซุ้มกูฑุที่
ประดับอยู่บนส่วนยอดหลังคาชั้นที่ 1 ส่วนยอดตั้งแต่หลังคาชั้นที่ 2 เป็นต้นไปหักพังทั้งหมด ประตู
ทางเข้าห้องมุขด้านทิศใต้มีกรอบประตู ทับหลังประตูทาจากหินปูน คาดว่าอยู่ในสภาพดั้งเดิมตั้งแต่
แรกสร้าง ความสูงของประตูประมาณ 1.60 เมตร รูปแบบศิลปะของการทาซุ้มประตูทางเข้าทุกด้าน
น่าจะมีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันหมดทุกด้าน (ภาพที่ 176-177)
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ภาพที่ 176 แสดงรายละเอียดของอาคารวัดแก้ว ด้านทิศใต้
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ภาพที่ 177 แสดงรายละเอียดส่วนฐานและซุ้มประตูทางเข้าของอาคารวัดแก้ว ด้านทิศใต้
ภายในห้องมุขของอาคารวัดแก้ว ด้านทิศใต้ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยก่ออิฐ สภาพ
ชารุด ส่วนหลังองค์พระก่อติดกับผนังอาคาร ผนังด้านบนทาเป็นช่องสามเหลี่ยมทรงโค้งแหลมเพื่อใส่
ประทีป ผนังด้านซ้ายและขวาทาซุ้มจระนาเช่นเดียวกับที่พบในห้องครรภคฤหประธาน เพื่อใช้เป็นที่
ประดิษ ฐานพระพุทธรูป หรืออาจใช้เ ป็น ช่อ งประทีปแบบที่พบในศิล ปะจามก็เป็นได้ ที่สาคัญพบ
เพดานอาคารของห้องมุขก่อเป็นรูปทรงครึ่งแปดเหลี่ยม การก่ออิฐไม่เรียบร้อยนักโดยเฉพาะเหนือซุ้ม
ประตูขึ้นไป (ภาพที่ 178)

374

ภาพที่ 178 แสดงภายในห้องมุขด้านทิศใต้ของอาคารวัดแก้ว
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ส่วนยอดของหลังคาชั้นที่ 1 เหนือชั้นเรือนธาตุด้านทิศใต้ ปรากฏร่องรอยซุ้ม กุฑุประดับ
อยู่ โดยทาหน้าบันเป็นวงโค้งเล็กๆ ที่สาคัญผนังด้านนอกเหนือซุ้มประตูทางเข้า พบร่องรอยการทา
เรือนธาตุจาลองแบบลดหลั่นกันขึ้นไป 3 ชั้น เหมือนกับที่พบในปราสาทจาม (ภาพที่ 179) ซึ่งคาดว่า
เดิมน่าจะมีทั้งสี่ด้าน ส่วนยอดของอาคารถัดขึ้นไปจากห้องนี้หักพังลงมาทั้งหมด จากการขุดค้นขุดแต่ง
ของกรมศิลปากร พบสถูปจาลองทาด้วยหินทรายแดงหลายองค์รอบฐานอาคาร ซึ่งคงหักพังลงมาจาก
ส่วนยอดอาคาร สันนิษฐานว่ายอดบนสุดน่าจะเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ 1 องค์ที่รายล้อมด้วยสถูปเจดีย์
องค์เล็ก รวมทั้งน่าจะมีสถูปเจดีย์ประดับอยู่ทชี่ ั้นหลังคาด้วย

ภาพที่ 179 แสดงรายละเอียดส่วนยอดอาคารของอาคารวัดแก้ว ด้านทิศใต้
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จากลักษณะแผนผังรูปกากบาท (cruciform plan) ประกอบด้วยเรือนธาตุและมุขทั้ง
สี่ด้าน ที่มีลักษณะคล้ายกับจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ในชวาภาคกลาง แต่ลักษณะการตกแต่ง
ภายนอกมีลักษณะแบบศิลปะจามทั้งการทาซุ้มประตูจาลอง การทาเสาประดับผนัง รวมทั้งการก่ออิฐ
อย่า งไรก็ตาม ลักษณะการก่อ อิฐ ของวัดแก้ว และวัด หลงนั้นเป็นการก่อแบบผสม (Mixed Order
Bond) คือเป็นแบบอิฐขัดก่อแบบสอดิน คุณภาพอิฐไม่ดีนัก ฝีมือเชิงช่างอยู่ในระดับเดียวกับของเขมร
จามและสุมาตรา กรอบประตูใช้อิฐแผ่นแบน ทั้งนี้การใช้อิฐเป็นวัสดุหลัก และการทากรอบประตูโดย
ใช้หินแผ่นแบนเป็นเทคนิควิธีของคาบสมุทรภาคใต้โดยเฉพาะ 2 ลักษณะการก่ออิฐแบบนี้ยังพบอยู่ใน
ปรางค์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปรางค์น้อยที่ปราสาทหินพนมรุ้งและปรางค์อิฐที่ปราสาทหินเมืองต่า
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนทางภาคกลาง คือ ปรางค์แขก จังหวัดลพบุรี 3 นอกจากนี้ยังได้มี
การทดสอบอิฐ พบว่าอิฐที่เชื่อมกันอย่างสนิทนั้น เมื่อนามาเผาจนได้ความร้อนมากแล้ว อิฐทั้งสองจะ
แตกออกจากกัน เมื่อ แกะออกพบดิน เหนีย วเป็น ตัว ประสานอยู่ ซึ่ง ในการก่อ อาจต้อ งใช้ย าง ไม้
(vegetable Motar) หรือกาวหนังสัตว์มาผสมกันก่อน นอกจากนี้ยังพบว่า กรรมวิธีดังกล่าวมีใช้กันที่
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียด้วย โดยช่างจะนาอิฐที่เผาสุกดีแล้วมาแช่น้าจนอิ่มตัว แล้วนามาฝนผิว
ให้เรียบด้วยการเอากบไสและยังใช้อิฐที่จะเชื่อมต่อกัน มาถูจนแนบสนิทกันดี จากนั้นใช้น้าปูนเหลว
เป็นตัวช่วยประสาน4
สาหรับโครงสร้างและเทคนิคการก่อสร้างนั้น ภายในอาคารวัดแก้วจะมีที่ว่างในลักษณะ
เป็นห้องโถง โครงสร้างผนังจึง ต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ หลั ง คาโดยการใช้ ผ นั ง รั บ โครงสร้ า งหลังคาแบบ
ก่ออิฐสันเหลื่อม ฝีมือการก่อสร้างจะทาอย่างประณีตเฉพาะในส่วนที่เป็นผนัง แต่ในระดับเหนือสันบัว
เพดานขึ้นไปจะก่ออิฐเหลื่อมออกมาเป็นระยะๆ ขึ้นไปจรดกันที่ยอดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะ
การก่อสร้างในช่วงนี้ฝีมือค่อนข้างหยาบ และไม่มีการขัดอิฐ ต่างจากส่วนอื่นๆของอาคาร5
กรมศิลปากร ได้ทาการขุดหลุมทดสอบในทิศต่างๆ6 พบแนวกาแพงลักษณะเป็นแนวอิฐ
อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอาคาร ทั้งนี้พบว่าในระดับลึก 60 เซนติเมตร มีแนวอิฐที่เรียงกัน
2
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ประวัติศาสตร์อารยธรรมอาคเนย์: แนวความคิดเบื้องต้น,”ศิลปากร 28, 4 (กันยายน 2527): 67-69.
3
เขมชาติ เทพไชย, “การสารวจขุดค้นวัดแก้ว อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี,”ศิลปากร
24,3 (กรกฎาคม 2523): 18.
4
เรื่องเดียวกัน.
5
อนุวิทย์ เจริญศุภกุล,“สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้ประเทศไทย,”
ศิลปากร 27, 3 (กรกฎาคม 2526): 24.
6
สรุปข้อมูลจาก กรมศิลปากร, วัดแก้ว อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี , เข้าถึงเมื่อ
27 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก www.gis.finearts.go.th_fad50_fad_display_data6
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คล้ายกับกาแพงแก้ว โดยอยู่ห่างจากฐานอาคาร 36 เมตร แต่ก็ไม่มีความเด่นชัดนักเนื่องจากหลักฐาน
ถูกทาลายไปมาก นอกจากนี้ด้านทิศตะวันตก พบทรากพระวิหารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 3 เมตร
ยาว 7.5 เมตร แต่พระวิหารนี้ก็ถูกทาลายไปมากเช่นกัน มีร่องรอยการขุดนาอิฐออกไป คาดว่าน่าจะ
เป็นการนาไปสร้างทางรถไฟ
พบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม ที่สาคัญ ได้แก่
กรอบประตูศิลา สภาพสมบูรณ์ จานวน 1 ชิ้น สูง 1.60 เมตร
ธรณีประตูศิลา สภาพสมบูรณ์ จานวน 1 ชิ้น กว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.70 เมตร ขนาด
ความกว้างของประตู 1.30 เมตร (วัดระยะห่างจากรูเดือย 2 รู ที่ใช้เสียบเดือยประตูไม้)
ยอดสถูปเจดีย์ วัสดุทาจากหินทรายสีแดง สูง 1.50 เมตร ฐานกว้าง 0.65 เมตร ยอดมี
รูปทรงแปดเหลี่ยม กว้าง 0.55 เมตร ส่วนบนสุดลักษณะคล้ายกลีบบัว (ภาพที่ 180)

ภาพที่ 180 ยอดสถูปเจดีย์ ที่พบบริเวณวัดแก้ว เมืองไชยา
ที่มา: ปัญจเวช บุญรอด, “ยอดสถูปเจดีย์ ที่พบบริเวณวัดแก้ว เมืองไชยา,” ภาพถ่าย วัดเเก้ว เมืองไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 25 พฤศจิกายน 2556.
นอกจากนี้ยังพบ สถูปเจดีย์ที่น่าจะเคยประดับอยู่ที่ส่วนยอดอาคารของวัดแก้ว ซึ่งอาจ
ประดับตามชั้นต่างๆของหลังคา ลักษณะเป็นเจดีย์แบบเอวคอด วัสดุทาจากหินทรายสีแดง (ภาพที่ 181)
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ภาพที่ 181 สถูปเจดีย์เอวคอด พบบริเวณวัดแก้ว เมืองไชยา
ที่มา: เกียรติก้อง อมรกูล, “รายงานเรื่อง เจดีย์เอวคอดสถาปัตยกรรมศรีวิชัย ที่เจดีย์พระบรมธาตุไชยา
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” (รายวิชา 262 402 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนไทย คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 17.
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โบราณวัตถุสาคัญ
บริเวณที่ตั้งของวัดแก้วมีการขุดพบโบราณวัตถุจานวนมาก ส่วนใหญ่เป็น โบราณวัตถุที่มี
รูปแบบของศิล ปะจาม (ภาพที่ 182) ศิล ปวัต ถุที่สาคัญ มีป ระติม ากรรมพระพุทธเจ้าอักโษภยะ
ประติมากรรมพระหัตถ์ถือดอกบัว ศิวลึงค์ศิลา พระพุทธรูปและพระพิมพ์ดินเผา (รายละเอียดของ
ศิลปวัตถุได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 5)

ภาพที่ 182 โบราณวัตถุที่พบบริเวณวัดแก้ว เมืองไชยา
การขุดค้นทางโบราณคดี7
พบเครื่องมือหินจากหลุม L13 ลักษณะเป็นเครื่องมือหินขัดสมัยหินใหม่ (Neolithic)
แบบต่างๆ ซึ่งอยู่ในระดับความลึกตั้งแต่ 30-60 เซนติเมตร มีทั้งเครื่องมือหิน รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
ทาด้วยหินทรายแดง และเครื่องมือหิน แบบห้าเหลี่ยมมน ทาด้วยหินทรายแดงเช่นกัน ลักษณะแบบ
เดียวกับที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช

7

สรุป ข้อมูลจาก เขมชาติ เทพไชย, “การส ารวจขุดค้นวัดแก้ว อาเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี,” ศิลปากร 24, 3 (กรกฎาคม 2523): 20-21.
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เศษภาชนะดินเผาและเครื่องถ้วยเซรามิกส์ (ภาพที่ 183) พบจานวนมากและหลายยุค
หลายสมัย โบราณวัตถุที่พบนั้น มีหลายประเภท อาทิ ลายเขียนสี มีทั้งที่เขียนด้วยสีแดงและสีน้าตาลดา
แบบพื้นเมือง มีทั้งแบบเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดและพบภาชนะดินเผาแบบจีน เป็นภาชนะดินเผาใน
ราชวงศ์หมิงหรือเหม็ง (Ming Dynasty) บางชิ้นมีตราประจากษัตริย์จีนพระนาม “จ้าชิงหรือเจียชิง
(Chia-Ching)” ด้วย
ภาชนะสมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่ที่พบเป็นกระปุกสังคโลก มีแหล่งผลิตอยู่ที่เตาเกาะน้อย
และเตาป่ายางซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองโบราณศรีสัช นาลัย อาเภอศรีสัช นาลัย จังหวัดสุโ ขทัย
แสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ทั้งสอง นอกจากนี้ยังพบเครื่องถ้วยแบบจามหรือเวียดนาม
ส่วนใหญ่เป็นกระปุกที่พบตามฐานของเจดีย์ ลักษณะของผิวภาชนะมีสีขาวเทา เขียนลวดลายต่างๆ
ด้วยสีน้าเงิน แกมดา อาทิ ลายพัน ธุ์ พ ฤกษา (Panels) ลายเรขาคณิต (Geometric Designs)
นอกจากนี้ยังพบช้อนดินขาวเคลือบ ด้านในเขียนรูปชายมีเคราด้วยลายเส้นสีน้าเงิน
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ภาพที่ 183 เซรามิกส์และเครื่องปั้นดินเผาที่พบบริเวณพื้นที่ของวัดแก้ว เมืองไชยา
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วัดหลง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หลังจากมีการขุดค้นขุดแต่งอาคารวัดแก้ว เมืองไชยาแล้ว ต่อมากรมศิลปากรได้ทาการขุด
ค้นพื้นที่ของวัดหลงได้ข้อมูลที่สาคัญจานวนมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลของกรมศิลปากรผนวกเข้ากับ
ข้อมูลที่ได้จากการสารวจรังวัดจากสถานที่จริง ดังนี้
อาคารวัดหลง ปัจ จุ บั นเหลื อเพียงส่ ว นฐานเท่านั้น (ภาพที่ 184-185) ทั้งนี้ พบว่าอิฐ
ส่วนบนถูกรื้อไปทากาแพงแก้วในคราวบูรณะพระบรมธาตุไชยา

ภาพที่ 184 ภาพมุมสูงของฐานอาคารวัดหลง เมืองไชยา
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, “ภาพมุมสูงของฐานอาคารวัดหลง เมือง
ไชยา,” 16 มกราคม 2558.
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ภาพที่ 185 สภาพปัจจุบันของอาคารวัดหลง เมืองไชยา
สภาพก่อนการขุดแต่งเป็นเนินดิน มีเศษอิฐและต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่น (ภาพที่ 186)
ภายหลังการขุดแต่งเผยให้เห็นฐานอาคารที่มีรูปแบบเป็นผังพื้นทรงกากบาท (cruciform plan) คล้าย
กับที่พบในอาคารวัดแก้ว สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 14-15 และมีการสร้างทับอีก
ครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 18-22 นอกจากนี้สันนิษฐานว่าชื่อวัดหลงนี้
อาจเพี้ยนมาจากชื่อ “วัดหลวง” ก็เป็นได้8

8

กรมศิลปากร, วัดหลง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี , เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน
2557, เข้าถึงได้จาก www.gis.finearts.go.th_fad50_fad_display_data6
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ภาพที่ 186 วัดหลง เมืองไชยา ก่อนการเข้ามาบูรณะของกรมศิลปากร
ที่มา: จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อาเภอไชยา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา, “วัดหลง เมืองไชยา ก่อน
การเข้ามาบูรณะของกรมศิลปากร,” 2 กุมภาพันธ์ 2558.
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ภาพที่ 187 ภาพถ่ายเก่าวัดหลง เมืองไชยา ขณะมีการขุดค้นขุดแต่งของกรมศิลปากร แสดงส่วนฐาน
ที่มีการใช้บัว ลูกแก้ว และลวดบัวเหมือนกับระเบียบการใช้องค์ประกอบส่ว นฐานของ
อาคารวัดแก้ว
ที่มา: อนุวิทย์ เจริญศุภกุล,“บทบาทของสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยกลุ่มไชยากับประวัติศาสตร์อารยธรรม
อาคเนย์: แนวความคิดเบื้องต้น,”ศิลปากร 28, 4 (กันยายน 2527): 79.
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หลักฐานทางโบราณคดี
หลัก ฐานปัจ จุบัน ที่พ บของอาคารวัด หลงมีเพีย งส่ว นฐานอาคารเท่านั้น และทุกด้านมี
ลักษณะทางศิลปกรรมเหมือนกันหมด ยกเว้นด้านทิศตะวันออกที่มีทางเดินเข้าสู่ ครรภคฤหประธาน
ในที่นี้จึงจะเน้นอธิบายด้านทิศตะวันออกเป็นหลัก ดังนี้ (ภาพที่ 188-189)

ภาพที่ 188 ฐานอาคารวัดหลง ด้านทิศตะวันออก

387

ภาพที่ 189 ลักษณะฐานและทางขึ้นสู่ห้องครรภคฤหประธานของอาคารวัดหลง ด้านทิศตะวันออก
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ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ฐานชั้นล่างเป็นรูปกากบาท (cruciform plan) มีขนาดประมาณ 21.65 x 21.65 เมตร
เหนือ ฐานชั้น นี้ เป็น ฐานเขีย งที่ร องรับ ฐานปัท ม์ ซึ่ง มี ท้อ งไม้ค าดด้ว ยบัว ลูก แก้ว มีท างขึ้น ด้า น
ทิศ ตะวันออกโดยมีทางเดินเข้าสู่ห้องโถงกลางหรือครรภคฤหประธานของอาคาร ตัวเรือนธาตุนั้นทา
เป็นมุขยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน ฐานชั้นล่างมีร่องรอยการก่อเติมในสมัยหลังหลายครั้ง โดยเฉพาะด้านหน้า
อาคาร
มุขทางด้านทิศตะวันออกของอาคารที่นาเข้าสู่ห้องโถงกลางหรือครรภคฤหประธานนั้นมี
ขนาดประมาณ 4 x 4 เมตร ซึ่งพบว่ามีขนาดเท่ากับครรภคฤหประธานของวัดแก้ว ภายในใช้เป็นที่
ประดิษฐานรูปเคารพ ส่วนมุขอีก 3 ด้าน คงใช้ในการประดิษฐานพระธยานิพุทธประจาทิศ มุขแต่ละ
ด้านมีขนาดเท่ากันคือประมาณ 1.75 x 2.70 เมตร นอกจากนี้ ทุกด้านของฐานภายนอก มีเสาประดับ
ฐานอาคาร อยู่ ตรงกึ่งกลาง ลั กษณะเป็นเสาลดเหลี่ ยม 1 ชั้น คาดว่าเป็นการต่อเติมขึ้นภายหลั ง
เนื่องจากมีลักษณะที่ต่างไปจากเสาประดับผนังเรือนธาตุของวัดแก้วที่ใช้วิธีก่ออิฐเป็นร่อง ผ่ากลางเสา
ขึ้นไปถึงยอดเสาและเมื่อเปรียบเทียบกับศิลปะอื่นๆในยุคสมัยเดียวกัน พบว่าไม่เหมือนกับศิลปะใดๆที่
จะใช้อ้างอิงรูปแบบกันได้ ทั้งจากชวาภาคกลางและอาณาจักรจามปา แต่เทคนิคการก่ออิฐของอาคาร
วัดหลงนี้ใช้วิธีเดียวกับวัดแก้วคือ ก่ออิฐไม่สอปูนและขัดผิวหน้าเรียบ (ภาพที่ 190-191)

ภาพที่ 190 แสดงด้านหน้าทางเข้าห้องครรภคฤหประธานของวัดหลง เมืองไชยา
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ภาพที่ 191 แสดงทางเข้าและลักษณะภายในของห้องครรภคฤหประธานของวัดหลง เมืองไชยา
ภายหลังการขุดแต่งของกรมศิลปากร สันนิษฐานได้ว่า ฐานอาคารเดิมของวัดหลง คงสร้าง
ขึ้นในสมัยเดียวกันกับวัดแก้ว คือประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 ส่วนการก่อสร้างที่เพิ่มเติมในยุคหลังนั้น
น่าจะทาขึ้นในสมัยอยุธยา สาหรับสภาพปัจจุบันของฐานอาคารวัดหลงด้านอื่นๆนั้น มีลักษณะทาง
ศิลปกรรมเหมือนกันหมดทุก ด้า น (ภาพที่ 192-197) ยกเว้น ด้า นทิศ ตะวัน ออกที่ มีท างเดิน เข้าสู่
ครรภคฤหประธานดังได้กล่าวมาแล้ว
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อาคารวัดหลง ด้านทิศเหนือ

ภาพที่ 192 แสดงฐานอาคารวัดหลง ด้านทิศเหนือ

ภาพที่ 193 แสดงรายละเอียดส่วนฐานอาคารวัดหลง ด้านทิศเหนือ
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อาคารวัดหลง ด้านทิศตะวันตก

ภาพที่ 194 แสดงฐานอาคารวัดหลง ด้านทิศตะวันตก

ภาพที่ 195 แสดงรายละเอียดส่วนฐานของอาคารวัดหลง ด้านทิศตะวันตก
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อาคารวัดหลง ด้านทิศใต้

ภาพที่ 196 แสดงฐานอาคารวัดหลง ด้านทิศใต้

ภาพที่ 197 แสดงรายละเอียดส่วนฐานของอาคารวัดหลง ด้านทิศใต้
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ศิลปวัตถุที่พบ
บริเวณใกล้เคียงกับ ที่ตั้งของวัดหลง ที่บ้านนายสอง เพชรศักดิ์ ราษฎรบ้านหัวคู ซึ่งอยู่
ห่างจากคลองไชยาไปทางทิศใต้ราว 30 เมตร ขุดพบโบราณวัตถุสาคัญหลายชิ้น ได้แก่ ประติมากรรม
พระนางตารา 8 กร สาริด ศิลปะแบบปาละ อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 ปัจจุบันจัดแสดงอยู่
ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ภาพที่ 198) และบริเวณดังกล่าวยัง พบชิ้นส่วนคันฉ่องสาริด
สมัยราชวงศ์ซุ่ง ชิ้นส่วนเครื่องประดับหิน และลูกปัดจานวนมาก (ภาพที่ 199)

ภาพที่ 198 ประติมากรรมพระนางตารา 8 กร สาริด ศิลปะแบบปาละ
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ภาพที่ 199 ลูกปัดและชิ้นส่วนเครื่องประดับหิน
นอกจากนี้ยัง พบพระพิมพ์ดินดิบที่มีลักษณะของศิลปะทวารวดีและศิลปะเขมร ทาเป็น
แผ่นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีพระพุทธรูป ประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว (ภาพที่ 200)

ภาพที่ 200 พระพิมพ์ดินดิบ
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เครื่องถ้วย พบเครื่องถ้วยจีนจานวนมากจากเตาหลงฉวน ซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยราชวงศ์ซุ่ง
และหยวน อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 -19 อีกทั้งยังพบภาชนะดินเผาอื่นๆ ได้แก่ เครื่องถ้วยจีน
สมัยราชวงศ์ห มิงและชิง ส่ว นใหญ่เป็นกระปุกลายคราม กระปุกเคลือบเขียว และเครื่องถ้วยสมัย
สุโขทัยด้วย (ภาพที่ 201)

ภาพที่ 201 เซรามิกส์และเครื่องถ้วยดินเผาที่พบบริเวณวัดหลง เมืองไชยา

396
การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง เมืองไชยา
แนวทางการสัน นิษ ฐานรูป แบบสถาปัต ยกรรมวัด แก้ว วัด หลง เมือ งไชยา จัง หวัด
สุราษฎร์ธานีนั้น จะใช้หลักฐานทางสถาปัตยกรรมของวัดแก้ว ซึ่งเหลือทรากอาคารและพบร่องรอย
ทางศิลปกรรมมากกว่าวัดหลงเป็นหลัก อีกทั้งอาคารของวัดหลงซึ่งเหลือเพียงส่วนฐานอาคารนั้น จาก
รายงานการขุดค้นขุดแต่งของกรมศิลปากรระบุว่า พบการซ่อมแปลงที่ส่วนฐานอาคารในสมัยอยุธยา
มีการทาลานประทักษิ ณโดยถมฐานเดิม อีกทั้งยังมีการก่อเติมเสาประดับ ที่ฐ านอาคารด้ว ย ทาให้
ศิลปกรรมดั้งเดิมถูกบิด เบือ นไปมาก มีเ พีย งขนาดห้อ งครรภคฤหประธาน และองค์ประกอบฐาน
เรือนธาตุบางส่วนเท่านั้นที่พอจะใช้อ้างอิงได้ การศึกษานี้จึงจาเป็นต้องยึดหลักฐานทางสถาปัตยกรรม
ของอาคารวัดแก้วเป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ ครั้นเมื่อกาหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดแก้ว
ได้แล้ว จึงใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดหลงในลาดับต่อไป
เนื่องจากข้อมูลด้านจารึกระบุว่าอาคารทั้งสองหลังสร้างขึ้นพร้อมกันจึงสามารถอ้างอิงรูปแบบศิลปะ
กันได้
จากข้อมูลของจารึกกรุง ศรีวิชัย พ.ศ. 1318 และจารึกกะลาสะ พ.ศ.1321 ที่ระบุถึง
กษัตริย์ผู้สร้างวัดแก้วและจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) อยู่ในราชวงศ์ไศเลนทร์ และเป็นผู้นับถือ
ศาสนาพุทธนิ กายมหายานแบบตันตระ ผังอาคารทั้ง 2 แห่ง พบว่า มีลักษณะเป็นผังแบบกากบาท
(cruciform plan) สอดคล้อ งกับ ข้อ มูล ด้า นจารึก ที่ร ะบุว่า สร้า งในยุค สมัย เดีย วกัน แสดงว่า
ประติมากรรมในห้องมุขของอาคารจะต้องมีทั้งพระธยานิพุทธ 4 องค์ ประดิษฐานใน 4 ทิศ รวมทั้งทิศ
เบื้องกลางอีก 1 องค์ มีป ระติม ากรรมพระโพธิสัต ว์ ป ระดิษฐานไว้ใ นห้อ งโถงกลางหรือครรภคฤห
ประธานของอาคาร ทั้งนี้ ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่พบในไทยและสันนิษฐานว่าน่าจะ
เคยประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัดแก้วในสมัยศรีวิชัย ได้แก่ พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ 2 กร องค์ที่
ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เมื่อเปรียบเทียบแบบแผนการก่อสร้างจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) และอาคารวัด
แก้วแล้วจะพบว่ามีแบบแผนเดียวกัน คือ จากฐานอาคารชั้นที่ 1 และฐานของเรือนธาตุ ลักษณะเป็น
ฐานปัทม์ทที่ ้องไม้คาดด้วยบัวลูกแก้ว ส่วนบนของเรือนธาตุเป็นบัวถลาเพื่อรับชั้นหลังคา วัดแก้วนั้นมี
ร่องรอยของส่วนยอดอาคารหรือหลังคาชั้นที่ 1 ที่มีลักษณะการทาซุ้มจระนาแบบกูฑุ ลักษณะกูฑุม้วนเข้า
ปลายยอดแหลมโค้งเข้าหากัน ส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 นี้ แม้เหลือร่องรอยให้ศึกษาได้เพียงเล็กน้อย
กระนั้น ยังเห็น ลัก ษณะการทาชั้น หลังคาแบบย่อมุมไม้สิบสอง ที่ทุกมุม จะมีซุ้มจระนาแบบ กูฑุนี้
ประดับอยู่ทุกด้าน เช่นเดียวกับหลังคาชั้นที่ 1 ของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
แบบแผนและการสร้างที่ว่างทางสถาปัตยกรรมจะใช้ เทคนิควิธีแบบเดียวกันคือ ที่ว่าง
ของห้อ งโถงกลางอาคาร (ครรภคฤหประธาน) ใช้ผ นัง รับ โครงสร้า งหลัง คาแบบก่อ สัน เหลื่อ ม
(Corbelled Arch) สูงขึ้นไปถึงระดับเหนือสันบัวเพดาน จากนั้นก่อวัสดุให้เหลื่อมออกมาเป็นระยะๆ
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เพื่อขึ้นไปจรดเป็นยอดแหลมเข้าหากัน อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงสร้างภายในอาคารของวัดแก้วและ
จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) นอกจากใช้วัสดุต่างกันแล้ว ฝีมือการก่อและความละเอียดปราณีต
นั้นถือว่าจันทิที่ชวาภาคกลางมีฝีมือเหนือกว่าอยู่มาก ลักษณะการก่ออิฐรวมทั้งเทคนิควิธีของวัดแก้วนี้
ไปเหมือนกับการก่ออิฐของปราสาทจาม
จากแบบแผนการก่อสร้างอาคารวัดแก้ว เมืองไชยา พิจารณาตั้งแต่ส่วนฐานขึ้นไปจนถึง
ส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน พบว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับจันทิกะลาสัน
(Candi Kalasan) ที่สาคัญ ภายในห้องมุขด้านทิศใต้ของอาคารวัดแก้ว ลักษณะเพดานเป็นการก่ออิฐ
รูปทรงครึ่งแปดเหลี่ยม ทาให้สันนิษฐานได้ว่า ส่วนยอดของอาคารวัดแก้วชั้นที่ 2 และ 3 น่าจะต้องมี
ลักษณะเป็นเรือนธาตุ ทรงแปดเหลี่ยมด้วย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะและรูปแบบศิลปะที่พบ
ของวัด แก้ ว ทาให้ ส รุ ป ได้ ว่า ชั้น หลั งคาส่ ว นยอดที่ปั จจุ บัน พัง ทลายไปหมดแล้ ว นั้น น่ าจะมี แบบ
แผนการก่อสร้างแบบเดียวกับจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) คือ จากส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 ที่มี
ลักษณะการย่อมุมไม้สิบสองนั้น จะตามด้ วยส่วนยอดอาคารชั้นที่ 2 ที่มีลักษณะเป็น ทรงแปดเหลี่ยม
โดยเป็ น การยืดชุดฐานปัทม์ ที่ท้องไม้ คาดด้ว ยบัว ลู กแก้ว ให้ สู งขึ้น แต่ละด้านมีซุ้มจระนาแบบกูฑุ
ประดับ อยู่ และเรื อนธาตุของส่ ว นยอดอาคารชั้น ที่ 2 นี้ จะล้อ มรอบด้ว ยสถูป เจดีย์ ส่ว นยอด
อาคารชั้นที่ 3 จะมีแบบแผนการก่อสร้างเช่นเดียวกับ ส่วนยอดอาคารชั้นที่ 2 แต่มีลักษณะย่อเล็กลง
เพื่อส่งขึ้นไปรับเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนยอดสูงสุด มี สถูปเจดีย์เล็กรายล้อมอยู่โดยรอบ ส่วนมุข
ทางเข้าด้านหน้าอาคารนั้น จากร่องรอยของเสาที่มีลักษณะย่อมุมและพบร่องรอยการก่อสร้างที่ทา
เรือนธาตุซ้อนกันขึ้นไป 3 ชั้น ทาให้สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นการจาลองเรือนธาตุ 3 ชั้น ลดหลั่นกัน
ขึ้นไป ด้านบนรับสถูปเจดีย์องค์ใหญ่ที่มีสถูปเจดีย์องค์เล็กๆ ประดับอยู่ด้ว ย ลักษณะการจาลองชั้น
หลังคา 3 ชั้น แบบย่อส่วนขึ้นไปนี้ เป็นเอกลักษณ์สาคัญของการก่อสร้างปราสาทจาม
แม้รูปแบบของการจาลององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร มา
ใช้กับส่วนอื่นของอาคารเดีย วกัน เองนี้ พบว่า เป็น เอกลัก ษณ์ อ ย่า งหนึ่ง ของสถาปัตยกรรมศรีวิชัย
ในราชวงศ์ไศเลนทร์ ด้ว ยเช่น กัน แต่มักเป็น การใช้กับ ส่ว นลวดลายของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่า ง
ที่มีลัก ษณะเป็นประติมากรรมติดไปกับผนัง ไม่ได้ยื่นออกมามากเป็นซุ้มทางเข้าที่จาลองชั้นหลังคา
ส่วนบนเหมือนกับที่พบในปราสาทจามและอาคารวัด แก้ว นอกจากนี้ยัง พบองค์ประกอบรวมทั้ง
รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมบางส่วนของอาคารวัดแก้ว ที่พบว่าเป็นศิลปะจาม อาทิ ลักษณะเจดีย์
ที่ ท าแบบเอวคอด อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของศิ ล ปะศรี วิ ชั ย ที่ ไ ชยาเช่ น เดี ย วกั บ ที่ พ บใน
สถาปัตยกรรมพระบรมธาตุไชยาและลักษณะการทาเสาประดับผนังแบบที่พบในศิลปะแบบฮัวลาย
(Hoa Lai) และดงเดือง (Dong Duong) กล่าวคือ เรือนธาตุมีการทาร่องผ่ากลางเสาจรดขึ้นไปถึง
ส่ว นบน แต่ห ากพิจ ารณาในรายละเอียดจะพบว่ามีลั กษณะคล้ ายกับศิล ปะสมัยดงเดือง (Dong
Duong) มากกว่า เนื่องจากวัดแก้วและปราสาทดงเดือง (Dong Duong) เป็นการทาร่องผ่ากลาง
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เสาที่มีลัก ษณะแคบและลึก ที่ฐานอาคารมีการประดับเรือนธาตุ คล้ายปราสาทจาลอง แต่ลักษณะ
ลวดลายกูฑุจะคล้ายกับศิลปะของชวาคือมีปลายม้วนเข้า ที่สาคัญคือ การทาช่องประทีปบริเวณผนัง
ภายในอาคาร คล้ายกับที่พบในปราสาทจาม ทั้งนี้ ในการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้วนั้น
ได้แสดงภาพลายเส้น ตั้งแต่กระบวนการเขียนผั งพื้น สภาพอาคารปัจจุบันไปจนถึงการสันนิษฐาน
รูปแบบสถาปัตยกรรมได้ ดังนี้ (ลายเส้นที่ 77-82 และภาพที่ 202-205)

ลายเส้นที่ 77 ผังพื้นอาคารวัดแก้ว เมืองไชยา
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ลายเส้นที่ 78 รูปด้านอาคารวัดแก้ว เมืองไชยา ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ (สภาพปัจจุบัน)
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ลายเส้นที่ 79 รูปด้านอาคารวัดแก้ว เมืองไชยา ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ (สภาพปัจจุบัน)
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ภาพที่ 202 สรุปสภาพปัจจุบันอาคารวัดแก้ว เมืองไชยา

402

ลายเส้นที่ 80 แสดงการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้ว เมืองไชยา

403

ลายเส้นที่ 81 แสดงรูปตัดอาคารซึ่งได้จากการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้ว เมืองไชยา

404

ลายเส้นที่ 82 ผังหลังคาจากการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้ว เมืองไชยา

405

ภาพที่ 203 ทัศนียภาพ (ภาพ 3 มิติ) การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้ว เมืองไชยา

406

ภาพที่ 204 เปรียบเทียบภาพถ่ายปัจจุบันกับภาพที่ได้จากการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัด
แก้ว เมืองไชยา

ภาพที่ 205 เปรียบเทีย บภาพลายเส้นแสดงสภาพปัจจุบันกับภาพที่ได้จากการสันนิษฐานรูปแบบ
สถาปัตยกรรมวัดแก้ว เมืองไชยา
ในส่วนของการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัต ยกรรมวัดหลง เมือ งไชยานั้น เมื่อพิจารณา
สภาพอาคารปัจจุบันที่เหลือเพียงทรากฐานอาคาร ซ้ายังพบร่องรอยการบูรณะต่อเติมในสมัยอยุธยา
จนส่งผลต่อรูปแบบดั้งเดิมของสถาปัตยกรรม จะเห็นได้ว่า หลัก ฐานด้านสถาปัตยกรรมขาดความ
สมบู ร ณ์ไ ปมาก แต่ด้ ว ยลั ก ษณะผั งที่ เป็ นแบบกากบาท (cruciform plan) แสดงให้ เ ห็ น ถึง ความ
สอดคล้องกันกับอาคารวัดแก้ว คือสร้างในสมัยศรีวิชัยด้ว ยคติพุทธมหายานตันตระแบบเดียวกัน เมื่อ

407
วิเคราะห์ที่ตั้งของวัดหลงซึ่งอยู่ในตาแหน่งตรงกลางของศาสนสถานทั้งสาม จึงสันนิษฐานว่ าน่าจะเป็น
ที่ประดิษฐานพระผู้ผจญพญามารที่กล่าวถึงในจารึก แนวทางการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัด
หลงจะใช้ข้อมูลในการศึกษาโดยอ้างอิงกับวัดแก้ว กล่าวคือ มีแบบแผนการก่อสร้างแบบจันทิกะลาสัน
(Candi Kalasan) ของชวาภาคกลางและมีรายละเอียดรวมทั้งองค์ประกอบรองทางสถาปัตยกรรมเป็น
แบบศิลปะจาม
จากการสารวจรังวัด พบว่าลักษณะอาคารวัด หลงไม่มีซุ้ม มุข ด้า นหน้า ยื่น ออกมามาก
เหมือนอย่างอาคารวัดแก้ว ดังนั้น จึงใช้ลักษณะการทาซุ้มด้านหน้าที่เป็นการย่อเรือนขึ้นไป 3 ชั้นใน
ระยะที่เท่ากับส่วนฐานด้านหน้าที่ยื่นออกมาของอาคารวัดหลง ซึ่งเป็นระยะที่ได้จากการสารวจรังวัด
ในสถานที่จริง
ส่วนลักษณะหลังคาทั้งหมดใช้แบบแผนเดียวกันกับอาคารวัดแก้ว คือส่วนยอดอาคารชั้น
ที่ 1 เป็นการย่อมุมไม้สิบสอง เรือนธาตุประดับซุ้มจระนากูฑุทั้ง 4 ด้าน ส่วนยอดอาคารชั้นที่ 2 เป็น
เรือนธาตุ 8 เหลี่ยม มีซุ้มจระนากูฑุประดับอยู่ทุกด้าน มีสถูปเจดีย์ประดับอยู่โดยรอบ และส่วนยอด
อาคารชั้นที่ 3 มีลักษณะเช่นเดีย วกั บส่ ว นยอดอาคารชั้นที่ 2 คือ เป็นเรือนธาตุ แปดเหลี่ ยม มีซุ้ม
จระนากูฑุประดับอยู่ทุกด้าน มีสถูปเจดีย์ประดับอยู่โดยรอบ แต่องค์ประกอบทั้งหมดของส่วนหลังคา
ชั้นที่ 3 นี้จะย่อส่วนลงจากส่วนยอดหลังคาชั้นที่ 2 เพื่อส่งขึ้นไปรับยอดสถูปเจดีย์องค์ใหญ่ ที่จะมีสถูป
เจดีย์องค์เล็กอยู่รายรอบเช่นกัน ทั้งนี้ ขนาดและความสูงของเรือนธาตุตลอดจนชั้นหลังคาจะปรับให้
สอดคล้องกับฐานอาคารเดิมของวัดหลงที่ยึดถือตามข้อมูลจริงที่ได้จากการสารวจรังวัด และในการ
สันนิษฐานรูป แบบสถาปัตยกรรมได้นาองค์ประกอบบางส่วนที่คาดว่าน่าจะถูกต่อ เติมในสมัยหลั ง
ออกไป อาทิ เสาประดับ ที่ก่อ ยื่น ออกมาบริเ วณส่ว นฐาน นอกจากนี้ไ ด้ทาการเพิ่มองค์ประกอบที่
อ้างอิงกับอาคารวัดแก้วแล้วเชื่อว่าน่าจะมีอยู่ในสมัยนั้น อาทิ ชุดบัวหงายของฐานปัทม์ (จากการ
สารวจพบเพียงบัวคว่าของฐานปัทม์เท่านั้น ซึ่งเมื่ออ้างอิงกับรูปแบบของอาคารวัดแก้วและจันทิกะลาสัน
(Candi Kalasan) แล้ว ฐานของวัดหลงในสมัยศรีวิชัยไม่น่าจะมีรูปแบบดังกล่าว) สาหรับสถูปเจดีย์
องค์ใหญ่ที่ประดับอยู่บนยอดบนสุด รวมทั้งสถูป เจดีย์องค์เล็กทั้งที่รายล้อมสถูปเจดีย์องค์ใหญ่และ
ที่ตั้งอยูบนส่วนยอดอาคารแต่ละชั้น นั้น จะต้องมีลักษณะเอวคอดซึ่งเป็นเอกลักษณ์สาคัญของศิ ลปะ
ศรีวิชัยที่ไชยา และจะสอดคล้องเป็นแบบแผนเดียวกับการสัน นิษ ฐานรูป แบบสถาปัต ยกรรมวัดแก้ว
เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วย ทั้งนี้ ได้แสดงภาพลายเส้นตั้งแต่กระบวนการเขียนผังพื้น สภาพ
อาคารปัจจุบันไปจนถึงการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดหลง เมืองไชยาได้ ดังนี้ (ภาพลายเส้น
ที่ 83-87 และภาพที่ 206-209)

408

ลายเส้นที่ 83 ผังพื้นอาคารวัดหลง เมืองไชยา

409

ลายเส้นที่ 84 สภาพปัจจุบัน สถาปัตยกรรมวัดหลง เมืองไชยา

410

ภาพที่ 206 สรุปสภาพปัจจุบันอาคารวัดหลง เมืองไชยา

411

ลายเส้นที่ 85 การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดหลง เมืองไชยา

412

ลายเส้นที่ 86 แสดงรูปตัดอาคารซึ่งได้จากการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดหลง เมืองไชยา

413

ลายเส้นที่ 87 ผังหลังคาจากการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดหลง เมืองไชยา

414

ภาพที่ 207 แสดงทัศนียภาพ (ภาพ 3 มิติ) การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดหลง เมืองไชยา

415

ภาพที่ 208 เปรียบเทียบภาพถ่ายปัจจุบันกับภาพที่ได้จากการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัด
หลง เมืองไชยา

ภาพที่ 209 เปรีย บเทีย บภาพลายเส้นแสดงสภาพปัจจุบันกับภาพที่ได้จากการสันนิษฐานรูปแบบ
สถาปัตยกรรมวัดหลง เมืองไชยา

416
วิเคราะห์เปรียบเทียบพระบรมธาตุไชยากับกลุ่มอาคารวัดเวียง วัดแก้วและวัดหลง เมืองไชยา
พระบรมธาตุไชยา และกลุ่มอาคารวัดเวียง วัดหลง วัดแก้ว ต่างก็ตั้งอยู่บนสันทรายไชยา
ในลักษณะทีม่ ีคลองไชยาไหลผ่านวัดหลงและพระบรมธาตุไชยา (แผนที่ที่ 29)

แผนที่ที่ 29 ตาแหน่งที่ตั้งของพระบรมธาตุไชยา และกลุ่มอาคารวัดเวียง วัดแก้ว วัดหลง ที่ตั้งอยู่บน
สันทรายไชยา มีคลองไชยาไหลผ่าน
ที่มา: จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อาเภอไชยา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา, “ตาแหน่งที่ตั้งของพระบรม
ธาตุไชยา และกลุ่มอาคารวัดเวียง วัดแก้ว วัดหลง ที่ตั้งอยู่บนสันทรายไชยา มีคลองไชยาไหลผ่าน,” 2
กุมภาพันธ์ 2558.
ลักษณะของ “สันทรายไชยา” นั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ
3 - 4 เมตร มีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร มีความกว้างประมาณ 500 เมตร
พื้นที่ดังกล่าวจะอยู่สูงกว่าพื้นที่ราบลุ่มโดยรอบประมาณ 1.5 -2 เมตร “สันทราย” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการกระทาของคลื่นและลมที่ทาให้ชายฝั่งทะเลมีพื้นที่งอกออกไปเรื่อยๆ
โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของคาบสมุทรภาคใต้ที่พบว่า มีสันทรายเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก
สันทรายไชยามีแนวสันทรายตอนเหนือจรดบ้านเวียง ตอนใต้จรดเขตบ้านแก้ว เกือบถึงเขตเขาน้าร้อน
มีคลองไชยาไหลผ่านกลางสันทรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลประมาณ
5 กิโลเมตร ส่วนของตัวเมืองปรากฏแนวคูเมือง กาแพงเมืองอยู่ตอนเหนือสุดของแนวสันทราย จาก
ข้อมูลของกรมศิลปากรพบว่า กาแพงเมืองดังกล่าวมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีทั้งแนวกาแพงดิน
และแนวกาแพงอิฐ แต่ส่วนใหญ่พังทลายเกือบทั้งหมดแล้ว เนื่องมาจากปัจจัยด้านธรรมชาติ รวมทั้ง
ฝีมือมนุ ษย์ อย่ างไรก็ตาม ลั กษณะร่องรอยที่พบทาให้ สั นนิษฐานได้ว่า คูเมืองน่าจะอาศัยร่องน้า
ธรรมชาติริมสันทรายเป็นเขต จากการขุดค้นพบเศษเครื่องปั้นดินเผาทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ
ปะปนหลายสมัย มีตั้งแต่เครื่องถ้ว ยจีน สมัย ราชวงศ์ซ้อ งซึ่ง อยู่ร่ว มสมัย กัน กับ วัฒ นธรรมศรี วิชัย

417
นอกจากนี้ยังพบเครื่องเคลือบสุโขทัย สืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยา ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
พื้นที่เมืองไชยาไม่ว่าจะอยู่ในยุคใด สมัยใด หรืออยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของอาณาจักรใดก็ยังคงเป็นพื้นที่
ที่มีบทบาทสาคัญด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าเครื่องถ้วยเซรามิกส์ตลอดมา
การก่อสร้างศาสนสถานบนสันทรายไชยาซึ่งมีพื้นที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆโดยรอบ แสดงถึง
ความสาคัญของการเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนในสมัยนั้น แต่การที่พระบรมธาตุไชยามิได้อยู่ใน
แนวแกนเดียวกับกลุ่มอาคารวัดเวียง วัดแก้ว และวัดหลง จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาคารดังกล่าวไม่ได้
สร้างขึ้นพร้อมกันหรือในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน แม้อาคารทั้งหมดจะหันด้านหน้าของอาคารไปทาง
ทิศตะวันออกเหมือนกัน แต่เมื่อพิจารณาลาดับการเข้าถึงจะเห็น ว่าวัดเวียง วัดแก้ว วัดหลง ตั้งอยู่
ทางด้านทิศตะวันออกของพระบรมธาตุไชยา จึงมีลาดับการเข้าถึงจากริมทะเลหรืออ่าวบ้านดอนก่อน
พระบรมธาตุไชยา ทาให้เสมือนกับว่าพระบรมธาตุไชยาหันหน้าอาคารไปหากลุ่มอาคารวัดเวียง วัด
แก้ว วัดหลง และเมื่อพิจารณาแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก พบว่าวัดพระบรมธาตุไชยาจะตั้งอยู่ตรง
กับอาคารวัดหลงซึ่งเป็นเสมือนอาคารประธาน เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมพระผู้ผจญ
พญามารตามจารึก (แผนที่ที่ 30)

แผนที่ที่ 30 แสดงลาดับการเข้าถึงจากอ่าวบ้านดอนของพระบรมธาตุไชยา และกลุ่มอาคารวัดเวียง
วัดแก้ว วัดหลง
ที่มา: วาดและปรับปรุงลายเส้นจาก เขมชาติ เทพไชย, “การสารวจขุดค้นวัดแก้ว อาเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี,” ศิลปากร 24, 3 (กรกฎาคม 2523): 23.

418
เมื่อพิจารณาลักษณะดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มสถาปัตยกรรมวัดเวียง วัดแก้ว
และวัดหลงนั้น น่าจะสร้างขึ้นทีหลังพระบรมธาตุไชยา และอาจเป็นความจงใจของกษัตริย์ผู้สร้ าง
ที่ต้องการให้ กลุ่ มอาคารดังกล่าวมีความโดดเด่นกว่าและเข้าถึงได้ก่อนเมื่อเดินทางจากริมทะเลหรือ
อ่าวบ้านดอน อีกทั้งเป็นการลดบทบาทความสาคัญของพระบรมธาตุไชยาให้อยู่ในลาดับรองลงไป ซึง่
ลาดับการเข้าถึงน่าจะเป็นการเดินทางจากท่าเรือแหลมโพธิ์ เนื่องจากพบว่ามีลาน้าสายใหญ่ผ่านสัน
ทรายอีก 2 แห่งและเข้าสู่วัดเวียง โดยข้อมูลของกรมศิล ปากรระบุว่า บริเวณที่ตั้ง ของวัดเวียงนี้
น่าจะเป็น ศูนย์กลางเมืองหรือวังที่ประทับของกษัตริย์ศรีวิชัยหรือที่ในจารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318
ระบุพระนามว่า “ศรวิชยาทรราชา” โดยมีวัดเวียงเป็นวัดประจาเมือง
เมื่อ ทาการศึก ษาโดยผนวกข้อ มูล ดั งกล่ า วเข้ ากั บ “ข้อ เสนอใหม่ ทางวิ ช าการ” ของ
การศึกษานี้ โดยระบุถึงเมืองไชยาว่า น่าจะเคยอยู่ใต้อานาจทางการเมืองของอาณาจักรจามปามาก่อน
รวมทั้งเสนอว่า พระบรมธาตุไชยาน่าจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12-13 ด้วยรูปแบบศิลปะ
จาม ก่อนการสร้างกลุ่มอาคารวัดเวียง วัดแก้ว และวัดหลง (ซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14) เมื่อ
พิจารณาขนาดและที่ตั้งของพระบรมธาตุไชยาในปัจจุบัน ประกอบกับการเปรียบเทียบขนาดและที่ตั้ง
ของกลุ่มอาคารวัดเวียง วัดแก้ว และวัดหลง จึงมีความเป็นไปได้ว่า เดิมพระบรมธาตุไชยาในสมัยที่ อยู่
ร่วมกับวัฒนธรรมของอาณาจักรจามปา คงมิได้เป็นเมืองที่มีบทบาททางการเมืองมากนัก แต่คงมี
ความสาคัญด้านเศรษฐกิจ ศูนย์อานาจที่สร้างขึ้น อาจเป็นเชื้อพระวงศ์ลาดับรองๆมาปกครองหรือให้
คนพื้นเมืองปกครอง โดยมีจุดประสงค์ที่จะใช้ เมืองไชยาเป็นเมืองท่าสาคัญในการค้าทางทะเลและใช้
เป็นเส้นทางบกข้ามคาบสมุทร ทั้งนี้ ในการศึกษาและวิเคราะห์ ได้พิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศเป็น
สาคัญด้ว ย เมื่อศรี วิชัยที่ช วามีบ ทบาทขึ้นมา จนสามารถมีอานาจเหนือจามปาที่ไชยา ซึ่งอานาจ
ดังกล่ าวนี้ อาจได้มาด้วยการรบทางทะเล (ตามจารึก ปราสาทโปนคร) หรือ อาจได้ม าโดยการ
เจรจาต่อรอง เนื่องจากในขณะทีอ่ าณาจักรศรีวิชัยมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้น พบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดี
กับอาณาจักรจามปา เห็นได้จากมีเชื้อพระวงศ์จากอาณาจักรจามปาเข้ามาพานักที่ชวา อีกทั้งยังยังมี
การส่ ง พระสงฆ์ จ ากจามปาเข้ า มาศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนามหายานในชวาด้ ว ย ถื อ เป็ น การ สร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาณาจักรผ่านรูปแบบการนับถือศาสนา
เมื่อเมืองไชยาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยในพุทธศตวรรษที่ 14 ต่อมาคงได้มีการ
ย้ายศูนย์อานาจจากพระบรมธาตุไชยามาอยู่ที่วัดเวียง โดยมีกษัตริย์ศรีวิชัยที่เมืองไชยาเป็นผู้ปกครอง
(โดยที่ผู้ปกครองอาจเป็นเครือญาติจากกษัตริย์ของศรีวิชัยที่ชวาหรือเป็นกษัตริย์จากเมืองไชยาเอง
รวมทั้งมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นกษัตริย์จากอาณาจักรใกล้เคียงที่มีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานกับ
กษัตริย์จากชวามาปกครองก็เป็นได้ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว พื้นที่ทางภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะ
บริ เ วณปั ต ตานี - ยะลา หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “ลั ง กาสุ ก ะ” นั้ น ต่ า งก็ เ ป็ น อาณาจั ก รที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ละมี
ความสาคัญเช่นกัน)

419
เมื่อมีการย้ายศูนย์อานาจจากที่ตั้งของพระบรมธาตุไชยามาอยู่ที่วัดเวียง คงได้มีการสร้าง
อาคารที่มีลั กษณะทางสถาปั ตยกรรมเช่นเดียวกับจันทิของชวาภาคกลางซึ่งเป็นศิล ปะศรีวิชัย ใน
ราชวงศ์ไศเลนทร์ จึ ง ปรากฏเป็ น กลุ่ มอาคาร 3 หลั ง ได้แก่ วัดเวียง วัดหลงและวัดแก้ว ให้ อยู่ใน
แนวแกนเดียวกัน ประกอบกับอาคารแต่ละหลังที่สร้างขึ้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นถึง 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับพระบรมธาตุไชยา (พิจารณาจากขนาดฐานอาคาร) แสดงถึงอานาจของผู้ปกครองที่น่าจะมีบทบาท
และความสาคัญมากขึ้น ที่สาคัญได้ทาการปรับแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุไชยา
โดยใช้รูปแบบศิลปะศรีวิชัยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เข้ามาใหม่โดยการประดับสถูปเจดีย์แบบเอวคอดที่ชั้น
หลังคาทุกชั้น รวมทั้งบนยอดสูงสุดของอาคาร พระบรมธาตุไชยาจึงเป็นเสมือนตัวแทนของอานาจเก่า
ที่อยู่ใต้อานาจใหม่ ผ่านการใช้ อ งค์ป ระกอบทางสถาปัต ยกรรมที่เ ป็น เอกลักษณ์ สาคัญ ของศิล ปะ
ศรีวิชัย ลักษณะดังกล่าว ถือเป็นการเลือกใช้ องค์ประกอบทางศิลปะที่ชาญฉลาดโดยไม่ต้องทาลาย
สถาปัตยกรรมเดิม อีกทั้งยังสร้างความกลมกลืนให้กับอาคารทั้ง 4 หลังได้เป็นอย่างดี
เมื่อมองในภาพรวม จะเห็นว่าอาคารดังกล่าว แม้จะสร้างกันคนละยุคสมัย แต่ อาคาร
ทั้งหมดต่างมีรูปแบบศิลปะศรีวิชัยที่แฝงความเป็น ศิลปะจามแบบท้องถิ่นไชยาเหมือนกัน โดยเฉพาะ
ความโดดเด่นของสถูป เจดีย์ แ บบเอวคอด อย่า งไรก็ต าม เมื่อ มองอย่า งวิเ คราะห์ถึง แบบแผนการ
ก่ อ สร้ า งจะเห็ น ว่ า พระบรมธาตุ ไ ชยามี ค วามแตกต่ า งจากกลุ่ ม อาคารที่ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ โ ดยสิ้ น เชิ ง
เนื่องจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดแก้วและวัดหลง มีแบบแผนทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้อง
กับจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ของชวาภาคกลางอย่างเห็นได้ชัด ทั้งผังพื้น ที่มีลักษณะเป็นผัง
แบบกากบาท (cruciform plan) และทางเข้าด้านทิศตะวันออกที่นาเข้าสู่ครรภคฤหประธาน อีกทั้ง
ยังมีห้องมุขทั้ง 4 ด้าน ที่น่าจะประดิษฐานรูปเคารพพระธยานิพุทธในทิศต่างๆ ตามคติของศาสนา
พุทธนิกายมหายานตันตระอันเป็นศาสนาประจาราชวงศ์ไศเลนทร์ ในส่วนของฐานอาคารและเรือน
ธาตุมีลักษณะย่อมุมสอดคล้องไปกับผังอาคารที่เป็นผังแบบกากบาท (cruciform plan) ที่สาคัญคือ
ลักษณะการทาหลังคาส่วนยอด แม้ว่าสัดส่วน รูปทรงอาคาร และฝีมือเชิงช่างของอาคารวัดแก้วจะไป
เหมือนกับรูปแบบศิลปะของปราสาทจามและพระบรมธาตุไชยา แต่ผู้วิจัยเชื่อว่า สิ่ง ที่จ ะสามารถ
สะท้อนไปถึงศิลปะของผู้สร้างได้ดีที่สุดคือ “แบบแผนทางสถาปัตยกรรม” ทั้งนี้พบว่า แบบแผนการ
ก่อสร้างส่วนยอดอาคารหรือชั้นหลังคาที่มีลักษณะเป็นเรือนธาตุซ้อนกัน 3 ชั้น อันเรียกได้ว่าเป็น
เอกลักษณ์ที่สาคัญของสถาปัตยกรรมจามนั้น ไปปรากฏเพียงซุ้มด้านหน้า ในขณะที่แบบแผนการทา
หลังคาส่วนยอดของวัดแก้ว ซึ่งถือเป็นส่วนที่สาคัญสูงสุดของการก่อสร้างสถาปัตยกรรม ถูกก่อรูปผ่าน
การใช้ศิลปะชวาอย่างจงใจ เห็นได้จากลักษณะการก่อสร้างส่วนยอดอาคารชั้นแรกที่เป็นการย่อมุมไม้
สิบสอง มีซุ้มจระนาแบบกูฑุประดับที่ผนังโดยรอบ ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นฐานแปดเหลี่ยมรายล้อมด้วย
สถูปเจดีย์ บนยอดสูงสุดของอาคาร รองรับสถูปเจดีย์องค์ใหญ่และมีสถูปเจดีย์องค์เล็กอยู่รายรอบ
ในขณะที่พระบรมธาตุไชยานั้น พบว่าแบบแผนทั้งหมดเป็นศิลปะจาม ผังพื้นและเรือนธาตุอาคารแม้
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จะมีการย่อมุมและยกเก็จแต่มิใช่การทาห้องมุขที่ผนังทั้ง 4 ด้านแบบที่พบในจันทิกะลาสัน (Candi
Kalasan) และอาคารวัดแก้วแต่อย่างใด ที่สาคัญคือ ลักษณะการทาส่วนยอดอาคารซ้อนกัน 3 ชั้น อัน
เป็นเอกลักษณ์ทสี่ าคัญของการสร้างปราสาทจามได้ปรากฏเหนือเรือนธาตุอาคารอย่างเด่นชั ด มีเพียง
สถูปเจดีย์ที่ถือเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมประจายุคสมัยของราชวงศ์ไศเลนทร์เท่านั้นที่เป็น
ศิลปะแบบชวา-ศรีวิชัย (ภาพที่ 210-211) แสดงถึงความพยายามที่จะปรับ แปลงสถาปัตยกรรมให้
สอดคล้องไปกับอานาจทางการเมืองของผู้ปกครองโดยใช้ศาสนาและรูปแบบทางศิลปะเป็นเครื่องมือ
นอกจากนี้ แบบสถาปัตยกรรมที่ได้จากการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้ว เมืองไชยา ยัง
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับรูปแบบเจดีย์สาคัญๆในภาคเหนือและภาคกลางบางแห่ง โดยเฉพาะ
การทาเจดีย์ฐานแปดเหลี่ย ม ในขณะที่รูป แบบของพระบรมธาตุไชยา กลับ ไม่เ ห็น ความเชื่อมโยง
ดังกล่าว ทั้งนี้ การที่นักวิชาการส่วนใหญ่ ทั้งไทยและต่างประเทศ ต่างก็ สรุปตรงกันว่าพระบรมธาตุ
ไชยาน่าจะถูกสร้างขึ้นครั้งแรกร่วมยุคร่วมสมัย กันกับกลุ่มอาคารวัดเวียง วัดแก้วและวัดหลงในพุทธ
ศตวรรษที่ 14-15 อันเป็นสมัยที่เมืองไชยาอยู่ร่วมกันกับวัฒนธรรมศรีวิชัยนั้น น่าจะเป็นเพราะการให้
ความสาคัญกับ “องค์ป ระกอบทางสถาปัต ยกรรม” อย่างสถูป เจดีย์มากกว่าการให้ความสาคัญ
กับ “แบบแผนการก่อสร้าง” ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของการออกแบบสถาปัตยกรรม อันได้แก่ คติและ
การวางผังอาคาร จึงทาให้มีการสรุปรูปแบบและยุค สมัย ของพระบรมธาตุไชยาจากองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรม ได้แก่สถูปเจดีย์ที่ประดับอยู่บนชั้นหลังคาว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นพร้อมตัวอาคาร
อีกทั้งยังขาดการศึกษาเปรียบเทียบอย่างรอบด้านกับศิลปะของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น
อาณาจักรที่อยู่ร่วมยุคร่วมสมัย และมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน ซึ่งน่าจะต้องมีบทบาทและความสัมพันธ์
ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด
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ภาพที่ 210 เปรียบเทียบลักษณะทางสถาปัตยกรรมของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) และวัดแก้ว
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ภาพที่ 211 เปรียบเทียบลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุไชยา วัดแก้วและวัดหลง

บทที่ 9
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
“Restoration consists of the methodological moment of the recognition
of the work of art, in its physical consistency and in its twofold
aesthetic and historical polarity, in view of its transmission to the future”
Cesare Brandi2
“การศึกษาเปรีย บเทีย บสถาปัต ยกรรมวัด แก้ว และวัด หลง จัง หวัด สุร าษฎร์ธ านี กับ
สถาปัตยกรรมจันทิ ชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย ” เป็นการศึกษาที่ใช้กรอบการศึกษาทางสังคม
แนววิพากษ์หรือวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study) โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural
Economics) มาเป็นเครื่องมือในการ “อ่าน” สถาปัตยกรรมเพื่อสะท้อนไปยังประวัติศาสตร์ทางสังคม
การเมือ งและที่ส้า คัญ คือ ประวัติศ าสตร์เ ศรษฐกิจ ของน่า นน้้า เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบว่า
ผู้ปกครองของแต่ละรัฐต่างพยายามสร้างอิทธิพลเหนือพื้นที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นฐานสร้าง
ความมั่งคั่งและมั่นคงให้ อาณาจักรของตน เมื่อครอบครองพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ได้แสดงอ้านาจผ่าน
“สถาปัตยกรรม” เนื่องจากสามารถสะท้อนความเชื่อทางศาสนา และรูปแบบศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์
ของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม
จากการใช้กรอบการศึกษาดังกล่าว พบว่ารูปแบบศิลปกรรมที่พบในเมืองไชยา ไม่ว่าจะ
เป็นแบบแผนการก่อสร้าง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งฝีมือเชิงช่างสามารถที่จะสะท้อนไป
ถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่เมืองไชยามีต่อรั ฐอื่นๆได้ รวมทั้งเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสถาปัตยกรรม
ศรีวิชัยในเมืองไชยา อันได้แก่ พระบรมธาตุไชยา และกลุ่มอาคารวัดเวียง วัดแก้ว และวัดหลง จังหวัด
สุ ร าษฎร์ธ านี กับ ปราสาทจามในอาณาจัก รจามปา (ปัจ จุบัน อยู่ใ นประเทศเวีย ดนาม) และ
สถาปัตยกรรมจันทิ ในชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย ได้น้ามาสู่การน้าเสนอ “ข้อเสนอใหม่ทาง
วิช าการ” ในประเด็น เรื่ องความสั มพันธ์ระหว่า งกัน รวมทั้ง ข้อเสนอเรื่องการก้ าหนดอายุโ ดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม จากข้อเสนอเดิมที่เชื่อว่า พระบรมธาตุไชยาถูกสร้าง
ขึ้นครั้งแรกในสมัยศรีวิชัย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-15 พร้อมกับการสร้างวัดเวียง วัดแก้วและวัด
หลง บนพื้น ที่เมืองไชยานั้ น เมื่อใช้ กรอบการศึกษาของทฤษฎีเศรษศาสตร์วัฒ นธรรม (Cultural
2

Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation (London:
Butterworth-Heinemann, 1999), 233.
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Economics) ได้น้ า มาสู่ ข้อ เสนอใหม่ ที่ว่า “พระบรมธาตุไชยา” น่ าจะถูก สร้า งขึ้ น ครั้ งแรกตั้ งแต่
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 ด้วยรูปแบบศิลปะจามแห่งอาณาจักรจามปา และสันนิษฐานว่าต่อมา
ได้ถูกปรับแปลงใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 ภายใต้ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมศรีวิชัย โดยการ
เพิ่มองค์ป ระกอบที่เป็ นสถูป เจดีย์ บนชั้นหลั งคาทุกชั้นรวมทั้งบนยอดสู งสุ ดของอาคาร เหตุการณ์
ดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมวัด เวีย ง วัด หลงและวัด แก้ว บนพื้น ที่
เมืองไชยา นอกจากนี้ยัง พบว่า “ก่อนที่ไชยาจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมศรีวิชัยในพุทธ
ศตวรรษที่ 14 นั้น พื้นที่แห่งนี้น่าจะเคยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรจามปามาก่อน ซึ่ง
เป็นผลมาจากการอยู่ใต้อ้านาจทางการเมือง โดยมีหลักฐานคือพระบรมธาตุไชยาก่อนที่จะถูกซ่อม
แปลงในสมัยที่ร่วมกับวัฒนธรรมศรีวิชัยเป็นประจักษ์พยานส้าคัญ”
ในกระบวนการศึกษานั้น เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาประวัติศาสตร์
ศรีวิชัยในเมืองไชยาที่ผ่านมา ซึง่ สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าในยุคแรก งานเขียนที่พิมพ์ออกมาเผยแพร่สู่
สาธารณชน รวมทั้งเนื้อหาในวงสนทนาและเสวนาของนักวิชาการ มักมีการหยิบยกประเด็นหนึ่งมาพูด
ถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เสมอ นั่นคือ การระบุว่าเมืองไชยาน่าจะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรศรี
วิชัย รวมถึงการวิเคราะห์ว่าสถาปัตยกรรมวัดเวียง วัดแก้ว และวัดหลงเมืองไชยา ถูกสร้างขึ้นก่อน
รวมทั้งเป็นต้นแบบของการสร้างจันทิในชวาภาคกลาง นอกจากการใช้หลักฐานด้านศิลปะแล้ว ยังมีการ
พยายามอ้างอิงหลักฐานอื่นๆโดยเฉพาะ “จารึกกรุงศรีวิชัย พ.ศ. 1318” มายืนยันข้อเสนอดังกล่าว
ท้ า ให้ ก ารศึ ก ษาประวัต ิศ าสตร์ศ รีว ิช ัย ของเมือ งไชยา ในประเด็น อื ่น ๆดูจ ะลดบทบาทและ
ความส้าคัญลงไป ต่อมาในยุคหลังสืบมาจนถึงยุคปัจจุบันของการศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัย ประเด็น
ดังกล่าวดูจะผ่อนคลายมากขึ้น เมื่อมีการตั้งข้อเสนอว่า “ศรีวิชัย” อาจมีการปกครองแบบสมาพันธรัฐ
ที่มีเมืองส้า คัญ หลายเมือ ง ไม่ไ ด้มีศูน ย์ก ลางอ้า นาจแห่ง เดีย ว หรือ การระบุว่า ศรีวิชัย อาจมีก าร
เคลื่อนย้ายศูนย์อ้านาจหรือเมืองส้าคัญทางการค้าไปตามอ้านาจของผู้ปกครองและความส้าคัญของ
สินค้าโดยเฉพาะ “เซรามิกส์” ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในสมัยนั้น
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยมิได้มุ่งที่จะตอบค้าถามดังกล่าวโดยตรง โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
ที่ตั้งเมืองหลวงและลักษณะการปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย ทั้งนี้ มิใช่ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์
เพื่อมุ่งหาค้าตอบในประเด็นดังกล่าว ไม่มีความส้าคัญ ล้าสมัยหรือสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วแต่อย่างใด ซ้้า
ยั งคงมี ป ระเด็น ใหม่ๆจากนั กวิ ช าการทั้งชาวไทยและชาวต่า งประเทศออกมาให้ เกิด การถกเถีย ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ วิเ คราะห์เ พื่อ หาค้า ตอบจากหลากหลายแง่มุม อัน จะน้า ไปสู่ก ารคลี่ค ลาย
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการน้าเสนอคือ
ประวัติศาสตร์ศรีวิชัยของเมืองไชยา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็น “รอยต่อ” ของการผลัดเปลี่ยน
อ้านาจทางการเมืองหรือก่อนทีว่ ัฒนธรรมศรีวิชัยจะเข้ามามีบทบาทเหนือดินแดนส้าคัญดังกล่าว โดยใช้
มิติการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมควบคู่ไปกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural Economics)
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อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวการศึกษาที่เรียกว่า “วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study)” ถือเป็นการศึกษา
สังคมแนววิพากษ์ที่ผู้ศึกษาต้องหันกลับไปมองความเป็นไปของสังคมในมุมมองใหม่ ด้วยกรอบทฤษฎี
ทางสัง คมวิท ยาและมานุษ ยวิท ยาเพื่อ การรื้อ ถอนหรือท้าลายโครงสร้างเดิม ทฤษฎีดังกล่าวได้รับ
ความสนใจและถูกน้ามาใช้ กันอย่างแพร่หลาย จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เชื่อว่า วัฒนธรรมหรือ
จารีตประเพณีในสังคม มีนัยบางประการที่แฝงตัวอยู่ภายใต้กิจกรรมต่างๆซึ่งดูผิวเผินเหมือนไม่มีนัย
ใดๆทั้ ง ทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ แต่ เ มื่ อ ท้ า การศึ ก ษาในเชิ ง ลึ ก และวิ เ คราะห์ แ ล้ ว กลั บ พบว่ า
วัฒ นธรรมดังกล่ าวมีโ ครงสร้ างลึกที่ซุกซ่อนแอบแฝงอยู่จนเรียกได้ว่าเป็นไวยากรณ์ห รือรหั ส ทาง
วัฒนธรรม ประกอบกับ การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัย ซึ่งถือเป็นรัฐการค้าที่มีความโดดเด่นด้าน
เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับ การสร้ างสรรค์ศิล ปวัฒ นธรรม ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วัฒ นธรรม (Cultural
Economics) จึ ง มีความท้าทายและน่าสนใจอย่า งยิ่ง ที่จ ะน้า มาใช้เ พื่อ วิเ คราะห์ถึง ความสัมพันธ์
ระหว่ า งวั ฒ นธรรมและระบบเศรษฐกิ จ ในการศึ ก ษานี้ ไ ด้ พ ยายามที่ จ ะศึ ก ษาถึงความสัมพัน ธ์
หรือผลกระทบที่มีต่อกัน ระหว่างปัจจัย ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทั้งในลักษณะที่วัฒนธรรมเป็น
ตัวก้าหนดเศรษฐกิจและเศรษฐกิจเป็นตัวก้าหนดวัฒนธรรม โดยพบว่าวัฒนธรรมที่เข้ามาพร้อมกับการ
ประยุ กต์ใช้ศาสนา ถือเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ หรือภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่พยายามปรับรูปแบบหรือ
เงื่อนไขของการนับถือศาสนาให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ความเชื่อ
พิธีกรรมและการบูชารูปเคารพที่มีความหมายในการให้ความคุ้ มครอง สร้างความปลอดภัยรวมทั้งให้
โชคลาภและความมั่งคั่งในการค้าขายทางทะเล ล้วนเข้ามาภายหลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ ของผู้ค นในท้อ งถิ่น ทั้ง สิ้น ส้า หรับ “สถาปัต ยกรรม” นั้นนอกจากแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างรากฐานทางเศรษฐกิจและอ้านาจทางการเมืองของผู้ปกครองแล้ว ยังแสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการขยายอาณาเขตและสร้างอิทธิพลเหนือพื้นที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจในดินแดน
อื่นอีกด้วย โดยพบว่าเมื่อผู้ปกครองสามารถยึดครองพื้นที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจในดินแดนใหม่ได้แล้ว ก็มัก
แสดงสัญลักษณ์ทางอ้านาจผ่านการปรับแปลง “สถาปัตยกรรม” ที่มีอยู่เดิม โดยเพิ่มและหรือลด
องค์ป ระกอบที่ ส้ า คัญ บางอย่ า ง เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ คติท างศาสนาและรูป แบบศิล ปะของตน
ส้าหรับ สถาปัต ยกรรมที่ส ร้า งขึ้น ใหม่ นั้น จะแสดงสัญ ลัก ษณ์ อ ย่า งชัด เจนตั้งแต่ “แบบแผนการ
ก่ อ สร้ า ง” อั น ได้ แ ก่ การวางผั ง เรื อ นธาตุ รวมทั้ ง องค์ ป ระกอบที่ ส้ า คั ญ สู ง สุ ด ของการก่ อ สร้ า ง
สถาปัตยกรรม นั่นคือส่วนยอดอาคาร เพราะถือเป็นการแสดงเอกลักษณ์ในฐานะ “อ้านาจใหม่” ผ่าน
การใช้รูปแบบศิล ปะได้ชัด เจนที่สุด อย่า งไรก็ต าม พบว่า รายละเอีย ดและองค์ประกอบรองทาง
สถาปัตยกรรมที่ปรากฎ ได้แสดงให้เห็นถึง “อ้านาจเก่า” โดยเฉพาะฝีมือและเทคนิคการก่อสร้างของ
ช่างในท้องถิ่นที่ยังมิอาจปรับรูปแบบไปตามอ้านาจของผู้ปกครองใหม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น แม้จะต้อง
ก่ อ สร้ า งสถาปัต ยกรรมตามแบบแผนใหม่ แต่ร ูป แบบศิล ปะและวัฒ นธรรมดั ้ง เดิม ที ่ เ ป็น
เสมื อ นอั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะตน ย่ อ มจะสอดแทรกและหรื อ หลบซ่ อ นไปในทุ ก องค์ ป ระกอบของ
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สถาปัตยกรรมอย่างมีนัยส้าคัญ ไม่ว่าลักษณะดังกล่าวจะเป็นไปด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น เรา
จะพบลักษณะพิเศษของสถาปัตยกรรมศรีวิชัยในเมืองไชยาที่มีทั้งรูปแบบศิลปะที่ เป็นการผสมผสาน
ระหว่างอ้านาจเก่าและอ้านาจใหม่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ศิลปกรรมดั้งเดิมของช่างในท้องถิ่ น ถือเป็น
ความน่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อใช้กรอบการศึกษาจากทฤษฎีดังกล่าว
สถาปัต ยกรรมศรีว ิช ัย ในเมือ งไชยา นั ้น นอกจากพระบรมธาตุ ไ ชยาแล้ ว ยั ง มี
สถาปั ต ยกรรมวั ด แก้ ว และวั ด หลงที่ แ ม้ ปั จ จุ บั น จะเหลื อ เพียงทรากอาคาร แต่ด้วยร่องรอยทาง
สถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงได้กับจันทิ ในราชวงศ์ไศเลนทร์ของชวาภาคกลาง ท้าให้เกิดข้อสรุป ในทาง
วิชาการตรงกัน ว่า สถาปัต ยกรรมทั้ง หมดถูก สร้า งขึ้น ด้ว ยศิล ปะศรีวิชัย ในพุทธศตวรรษที่ 14-15
การศึกษานี้ได้ใช้กระบวนการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง โดยเปรียบเทียบกับ
จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ของชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีหลักฐานด้าน
จารึกว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน คือประมาณพุทธศตวรรษที่ 14
ในกระบวนการศึกษา เมื่อน้าแบบสถาปัตยกรรมของวัดแก้วและวัดหลงที่ได้จากการ
สันนิษฐานรูปแบบ มาเปรียบเทียบกับพระบรมธาตุไชยาแล้วท้าให้เกิดข้อสงสัยว่า เหตุใดพระบรมธาตุ
ไชยาจึงมีความแตกต่างกัน อย่างมากกับวัดแก้ว และวัดหลง ตั้งแต่แบบแผนการก่อสร้าง ทั้งผังพื้น
เรือนธาตุและส่วนยอดอาคาร มีเพียงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและฝีมือเชิงช่างเท่านั้นที่ อยู่ใน
รูปแบบเดียวกัน ถ้าอาคารดังกล่าวสร้างในยุคสมัยเดียวกันจริงตามข้อสันนิษฐานของนักวิชาการส่วน
ใหญ่ ระยะความต่างของแบบแผนการก่อ สร้า งทางสถาปัตยกรรมจะต้องไม่ต่างกันมากและอยู่ใน
ขอบข่ายที่สามารถอธิบายได้ การศึกษานี้จึงพยายามที่จะหาเหตุผลในการอธิบายหรือสร้างข้อเสนอ
ใหม่เพื่อลดช่องว่างทางวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ นอกจากหลักฐานด้านสถาปัตยกรรมซึ่ง เป็นหลักฐาน
เอกของการศึกษานี้ ยั ง ต้องอาศัย ข้อ มูล ด้า นอื่นๆ อาทิ จารึ ก จดหมายเหตุจากจีน เอกสารจาก
ต่างประเทศ ศิลปวัตถุและที่ส้าคัญคือลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งถือเป็นปัจจัยส้าคัญของการตั้งเมืองท่า
การค้าทางทะเล ทั้งนี้ พบว่าลักษณะของเมืองโบราณไชยาที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะสมต่อการ
เป็นเมืองท่าค้าขายและเป็นชุมทางการเดินเรือของพ่อค้าจากทั่วสารทิศ ประกอบกับมีพื้นที่ตอนใน
คาบสมุท รเป็น เส้น ทางสัญจรทางบก ส่งผลให้มีการผลิตสินค้าในท้องถิ่น เป็นสินค้าส่งออกส้าคัญ
พื้นที่ดังกล่าวจึงเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเป็นฐานอ้านาจทางเศรษฐกิจ ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 14
หรือก่อนที่ “ศรีวิชัย” จะขยายอาณาเขตการค้าทางทะเลไปทั่วน่านน้้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึง
เมืองไชยาด้วยนั้น พื้นที่แห่งนี้น่าจะเคยได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองท่าที่มีความส้าคัญทางการค้า
และถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรจามปา เมื่อศรีวิชัยเริ่มมีบทบาทและอ้านาจมากขึ้นจาก
การท้าการค้าในฐานะพ่อค้าคนกลางที่อ้านวยความสะดวกให้การค้าบริเวณช่องแคบมะละกา จากที่
เคยเป็นพื้นที่ปิดและอาจพบอันตรายจากการปล้นสินค้าของพวกโจรสลัด มาเป็นการควบคุมช่องแคบ
ดังกล่าวให้ มีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นเมืองท่าส้าคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยเฉพาะการเป็น
เมืองท่าส่งออกเซรามิกส์ของจีน อ้านาจของศรีวิชัยในเมืองไชยานั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆจนมาแทนที่จาม
ปา มีการเปลี่ยนศูนย์กลางอ้านาจจากบริเวณวัดพระบรมธาตุไชยามาที่บริเวณที่ตั้งกลุ่มอาคารวัด
เวีย ง วัด แก้ว และวัด หลง หลัก ฐานส้ า คัญ ที ่จ ะน้ า มาสนับ สนุน ข้ อ สั น นิ ษ ฐานดั ง กล่ า วคื อ
สถาปัตยกรรมศรีวิชัยในเมืองไชยาที่ยังคงเหลือร่องรอยและหลักฐานให้ศึกษาได้ในปัจจุบัน อันได้แก่
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พระบรมธาตุไชยาที่ผ่านการวิเคราะห์ใหม่ และสถาปัตยกรรมวัดแก้ว วัดหลงที่ผ่านกระบวนการ
สันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมโดยเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมศรีวิชัยของราชวงศ์ไศเลนทร์ใน
ชวาภาคกลาง อันได้แก่ จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan)
ส้าหรับพระบรมธาตุไชยานั้น ถือเป็นสถาปัตยกรรมศรีวิชัยเพียงแห่งเดียวของไทยที่ยังคง
สภาพสมบูรณ์ การพบสถูปเจดีย์แบบเอวคอดที่ประดับอยู่บนส่วนยอดอาคาร ลักษณะเดียวกับที่พบ
ในพื้นที่ของวัดเวียง วัดแก้ว วัดหลง เมืองไชยาและยัง ไปเหมือนกับ จันทิในราชวงศ์ไศเลนทร์ของ
ชวาภาคกลาง ท้าให้เกิดข้อสรุปในทางวิชาการตรงกัน ว่าพระบรมธาตุไชยาน่าจะสร้างขึ้นในสมัยศรี
วิชัย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-15 ประกอบกับไม่มีจารึกหรือ หลักฐานอื่นใดที่จะสามารถระบุยุค
สมัยของการสร้างหรือจ้านวนครั้งของการบูรณะอาคารดังกล่าวได้อย่างชัดเจน มีเพียงการบูรณะใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มีการเปลี่ยนยอดเจดีย์แบบเดิมมาเป็น
เจดีย์แบบรัตนโกสินทร์ เท่านั้นที่พบว่ามีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยพระครูรัตนมุนีศรี
สังฆราชาลังกาแก้ว เจ้า คณะเมือ งไชยาสมัย นั้น อย่า งไรก็ต าม ด้ว ยรูป แบบศิล ปกรรมที่ปรากฎ
โดยเฉพาะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างอัฒจันทร์ ตรงบันไดชั้นล่างและร่องรอยซุ้มโทรณะนูน
ต่้าในซุ้มจระน้าที่ประดิษฐานพระพุทธรูปในปัจจุบัน สามารถที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบกับศิลปะจาม
ในอาณาจักรจามปา รวมทั้งก้าหนดยุคสมัยของพระบรมธาตุไชยาได้ว่า อาคารแห่งนี้น่าจะถูกสร้าง
และปรับแปลงมาแล้วอย่างน้อย 3 ระยะของ 3 ยุคสมัย ดังนี้
ระยะที่ 1 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 พระบรมธาตุไชยาถูกสร้างขึ้นครั้งแรกบน
พื้นที่สันทรายไชยาซึ่งถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ สถาปัตยกรรมในยุคนี้มีรูปแบบคล้ายกับฐานอาคารที่พบ
ในอาณาจักรจามปาสมัยมิเซิน E1 (My Son E1) ที่ส้าคัญคือการพบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ได้แก่ อัฒจันทร์ที่ปลายบันไดขั้นสุดท้ายของทางเข้าด้านทิศตะวันออกและร่องรอยซุ้มโทรณะนูนต่้า
ของฐานชั้นล่างอาคาร ซึ่งปัจจุบันพบการท้าซุ้มจระน้ายื่นออกมา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 2
องค์ ขนาบบัน ไดทางขึ้น อาคาร ซึ่ง น่า จะท้า ขึ้น สมัยที่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากลังกาเข้า
มายังภาคใต้ของไทย
ระยะที่ 2 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 ตรงกับศิลปะสมัยฮัวลาย (Hoa Lai) เชื่อมต่อ
ศิลปะสมัยดงเดือง (Dong Duong) แต่ศิลปะแบบฮัวลาย (Hoa Lai) จะชัดเจนกว่าโดยเฉพาะแผนผัง
ของการก่อสร้างอาคารประธาน ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเรียกว่า “กะลาน (kalan)” ลักษณะเป็นการท้าผนัง
เรือนธาตุอาคารที่ทึบตันทั้ง 3 ด้าน มีการย่อมุมและยกเก็จออกมา ผนัง อาคารด้านทิศตะวันออกยื่น
ออกมามากกว่าปกติเพื่อเป็นทางเข้าอาคาร รูปด้านและผนังอาคาร แม้จะเป็นการยกเก็จออกมาทุก
ด้าน แต่ก็มิใช่การท้าห้องมุขออกมาแบบที่พบในผังรูปกากบาท (cruciform plan) ซึ่งพบอยู่ที่วัดแก้ว
วัดหลงและจันทิในราชวงศ์ไศเลนทร์ของชวาภาคกลาง ส่วนยอดอาคารมีการย่อเรือนธาตุเป็น 3 ชั้น
ลดหลั่นกันขึ้นไป ลักษณะดังกล่าวเป็นเอกลักษณ์ส้าคัญของการก่อสร้างปราสาทจาม
ระยะที่ 3 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 พระบรมธาตุไชยาถูกปรับแปลงอีกครั้งภายใต้
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมศรีวิชัย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ศรีวิชัยมีอ้านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ
เหนือกว่าจามปาที่ไชยา สิ่งที่สะท้อนมาสู่สถาปัตยกรรมคือ การเพิ่มองค์ประกอบที่เป็นสถูปเจดีย์บน
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ชั้น หลังคาทุก ชั้น รวมทั้ง บนยอดสูงสุดของอาคาร เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มี
การก่อสร้างสถาปัตยกรรมวัดเวียง วัดหลงและวัดแก้วบนพื้นที่เมืองไชยา ทั้งนี้ จากข้อความในจารึก
ปราสาทโปนคร ที่ระบุถึงการยกทัพทางทะเลไปโจมตีเมืองจามปาของพวกทะเลใต้ ต่อมาได้รับการ
ตีความว่าพวกทะเลใต้นี้ น่าจะหมายถึงพวกชวาจากอาณาจักรศรีวิชัย รวมทั้งน่าจะเป็น ที่ม าของการ
ปรับ แปลงพระบรมธาตุไ ชยาระยะที่ 3 อัน ถือ เป็น การเปลี่ย นผ่านสถาปัตยกรรมภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและผู้ปกครองครั้งส้าคัญ ระยะที่ 3 นี้ พบว่ามีลักษณะแบบที่เห็นกัน
ในปัจจุบันคือ ปรากฏสถูปเจดีย์ที่ชั้นหลังคาทั้ง 3 ชั้น แต่ละชั้นประดับอยู่ที่มุมทั้ง 4 รวมทั้งเหนือซุ้ม
กูฑุเป็นบราลี และในการศึกษานี้ได้สันนิษฐานว่า การประดับสถูปเจดีย์เหนือซุ้มกูฑุเป็นบราลี น่าจะ
เป็ น ความพยายามของผู้ ส ร้ า งที่ ต้ อ งการให้ ส ถู ป เจดี ย์ ป ระดั บ อยู่ โ ดยรอบ ในแต่ ล ะชั้ น หลั ง คา
เช่นเดียวกับที่พบในจันทิของชวาภาคกลาง บริเวณยอดสูงสุดคงใช้สถูปเจดีย์องค์ใหญ่และประดับ
เจดีย์เล็กๆโดยรอบแบบที่เห็นกันในปัจจุบัน เพียงแต่ลักษณะเจดีย์ในสมัยนั้นน่าจะเป็นแบบศรีวิชัย
(มิใช่เจดีย์แบบศิลปะรัตนโกสินทร์ที่ เกิดขึ้นจากการซ่อมแปลงในสมัยหลัง ) ด้วยเหตุนี้ รูปแบบทาง
ศิลปะโดยเฉพาะแบบแผนการก่อสร้ างของพระบรมธาตุไชยาจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากวัดแก้ว และ
วัดหลง รวมทั้งแตกต่างจากจั นทิกะลาสั น (Candi Kalasan) สถาปัตยกรรมศรีวิชัย ในราชวงศ์ไศ
เลนทร์ของชวาภาคกลาง
จัน ทิในชวาภาคกลางนั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ จันทิในศาสนาฮินดู และจันทิใน
ศาสนาพุทธ จันทิแบบฮินดูสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 12-13 บนที่ราบสูงเดียงเพื่ออุทิศให้ กับบรรพ
บุรุษและเทพเจ้าในศาสนาฮินดู อาทิ จันทิอรชุน จันทิภีมะ ถือเป็นศาสนสถานของราชวงศ์สัญชัย เมื่อ
ราชวงศ์ไศเลนทร์ซึ่งนับถือศาสนาพุทธมหายานแบบตันตระ ขึ้นมามีอ้านาจในชวาภาคกลางได้สร้าง
จันทิแบบพุทธจ้านวนมาก ที่ส้าคัญคือมีการพัฒ นารูป แบบแผนผัง ไปตามยุค สมัย ตั้ง แต่บุโ รพุท โธ
(Borobudur) ที่ฐานอาคารชั้นล่างมีการย่อมุมแสดงถึง “กามภูมิ” และ “รูปภูมิ” ชั้นบนสุดเป็นผัง
กลมที่แสดงถึง “อรูปภูมิ” จันทิเซวู (Candi Sewu) และจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ผังพื้นเป็น
แบบกากบาท (cruciform plan) มีห้องมุข 4 ด้าน เพื่อประดิษฐานพระธยานิพุทธ 4 องค์ ภายใน
ครรภคฤหประธานประดิษฐานพระธยานิพุทธมหาไวโรจนะและพระโพธิสัตว์ ในยุคนี้ยังมีการก่อสร้าง
จันทิฮิน ดูของราชวงศ์สัญชัยในบริเวณเดียวกับจันทิแบบพุทธด้ว ย ได้แก่ จัน ทิปรัมบานัน (Candi
Prambanan) ซึ่งมีผังแบบกากบาท (cruciform plan) เช่นกัน แต่ได้ประดิษฐานรูปเคารพพระศิวะ
ในห้องครรภคฤหประธาน และห้องมุขแต่ละทิศได้ประดิษฐานรูปเคารพที่เกี่ยวข้องกับพระศิวะ ในยุค
สุดท้ายของจันทิในชวาภาคกลางจะท้าผั งลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งเป็น 3 ห้องเพื่อ
ประดิษฐานรูปเคารพ อาทิ จันทิส่าหรี (Candi Sari) และจันทิเพลาสัน (Candi Plaosan)
เมื่อเปรียบเทียบยุคสมัยและลักษณะการท้าแผนผังจันทิดังกล่าวจะพบว่า ในยุคที่ชวา
ภาคกลาง มีการท้าแผนผังแบบกากบาท (cruciform plan) จะสอดคล้องกับการท้าแผนผังอาคาร
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ของวัดแก้วและวัดหลง และจากจารึกที่ระบุว่าวัดแก้วและวัดหลงสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1318 ก็พบว่า
ใกล้เคียงกับการสร้างจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ซึ่งจารึกกะลาสะระบุว่าสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1321
ที่ส้าคัญคือ การพบชิ้นส่วนสถูปเจดีย์ในพื้นที่ของวัดเวียง วัดหลงและวัดแก้ว ท้า ให้เ ชื่อ ได้ว่า อาคาร
ดัง กล่า วน่า จะมีก ารประดับ สถูป เจดีย์ใ นส่ว นยอดอาคารเหมือนกัน และจากร่องรอยของทราก
อาคารวัดแก้วโดยเฉพาะส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 ที่มีการท้าเรือนธาตุย่อมุมไม้สิบสอง ผนังเรือนธาตุ
ประดับ ซุ้ ม กูฑุ พบว่ า เหมื อนกั น อย่ า งมากกับ ส่ ว นยอดอาคารชั้ น ที่ 1 ของจัน ทิ กะลาสั น (Candi
Kalasan) ดัง นั้ น จั น ทิ กะลาสั น (Candi Kalasan) จึ ง เหมาะสมอย่ างยิ่ง ต่อ การใช้เ ป็น ต้น แบบใน
การศึกษาและสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง เมืองไชยา
ส้าหรับข้อมูลของกลุ่มอาคารวัดเวียง วัดหลงและวัดแก้วนั้น พบว่าปัจจุบันกลุ่มอาคาร
ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ของอ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศาสนสถานที่ถูกกล่าวถึงในจารึกกรุง
ศรีวิชัย พ.ศ. 1318 โดยระบุข้อความถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัย กษัตริย์ในราชวงศ์ไศเลนทร์โปรดให้สร้าง
ปราสาทอิฐ 3 หลังเพื่อเป็นที่บูชาพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ พระผู้ผจญพญามารและพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ
อาคารดังกล่าวมีระยะห่างต่อกันประมาณ 500 เมตร แต่ปัจจุบันกลุ่มอาคารดังกล่าว เหลืออาคารที่
สามารถศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมได้เพียง 2 หลังคือ วัดแก้วและวัดหลง เนื่องจากวัดเวียงถูกรื้อ
ถอน และสร้างแบบครอบทับด้วยอาคารอื่นจนไม่เหลือร่องรอยทางสถาปัตยกรรมให้ศึกษาได้ มีเพียง
หลัก ฐานการขุดพบเครื่อ งถ้ว ยเซรามิกส์ของจีน และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางส่วน อาทิ
ธรณีประตูหินทรายและสถูปเจดีย์ศิลปกรรมศรีวิชัย อย่างไรก็ตาม สามารถยืนยันได้ว่าองค์ประกอบ
ดังกล่าวเป็นศิลปะที่ร่วมสมัยกันกับอาคารวัดแก้วและวัดหลง
จากผังอาคารของวัดแก้วและวัดหลงที่มีลักษณะเป็นผังแบบกากบาท (cruciform plan)
แสดงว่าในห้องมุขทั้ง 4 ทิศ รวมทั้งห้องโถงกลางหรือครรภคฤหประธานจะต้องมีการประดิษฐาน
ประติมากรรมทั้งพระธยานิพุทธและพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกับที่พบในชวาภาคกลางคือ พระธยานิพุทธ
มหาไวโรจนะ ปางปฐมเทศนา ประดิษฐานอยู่ ตรงต้าแหน่งศูนย์กลางภายในศาสนสถานในฐานะทิศ
เบื้องกลาง พระธยานิพุทธรัตนสัมภาวะ ปางประทานพร ประดิษฐานอยู่ ตรงต้าแหน่งทางทิศใต้ พระ
ธยานิพุทธอมิตาภะ ปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ในต้าแหน่งทางทิศตะวันตก พระธยานิพุ ทธอโมฆสิทธิ
ปางประทานอภัย ประดิษฐานอยู่ในต้าแหน่งทางทิศเหนือ และพระธยานิพุทธอักโษภยะ ปางมารวิชัย
ประดิษฐานอยู่ในต้าแหน่งทางทิศตะวันออก ภายในห้องโถงกลางหรือครรภคฤหประธานน่าจะเป็น
การประดิษฐานรูปเคารพตามที่ปรากฎในจารึก เช่นเดียวกับที่พบในจันทิเพลาสัน (Candi Plaosan)
และจันทิเมนดุต (Candi Mendut) ในชวาภาคกลาง ซึ่งระบุว่าได้ประดิษฐาน “รูปเคารพ 3 องค์” คือ
ประดิษฐานพระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะไว้เบื้องกลาง เบื้องซ้ายเป็นรูปพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ เบื้องขวา
เป็นพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ คติการบูชารูปเคารพ 3 องค์นี้ มีที่มาจาก “คัมภีร์มัญชุศรีมูลกัลปักษ์ ”
คัมภีร์ส้าคัญในพระพุทธศาสนามหายานของชวา โดยระบุว่าพระโพธิสัตว์ ปัทมปาณิ ทรงมีฐานะเป็น
หัวหน้าเทพในกลุ่มดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาและโพธิญาณ ในขณะที่พระโพธิสัตว์วัชรปาณิ
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ทรงเป็นสัญลักษณ์ของปัญญา ส่วนพระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะทรงเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิญาณ คติ
ความเชื่อดังกล่าวส่งผลให้เกิดการบูชาเทพ 3 องค์ร่วมกัน โดยประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเต
ศวรที่พบในไทยและสันนิษฐานว่าน่าจะเคยประดิษฐานอยู่ในอาคารของวัดแก้วในสมัยศรีวิชัย ได้แก่
พระโพธิสัต ว์ปัท มปาณิ ศิล ปะชวา องค์ที่ไ ด้รับ การยกย่อ งว่า งดงามที่ส ุด ส้า หรับ ต้า แหน่ง การ
ประดิษฐานประติมากรรมนั้น อ้า งอิง จาก “คัมภีร์มัญ ชุศรีมูล กัล ปักษ์ ” อีกเช่นกัน โดยวิเคราะห์
ต้าแหน่งที่ตั้งของอาคารที่เรียงกันโดยมีวัดหลงอยู่ในต้าแหน่งตรงเบื้องกลางจึงต้องเป็นที่ประดิษฐาน
พระผู้ผจญพญามารตามจารึก ส่วนวัดเวียงอยู่ทางซ้ายมือของวัดหลงจึงต้องประดิษฐานพระโพธิสัตว์
วัชรปาณิ ในขณะทีว่ ัดแก้วนั้นอยู่ทางขวามือ จึงต้องประดิษฐานพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิดังกล่าว
ในการสั น นิ ษฐานรูป แบบสถาปัตยกรรมของวัดแก้ว และวัดหลง เมืองไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานีนั้นจะใช้หลักฐานทางสถาปัตยกรรมของวัดแก้ว เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ เมื่อ
ก้าหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดแก้วได้แล้ว จึงใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการสันนิษฐานรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของวัดหลง เนื่องจากรายงานการขุดค้นขุดแต่งของกรมศิลปากรระบุว่า วัดแก้วไม่
พบการซ่อมแปลงใดๆ ในขณะที่วัดหลงนอกจากเหลือร่องรอยทางสถาปัตยกรรมน้อยกว่าแล้ว ยังพบ
ร่องรอยการซ่อมแปลงในสมัยหลังหลายครั้ง ท้าให้ศิลปกรรมดั้งเดิมถูกบิดเบือนไป มีเพียงขนาดห้อง
มุขแต่ละทิศและครรภคฤหประธานเท่านั้นที่สามารถใช้อ้างอิงได้
ในกระบวนการขึ้นรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดแก้วจะอ้างอิงกับจันทิกะลาสัน (Candi
Kalasan) เนื่องจากจารึกกะลาสะระบุว่าสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1321 ซึ่งใกล้เคียงกับการก่อสร้างอาคารวัดเวียง
วัดหลงและวัดแก้ว เมืองไชยา อีกทั้งลักษณะผังพื้น เรือนธาตุและส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 ที่เหลืออยู่
ของอาคารวัดแก้วก็พบว่ามีแบบแผนเดียวกันกับจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ลักษณะและรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) พบว่าส่วนฐานมีลักษณะเป็นฐานปัทม์ ที่ท้องไม้
ด้านล่างคาดด้ว ยบัว ลูกแก้ว มีบัน ไดทั้ง 4 ด้าน พนักบัน ไดเป็นรูป มกร ส่ว นเรือนธาตุ รองรับด้วย
ฐานปัทม์ที่มีบัวลูกแก้ว 1 ชั้น ผังเรือนธาตุเป็น แบบกากบาท (cruciform plan) ลักษณะภายนอกมี
การยกเก็จเป็นเสาประดับอาคาร ระหว่างช่องเสามีลายก้านขดขึ้นไปจรดส่วนบนของเรือนธาตุ ส่วน
ยอดอาคาร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนล่างหรือส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 เป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง
แต่ละด้านประดับซุ้ม มีสถูปเจดีย์ตั้งอยู่บนหลังคามุขที่ยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน ส่วนกลางลักษณะเป็น
เรือนธาตุแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้น แต่ละชั้นมีสถูปเจดีย์ประดับ อยู่โดยรอบ และบนชั้นสูงสุดมีสถูป
เจดีย์องค์ใหญ่ที่รายล้อมด้วยสถูปเจดีย์องค์เล็ก ส่วนโครงสร้างภายในอาคารของวัดแก้วและจันทิกะลา
สัน (Candi Kalasan) นอกจากใช้วัสดุต่างกันแล้ว ฝีมือการก่อและความละเอียดปราณีตนั้นถือว่า
จันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) มีฝีมือเชิงช่างที่ดีกว่าและดูเชี่ยวชาญกว่า มาก ลักษณะการก่ออิฐ
รวมทั้งเทคนิควิธีของวัดแก้วไปเหมือนกับการก่ออิฐของจาม นอกจากนี้ยังพบองค์ประกอบส้าคัญคือ
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ซุ้มประตูบริเวณทางเข้าของวัดแก้วที่ท้าเป็นเรือนธาตุซ้อนกันขึ้นไป 3 ชั้นอัน เป็นเอกลักษณ์ที่ส้าคัญ
ของปราสาทจามด้วย
จากลักษณะที่เหลืออยู่ของอาคารวัดแก้ว ตั้งแต่ส่วนฐานขึ้นไปจนถึงส่วนยอดอาคารชั้นที่
1 พบว่า มีลัก ษณะเช่น เดีย วกับ จัน ทิก ะลาสัน (Candi Kalasan) ท้าให้เชื่อได้ว่า ชั้นหลังคาส่วน
ยอดที่ปัจจุบันพังทลายไปหมดแล้วนั้น น่าจะมีแบบแผนการก่อสร้างเช่นเดียวกับจันทิกะลาสัน (Candi
Kalasan) คือ จากส่วนยอดอาคารชั้นที่ 1 ที่มีการย่อมุมไม้สิบสอง จะตามด้วยส่วนยอดอาคารชั้นที่ 2
ที่มีลั กษณะเป็ น แปดเหลี่ ย ม โดยเป็นการยืดชุดฐานปัทม์ ให้ สู งขึ้น แต่ล ะด้านมีซุ้มจระน้าแบบกูฑุ
ประดับอยู่ และเรือนธาตุของหลังคาชั้นที่ 2 นี้จะล้อมรอบด้วยสถูปเจดีย์ ส่วนยอดอาคารชั้นที่ 3 มี
แบบแผนการก่อสร้างเช่นเดียวกับส่วนยอดอาคารชั้นที่ 2 แต่มีลักษณะย่อเล็กลง เพื่อส่งขึ้นไปรับเจดีย์
องค์ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนยอดสูงสุด มีเจดีย์เล็กรายล้อมอยู่โดยรอบ ทั้งนี้ หลักฐานส้าคัญที่จะน้ามารองรับ
ว่าส่วนยอดอาคารที่เหลือของอาคารวัดแก้วมีลักษณะเป็นเรือนธาตุแปดเหลี่ยมนั้น นอกจากลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมของจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) แล้ว ยังพบว่าเพดานห้องมุขทางทิศใต้ซึ่งเป็น
ด้านเดียวที่เหลืออยู่ของอาคารวัดแก้ว มีลักษณะเป็นรูป ทรงครึ่งแปดเหลี่ยม ตามปกติการออกแบบ
อาคารทั ้ง ที ่พ บในจาม ปาและชวา มัก มีก ารจ้ า ลองแบบขององค์ป ระกอบ ใหญ่ ม าใช้ กั บ
องค์ประกอบรอง ลักษณะที่พบจึงเป็นการสนับสนุนแบบสันนิษฐานสถาปัตยกรรมของอาคารวัดแก้วที่
น่าจะมีเรือนธาตุของส่วนยอดอาคารชั้นที่ 2 และ 3 เป็นทรงแปดเหลี่ยมดังกล่าว มุขทางเข้าด้านหน้า
พบร่องรอยของชุดเสาและเรือนธาตุที่ซ้อนชั้นกันขึ้นไป 3 ชั้น ท้าให้สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นการ
จ้าลองชั้นหลังคาส่วนยอดที่มี 3 ชั้น และรับสถูปเจดีย์องค์ใหญ่ที่มีสถูปเจดีย์เล็กเป็นองค์ประกอบ การ
ท้าส่วนยอดอาคารซ้อนกัน 3 ชั้น ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส้าคัญของการสร้างปราสาทจามแต่ในอาคารวัด
แก้วกลับพบอยู่ที่ซุ้มด้านหน้า ซึ่งถือว่าเป็น องค์ประกอบรองทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น นอกจากนี้ยัง
พบว่ารายละเอียดทางสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ ของวัดแก้ว มีรูปแบบศิลปะจาม อาทิ ลักษณะเจดีย์ที่
ท้าแบบเอวคอด อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะศรีวิชัยที่ไชยาเช่นเดียวกับที่พบในสถาปัตยกรรม
พระบรมธาตุไชยา และลักษณะการท้าเสาประดับผนังแบบที่พบในปราสาทจามสมัยฮัวลาย (Hoa
Lai) และดงเดือง (Dong Duong) ของอาณาจักรจามปา ส่วนการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัด
หลง เมืองไชยา ใช้แบบแผนทางศิลปกรรมของวัดแก้วมาอ้างอิงในการสัน นิษ ฐาน โดยที่ข นาดและ
ความสูง ของเรือ นธาตุ ต ลอดจนชั้ น หลั ง คาจะปรับ ให้สอดคล้องกับฐานอาคารเดิมของวัดหลงซึ่ง
ยึดถือตามข้อมูลจริงที่ได้จากการส้ารวจรังวัด ทั้งนี้ ในการสันนิษฐานรูปแบบวัดหลงได้น้าองค์ประกอบ
บางส่วนที่คาดว่าน่าจะถูกต่อเติมในสมัยหลังออกไป อาทิ เสาประดับที่ก่อยื่นออกมาบริเวณส่วนฐาน
อาคาร และได้เพิ่มองค์ประกอบที่อ้างอิงกับอาคารวัดแก้วแล้วเชื่อว่าน่าจะมีอยู่ในสมัยนั้น อาทิ ชุด
ฐานปัทม์ของฐานชั้นล่าง
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เมื่อน้าผลการสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม ได้แก่ แบบลายเส้นและทัศนียภาพ (ภาพ
3 มิติ) มาวิเคราะห์ จะเห็นว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดแก้วและวัดหลงนั้น มีแบบแผนทาง
สถาปัตยกรรมสอดคล้องกับจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ของชวาภาคกลาง ทั้งผังพื้น ฐานอาคาร
เรือนธาตุ และที่ส้าคัญสูงสุดของการก่อสร้างสถาปัตยกรรมคือ แบบแผนการท้า หลังคาส่วนยอด ใน
ส่วนของรายละเอียดและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมรวมทั้ง ฝีมือเชิงช่าง ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์
ส้ า คั ญ ของคนในท้ องถิ่ น พบว่ า มี รู ป แบบเดี ย วกับ ศิ ล ปะจามที่ ผ สมผสานความเป็ น ท้ องถิ่ น ไชยา
เช่นเดียวกับที่พบในพระบรมธาตุไชยา ที่ส้าคัญคือ รูปแบบศิลปะจามที่ปรากฏสามารถเชื่อมโยงได้กับ
ศิลปะในอาณาจักรจามปาสมัยฮัวลาย (Hoa Lai) และดงเดือง (Dong Duong) โดยพบว่า วัดแก้วมี
การท้าซุ้มจ้าลองด้านหน้าทางเข้าอาคารด้วยการย่อเรือนธาตุ 3 ชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป ลักษณะดังกล่าว
ถือเป็นเอกลักษณ์ส้าคัญของการสร้างปราสาทจามที่ปกติแล้วจะต้องน้ามาใช้ทั้งในส่วนซุ้มทางเข้า
ด้านหน้าและส่วนยอดหลังคา แต่พบว่าในการก่อสร้างอาคารวัดแก้วนั้น การแสดงออกด้วยรูปแบบ
ทางศิ ล ปะที่ เ ป็ น เอกลัก ษณ์ส้ า คัญ ดัง กล่า ว ถูก ใช้เ พีย งการท้า ซุ้ม ทางเข้า ด้า นหน้า ซึ่ งถื อเป็ น
องค์ประกอบรองทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้สถาปัตยกรรมดังกล่าวจะถูกก่อรูปผ่าน
การใช้ศิลปะชวาอย่างจงใจผ่านการใช้คติและรูปแบบการวางผัง แต่ทว่า ศิล ปะจามยังคงปรากฏให้
เห็นในทุกๆรายละเอียดของสถาปัตยกรรมวัดแก้วอย่างมีนัยส้าคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของซุ้ม
ทางเข้า การก่ออิฐ การท้าช่องประทีปและซุ้มจระน้าที่ผนังภายในอาคาร หรือแม้แต่สถูปเจดีย์ที่ได้ขึ้น
ชื่อว่าเป็นเอกลักษณ์ส้าคัญของศิลปะศรีวิชัย ก็ยังคงมีรูปแบบคล้าย “กลศะ” อันเป็นองค์ประกอบ
ส้าคัญที่ประดับอยู่บนยอดสูงสุดของปราสาทจาม แสดงให้เห็นการซ้อนทับระหว่าง “อ้านาจเก่า”
และ “อ้านาจใหม่” ของอาณาจักรจามปาและศรีวิชัยผ่านการใช้รูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรม ยิ่ง
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารวัดแก้วและวัดหลงกับพระบรมธาตุไช
ยาด้วยแล้ว จะพบว่าวัดแก้วและวัดหลงมีแบบแผนเช่นเดียวกับจันทิกะลาสัน (Candi Kalasan) ของ
ชวาภาคกลางซึ่งเป็นไปตามข้อสัน นิษฐานของนักวิชาการส่วนใหญ่ ในขณะที่พระบรมธาตุไชยามี
ลักษณะที่ต่างออกไป ทั้งแบบแผนการก่อสร้างและรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ที่แม้จะพบร่องรอย
ของการปรับแปลงหลายครั้งแต่ยังแสดงออกซึ่งลักษณะและรูปแบบศิลปะจามได้อย่างเด่นชัด มีเพียง
สถูปเจดีย์ ที่ป ระดับ บนชั้น หลังคาเท่านั้นที่เป็นศิล ปกรรมศรีวิชัย สะท้อนให้ เห็นถึงเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในช่วงที่เ ป็น “รอยต่อ ” ของการเปลี่ย นผ่า นอ้า นาจทางการเมือ งและ
เศรษฐกิจ ในเมือ งไชยาจากอาณาจักรจามปามาเป็นศรีวิชัยโดยมี “สถาปัตยกรรม” เป็นประจักษ์
พยานส้าคัญ
กล่าวโดยสรุป “การศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมวัดแก้วและวัดหลง จังหวัดสุราษฎร์
ธานีกับสถาปัตยกรรมจันทิ ชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย ” เป็นการศึกษาโดยใช้กรอบความคิด
ของทฤษฎี “เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม (Cultural Economics)” ที่น่าจะช่วยเปลี่ยนมุมมองและเปิด
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พื้นทีใ่ นการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สังคมด้านอื่นๆได้อย่างรอบ
ด้านและน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพลวัตทางสังคมที่มีต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่าง เศรษฐกิจ ศาสนาและศิล ปะที่เข้ามาผสมผสานความเป็น
พื้นเมืองและสร้างสรรค์จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตน ทั้งนี้ หากเราสามารถที่จะคิด
วิเคราะห์และให้ความส้าคัญกับ ประวัติศาสตร์ส ถาปัตยกรรมได้มากเท่าไร เชื่อว่าน่าจะส่งผลดีกับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ในด้านอื่นๆโดยเฉพาะการใช้เป็นข้อมูลเพื่อไปคัดค้านหรือสนับสนุนประเด็น
ต่างๆ ที่ยังเป็นข้อถกเถียงในวงวิชาการปัจจุบัน
ส้าหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกระบวนการศึกษาและผลการศึกษา มีดังนี้
1. เมื่อ เปรี ย บเที ย บอาคารวัด แก้ว กับ วัด หลง เมือ งไชยาแล้ว การจะน้า รูป แบบ
สถาปัตยกรรมที่ได้จากกระบวนการสันนิษฐานดังกล่าว ไปใช้อ้างอิงหรือเป็นหลักฐานในการยืนยัน
ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนั้น ควรใช้การสั นนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแก้ว เป็น
หลักมากกว่าวัดหลง เนื่องจากวัดแก้วเหลือหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมมากกว่าและจากข้อมูล
ของกรมศิลปากร ไม่พบการต่อเติมหรือซ่อมแปลงอาคาร มีเพียงการน้าพระพุทธรูปซึ่งเป็นศิลปะในยุค
หลังเข้าไปประดิษฐานภายในอาคารเท่านั้น ต่างจากวัดหลงที่นอกจากเหลือหลักฐานด้านสถาปัตยกรรม
น้อยกว่า แล้ว ยัง พบการซ่อ มแปลงและต่อ เติม อาคารในสมัย หลัง ที่อ าจจะมากกว่า 1 ครั้ง การ
สันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดหลง ต้องยอมรับว่าผู้วิจัย กระท้าในขอบเขตที่ค่อนข้างจ้ากัด
ทั้งในด้านข้อมูลที่เป็นเอกสาร ภาพถ่ายเก่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานด้านสถาปัตยกรรม จึง
ต้องอาศัยหลักฐานและการอ้างอิงกับสถาปัตยกรรมวัดแก้ว เมืองไชยาเป็นส้าคัญ
2. ในกระบวนการศึกษา พบว่าหลักฐานต่างๆที่พบในเมืองไชยาโดยเฉพาะที่บริเวณพระ
บรมธาตุไชยาค่อนข้างมีจ้ากัด ทั้งๆที่เมื่อพิจารณาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งก่อนและในสมัย
ศรีวิชัย เมืองไชยาจะต้องมีบทบาทส้าคัญในฐานะเมืองท่าทางการค้าและเศรษฐกิจ หลักฐานที่พบส่วน
ใหญ่มาจากพื้นที่วัดเวียง วัดแก้วและวัดหลง ในขณะที่พระบรมธาตุไชยาซึ่งในการศึกษานี้เชื่อว่าสร้าง
ขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12-13 จึงน่าจะต้องมีหลักฐานส้าคัญอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย ดังนั้น หากมี
การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพระบรมธาตุไชยาโดยการเปิดหน้าดินให้ลึกถึงชั้นดินของพุทธศตวรรษ
ที่ 12-13 อาจพบหลักฐานส้าคัญอื่นๆเพิ่มเติม อันจะท้าให้เรื่องราวของเมืองไชยาโดยเฉพาะด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ มีค วามกระจ่างมากขึ้ น ที่ส้า คัญพระบรมธาตุไ ชยามิได้ถูก ปรับแปลงในสมัย
ศรีวิชัยและอยู่สืบมาจนถึงอาณาจักรศรีวิชัยล่มสลายเท่านั้น แต่ หลังจากนั้นยังคงได้รับการบูรณะและ
ถูกปรับแปลงอย่างน้อยอีก 1 ครั้งในช่วงเวลาที่ภาคใต้ของไทยรับรูปแบบพระพุทธศาสนานิกายเถร
วาทมาจากลังกาพร้อมๆกับเมืองนครศรีธรรมราช การขุดค้นในบริเวณดังกล่าว เชื่อว่าน่าจะท้าให้ได้
พบหลักฐานส้าคัญของเมืองไชยาในช่วงเวลานี้ด้วย
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3. เรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างอาณาจักรจามปาและศรีวิชัยที่ชวาภาคกลาง ได้กล่าวไป
แล้วในบทที่ 4 ว่า ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 14-15 ทั้งอาณาจักรจามปา ศรีวิชัยที่ชวาและศรีวิชัยที่ไชยา
ต่างก็นับถือศาสนาพุทธนิก ายมหายานตัน ตระ มีการเดิน ทางไปพ้า นักที่ช วาของเชื้อพระวงศ์จาก
อาณาจักรจามปา ซึ่งน่าจะมีประเด็นทางการเมืองและศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงอยากให้มีผู้ศึกษาต่อ
ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มีเหตุการณ์ส้าคัญใดเกิดขึ้นบ้างและเหตุการณ์นั้นได้สะท้อนผ่านรูปแบบศิลปะ
สถาปัต ยกรรมทั้ง ศรีวิชัย ที่ ช วาภาคกลาง ศรีวิชัย ที่เมือ งไชยาและอาณาจัก รจามปาหรือไม่ และ
อย่างไร
4. ลักษณะการเปรียบเทียบข้อมูลของปราสาทจามกับสถาปัตยกรรมศรีวิชัยในเมืองไชยา
ทั้งพระบรมธาตุไชยา วัดแก้ว และวัดหลง ยังมีอีกหลายส่วนที่ เป็นการถือข้อมูลเพียงด้านเดียว อาทิ
รูปแบบ เทคนิควิธีการก่อสร้าง การผลิตอิฐ การก่อสร้างและการใช้วัสดุท้าฐานปราสาท ซึ่ง ปัจจุบันมี
ข้อมูลของปราสาทจามค่อนข้างละเอียดแต่ยังไม่มีข้อมูล ใหม่ๆของสถาปัตยกรรมในเมืองไชยา อีกทั้ง
ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนหรือผลการวิจัยว่าอิฐที่เมืองไชยานั้นมีการใช้สอพืชแบบที่ใช้กันในอาณาจักร
จามปาหรือไม่ ประกอบกับระยะเวลาที่ท้าการศึกษา-วิจัยในหัวข้อนี้ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล-สรุปผล ใช้
เวลาประมาณ 1 ปี เท่านั้ น ซึ่งถือว่า น้อ ยมากในการผลิต งานวิจัย คุณ ภาพดี ขั้น ตอนการศึกษาใน
หลายๆส่วน อาทิ การเข้าถึงเอกสารชั้นต้น การเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยข้อจ้ากัดเรื่องเวลาจึง ไม่
สามารถเข้าไปศึกษาและลงลึ กในรายละเอียดได้ โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติวัสดุ รายละเอียดของ
เทคนิควิธีการก่อสร้าง ข้อสรุปบางอย่างในการศึกษานี้ อาจจะเร็วเกินไปและยังไม่รอบด้านเพียงพอ
จ้าเป็นที่จะต้องมีผู้มาศึกษาต่อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมอาจเป็นการศึกษาที่เรียกได้ว่า
“จินตนาการ” ภายใต้ข้อมูลและหลักฐานอันจ้ากัดของสถาปัตยกรรม แต่อย่างน้อยลักษณะการศึกษา
ดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะท้าให้เข้าใจหรือ สามารถอธิบายรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้อย่าง
ชัดเจนเป็ น รูป ธรรมมากขึ้น ที่ส้า คัญ คุณูป การของศาสตร์ดัง กล่า ว ยัง ช่ว ยให้ส ถาปัต ยกรรมที่
ปัจ จุบ ัน เหลือ เพีย งทรากอาคาร ได้ก ลับ มามีป ระโยชน์ต่อการศึกษาอี กครั้ง นอกจากนี้ผ ลการ
วิเคราะห์ รู ป แบบทางสถาปั ตยกรรมยั ง แสดงให้ เห็ นถึ งคุณค่ าของ “สถาปัต ยกรรม” ที่มิใช่ เพีย ง
สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์เข้าไปใช้สอยหรือประดิษฐานรูปเคารพทางศาสนาเท่านั้น ด้วยรูปแบบศิลปกรรมที่
ปรากฏ ได้ท้าหน้ าที่เป็ น ตัว แทนยุ คสมัย ในการฉายภาพสะท้อน บอกเล่ าเรื่องราวทางสั งคมและ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างส้าคัญ ในแง่นี้ ทั้งสถาปัตยกรรมวัดแก้ว วัดหลงและพระบรมธาตุ
ไชยาจึงมิได้เป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่ผ่านกาลเวลาและยุคสมัยมาอย่างยาวนานเท่านั้น ด้วยความ
งดงามลงตัวที่ปรากฎอยู่บนความไม่ลงตัวทางด้านรูปแบบศิลปะบางประการ ต่อมาได้ชี้น้าให้เกิดการ
ตั้งค้าถาม หาค้าตอบ จนน้ามาสู่การตั้ง “สมมติฐานและข้อเสนอใหม่ทางวิชาการ” ถือเป็นการเปิด
ประเด็น ใหม่ๆ ในการขยายองค์ความรู้ของมิติ การศึกษา ตลอดจนกรอบการมองประวัติศาสตร์
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สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้กว้างไกลแต่ทว่าเชื่อมโยงกันมากขึ้น และหวัง ว่า งาน
ศึกษานี้ อย่างน้อยน่าจะช่วยเปิดมุมมองหรือเปิดพื้นที่ให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด รวมทั้ง
ชี้น้ าให้ มีการถกเถียง แลกเปลี่ย นความรู้ ความคิดเห็น อย่างรอบด้านมากขึ้น แม้ในอนาคตอาจมี
หลักฐานหรือข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติม จนบางข้อสรุปของการศึกษานี้อาจไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไป ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องปกติสามัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ แต่ในฐานะงานเขียนที่เป็นผลของการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ซึ่งมีอยู่จ้านวนไม่มากนักในประเทศไทย น่าจะเป็นเสมือนผลงานทาง
ปัญญา อย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาหนึ่งทีไ่ ด้ท้าหน้าที่ในการตั้งค้าถาม หรือถกเถียงกับเรื่องราวในอดีต
ผ่านการใช้หลักฐานและกรอบคิดทางทฤษฎี จึงหวังใจไว้ว่างานศึกษานี้น่าจะมีประโยชน์ต่อแวดวงของ
การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่บ้าง ไม่มากก็
น้อย.
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