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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เพื่อศึกษาความสาคัญของเส้นทางราชมรรคา (๒)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางประติมานวิทยาในงานพุทธศิลป์บนเส้นทางราชมรรคากับคติคาสอน
ในพระพุทธศาสนามหายาน (๓) เพื่อศึกษาอิทธิพลแห่งคาสอนพระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อ
การสถาปนาเส้นทางราชมรรคาของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
เอกสารร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดี ผลการศึกษาวิจัยราชมรรคาสายพระนคร-พิมาย เป็น
เส้นทางที่ใช้สัญจรมาช้านาน ชุมชนแถบเมืองพิมายนอกจากเป็นแหล่งทรัพยากรแล้วยัง มี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและเป็นเครือข่ายการปกครองของอานาจักรเขมรโบราณ พอถึงรัช
สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ จึงสถาปนาเป็นถนนหลวง พร้อมกับสร้างที่พักคนเดินทางหรือ
ธรรมศาลา และอโรคยศาลาไว้ตามแนวถนน และพบว่าประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเต
ศวรตามคติพุทธศาสนามหายานนิกายตันตระหรือวัชรยาน ได้รับการนับถือเป็นรูปเคารพสาคัญ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ โดยเฉพาะ
คาสอนเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรจากคัมภีร์การัณฑวยูหสูตร ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวคิด
ค่านิยม ความเชื่อของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ คาสอนเรื่องความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรได้สะท้อนออกมาเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ อาทิเช่นทรงสถาปนา
ถนนราชมรรคา และคาสอนเรื่องคุณลักษณะพิ เศษของพระอวโลกิเตศวร ที่สามารถอวตาร
ปรากฏพระองค์ในรูปลักษณ์ต่างๆ เพื่อความเหมาะสมในการสั่งสอนธรรมให้แก่สรรพสัตว์ ได้
สะท้อนออกมาเป็นงานประติมากรรมรูปเคารพจานวนหนึ่งที่มีรูปลักษณ์หลากหลาย แต่ล้วนมี
ลักษณะพระพักตร์เป็นพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทั้งนี้เพื่อแสดงพระองค์ในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร
คาสาคัญ : พุทธตันตรยาน, พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
๑
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This thesis has three objectives: 1) to study the significance of the path of
Rãjamaggã, 2) to study the relationship between the iconography of Buddhist art
on the path of Rãjamaggã and the Mahayana Buddhist moral principles, and 3) to
study the influence of the Mahayana Buddhist moral principles on the
establishment of the path of Rãjamaggã of the seventh King Jayavarman. This is a
qualitative research done by studying documents and archeological evidences. In
the study, it was found that the path named Rãjamaggã starting from the city of
Phimai was anciently used to link the community to community before the reign
of the seventh King Jayavarman. In this respect, the significance of community in
surrounding areas of Phimai, apart from being the valuable resources, comes to
embrace the relationship of relatives and government of ancient Khmer and after
that the establishment of path of Rãjamaggã was thereby made by the seventh
King Jayavarman which was one out of the five essential paths. Besides this,
roadsides hotels or Dhammasãlã were also built alongside the path. Many
sculptures of Bodhisattva Avalokitesavara based on Mahayana Buddhist Tantric
principles or Vajrayãna were regarded as the most important worshiping Iconic at
Dhammasãlã and Arogayasãlã. Various activities, such as the establishment of
Rãjamaggã, performed by the seventh King Jayavarman were to liberate all living
beings from suffering according to Mahayana Buddhist moral principles of
Bodhisattva. It is believed that Bodhisattva Avalokitesavara was worshipped by
general people in ancient Khmer empire before fourteen century of Buddhism
whereby it came to occupy t
hasutta to which the great influence on thought, value
and belief of the seventh King Jayavarman were obviously created. Based on
these, the teaching on loving kindness and compassion given by Bodhisattva
Avalokitesavara had been shedding the considerable light on various activities,
the establishment of Rãjamaggã and teaching on the special quality of
Avalokitesavara, for instance, whereby they provided the different forms of
reincarnation in order to teach Dhamma to living beings and thereby reflecting on

จิรารัตน์ จารุวัฒนาศิริ

~ ๑๐๓ ~ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๔

the iconography of various sculptures; all were the only faces of the seventh King
Jayavarman due to projecting him as the Bodhisattva Avalokitesavara.
Keywords: Tantric Buddhism, Bodhisattva Avalokiteshvara, King Jayavarman VII
๑. บทนา
ในเขตประเทศไทยปั จ จุ บั น นั้ น ราวช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ ๑๘ ได้ รั บ อิท ธิ พ ลของ
พระพุทธศาสนามหายานจากวัฒนธรรมเขมรโบราณ๒ตรงกับสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗๓ เกิด
การเปลี่ยนแปลงระบบศาสนาครั้งสาคัญในรัชสมัยของพระองค์ โดยมีการเคารพนับถือพุท ธ
ศาสนามหายานเป็ น ศาสนาประจ าอาณาจั ก รแทนที่ ศ าสนาพราหมณ์ ที่ อ ยู่ ม าแต่ เ ดิ ม ซึ่ ง
ราชอาณาจักรเขมรในรัชกาลของพระองค์มีความยิ่งใหญ่และแผ่อิทธิพลไปยังดินแดนโดยรอบ ดัง
จะเห็นได้จากหลักฐานทางศิลปกรรมและจารึกที่พบจานวนมากในดินแดนที่เป็นประเทศไทย ลาว
เวียดนามและกัมพูชาในปัจจุบัน ๔ พระองค์ได้สถาปนาพุทธศาสนสถานขึ้นเป็นจานวนมากทั่ว
ราชอาณาจักร พร้อมกับสร้างเมืองนครธมและปราสาทบายนเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร ๕ ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษคือ ส่วนยอดของทุกปรางค์ในปราสาทจะสลักรูปใบหน้าเทวบุคคลซึ่งสันนิษฐานกัน
ว่าเป็นพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งลักษณะพระพักตร์คล้ายกับพระพักตร์ของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ ๗ ไว้ทั้ง ๔ ทิศที่แต่ละยอดของปราสาทบายน จึงสันนิษฐานกันว่าพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ ๗ เป็ น เสมื อ นองค์ เ ป็ น อวตารของพระโพธิ สั ต ว์ อ วโลกิ เ ตศวร ผู้ ท อดพระเนตรไปทั่ ว
ราชอาณาจักรในทุกทิศเพื่อเปล่งพระรัศมีคุ้มครองและแผ่พระเมตตาไปยังเวไนยสัตว์บนพื้นพิภพ๖
สอดคล้องกับการที่พระองค์ทรงสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นสาธารณประโยชน์มากมายเพื่ออานวย
ความสะดวกและเพื่อประโยชน์สุขแก่ ประชาชนทั่วไป หนึ่งในนั้นคือ ราชมรรคา เป็นถนนที่พระ

๒

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, พิมพ์ครั้งที่ ๔, มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานฌาปณกิจศพ คุณแม่ชุนกี อารยาง
กูร ณ ฌาปนสถานวัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๑, หน้า ๑๑๒.
๓
จิรัสสา คชาชีวะ ผศ. ดร., วัชรยานตันตระในอินเดียและเอชียตะวันออกเฉียงใต้จาก
หลักฐานทางโบราณคดี, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๑๗๖.
๔
วรรณวิภา สุเนต์ตา, ชัยวรมันที่ ๗ มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา ผู้เนรมิต
สถาปนาปราสาทบายนและเมืองนครธม, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มติชน บริษัท มติชน จากัด
(มหาชน), ๒๕๔๘), หน้า ๓.
๕
เรื่องเดียวกันหน้า, หน้า ๗๒.
๖
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ดร., “นครวัด บันทึกการเดินทางสู่ทิพยวิมานเมืองขอม”, สารคดี, ปี
ที่ ๘ ฉบับที่ ๙๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕, หน้า ๑๐๔.
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เจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางจากเมืองพระนครซึ่งเป็นราชธานีเชื่อมไปยังหัว
เมืองสาคัญๆ โดยรอบพร้อมกับสถาปนาธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทาง ๗ และอโรคยศาลาหรือ
โรงพยาบาล๘ ไว้มากมาย ดังปรากฎหลักฐานที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกและปัจจุบันยังคงพบเห็น
หลักฐานเป็นโบราณสถาน และประติมากรรมรูปเคารพหรืองานพุทธศิลป์หลงเหลือให้ได้ศึกษา
เป็นจานวนมาก ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรมีการศึกษาตีความงานพุทธศิลป์ในภาพรวม อันประกอบไป
ด้วยสถาปัตยกรรมคือ ธรรมศาลา อโรคยศาลา และงานประติมากรรมรูปเคารพ โดยงานพุทธ
ศิลป์ทั้งหมดนี้ได้ปรากฏอยู่ร่วมสมัยกันบนบริเวณเส้นทางราชมรรคานี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
ได้ ท ราบแนวคิด ที่ ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้น ในเรื่องอิท ธิ คาสอนพระพุ ท ธศาสนามหายานที่ มี ต่ อการ
สถาปนาเส้นทางราชมรรคาของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
บทความนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย เรื่อง “อิ ท ธิ พ ลแห่ง คาสอนพระพุ ท ธศาสนา
มหายานที่มีต่อการสถาปนาเส้นทางราชมรรคาของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗” สาหรับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการนาเสนอในบทความนี้มี ๓ ข้อ คือ
๒.๑ เพื่อศึกษาความสาคัญของเส้นทางราชมรรคาจากเมืองพระนคร-พิมาย
๒.๒ เพื่อศึกษาความสัม พันธ์ ทางประติมานวิทยาในงานพุทธศิลป์บ นเส้ นทางราช
มรรคากับคาสอนในคติพระพุทธศาสนามหายาน
๒.๓ เพื่ อศึก ษาอิท ธิ พ ลแห่ง คาสอนพระพุ ท ธศาสนามหายานที่ มี ต่ อ การสถาปนา
เส้นทางราชมรรคาของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
๓. วิธีดาเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง อิทธิพลแห่งคาสอนพระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อการสถาปนาเส้นทางราชมรรคา
ของพระเจ้ า ชั ย วรมั น ที่ ๗ นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Qualitative Research) ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย โดยทาการศึกษา
เฉพาะที่เป็นเส้นทางจากเมืองพระนคร- เมืองพิมายในเขตประเทศไทยอันประกอบไปด้วย ธรรม
ศาลา ๙ แห่ง และอโรคยศาลา ๕ แห่ง และจะทาการศึกษาประติมานวิทยาของงานพุทธศิลป์ที่
ปรากฏบนเส้ น ทางราชมรรคา อั น ได้ แก่ สถาปั ต ยกรรมคื อ อโรคยศาลา ธรรมศาลา และ
ประติมากรรมรูปเคารพที่พบบนเส้นทางนี้ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตีความตามหลักประติ
มานวิทยาเพื่อเชื่อมโยงไปสู่คัมภีร์พุทธศาสนามหายานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กันกับงานพุทธศิลป์ที่
๗

อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ, “ราชมรรคา ของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ หรือเป็นแค่ทานบ”,
ศิลปะวัฒน ธรรม ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๕๒), หน้า ๔๐.
๘
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, “อโรคยศาล : ความรู้ทั่วไปและข้อสังเกตเบื้องต้น”, วารสารเมือง
โบราณ, ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๗): หน้า ๑๕.
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ปรากฏบนเส้นทางราชมรรคานี้ เพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์ถึงคาสอนตามคติพุทธมหายาน ที่มี
อิทธิพลหรือเป็นแรงบันดาลใจในการสถาปนาเส้นทางราชมรรคาของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
๔. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้ได้ค้นพบประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์ดังนี้
๔.๑ จากข้อมูลในจารึกปราสาทพระขรรค์ ระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงโปรดให้
สร้างถนนหลวงราชมรรคาและที่พักคนเดินทางหรือธรรมศาลา (บ้านมีไฟ) จานวนทั้งสิ้น ๑๒๑
หลัง ตามเส้นทางจากเมืองพระนครไปยังหัวเมืองสาคัญๆ ซึ่งเป็นเส้นทางสาคัญ ๕ สาย เส้นทาง
จากเมื องพระนคร – พิ ม ายนี้ เป็ น หนึ่ ง ใน ๕ เส้ น ทางของถนนราชมรรคา ที่ มี นั กวิ ช าการได้
ทาการศึกษาค้นคว้า ซึ่งในปัจจุบันสามารถกาหนดจุดที่ตั้งของธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางได้
ชัดเจนหมดแล้วทั้ง ๑๗ แห่ง ตรงตามที่ระบุไว้ในจารึกปราสาทพระขรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประเทศ
กัมพูชา ๘ แห่ง ส่วนธรรมศาลาที่ตั้งอยู่ในเขตประเทศไทยมีจานวน ๙ แห่ง โดยเรียงลาดับตาม
เส้นทางต่อจากเขตกัมพูชาเข้าสู่เขตประเทศไทย ธรรมศาลาแห่งแรกในเขตประเทศไทยเริ่มที่
ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดบุรีรัมย์ และแห่งสุดท้ายที่ตั้งอยู่ที่ตาบล
หลุ่งประดู่ อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีจุดหมายปลายทางที่ปราสาทพิมาย ดังนี้คือ
๑. ปราสาทตาเมือน, ๒.ปราสาททมอ, ๓.ปราสาทบ้านบุ, ๔.ปราสาทหนองกง (โคกปราสาท), ๕.
ปราสาทหนองปล่อง, ๖.ปราสาทเทพย์สถิต, ๗. ปราสาทบ้านสาโรง, ๘.ปราสาทห้วยแคน และ ๙.
ปราสาทกู่ศิลา
จากการศึกษาค้น คว้ า ของนักวิ ช าการได้ ค้น พบต าแหน่ง ที่ แน่ น อนของธรรมศาลา
เหล่านี้ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลสาคัญ ที่ใช้ช่วยค้นหาแนวถนนโบราณได้เป็นอย่างดี แม้ในจารึกได้
กล่าวถึงถนนเส้นทางนี้ อยู่แล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมายังระบุชี้ตาแหน่งแน่นอนไม่ได้ แต่ในปัจจุบัน
นักวิชาการสันนิษฐานว่าแนวของถนนไม่น่าจะอยู่ห่างออกไปจากธรรมศาลาเกิน ๒๐๐ เมตร
ดังนั้นเมื่อพบธรรมศาลาจึงทาให้สามารถนาข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งมาประเมินร่วมกับข้อมูลด้านอื่นๆ
จึงทาให้ทราบได้ว่าแนวถนนควรอยู่จุดใด
นอกจากจะพบตาแหน่งที่แน่นอนของแนวถนนโบราณเส้นทางจากเมืองพระนครเมืองพิ มายและที่ พักคนเดิน ทางหรือธรรมศาลาได้ ครบถ้ว น ตามจานวนที่ถูกระบุ ไว้ในจารึก
ปราสาทพระขรรค์ แล้ ว ยั ง พบสิ่ ง ที่ เกี่ ย วข้ องสั ม พั น ธ์ กับ แนวถนนคื อ สามารถระบุ ต าแหน่ ง
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ แหล่งโลหะกรรม แหล่งโบราณคดีทั้งร่อยรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
โบราณ และโบราณสถานที่สาคัญอีกประเภทหนึ่งที่ถูกสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
เช่นเดียวกัน นั่นคือ “อโรคยศาลา” (โรงพยาบาล) เพื่อให้เป็นสถานพยาบาลประจาชุมชน ดัง
ข้อความจากจารึกปราสาทตาพรหมที่เมืองพระนคร ประเทศกัมพูชาระบุว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
ทรงโปรดให้ส ร้า งอโรคยศาลาขึ้นทั่ ว ราชอาณาจั กร ซึ่ ง มีจ านวนทั้ง สิ้น ๑๐๒ แห่งปั จจุ บัน ได้
ค้นพบอโรคยศาลากระจายตัวอยู่ในเขตภาคอีสานของไทยเป็นจานวนทั้งสิ้น ๓๐ แห่ง และในภาค
ตะวันออกอีก ๑ แห่ง อยู่ที่จังหวัดสระแก้ว พบว่ามีอโรคยศาลาที่ตั้งอยู่บริเวณแนวถนนโบราณ
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~ ๑๐๖ ~ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔

เส้นทางจากเมืองพระนครสู่เมืองพิมายที่อยู่ในเขตประเทศไทยนั้นมีด้วยกัน ๕ แห่ง ได้แก่ ๑.
ปราสาทตาเมือนโต๊จ, ๒.กุฏฤาษีหนองบัวราย, ๓. กุฏฤาษีบ้านโคกเมือง, ๔.ปราสาทบ้านปรางค์
และ ๕.กุฏฤาษี
การที่บริเวณพื้นที่ตามเส้นทางราชมรรคา จากเมืองพระนคร – พิมายนี้ มีทั้งเทวาลัย
หรือศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และสาคัญที่สร้างขึ้นก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๘ และมีธรรมศาลา(ที่
พักคนเดินทาง) และอโรคยศาลา (โรงพยาบาล) ที่สร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นการแสดง
ถึงความสาคัญของดินแดนแถบลุ่มแม่น้ามูลหรืออีสานใต้ของไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและ
จากการศึกษาทางวิชาการและโบราณคดียังพบว่า ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งทรัพยากรสาคัญและ
แหล่ ง อุ ต สาหกรรมโบราณ และหลั ก ฐานจากเนื้ อ ความในศิ ล าจารึ ก หลายหลั ก กล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและอิทธิทางการเมืองการปกครองของอาณาจั กรเขมรโบราณที่มีต่อ
เมืองโบราณสาคัญตามแนวถนนราชมรรคา ซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ามูลของไทยได้เป็น
อย่างดี
ถนนโบราณราชมรรคาสายพระนคร – พิมายนี้ คงจะเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรหรือทา
หน้าที่เป็นทางเชื่อมระหว่างชุมชนที่สาคัญตั้งแต่ก่อนสมัยพระเจ้าพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พอมาถึง
รัชสมัยของพระองค์จึงสถาปนาเป็นถนนหลวง พร้อมกับสร้างที่พักคนเดินทางหรือธรรมศาลาไว้
ตามแนวถนนลักษณะของถนนนี้อาจไม่ต่อเนื่องกันเหมือนถนนสมัยใหม่หรือในปัจจุบัน แต่ถนน
จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามภูมิประเทศ อาทิเช่น เมื่อตรงออกมาจากเมืองพระนครอาจยังเป็นแนว
ถนน แต่พอถึงแม่น้าก็จะเป็นสะพาน พอถึงบารายก็อาจใช้ขอบบารายเป็นส่วนหนึ่งของถนน ก็
คงคล้ายกับที่เราใช้สันเขื่อนในการใช้งานปัจจุบัน
๔.๒ จากการศึกษาหลักฐานงานพุทธศิลป์ประเภทประติมากรรมรูปเคารพ และจารึก
บนเส้ น ทางราชมรรคา ท าให้ท ราบได้ ว่ า พระโพธิ สั ต ว์ อวโลกิเตศวรได้ รั บ การนั บ ถือให้ มี
ความส าคั ญ และมี อิท ธิ พ ลอย่ า งชัด เจนในอาณาจั กรเขมรโบราณช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ ๑๘
โดยเฉพาะต่อพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ผู้สถาปนาเส้นทางราชมรรคา ดังปรากฏหลักฐานทาง
โบราณคดีว่า พบประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นรูปเคารพสาคัญทั้งที่ธรรมศาลา (ที่
พักคนเดินทาง) และอโรคยศาลา (โรงพยาบาล) ซึ่งสอดคล้องกับข้อความในศิลาจารึกที่กล่าวถึง
พระองค์ ท รงประกอบพระราชกรณี ย กิ จ ต่ า งๆ
เช่ น การสถาปนาสิ่ ง ก่ อ สร้ า งเพื่ อ เป็ น
สาธารณประโยชน์ ต่ อ ประชาชนทั่ ว ไปอย่ า งแท้ จ ริง ลั กษณะเช่ น นี้ ไ ม่ เคยปรากฏมาก่อ นใน
อาณาจั กรเขมรโบราณ ซึ่ งที่ ผ่านในสมั ยก่อนหน้า นี้ศาสนาสถานต่ างๆ ถูกสร้างขึ้น โดยมุ่ ง
ประโยชน์เพื่อกษัตริย์และชนชั้นสูงเท่านั้น ฉะนั้น การที่พระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจ
เหล่านี้ ดังเช่นการสถาปนาถนนหลวงหรือราชมรรคา ธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทาง อโรคย
ศาลาหรือโรงพยาบาล ก็คือการที่พระองค์ทรงกาลังบาเพ็ญโพธิสัตวจริยาช่วยเหลือสรรพสัตว์ใน
โลกให้พ้นทุกข์ ตามคติพระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนามหายาน
๔.๓ อิทธิพลคาสอนแห่งพุทธศาสนามหายานนิกายตันตระยาน หรือพุทธตันตรยานได้
ปรากฏในประเทศไทยมาแล้วก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ตั้งแต่ในวัฒนธรรมทวารวดี แต่อาจยังไม่
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เด่นชัดนัก แต่มาปรากฏอย่างเด่นชัดในวัฒนธรรมเขมรโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยในปัจจุบัน จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีอายุเก่าไปถึงราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เป็นการแสดงถึงอิทธิพลคาสอนของพุทธ
ตันตรยานได้ปรากฎอยู่ในเขตที่ ราบสูงโคราชแล้วในช่วงเวลาดังกล่าว และได้มีความสาคัญและ
รุ่งเรืองเป็นอย่างมากประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๖ โดยมีปราสาทพิมายเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาของบ้า นเมืองในแถบที่ราบสูง โคราชหรือดิ นแดนแถบลุ่ มแม่น้ ามู ล ต่อมาในช่ว งพุ ท ธ
ศตวรรษที่ ๑๘ ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมั นที่ ๗ พุทธตันตรยานได้รับความความสาคัญ
มากที่สุดยิ่งกว่ายุคสมัยใด พระองค์ทรงสถาปนาพุทธศาสนามหายานนิกายตันตระ ให้เป็นศาสนา
ประจาพระราชอาณาจักร ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในเขตประเทศไทยเป็นจานวนไม่น้อย
จากการศึกษาหลักฐานงานพุทธศิลป์ประเภทประติมากรรมรูปเคารพบนเส้นทางราชมรรคา
พบว่าประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นรูปเคารพสาคัญทั้งที่ธรรมศาลา (ที่พักคน
เดินทาง) และที่อโรคยศาลา (โรงพยาบาล) ซึ่งสอดคล้องกับคติการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ที่ได้รับความสาคัญเป็นอย่างมากในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ รวมถึงแนวคิดของคาสอนที่
เน้ น เรื่ องความเมตตากรุ ณ าของพระโพธิ สั ต ว์ อวโลกิเตศวร และคุณ ลั กษณะพิ เศษของพระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่สามารถอวตาร หรือนิรมานกาย ปรากฏพระองค์ในรูปลักษณ์ต่างๆได้
หลากหลาย เพื่อเอื้ออานวยให้เหมาะสมต่อการช่วยเหลือและสั่งสอนธรรมให้แก่สรรพสัตว์ ดัง
ปรากฏคาสอนของแนวคิดนี้ที่เด่นชัดมากที่สุดในคัมภีร์การัณฑวยูหสูตร
แนวคิดของคาสอนในคัมภีร์การัณฑวยูสูตรนี้เอง เป็นแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลต่อ
แนวคิด ค่านิยม และความเชื่อต่อพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคาสอนในคัมภีร์
นี้ที่ให้ความสาคัญใน ๒ เรื่อง ได้แก่
ค าสอนเรื่ องมหากรุ ณ าและการเป็ น ผู้ ป กป้ องคุ้ม กัน ภัย ของพระอวโลกิเ ตศวร ได้
สะท้อนออกมาเป็นพระราชกรียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร ดังที่ปรากฎหลักฐานที่กล่าวไว้
ในศิลาจารึกและจากการศึกษาโบราณสถานต่างๆ อาทิเช่น การสถาปนาถนนหลวงราชมรรคาที่มี
ธรรมศาลา (ที่พักคนเดินทาง) และอโรคยศาลา (โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล) เป็นจานวนมาก
ที่ถูกสร้างในรัชสมัยของพระองค์ ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนหน้านี้ที่การสร้างศาสนสถานหรือ
สถาปัตยกรรมที่เราเรียกว่าปราสาทหินจะเป็นการสร้างเพื่ออุทิศแด่กษัติรย์ พราหมณ์ และชนชั้น
ปกครองเท่านั้น และยังพบว่าประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้ถูกนับถือเคารพบูชา
ทั้งในศาสนสถานของธรรมศาสลา และอโรคยศาลา ดังนั้นการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจเหล่านี้ จึงเป็นการแสดงถึงพระองค์เองเป็นดั่งภาคปรากฏหรืออวตาร
หนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ช่วยเหลือสรรพสัตว์ใ ห้พ้นทุกข์ด้วยความเมตตาและมหา
กรุณา แนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับการแสดงออกในงานพุทธศิลป์ที่เป็นรูปเคารพในรัชสมัยของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ ๗ จากคัมภีร์การัณฑวยุหสูตรในคาสอนเรื่องคุณลักษณะพิเศษของพระอวโลกิเต
ศวรด้วย ซึ่งจะกล่าวต่อไป
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- คาสอนเรื่องคุณลักษณะพิเศษของพระอวโลกิเตศวร ที่สามารถอวตาร หรือสามารถ
เนรมิตพระองค์เองให้ปรากฏในรูปลักษณ์ที่หลากหลายได้ อย่างไม่จากัด เพื่อประโยชน์ในการ
โปรดสรรพสั ตว์ ด ังปรากฎหลั กฐานจากการได้ศึกษาประติ ม านวิ ทยารูป เคารพที่พ บบริเวณ
โบราณสถานธรรมศาลา (ที่พักคนเดินทาง) อโรคยศาลา (โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล) บน
เส้ น ทางราชมรรคา พบว่ า มี ป ระติ ม ากรรมรู ป เคารพที่ ถู ก สร้ า งในรู ป ลั ก ษณ์ ต่ า งๆอาทิ เ ช่ น
พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระนางปรัชญาปารมิตา เป็นต้น แต่มี
ลักษณะพระพักตร์เป็นพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงพระองค์ในฐานะเป็นพระ
โพธิสั ตว์อวโลกิเตศวร ซึ่ ง ประติมากรรมรูปเคารพเหล่ านี้นั บ หลักฐานสาคัญ ในการสนั บสนุ น
แนวคิดที่ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เป็นดั่งอวตารหรือภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ตาม
คาสอนในคัมภีร์การัณฑวยูหสูตรเรื่องคุณลักษณะพิเศษของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ที่สามารถ
อวตาร หรือสามารถเนรมิตพระองค์เองให้ปรากฏในรูปลักษณ์ที่หลากหลายได้ เพื่อประโยชน์ใน
การโปรดสรรพสัตว์
๕. องค์ความรู้ใหม่
การศึกษาวิจัยครั้งนี้นอกจากจะได้ผลการวิจัย ๓ ประการดังกล่าวแล้วในข้างต้นแล้ว ยัง
ก่ อ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาทางวิ ช าการหลายด้ า น อาทิ เ ช่ น การศึ ก ษาประวั ติ ศาสตร์
พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในวัฒ นธรรมเขมร
โบราณในประเทศไทย การศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณที่ราบสูงโคราช และรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อความตระหนักรู้และเข้าใจถึงรากเหง้า เอกลักษณ์อันดีงามใน
วัฒนธธรรมของตนรวมไปถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามต่อประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการ
ก่อเกิดสันติภาพต่อกัน

จิรารัตน์ จารุวัฒนาศิริ
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๖. สรุป
ราชมรรคาเส้นทางจากเมืองพระนคร-พิมาย เป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรเชื่อมระหว่างชุมชน
มาตั้งแต่ก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ความสาคัญของชุมชนแถบเมืองพิมายนอกจากเป็นแหล่ง
ทรัพยากรแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติและเป็นเครือข่ายการปกครองของอานาจักรเขมร
โบราณ พอถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ จึงสถาปนาเป็นถนนหลวงซึ่งเป็น ๑ ใน ๕
เส้นทางสาคัญ พร้อมกับสร้างที่พักคนเดินทางหรือธรรมศาลาไว้ตามแนวถนน
ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรตามคติพุทธศาสนามหายานนิกายตันตระ
หรือ วัชรยาน ได้รับการนับถือเป็นรูปเคารพสาคัญที่ธรรมศาลา และอโรคยศาลา การที่พระเจ้า
ชัยวรมันที่ ๗ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เช่น การสถาปนาถนนราชมรรคา ก็เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือสรรพสัตว์ในโลกให้พ้นทุกข์ตามคติคาสอนเรื่องพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนามหายาน
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้รับการเคารพนับถือในอาณาจักรเขมรโบราณมาตั้งแต่ก่อน
พุทธศตวรรษที่ ๑๔ แต่เป็นที่นิยมศรัทธามากที่สุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ โดยเฉพาะคาสอน
เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากคัมภีร์การัณฑวยูหสูตร ซึ่งมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อ
แนวคิด ค่านิยม ความเชื่อของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ คาสอนเรื่องความเมตตากรุณาของพระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้สะท้อนออกมาเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ อาทิเช่นทรง
สถาปนาถนนราชมรรคา และคาสอนเรื่องคุณลักษณะพิเศษของพระอวโลกิเตศวร ที่สามารถ
อวตารปรากฏพระองค์ในรูปลักษณ์ต่างๆ เพื่อความเหมาะสมในการสั่งสอนธรรมให้แก่สรรพสัตว์
ได้สะท้อนออกมาเป็นงานประติมากรรมรูปเคารพจานวนหนึ่งที่มีรูปลักษณ์หลากหลาย แต่ล้วนมี
ลักษณะพระพักตร์เป็นพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทั้งนี้เพื่อแสดงพระองค์ในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์อว
โลกิเตศวร
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๗. ข้อเสนอแนะ
๑) ควรมีการจัดงบประมาณและบุคลากรให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการศึกษาและ
อนุรักษ์แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุให้เพียงพอ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้
ทันท่วงที ก่อนที่จะมีการลักลอบขุดไปจาหน่ายอย่างผิดกฎหมาย
๒) หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรมี ก ารจั ด อบรมหรื อ สั ม มนาเพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แหล่ ง
โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี ให้กับประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ทางวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสานึกให้ช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติของชาติอย่างถูกวิธีและอย่างยั่งยืน
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