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ที่มาของทวารวดี 

• ทวารวดีเปนชื่อที่นักประวัติศาสตรชาวตาง

ประเทศเริ่มใชเรียกชุมชนโบราณที่ตั้งอยูใน

บริเวณลุมแมน้ำเจาพระยา

    โดยสันนิษฐานจากชื่ออาณาจักรที่ปรากฎใน

เอกสารจีนโบราณ คือ 

    โถ-โล-โป-ตี้ (To-Lo-Po-Ti) 

• ตั้งอยูระหวางรัฐศรีเกษตร(พมา) และรัฐ

อิศานปุระ(กัมพูชา) P

• มีการคนพบเหรียญเงินจารึกภาษาสันสกฤต 

              ศรีทวารวดี ศวฺรปุญยะ 

    แปลวา บุญกุศลของพระราชาแหงศรีทวารวดี  

    

    

     

    ทำใหนักประวัติศาสตรเชื่อวา ทวารวดีเปนรัฐที่มี

อยูจริงและมีความเจริญรุงเรืองทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมมาแตโบราณ

กอนการกอตั้งกรุงศรีอยุธยา
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เมืองหลวงของรัฐทวารวดีอยูที่ไหน

• ปจจุบันยังไมพบหลักฐานอื่นเพิ่มเติมชี้ชัดวา

เมืองหลวงของรัฐทวารวดีอยูที่ไหน และมี

อาณาเขตกวางขวางเพียงใด 

• ดังนั้นปจจุบันทวารวดีจึงเปนคำที่ใชเรียก

ลักษณะรวมทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา ซึ่ง

แผจากลุมแมน้ำเจาพระยาไปยังภูมิภาคอื่นๆ

ของประเทศไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 

12-16 (พ.ศ.1100-1500)
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จารึก

กลุมที่เกาที่สุดในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ไมเกินไปกวาพุทธศตวรรษที1่1 ใชตัวอักษร

ปลลวะ ใชอยูในราชวงศปลลวะของอินเดีย

ใต 

ภาษาบาลี สันสกฤต และมอญโบราณ 
ภาษาบาล ีใชในคาถา  คำสอน ในลัทธิเถรวาท

ภาษาสันสกฤต เปนภาษาราชการ และใชในคัมภีร 

เชน พระนามของกษัตริย ประกาศตางๆ

สลักบนแผนหิน แผนโลหะ บนสวนของ

สถาปตยกรรม

P

 แผนจารึกทองแดงพบที ่เมือง อูทอง 

สุพรรณบุรี อักษรหลัง

ปลลวะ ภาษาสันสกฤต พ.13-14
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การนับถือศาสนา

พุทธศาสนา นิกายเถรวาท  เปนหลัก

o คาถา เย ธัมมา เหตุปปภวาฯ

P คำแปล: ธรรมทั้งหลาย มีเหตุเปนแดนเกิด พระ

ตถาคตไดตรัสถึงเหตุเหลานั้น และเมื่อสิ้นเหตุเหลา

นั้นจึงดับทุกขได

o เปนหัวใจของพุทธศาสนา ในภาคกลางมักเปนภาษา

บาลี พบที่แผนอิฐ พระพิมพ เปนตน

พุทธศาสนา นิกายมหายาน 

o รูปเคารพ พระโพธิสัตว เชน พระอวโลกิเตศวร

ศาสนาพราหมณ 

o ศิวลึงค และรูปพระนารายณในบางพื้นที่
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ศิลปวัตถุที่แสดงการแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมอื่น

ภาพลายเสนแสดงใบหนาชาว

ตางชาติที่อาจเดินทางเขามา

ติดตอคาขายกับชุมชนทวารวด ี 

ปรากฏเปนลวดลายบนกอนอิฐ 
จากเจดียจุลประโทน 

ตะเกียงโรมัน สำริด

สินคานำเขาสมัยทวารวดี

ธรรมจักร งานศิลปกรรมสำคัญที่

แสดงถึงการยอมรับวัฒนธรรม 
พุทธศาสนาของชุมชนทวารวด ี
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ศิลปวัตถุ

เปรียบเทียบตราประทับดินเผารูปเรือ 
(ซาย )พบบริเวณอาวเบงกอล และตราประทับ
ดินเผารูปเรือ(ขวา) พบในเมืองโบราณ
นครปฐม

แสดงถึงการใชเรือเปนพาหนะเดินทางติดตอ

กับชุมชนโพนทะเล

ลูกปดแกวหลากส ี
สินคาสำคัญ

ในสมัยทวารวดี

ตางห ู
ทวารวดี
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ศิลปวัตถุ

เปรียบเทียบตราประทับดินเผารูปเรือ 
(ซาย )พบบริเวณอาวเบงกอล และตราประทับ
ดินเผารูปเรือ(ขวา) พบในเมืองโบราณ
นครปฐม

แสดงถึงการใชเรือเปนพาหนะเดินทางติดตอ

กับชุมชนโพนทะเล

ลูกปดแกวหลากส ี
สินคาสำคัญ

ในสมัยทวารวดี

ตางห ู
ทวารวดี
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แผนผังและการสรางเมืองแบบทวารวดี

• การสรางเมืองของคนทวารวดีสวนใหญมี

ลักษณะเฉพาะที่คลายคลึงกัน คือ

P 1. ผังเมืองเปนรูปวงรีหรือรูปไข

P 2 มีการขุดคูน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไวใชใน

การเกษตรและเปนเสนทางคมนาคม

3. มีการสรางคันดินลอมรอบเมือง

   ใชเปนทั้งแนวกำแพงปองกันน้ำทวมและ

ปองกันศัตรู 

คูน้ำโบราณ หรือคลองชลประทานสำหรับชุมชน
สมัยทวารวด ี
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• การเลือกทำเลที่อยูอาศัยถาวรของมนุษยนั้น

จำเปนตองมีแหลงน้ำและพื้นดินที่อุดม

สมบูรณเปนปจจัยสำคัญเพื่อการดำรงชีวิต

เชนเดียวกับคนในสมัยทวารวดีที่มักเลือกตั้ง

ถิ่นฐานในทำเลที่ใกลลำน้ำ หรือบริเวณ

ที่ราบลุมแมน้ำสำคัญๆที่มีความอุดม

สมบูรณ เชน   ลุมแมน้ำลพบุรี-ปาสัก  

           ลุมแมน้ำบางประกง 

           ลุมแมน้ำแมกลอง-ทาจีน 

           ริมแมน้ำเจาพระยา     

สามารถเดินทางติดตอกันไดโดยสะดวกทั้ง

ทางบกและทางน้ำ 

   มีหลักฐานทางโบราณคดีสมัยทวารวดีจำนวน

มากที่พบในบริเวณเหลานี้เปนเครื่องยืนยัน

เมืองโบราณสมัยทวารวดีสวนใหญตั้งอยูใน

บริเวณภาคกลาง และเมืองที่มีขนาดใหญมัก

ตั้งอยูตาม

P แนวชายฝงทะเลเดิม

     ไดแก  เมืองคูบัว 

                 เมืองโบราณนครปฐม 

                 เมืองอูทอง 

                 เมืองอูตะเภา

             เมืองศรีมโหสถ  เปนตน 
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การตั้งถิ่นฐานของคนทวารวดี
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ถิ่นฐานในทำเลที่ใกลลำน้ำ หรือบริเวณ
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การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดี
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การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดี

P
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การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดี

P

P หลักฐานทางศิลปกรรมกระจาย

ครอบคลุมตามลุมน้ำสำคัญ เชน 

ลุมน้ำเจาพระยา 
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การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดี

P

P หลักฐานทางศิลปกรรมกระจาย

ครอบคลุมตามลุมน้ำสำคัญ เชน 

ลุมน้ำเจาพระยา 

P ลุมน้ำปาสัก 
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การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดี

P

P หลักฐานทางศิลปกรรมกระจาย

ครอบคลุมตามลุมน้ำสำคัญ เชน 
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การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดี

P

P หลักฐานทางศิลปกรรมกระจาย

ครอบคลุมตามลุมน้ำสำคัญ เชน 

ลุมน้ำเจาพระยา 

P ลุมน้ำปาสัก 

P แตไมไดหมายความวา งานศิลปกรรม

เปนตัวกำหนดขอบเขตอาณาจักร 

หรืออำนาจทางการเมือง 
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การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดี
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การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดี

• ในแตละพื้นที่ ในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาค

ใตคงมีการปกครองตนเอง แตม ี         รูปแบบศิลปะ และการนับถือ

ศาสนาแบบเดียวกัน
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การแพรกระจายของวัฒนธรรมทวารวดี

• ในแตละพื้นที่ ในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาค

ใตคงมีการปกครองตนเอง แตม ี         รูปแบบศิลปะ และการนับถือ

ศาสนาแบบเดียวกัน

• ภาคกลาง

– บริเวณลุมน้ำเจาพระยาตอนลางถึงฝงตะวันออกรอบอาวไทยเปนศูนยกลาง

ที่สำคัญและเปนจุดกำเนิดของวัฒนธรรมทวารวดี 

– จากบริเวณนี้การแพรกระจายคงขึ้นไปตามแมน้ำเจาพระยาทั้งสองฝงจนถึง 

จ. นครสวรรค เมืองโบราณที่พบ เชน เมืองคูเมือง จ.สิงหบุรี เมืองดงคอน 

จ.ชัยนาท เปนตน
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• พบลูกปดหินคารเนเลียนหินอาเกต ลูกปด

แกวที่มีแหลงผลิตเฉพาะอยูในประเทศแถบ

เมดิเตอรเรเนียน(กรีก-โรมัน)   เปอรเซีย 

และอินเดีย ซึ่งแสดงถึงรองรอยการติดตอ

คาขายทางทะเลกับตางชาติโบราณวัตถุ  

   

จากการติดตอแลกเปลี่ยนทางการคากับ

อินเดียทำใหชุมชนทวารวดีไดรับอิทธิพล

ทางวัฒนธรรมหลายอยางมาจากอินเดีย

โดยตรง โดยเฉพาะการยอมรับวัฒนธรรม แผนที่แสดงเสนทางการเดินเรือเพื่อการติดตอคาขาย

ทางทะเลระหวางประเทศในอดีต 
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การติดตอแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมอื่น

• พบลูกปดหินคารเนเลียนหินอาเกต ลูกปด

แกวที่มีแหลงผลิตเฉพาะอยูในประเทศแถบ

เมดิเตอรเรเนียน(กรีก-โรมัน)   เปอรเซีย 

และอินเดีย ซึ่งแสดงถึงรองรอยการติดตอ

คาขายทางทะเลกับตางชาติโบราณวัตถุ  

   

จากการติดตอแลกเปลี่ยนทางการคากับ

อินเดียทำใหชุมชนทวารวดีไดรับอิทธิพล

ทางวัฒนธรรมหลายอยางมาจากอินเดีย

โดยตรง โดยเฉพาะการยอมรับวัฒนธรรม แผนที่แสดงเสนทางการเดินเรือเพื่อการติดตอคาขาย

ทางทะเลระหวางประเทศในอดีต 
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ทวารวดีภาคกลาง
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ทวารวดีภาคกลาง

– เมืองสำคัญไดแก เมืองอูทอง 

จ.สุพรรณบุรี เมืองนครปฐม

โบราณ (นครชัยศรี) และเมืองคู
บัว จ.ราชบุรี เปนตน

– บริเวณลุมน้ำปาสักคือ จ.ลพบุร ี
และเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ
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ทวารวดีภาคกลาง

– เมืองสำคัญไดแก เมืองอูทอง 

จ.สุพรรณบุรี เมืองนครปฐม

โบราณ (นครชัยศรี) และเมืองคู
บัว จ.ราชบุรี เปนตน

– บริเวณลุมน้ำปาสักคือ จ.ลพบุร ี
และเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

แผนที่แสดงแนวชายฝงทะเลเดิมของอาวไทย ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 11-16
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ทวารวดีภาคกลาง

– เมืองสำคัญไดแก เมืองอูทอง 

จ.สุพรรณบุรี เมืองนครปฐม

โบราณ (นครชัยศรี) และเมืองคู
บัว จ.ราชบุรี เปนตน

– บริเวณลุมน้ำปาสักคือ จ.ลพบุร ี
และเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

แผนที่แสดงแนวชายฝงทะเลเดิมของอาวไทย ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 11-16

ทิวา ศุภจรรยา, งานวิจัยเรื่อง “เมืองโบราณบริเวณ

Monday, August 17, 2009



ทวารวดีภาคกลาง

– เมืองสำคัญไดแก เมืองอูทอง 

จ.สุพรรณบุรี เมืองนครปฐม

โบราณ (นครชัยศรี) และเมืองคู
บัว จ.ราชบุรี เปนตน

– บริเวณลุมน้ำปาสักคือ จ.ลพบุร ี
และเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

แผนที่แสดงแนวชายฝงทะเลเดิมของอาวไทย ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 11-16

ทิวา ศุภจรรยา, งานวิจัยเรื่อง “เมืองโบราณบริเวณ

ชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง...”, 
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ทวารวดีภาคกลาง

– เมืองสำคัญไดแก เมืองอูทอง 

จ.สุพรรณบุรี เมืองนครปฐม

โบราณ (นครชัยศรี) และเมืองคู
บัว จ.ราชบุรี เปนตน

– บริเวณลุมน้ำปาสักคือ จ.ลพบุร ี
และเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

แผนที่แสดงแนวชายฝงทะเลเดิมของอาวไทย ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 11-16

ทิวา ศุภจรรยา, งานวิจัยเรื่อง “เมืองโบราณบริเวณ

ชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง...”, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523
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• ภาคตะวันออก

– พบหลักฐานการติดตอกับอารยธรรมภายนอกบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออก 

อยางนอยตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร

– บริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออก ถึงลุมน้ำบางปะกงขึ้นมาเปนแหลงวัฒนธรรม

ทวารวดีที่สำคัญ พบเมืองโบราณหลายแหง เชน และ เมืองมโหสถ จ. 

ปราจีนบุรี / เมืองเพนียด จ.จันทบุรี / เมืองดงละคร จ.นครนายก เปนตน

– สวนเหนือปราจีนบุรีขึ้นไปทางอีสานคงเปนจุดเชื่อมตอทวารวดีอีสานและขอม

สมัยกอนเมืองพระนคร
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• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16  ศิลปะที่พบอาจแบงไดเปน 2 กลุม

• กลุมแรกไดรับอิทธิพลจากทวารวดี สวนใหญอยูในพื้นที่อีสานเหนือ ราว พ.14-16

• อีกกลุมหนึ่งเปนศิลปะรวมสมัยกับศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระนคร สวนใหญอยูในพื้นที่

อีสานใตราว พ.12-15

– แหลงวัฒนธรรมทวารวดีที่สำคัญ อยูที่

• บริเวณลุมน้ำชี พบในหลายจังหวัด อาจรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางผานมา

ทางเมืองศรีเทพ แหลงที่สำคัญ คือ เมืองฟาแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ เมืองโบราณในเขตอำเภอ

นาดูน มหาสารคาม และที่ อุดรธานี ชัยภูมิ ขอนแกน เปนตน
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แหลงโบราณคดีสมัยทวาราวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เมืองพิมาย, อ. ปกธงไชย

บานทุงวัง  อ. สตึก

บานฝาย อำเภอนางรอง

บานทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ 

นครราชสีม

า

2. บานกุดโงง ชัยภูมิ

3. เมืองนครจำปาศรี อ.นาดูน มหาสารคาม

4. บานเชิงเทียน อำเภอเมือง

5. บานดงเมือง อำเภอกุมภวาป

เมืองฟาแดดสงยาง อ.กมลาไสย 

กาฬสินธุ

6. เมืองสรวง รอยเอ็ด

7. บานหลุบโมก อ. ราษีไศล ศรีสะเกษ

8. ขอนแกน
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สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีที่ภาคอีสาน
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สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีที่ภาคอีสาน

• พระธาตุยาคู กาฬสินธุ
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• ภาคเหนือ

– พบที่ อาณาจักรหริภุญชัย จ.ลำพูน ราวพุทธศตวรรษที่ 16

• ภาคใต

– ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 รวมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง ศิลปะใน

บริเวณนี้มีรูปแบบของตนเองที่เรียกวา “ศรีวิชัย” ซึ่งมีความสัมพันธกับศิลปะชวา ประเทศ

อินโดนีเซีย 

– อยางไรก็ตามที่เมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานีไดพบหลักฐานที่มีรูปแบบศิลปะสัมพันธกับทวา

ภาคกลาง เชน ซากเจดีย พระพุทธรูป พระพิมพดินเผา
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โบราณสถานเกาะกลาง ลำพูน
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องคประกอบสถาปตยกรรม

• กุฑุดินเผา สุพรรณบุรี

P พ. 13

• ชิ้นสวนตกแตงสถาปตยกรรมดิน

เผา จากเมืองโบราณยะรัง 

จ.ปตตานี
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ผังเมืองทวารวดี

• เมืองสมัยทวารวดีภาคกลางหลายเมืองตั้งอยูใกลทะเลและมีทางน้ำเขาออกตอกับชายฝงทะเล

• ชุมชนมักตั้งอยูบริเวณลำน้ำสายรองที่แยกจากลำน้ำใหญ คงเปนเพราะในฤดูน้ำหลาก น้ำในแมน้ำ

สายหลักคงทวมลนตลิ่ง

• ชุมชนโบราณสมัยนี้มีทั้งที่ไมมีคูน้ำคันดินลอมรอบ และที่มีคูน้ำคันดินลอมรอบซึ่งเรียกกันวาเมือง 

ขุดขึ้นเพื่อปองกันน้ำทวม

• เมืองมีผังเปนรูปวงรี (อูทอง) หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผาคอนขางมน

• ตัวอยาง เมืองนครปฐมโบราณ (เมืองนครชัยศรี) เปนเมืองสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญที่สุดใน

ประเทศ คูน้ำโดยรอบกวางราว 10 เมตร ยาวราว 60 เมตร  กลางเมืองมีเจดีย ภายในตัวเมืองมี
สระน้ำขนาดใหญและเล็กจำนวนมาก มีรองรอยการขุดคลองนำน้ำเขามาหลายครั้ง ตั้งอยูริมทะเล

P
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ผังเมืองทวารวดี
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ผังเมืองทวารวดี

ภาพถายทางอากาศ
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ผังเมืองทวารวดี

• เมืองอูทอง จ.สุพรรณบุรี 

ภาพถายทางอากาศ
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ผังเมืองทวารวดี

• เมืองอูทอง จ.สุพรรณบุรี 

P ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ำจระเข

สามพัน ดานตะวันตกทิวเขายาวทอด

แนวเหนือใต เปรียบเสมือนเปนกำแพง

ปองกันโดยธรรมชาติ มีผังเปนรูปวงรี 

มีคูน้ำลอมรอบ มีรองรอยการสราง

กำแพงกอดวยศิลาแลงอยูบนเนินดิน 

เพื่อปองกันขาศึก

ภาพถายทางอากาศ
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ผังเมืองทวารวดี

• เมืองอูทอง จ.สุพรรณบุรี 

P ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ำจระเข

สามพัน ดานตะวันตกทิวเขายาวทอด

แนวเหนือใต เปรียบเสมือนเปนกำแพง

ปองกันโดยธรรมชาติ มีผังเปนรูปวงรี 

มีคูน้ำลอมรอบ มีรองรอยการสราง

กำแพงกอดวยศิลาแลงอยูบนเนินดิน 

เพื่อปองกันขาศึก

P

ภาพถายทางอากาศ
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ภาพถายทางอากาศเมืองโบราณสมัยทวารวดี

เมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด

มีคูน้ำขุดขึ้น 2-4 คู 

เพื่อกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง 

เมืองโบราณนครปฐม มีคูน้ำ
ขนาดใหญสำหรับใหเรือผานเขา

ออกสูทะเลได 

เมืองลำพูน 

ตั้งอยูฝงตะวันตกของแมน้ำปง 

ตัวเมืองที่เปนรูปยาวคลายวงรี
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สถาปตยกรรม

• ประเภทของสถาปตยกรรม

– ศาสนสถานที่อยูในถ้ำ

– ศาสนสถานกลางแจง

• แผนผังและรูปทรงสันนิษฐานของ

สถาปตยกรรม

– ประเภทของอาคาร

– รูปแบบและผังเจดีย

– รูปทรงของเจดีย

• เจดียที่สำคัญสมัยทวารวดี

– เจดียที่มีผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ

– เจดียที่มีผังแปดเหลี่ยม

– อาคารที่มีผังสี่เหลี่ยมผืนผา
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ประเภทของสถาปตยกรรม

ศาสนสถานกลางแจง

P พบทั่วไปในเมืองโบราณสมัยทวารวดี 

หลักฐานที่เหลืออยู มักเปนซากเจดีย ผัง

มักเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรืออาคารที่มี

ผังสี่เหลี่ยมผืนผา 

P

ศาสนสถานในถ้ำ

– ในยุคนี้มีการใชถ้ำใชเปนสถานที่

ประกอบพิธีกรรม 

– บริเวณเขาง ูจ.ราชบุร ีถ้ำพระ
โพธิสัตว จ.สระบุร ีถ้ำถมอรัตน เมือง
ศรีเทพ เชนที่จ.เพชรบูรณ และ ถ้ำ
คูหาสวรรค จ. สุราษฎรธาน ีเปนตน
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ประเภทของสถาปตยกรรม

• ศาสนสถานในถ้ำ

– การสลักภาพในถ้ำอาจเทียบไดกับถ้ำ

อชันตา สมัยคุปตะและหลังคุปตะ

ของอินเดีย 

– พระพุทธไสยาสน ที่ถ้ำจาม บริเวณ

เขางู จ.ราชบุรี
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ประเภทของสถาปตยกรรม

• ศาสนสถานในถ้ำ

– การสลักภาพในถ้ำอาจเทียบไดกับถ้ำ

อชันตา สมัยคุปตะและหลังคุปตะ

ของอินเดีย 

– พระพุทธไสยาสน ที่ถ้ำจาม บริเวณ

เขางู จ.ราชบุรี
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ศาสนสถานในถ้ำ

• ภาพตนไมปูนปน ที่ถ้ำฝาโถบริเวณเขางู 

จ.ราชบุรี

P อยูดานขางของพระพุทธรูปปางปรินิพพาน 

จึงนาจะเปนตนสาละ
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ศาสนสถานในถ้ำ

• ภาพพระพุทธรูปประทับยืน 

และพระโพธิสัตว ที่ถ้ำถมอ

รัตน จ.เพชรบูรณ

P
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ศาสนสถานในถ้ำ

• ภาพพระพุทธรูปประทับยืน 

และพระโพธิสัตว ที่ถ้ำถมอ

รัตน จ.เพชรบูรณ

P
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ศาสนสถานในถ้ำ

• ภาพสลักนูนต่ำที่ ถ้ำพระ

โพธิสัตว จ.สระบุรี

P มีการตีความวาเปนภาพ

พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม

โปรดเทพเจาในศาสนาพราหมณ
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แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

P ผังของอาคารมีสี่แบบ สวนใหญอยูในสองประเภทแรก คือ อาคารที่มีผังเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งคง

เปนสวนฐานของเจดีย และที่เปนสี่เหลี่ยมผืนผา  มีบางเปนสวนนอยที่มีฐานรูปแปดเหลี่ยม และ

ฐานกลม

– เจดีย

• ผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส แปดเหลี่ยม และฐานกลม

• มักมีขนาดไมใหญนัก ยกเวนบางองค เชน เจดียจุลประโทนและเจดียวัดพระเมรุ

– วิหาร (เปนขอสันนิษฐาน)

• ผังสี่เหลี่ยมผืนผา

• มีฐานแตกตางจากสมัยอื่น คือกอสูงและเปนผนัง มีการประดับปูนปน สวนบนของฐานนี้อาจมี

เจดียอยู และมีลานประทักษิณลอมรอบแบบในอินเดีย เชน ศาสนสถานที่นาลันทาก็ได
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แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

P ผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสคงเปนสวนฐานของ

เจดีย

P

P ผังสี่เหลี่ยมผืนผาสันนิษฐานวานาจะเปน

วิหาร 

P

P ฐานรูปแปดเหลี่ยม และฐานกลม
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แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

P รูปทรงของเจดีย

– สวนฐาน

• ชั้นลางสุดเรียกวาฐานเขียงหรือฐานหนากระดาน อยูในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส นิยม

ทำใหมีความสูงและแบงเปนชองๆเพื่อใชประดับประติมากรรมปูนปนหรือดินเผา 

เชน คนแคระ ชางหรือสิงหแบก หรืออาจเปนประติมากรรมเลาเรื่อง

• ชั้นถัดมาเปนฐานที่มีรูปรางโคงมน เรียกวา “ฐานบัววลัย” ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ

ของเจดียสมัยนี้ สวนนี้อาจเทียบไดกับฐานบัวคว่ำบัวหงายของเจดียสมัยหลัง ผัง

ของฐานบัววลัยอาจเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแปดเหลี่ยมก็ได

• เหนือขึ้นมาเปนสวนขององคระฆัง ซึ่งสวนใหญพังทลายหมดแลว แตเราอาจ

ศึกษารูปแบบไดจาก สถูปจำลอง หรือภาพสลักรูปสถูป

Monday, August 17, 2009



เจดีย กอนอิฐทวาราวดี

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

P (ซาย) สถูปศิลา

P ฐานสี่เหลี่ยม องคระฆังทรงโอคว่ำ

P พบที่ลพบุรี สูง 48 เซนติเมตร
 (ลาง) สถูปดินเผา

P คงเปนสวนประดับสถาปตยกรรม

P พบที่ อ.ยะรัง ปตตานี

Monday, August 17, 2009



องคประกอบสถาปตยกรรม

• กุฑุดินเผา สุพรรณบุรี  พ. 13

• ชิ้นสวนตกแตงสถาปตยกรรมดิน

เผา จากเมืองโบราณยะรัง 

จ.ปตตานี

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

• ภาพสถูปในศิลาจารึก ที่ประเทศ

มาเลเซีย พ.11

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

P

P สวนระฆังขององค

สถูปศิลา?
 
P สวนบาสลักลายกาน

ขดและเม็ดประคำ

P สวนลางสลักลายกลีบ

บัวโดยรอบ

P พบที่วัดพระปฐมเจดีย 

สูง 112 เซนติเมตร

• ภาพสถูปในศิลาจารึก ที่ประเทศ

มาเลเซีย พ.11

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

P

P สวนระฆังขององค

สถูปศิลา?
 
P สวนบาสลักลายกาน

ขดและเม็ดประคำ

P สวนลางสลักลายกลีบ

บัวโดยรอบ

P พบที่วัดพระปฐมเจดีย 

สูง 112 เซนติเมตร

• ภาพสถูปในศิลาจารึก ที่ประเทศ

มาเลเซีย พ.11

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

รูปสถูปที่แผนหลังของพระพุทธรูปศิลา 

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

รูปสถูปที่แผนหลังของพระพุทธรูปศิลา 

พบที่เมืองศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

รูปสถูปที่แผนหลังของพระพุทธรูปศิลา 

พบที่เมืองศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

P

ภาพสลักพระพุทธรูป

ปางสมาธิ พบที่เมืองคูบัว  จ.ราชบุรี

 ดานขางเปนรูปสถูป และธรรมจักรตั้งอยู

บนเสา 

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

 สถูป 

P หรือ สวนยอดของสถูป พบที่

นครปฐม

P ปจจุบันอยูที่ พช.พระนคร มีคาถา 

เยธมมา ที่กานฉัตร

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

 สถูป 

P หรือ สวนยอดของสถูป พบที่

นครปฐม

P ปจจุบันอยูที่ พช.พระนคร มีคาถา 

เยธมมา ที่กานฉัตร

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

P

P ภาพปูนปนประดับฐานโบราณ

สถานวัดใหญ จ.นครปฐม

P แบงเปนชองเพื่อใชประดับ

ประติมากรรมปูนปน เชน คน

แคระ ชางหรือสิงหแบก

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

P

P ภาพปูนปนประดับฐานโบราณ

สถานวัดใหญ จ.นครปฐม

P แบงเปนชองเพื่อใชประดับ

ประติมากรรมปูนปน เชน คน

แคระ ชางหรือสิงหแบก

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม
P

• ลักษณะเฉพาะก็คือ ความนิยมในการมฐีาน

 บัววลัย และความนิยมในการทำฐานยกเก็จ ซึ่งทำใหผนังอาคารเปน

ชองสวยงาม

• วัสดุที่ใช นิยมสรางดวยอิฐที่มีขนาดใหญ บางครั้งมีลวดลาย บางแหง

สวนฐานใชศิลาแลง

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม
P

• ลักษณะเฉพาะก็คือ ความนิยมในการมฐีาน

 บัววลัย และความนิยมในการทำฐานยกเก็จ ซึ่งทำใหผนังอาคารเปน

ชองสวยงาม

• วัสดุที่ใช นิยมสรางดวยอิฐที่มีขนาดใหญ บางครั้งมีลวดลาย บางแหง

สวนฐานใชศิลาแลง

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม
P

• ลักษณะเฉพาะก็คือ ความนิยมในการมฐีาน

 บัววลัย และความนิยมในการทำฐานยกเก็จ ซึ่งทำใหผนังอาคารเปน

ชองสวยงาม

• วัสดุที่ใช นิยมสรางดวยอิฐที่มีขนาดใหญ บางครั้งมีลวดลาย บางแหง

สวนฐานใชศิลาแลง

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

• เจดียหมายเลข 13 เมืองอูทอง 

Monday, August 17, 2009



แผนผังและรูปทรงของสถาปตยกรรม

P ผังแปดเหลี่ยม แตละเหลี่ยมยาว 5 เมตรแบงเปนชอง
ซุมดานละ 2 ชอง ฐานชั้นบนเปนฐานยอมุม(ยก

เก็จ)ลอฐานชั้นลาง

• เจดียหมายเลข 13 เมืองอูทอง 

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ
– เจดียที่อยูในผังสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดใหญ

• เจดียจุลประโทน จ.นครปฐม

– เปนเจดียที่สำคัญมากที่สุดองคหนึ่ง มีการบูรณะใหญ ๓ ครั้ง 

– มีฐานเขียง ๑ ชั้นรองรับสวนที่มีลานประทักษิณ มีบันไดทางขึ้นสี่ทิศ ราวบันไดทำเปนรูป

มกรคายวงโคง ปลายมวนคลายศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระ หนาบันไดทางขึ้นมีแผน

อัฒจันทรครึ่งวงกลมประดับ แตไมมีลวดลายอยางที่อินเดียและลังกา

– ถัดขึ้นไปประกอบดวยฐานเขียงและฐานบัว ชั้นนี้เปนฐานยกเก็จเพื่อใหเปนชองๆใช

สำหรับประดับประติมากรรม สวนเหนือขึ้นไปพังทลายลงมาแลว

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ

• เจดียจุลประโทน

  นครปฐม

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ

• เจดียจุลประโทน

  นครปฐม

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ

• แผนผังเจดียจุลประโทน

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ

• แผนผังเจดียจุลประโทน

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ

• แผนผังเจดียจุลประโทน

Monday, August 17, 2009



เจดียจุลประโทน

Monday, August 17, 2009



ชาดกเรื่องพญาชางฉัตทันต

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ

– เจดียวัดพระเมรุ นครปฐม 

• ผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ มีทางเขาสี่

ดาน เหนือขึ้นไปเปนลานประทักษิณ 

แตละดานประดับดวยพระพุทธรูปศิลา

ประทับนั่งหอยพระบาทแบบยุโรป

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ

– เจดียวัดพระเมรุ นครปฐม 

• ผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ มีทางเขาสี่

ดาน เหนือขึ้นไปเปนลานประทักษิณ 

แตละดานประดับดวยพระพุทธรูปศิลา

ประทับนั่งหอยพระบาทแบบยุโรป

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ

Monday, August 17, 2009



เจดียองคสำคัญ

– อาคารที่มีผังสี่เหลี่ยมผืนผา

• วัดโขลง จ.ราชบุรี

• มีมุขยื่นออกมาดานหนาดานเดียว ทำเปน

บันไดขึ้นไปชั้นบน อาคารประกอบดวยฐาน

เขียง ฐานบัววลัย และสวนทองไมเจาะเปน

ชองเล็กๆ 

• ตัวอาคารผนังประดับดวยเสาติดผนัง เปน

ชองๆ เล็กสลับใหญ สำหรับประดับ

ประติมากรรมรอบอาคาร

Monday, August 17, 2009



เจดียผังแปดเหลี่ยม

Monday, August 17, 2009



เจดียผังแปดเหลี่ยม

• เจดียหมายเลข 13 เมืองอูทอง
– พบสวนยอดของสถูป มีรูปรางคลายหมอน้ำ

– รูปแบบเจดียที่มีผังแปดเหลี่ยมนี้ นาจะสัมพันธ

กับรัตนเจดียที่วัดกูกุด ลำพูนสมัยหริภุญชัย 

(ทวารวดีตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษท ี
17-18)
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เจดียผังแปดเหลี่ยม

• เจดียหมายเลข 13 เมืองอูทอง
– พบสวนยอดของสถูป มีรูปรางคลายหมอน้ำ

– รูปแบบเจดียที่มีผังแปดเหลี่ยมนี้ นาจะสัมพันธ

กับรัตนเจดียที่วัดกูกุด ลำพูนสมัยหริภุญชัย 

(ทวารวดีตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษท ี
17-18)
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สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีที่ภาคอีสาน

•     เสมาหิน

– คติการสราง

1. เปนคติตกทอดมาจากการไหวผีบรรพบุรุษ 

      ซึ่งอาจสืบทอดมาจากวัฒนธรรมหินตั้ง

P ชาวอีสานโบราณบางทองถิ่นไมนิยม

กอสรางศาสนสถานที่เปนอาคารอยางใน

ภาคกลาง แตใชวิธีปกเสมาหินขึ้นเพื่อเคารพ

บูชา

2. ปกเปนหลักเขตเพื่อกำหนดบริเวณสถานที่

ศักดิ์สิทธิ ์คือกำหนดเขตพระอุโบสถหรือ

สถานที่ประกอบพิธีกรรมในพุทธศาสนา
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สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีที่ภาคอีสาน

• เสมาหิน

– รูปรางลักษณะ

• แบบแทงหินและแบบแผนหิน ความสูงตาง

กัน ตั้งแตระดับเอวถึงเหนือศีรษะ

• แบบที่มีลวดลายและไมมีลวดลาย

• แบบที่มีลวดลายอาจสลักเปนรูปสถูป ภาพ

บุคคลหรือภาพเลาเรื่อง
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สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีที่ภาคอีสาน

• เสมาหิน

– แบบที่เปนรูปสถูปตรงกลาง

• แบงไดเปนสองสวน

• สวนลางมักสลักเปนรูปหมอน้ำ สวนบน

เปนรูปกรวยเปรียบเทียบไดกับสวนยอด

เจดียที่พบในอีสานทั่วไป เชน เจดียพระ

ธาตุพนม
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องคประกอบสถาปตยกรรม

• ธรรมจักรพรอมแทนและเสา

P พบที่ อูทอง สุพรรณบุรี
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องคประกอบสถาปตยกรรม

• ธรรมจักรพรอมแทนและเสา

P พบที่ อูทอง สุพรรณบุรี
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องคประกอบสถาปตยกรรม

• ธรรมจักรพรอมแทนและเสา

P พบที่ อูทอง สุพรรณบุรี
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องคประกอบสถาปตยกรรม

• ธรรมจักรพรอมแทนและเสา

P พบที่ อูทอง สุพรรณบุรี
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องคประกอบสถาปตยกรรม

• ธรรมจักรพรอมแทนและเสา
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องคประกอบสถาปตยกรรม

• ธรรมจักรพรอมแทนและเสา

Monday, August 17, 2009



สถาปตยกรรมหริภุญไชย ลำพูน เปรียบเทียบกับศรีลังกา

Monday, August 17, 2009


