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บทคัดย่อ

ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุจากอำาเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและกำาหนดอายุประติมากรรม

ศิลาทรายเทวรูปพระวิษณุ จากวัดศาลาทึง อำาเภอไชยา จังหวัด

สุราษฎร์ธานีโดยศึกษาเปรียบเทียบกับพัฒนาการถือสังข์ในศิลปะอินเดีย 

เทวรูปองค์นี้ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็น

ประติมากรรมที่แสดงลักษณะพื้นเมืองที่ได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดีย เทวรูป

องค์นี้ศาสตราจารย์ชอง บวสซิลิเย่ (Jean Boisselier) นักประวัติศาสตร์

ศิลปะชาวฝรั่งเศสให้ความเห็นว่าเป็นประติมากรรมในศาสนาฮินดูที่

เก่าแก่ที่สุดที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีรูปแบบที่ได้รับ

อิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบอมราวดีที่เจริญอยู่ในอินเดียภาคใต้ราว

พุทธศตวรรษที่ 7-10 เทวรูปพระวิษณุองค์นี้ถือสังข์ด้วยพระหัตถ์ซ้ายล่าง

แสดงปากสังข์ เมื่อตรวจสอบพัฒนาการถือสังข์ของเทวรูปพระวิษณุใน

ศิลปะอินเดียพบว่าการถือสังข์ด้วยพระหัตถ์ซ้ายล่างและแสดงปากสังข์

นั้นเริ่มต้นในศิลปะอินเดียสมัยคุปตะและศิลปะอินเดียอมราวดีตอนปลาย

หลังราชวงศ์อิกษวากุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-10  และเมื่อเปรียบเทียบ

กับการถือสังข์ของเทวรูปองค์นี้แล้วบทความนี้จึงเสนอว่าเทวรูปองค์นี้น่า

จะสร้างขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
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Abstract

Vishnu Sculpture from Chaiya, Surat Thani

 The purpose of this article is to specify the period of time 

when the Vishnu stone sculpture from Wat Salathueng, Chaiya, 

Surat Thani province, was consecrated. The study focuses on the 

development of Vishnu holding the conch shell in Indian Art. This

Vishnu Sculpture is currently on display at the National Museum 

Bangkok. The sculpture expresses the local craftsmanship with the 

influence of Indian art. Professor Jean Boisselier suggested that 

this Vishnu sculpture belongs to Amaravati School of Art, which 

flourished in the South of India during 2nd-5th century, and it is 

the oldest Hindu sculpture found in Southeast Asia. This Vishnu 

Sculpture holds a conch shell in its lower left hand exposing the 

hollow of the shell.

 The study of the development of Vishnu sculptures holding 

conch shells from the Indian schools of art finds that the holding 

of conch shells with the lower left hand exposing the hollow of 

the shell was first found in the Gupta School of Art and in the late 

Amaravati school of art (after Ikshvaku Dynasty) during the 4th-5th 

century.

 Therefore, this article proposes that Vishnu Sculpture from 

Chaiya, Surat Thani, may have been consecrated during the 4th-

5th century
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ภาพที่ 1: เทวรูปพระวิษณุ อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา: หนังสือรากเหง้าแห่งศิลปะไทย หน้า 101
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ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุจากอำาเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิษณุ สมบุญปีติ *

Vishnu Somboonpeti 

 ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุ (ภาพที่ 1) สลักจากหินทราย สูง 

69 เซนติเมตร พบที่วัดศาลาทึง อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน

จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นประติมากรรมที่มี

ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะชิ้นหนึ่งของไทย ประติมากรรมชิ้น

นี้จัดอยู่ในกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่า แม้ว่าจะคงรูปแบบแสดงสุนทรียภาพของ

อินเดียแต่ก็แสดงลักษณะของท้องถิ่นออกมา จึงน่าจะสร้างขึ้นในบริเวณ

ภาคใต้ของไทย1  เทวรูปพระวิษณุองค์นี้ไม่ได้เป็นประติมากรรมลอยตัว

อย่างสมบูรณ์เนื่องจากมีการสลักเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นสันนิษฐานว่า

น่าจะประดิษฐานเทวรูปโดยการพิงผนัง แต่ก็มีระบบการรับน้ำาหนัก 5 จุด 

คือ พระบาททั้งสองข้าง ชายผ้าระหว่างข้อพระบาท และชายผ้าที่ตกลง

มาจากพระโสณีทั้งสองข้าง

 เทวรูปองค์นี้ศาสตราจารย์ชอง บวสซิลิเย่ (Jean Boisselier) นัก

ประวัติศาสตร์ศิลปะชาวฝร่ังเศสให้ความเห็นว่าเป็นประติมากรรมในศาสนา

  * นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
1 สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย(ฉบับย่อ): การเริ่มต้นและการสืบเนื่อง

งานช่างในศาสนา, พิมพ์คร้ังท่ี 4 ปรับปรุง (กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์เมืองโบราณ, 

2552), 46-48.
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ฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีรูปแบบที่

ได้รับอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบอมราวดีที่เจริญอยู่ในอินเดียภาคใต้

ราวพุทธศตวรรษที่ 7-10 กล่าวคือเทวรูปประทับยืนตรง สวมหมวกทรง

กระบอกยาว ทรงภูษาโจงยาวมีผ้าคาดพระโสณีห้อยเป็นรูปวงโค้งอยู่

ด้านหน้าพระเพลา ทรงกุณฑลเป็นพู่ยาวลงมาถึงพระอังสา พระกรเดิม

มี 4 กร แต่ชำารุดเหลือ 3 กร ได้แก่ พระกรด้านขวาหน้าและหลัง พระกร

ซ้ายหน้าถือสังข์ในระดับพระโสณี2  การทรงภูษาและกุณฑลเช่นนี้เป็น

ลักษณะเดียวกับเทวรูปวิษณุที่พบในประเทศอินเดียที่สร้างขึ้นในสมัย

ราชวงศ์อิกษวากุซึ่งปกครองเมืองนาคารชุนโกณฑะ ระหว่างพุทธศักราช 

718-793 อย่างไรก็ตามเทวรูปพระวิษณุองค์นี้มีประติมานวิทยาของการ

ถือสังข์คล้ายคลึงกับเทวรูปในศิลปะอินเดียแบบมถุรา ซึ่งอยู่ภายใต้การ

ปกครองของราชวงษ์กุษาณะ ระหว่างพุทธศักราช 621-7343   นอกจาก

นี้พบการถือสังข์ในลักษณะเดียวกันในเทวรูปพระวิษณุในศิลปะอมราวดี

ตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 10 (ภาพที่ 2) เทวรูปองค์นี้ เป็น

ประติมากรรมนูนสูง “เบญจวีรบุรุษ” (Pachavira) ที่พบในเมือง Konda-

motu ในแคว้นอานธรประเทศ ปัจจุบันประติมากรรมนูนสูงนี้เก็บรักษาไว้

ที่ กรมโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานเมืองไฮเดอราบัด (Department of 

Archaeology and Museums Hyderabad)4

2 เร่ืองเดียวกัน, 48.
3 พิริยะ ไกรฤกษ์,  ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ฉบับคู่มือนักศึกษา, (กรุงเทพ

มหานคร: อมรินทร์การพิมพ์, 2538), 7.
4 B.Rajendra Prasad, Art of South India – Andhra Pradesh, (Delhi: Sundeep 

Prakashan, 1980), 67-68.
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เทวรูปพระวิษณุถือสังข์ด้วยพระหัตถ์ซ้ายล่าง

ที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

 ในเขตภาคใต้ของไทยพบเทวรูปพระวิษณุถือสังข์ด้วยพระหัตถ์

ซ้ายล่างหลายองค์ นอกจากเทวรูปพระวิษณุจากวัดศาลาทึงดังกล่าวแล้วยัง

อาจดูตัวอย่างได้จากเทวรูปพระวิษณุที่วัดพระเพรง ตำาบลนาสาร อำาเภอ

พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ วัด

พระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช (ภาพท่ี 3) เทวรูปองค์น้ีพระหัตถ์ซ้ายล่างถือ

สังข์ แต่พระหัตถ์ขวาล่างถือดอกบัวซ่ึงน่าจะเป็นพัฒนาการของการสร้าง

เทวรูปพระวิษณุในระยะต่อมา กำาหนดอายุให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 115

5 พิริยะ ไกรฤกษ์,  รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, (กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์ริเวอร์

บุ๊คส์, 2553), 102.

ภาพที่ 2 :  เทวรูปวิษณุสมัยอมราวดีตอนปลาย
ที่มา : หนังสือ Art of South India – Andhra Pradesh ภาพที่ 13 (ไม่ระบุหน้า)



ดำ�รงวิช�ก�ร 
มกราคม-มิถุนายน 2556

144

ภาพที่ 3: เทวรูปพระวิษณุที่วัดพระเพรง 
ที่มา: หนังสือรากเหง้าแห่งศิลปะไทย หน้า 102
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 เทวรูปพระวิษณุ ถือสังข์ ด้วยพระหัตถ์ซ้ ายล่างนี้ยั งพบใน

ประติมากรรมขอมที่เมืองออกแก้ว พนมบาเถและที่ตวลเกาะ เทวรูป

ลักษณะน้ีปรากฏในศิลปะอินเดียสมัยมถุราและอมราวดีตอนปลาย รูปแบบ

การถือสังข์ด้วยพระหัตถ์ซ้ายล่างอาจจะแพร่เข้ามาในแหลมมลายูจากน้ัน

จึงแพร่เข้าไปในแหลมอินโดจีนโดยทางเรือ น่าสังเกตว่าบริเวณที่ค้นพบ

เทวรูปลักษณะนี้ล้วนแต่เป็นเมืองท่าที่สำาคัญในสมัยโบราณ6

 เทวรูปพระวิษณุจากวัดศาลาทึงที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พระนครแม้ว่าจะมีลักษณะโดยรวมแสดงถึงอิทธิพลท้องถิ่น แต่

ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ช่างท้องถิ่นจะกำาหนดรูปแบบการถือสังข์ด้วยพระหัตถ์

ซ้ายล่างขึ้นมาเองแต่สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย

ทางตอนเหนือโดยเปรียบเทียบกับเทวรูปศิลาพระวาสุเทพ-กฤษณะ สูง 

140 เซนติเมตร จากเทวันครห์คยา (ภาพที่ 4) กำาหนดอายุประมาณพุทธ

ศตวรรษที่ 7-8 (ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานเมืองปัตนะ, Patna, 

รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย) ส่วนรูปแบบเครื่องประดับและการนุ่งผ้านั้น

มีตัวอย่างของประติมากรรมศิลาพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ พบที่อมราวดี 

(ภาพท่ี 5) กำาหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 7 (ปัจจุบันจัดแสดงท่ี

พิพิธภัณฑสถานเมืองอมราวดี รัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย)7  จาก

รูปแบบประติมากรรมท่ีพบในอินเดียและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดง

ให้เห็นว่าเทวรูปพระวิษณุจากอำาเภอไชยาน้ันได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบการ

แต่งกายและเครื่องประดับจากศิลปะอินเดียแบบอมราวด ี และน่าจะได้

อิทธิพลรูปแบบการถือสังข์ด้วยพระหัตถ์ซ้ายล่างจากศิลปะอินเดียเหนือ

6 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ 

: สำานักพิมพ์มติชน, 2547), 118-120.
7 พิริยะ ไกรฤกษ์,  รากเหง้าแห่งศิลปะไทย, 12.
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ภาพที่ 4:
เทวรูปศิลาพระวาสุเทพ-กฤษณะ 
ท่ีมา: หนังสือรากเหง้าแห่งศิลปะไทย
หน้า 12

ภาพท่ี 5: 
ประติมากรรมศิลาพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ
ที่มา: หนังสือรากเหง้าแห่งศิลปะไทย
หน้า 12



147ประติมากรรมเทวรูปพระวิษณุ
จากอำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พัฒนาการถือสังข์ของเทวรูปพระวิษณุ

ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 7-10

 รูปแบบประติมากรรมพระวิษณุถือสังข์น่าจะเร่ิมปรากฏข้ึนในราว

พุทธศตวรรษที่ 7-8 ในช่วงที่ราชวงศ์กุษาณะเข้าปกครองภาคเหนือของ

อินเดีย ศูนย์กลางศิลปกรรมที่สำาคัญคือเมืองคันธาระ และมถุราและเป็น

จุดเร่ิมของการสร้างพระพุทธรูปในศิลปะอินเดียในพุทธศตวรรษท่ี 6 ราชวงศ์

กุษาณะอุปถัมภ์พุทธมหายาน ดังนั้นศิลปกรรมสมัยนั้นจึงคงจะเน้นที่การ

สร้างพระพุทธรูปและรูปเคารพอื่นๆ ของพุทธมหายาน เช่น พระโพธิสัตว์

อวโลกิเตศวร ซึ่งมีประติมานวิทยาประทับยืนถือหม้อนำา้ด้วยพระหัตถ์

ซ้ายบริเวณพระโสณี ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าประติมากรรมพระวิษณุใน

ระยะแรกนั้นอาจจะเลียนแบบประติมากรรมในพุทธศาสนา8  ที่กล่าวเช่น

นั้นเพราะว่าในระยะแรกของการสร้างรูปพระวิษณุโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังข์นั้นอาจจะยังไม่มีประติมานวิทยาที่แน่นอน สังข์

เป็นสิ่งที่เป็นที่รู้จักใช้สอยกันในหมู่ของชาวอินเดียพื้นเมืองที่อยู่ใกล้ชิด

กับทะเลและเป็นรูปแบบของเปลือกหอยที่พบได้ยาก เนื่องจากการขึ้นรูป

ของเปลือกหอยจนเป็นรูปสังข์ตามธรรมชาตินั้นมีโอกาสเกิดข้ึนเพียงหน่ึง

ในล้าน สังข์นั้นก็เป็นเปลือกหอยที่พบในมหาสมุทรอินเดียเท่านั้นโดยพบ

เป็นจำานวนมากในบริเวณอ่าวมันนาร์ (Gulf of Mannar) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ

ชายฝั่งรัฐทมิฬนาฑู (Tamil Nadu) และประเทศศรีลังกา9 

 แต่เดิมสังข์ไม่ได้ปรากฏในคัมภีร์พระเวท ซึ่งอาจจะอธิบายได้ว่า

ชาวอารยันก่อนอพยพเข้าอินเดียนั้นเป็นพวกเร่ร่อนอยู่ในบริเวณเอเชีย

8 Nanditha Krishna, The Art and Iconography of Vishnu-Narayana, (Bombay : D.B. 

Taraporevala Sons & Co., 1980) 36.
9 Nanditha Krishna, The Art and Iconography of Vishnu-Narayana, 30.
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กลางและไม่มีความคุ้นเคยกับทะเลจึงไม่ได้มีการกล่าวถึงในคัมภีร์พระเวท 

สังข์มาปรากฏครั้งแรกในคัมภีร์อาถรรพเวท จากการขุดค้นทางโบราณคดี

พบว่าสังข์ในระยะแรกน้ันน่าจะถูกใช้ในฐานะเครื่องประดับและต่อมาจึง

พัฒนาเป็นเครื่องเป่าซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนในมหากาพย์รามายณะและ

มหาภารตะท่ีกล่าวถึงการเป่าสังข์ก่อนออกรบของกษัตริย์10 ด้วยเหตุดังกล่าว

สังข์จึงมีความเชื่อมโยงกับกษัตริย์และนักรบ พระวิษณุซึ่งเป็นเทพที่แสดง

ความเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกป้องโลกจากภยันตรายจึงมีสังข์เข้ามาเป็นหนึ่ง

ในของ 4 อย่างที่วิษณุทรง 

 ดังนั้นชาวอินเดียภาคเหนือได้แนวคิดเรื่องประติมานวิทยาแล้วจึง

สร้างรูปแบบขึ้นซึ่งสนับสนุนเรื่องรูปแบบถือสังข์ว่าอาจจะอยู่ในช่วงการ

พัฒนาและเลียนแบบจากการถือหม้อน้ำาของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

ดังตัวอย่างจากเทวรูปสมัยมถุราที่จัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์ เมืองมถุรา 

ประเทศอินเดีย (ภาพที่ 6) ซึ่งกำาหนดอายุอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 7-8  

 แม้ว่าเทวรูปในภาพนี้จะมีรูปแบบการถือสังข์ด้วยพระหัตถ์ซ้าย

ล่างเช่นเดียวกับเทวรูปวิษณุที่พบที่อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่

ลักษณะการถือสังข์แตกต่างกัน กล่าวคือรูปแบบการถือสังข์ของวิษณุใน

ระยะแรกนั้นจากถือในลักษณะอุ้มหรือกำาสังข์โดยมีส่วนที่ขดเป็นก้นหอยชี้

ขึ้นด้านบนและไม่ปรากฏรอยปากสังข์ดังตัวอย่างในภาพที่ 711

10 Nanditha Krishna, The Art and Iconography of Vishnu-Narayana, 31-32.
11 Nanditha Krishna, The Art and Iconography of Vishnu-Narayana, 36.
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ภาพที่ 6: เทวรูปวิษณุสมัยมถุรา
ที่มา: หนังสือ The Art and Iconography of Vishnu-Narayana

ภาพที่ 4 (ไม่ระบุหน้า)

ภาพที่ 7: การถือสังข์เทวรูปวิษณุสมัยมถุรา
ที่มา: หนังสือ The Art and  Iconography of Vishnu-Narayana หน้า 36
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 ส่วนเทวรูปวิษณุจากเมือง Unchdih จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เมือง

อัลลาห์อาบัด (Allahabad) กำาหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 (ภาพที่ 

8) และเทวรูปวิษณุในสมัยคุปตะ12  จะเริ่มถือสังข์ด้วยพระหัตถ์ซ้ายหน้าใน

ลักษณะที่พระหัตถ์จับยึดปากสังข์ไว้ (ภาพที่ 9)

บทสรุป

 ประติมากรรมศิลาทรายเทวรูปพระวิษณุ พบที่วัดศาลาทึง อำาเภอ

ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเป็นเทวรูปที่สร้างขึ้นในท้องถิ่นโดยไดัรับ

อิทธิพลจากศิลปะอินเดียสมัยอมราวดีราวพุทธศตวรรษที่ 7-10 ในด้าน

เครื่องทรงและเครื่องประดับ รวมทั้งลักษณะที่เกือบจะเป็นประติมากรรม

ลอยตัวเปรียบเทียบได้กับประติมากรรมพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิซึ่งเป็น

ศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์อิกษวากุที่เจริญในภาคใต้ของอินเดียราวพุทธ

ศตวรรษที่ 7-8 ราชวงค์นี้มีบทบาทสำาคัญในการสืบทอดศิลปกรรมแบบ

อมราวดี13  อย่างไรก็ตามรูปแบบท่ีน่าสนใจของประติมากรรมวิษณุรูปน้ีคือ

การถือสังข์ด้วยพระหัตถ์ซ้ายล่างซึ่งเป็นรูปแบบการถือสังข์ของศิลปะ

อินเดียภาคเหนือซ่ึงเร่ิมสร้างเป็นคร้ังแรกต้ังแต่สมัยราชวงศ์กุษาณะ14  และ

วิวัฒนาการจนเป็นการถือสังข์โดยพระหัตถ์ซ้ายล่างยึดปากสังข์ไว้ในระดับ

พระโสณีเมื่อราวพุทศตวรรษที่ 9-10 ดังตัวอย่างเทวรูปพระวิษณุในสมัย

คุปตะและอมราวดีตอนปลาย ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของศิลปะดัง

กล่าวเทวรูปพระวิษณุจากวัดศาลาทึง อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึง

น่าจะสร้างขึ้นในราวพุทศตวรรษที่ 9-10

12 เร่ืองเดียวกัน, ภาพท่ี 8 (ไม่ระบุหน้า).
13 กำาจร สุนพงษ์ศรี, ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553), 164.
14 Nanditha Krishna, The Art and Iconography of Vishnu-Narayana, 36.
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ภาพที่ 8: เทวรูปวิษณุจากเมือง Unchdih 
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เมืองอัลลาห์อาบัด (Allahabad) 

ที่มา: หนังสือ The Art and Iconography of Vishnu-Narayana  
ภาพที่ 8 (ไม่ระบุหน้า)

ภาพที่ 9: การถือสังข์เทวรูปวิษณุ 
ที่มา: หนังสือ The Art and  Iconography of Vishnu-Narayana หน้า 36
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