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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการนี้ คือเพ่ือน าเสนอพุทธศิลปกรรมขอมที่มีปรากฏในจังหวัด
สุรินทร์ รวมถึงความหมายและความส าคัญ โดยการศึกษาจากข้อมูลทางเอกสารประวัติศาสตร์และ
ทางหลักฐานทางโบราณคดี และซึ่งจากหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดีนั้น เมื่อ
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าในในดินแดนสุวรรณภูมิในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 ส่งผลให้มีผู้มีจิตศรัทธา
และอุทิศตนสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งงานศิลปะ
ดังกล่าวนี้เรียกว่า “พุทธศิลป์” ในบรรดาอารยธรรมที่ส าคัญในโลกนี้ “อารยธรรมขอม (เขมร) โบราณ 
ซึ่งเจริญขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-18 คือ อารยธรรมที่มีความส าคัญมากแห่งหนึ่งในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบขอม หรือสถาปัตยกรรมแบบลพบุรีนั้น 
แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ (1) เทวลัย หรือเทวสถาน (วัด) (2) ธรรมศาลา ที่พักคนเดินทางหรือบ้านมี
ไฟ (3) อโรคยาศาล โรงพยาบาล  ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นั้น ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีปราสาทขอมตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งปราสาทขอมที่เป็นของศาสนา
พราหมณ์และปราสาทขอมที่เป็นของพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน แบบวัชรยาน ดังที่มีปรากฏ
พุทธศิลปะผ่านสถาปัตยกรรม และประติมากรรมรูปเคารพต่าง ๆ ซึ่งจากหลักฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ 
ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าในเขตพ้ืนที่จัดหวัดสุรินทร์นั้น เคยมีพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน แบบ
วัชรยาน เจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นระยะเวลายาวนาน และถึงแม้
พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน แบบวัชรยาน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ในปัจจุบันได้เสื่อม แต่
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และคติความเชื่อยังคงมีอยู่ตราบเท่าถึงทุกวันนี้  
 

                                           

1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสรุินทร์ 
2 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
3 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์บรุีรมัย ์
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Abstract  

The purpose of this academic article is to present the Buddhist art that appears 

in Surin province, including meaning and importance, by studying the data from 

historical documents and archaeological evidence, as results from the historical and 

archaeological evidences. When Buddhism was spread into the Suvarnabhumi region 

during the 3rd century AD, there was a devotee and dedication to create art related to 

Buddhism as the offering. This art is called "Buddhist art". Among all the important 

civilizations in this world, "Khmer civilization (Khmer), ancient which grew during the 

12-18 century, is one of the most important civilizations in Southeast Asia, which forms 

of Khmer architecture or Lopburi architecture that can be divided into 3 types: (1) 

Devalai or temple (temple); (2) Dhammasala, accommodation for travelers or houses 

with lights; (3) Arogayasala (Chapel of the hospital) .  In the part of Surin province 

located in the northeast of Thailand is a province with a large number of Khmer castles 

both Khmer castles belonging to Brahmanism and Khmer castles, which belonging to 

the Mahayana sect of Vajrayana Buddhism, as shown by Buddhist art through 

architecture and various idol sculptures. From this evidence, it is an indication that in 

the Surin province used to have the Mahayana Buddhism flourishing and influencing 

the way of life of Surin people for a long time. Although Buddhist Mahayana sect in 

Surin province at present has deteriorated, but historical evidences and beliefs still exist 

today. 

Keywords: Buddhist Art, Khmer Castle, Surin province 

 

1.บทน า 
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าในในดินแดนสุวรรณภูมิในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 ส่งผลให้มีผู้มี

จิตศรัทธาและอุทิศตนสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งงาน
ศิลปะดังกล่าวนี้เรียกว่า “พุทธศิลป์” ซึ่ง“ค าว่า พุทธศิลป์ หรือ พุทธศิลปะกรรม สามารถแยกออกได้
เป็นค า 2 ค า คือ พุทธะ + ศิลปะ ซึ่ง ค าว่า พุทธะ คือ เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเป็นค า
ที่ใช้ในความหมายถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนค าว่า ศิลปะ เป็นเรื่องราวของความงามความพึง
พอใจในสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ดังนั้น ความหมายโดยรวมของค าว่า พุทธศิลป์ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพ่ือความงาม เพ่ือความพอใจ ที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาธรรมทางวัตถุถวาย เพ่ือเป็นพุทธบูชาเนื่องใน
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พระพุทธศาสนา”4 โดยความประสงค์ที่แท้จริงของงานพุทธศิลป์นั้น ก็เพ่ือให้ “…เกิดผลอันเป็นคุณค่า
ทางจิตใจ ให้เกิดความเกษมเบิกบานเป็นความสุขสงบและร่มเย็น จึงกล่าวได้ว่า งานพุทธศิลป์เป็น
เสมือนสะพานบุญ หรือเป็นสื่อที่น้อมน าความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา งานพุทธศิลป์ที่
ปรากฏอยู่ทกุแขนง จึงเป็นประจักษ์แห่งความเลื่อมใสนั้น ๆ ของพุทธบริษัทต่อ ๆ กันมาทุกยุคทุกสมัย 
ที่ได้ปรากฏต่อสายตามาถึงปัจจุบัน”5 และองค์ประกอบของงานชิ้นงานที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมานั้น จะ
สามารถระบุว่าสิ่งใดเป็นศิลปะหรือไม่นั้น งานศิลปะนั้นจะก็ต้องเป็นงานที่ “องค์ประกอบด้วยสิ่ง 5 
ประการ คือ (1) มนุษย์ (2) ความคิด สติปัญญาของมนุษย์ (3) การกระท าของมนุษย์ (4) ความงามที่
พึงพอใจ (5) ความนิยมชมชอบ”6 และงานศิลปะวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของานศิลป์ 
ซึ่งเป็น“งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งนอกจากต้องใช้ความพยายามด้วยมือ และด้วย
ความคิดแล้วยังต้องมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท า เพ่ือให้เกิดปัญญาความคิดและความรู้สึกทางจิตพวยพุ่ง
ออกมาและแทรกซึมเข้าไปในงานนั้น”  ซึ่งประเภทของงาน“วิจิตรศิลป์แสดงออกได้เป็น 5 ลักษณะ 
คือ วรรณคดี, ดนตรี, จิตรกรรม, ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม” 

2. อารยธรรมขอมในราชอาณาจักรไทย 

 ในบรรดาอารยธรรมที่ส าคัญในโลกนี้ “อารยธรรมขอม (เขมร) โบราณ ซึ่งเจริญขึ้นระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 12-18 คือ อารยธรรมที่มีความส าคัญมากแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อ านาจทางวัฒนธรรมของขอมแผ่ขยายไปกว้างไกล จนได้รับการยกย่องให้ เป็น “มหาอ านาจ” ยุค
โบราณของภูมิภาคนี้ โดยมีพ้ืนที่ครอบคลุมตั้งแต่บริเวณทะเลสาบเขมร ไปจนถึงภาคอีสานตอนล่าง
ของไทย และพ้ืนที่ของตอนใต้ของลาวในปัจจุบัน รวมไปถึงบริเวณปากแม่น้ าโขง ทางตอนใต้ของ
เวียดนามในปัจจุบัน”7 

ในส่วนศิลปกรรมของปราสาทขอมนั้นจัดอยู่ในประเภทสถาปัตยกรรม (Architecture) คือ 
“การก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง งานวางผังเมือง (ซึ่ง) แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ (1) สถาปัตยกรรม
เครื่องใช้ (wood working) (2) สถาปัตยกรรมเครื่องหิน (stone making) (3) สถาปัตยกรรมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (Reinforce Concrete)”8 ดังนั้น สถาปัตยกรรมทางศาสนาซึ่งเป็น 1 ใน 5 งานวิจิตรศิลป์

                                           

4 จารุวรรณ พ่ึงเทียร, พุทธศิลป,์ พิมพ์ครั้งท่ี 3, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2555, หน้า 1. 

5  เร่ืองเดียวกัน. 
6 เร่ืองเดียวกัน. 
7 เชษฐ์ ติงสัญชล,ี ประวัติศาสตร์ศิลปะ อินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้, พิมพ์ครั้งท่ี 3, นนทบุร:ี มิว

เซียมเพรส, หน้า 220. 
8 จารุวรรณ พ่ึงเทียร, อ้างแล้ว, หน้า 5. 
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ที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นในเขตพ้ืนต่าง ๆ โดยกลุ่มชาติพันธ์มนุษย์ในแต่ละพ้ืนฐาน ซึ่งสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนานี้ เป็นศาสนสถานที่บ่งบอกความเจริญของสังคมมนุษย์ในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ ว่าเป็นชาติพันธ์ที่มี
อายธรรม อนึ่ง ชาติพันธ์ของก็เป็นอีกชาติพันธ์หนึ่งที่มีอารยธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
โดยเฉพาะปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคต่าง ๆ ภายใต้ชนชาติพันธ์ขอม ซึ่ง“ค าว่า ขอม นี้ จิตร ภูมิศักดิ์ 
สันนิษฐานไว้ว่า ค าว่า “ขอม” น่าจะมาจากค าว่า “กะหล่อม” หรือ “กรอม” มีความหมายว่าอยู่ทาง
ใต้หรือต่ า ต่อมาจากคนไทยสมัยโบราณใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่กระจายเป็นวงกว้างในแถบลุ่ม
แม่น้ าโขง และแม่น้ าเจ้าพระยา ขึ้นไปจนถึงรัฐฉาน”9 “มีหลักฐานปรากฏอยู่ในจารึกสมัยสุโขทัยที่วัด
ศรีชุมตอนหนึ่งว่า “ขอมเรียกพระธมนั้นแล” รวมทั้งมีพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยาฉบับเอ๋ยถึงค าว่า 
ขอมโดยสื่อความหมายถึงชาวเขมรและประเทศเขมร”10 “ค านี้มีใช้ในภาษาไทลื้อ ไทใหญ่ พม่า ลาว 
เป็นต้น โดยมีความหมายแตกต่างกันไป แต่โดยสรุปแล้วค าว่า “ขอม” น่าจะมาจากค าว่า “กะหล่อม” 
หรือ “ขแมร์กร่อม”11 และสันติ เมืองสุข ได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับศิลปะขอมในเมืองไทยไว้ว่า “ศิลปะ
ขอมในประเทศไทยหรือศิลปะลุพบุรี หมายถึง ศิลปะที่สร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมขอม 
การศึกษาศิลปะที่พบในประเทศไทย สามารถเทียบเคียงกับศิลปะของในกัมพูชาได้ เพราะมีความ
ละม้ายคล้ายคลึงกับศิลปะขอมสมัยเมืองพระนคร ได้แพร่อยู่ทางภาคอีสาน และเข้าสู่ภาคกลางของ
ไทย”12 ซึ่งมีความสอดล้องกับ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล ที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่า“ศิลปกรรมเขมรหรือ
ศิลปกรรมขอมแพร่หลายอยู่ในประเทศกัมพูชา และประเทศใกล้เคียงในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 -
18 เป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ในระยะแรกมีลักษณะคล้ายศิลปะอินเดียมาก ต่อมามี
ความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น และโดดเด่นในด้านลวดลายประดับที่งดงาม ซึ่งไม่ปรากฏในศิลปะ
อินเดียมาก่อน ประติมากรรมแสดงความแข็งปนการแสดงอ านาจที่ไม่พบในศิลปะอินเดียเช่นกัน”13  

ดังนั้น รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบขอม หรือสถาปัตยกรรมแบบลพบุรีนั้น แบ่งออกได้ 3 
ประเภท คือ “(1) เทวลัย หรือเทวสถาน (วัด) (2) ธรรมศาลา ที่พักคนเดินทางหรือบ้านมีไฟ (3) อโรค
ยาศาล โรงพยาบาล”14 ซึ่งทั้ง 3 ประเภทยังคงมีปรากฏในหลายพ้ืนที่ของภาคอีสานใต้ของประเทศ
ไทย และหากแบ่งเป็นกลุ่มนั้น สมเกียรติ โหล์เพชรัตน์ ได้แบ่งกลุ่มของศิลปะแบบลพบุรีเอาไว้ 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ดังนี้ “ (1) กลุ่มศิลปะสมัยลวปุระของชาวมอญทวารวดีเดิม ที่มีอายุอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 
6-11 (2) กลุ่มศิลปะสมัยเมืองละโว้หรือลพบุรี เป็นศิลปะลูกผสมแบบเขมรในประเทศไทย ที่อยู่ในช่วง
                                           

9 อ้างใน ภภพพล  จันทร์วัฒนกุล, 30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร, นนทบุรี: เมืองโบราณ, 2560, หน้า 
32. 

10 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 45. 
11 เร่ืองเดียวกัน. 
12 สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย, กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2547, หน้า 62. 
13 อ้างใน ภภพพล  จันทร์วัฒนกุล, อ้างแล้ว, หน้า 45. 
14 อ้างใน จารุวรรณ พ่ึงเทียร, อ้างแล้ว, หน้า 116. 
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คริสต์ศตวรรษที่ 11-13 หรือปีคริสต์ศักราช 1010-1237 (3) กลุ่มศิลปะเขมรสูงชาวพุทธที่ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในประเทศไทย มีอายุอยู่ในระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 7-11”15 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า“...ช่วงอารยธรรมเขมรหรือขอมในประเทศกัมพูชาได้
เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุดในราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ได้แพร่ขยายเข้ามาเจริญขึ้นในดินแดนแถบ
อีสานตอนล่าง ดังปรากฏหลักฐานของอารยธรรมเขมรเป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นปราสาทหิน และเมือง
โบราณ” และจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา และเป็นอีกจังหวัด
หนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อีสานใต้ของประเทศไทย  และมีหลักฐานทางโบราณคดีของอารยะธรรมขอม
ตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก และสัญลักษณ์ของอารายธรรมขอมที่ปรากฏเด่นชัด โดยผ่านการสื่อจากดวง
ตราของจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นรูปของพระอินทร์ทรงช้าง และด้านหลังเป็นรูปปราสาทขอม ซึ่ง“จังหวัด
สุรินทร์นี้มีช้างมาแต่โบราณ และมีผู้จับช้างป่ามาเลี้ยงเสมอ ๆ ดวงตราของจังหวัดสุรินทร์จึงมีรูปช้าง 
ชื่อของจังหวัดเป็นค าสนธิของค าสองค า คือ “สุระ” กับ “อินทร์” หมายถึง พระอินทร์ผู้เก่งกล้า
สามารถ ภาพเจดีย์สลักปรักพัง เบื้องหลังแสดงถึงอิทธิพลการก่อสร้างของขอมโบราณ ซึ่งมีอยู่
มากมายแห่งในภูมิภาคนี้16 

จากพงศาวดารเมืองสุรินทร์กล่าวว่า “บริเวณนี้เป็นหลักแหล่งของชนชาติไทยสมัยเรือง
อ านาจ เจ้าเมืองผู้มีนามว่าขุนเกตุสร้างโบราณไว้หลายแห่ง และมีตัวอักษรภาษาไทยภาคอีสานจารึก
ไว้ด้วย ไทยเสื่อมอ านาจลงจนถอยร่นไปอยู่ที่อ่ืน เมืองขอมตั้งราชธานีที่เมืองพิมาย”17 ดังมีปรากฏตาม
อักษรศิลาจารึกท่ีบ้านปราสาท ดังนี้ 

“สิทธิการิยะ บรมนารถชาติภิรมย์ สมชตาปะสิการาชา เจ้าสังฆ์ราชาพุทธวงษา และ
เจ้าสมเด็จอุตมะวรปัญญา และเจ้าหม่อมเกษ เจ้าสมเด็จโฆตวงษา เจ้ากุลวงษา เจ้า
นัครีวงษา และเจ้าเมืองเทพราชา ขุนไกร ขุนแก้ว ขุนศรี ต่างตา ขุนจันเฒ่าแก่ พ่อ
แม่พ่ีน้องญาติกาวงษา ลูกหลานทั้งมวล พร้อมกันสร้างพระมหาธาตุ 3 ลูกนี้ ไว้กับ
ศาสนาพระเจ้า ตราบต่อห้าพันวัตษา นิพพานะ ปัจติโยโหตุ”18 

3.จังหวัดสุรินทร์ แหล่งปราสาทขอม 

                                           

15 สมเกียรติ โล่เพชรัตน์, พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยธุยา ประวัติศาสตร์ชนชาติไทยกับปฎิมากรรมใน
พระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี 3, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2549, หน้า 369. 

16 สุพร ประเสริฐราชกิจ, รวมประวัติและสัญลกัษณ์ 76 จังหวัด, พิมพ์ครั้งท่ี 3, กรุงเทพฯ: รวมสาส์น 
(1977) จ ากัด, 2537, หน้า 83. 

17 เรื่องเดียวกัน. 
18 บรรณ สวันตรัจฉ์, พงษาวดารเมืองสุรินทร์, พิมพ์ครั้งท่ี 3, สุรินทร์: ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

, 2553, หน้า 28. 
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จังหวัดสุรินทร์นั้นมีอาณาเขตดังนี้ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อจังหวัดมหาสารคามและจังหวัด
รอยเอ็ด ทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตกติดต่อ
กับจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 454 กิโลเมตร พ้ืนที่ 9,101.381 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
การปกครองออกเป็น 17 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสุรินทร์, อ าเภอปราสาท, อ าเภอท่าตูม, อ าเภอจอม
พระ, อ าเภอสนม, อ าเภอ           เขวาสินทร์, อ าเภอสนม, อ าเภอรัตนบุรี, อ าเภอส าโรงทาบ, อ าเภอ
โนนนารายณ์, อ าเภอสังขะ, อ าเภอบัวเชด, อ าเภอศีขรภูมิ, อ าเภอล าดวน, อ าเภอกาบเชิง, อ าเภอ
พนมดงรัก, อ าเภอชุมพลบุรี”19 

ปราสาทที่ส าคัญในเขตจังหวัดสุรินทร์ โดยแยกออกเป็นกลุ่มปราสาทของแต่ละอ าเภอ 
เรียงล าดับจ านวนปราสาทจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 

อ าเภอสังขะ มี 6 ปราสาท ประกอบด้วย (1) ปราสาทภูมิโปน ต าบลดม (2) ปราสาทสิงข์
ศิลปะชัย ต าบลกระเทียม (3) ปราสาทมีชัยหรือปราสาทหมื่นชัย ต าบลกระเทียม (4) ปราสาทยาย
เหงา ต าบลสังขะ (5) ปราสาทบ้านจารย์ ต าบลจารย์ และ (6) ปราสาทบ้านด่าน ต าบลบ้านด่าน และ
นอกจากปราสาทขอมโบราณแล้ว ก็ยังมีธาตุเก่าแก่องค์ส าคัญอีก 1 แห่ง คือ ธาตุบ้านธาตุ ต าบลพระ
แก้ว 

อ าเภอปราสาท มี 4 ปราสาท ประกอบด้วย (1) ปราสาทบ้านพลวง อ าเภอปราสาท (2) 
ปราสาทบ้านไพล หรือวัดโคกปราสาท อ าเภอปราสาท (3) ปราสาทบ้านทะนง อ าเภอปราสาท และ 
(4) ปราสาทอังกัญโพธิ์ อ าเภอปราสาท 

อ าเภอเมืองสุรินทร์ มี 3 ปราสาท ประกอบด้วย (1) ปราสาทเมืองที ต าบลเมืองที อ าเภอ
เมืองสุรินทร์         (2) ปราสาทโอรงา ต าบลเฉนียง และ (3) ปราสาทเขาพนมสวาย อ าเภอเมือง
สุรินทร์ และนอกเหนือจากปราสาทหินแล้ว ก็ยังมีปรากฏร่องรอยเมืองโบราณในเขตอ าเภอเมือง
สุรินทร์ คือ ก าแพงเมืองสุรินทร์และคูเมือง ทั้งชั้นนอกและชั้นใน 

อ าเภอศีขรภูมิ จ านวน 3 ปราสาท ประกอบด้วย (1) ปราสาทช่างปี่ ต าบลช่างปี่ (2) ปราสาท
ศีขรภูมิ หรือปราสาทบ้านระแรง ต าบลระแรง และ (3) ปราสาทบ้านอนันต์หรือปราสาทอานาร์ ต าบล
ยาง  

อ าเภอบัวเชด จ านวน 1 ปราสาท คือ ปราสาทตามอยหรือตามอญ ต าบลบัวเชด และอีก 1 
ภู คือ ภูศาลา ซึ่งตั้งอยู่ต าบลบัวเชดเหมือนกัน 

อ าเภอท่าตูม จ านวน 2 ปราสาท ประกอบด้วย (1) ปราสาทบ้านบัลลังก์ ต าบลท่าตูม (2) 
ปราสาทนางบัวตูม อ าเภอท่าตูม และมีแหล่งโบราณคดีอีก 1 แห่ง คือ โนนแท่น ต าบลโพนครก 

                                           

19 สุพร ประเสริฐราชกิจ, อ้างแล้ว, หน้า 83. 
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อ าเภอล าดวน มีจ านวน 3 ปราสาท คือ  (1) ปราสาทบ้านตะเปรียงเตียหรือปราสาทระเบียง
เตีย ต าบลตระเปียงเตีย (2) ปราสาทบ้านกระดูก ต าบลล าดวน และ (3) ปราสาทบ้านล าดวน ต าบล
ล าดวน 

อ าเภอพนมดงรัก มีจ านวน 3 ปราสาท คือ (1) ปราสาทตาเหมือน ต าบลปักได (2) ปราสาท
ตาเหมือนโต๊จ ต าบลปักได และ (3) ปราสาทตาเหมือนธม อ าเภอพนมดงรักอ าเภอกาบเชิง จ านวน 2 
ปราสาท คือ (1) ปราสาทเบ็ง ต าบลปราสาทเบง (2) ปราสาทหมอนเจริญ ต าบลกาบเชิง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ มีจ านวน 2 ปราสาท คือ (1) ปราสาทแก้ว ต าบลบ้านแร่ (2) ปราสาท
ทอง ต าบลตากูก  

อ าเภอส าโรงทาบ มีจ านวน 1 ปราสาท คือ ปราสาทหมื่นศรีน้อย ต าบลหมื่นศรี 
อ าเภอจอมพระ มีจ านวน 1 ปราสาท คือ ปราสาทจอมพระ ต าบลจอมพระ 
อ าเภอสนม มีจ านวน 1 ปราสาท คือ ปราสาทบ้านสนม ต าบลสนม 

 อนึ่ง จากจากลุ่มปราสาทขอมโบราณแล้ว ก็ยังมีปรากฏแหล่งโบราณคดีที่มีลักษณะเป็น
ปรางค์ ในเขตอ าเภอรัตนบุรี อีก 2 แห่ง คือ (1) ปรางวัดโพธิ์ศรีธาตุ ต าบลธาตุ (2) ปรางค์วัดบ้าน
หนองหิน ต าบลแรด และอีก 1 โบราณสถาน คือ โบราณสถานวัดป่าดงน้ าค า ต าบลเชิด 

4.พุทธศิลปกรรมท่ีมีปรากฏในปราสาทขอมจังหวัดสุรินทร์ 

4.1 สถาปัตยกรรม 
จากหลักฐานทางโบราณคดีทั้งหมดที่มีปรากฏ พบว่าปราสาทที่เป็นพุทธสถานของพระพุทธ

ศาสนา ในนิกายมหายาน แบบวัชรยาน ดังมีหลักฐานปรากฏใน “ในจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
(ซึ่งได้) กล่าวถึงพระปณิธานในการสถาปนาอโรคยาศาลหรือสถานพยาบาลในปีมหาศักราช 1108 
(พ.ศ.1729) จ านวน 102 แห่ง ทุกๆ วิษัย (เมือง) ทั่วพระราชอาณาจักร”20  

(1) อโรคยาศาล:  จากหลักฐานจารึกปราสาทตาพรหมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ระบุไว้ว่า 
“อโรคยาศาลจ านวน 18 แห่งปรากฏจารึกที่มีข้อความคล้ายคลึงกันหมดทุกแห่ง โดยพบในประเทศ
ไทยจ านวน 7 หลัก และอโรคยาศาลที่ 17 แห่ง โดยพบในดินแดนประเทศไทย มีความคล้ายคลึงกัน
ทางรูปแบบสถาปัตยกรรม”21 ซึ่งการก่อสร้าง“อโรคยาศาล (นั้นจะ) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) 
สถานพยาบาล และ (2) สุตตาลัย (ศาสนสถานประจ าอโรคยศาลหรือปราสาทศิลา) อันเป็นที่
ประดิษฐาน “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสุต” หรือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นครูของแพทย์ที่มีแสง

                                           

20 อัษฎางค์ ชมดี, อ้างแล้ว, หน้า 123. 
21 จารุวรรณ พ่ึงเทียร, อ้างแล้ว, หน้า 114. 
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ประภามณฑลประดุจดั่งแสงแก้วไพฑูรย์”22 ในส่วนของการจัดการสถานพยาบาลหรือโรคยาศาลนั้น 
จารุวรรณ พ่ึงเทียร ได้ระบุไว้ว่า “อโรคยาศาลขนาดใหญ่นั้นมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทั้งหมด 200 คน 
ขนาดเล็กมีเจ้าหน้าที่ 50 คน และพระองค์จะทรงบริจาคยารักษาโรคแก่อโรคยาศาลเหล่านี้ปีละ 3 
ครั้ง”23 และ“ในปัจจุบัน เฉพาะในดินแดนภาคอีสานของประเทศไทย พบสุคตาลัยที่เป็นศาสนสถาน
ประจ าอโรคยาศาลจ านวนทั้งสิ้น 30 แห่ง ซึ่งเกือบราวหนึ่งในสามของจ านวน อโรคยาศาลทั้งหมด ทั้ง
ยังพบศิลาจารึกอโรคยาศาลอีก 12 หลัก”24 

(2)  สุตตาลัย: ส าหรับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการส ารวจพบสุคตาลัย จ านวน 5 แห่ง คือ 
(1) ปราสาทบ้านปราสาท บ้านถนน ต าบลกระเทียม อ าเภอสังขะ (2) ปราสาทช่างปี่ บ้านช่างปี่ ต าบล
ช่างปี่ อ าเภอศีขรภูมิ (3) ปราสาทจอมพระ บ้านจอมพระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ (4) 
ปราสาทบ้านเฉนียง บ้านเฉนียง ต าบลบ้านเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ และ (5) ปราสาทตาเมือนตู๊จ 
บ้านหนองคันนา ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก”25  

4.2 ประติมากรรมรูปเคารพ 

(1) หลักฐานที่ค้นพบประติมากรรม: จากหลักฐานข้อมูลทางโบราณคดี ที่มีปรากฏในเขต
จังหวัดสุรินทร์นั้น “นอกจากนี้ยังพบจารึกในกลุ่มจารึกพระเจ้าชัยวรวันที่ 7 จ านวน 3 หลัก คือ (1) 
จารึกปราสาท (สร.4) (2) จารึกตาเมือนตู๊จ (สร.1) และ (3) จารึกสุรินทร์ (สร.6)”26 “ซึ่งในช่วงเวลา
ดังกล่าวนี้ได้ปรากฏการสร้างประติมากรรมรูปเคารพเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปเคารพใน
พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เช่น พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปนาคปรก พระวัชรสัตว์ พระ
โพธิสัตว์วัชระปาณี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นต้น” โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 ปราสาทหลัก คือ 
ปราสาทตาเหมือน และปราสาทตาเหมือนตู๊จ ซึ่งจากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีนั้นได้ “พบ
ศิลาจารึกของพระเจ้าชัยวรวันที่ 7 ประจ าอโรคยาศาล 1 หลัก เป็นอักษรขอม ภาษาสันสกฤต 
กล่าวถึงพระไภษัชยคุรุ พระโพธิสัตว์ผู้ประทานความไม่มีโรคแก่ประชาชนผู้นับถือ” และในปราสาท
จอมพระ อ าเภอจอมพระ จากการค้นพบหลักฐาน “จากการด าเนินการขุดแต่งของกรมศิลปากรเมื่อปี 
พ.ศ.2530 พบโบราณวัตถุท่ีส าคัญ คือ เศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระวัชระสัตว์”  

(2) ความหมายและความส าคัญของประติมากรรมรูปเคารพ 

                                           

22 อัษฎางค์ ชมดี, อ้างแล้ว, หน้า 124. 
23 จารุวรรณ พ่ึงเทียร, อ้างแล้ว, หน้า 114.  
24 อัษฎางค์ ชมดี, อ้างแล้ว, หน้า 126. 
25 เร่ืองเดียวกัน. 
26 เร่ืองเดียวกัน. 
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1.พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสุต  (Bhaisajyaguru) 
แนวความคิดที่โดดเด่นของพระพุทธศาสนามหายาน ที่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทไม่มี ก็

คือเรื่องแนวความคิดในการนับถือและบูชา พระไภษัชยคุรุ หรือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน    “ประเทศทิเบต ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความศรัทธาต่อพระองค์
ในฐานะพระพุทธเจ้าการแพทย์ที่มีพุทธานุภาพในการรักษาโรคทั้งในระดับกายภาพและจิต
วิญญาณ”27 ดังนั้น พระนามเต็มๆ คือ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระนามของท่าน
หมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ผู้มีรัศมีน้ าเงินดังไพฑูรย์ พระนามอ่ืน ๆ ของ
ท่านคือ พระไภษัชยคุรุตถาคต พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า พระมหาไภษัชยราชพุทธเจ้า”28 แต่ใน
มุมมองของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาชาวตะวันตก ได้ให้ความหมายของพระองค์ว่าเป็น “The 
Medicine Buddha”29 ซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าการแพทย์, หรือ “Healing Buddha”30 แปลว่า 
พระพุทธเจ้าการแพทย์ และ “Master of Healing31” ซึ่งแปลว่า อาจารย์แห่งสุขภาพ ก็มี ดังนั้น โดย
ภาพรวมแล้ว แนวคิดเกี่ยวกับพระองค์ก็คือ พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการแพทย์ หรือยา โดย
มุ่งประสงค์เพ่ือที่จะช่วยรักษาสรรพสัตว์ให้พ้นจากโรค ทั้งโรคทางกายและโรคทางใจก็คือความโง่เขลา 
หรือโรคกรรม เป็นต้น 

รูปลักษณ์:  พุทธลักษณ์หรือรูปลักษณ์ที่มีการสร้างเป็นประติกรรมรูปเคารพ โดยเฉพาะใน
ส่วนของ“การนับถือพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า หรือ “อาจารย์แห่งสุขภาพ” (Master of Healing) โดย
ส่วนมากมีรูปเคารพของพระองค์ท่านกับพระอมิตาภะประดิษฐานอยู่เคียงข้างพระศรีศากยมุนีพุทธ
เจ้า ซึ่งโดยปกติแล้วการสร้างรูปเคารพของพระองค์ จะทรงถือบาตรแก้วไพฑูรย์ และประดับด้วยหิน
รัตนะสีน้ าเงินเข้ม โดยมีความเชื่อที่ว่า มีคุณสมบัติของการรักษาสุขภาพ พระวรกายของพระองค์มีก็
ลักษณะเหมือนแก้วไพฑูรย์และมีแสงสว่างช่วงโชติ”32 ความแตกต่างในข้อปลีกย้อยของแต่ละประเทศ
นั้นมีความแตกต่าง ดังที่มีปรากฏ“ในความเชื่อของชาวจีนรูปของพระองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ มีรัตน
เจดีย์วางบนพระหัตถ์ บ้างถือกระปุกยา”33 แต่ ดี. คีโอน (D.Keown) บอกว่าเป็น “ขวดน้ ายาทิพย์”34 

                                           

27 Damien Keown, Dictionary of Buddhism, (London: Oxford University Press, 2005), 
p.31. 

28 https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุร ุ
29 Damien Keown, Ibid. p.31. 
30 หน้า 65. 
31 Peter Harvey, An Introduction to Buddhism Teachings, History and Practices, (UK: 

Cambridge University Press, 2005), p. 189. 
32 Loc., Cit., p. 189. 
33 https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุร ุ
34 Damien Keown, Ibid. p.31. 
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แต่ในมิติของความเชื่อของชาวทิเบตนั้น “...พระองค์มีกายสีน้ าเงินเข้ม นั่งสมาธิ พระหัตถ์ขวาถือยา
สมุนไพร (ทางจีนนิยมเป็นเห็ดหลินจือ) พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรวางบนพระเพลา ถือกันว่าเป็น
พระพุทธเจ้าที่สามารถรักษาโรคทางกาย และโรคทางกรรมของสัตว์โลก... ”35 ซึ่งในส่วนทิศที่
ประดิษฐานพระองค์ ซึ่งง่ายส าหรับการสังเกตนั้น โดยทั่วไป “รูปสักการะพระองค์ มักประทับอยู่เบื้อง
ซ้ายของพระศรีศากยมุนีพุทธะ และเสร็จประทับทางทิศตะวันออก (ตรงกันข้ามกับพระอมิตาภะ) ใน
สัทธรรมปุณฑริกสูตร กล่าวถึงนางกุฎทันตีว่าเป็นรากษสีประจ าในพระองค์ และทรงมีมหายักษ์
เสนาบดีรักษา 12 ตน คัมภีร์ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตสูตรนี้ พระอาจารย์ธรรมคุปต์ (พ.ศ.
1667-1702) ได้แปลเป็นภาษาจีน”36  

ความเชื่อ: ในส่วนของความเชื่อหรือความศรัทธาที่ต่อพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้านั้น  “พระ
ไภษัชยคุรุเป็นที่นับถืออย่างแพร่หลายในหมู่ชาวพุทธมหายาน แต่ไม่มีนิกายเป็นของตนเองอย่าง
พระอมิตาภะ ทรงมีแดนศุทธิไวฑูรย์ที่เหมือนกับแดนสุขาวดีของพระอมิตาภะ นอกจากนี้ในคัมภีร์
ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานสูตร กล่าวว่า ทรงเป็นหนึ่งในพระไภษัชยคุรุทั้ง 7 มีพระ
โพธิสัตว์เป็นสาวก 2 องค์ คือ พระสุริยประภาโพธิสัตว์ และพระจันทรประภาโพธิสัตว์ ดังนั้น จึงเป็น
ที่มาของพระกริ่งปวเรศ ที่มีการจัดสร้างขึ้นเฉพาะในราชอาณาจักรไทยแต่เพียงผู้เดียว เพราะพุทธ
ลักษณะของพระกริ่ งคล้ายคลึงกับพระไภษัชยคุรุ พุทธเจ้ามาก”37ดังนั้น ความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนชาวมหายานนั้นมีความเชื่อว่า พระองค์เป็น“พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาล ทรง
รักษาโรคทุกชนิด รวมทั้งโรคคืออวิชชา ในไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตสูตร ได้กล่าวถึงประณิธาน
ของพระองค์ที่ขอให้สรรพสัตว์ปราศจากโรคภัยทั้งปวง”38 และในส่วนของการบูชาพระองค์ 
โดยเฉพาะ “ในพิธีกรรมการดูแลสุขภาพของชาวจีนนั้น ประชาชนต้องรักษาศีล 8 ข้อตลอด 7 วัน, 
ถวายทานต่อพระสงฆ์ บูชาพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า และสาธยายพุทธมนต์ของพระองค์ 75 ครั้ง แล้ว
สร้างรูปเคารพของพระองค์อีก 7 องค์ แล้วหลังจากนั้นพิจารณาใคร่ครวญในองค์พระปฏิมากร ซึ่งเป็น
รูปเคารพของพระองค์ ด้วยเหตุผลเพ่ือต้องการให้มีชีวิตชีวาขึ้นด้วยพลังทางจิตวิญญาณและพลังการ
รักษาของพระองค.์ ในประเด็นนี้ก็เพ่ือต้องการให้ผู้ที่ศรัทธาได้มีก าลังใจด้วยพลังที่เกิดจากจิตศรัทธาที่
มีต่อพระองค”์39 

                                           

35 https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุร ุ
36 พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 

2542, หน้า 51. 
37 https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุร ุ

38 https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุร ุ
39 Peter Harvey, Ibid. p. 189. 
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2.พระวัชรสัตว์ (Vajrasattva): พระพุทธเจ้าผู้สูงสุดของนิกายตันตระ หมายถึง พระผู้มี
สารัตถะที่แกร่งดุจวัชระ ซึ่งถือว่า เป็นหลักสูงสุดแห่งเอกภาพ ค าว่า “วัชระ” ในที่นี้ หมายถึง ศูนยตา 
และค าว่า “สัตตวะ” หมายถึง ความบริสุทธิ์อันปรากฏในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล 
ทั้งสองนี้เป็นธรรมชาติแห่งวัชระสัตว์ นอกจากนี้ ยังถือว่า วัชระสัตว์เป็นจิตบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน 
ครอบครองจักรวาล และเป็นแกนของธรรมะทั้งปวงอีกด้วย บางครั้งทางฝ่ายวัชรยานอธิบายว่า วัชร
สัตว์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมกาย แต่บางครั้งก็อธิบายแยกออกมาเป็นกายที่ 4 ของพระพุทธเจ้าเรียกว่า 
สหัสกาย วิวัฒนาการแห่งความคิดในเรื่องวัชระสัตว์นี้เมื่ออธิบายว่า วัชรสัตว์เป็นปฐมพุทธะ หรืออาทิ
พุทธะ พระองค์ทรงมีคุณลักษณะแห่งสมาธิ 5 ประการ เชื่อมโยงไปสู่ธยานิพุทธะ 5 พระองค์ ได้แก่ 
พระไวโรจนะ พระรัตนสัมภาวะ (รัตนเกตุ) พระอมิตาภะ พระอโมฆสิทธิ และพระอักโษภยะ ซึ่งแต่ละ
พระองค์ทรงเป็นใหญ่เหนือขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ตามล าดับ ชายาของ
พระวัชระสัตว์ คือ พระนางวัชรวาราหี หรือ พระนางปรัชญาปารมิตา ฝ่ายเนปาลนิยมเขียนรูปพระ
หัตถ์ประทับบนพระจันทร์เสี้ยวเหนือจินดามณี ซึ่งอยู่ตรงกลางดอกบัวยนยอดเขาพระสุเมรุ อันถือว่า
เป็นศูนย์กลางของจักรวาล พระวัชระสัตว์นั้นนิยมท าเป็นรูปลิงค์ อันหมายถึงองค์ก าเนิด คือ พระอาทิ
พุทธะ ในธิเบต พระวัชรสัตว์มักประทับนั่งบนดอกบัวในท่าขัดสมาธิเพชร แต่บางครั้งห้อยพระบาท
ขวาอยู่บนดอกบัว ทรงมงกุฎลักษณะเดียวกับพระธยานิโพธิสัตว์ พระหัตถ์ขวาทรงวัชระอยู่ที่ระดับอก 
และพระหัตถ์ซ้าย ทรงระฆังระดับสะโพก ต่างกับพระธยานิพุทธะองค์อ่ืนตรงที่มักจะอยู่ในท่ายับ-ยุม 
โดยที่ศักดิของพระองค์จะถือถ้วยที่ท าจากกะโหลกศีรษะ พระวัชรสัตว์เป็นปางที่บูชาในพิธีเฉพาะ
ส าหรับผู้ที่เข้าพิธีอภิเษกในวัชรยานเท่านั้น40 

3.พระโพธิสัตว์วัชระปาณี (Vajrapani): ซึ่งหากแปลตามศัพท์ สามารถแปลได้ว่า “พระผู้
ถือวัชระ” เป็นเชื่อพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง แทนอ านาจทั้งมวลของพระพุทธเจ้า ดังเด่นพระอวโลกิเต
ศวรเป็นสัญลักษณ์ของมหากรุณา และพระมัญชุศรีเป็นสัญลักษณ์ของปัญญา ผู้ที่กราบไหว้พระวัชร
ปาณี เชื่อว่า พระองค์สามารถขจัดอุปัทวันตรายทั้งปวงได้รูปพระวัชรปาณีบางครั้งเป็นรูปคู่กับพระ
ชายาในท่ายับ-ยุม เท้าเหยียบคนอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะอวิชชา41 

4.พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (Avakokitesvara): พระองค์มีสถานะเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งมี
ความส าคัญมากที่สุดพระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน เป็นพระโพธิสัตว์คู่พระบารมีของ
พระอมิตาภพุทธเจ้า ทรงประกอบด้วยพระมหาเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณคอยช่วยสรรพสัตว์ให้
พ้นจากความทุกข์ยากโดยเฉพาะในการเดินทางหรือเวลาประสบอัคคีภัย เป็นต้น ปางหนึ่งของอวโลกิ
เตศวรซึ่งเป็นสตรี ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ที่พุทธศาสนิกชนในเอเชียตะวันออก คือ จีน 

                                           

40 พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, อ้างแล้ว, หน้า 331-332. 
41 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 331. 
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ญี่ปุ่น และเกาหลี เคารพยกย่องมาก ในทิเบตนิยมบูชาพระนางตารา ซึ่งเป็นพระชายาของพระอวโลกิ
เตศวร และถือองค์พระทะไลลามะที่ 14 เป็นอวตารปางหนึ่งของพระโพธิสัตว์องค์นี้ด้วย42 

5. บทสรุป 

ดังนั้น จากหลักฐานของวัตถุทางพระพุทธศาสนามหายานที่ปรากฏในปราสาทขอมเหล่านี้ 
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ทางโบราณคดี ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่า ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดสุรินทร์ 
ได้เคยเป็นพ้ืนที่ ซึ่งมีพระพุทธศาสนามหายาน แบบวัชรยาน ได้เผยแผ่เข้ามาก่อนพระพุทธศาสนาเถร
วาท ซึ่งพระพุทธศาสนามหายาน แบบวัชรยานนี้มีอิทธิพลต่อความเชื่อและฝั่งรากลึกในจิตใจของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่อย่างมาก กระทั่งมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาอย่างมั่นคงต่อพระรัตนตรัย 
และได้สร้างศาสนวัตถุ และประติมากรรมทางด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นพุทธบูชาและได้ประกาศ
พลังศรัทธาที่มีต่อหลักธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสิกชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยการสร้าง
ปราสาทเพ่ือน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และสร้างศาสนสถาน ประติกรรมรูปเคารพ ดังที่มีการพบภาพ
แกะสลักของพระไภษัชยคุรุ พระโพธิสัตว์อวโกลิเตศวร พระวัชรสัตว์ หรือลวดลายของปราสาทที่
ปรากฏอยู่ที่หน้าบัน ทับหลัง กรอบประตู ฯลฯ ล้วนแต่แสดงถึงคติความเชื่อและอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีอิทธิพลในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งหลักฐานทางพุทธศิลปกรรม
เหล่านี้ย่อมแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมโบราณที่มีหลักฐานด้านโบราณคดีมาตั้งแต่
สมัยอาณาจักรเจนละ ซึ่งมีอิทธิพลในพ้ืนที่ของอีสานใต้ โดยเฉพาะเมืองสุ รินทร์มากกว่า 1,000ปี 
รวมทั้งการสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมรูปเคารพอันเนื่องด้วยพุทธศิลป์นี้ก็เพ่ือเกื้อกูลแก่
คนทั่วไป อันเป็นการบ าเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์ ตามแบบคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา
มหายาน ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดสุรินทร์ และใกล้เคียง ซึ่งยังทรงคุณค่า และมีอิทธิพลต่อคติความเชื่อ 
และการด าเนินชีวิตของประชาชน 
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