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ประเด็นมุมมองใหม่

1

กรณีเส้นทางการเข้าสู่ภาคอีสานของพุทธศาสนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล1

ภาพที ่ 1 เสมาทีว่ ดั โพธิ์ ศิลา อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริ ญ

ยัง คงเป็ นข้ อถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ เส้ นทางการเข้ าสู่ ภ าคอี ส านของ
พุทธศาสนาผ่านมายังเส้ นทางใด บ้ างกล่าวว่าเข้ ามาทางเมืองศรี เทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผ่านทางล านา้ ชี ในจังหวัดชัยภูมิ และอี กเส้ นทางคือล าตะคอง
มายังเมืองสูงเนินของจังหวัดนครราชสีมาแล้ วเรี ยบไปตามลาน ้ามูล ก่อนที่ทงั ้
แม่น ้าชีและแม่น ้ามูลจะไหลรวมกันลงสู่แม่น ้าโขงที่จงั หวัดอุบลราชธานี (ภาพ
ที่ 2)
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ภาพที ่ 2 แสดงเส้นทางที ่กล่าวกันว่าเป็ นเส้นทางการเข้ามาสู่บริ เวณพืน้ ที ่ภาคอีสานของ
พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมทวารวดี คื อ เส้นทางเมื องศรี เทพผ่านแม่น้าชี เข้ามา และ
อี กเส้นทางคื อแม่น้าลาตะคองเข้ามาก่อนต่อไปยังลาน้ามูล ซึ่ งทัง้ แม่น้าชี และแม่น้ามูล
ได้ไหลมาบรรจบกันที ่จังหวัดอุบลราชธานี ที ่ม า: ปรับ ปรุง จาก ห้อ งรับ แขก (2557).
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ. จาก http://kunkrureuang.blogspot.com/2012_08_01_
archive.html. เมื ่อ 2 มิ ถนุ ายน 2557.

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

ประเด็นมุมมองใหม่ กรณีเส้ นทางการเข้ าสู่ภาคอีสานของพุทธศาสนา

เส้ นทางจากเมืองศรี เทพพบหลักฐานการปรากฏตัวของศาสนสถาน
สิ่งก่อสร้ าง พระพุทธรูป เทวรูป และแผ่นทองดุนลายนูนที่กลุ่มโบราณสถาน
เขาคลังในและเขาคลังนอก (ภาพที่ 3) จากหลักฐานดังกล่าวจึงทาให้ เข้ าใจ
ได้ ว่าเมืองศรี เทพมีทงพุ
ั ้ ทธศาสนาและศาสนาฮินดูหรื อพราหมณ์ร่วมปะปน
กันอยู่ (ภาพที่ 4) ซึ่ง เป็ นหลักฐานต่อการกาหนดเส้ นทางที่ ทาให้ เชื่ อได้ ว่า
ศาสนาเข้ ามาทางจังหวัดชัยภูมิ ผ่านจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม
และเรื่ อยไปจนถึงยโสธรในขณะสิ่งที่บง่ ถึงวัฒนธรรมทวารวดีคือ พระพุทธรูป
พระพิมพ์ ใบเสมา ลวดลายประดับตกแต่ง และอีกทังผั
้ งเมืองที่อยู่ในระบบ
คูน ้าคันดินล้ อมรอบเป็ นรู ปทรงกลม เช่น ที่ดงเมืองแอม อาเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น (ภาพที่ 5) เมืองบ้ านโนนขุนทิพย์ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัย ภูมิ เมื อ งจ าปาสี อ าเภอนาดูน จัง หวัด มหาสารคาม (ภาพที่ 6) เมื อ ง
ฟ้าแดดสงยาง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และที่เมืองบ้ านตาดทอง
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็ นต้ น

ภาพที ่ 3 ศาสนสถานทีใ่ หญ่สดุ อีกแห่งในเมื องศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
เชื ่อกันว่ามี ส่วนเกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ พทุ ธศาสนาเข้าสู่ภาคอีสาน
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ภาพที ่ 4 แผ่นดุนทองพบทีเ่ มืองศรี เทพ มี ทงั้ เกี ่ยวข้องกับพุทธศาสนาและรู ปเคารพ
ในศาสนาพราหมณ์ ทีม่ า: พิ พิธภัณฑ์บอสตัน ประเทศอเมริ กา

ภาพที ่ 5 พระพิ มพ์ขดุ พบทีเ่ มื องโบราณดงเมื องแอม อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น มี ความสัมพันธ์ กบั รู ปแบบในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี
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ภาพที ่ 6 แผ่นดุนเงิ น และพระพิมพ์ดินเผา พบจากเมื องนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
หลักฐานในการสืบทอดรู ปแบบวัฒนธรรมทวารวดี ทีม่ า: พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ขอนแก่น (พงษ์ ศกั ดิ์ อัครวัฒนากุล ถ่ายภาพ)

ทางด้ านเส้ นทางจากสระบุรีเ ข้ ามายัง ลาตะคองเข้ าสู่เมืองโนนสูง
เมื อ งเสมา อ าเภอสูง เนิ น จัง หวัด นครราชสี ม า ได้ พ บถ า้ พระโพธิ สัต ว์ ที่มี
การสลักภาพบนผนังถา้ ที่ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ภาพที่ 7) ซึ่งเป็ น
รู ปแบบร่ วมสมัยในวัฒนธรรมทวารวดีของภาคกลางในประเทศไทย ถื อว่า
เป็ นหลักฐานที่ใกล้ เคียงกับพื ้นที่ในการรับส่งวัฒนธรรมมายังเมืองเสมาซึ่ง
เป็ นเมืองเก่าอยู่ในระบบคูนา้ คันดินและรวมถึงที่อาเภอประโคนชั ย จังหวัด
บุรีรัมย์ ตามเส้ นทางแม่นา้ มูล เป็ นต้ น (ภาพที่ 8) ทางด้ านพระพุทธรู ปพบ
จานวนน้ อยมากแต่เป็ นชิ ้นงานที่มีขนาดใหญ่ (ภาพที่ 9) ใบเสมาพบจานวน
น้ อ ยอี ก เช่ น กัน ในเขตล าน า้ มูล เป็ น ต้ น ว่ า ที่ เ มื อ งเสมาและโดยเฉพาะที่
ภูอัง คารหรื อ วัด เขาอัง คาร อ าเภอประโคนชัย วัด โพธิ์ ย้ อ ย อ าเภอปะค า
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จังหวัดบุรีรัมย์ และวัดโคกศรี ษะเกษ จังหวัดนครราชสีมา ทังนี
้ ้ทังนั
้ นกลั
้ บเป็ น
หลักฐานการสลักใบเสมาในสมัยวัฒนธรรมเขมรทังหมด
้
(ภาพที่ 10)

ภาพที ่ 7 ถ้าพระโพธิ สตั ว์มีการสลักภาพบนผนังถ้าทีอ่ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทีม่ า: สไลด์ภาพถ่ายเก่า ห้องสมุดสุภทั รดิ ศ ดิ ศกุล

ภาพที ่ 8 ระบบคูน้าคันดิ นและรวมถึงทีอ่ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมั ย์
ทีม่ า: Google Earth
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ภาพที ่ 9 พระนอนทีเ่ มื องเสมา จังหวัดนครราชสีมา เชื ่อกันว่าเป็ นเมื องเก่าในสมัย
วัฒนธรรมทวารวดี ทีม่ า: พงษ์ ศกั ดิ์ อัครวัฒนากุล

ภาพที ่ 10 ภาพสลักรู ปบุคคลในแท่งเสมาทีว่ ดั โคกศรี ษะเกษ จังหวัดนครราชสีมา
ทีม่ า: พงษ์ ศกั ดิ์ อัครวัฒนากุล
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ประเด็ น ของการเข้ ามาทั ง้ สองเส้ นทางล้ วน แต่ มี เ หตุ ผ ลใน
การสนับสนุนความเป็ นไปได้ อย่างไรก็ ตาม ในขณะลงพื น้ ที่ ส ารวจได้ พบ
แง่มมุ และข้ อคิดเห็นใหม่เพิ่มเติมประเด็นเส้ นทางการเข้ ามาของพุทธศาสนา
ในอีสาน กล่าวคือจากหลักฐานของโบราณสถานโบราณวัตถุพบการกระจาย
ตัวตามลาน ้าชีและลาน ้ามูลเป็ นหลัก ตลอดจนแม่น ้าสาขาที่ไหลมารวมกัน
ก่ อ นไหลลงสู่ แ ม่ น า้ โขง ทั ง้ นี เ้ นื่ อ งจากได้ พบรู ป แบบโบราณวั ต ถุ ส มัย
วัฒนธรรมทวารวดีในฝั่งประเทศลาว คือเมืองสะหวันนะเขต และที่เมืองหลวง
เวียงจันทน์ จึงจาเป็ นต้ องมีการทบทวนศึกษาตีความถึงเส้ นทางการเข้ ามา
จากัดเฉพาะถึงเส้ นทางจากเมืองศรี เทพ และสระบุรีเพียงเท่านันหรื
้ อไม่ ด้ วย
เหตุฉ ะนี เ้ ส้ นทางของพุ ท ธศาสนาอาจมี เ ส้ นทางมาจากทัง้ ฝั่ ง ประเทศ
เวี ยดนามผ่านประเทศลาว บริ เ วณเมื องสะหวันนะเขต และจากประเทศ
กัมพูชา ที่เรี ยบตามชายฝั่ งแม่นา้ โขงขึน้ มาก็เป็ นไปได้ ในข้ อสันนิษฐานอี ก
เส้ นทางหนึง่
ในประเทศเวียดนามมีการนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์
พบจากหลักฐานทางโบราณคดี คือกลุ่มชนชาติจามหรื อจามปาซึ่งอาศัยอยู่
ริ มชายฝั่ งทะเลเป็ นส่วนใหญ่ มีสิ่งก่อสร้ างในศาสนาพราหมณ์ คือ ปราสาท
จาม เทวรูปและอีกทังพบพระพุ
้
ทธรูปรวมอยู่ด้วยเป็ นต้ น (ภาพที่ 11 และ 12)
ด้ ว ยเหตุที่ ว่ า จามได้ แ พร่ ก ระจายวัฒ นธรรมเข้ าสู่ พื น้ ที่ ใ นประเทศลาว
โดยเฉพาะแขวงอัต ตะปื อ ซึ่ง พบภาพสลักธรรมจักร หม้ อบูรณฆฎะ และ
ตรี วัชระ อีกทัง้ ที่เมืองสะหวันนะเขตยังพบหลักฐานใบเสมาสลักภาพหม้ อ
แบบสันแกนนูน รวมถึงโบราณสถานที่มีร่องรอยแบบฉบับคือ พระธาตุโพน
และพระธาตุอิงฮัง ล้ วนมีส่วนเกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมจามไม่มากก็น้อย (ภาพ
ที่ 13) ด้ วยเหตุที่ว่ารู ปแบบของพระธาตุมีรายละเอียดคล้ ายกับการตกแต่ง
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ประดับตามแบบอย่างเดียวกัน อาทิ รู ปทรงของพระธาตุเป็ นทรงสี่เหลี่ ยม
ภาพบุคคลสวมชฎามงกุฎ ลวดลายที่บานประตู และรวมถึงที่ซ้ ุมประตูเป็ นต้ น
ขณะเดี ย วกัน ได้ พ บการกระจายตัว ของใบเสมาที่ แ บบคล้ ายกั บ ที่ เ มื อ ง
สะหวันนะเขต ตามเมืองริมฝั่งแม่น ้าโขงของประเทศไทยอีกเช่นกัน เป็ นต้ นว่า
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จังหวัด
บึง กาฬ จัง หวัด หนองคายเลยขึ น้ ไปจนถึ ง เวี ย งจัน ทน์ และใกล้ กับ เมื อ ง
เวียงจันทน์นี ้เองได้ พบภาพสลักพระพุทธรูปในวัฒนธรรมทวารวดีแบบพื ้นถิ่น
ที่ ถ า้ วัง ช้ า งบริ เ วณเมื อ งโพนโฮงเขื่ อ นน า้ งึ ม (ภาพที่ 14) ด้ ว ยเหตุที่ ไ ม่พ บ
หลักฐานทางวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีในแถบลุม่ น ้าโขงตอนบนตังแต่
้ จงั หวัด
เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี และหนองคาย เพราะฉะนันจึ
้ งอาจสันนิษฐานได้
ว่าเส้ นทางพระพุทธศาสนาเข้ ามาอีกทางคือ เส้ นทางฝั่งประเทศเวียดนามโดย
การส่งผ่านจากวัฒนธรรมจาม ซึ่งได้ เจริ ญรุ่ งเรื องมาก่อนหน้ านัน้ ผ่านพื น้ ที่
ประเทศลาว จากเมืองกวางตรี ผ่านช่องเขาลาวบาว เมืองเซโปน และเมือง
พิน โดยมีเมืองสะหวันนะเขตเป็ นจุดศูนย์กลางในการส่งกระจายขึ ้นไปตาม
ลาน ้าโขงจนถึงเวียงจันทน์ก็อาจเป็ นได้
อย่างไรก็ตาม มีบนั ทึกในช่วงอาณาจักรล้ านช้ าง ของ Van Wuesthoff
ซึ่งได้ กล่าวถึงเส้ นทางจากเวียดนามที่เป็ นเส้ นทางโบราณที่ใช้ ติดต่อค้ าขาย
(โยซิยูกิ มาซูฮารา, 2546: 164) ซึ่งปั จจุบนั ยังคงใช้ เส้ นทางดังกล่าวในการ
สัญจร
“…..นครพนมกับอาณาจักร Quang-nam ใกล้กันมากใช้ เกวี ยน
เดิ นทางไปมาได้ง่าย จากท่าเรื อโฮยอานมาถึงนครพนมโดยใช้เวลา
22 วัน…..”
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ภาพที ่ 11 หลักฐานร่ องรอยแสดงถึงการนับถือพุทธศาสนาทีเ่ มื องหมี ่เซิ น ของวัฒนธรรม
จาม ในประเทศเวียดนาม ปัจจุบนั จัดแสดงทีพ่ ิ พิธภัณฑ์ เมื องดาหนัง ประเทศเวียดนาม
ทีม่ า: พงษ์ ศกั ดิ์ อัครวัฒนากุล

ภาพที ่ 12 โบราณสถานเมื องหมี ่เซิ น เป็ นกลุ่มก่อสร้างปราสาทขนาดใหญ่ของอาณาจักร
จามโบราณ ที ่มีความเกี ่ยวข้องกันคื อมี การนับถื อทัง้ พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์
สิ่ งก่อสร้างเหล่านีไ้ ด้กระจายไปตามชายฝั่ง ซึ่ ง มี การสร้างขึ้นในช่วงเวลาที ่ต่างกันออกไป
ในประเทศเวียดนาม ทีม่ า: พงษ์ ศกั ดิ์ อัครวัฒนากุล
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ประเด็นมุมมองใหม่ กรณีเส้ นทางการเข้ าสู่ภาคอีสานของพุทธศาสนา

ภาพที ่ 13 พระธาตุฮิงฮัง เมื องสะหวันนะเขต ประเทศลาว มี เค้าเหมื อนกับปราสาท
ในวัฒนธรรมจาม เช่น ทางด้านรู ปแบบ และภาพบุคคล เป็ นต้น เชื ่อได้ว่าอาจมี สว่ น
เกี ่ยวข้องกับวัฒนธรรมจามไม่มากก็นอ้ ย

ภาพที ่ 14 พระพุทธรู ปสลักทีถ่ ้าวังช้าง เกี ่ยวข้องกับวัฒนธรรมทวารวดีในแบบพืน้ ถิ่ น
ทีถ่ ้าวังช้าง เหนือเขื ่อนน้างึม ประเทศลาว ซึ่งหลักฐานได้บ่งถึงการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรม
ทวารวดีเข้าสู่พืน้ ทีบ่ ริ เวณดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

11

12
อีกเส้ นทางหนึง่ คือ มาจากประเทศกัมพูชาก่อนเข้ าสู่พื ้นที่ภาคอีสาน
ของไทย ภายในพืน้ ที่บริ เวณประเทศกัมพูชาได้ พบพระพุทธรูปในวัฒนธรรม
ทวารวดีเช่นกัน ตลอดจนบริ เวณพื ้นที่ของภาคอีสานได้ พบพระพุทธรูปในเขต
อาเภอบ้ านฝ้าย อาเภอลาปลายมาศ (ปั จจุบนั คืออาเภอหนองหงส์) จังหวัด
บุรีรัมย์ (ภาพที่ 15 และ 16) และพระพุทธไสยาสน์ ที่เมืองเสมา อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา อีกทังยั
้ งพบใบเสมาเป็ นจานวนน้ อยมากเมื่อเที ยบกับ
ปริมาณทางฝั่งลุม่ แม่น ้าชี ในทานองเดียวกันการสลักภาพบนใบเสมามักนิยม
ทาเป็ นรู ปสัญ ลักษณ์ โดยเฉพาะธรรมจักร อาทิ ใบเสมาที่ ภูเขาพนมกุเลน
ประเทศกัมพูชา (ภาพที่ 17) ที่อานาจเจริ ญ ยโสธร และอุบลราชธานี บริ เวณ
ตามล าน า้ ชี โ ดยเฉพาะที่ จัง หวัด บุรี รั ม ย์ ส ลัก เป็ น รู ป บุค คลในท่ า นั่ง แบบ
วัฒนธรรมเขมรที่มีจานวนทังหมด
้
6 ใบ อีกทังแบบสั
้
นแกนนูนรูปหม้ อน ้าและ
ธรรมจักรอีกอย่างละ 1 ใบ เป็ นต้ น (ภาพที่ 18)

ภาพที ่ 15 พระพุทธรู ปจัดแสดงทีพ่ ิ พิธภัณฑ์พนมเปญ ประเทศกัมพูชาล้วนเกี ่ยวข้อง
กับรู ปแบบในวัฒนธรรมทวารวดี อย่างชัดเจน ทีม่ า: (Marilia Albanese, 2013: 27,
84, 113)
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ประเด็นมุมมองใหม่ กรณีเส้ นทางการเข้ าสู่ภาคอีสานของพุทธศาสนา

ภาพที ่ 16 พระพุทธรู ปทีข่ ดุ พบในภาคอีสานนัน้ ล้วนมี ความเกี ่ยวข้องกับวัฒนธรรม
เขมรทัง้ หมด จากซ้ายจัดแสดงทีพ่ ิ พิธภัณฑสถานแห่ชาติ พระนคร และขวาจัดแสดง
ทีพ่ ิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ อบุ ลราชธานี

ภาพที ่ 17 แท่งเสมาสลักภาพสัญลักษณ์ ทีเ่ ขาพนมกุเลน หลักฐานซึ่ งอาจทาให้
เชื ่อว่าการสลักภาพสัญลักษณ์ ลวดลาย ตัวภาพบุคคล เป็ นรสนิ ยมของศิ ลปะ
เขมรมากกว่า ในวัฒนธรรมทวารวดีก็เป็ นได้
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ภาพที ่ 18 ภาพสลักรู ปบุคคลในแท่งเสมาปักรอบอุโบสถทีจ่ งั หวัดบุรีรมั ย์
อีกร่ องรอยหลักฐานแสดงถึงรู ปแบบรสนิ ยมในงานศิ ลปะเขมรในอีสาน

จากหลักฐานข้ อสันนิษฐานสามารถกล่าวได้ ว่า แม้ ว่าโบราณสถาน
ในวัฒนธรรมทวารวดีอีสานไม่ปรากฏชัดแจ้ งแบบสมัยทวารวดีในภาคกลาง
ของประเทศไทยแต่ทว่ายังได้ พบพระพุทธรู ปในวัฒ นธรรมทวารวดีอ ยู่บ้าง
ย่อมทาให้ เข้ าใจได้ ว่าพระพุทธศาสนาได้ ผ่านเข้ ามายังประเทศกัมพูชาก่อน
จะแพร่ กระจายไปจนทัว่ ทังภาคอี
้
สานรวมถึงประเทศลาว ตังแต่
้ ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12 เป็ นต้ นมา ซึ่งถือว่ามีความชัดเจนมากกว่าในวัฒนธรรมทวาร
วดีที่ทาให้ เกิดความคลุมเครื อโดยเฉพาะกรณีใบเสมาอีกประการหนึ่งเป็ นสิ่ง
ที่ถูกสร้ างขึน้ ในสมัยทวารวดีจริ งหรื อไม่ เพราะเหตุใดในเมืองศรี เทพจึงไม่
ปรากฏหรื ออาจสร้ างในขึ ้นสมัยหัวเลี ้ยวหัวต่อซึ่งจาเป็ นต้ องมีการศึกษาอย่าง
ละเอียดในโอกาสต่อไป (ภาพที่ 19)
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ประเด็นมุมมองใหม่ กรณีเส้ นทางการเข้ าสู่ภาคอีสานของพุทธศาสนา

ภาพที ่ 19 ลูกศรชี ้ขึ้นกับลูกศรที ่ชี้มาด้านซ้าย คื อ เส้นทางที ่ได้จากการศึ กษาในครั้งนี ้
ลูกศรชี ้มาด้านซ้าย คื อ เส้นทางมาจากอาณาจักรจามหรื อจาปา ในประเทศเวี ยดนาม
ส่วนลู กศรชี ้ขึ้น คื อ เส้นทางที ่เข้ามาจากประเทศกัมพูชาในช่ วงหัวเลี ้ยวหัวต่อ ที ่มา:
ปรั บ ปรุ ง จาก ห้ อ งรั บ แขก. ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ . จาก http://kunkrureuang.
blogspot.com/2012_08_01_archive.html. เมื ่อ 2 มิ ถนุ ายน 2557.
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