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ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของรัฐโบราณในเขตลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างจากหลักฐานทางด้านประติมากรรมของเทวรูปใน

ศาสนาพราหมณ์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัช้ินน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้ภายหลงัการศึกษาระดบัปริญญาเอก เร่ือง “The Emergence and 

Development of Brahmanism in Thailand with special reference to the Iconography of Brahmanical deities (up to 13th century 

A.D.)”  จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัทางประวติัศาสตร์และความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม ระหว่าง

รัฐโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัอุบลราชธานี อนัเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณท่ีส าคญัมากแห่งหน่ึงในบริเวณภาค

อีสานตอนล่าง  และ กลุ่มอาณาจกัรโบราณอื่นๆ แถบลุ่มแม่น ้าโขง โดยผ่านกระบวนการศึกษาทางดา้นลกัษณะทางศิลปกรรม 

และ ประติมาณวิทยา  ซ่ึงเป็นหลกัฐานที่แสดงถึงรูปแบบคติความเช่ือทางศาสนา และ ศิลปะ อนัเป็นลกัษณะร่วมกนัของกลุ่ม

อาณาจกัรโบราณท่ีไดรั้บอิทธิพลอินเดีย ตั้งแต่ช่วงตน้คริสตกาล ไปจนถึง พุทธศตวรรษท่ี 15 อีกทั้งยงัคงส่งอิทธิพลใหก้บั

พฒันาการทางประวติัศาสตร์ และ วฒันธรรม ของ เมืองอุบลราชธานี ในสมยัต่อมา 

 ภูมิหลงัดา้นความสัมพนัธ์ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัยาวนานระหว่างรัฐโบราณต่างๆซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณลุ่ม

แม่น ้าโขงตอนล่างในช่วงก่อนการก าเนิดข้ึนของอาณาจกัรสุโขทยั (ก่อนพุทธศตวรรษที่18) เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง โดยปรากฏจาก

หลกัฐานดา้นโบราณวตัถุซ่ึงพบเป็นจ านวนมากในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี  อนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม และ 

อิทธิพลทางศิลปะระหว่างกลุ่มรัฐโบราณท่ีร่วมสมยักนั ไดแ้ก่ รัฐเจนละ ซ่ึงไดข้ยายอิทธิพลทางดา้นการปกครองครอบคลุม ทั้ง

ภาคอีสานตอนล่างและกมัพูชา และ รัฐจามปาโบราณ ตั้งอยูบ่นเขตท่ีราบตอนกลางของประเทศเวียดนาม 

 การศึกษาดา้นประติมาณวิทยาของเทวรูป และ โบราณวตัถุช้ินส าคญัอื่นๆ ท่ีพบในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีนั้น ยอ่ม

แสดงใหเ้ห็นถึง ความส าคญัของพื้นท่ีภาคอีสานตอนล่างในฐานะท่ีเป็นอู่อารยธรรมโบราณ ท่ีอยูบ่นเส้นทางการคา้ระหว่างรัฐ 

อนัน าไปสู่การผสมผสานและแลกเปลี่ยนอิทธิพลทางวฒันธรรมดงัที่ปรากฏในรูปของการสร้างสรรคง์านศิลปกรรมอนั

เน่ืองมาจากแรงบนัดาลใจทางศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประติมากรรมในศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมแพร่หลายควบคู่

ไปกบัพุทธศาสนาท่ีเจริญข้ึนในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 

 

ค าส าคญั เมืองอุบลราชธานี ประติมาณวิทยา ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 
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การติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชนจากหลากหลายวฒันธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงมีความเป็นมายาวนาน โดย

ปรากฏจากหลกัฐานทางโบราณคดีมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ อาทิเช่น รูปแบบการใชภ้าชนะดินเผา 1 (Vanliere 1995: 

139)เทคนิคการหล่อโลหะ หรือ ขวานหินรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัและพบแพร่หลายในบริเวณดงักล่าว  ดว้ยเหตุ

น้ีเราจึงสันนิษฐานไดว้่าชุมชนโบราณท่ีเคยตั้งอยูใ่นแถบน้ีมีพฒันาการทั้งทางสังคมและวฒันธรรมร่วมกนั อนัน าไปสู่การส่ง

อิทธิพลทางศิลปกรรมและศาสนาในสมยัต่อมา คือสมยัช่วงกึ่งก่อนประวติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่มีการปรับรับเอาวฒันธรรม

ของอินเดียเขา้มาผสมผสานกบัวฒันธรรมทอ้งถิ่น จนน าไปสู่การเจริญข้ึนของอาณาจกัรเขมรในกมัพูชา ท่ีส่งอิทธิพลทางดา้น

การปกครองและศาสนาเขา้มายงัดินแดนในแถบภาคอีสานตอนล่างอยา่งต่อเน่ือง  

จงัหวดัอุบลราชธานีเคยเป็นพื้นท่ีรอยต่อระหว่างรัฐโบราณซ่ึงเจริญข้ึนในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 12-18 เช่น อาณาจกัร 

เจนละในประเทศ  กมัพูชา และ ทวารวดี ซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ภาคกลางของประเทศไทย  จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และ

โบราณคดี ท าใหเ้ราไดท้ราบว่าบริเวณพื้นท่ีของจงัหวดัอุบลราชธานีสมยัโบราณเป็นท่ีตั้งของชุมชนท่ีประกอบดว้ยกลุ่มชน

หลายชาติพนัธ์ุ  และ ลกัษณะพิเศษดงักล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมพฒันาการทางศิลปะกรรมใหมี้ความหลากหลาย เป็นภาพสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์อนัยาวนานระหว่างอาณาจกัรโบราณท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณลุ่มแม่น ้าโขง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน การรับหรือ

แลกเปลี่ยนอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงนอกจากจะถือเป็นพื้นฐานของรูปแบบการปกครอง และ พิธีกรรม อนัศกัด์ิสิทธ์ิแลว้  

ศาสนายงัคงเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปกรรมดว้ยความศรัทธาของช่างทอ้งถิ่นอีกดว้ย 

บริเวณลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่าง มีการคน้พบเทวรูป และ ประติมากรรมอนัเกี่ยวเน่ืองกบัศาสนาพราหมณ์จ านวนมาก ท่ีมี

อายเุก่าแก่ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นตน้ไป รวมทั้งยงัมีการคน้พบจารึกในศาสนาพราหมณ์ท่ีมีอายใุกลเ้คียงกนั จึงท าให้

สันนิษฐานไดว้่า ศาสนาพราหมณ์ไดถู้กเผยแพร่ไปอยา่งกวา้งขวางและ ส่งอิทธิพลต่อกลุ่มชุมชนในพื้นท่ีดงักล่าวเป็นเวลา

ยาวนาน  ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี มีการคน้พบโบราณวตัถุ ซ่ึงเป็นเทวรูปในศาสนาพราหมณ์ จากนิกายหลกั เช่น ไศวนิกาย 

และ เทพชั้นรองลงมาไดแ้ก่ พระคเณศ และ เทพประจ าทิศ โดยสามารถก าหนดอายใุหอ้ยูใ่นช่วงสมยัทางศิลปกรรมได้

ดงัต่อไปน้ี 

1.ช่วงสมัยแรกรับอิทธิพลอินเดีย (Indianized period: ราวพุทธศตวรรษที่ 12- 15)  

 ในช่วงสมยัน้ีถือไดว้่าเป็นช่วงท่ีศิลปะอินเดียมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคง์านประติมากรรมในดินแดนแถบลุ่มแม่น ้า

โขงตอนล่างเป็นอยา่งมาก นอกจากรูปแบบทางศิลปกรรมแลว้ คติการสร้างสรรคง์านศิลปกรรมทางศาสนากย็งัคะสะทอ้นให้

เห็นถึงคติความเช่ือ และ ประติมานวิทยาที่ไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดียอนัเป็นตน้แบบ  แมว้่า การสร้างสรรคง์านศิลปกรรมทาง

ศาสนาซ่ึงเกิดข้ึนในระยะแรกจะไดรั้บอิทธิพลจากภายนอกเป็นอยา่งมาก แต่กย็งัคงรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์ของลกัษณะ

ศิลปกรรมแบบทอ้งถิ่น (localization) ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจกล่าวไดว้่า กระบวนการสร้างสรรคง์านศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
                                                             
1 V.J. Van Liere ได้ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างเศษภาชนะดินเผาที่พบในแถบเมืองโบราณลุ่มแม่น า้มลู-ชี พบว่าบางส่วน มีลกัษณะคล้ายคลงึกันกับภาชนะดินเผาที่
เมืองออกแก้ว (Oc-Eo)ประเทศเวียดนามตอนใต้ 
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ด าเนินไปในรูปแบบของการ “ปรับเปลี่ยน” (Adaptation) และ “เลือกรับ” (Selection) อิทธิพลทางศิลปกรรมและศาสนาจาก

ภายนอกเขา้มาผสมผสานกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถิ่น 

การก าเนิดข้ึนของศาสนาพราหมณ์ ในดินแดนแถบลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่าง  : การผสมผสานระหว่างความเช่ือทางศาสนาและการ

ขยายอ านาจทางการเมืองของรัฐโบราณแถบลุ่มแม่น ้าโขง 

 บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่าง เช่ือกนัว่าเป็นท่ีตั้งของชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ แมว้่าในช่วง

เวลาดงักล่าวยงัไม่ปรากฏการสร้างสรรคท์างศิลปกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสนา หรือ พิธีกรรมอนัศกัดสิ์ทธ์ิ ที่ไดรั้บอิทธิพลจาก

อินเดีย คติความเช่ือดั้งเดิมของมนุษย ์(folk belief) ซ่ึงมีท่ีมาจากการการนบัถือบรรพบุรุษ เทพเจา้แห่งธรรมชาติ ภูติผี หรือ ส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ กย็งัคงปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นระยะเวลายาวนานในสังคมเกษตรกรรมยคุเร่ิมแรก ซ่ึงจุดประสงคข์องการ

ประกอบพิธีกรรม โดยมากจะเป็นไปเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตร ความผาสุกในครอบครัว และ โชคลาภ 

แมใ้นปัจจุบนัพิธีกรรมอนัแสดงใหเ้ห็นความเช่ือดั้งเดิมกย็งัคงปฏิบติัสืบเน่ืองในกลุ่มชนหลากหลายชาติพนัธ์ุ ในดินแดนแถบลุ่ม

แม่น ้าโขง อาทิเช่น ประเพณีการทรงเจา้เขา้ผี บุญบั้งไฟ หรือ การนบัถือนบัถือผีบรรพบุรุษ เป็นตน้ 

 เม่ือชาวอินเดียไดเ้ขา้มาตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคน้ีตั้งแต่ในช่วงเร่ิมแรกของยคุประวติัศาสตร์ ความเช่ือพื้นฐานเหล่าน้ีกไ็ด้

ถูกผสมผสาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมทางศาสนาของชาวอินเดีย ซ่ึงถือเป็นประเพณีอนัศกัดิ์ สิทธ์ิ และ ส่งผลทาง

จิตใจต่อผูป้ฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การประกอบพิธีกรรมเพื่อส่งเสริมฐานะอนัศกัด์ิสิทธ์ิของกษตัริย ์ในคติของพราหมณ์ 

พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นใหญ่เหนือราชาทั้งปวง จะตอ้งมีพระปรีชาสามารถทางดา้นการสงคราม และ การปกครอง

ราชอาณาจกัร ดว้ยเหตุน้ีกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่จึงมีฐานะสูงส่งประดุจเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์ คือ พระศิวะ หรือ พระวิษณุ 

มหาเทพผูซ่ึ้งไดรั้บการเคารพในฐานะที่ทรงมีอ  านาจสูงสุดเหนือเทพเจา้องคใ์ดบนสวรรค ์(พระศิวะ) และ มหาเทพผูป้กป้อง

มนุษยจ์ากภยนัตรายทั้งหลาย (พระวิษณุ)  

 คติความเช่ือเกี่ยวกบัการนบัถือกษตัริยเ์สมือนเทพเจา้ของชาวอินเดีย ไดส่้งอิทธิพลต่อกษตัริยผ์ูป้กครองรัฐโบราณใน

เอเชียอาคเนยเ์ป็นอยา่งยิง่ โดยปรากฏการประกอบพิธีกรรมการนบัถือพระเทวราช หรือ เทวราชา (Devaraja cult) (Coedes 1948: 

324-329; Kulke 1993: 327-381; Chandler 2008: 39-42) ในจารึกของอาณาจกัรกมัพูชาโบราณ  ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 15  เป็นตน้

ไป โดยมีหลกัฐานปรากฏในขอ้ความจากจารึกที่ปราสาทสด๊อกก๊อกธม (K. 235 : พ.ศ 1595) จงัหวดัสระแกว้  ที่จารึกในรัชสมยั

ของพระเจา้อุทยัทิตยวรมนัที่ 2 มีการกล่าวถึง คติเทวราชา และ ตระกูลพราหมณ์ผูป้ระกอบพิธีกรรมถวายกษตัริย ์รวมไปถึงการ

บริจาคท่ีดินและขา้ทาสแก่เทวสถาน ( Majumdar 1953 : 368; Chakravarti 1980 : 143; ปรีดา ศรีชลาลยั  2508 : 221-224; ชะเอม  

แกว้คลา้ย 2529 : 181-227)  

 แทท่ี้จริงแลว้การเผยแพร่ศาสนาพราหมณ์ในบริเวณแถบลุ่มแม่น ้าโขงไดป้รากฏหลกัฐานมาตั้งแต่ก่อนท่ีอาณาจกัร

กมัพูชาจะเขา้สู่สมยัเมืองพระนคร  หรือ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 15  ในช่วงตน้ของประวติัศาสตร์เขมร อาณาจกัรเจนละ ซ่ึง
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สันนิษฐานว่ามีศูนยก์ลางอยูใ่นบริเวณลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่าง (Cœdès 1968 : 66 ; Goloubew 1924 : 508). ไดข้ยายอิทธิพลมายงั

ภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทย พร้อมกบัการเขา้มาของศิลปะเขมรแบบก่อนเมืองพระนคร และ ศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศวะ

นิกาย  

 การเผยแพร่ศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศวนิกายในภูมิภาคอีสานใต ้ปรากฏหลกัฐานจากจารึกของ เจา้ชายจิตรเสน หรือ 

พระเจา้ มเหนทรวรมนั กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรเจนละ ผูส้ามารถขยายดินแดนจากกมัพูชาข้ึนมายงับริเวณแห่งน้ี ในช่วงพุทธ

ศตวรรรษที่ 11-12 หลงัจากที่ทรงปราบปรามชุมชนต่างๆใดแ้ลว้ จึงไดท้รงสถาปนา ศิวลึงค ์พร้อมดว้ยจารึกที่กล่าวถึงชยัชนะ

ของพระองค ์และ โคนนทิ พาหนะของพระศิวะไวย้งัสถานที่ดงักล่าว ในประเทศไทย มีการคน้พบจารึกของ เจา้ชายจิตรเสน 

หรือ พระเจา้มเหนทรวรมนั แห่ง อาณาจกัรเจนละ จ านวนประมาณ 11 หลกั2 (รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกูล 2550 : 79-95)ขอ้ความใน

จารึกภาษาสันสกฤตมีขอ้ความที่สอดคลอ้งตรงกนัว่า เจา้ชาย จิตรเสน หรือ พระเจา้มเหนทรวรมนั ไดท้รงสถาปนาศิวลึงค ์และ 

โคนนทิ ไวย้งัสถานท่ีน้ี เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ แห่งชยัชนะของพระองค ์ดว้ยเหตุน้ี เราจึงอาจกล่าวไดว้่า การเผยแพร่ศาสนา

พราหมณ์ลทัธิไศวนิกายจากอาณาจกัรเจนละ (เขมร) มายงับริเวณภาคอีสานตอนใตร้ะยะแรก ไดเ้ขา้มาพร้อมกบัการขยายอ  านาจ

ทางการเมืองของพระเจา้มเหนทรวรมนั ซ่ึงทรงมีความศรัทธาในศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศวนิกายเป็นอยา่งยิง่  

อน่ึง การนบัถือศิวลึงคใ์นเอเชียอาคเนยน์ั้น สันนิษฐานว่ามีพฒันาการมาจากการนบัถือเทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ์ 

ในรูปของแท่งหินตั้ง ดงัท่ีปรากฏในวฒันธรรมจามปา ในเวียดนาม (Cadière 1958: 1; Mus 1975 : 7) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ

ผสมผสานระหว่างการนบัถือเทพในศาสนาพราหมณ์ คือ พระศิวะในรูปของศิวลึงค ์และ การบูชาเทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ์ 

ท าใหก้ารบูชาพระศิวะในรูปของศิวลึงคเ์ป็นไปอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัคติความเช่ือเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ใน

สังคมเกษตรกรรม ตามความเช่ือทอ้งถิ่น 

 

 

                                                             
2 ในประเทศไทย มีจารึกของพระเจา้มเหนทรวรมนัที่คน้พบจนถึงปี พ.ศ. 2550 มีท ั้งส้ิน11หลกั ไดแ้ก ่จารึกช่องสระแจง จารึกที่ดอนขุมเงิน(ร้อยเอ็ด) จารึกที่ถ ้ าเป็ดทอง (3หลกั) 
จารึกที่ถ ้ าภูหมาไน จารึกปากโดมนอ้ย จารึกปากน ้ ามูล๑ จารึกปากน ้ ามูล๒ จารึกวดัศรีเมืองแอม และ จารึกที่วดัสุปัฏนาราม (และยงัมีจารึกที่ช ารุดเกบ็รักษาในพิพิธภณัฑืแห่งชาติพิ
มาย จ. นครราชสีมา) 
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รูปที ่1 จารึกพบทีด่อนขุมเงิน จังหวัดร้อยเอด็ กล่าวถึงชัยชนะของพระเจ้ามเหนทรวรมัน และการสถาปนาศิวลงึค์ พร้อมด้วยพระโคนนทไิว้ยัง

สถานทีแ่ห่งนีเ้พื่อประกาศชัยชนะของพระองค์  

 ศาสนาพราหมณ์จากกมัพูชาไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อชุมชนโบราณในแถบลุ่มแม่น ้าโขงเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ทางดา้นศิลปกรรม ทั้งสถาปัตยกรรม และ ประติมากรรม การนบัถือเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์ นอกจากจะเป็นไปดว้ยความ

ศรัทธาต่อศาสนา และ การประกอบพิธีกรรมเพื่อหวงัผลดา้นความศกัดิ์ สิทธ์ิแลว้ ศาสนาพราหมณ์ ยงัคงถูกน ามาใชใ้นรูปแบบ

การปกครองของอาณาจกัรกมัพูชาโบราณ โดยการขยายอ  านาจทางการเมืองของกษตัริยเ์ขมร มกัจะแสดงใหเ้ห็นในรูป

สัญลกัษณ์ของการสถาปนาราชลึงค ์ในเทวสถานซ่ึงตั้งอยูใ่นพระราชอาณาจกัร ซ่ึงเป็นศิวลึงคท่ี์ไดรั้บการตั้งช่ือตามพระนาม

ของกษตัริย ์ผสมเขา้กบั นามของพระศิวะ เช่น ราเชนทเรศวร  (Rajendresvara) ซ่ึงเป็นราชลึงคข์องพระเจา้ราเชนทรวรมนัที่ 2  

หรือ ตั้งตามพระนามอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระศิวะ เช่น ภทัรเรศวร (Bhadresvara) เป็นตน้ การกลัปนาที่ดิน และหมู่บา้นซ่ึง

ประกอบดว้ยจ านวนไพร่ จ านวนข้ึนอยูก่บัความส าคญัของเทวสถาน ถือเป็นการกระจายพระราชอ านาจไปสู่ระดบัทอ้งถิ่นใน

นามของการอุปถมัภศ์าสนา โดยพระองคท์รงปกครองพระราชอาณาจกัรในนามของเทพเจา้ที่ทรงศรัทธา ซ่ึงเป็นธรรมเนียมที่

นิยมปฏิบติัในอาณาจกัรต่างๆของอินเดียตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 12 หรือสมยัหลงัราชวงศค์ุปตะเป็นตน้ไป3 

 แมว้่าศาสนาพราหมณ์ไศวนิกายจะไดรั้บการนบัถืออยา่งกวา้งขวางทั้งในกมัพูชา และ ภาคอีสานของประเทศไทย  แต่

นิกายที่นบัถือพระวิษณุเป็นใหญ่ คือ ไวษณพนิกายกย็งัคงมีความส าคญั และ มีผูน้บัถือร่วมกบัไศวนิกายอีกดว้ย หลกัฐานทาง

โบราณคดีท่ีเกี่ยวกบัไวษณพนิกายในประเทศไทยช้ินท่ีมีอายเุก่าแก่สุด คือจารึกปราสาทเขานอ้ย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 

กล่าวถึงการสรรเสริญพระวิษณุ และพระศรีภววรมนั นอกจากน้ียงักล่าวถึง เชยษฐปุรสวามี ว่าเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมเกี่ยวกบั

                                                             
3    การปกครองโดยระบบศูนย์กลาง โดยมีมหาราชา ตามคติแนวคิดเร่ืองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์ ได้ถกูน ามาใช้ตัง้แต่สมยัราชวงศ์คุปตะของอินเดีย โดยกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์คุปตะ จะทรงปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ด้วยการประทานที่ดินแก่กษัตริย์ผู้ครงแคว้นที่อยู่ใต้อ านาจทางการเมืองของอาณาจกัรคุปตะ ทัง้นีร้วมไปถึงการถวายหมู่บ้าน 

และทรัพย์สินแก่พราหมณ์ในดินแดนห่างไกลด้วย ธรรมเนียมดังกล่าวนีไ้ด้รับการปฏิบติัสืบทอดมาจนถึงยคุกลางตอนต้น ก่อนการเข้ามาของมสุลิม (Early Medieval 

period) และ ในท่ีสดุกษัตริย์ก็ปกครองอาณาจกัรด้วยอาศัยความศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาพราหมณ์ เพ่ือความชอบธรรมในการปกครอง ในฐานะ สมมติุเทวราช อย่างแท้จริง      
ดูเพ่ิมเติมจาก Singh (2008); Sastri (1955); (Nagaswami 2003: 174-175 ) และ รูปแบบการปกครองของอาณาจกัรเขมรโบราณ โดย Sachinanda 

sahai 1970 
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พระเวทเพื่อบูชาพระวิษณุ (Cœdès 1953 : 23-24; ชะเอม แกว้คลา้ย และบุญเลิศ เสนานนท์  2533 : 115-121) นอกจากน้ี ยงัคงมี

การคน้พบเทวรูปพระวิษณุรุ่นเก่าท่ีมีอายตุั้งแต่ พุทธศตวรรษท่ี 11-15 กระจายอยูใ่นบริเวณภาคกลางและใตข้องประเทศไทย 

รวมไปถึงทางตอนใตข้องแม่น ้าโขงในประเทศกมัพูชา จ าปาศกัด์ิในลาว  (Malleret 1959) และ เวียดนามตอนใต้ (Transbassac 

region) (Malleret 1959,1962 ; พิริยะ ไกรฤกษ ์ 2524 ; สุภทัรดิศ ดิศกุล 2518 ) แสดงใหเ้ห็นถึงการเขา้มาของไวษณพนิกาย ว่ามี

ความเก่าแก่ร่วมสมยั เช่นเดียวกบัไศวนิกาย  

 การนบัถือไวษณพนิกายในภาคอีสานของประเทศไทย แมว้่าไดเ้จริญข้ึนพร้อมกบัไศวนิกาย แต่นิกายของพระวิษณุ

ไดรั้บการนบัถืออยา่งกวา้งขวางที่สุดในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 11-12 โดยเฉพาะอยา่งยิง่รัชสมยัของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2ซ่ึง

ทรงนบัถือศาสนาพราหมณ์ นิกายไวษณพนิกาย และ เน่ืองจากการท่ีทรงขยายอาณาเขตของอาณาจกัรกมัพูชาน้ีไปอยา่ง

กวา้งขวาง ท าใหศ้าสนาพราหมณ์ลทัธิไวษณพนิกายไดรั้บการนบัถืออยา่งแพร่หลายอีกดว้ย แมว้่าจะไม่ปรากฏว่ามีการสร้าง

เทวสถานในไวษณพนิกายอยา่งเด่นชดัในประเทศไทย แต่โบราณวตัถุจ  านวนมาก เช่น ประติมากรรม และ ภาพสลกัของพระ

วิษณุในอวตารต่างๆ บน เคร่ืองประกอบสถาปัตยกรรมเขมร กย็งัสามารถบ่งช้ีไดว้่า ไวษณพนิกายไดรั้บการนบัถือในชุมชน

โบราณทางภาคอีสานของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 

 การเจริญข้ึนของศาสนาพราหมณ์ตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12-18 ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าโขงนั้นเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

และ คติปรัชญาทางศาสนากย็งัคงไดรั้บการสืบต่อมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัแมว้่าจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมพุทธศาสนาแลว้ก็

ตาม โดยปรากฏอยูใ่นรูปของขนบธรรมเนียม พิธีกรรม เพื่อส่งเสริมความศกัด์ิสิทธ์ิของพุทธศาสนา เทพเจา้ทั้งหลายในศาสนา

พราหมณ์จึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของเทพผูอุ้ปถมัภพ์ุทธศาสนา เช่น พระอินทร์ หรือ พระพรหม เป็นตน้  

ประติมากรรมในศาสนาพราหมณ์ที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี  

 พื้นท่ีในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีในสมยัโบราณ ถือเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างอาณาจกัรเขมรโบราณและดินแดนภาค

อีสานของไทย อีกทั้งยงัอยูบ่นเส้นทางการคา้ทางบก จึงถือเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีพฒันาการทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่ม

คนหลากหลายชาติพนัธ์ุ ลกัษณะเด่นดงักล่าวปรากฏในงานประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ เน่ืองจากการเจริญข้ึนของ

ศาสนาพราหมณ์ในบริเวณน้ี ไดรั้บอิทธิพลจากอาณาจกัรโบราณใกลเ้คียง เช่น อาณาจกัรเขมรโบราณ และ จามปา ซ่ึงมีการนบั

ถือศาสนาพราหมณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลทัธิไศวนิกายอยา่งแพร่หลาย  

 ประติมากรรมในศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศวนิกายที่พบในจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงปัจจุบนัเกบ็รักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์

แห่งชาติอุบลราชธานี แมว้่าจะมีหลงเหลือเป็นจ านวนนอ้ย แต่รูปแบบทางศิลปะและลกัษณะทางประติมานวิทยา สามารถแสดง

ใหเ้ห็นถึงการติดต่อกบัอาณาจกัรเขม หรือ จามปาในช่วงราวพุทธศตวรรษที่12-18ได ้
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โบราณวัตถุในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย  

      

รูปที ่2 เทวรูปพระอรรธนารีศวร (ภาคผสมของพระศิวะและพระอมุา) จัดแสดงทีพ่ิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอบุลราชธานี อายุราว พุทธศตวรรษที ่13-

15 พบทีจ่ังหวัดอบุลราชธานี (59 cm.) 

 ประติมากรรมรูปพระอรรธนารีศวรถือเป็นประติมากรรมช้ินเด่นท่ีพบเพียงสององคใ์นประเทศไทย 4 และ  มีลกัษณะ

ทางประติมานวิทยาแบบพิเศษ คือ ประทบันัง่ขดัพระชงฆ ์โดยใชเ้พียงพระบาทไขวก้นัอยา่งเรียบง่าย แมว้่าพระหตัถท์ั้งสองขา้ง

จะหกัหายไป แต่จากช้ินส่วนท่ีเหลือของพระกรท าใหส้ันสิษฐานไดว้่า ในพระหตัถซ่ึ์งคือพระศิวะ ทรงคลอ้งสายลูกประค า 

(อกัษะมาลา) ในขณะท่ีพระกรซ้าย ส่วนท่ีเป็นพระอุมา ทรงประดบัพระกรดว้ยก าไลลกัษณะคลา้ยห่วงโลหะ พระกรทั้งสอง

อาจจะเคยวางอยูบ่นพระชงฆ ์ ตามลกัษณะการนัง่ของนกับวช  

 ลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระอรรธนารีศวรไดถู้กบรรยายไวใ้นคมัภีร์ทางศาสนาท่ีมีเน้ือความเกี่ยวขอ้งกบังาน

ศิลปกรรมส าคญัต่างๆ เช่น คมัภีร์ศิลปรัตน (Shilparatna), มสัยปุราณะ (the Matsya Purana)  และ คมัภีร์อาคม (Agamic texts) 

ซ่ึงเป็นเสมือนคมัภีร์ปุราณะของ ชาวอินเดียใต ้อาทิ  อมัศุมาดเภดาคม  (Amshumadbhedagama), กามิกอาคม (Kamikagama), 

และ สุเปรดาคม (Supredagama) เป็นตน้ (Rao 1916 (II) :323; Collins 1988 : 77) โดยลกัษณะทัว่ไปของพระอรรธนารีศวร คือ 

ภาคผสมของพระศิวะและพระอุมา (ศกัติ) ส่วนองคพ์ระศิวะซ่ึงแสดงเป็นบุรุษมกัจะสลกัใหอ้ยูด่า้นซ้าย และ ส่วนพระอุมา 

แสดงในรูปของสตรี จะประจ าอยูด่า้นขวา ของเทวรูป การแสดงสัญลกัษณ์ทางประติมานวิทยาของพระศิวะ จะปรากฏใหเ้ห็น

เด่นชดั โดยมกัจะแสดงโดย พระจนัทร์ ซ่ึงประดบัอยูบ่นพระเศียร พระเกศที่เกลา้เป็นมวยสูงอยา่งนกับวช (ชฏามงกุฏ)  ส่ิงของ

                                                             
4
 อีกองคห์น่ึงพบที่เมืองโบราณศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อายรุาวพุทธศตวรรษที่ 12-15 พระวรกายช ารุด จึงเกบ็รักษาไวใ้นคลงัโบราณวตัถุของอุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ  
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ในพระหตัถ ์เช่น สายปะค า (อกัษะมาลา) หรือ งู  นอกจากน้ี เคร่ืองทรงของพระศิวะกย็งัแสดงในรูปของอาภรณ์บุรุษ ต่างจาก

ส่วนของพระเทวี ซ่ึงแสดงการประดบัดว้ยเคร่ืองศิราภรณ์อยา่งสตรี  ในศิลปะอินเดีย พระอรรธนารีศวร อาจะมีทั้งประทบัยนื

และนัง่ มีจ  านวนพระกรตั้งแต่ 2-4 กร  

 

รูปที ่3 พระอรรธนารีศวร ในศิลปะอนิเดียใต้ อายุราวพุทธศตวรรษที ่16-17 ศิลปะแบบโจฬะ (Chola)  จากเมืองคงัไคโกณฑะโจฬะปรัุม 

(Gangaikonda Cholapuram) 

 ต านานการก าเนิดของพระอรรธนารีศวรไดถู้กกล่าวไวใ้นคมัภีร์ปุราณะ และ มหาภารตะ โดยมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกนั

เร่ืองความสมดุลกนัของจกัรวาล โดยถือว่า พระอรรธนารีศวร คือรูปนิมิตรกายขององคศ์ิวะมหาเทพ โดยพระศิวะมหาเทพ ทรง

มีอ  านาจอนัสมบูรณ์ไดจ้ากศกัติ คือ พระชายา (อุมา) ของพระองค ์เป็นการส่งเสริมบารมีซ่ึงกนัและกนั และ ดลบนัดาลใหส้รรพ

ส่ิงในจกัรวาลด าเนินไปไดอ้ยา่งปกติสุข (Rao 1916 (II) ; Glodberg 2002)  

 จากหลกัฐานทางดา้นงานประติมากรรมที่ถูกคน้พบในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์ท าใหเ้ราสันนิฐานไดว้่า การนบัถือพระ

อรรธนารีศวรในภูมิภาคน้ีไม่ไดเ้ป็นท่ีนิยมอยา่งมากเหมือนในอินเดีย โดยในศิลปะ อินโดนีเซีย เขมร และ จามปา กป็รากฏว่ามี

การสร้างประติมากรรมพระอรรธนารีศวรเป็นจ านวนนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบั การบูชาพระศิวะในรูปแบบของศิวลึงค ์หรือ 

ประติมากรรมขนาดเลก็  (อรรถพร ค าคม 2531) การพบเทวรูปพระอรรธนารีศวรในจงัหวดัอุบลราชธานี จึงถือเป็นโบราณวตัถุ

ช้ินเด่น เพราะนอกจากมีความส าคญัอยา่งยิง่ในดา้นโบราณคดีแลว้ รูปแบบทางศิลปะกย็งัสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลทาง

ศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศวะนิกาย จากกลุ่มอาณาจกัรใกลเ้คียง หรือ อาจกล่าวไดว้่า เทวรูปองคน้ี์เป็นหลกัฐานท่ีบ่งช้ีว่าในภูมิภาค

ลุ่มแม่น ้าโขงเคยมีการบูชาพระศิวะในรูปแบบน้ีอีกดว้ย  
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 ลกัษณะทางศิลปะกรรมของเทวรูปพระอรรธนารีศวร จากจงัหวดัอุบลราชธานี แสดงเอกลกัษณ์ที่ส าคญัซ่ึงสามารถ

น ามาเปรียบกบัรูปแบบประติมากรรมในประเทศใกลเ้คียงได ้โดยศึกษาจากรูปแบบของเคร่ืองประดบั และ พสัตราภรณ์ ซ่ึง

สามารถอธิบายไดว้่า ลกัษณะของกุณฑล (ต่างหู) ของพระอรรธนารีศวรจากอุบลราชธานี มีลกัษณะเป็นทรงกลม สลกัเป็นซ่ีลาย

กลีบดอกไม ้ลกัษณะคลา้ยกนักบัพบในศิลปะจามแบบดงเดือง และ ตาบกลมประดบัมงกุฏของประติมากรรมเขมรสมยัก่อน

เมืองพระนคร (ศิลปะเขมรแบบก าพงพระ) ทั้งน้ีการใชเ้คร่ืองประดบัรูปกลม ลกัษณะคลา้ยตาบ มีการตกแต่งดว้ยลายพฤกษา

พบว่าเป็นที่นิยมในศิลปะเขมรสมยัก่อนเมืองพระนคร และ จามปา โดยมีตวัอยา่งจากประติมากรรมพระโพธิสัตวจ์ากราชเคียร์ 

(Rajgir) และ ประติมากรรมรูปพระศิวะศิลปะจามปา แบบดงเดือง  นอกจากน้ี ประติมากรรมบุรุษของจามปาท่ีร่วมสมยักนั คือ 

ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 กย็งัคงนิยมใชก้ารใชเ้คร่ืองประดบัแบบเดียวกนัดว้ย (Boisserlier 1963: fig 49, 51, 54)  

 แมว้่าท่านัง่แบบขดัพระชงฆโ์ดยใชพ้ระบาทไขวก้นัอยา่งเรียบง่าย ไม่ค่อยปรากฏในงานประติมากรรมท่ีพบในแถบลุ่ม

แม่นโ้ขง แต่กพ็อจะสันนิษฐานไดว้่า อาจเป็นอิทธิพลของศิลปะจามปาแบบดงเดือง ที่ก  าหนดอายใุนช่วงสมยัเดียวกนั 

ประติมากรรมบุรุษแบบจาม แมจ้ะพบว่านิยมสร้างประติมากรรมรูปเคารพในท่านัง่ แต่กม็กัจะอยูใ่นรูปของแบบขดัสมาธิโดยใช ้

พระบาทซ้อนกนั หรือ ยกพระชงฆข์า้งขวาข้ึน ดงัเช่นในภาพประติมากรรมตวัอยา่ง  

 ในดา้นพสัตราภรณ์ ซ่ึงพระอรรธนารีศวรจากอุบลราชธานีไดส้ลกัไวอ้ยา่งเรียบง่าย เป็นลกัษณะของการนุ่งผา้โธตี คือ

ผา้ช้ินเดียวแบบสั้นประกอบดว้ยชายหนา้ และ ชายผา้ดา้นหลงั ทบัดว้ยเขม็ขดัลายเมด็ประค า ลกัษณะเช่นน้ีกย็งัปรากฏใน

ประติมากรรมบุรุษศิลปะแบบจามปา ท่ีมีการใชผ้า้ท้ิงชายดา้นหนา้เป็นส่ีเหลี่ยมขนาดใหญ่ เช่นเดียวกบัชายดา้นหลงั ของ

ประติมากรรม  

 ถึงแมว้่าเทวรูปพระอรรธนารีศวรจากอุบลราชธานี จะมีลกัษณะที่แตกต่างไปจากกลุ่มศิลปะโบราณร่วมสมยั เช่น 

รูปแบบพระพกัตร์ ทรงของเกลา้พระเกศา และ ลกัษณะท่านัง่ ในขอ้น้ีเราอาจจะสันนิษฐานไดว้่า อาจะเป็นเพราะฝีมือของช่างผู ้

กรรมสร้างสรรคง์านประติมากรรม หรือ เป็นความนิยมของผูค้นในทอ้งถิ่นมาแต่เดิม โดยขอ้สงสัยน้ีจะไดรั้บความกระจ่างเม่ือ

เราทราบสถานท่ีพบโบราณวตัถุช้ินน้ีอยา่งชดัเจน  
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รูปที ่4.1 (จากซ้าย) พระอรรธนารีศวรจากอบุลราชธานี (กลาง) พระโพธิสัตว์ศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนคร (ก าพงพระ) อายุราว พุทธศตวรรษที ่ 14-

15 จากราชเคยีร์ ปัจจุบันจัดแสดงทีพ่ิพิธภัณฑ์แห่งชาติกเีมต์ และ ประติมากรรมพระศิวะ ศิลปะจามแบบดงเดือง อายุราวพุทธศตวรรษที ่15  จัด

แสดงทีพ่ิพิธภัณฑ์แห่งชาติดานัง ประเทศเวียดนาม 

 

รูปที ่4.2 ภาพขยายส่วนศรีษะของประติมากรรมบุรุษศิลปะจามแบบดงเดือง 

2. ช่วงสมัยรับอิทธิพลของศิลปะเขมร (ราวพุทธศตวรรษที่ 15-18) 

การนบัถือพระศิวะในรูปของศิวลึงคก์ย็งัคงปรากฏแพร่หลายในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าโขง ซ่ึงศิวลึงคใ์นยคุเร่ิมแรกกมี็

ลกัษณะท่ีมีทั้ง เหมือนธรรมชาติ ( realistic) และ แบบประดิษฐ์ เช่น เป็นรูปทรงเรขาคณิต และ มุขลึงค ์( Mukhalinga) ในภาค

อีสานตอนล่างกมี็การคน้พบหลกัฐานเกี่ยวกบัการบูชาศิวลึงค ์ที่ก  าหนดอายเุก่าแก่ไปจนถึงก่อนพุทธศตวรรษที่ 15 โดยพบ

ตวัอยา่งจากมุขลึงค ์ที่พระธาตุบ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอด็ หรือ ศิวลึงคข์นาดเลก็ที่พบท่ีปราสาทภูมิโปนเป็นตน้ ในจงัหวดั

อุบลราชธานี กมี็การคร้พบศิวลึงคเ์ช่นกนั โดยส่วนมากมีลกัษณะเป็นศิวลึงค ์ขนาดเลก็ หรือ เป็นแท่งเดียวทรงเรขาคณิต ตั้งอยู่

บนฐานโยนีส่ีเหลี่ยมยกฐานสูงซ่ึงป็นเเบบที่นิยมในงานศิลปะเขมรสมยัเมืองพระนคร คือ หลงัพุทธศตวรรษที่ 15 เป็นตน้ไป 

นอกจากจะพบศิวลึงคแ์ลว้ ส่วนท่อโสมสูตรท่ีรองรับน ้าสรงซ่ึงสลกัเป็นรูปสัตวก์  าลงัคายน ้าศกัด์ิสิทธ์ กย็งัพบท่ีจงัหวดั
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อุบลราชธานี เป็นที่น่าสนใจว่า การท าท่อโสมสูตรดงักล่าว กย็งัคงปรากฏในศิลปะเขมรร่วมสมยัในกมัพูชา และ ที่ปราสาทวดัพู 

ในเขตจ าปาศกัดิ์  ตอนใตป้ระเทศลาว 

 

รูปที่ 5 ตัวอย่างศิวลงึค์ทีพ่บทีป่ราสาทภูปราสาท จังหวัดอบุลราชธานี อายุราวพุทธศตวรรษที ่ 16-17 ปัจจุบันจัดแสดงทีพ่ิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

อบุลราชธานี ( ความสูงพร้อมฐาน 45-52 cm.) 

 

รูปที ่6 ประติมากรรมท่อโสมสูตรรูปสัตว์  จากปราสาทภูปราสาท จังหวัดอบุลราชธานี อายุราวพุทธศตวรรษที ่ 16-17 จัดเสดงอย่ในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติอบุลราชธานี  

ประติมากรรมพระคเณศและเทพช้ันรองที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี  

 พระพิฆเณศวร คณปติ หรือ พระเคณศ ถือเป็นเทพที่มีการนบัถืออยา่งแพร่หลายในเอเชียอาคเนย ์โดยปรากฏหลกัฐาน

การคน้พบเทวรูปพระเคณศท่ีเก่าท่ีสุดตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 ในบริเวณภาคกลาง และ ภาคใตข้องประเทศไทย (พิริยะ  

ไกรฤกษ ์2524) และ เป็นที่น่าสนใจว่าการคน้พบพระเคณศที่มีอายเุก่ากว่าพุทธศตวรรษที่ 15 มกัจะพบในแหล่งโบราณคดีแถบ

ชายฝ่ังทะเลโบราณท่ีเคยเป็นเมืองท่าติดต่อดา้นการคา้ทางทะเลกบัอินเดีย และ รัฐโบราณอื่นๆ จึงสันนิษฐานว่า การนบัถือ

พระเคณศไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจากคติความเช่ือท่ีถือว่าทรงเป็นเทพผูป้ระทานโชคลาภ และ ปัดเป่า ภยนัอนัตราย

ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการเดินทาง ( Indrawooth 1992 : 163-173) ดว้ยเหตุน้ี การนบัถือพระเคณศในฐานะเทพตามคติ
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ดงักล่าว จึงยงัคงปฏิบติัสืบเน่ืองจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ประติมากรรมพระเคณศท่ีพบในภาคอีสานของประเทศไทย ส่วนมากมกั

เป็นอิทธิพลของศิลปะเขมรสมยัเมืองพระนคร คือหลงัพุทธศตวรรษที่ 15-18 ในกลุ่มศิลปะแบบบาปวน และ นครวดั ซ่ึงเป็นยคุ

สมยัท่ีอ  านาจการปกครองของอาณาจกัรเขมรไดเ้จริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก จนสามารถแผ่ขยายครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของ

ภาคอีสานไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร ดว้ยเหตุน้ี ประติมากรรมพระเคณศ แบบศิลปะเขมร สมยัดงักล่าว จึงพบเป็นจ านวน

มากในประเทศไทย  

 ลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระเคณศ ศิลปะเขมรท่ีพบในจงัหวดัอุบลราชธานีนั้น มีลกัษณะท่ีเหมือนกนักบั

พระเคณศศิลปะเขมรที่พบในประเทศกมัพูชา  (Bhattacharya 1961) แต่กระนั้นกย็งัมีความแตกต่างเลก็นอ้ยในดา้นรายละเอียด

ของเคร่ืองประดบั ผา้ทรง และ ลกัษณะทางประติมานวิทยาบางประการ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นเพราะความแตกต่างดา้นฝีมือของ

ช่าง และ ความเช่ียวชาญทางดา้นการสร้างสรรคง์านประติมากรรมทางศาสนา โดยมีตวัอยา่งจากพระเคณศที่พบท่ีบา้นบอน  

อ าเภอวารินทร์ช าราบ (รูปท่ี 7 ซ้าย) แมว้่าเทวรูปของพระเคณศจะสร้างตามแบบศิลปะเขมรแทบทุกประการ แต่ การท้ิงงวงของ

พระองคไ์ดบ้ิดไปทางขวา ในพระหตัถท์ี่ทรงถือขนมโมทกะ (Modaka) ซ่ึงต่างจากพระเคณศในศิลปะเขมร จามปา และ อินเดีย 

ทัว่ไปท่ีท้ิงงวงไปดา้นขวา 

                                  

รูปที ่7 ตัวอย่างประติมากรรมพระเคณศ ทีพ่บในจังหวัดอบุลราชธานี (ซ้าย  และกลาง ) พระคเณศจากบ้านบอน อ าเภอวารินทร์ช าราบ และ 

พระเคณศไม่ทราบทีม่าจากวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอบุลราชธานี ประติมากรรมทั้งหมดอายุราวพุทธศตวรรษที ่16-17 
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รูปที ่8 ตัวอย่างประติมากรรมพระเคณศศิลปะจามแ บบมิเซิน (ซ้าย) จาก พิพิธภัณฑ์ทีเ่มืองดานัง และพระคเณศศิลปะเขมรแบบนครวัด จาก

พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล (ขวา) ประติมากรรมทั้งหมดอายุราวพุทธศตวรรษที ่15-17 

 นอกจากประติมากรรมพระเคณศแลว้ ในจงัหวดัอุบลราชธานี กย็งัพบว่ามีการนบัถือเทพเจา้ชั้นรองซ่ึงเป็นเทพประจ า

ทิศ และ เทพนพเคราะห์ ในชุมชนโบราณสมยัไดรั้บอิทธิพลเขมรอีกดว้ย ซ่ึงประติมากรรมเหล่าน้ี สร้างในรูปของแผ่นสลกัรูป

เทพเจา้เกา้พระองคเ์พื่อประดบัในศาสนาสถาน ดงัที่ปรากฏในศิลปะเขมรสมยัเมืองพระนคร แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลทางศาสนา 

และ ศิลปกรรมจากอาณาจกัรเขมรท่ีเผยแพร่เขา้มาในภาคอีสานตอนล่างซ่ึงไดรั้บความนิยมจากชุมชนในทอ้งถิ่นเป็นอยา่งมาก 

 

รูปที ่9 แผ่นสลกัรูปเทพเจ้าเก้าองค์ศิลปะเขมรแบบนครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่  16-17 พบทีป่ราสาทบ้านเบญ จังหวัดอบุลราชธานี ปัจจุบันจัด

แสดงทีพ่ิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอบุลราชธานี 

 เทพนพเคราะห์ และ เทพประจ าทิศ เช่ือกนัว่า เป็นผูก้  าหนดชะตาชีวิตของมนุษย ์ และ มีอ  านาจในการ ป้องกนัภยั 

บนัดาลโชคลาภ  หรือแมก้ระทัง่ก่อใหเ้กิด อุปสรรค ต่างๆ  การนบัถือเทพเจา้ประจ าทิศ ( Dikpala)และเทพนพเคราะห์ 

(Navagrahas)ในเอเชียอาคเนย ์แมว้่าจะไดรั้บอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์จากอินเดียเป็นพื้นฐาน แต่กย็งัคงแสดงถึงเอกลกัษณ์

ทางศิลปะและความเช่ือทอ้งถิ่นในแบบเฉพาะตน โดยแสดงออกในรูปแบบของคตินิยมทางศิลปกรรม ลกัษณะการสร้างรูป

เคารพของเทพเจา้ประจ าทิศและเทพนพเคราะห์ ปรากฏในศิลปะเขมรตั้งแต่ตน้สมยัเมืองพระนคร (ศิลปะพระโค ช่วงตน้พุทธ

ศตวรรษที่ 15)  และ นิยมมากในศิลปะแบบนครวดั (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17) เทพเจา้ประจ าทิศ และ เทพนพเคราะห์ไดถู้กจดั
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วางร่วมกนัตามคติของศาสนาพราหมณ์ในกมัพูชา โดยสลกัเป็นแผ่นหินรูปเทพเจา้เกา้องคพ์ร้อมพาหนะ ประกอบดว้ย เทพนพ

เคราะห์ 4 องค ์ไดแ้ก่ พระสุริยเทพ,พระจนัทร์, พระเกตุ และ พระราหู และ เทพประจ าทิศ 5 องค ์ซ่ึงโดยมากจะเลือกจาก เทพ

ประจ าทิศทั้ง 8 องค ์คือ พระอินทร์, พระกุเวร, พระยม, พระวรุณ และ พระอคันี เป็นตน้ และเป็นที่น่าสนใจว่า แผ่นหินสลกัรูป

เทพเจา้เกา้องคไ์ม่เคยพบในศิลปะอินเดียท่ีก  าหนดอายรุ่วมสมยักนั ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวไดว้่า การสร้างรูปเคารพเทพเจา้เกา้

องคน์ั้นเป็นความเช่ือดั้งเดิมของช่างชาวเขมรผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะกรรมดว้ยแรงศรัทธาต่อเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์ 

 การนบัถือเทพนพคราะห์ในดินแดนแถบลุ่มแม่น ้าโขงเป็นไปอยา่งแพร่หลาย ในศิลปจามกย็งัคงปรากฏการนบัถือเทพ

นพเคราะห์และเทพประจ าทิศ แมว้่าจะไม่ไดอ้ยูใ่นรูปเทพเจา้เกา้องคด์งัท่ีปรากฏในศิลปะเขมร ส่วนใหญ่เทพเจา้เหล่าน้ีมกัจะ

สร้างเป็นรูปเคารพเด่ียวๆ หรือ สลกัเป็นภาพเด่ียวตามทิศของศาสนสถาน ที่ปราสาทบา้นเบญ จงัหวดัอุบลราชธานี กมี็การ

คน้พบแผ่นสลกัรูปเทพเจา้เกา้องค ์อายรุาวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ในรูปแบบของศิลปะเขมรแบบนครวดั เทพั้งเกา้องคไ์ดถู้กสลกั

พร้อมพาหนะ เป็นเทพนพเคราะห์ส่ีองค ์คือ พระอาทิตย ์พระจนัทร์ พระราหูและ พระเกตุ ประกอบดว้ยเทพประจ าทิศคือ พระ

อินทร์ พระกุเวร พระยม พระวรุณ และ พระอคันี ตามคตินิยมของการสลกัแผ่นภาพในศิลปะเขมรสมยันครวดั  จึงสันนิษฐานได้

ว่าการนบัถือเทพเจา้ชั้นรอง หรือ เทพเจา้ประจ าทิศและเทพนพเคราะห์ในประเทศไทย ไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากศาสนา

พราหมณ์ในอาณาจกัรเขมร 

 

รูปที ่10 รูปเทพผู้รักษาทศิในศิลปะจามปา พร้อมพาหนะ  อายุราวพุทธศตวรรษที ่15-16 (พิพิธภัณฑ์กเีมต์ ปารีส) 

 การคน้พบเทวรูปในศาสนาพราหมณ์ เช่น พระอรรธนารีศวร ศิวลึงค ์พระคเณศ และ กลุ่มเทพชั้นรอง ในจงัหวดั

อุบลราชธานี เป็นหลกัฐานที่ยนืยนัถึงการเขา้มาของอิทธิพลทางศาสนาและ ศิลปกรรม จากอาณาจกัรกมัพูชา และ จามปาใน

สมยัโบราณ ผ่านการติดต่อคา้ขาย การโยกยา้ยถิ่นฐาน หรือ การท าสงครามเพื่อขยายอาณาจกัร อนัน าไปสู่ความสัมพนัธ์ระหว่าง

กลุ่มชาติพนัธ์อนัหลากหลายในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี อนัเป็นแห่งอารยธรรมส าคญัแห่งหน่ึงของภาคอีสานตอนใต ้

รูปแบบคติทางประติมานวิทยา และ ลกัษณะทางศิลปกรรมของเทวรูปท่ีพบที่จงัหวดัอุบลราชธานี ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยม
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ทางศิลปะซ่ึงส่งอิทธิพลแก่ช่างทอ้งถิ่น และ ความเช่ือถือศรัทธาต่อศาสนาพราหมณ์ท่ีเผยแพร่มาจากอาณาจกัรใกลเ้คียงเป็นเวลา

ยาวนาน    

 ดว้ยเหตุน้ีเราจึงอาจกล่าวไดว้่า ในสมยัโบราณ ศาสนาพราหมณ์ไดท้  าหนา้ท่ีเสมือนส่ือกลางเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุ

ท่ีแตกต่างใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั บนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท่ีไดรั้บมาจากอินเดีย แมว้่าใน

ภายหลงัศาสนาพราหมณ์จะถูกกลืนกลายไปเป็นส่วนหน่ึงของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ท่ีไดเ้จริญข้ึนแทนท่ีในอาณาจกัร

โบราณแถบลุ่มแม่น ้าโขง เช่น สุโขทยั ลา้นชา้ง หรือ อาณาจกัรเขมรสมยัหลงัเมืองพระนคร เป็นตน้ มรดกอารยธรรมทางศาสนา

พราหมณ์ กย็งัคงไดรั้บการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนัในฐานะท่ีเป็นพื้นฐานทางศาสนาร่วมกนัของประเทศท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก

วฒันธรรมอินเดียในเอเชียอาคเนย ์ 
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