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บทคัดย่อ
ถ้ ำ อชั น ต้ ำ ตั งอยู่ บ นเทื อ กเขำอิ น ทิ ย ำทรี ในเมื อ งออรั ง คำบำด รั ฐ มหำรำษฎร์ ประเทศ
อิ น เดี ย เป็ น วั ด ถ้ ำ ในพุ ท ธศำสนำที่ ง ดงำมและเก่ ำ แก่ ที่ สุ ด ในโลก หมู่ ถ้ ำ มี ทั งหมด 30 ถ้ ำ ตั งอยู่ ใ น
ท่ ำ มกลำงธรรมชำติ ที่ เ งี ย บสงบร่ ม รื่ น เหมำะส้ ำ หรั บ กำรปฏิ บั ติ ก รรมฐำน ถ้ ำ ยุ ค แรกเป็ น ของ
พระพุทธศำสนำฝ่ำยเถรวำท ในยุคหลังเป็ นของพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำน ทังนีสันนิษฐำนว่ำถ้ำถูก
สร้ ำ งโดยเหล่ ำ นั ก บวชและผู้ มี ศ รั ท ธำในพระพุ ท ธศำสนำในระหว่ ำ ง พ.ศ. 350 สิ นสุ ด ประมำณ
พ.ศ. 1200 (ระหว่ำงช่วง 200 ปีก่อนคริสต์ศักรำช จนถึงช่วงปี ค.ศ. 650) ค้นพบโดย จอห์น สมิธ ในปี
พ.ศ. 2362 (ค.ศ. 1819) ต่อมำในปี พ.ศ. 2527 องค์กำรยูเนสโกได้ขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทำง
วัฒนธรรมที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ด้วยเหตุผล 3 ด้ำน คือ ด้ำนสถำปัตยกรรม มีกำรออกแบบวำงผังกำร
ก่อสร้ำงถ้ำได้อย่ำงแข็งแรงลงตัว เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงวิวัฒนำกำรงำนด้ำนสถำปัตยกรรม กำรวำงแผนและ
ออกแบบก่อสร้ ำงที่อยู่อำศัย ได้เป็ นอย่ำงดี ด้ำนประติมำกรรม ภำยในจะพบพระพุทธรูปปำงต่ำง ๆ
ซึ่งแกะสลักด้วยหินอย่ำงประณีตสวยงำม แสดงให้เห็นถึงควำมศรัทธำในพระรัตนตรัยอันแรงกล้ำและ
มั่นคงต่อพระพุทธศำสนำของคนในยุคนันได้อย่ำงชัดเจน ด้ำนจิตรกรรม จะมีภำพเขียนพุทธประวัติ
ภำพพระโพธิสัตว์และภำพวิถีชีวิตของคนในสมัยนัน เขียนโดยศิลปะชันสูง ลงสีสันบนภำพอย่ำงวิจิตร
สวยงำมและคงทนมำจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อกำรศึกษำศิลปะฝำผนัง เป็นอย่ำงมำก และยังเป็น
หลักฐำนกำรด้ำรงชีวิตของคนในยุคนันได้เป็นอย่ำงดี จึ งกล่ำวได้ว่ำ องค์ประกอบทัง 3 ด้ำนดังกล่ำว
มีคุณค่ำครอบคลุมทังด้ำนสังคม ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนจิตใจได้อย่ำงลงตัว
ค้าส้าคัญ: ควำมเป็นมรดกโลก, ถ้ำอชันต้ำ
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Abstract
Ajanta cave located in the mountains of Indiya Tree in Aurangabad, Maharashtra,
India. It is the most beautiful and oldest Buddhist cave temple in the world. There are
30 caves located in the midst of peaceful nature and suitable for meditation practice.
Early caves belonged to Theravada Buddhism. In the latter period belonged to Mahayana
Buddhism. It is assumed that the cave was built by Buddhist priests and devotees During
350 B.E. ended about 1200 B.E. (between 200 B.C. and 650 A.D.). The caves discovered
by John Smith in 1819, later in 1984, UNESCO registered a UNESCO World Cultural
Heritage Site worthy of conservation for three reasons: architecture, the cave
construction plan is designed perfectly and is strong construction. It is a learning center
for the evolution of architecture, planning and design of residential construction as well.
Sculpture, there are the Buddha images which are delicately inside. It clearly shows the
faith in the Triple jam and the firmness in Buddhism of the people of that era. Mural,
there are the paintings of Buddha history, the Bodhisattva images and the pictures clearly
describes the atmosphere in the way of people’s life at that time. Each painting uses
a technique that is fine art and colors on the images in an exquisite, beautiful and durable
until present. Which had a great influence on the study of wall art and is also evidence
of the life of the people in that era as well. So it can be said that, These 3 elements are
valued perfectly including social, educational and psychological.
Keywords: World Heritage, Ajanta Cave

บทน้า
ออรังคำบำด เป็นเมืองเก่ำแก่ที่เคยเฟื่องฟูและเป็นอดีตเมืองหลวงของรัฐมหำรำษฎร์ ซึ่งเรียกชื่อ
ตำมพระนำมกษัตริย์ออรังเซป แห่งรำชวงศ์โมกุล ออรังคำบำด มีควำมหมำยว่ำ เมืองแห่งป้อม (City of
Gates) จึ ง ไม่ แ ปลกที่ ร่ อ งรอยอำรยะธรรมทั งปรำสำทรำชวั ง ป้ อ มปรำกำร ยั ง คงหลงเหลื อ ให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัส นอกเหนือจำกวิถีชีวิตอันเรียบง่ำยของชำวเมืองและทัศนียภำพอันงดงำม ซึ่งพืนที่
ส่วนใหญ่จะเป็นเขตพืนที่รำบสูงคล้ำยเนินดิน เรียกว่ำ เดกกัน (Deccan Plateau) ในรัฐมหำรำษฎร์มี
เดกกันมำกกว่ำ 300 แห่ง และในจ้ำนวนนัน ยังเป็นที่ตังของถ้ำอชันต้ ำ ซึ่งเป็นหมู่ถ้ำแห่งแรกเกิดขึน
ในช่วง พ.ศ. 400-1200 กล่ำวได้ว่ำ เป็นของพระพุทธศำสนำล้วน ๆ รวม 30 ถ้ำ แบ่งเป็นถ้ำของพุทธ
ศำสนำหีนยำน ช่วง พ.ศ. 400-600 ทังหมด 6 ถ้ำ และถ้ำของพุทธศำสนำมหำยำน ช่วง พ.ศ. 10001200 มีทังหมด 24 ถ้ำ (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2555)
ถ้ำอชันต้ำ อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองออรังคำบำดประมำณ 105 กม. กำรเดินทำงจำกตัวเมืองไปยังถ้ำ
จะใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2-3 ชั่วโมง ในระหว่ำงเส้นทำงจะได้สัมผัสกับ เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตของ
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ชนพื นเมื อ งชำวอิ น เดี ย ที่ อ ยู่ อ ย่ ำ งเรี ย บง่ ำ ย และทั ศ นี ย ภำพของธรรมชำติ ที่ ห ำสั ม ผั ส ได้ ไ ม่ ง่ ำ ยนั ก
เพรำะปัจจุบันกำรพัฒนำของวัตถุนิยมเจริญรุ่งเรืองมำก หลำยประเทศยังไม่ตระหนักถึงกำรอนุรักษ์วิถี
ชีวิต พืนบ้ ำนและธรรมชำติดังเดิ มไว้ ต่ำ งเร่งท้ ำลำยของเดิมที่ มีอยู่ แล้ ว สร้ำงสิ่ งใหม่ ขึนมำทดแทน
โดยหวังว่ำสิ่งที่สร้ำงขึนมำใหม่นีเป็นสิ่งที่ทันสมัย อ้ำนวยควำมสะดวกแก่ตนได้ โดยควำมเป็นจริงแล้ว
วิถีชีวิตและธรรมชำติกลับมีควำมส้ำคัญส้ำหรับกำรด้ำรงชีวิตอยู่อย่ำงมำก ก่อนถึงถ้ำอชันต้ำ ที่บริเวณ
เชิงเขำ จะพบว่ำมีหมู่บ้ำนเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ชื่อหมู่บ้ำนอชันต้ำ เทือกเขำที่อยู่เหนือหมู่บ้ำนขึนไป มีชื่อว่ำ
เทือกเขำอินทิยำทรี (intiyatree) ณ ที่แห่งนีเอง เป็นสถำนที่ซึ่งมีกำรขุดเจำะภูเขำให้เป็นถ้ำจ้ำนวน 30
ถ้ำ ในแต่ละถ้ำมีลักษณะเป็นห้องโถงส้ำหรับสวดมนต์ และประกอบศำสนกิจ รวมถึงเป็นที่พ้ำนักของ
พระสงฆ์ จะเรียกว่ำเป็นวัดถ้ำในพระพุทธศำสนำก็น่ำจะได้ ถ้ำ อชันต้ำเป็นถ้ำของพระพุทธศำสนำที่ขึน
ชื่ อ ว่ ำ สวยที่ สุ ด และได้ รั บ กำรบั น ทึ ก ให้ เ ป็ น มรดกโลกทำงวั ฒ นธรรม ถ้ ำ อชั น ต้ ำ ตั งอยู่ ท ำงทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนื อของเมืองออรังคำบำด รัฐ มหำรำษฎร์ ประเทศอินเดีย ค้นพบในปี พ.ศ. 2362
(พระมหำดำวสยำม วชิรปฺญฺโญ, 2557) ภำยในถ้ำแห่งนีเต็มไปด้วยจิตรกรรมภำพเขียนฝำผนังที่วิจิตร
งดงำมตระกำรตำหำใดเปรียบไม่ได้ ถ้ำแต่ละถ้ำยังถูกเจำะแกะสลักเป็นพระพุทธรูป และสถู ปที่งดงำม
อย่ำงน่ำอัศจรรย์ คงเป็นด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำนี จึงท้ำให้นักท่องเที่ยวทังที่เป็นชำวพุทธและต่ำงศำสนำ
จ้ำนวนมำก ต้องยอมสละเวลำและค่ำใช้จ่ ำยไม่น้อย เดินทำงไกลเพื่อไปชมและสักกำระถ้ำดังกล่ำว
อีกทังยังมีควำมต้องกำรศึกษำวิธีกำรก่อสร้ำงสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ถูกสร้ำงขึนด้วยมนุษย์ที่มีจิตใจอัน
ประกอบด้วยศรัทธำอย่ำงแรงกล้ำในพระพุทธศำสนำ ยอมสละทุนทรัพย์เป็นจ้ำนวนมหำศำล ทังแรงกำย
พร้ อ มสติ ปั ญ ญำ ใช้ ร ะยะเวลำอั น ยำวนำนทุ่ ม เทในกำรก่ อ สร้ ำ งศำสนสถำนอั น ล้ ำ ค่ ำ แห่ ง นี ขึ นไว้
เป็นสัญลักษณ์ของควำมเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศำสนำคู่กับโลก จนถึงทุกวันนี
ดังนัน จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ศึกษำมีควำมสนใจที่จะเขียนบทควำมเรื่อง ควำมเป็นมรดกโลกของ
ถ้ำอชันต้ำ เพื่อให้เข้ำใจถึงประวัติศำสตร์ของกำรสร้ำงสิ่งที่มหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ ที่เป็นเครื่องหมำยแสดง
ให้รู้ถึงควำมเจริญในทำงพระพุทธศำสนำ ซึ่งได้ก้ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประเด็น คือ เพื่อศึกษำประวัติ
ควำมเป็นมำของถ้ำอชันต้ำ และเพื่อศึกษำควำมเป็นมำของมรดกโลก พร้อมทังเหตุผลที่ถ้ำอชันต้ำได้รับ
กำรขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี

ประวัติและความส้าคัญของถ้าอชันต้า
เมื่อย้อนไปถึงยุคพระเจ้ำอโศกมหำรำช ผู้ให้ควำมอุปถัมภ์คณะสงฆ์ในกำรท้ำสังคำยนำครังที่ 3
ณ เมืองปำฏลี บุ ตร มีพระโมคคัล ลี บุ ต รติส สเถระเป็นประธำนในกำรท้ำสั งคำยนำ หลั งจำกกำรท้ ำ
สังคำยนำสินสุดลง พระองค์ได้ทรงด้ำริว่ำในอนำคตต่อไปภำยภำคหน้ำ เมื่อพระเถระผู้ทรงควำมรู้หมด
ไป พระรำชำผู้อุปถัมภ์สินไป พระพุทธศำสนำจักสูญสินไปด้วย เพื่อให้พระพุทธศำสนำตังมั่นอยู่ด้วยดี
ควรจะส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำยังชนบทต่ำง ๆ ให้ชนบทเหล่ำนันได้สนับสนุน ท่ำนจึงมอบ
ศำสนกิจนันให้เป็นภำระของภิกษุเหล่ำนัน แล้วส่งไปยังชนบทต่ำง ๆ ทังนี ได้ส่งพระมหำธรรมรักขิตเถระ
ไปยังรัฐมหำรำษฎร์ คือแถบเมืองออรังคำบำดในปัจจุบันนี ท้ำให้พระพุทธศำสนำเจริญรุ่งเรืองมำตังแต่
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สมัยนันเป็นต้นมำ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2542) เมื่อพระพุทธศำสนำได้แผ่กระจำยครอบคลุม
อิ น เดี ย ทั งเหนื อ และใต้ คณะสงฆ์ อิ น เดี ย ภำคตะวั น ตกเฉี ย งใต้ เริ่ ม มี ก ำรสร้ ำ งวั ด คู ห ำขึ นเรี ย กว่ ำ
ถ้ำอชัน ต้ำ โดยกำรเจำะภูเขำเข้ำ ไปสร้ ำงเป็ น วัด และวิห ำร เพื่อ ใช้ เป็น ที่อ ยู่อ ำศั ยและปฏิบั ติธ รรม
งำนเจำะหินนันนับว่ำเป็นงำนที่หนักสำหัสที่ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงแรงกล้ำ หำกปรำศจำกซึ่งศรัทธำที่
มั่นคงในพระพุทธศำสนำแล้ว ผู้เจำะคงไม่อำจท้ำส้ำเร็จได้ กำรเจำะถ้ำเริ่มต้นจำกกำรมำส้ำรวจภูเขำ
ก่อน เมื่อเห็นว่ำเป็นภูเขำหินจับกันอย่ำงแน่นหนำ เป็นหินเนือเดียว แข็งแรงทนทำน สถำนที่สัปปำยะ
ด้ว ยน้ ำและสำมำรถบิ ณฑบำตได้ จึ งเริ่ มลงมือเจำะหิ นโดยมีพระสงฆ์ที่มีควำมช้ำนำญให้ ค้ำแนะน้ำ
โดยกำรอุปถัมภ์ของพระมหำกษัตริย์ในรำชวงศ์สำตวำหนะ ซึ่งเป็นถ้ำทำงพระพุทธศำสนำที่เกิดจำกพลัง
ศรัทธำของชำวพุทธทังนิกำยเถรวำทและมหำยำนโดยแท้ ถือว่ำเป็นหลักฐำนที่ส้ำคัญที่แสดงออกถึง
ศรัทธำอันยิ่งใหญ่ของชำวพุทธในยุคนัน (พระมหำดำวสยำม วชิรปฺญฺโญ, 2546)
โบรำณสถำนที่มีควำมยิ่งใหญ่อลังกำรแห่งนี แม้เวลำจะผ่ำนมำเนิ่นนำนก็ตำม แต่ยังคงดึงดูดให้
ผู้มำเยือนต่ำงถิ่นรู้สึกตื่นตำตื่นใจกับควำมมหัศจรรย์ของสุดยอดงำนแกะสลักอำยุกว่ำ 2,000 ปี ถือเป็น
อนุสรณ์บนภูเขำที่ยืนหยัดตลอดกำลตรำบดวงจันทร์และพระอำทิตย์ยังคงอยู่
กลุ่มถ้ำอชันตำ (Ajanta Caves) ได้ชื่อว่ำเป็นวัดถ้ำในพระพุทธศำสนำที่งดงำมและเก่ำแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งองค์กำรยูเนสโกประกำศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม ที่ควรค่ำแก่กำร
อนุรักษ์ ถ้ำอชันต้ำ ถูกสร้ำงขึนในระหว่ำง พ.ศ. 350 มำสินสุดประมำณ พ.ศ. 1200 และซ่อนตัวอยู่ใน
เทือกเขำอิน ทิย ำทรี ซึ่ง อยู่ห่ ำงจำกเมือ งออรัง คำบำด ประเทศ
อินเดีย ออกไปรำว 105 กิโลเมตร นำนนับศตวรรษก่อนที่ จอห์น
สมิธ นำยทหำรชำวอังกฤษ ซึ่งเข้ำไปล่ำสัตว์กับกองก้ำลังบริษัท
อีสต์อินเดีย ได้ค้นพบถ้ำแห่งนีด้วยควำมบังเอิญ ในปี พ.ศ. 2362
เมื่อแหวกดงไม้เข้ำไปในถ้ำที่จมดินโคลนไปกว่ำครึ่ง สิ่งที่ท้ำให้ชำย
ถ้ำอชันต้ำ เมืองออรังคำบำด รัฐมหำรำษฏร์
ผู้นีตื่นตะลึงคือ จิตรกรรมฝำผนังถ้ำ เจดีย์สถำนที่มีเสำแปดเหลี่ยม
อินเดีย
39 ต้ น เรี ย งรำยสองด้ ำ นโอบล้ อ มเจดี ย์ ส องชั นตรงกลำงหอสวด ซึ่ ง มี ค วำมงดงำมอลั ง กำรยิ่ ง นั ก
(พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2547) กำรค้นพบถ้ำอชันต้ำในครังนัน ท้ำให้โลกต้องตื่นตะลึงตื่น
ตำตื่นใจไปกับควำมมหัศจรรย์ของศิลปะภำยในถ้ำที่ไม่มีใครเคยพบเห็นหรือรู้เรื่องมำก่อน จึงท้ำให้นัก
ประวัติศำสตร์ นักโบรำณคดีสำมำรถปะติดปะต่อเรื่องรำวของพระพุทธศำสนำในอินเดียได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมชัดเจนมำกยิ่งขึน โดยอำศัยร่องรอยทำงประวัติศำสตร์จำกภำพแกะสลักหินเสำแต่ละต้น จะมี
กำรแกะสลั ก ลวดลำยที่ต่ ำงกัน บนเพดำนของถ้ำ บำงถ้ำมีล วดลำยที่เขียนด้ว ยจิตรกรรมที่ส วยงำม
บำงแห่งเมื่อมองดูเหมือนกับผ้ำที่ถูกลมพัดโบกสะบัดเป็นคลื่น ศิลปะภำพวำดภำยในถ้ำที่ยังคงอยู่อย่ำง
สมบูร ณ์ไม่ผุ กร่อนพังทลำยไปเหมือนพุทธสถำนอื่น ๆ เพรำะทุกอย่ำงที่นี่ แกะสลั กจำกภูเขำทังลู ก
นับเป็นสิ่งแปลกประหลำดมหัศจรรย์ที่สุดในโลก (พระวิเทศรัตนำภรณ์ (ถนัด อตฺถจำรี), 2560)
จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ พบว่ำ กลุ่มถ้ำอชันต้ำทัง 30 แห่ง สร้ำงขึนระหว่ำงช่วง 200 ปี
ก่อนคริสต์ศักรำช จนถึงช่วงปี ค.ศ. 650 และด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ตังอยู่ในหุบเขำลึก รูปทรงเกือก
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ม้ำ เบืองล่ ำงคือแม่น้ ำวโฆระ ที่มีน้ ำไหลหลำกช่วงฤดูฝน และห่ำงไกลควำมเจริญ เงียบสงบ เหมำะ
ส้ำหรับกำรฝึกปฏิบัติกรรมฐำน สันนิษฐำนว่ำ เหล่ำนักบวชและผู้ศรัทธำในสมัยนันเป็นผู้สร้ำง โดยเจำะ
เทือกเขำที่เป็ น หิ นบะซอลต์ (basalt) (เป็ น หินอัคนีพุที่พบได้โ ดยทั่ว ไป) มักพบมีสีเทำถึงสี ด้ำ มีเนือ
ละเอียด เนื่องจำกเกิดจำกกำรเย็นตัวของลำวำอย่ำงรวดเร็วบนพืนผิวโลก อำจพบมีเนือสองขนำดที่มี
ผลึกขนำดโตกว่ำอยู่ในพืนเนือละเอียด หรือมีเนือเป็นโพรงข่ำย หรือมีเนือเป็นตะกรันภูเขำไฟ (สคอเรีย)
เนือหินบะซอลต์สด ๆ จะมีสีด้ำหรือสีเทำ (ต่อศักดิ์ สะสมทรัพย์, 2548) ให้เป็นถ้ำเข้ำไปในแนวหน้ำผำ
ตัดตรง ท้ำเป็นโถงคูหำสี่เหลี่ยม สร้ำงประตูทำงเข้ำหนึ่งถึงสองทำง มีหน้ำต่ำง พืนห้องและเพดำนเรียบ
โถงเปิดโล่งรวมทังฝำผนังแกะสลักภำพเรื่องรำวพระพุทธศำสนำเพื่อเป็นวัด วิหำร กุฏิสงฆ์อันเรียบง่ำย
บำงถ้ำใช้เป็นหอสวดมนต์ โดยสกัดหินจำกด้ำนนอกและเพดำนลงมำเป็นห้องโถงใหญ่ ด้วยรูปแบบกำร
วำงตัวเป็นแนวเรียงรำยจำกตะวันตกจรดตะวันออก จึงเปรียบเหมือนกำรเดินเข้ำไปชมแต่ละห้องในแกล
เลอรี่ที่จัดแสดงวิวัฒนำกำรของพระพุทธศำสนำ
ถ้ำหมำยเลข 1 จะพบภำพพุทธประวัติที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวต่อเนื่องจำกเหตุกำรณ์สู่เหตุกำรณ์
อำทิ กำรประสูติของพระพุทธเจ้ำ พระพุทธเจ้ำทรงนั่งช้ำงออกจำกวัง แลเห็นควำมทุกข์รูปแบบต่ำง ๆ
ของมนุษย์ กำรเบื่อหน่ำยในทรัพย์สินศฤงคำรและสตรีเพศ หรือแม้แต่กำรเสด็จออกผนวช ฯลฯ ซึ่งล้วน
เป็นเรื่องรำวที่ถูกบันทึกด้วยภำพลำยเส้นที่อ่อนช้อยและสีสัน ที่ยังคมชัดแม้เวลำจะผ่ำนมำนับพันปี
โดยเฉพำะภำพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปำณี ทรงเครื่องทรงอย่ำงงดงำม พระหัตถ์ทรงดอกบัว
เอียงพระพักตร์เล็กน้อย บ่งบอกถึงควำมเมตตำอ่อนโยน อีกภำพที่สะท้อนถึงเทคนิคชันเลิศ คื อ ภำพ
จำกพระมหำชนกชำดก ที่มีกำรวำดแบบ 3 มิติเกิดขึนเป็นครังแรกในโลก ซึ่งช่ำงโบรำณเขำจะใช้อ่ำงใส่
น้ำคอยรับแสงที่ส่องลงมำจำกช่องด้ำนบนเพียงวันละไม่กี่ชั่วโมง เพื่อช่วยกระจำยแสงสว่ำงภำยในถ้ำอีกที
ถ้ำหมำยเลข 2 ค่อนข้ำงมีลักษณะใกล้เคียงกับถ้ำหมำยเลข 1 ผนังถ้ำจะมีภำพชำดกตอนอื่น ๆ
มำรวมไว้ แล้วยังนิยมวำดตกแต่งลวดลำยตำมเพดำนและเสำ เป็นรูปดอกไม้และเรขำคณิต เทคนิคนิยม
ที่ท้ำให้สีติดทนนำน นอกจำกกำรวำดแบบเฟรสโกแล้ว ยังมีเทคนิคแบบเทมเพอรำ หรือกำรวำดด้วยสี
ฝุ่น โดยสีที่นิยมวำดจะมีอยู่ 5 สี ได้แก่ แดง ขำว เหลือง น้ำเงิน และด้ำ นอกจำกนี กำรที่ดินแดนแถบนี
เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทำงกำรค้ำโบรำณ ท้ำให้ภำพเขียนบำงยุคได้รับอิทธิพลจำกเปอร์เซีย และจีนอยู่ไม่
น้ อย ขณะที่บ ำงถ้ำพบร่ องรอยว่ำยั งสร้ ำงไม่เ สร็จ เช่น ถ้ำ หมำยเลข 4 ที่มี ขนำดใหญ่ที่สุ ด และถ้ ำ
หมำยเลข 5 ที่ก้ำลังเริ่มขุดสร้ำงเท่ำนัน แต่เมื่อศำสนำพุทธเถรวำทเริ่มคลำยควำมนิยม จึงไม่มีใครสำน
ต่อ ส่วนวิธีกำรสร้ำงศิลปะในถ้ำนัน จะใช้วิธีกำรสกัดหินจำกข้ำงนอกเข้ำไปภำยใน และสกัดจำกเพดำน
ถ้ำลงมำ ส่วนกำรวำดลวดลำยจะท้ำตอนที่พืนถ้ำยังสู งอยู่ ก่อนจะสกัดต่อลงมำจนได้โ ถงขนำดใหญ่
ซึ่งต้องมีกำรออกแบบ วำงเสำค้ำ สร้ำงสถูป หรือเตรียมผนังส้ำหรับแกะสลักไว้ล่วงหน้ำ (พระมหำดำว
สยำม วชิรปฺญฺโญ, 2546)
ถ้ำหมำยเลข 8, 9, 12, 13, 30 และ 10 ซึ่งเก่ำแก่ที่สุด เป็นถ้ำยุคแรกซึ่งเป็นยุคพุทธศำสนำ
เถรวำท (พุทธศตวรรษ ที่ 3-7) ไม่มีกำรแกะสลักเป็นองค์พระพุทธรูป แต่ใช้สัญลักษณ์อย่ำงสถูปเจดีย์
ต้น โพธิ์ พระบรมสำรีริ กธำตุเป็ น เครื่ องสั กกำระ สร้ำงขึนโดยพระสงฆ์ในนิกำยหิ นยำนหรือเถรวำท
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เพื่อเป็นสถำนที่ปฏิบัติธรรม เจริญสมำธิวิปัสสนำ โดยถ้ำที่เก่ำแก่ที่สุดจะอยู่บริเวณตอนกลำงหน้ำผำ
แล้วสร้ำงต่อขยำยออกไปทำงทิศตะวันตก และตะวันออก หมู่ถ้ำที่เก่ำแก่ที่สุดคือถ้ำหมำยเลข 8-13
ซึ่งเป็นถ้ำวิหำรและถ้ำเจดีย์ที่พระเถรวำทเคยพ้ำนัก ถ้ำหมำยเลข 10 หนึ่งในหมู่ถ้ำเก่ำแก่ที่สุดในสำย
เถรวำท มีอำยุมำกกว่ำ 2,000 ปี เทียบยุคได้กับนครเพตรำ แห่งจอร์แดน ควำมพิเศษคือนอกจำกปรำกฏ
สถูปแบบสำญจีโบรำณ ยังเป็นถ้ำแรกที่ จอห์น สมิธ (John Smith) ได้พบและจำรึกชื่อไว้บนเสำ ลงวันที่
28 เมษำยน ค.ศ.1819 (พ.ศ. 2362) ด้วย (พระมหำประภำส ปริชำโน, 2560)
ถ้ำหมำยเลข 17 เป็นอีกถ้ำที่ปรำกฏภำพเขียนสีที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์ มีชื่อว่ำถ้ำจักรรำศี เนื่องจำก
บริเวณชำนวิหำรด้ำนหน้ำมีกำรวำดกงล้อขนำดใหญ่เกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่ของดวงดำว ซึ่งแผ่นจักรรำศีนี
ถือเป็นงำนที่รวมศิลปะทุกแขนงไว้ด้วยกัน ส่วนภำยในถ้ำพบภำพวำดนำงอัปสรที่ได้รับกำรยกย่องว่ำ
งดงำมที่สุด รวมถึงภำพจำกเวสสันดรชำดก ส่วนที่โดดเด่นที่สุดอีกอย่ำงคือ บริเวณทับหลังเหนือประตู
ทำงเข้ำ ปรำกฏภำพสลักพระพุทธเจ้ำ 7 พระองค์ และมีพระพุทธเจ้ำในอนำคตกำลหรือพระศรีอริยเมต
ไตย ที่ทรงเครื่องทรงงดงำมประทับเป็นองค์สุดท้ำย
ต่อมำรำวพุทธศตวรรษที่ 10 นิ กำยเถรวำทถูกแทนที่ด้ว ยนิกำยมหำยำน เกิดกำรสร้ำงงำน
ประติมำกรรมผสมผสำนกับถ้ำเดิม และสร้ำงวิหำรถ้ำเพิ่มเติมอีก 24 ถ้ำ ที่มีลักษณะเป็นโถงโอ่อ่ำวิจิตร
งดงำม มีกำรแกะสลักพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เพื่อบูชำสักกำระ โดยเฉพำะถ้ำเจดีย์หมำยเลข 19
และ 26 มีควำมสง่ำ งำมอลั งกำรด้ว ยกำรสลั กเสำทั งด้ ำนนอกและด้ำ นใน ภำยในพบเจดีย์ ประดั บ
พระพุทธรูป ระเบียงทำงเดินสองด้ำนแกะสลักภำพพุทธประวัติ ซึ่งตรงกับยุครำชวงศ์คุปตะ ที่ศิลปะ
อินเดียก้ำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุด ถ้ำบำงส่วนยังอยู่ในระหว่ำงกำรบูรณะ ทังตัวถ้ำและทำงเดิน
ถ้ำหมำยเลข 26 เป็นลักษณะวิหำรขนำดใหญ่ ตัวถ้ำมี 2 ชัน ที่สลักซุ้มเหนือประตูเป็นรูปเกือก
ม้ำ สิ่งที่โดดเด่นของถ้ำนี คือรำยละเอียดของเสำ หลังคำทรงโดม และสถูปประดิษฐำนพระพุทธรู ปปำง
ประทั บ นั่ ง เป็ น พระประธำน ที่ ผ นั ง ถ้ ำ มี ภ ำพแกะสลั ก ส้ ำ คั ญ เป็ น ภำพพระพุ ท ธเจ้ ำ ผจญมำร
และพระพุทธเจ้ำปำงปรินิพพำน ที่มีขนำดเท่ำควำมกว้ำงของวิหำร ซึ่งพุทธศำสนิกชนจำกทั่วทุกสำรทิศ
มำกรำบนมัสกำร ท่องบทสวดสรรเสริญพระพุทธองค์ ผู้ทรงน้ำทำงสว่ำงในใจพุทธศำสนิกชนทั่วโลก
(พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2547)
ถ้ำอชันต้ำมีทังหมด 30 ถ้ำ เป็นกำรสร้ำงโดยเจำะภูเขำเข้ำไปท้ำให้เป็นโถง มีทังเล็กและใหญ่
ตำมผนังและเพดำนมีกำรวำดภำพพุทธประวัติ และภำพกำรบ้ำเพ็ญบำรมีของพระโพธิสั ตว์ไว้อย่ำง
ประณีตสวยงำม ที่ผนังถ้ำมีกำรแกะสลักเป็นพระพุทธรูปไว้ส้ำหรับสักกำระเป็นจ้ำนวนมำก แต่ก็มีบำงถ้ำ
ที่ยังสร้ ำงไม่เสร็ จ ในขณะที่บ ำงถ้ำก็ได้ช้ำรุ ดตำมกำลเวลำ และมีร่องรอยกำรบูรณปฏิสั งขรณ์ เช่น
ถ้ำหมำยเลข 27-30 ท้ำให้เห็นสภำพควำมเป็นจริงของสภำวธรรมทังหลำย ไม่ว่ำจะยิ่งใหญ่ขนำดไหน
แต่ก็ต้องตกอยู่ภำยกฎของไตรลักษณะ กล่ำวคือ เกิดขึน ตังอยู่แล้วก็เสื่อมสลำยเป็นธรรมดำ
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ความเป็นมาของมรดกโลก
องค์กำรกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชำชำติ หรือที่เรียกกันโดยย่อว่ำ
ยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization-UNESCO) มีควำม
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีกำรก้ำหนด ปกป้อง และอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติจำกทั่วโลก
ที่คิดว่ำมีคุณค่ำอย่ำงเด่นชัดต่อมนุษยชำติ ควำมคิดที่จะก่อให้เกิดมีกำรเคลื่อนไหวจำกนำนำชำติในอันที่
จะปกป้องสถำนที่ในประเทศอื่น ๆ มีมำแล้ว ตังแต่ภำยหลังสงครำมโลกครังที่ 1 แต่เหตุกำรณ์อันเป็น
จุดเริ่มต้นที่ปลุกเร้ำให้เกิดควำมสนใจจำกนำนำชำตินัน ก็มำจำกกำรตัดสินใจที่จะสร้ำงเขื่อนอัสวำน
ซึ่ ง อยู่ ใ กล้ ต้ น น้ ำ ที่ เ มื อ งอั ส วำนในประเทศอี ยิ ป ต์ ซึ่ ง จะท้ ำ ให้ น้ ำ ท่ ว มหุ บ เขำที่ มี วิ ห ำรอะบู ซิ ม เบล
(Abu Simbel) อันเป็นสมบัติล้ำค่ำของวัฒนธรรมอียิปต์โบรำณ ในปี ค.ศ. 1959 หลังจำกได้รับค้ำขอร้อง
จำกรัฐ บำลอียิป ต์และรัฐ บำลซูดำน ยูเนสโกจึงตกลงใจเริ่มลงมือในโครงกำรนำนำชำติ ซึ่งส่ งผลให้
วิหำรอะบูซิมเบล (The Great Temple of Abu Simbel) และสุสำนไอซิสแห่งฟิเล (Sanctuary of Isis
in Philae) ได้รับกำรรือถอนโยกย้ำยไปยังที่สูง และประกอบขึนใหม่ให้เหมือนเดิม ด้วยวิธีอะนำสตีโลซีส
(Anastylosis) คือ รื อประกอบใหม่ โดยตัดหิ นออกเป็น ก้อน ๆ และประกอบขึนใหม่ให้ เหมือนเดิ ม
โครงกำรนันใช้เงินประมำณ 80 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งครึ่งหนึ่งของเงินจ้ำนวนนี ได้รับกำรบริจำคจำก 50
ประเทศด้วยกัน อันแสดงถึงควำมส้ำคัญของควำมรับผิดชอบร่วมกันต่อกำรอนุรักษ์ไว้ ซึ่งสถำนที่ที่มี
คุณค่ำอย่ำงยิ่งยวดทำงวัฒนธรรม ควำมส้ำเร็จในครังนัน ได้ชักโยงไปถึงโครงกำรอนุรักษ์อื่น ๆ เป็นต้นว่ำ
เมืองเวนิสในอิตำลี เมืองโมเอนโจดำโร ในปำกีสถำน และบุโรพุทโธในอินโดนีเซีย จำกผลพวงนี ยูเนสโก
จึงริเริ่มเตรียมร่ำงอนุสัญญำว่ำด้วยกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมขึนมำ ทังนี ด้วยควำมร่วมมือจำก
สภำนำนำชำติ ว่ ำ ด้ ว ยอนุ ส รณ์ ส ถำนและบริ เ วณโดยรอบ ( The International Council on
Monuments and Sites -ICOMOS) (มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง, 2564)
ควำมคิด ที่ จ ะรวมกำรอนุ รั ก ษ์ ส ถำนที่ท ำงวัฒ นธรรมและธรรมชำติเ ข้ ำ ด้ว ยกั นนั น มำจำก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในกำรประชุมที่ท้ำเนียบขำว ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. เมื่อปี ค.ศ. 1965 ได้มีกำร
เสนอให้มี “กำรดูแลรับผิดชอบมรดกโลก” ขึน เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำมร่วมมือจำกนำนำชำติใน
อันที่จะปกป้อง “สถำนที่อันล้ำค่ำทำงธรรมชำติ ทำงทัศนียภำพ และทำงประวัติศำสตร์จำกทั่วโลก” ไว้
เพื่อปัจจุบันและอนำคตแห่งพลโลก ในปี ค.ศ. 1986 สหภำพนำนำชำติว่ำด้วยกำรสงวนรักษำธรรมชำติ
และทรัพยำกรธรรมชำติ (The International Union for the Conservation of Nature and Natural
Sources -IUCN ปั จ จุ บั น ชื่อ The World Conservation Union) ก็ได้มี กำรเสนอในท้ำนองเดี ยวกั น
ข้อเสนอเหล่ำนีได้รับกำรเสนอเข้ำที่ประชุมของสหประชำชำติเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมของคนซึ่งได้จัดให้
มีขึนที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อปี ค.ศ. 1972 ในที่สุดข้อเสนอเหล่ำนีก็เหลือเพียงหนึ่งเดียว
เท่ำนั น ซึ่ง ได้รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกทุกฝ่ ำยที่เ กี่ยวข้ อง อนุสั ญญำว่ำด้ ว ยกำรปกป้ องมรดกโลกทำง
วัฒนธรรมและธรรมชำติ จึงได้รับกำรยอมรับจำกที่ประชุมใหญ่ของยูเนสโกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน
ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) (ฝ่ำยวิชำกำร สถำพรบุ๊คส์, 2555)
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จะเห็นได้ว่ำ สงครำมนอกจำกจะท้ำลำยชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังท้ำลำยโบรำณสถำน สถำนที่
ส้ำคัญ ๆ ทังทำงประวัติศำสตร์และธรรมชำติไปอย่ำงน่ำเสียดำย และหำกไม่มีกำรปกป้องรักษำสิ่งเหล่ำนี
ไว้ ในอนำคตคนรุ่นหลังก็จะไม่มีโอกำสเรียนรู้ หรือชื่นชมควำมงดงำมที่คนรุ่นก่อน ๆ ได้สร้ำงสรรค์เอำไว้
องค์กำรยูเนสโกจึงได้เป็นผู้น้ำในกำรร่ำงอนุสัญญำว่ำด้วยเรื่อง “มรดกโลก” ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ มรดกโลกทำงวัฒนธรรม และมรดกโลกทำงธรรมชำติ แหล่งมรดกโลกก็คือพืนที่ที่ได้รับกำรคัดเลือก
จำกยูเนสโกว่ำเป็นสถำนที่ที่มีควำมส้ำคัญ มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ วิทยำศำสตร์หรือด้ำน
อื่ น ๆ ที่ ม นุ ษ ย์ ห รื อ ธรรมชำติ ไ ด้ ส ร้ ำ งขึ นมำ และควรได้ รั บ กำรปกป้ อ งคุ้ ม ครองทำงกฎหมำยตำม
อนุสัญญำว่ำด้วยเรื่องมรดกโลกของยูเนสโก เพรำะถือว่ำสถำนที่เหล่ำนี เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ำและเป็น
ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ ที่จะได้ร่วมกันชื่นชมและช่วยกันอนุรักษ์สืบต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง

ความเป็นมรดกโลกของถ้าอชันต้า
ถ้ำอชันต้ำได้รับกำรขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2527 (เสรีชน: เสรี
ธรรม, 2563) ฉะนัน ควรท้ำควำมเข้ำใจกับ ควำมหมำยของมรดกทำงวัฒนธรรม ในฐำนะที่เป็นศำสน
สถำนหรื อ ศำสนวั ต ถุ ซึ่ ง ในพระไตรปิ ฎ กอ้ ำ งถึ ง พุ ท ธสถำนอั น เป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งที่ สื่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ใ น
พระพุทธศำสนำดังมีพุทธพจน์ตรัสว่ำ “ภิกษุทังหลำยเรำอนุญำตเสนำสนะ 5 ประเภท คือ วิหำร อัฑฒ
โยค ปรำสำท หัมมิยะ คูหำ” (วิ.จู.(ไทย), 7/294/89-90) ในคัมภีร์อรรถกถำได้ขยำยควำมรูปแบบของ
เสนำสนะแต่ละประเภทไว้ ดังนี (1) วิหำร บำลีว่ำ วิหำโร คือ อำวำสที่เหลือซึ่งพ้นไปจำกเพิง หมำยถึง
ที่พักอำศัย ยกเว้นเรือนมุงแถบเดียว สังฆำรำมทังหมดที่ล้อมรอบด้วยก้ำแพงมีที่พัก เช่น กุฎีที่สร้ ำงด้วย
โครงไม้และดินและมุงด้วยหญ้ำ เป็นต้น (2) อัฑฒโยค บำลีว่ำ อฑฺฒโยโค คือเรือนโค้งเหมือนปีกครุฑ
หมำยถึง เรือนมุงแถบเดียวคล้ำยเพิงหมำแหงน คือ เรือนที่สร้ำงด้วยโครงไม้มุงด้วยหญ้ำ มีด้ำนหน้ำสูง
ด้ำนหลังต่้ำ (3) ปรำสำท บำลีว่ำ ปำสำโท คือ ปรำสำทยำว หมำยถึง เรือนชันที่มีลักษณะเป็นเรือนยำว
จะมีชันเดียวหรือหลำยชัน แต่ไม่เกิน 7 ชัน มีบันไดขึนลงอยู่ภำยในอำคำร (4) หัมมิยะ บำลีว่ำ หมฺมิย้
คือ ปรำสำทนั่นเอง ที่มีเรือนยอดตังอยู่บนพืนเบืองบนอำกำศ หมำยถึง เรือนโล้นที่มีหลังคำตัดเรียบรำบ
เป็นดำดฟ้ำ มีลำนไว้ส้ำหรับชมจันทร์ มีบันไดส้ำหรับขึนลงอยู่ด้ำนนอกอำคำร นิยมสร้ำงไม่เกิน 2 ชัน
(5) คูหำ บำลีว่ำ คุหำคือ ถ้ำ หมำยถึง ถ้ำอิฐ ถ้ำศิลำ ถ้ำไม้ ถ้ำดิน ถ้ำในภูเขำ ซอกเขำ ที่ได้รับกำรตกแต่ง
สำมำรถจุดโคมประทีปได้ (วิ.อ.(ไทย), 3/294/401)
แหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม ที่มีควำมโดดเด่นเป็นเลิศในระดับสำกล เมื่อได้รับกำรยอมรับให้
เป็นแหล่งมรดกโลก ไม่ว่ำจะมีที่ตังอยู่ในขอบเขตดินแดนของประเทศใดก็ตำม ถือได้ว่ำแหล่งนันเป็น
มรดกของมนุษยชำติทังปวง แหล่ งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม มี ข้อก้ำหนดและหลักเกณฑ์ส้ำหรับ กำร
พิจำรณำขึนทะเบียน 6 ข้อ ดังนี
1) เป็ น ตั ว แทนในกำรแสดงผลงำนชิ นเอก ที่ จั ด ท้ ำ ขึ นด้ ว ยกำรสร้ ำ งสรรค์ อั น ชำญฉลำด
มนุษยชำติ
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2) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่ผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำสืบต่อมำในด้ำนกำรออกแบบทำงสถำปัตยกรรม
อนุสรณ์สถำน ประติมำกรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนกำรพัฒนำศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือกำร
พัฒนำกำรตังถิ่นฐำนของมนุษย์ที่ทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
3) เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐำนของวัฒนธรรมหรืออำรยะธรรม ที่ปรำกฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือ
ว่ำทีส่ ำบสูญไปแล้ว
4) เป็นตัวอย่ำงอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้ำง อันเป็นตัวแทนของกำรพัฒนำทำงด้ำน
วัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี อุตสำหกรรม ในประวัติศำสตร์ของมนุษยชำติ
5) เป็นตัวอย่ำงอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถำปัตยกรรม
วิธีกำรก่อสร้ำง หรือกำรตังถิ่นฐำนของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลำยได้ง่ำยจำกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคมและวัฒนธรรมตำมกำลเวลำ
6) มี ค วำมคิ ด หรื อ ควำมเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ เหตุ ก ำรณ์ หรื อ มี ค วำมโดดเด่ น ยิ่ ง ใน
ประวัติศำสตร์ (รณชัย โตสมภำค, 2556)
จำกข้อมูลเบืองต้นจะเห็นว่ำ ถ้ำอชันต้ำสมควรที่จะได้รับกำรขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกด้ำน
วัฒนธรรม เพรำะเป็นผลงำนที่มนุษย์สร้ำงขึนมำด้วยสติปัญญำและควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำ ที่มี
กำรวำงแบบแปลนอย่ำงเป็นระบบชัดเจน ทังโครงสร้ำงของถ้ำและองค์ประกอบต่ำง ๆ ภำยในถ้ำเป็น
สัญลักษณ์ที่สื่อถึงควำมเจริญด้ำนวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนันได้อย่ำงดียิ่ง สมควร
ที่จะเป็นมรดกอันล้ำค่ำของโลก

องค์ประกอบที่ท้าให้ถ้าอชันต้าได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
ถ้ำอชั น ต้ำ พุท ธสถำนมรดกโลกมีลั กษณะเป็ นภูเ ขำรูป โค้งคล้ ำยเกือกม้ำ หรือรู ปโค้ง เสี ยว
พระจันทร์ ซึ่งในอดีตถ้ำนีเคยเป็นภูเขำไฟมำก่อน หินที่ขุดเจำะจะเป็นหินลำวำที่เย็นตัวลงแล้ว ด้ำนหน้ำ
ถ้ำจะเป็นแม่น้ำวโฆระ (Waghora River) จอห์น สมิธ (John Smith) เป็นผู้ค้นพบถ้ำอชันต้ำเป็นคนแรก
ในปี พ.ศ. 2362 ถ้ำถูกสร้ำงขึนในสองยุค คือ ยุคเถรวำทกับยุคมหำยำน ในถ้ำหมำยเลข 10 จะมีกำร
แกะสลั กจำรึ กเป็ น ภำษำพรำหมีเอำไว้ห น้ ำถ้ำว่ำ กษัตริย์พระนำมว่ำ วสิ ทธิคทำหะ เป็นกษัตริย์ใน
รำชวงศ์ศตวำหนะ ให้กำรอุปถัมภ์ในกำรขุดเจำะและในถ้ำมหำยำนยังพบบันทึกว่ำ กษัตริย์รำชวงศ์
วำกำตะเป็นผู้ให้กำรอุปถัมภ์ ยังมีชื่อเศรษฐีที่ให้กำรอุปถัมภ์ในกำรขุดเจำะถ้ำอีกด้วย (พระมหำประภำส
ปริชำโน, 2560)
สรุปได้ว่ำ ถ้ำนีได้รับกำรอุปถัมภ์ในกำรขุดเจำะมำอย่ำงต่อเนื่องจำกทังกษัตริย์ เศรษฐี คฤหบดี
และผู้ มีจิ ตศรั ทธำทั่ว ไป ซึ่ งผู้ ที่ ส ร้ ำงถ้ ำนั นต้องตังมั่ นในกำรสั่ งสมบำรมี ธ รรมอย่ ำงน้ อย 3 ประกำร
กล่ ำวคือ ปั ญญำบำรมี กำรออกแบบวำงแปลนที่ล งตัว วิริยะบำรมี ควำมเพียรในกำรขุดเจำะอย่ำง
ต่อเนื่องหลำยชั่วอำยุคน และศรัทธำบำรมี ต้องเสียสละแรงกำยและทุนทรัพย์จ้ำนวนมหำศำลในกำร
ก่อสร้ำงถ้ำดังกล่ำว จึงเป็นหลักฐำนส้ำคัญที่แสดงว่ำ ถ้ำนีสร้ำงขึนด้วยฝีมือมนุษย์ที่ประกอบด้วยแรง
ศรัทธำในพระพุทธศำสนำอันแรงกล้ำในอดีตอย่ำงแท้จริง
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เหตุผลที่ถ้าอชันต้าได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
โบรำณสถำนทำงพระพุ ท ธศำสนำที่ ยิ่ ง ใหญ่ สุ ด อลั ง กำรแห่ ง นี ได้ ชื่ อ ว่ ำ เป็ น วั ด ถ้ ำ ใน
พระพุทธศำสนำที่งดงำมและเก่ำแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งนับว่ำเป็นหนึ่งใน Unseen India ที่ชำว
พุทธทั่วไปอำจไม่รู้จัก แต่ในขณะเดียวกันวัดถ้ำอชันต้ำกับเป็นสถำนที่ที่นักประวัติศำสตร์และศิลปะทั่ว
โลกคุ้นเคยกับพุทธสถำนแห่งนีเป็ นอย่ ำงดี โดยฐำนะที่เป็นที่รวมควำมงดงำมทำงพุทธศิลป์ ทังด้ำน
สถำปัตยกรรม ประติมำกรรม และจิตกรรม ซึ่งโบรำณสถำนแห่งนีถูกสร้ำงขึนจำกแรงศรัทธำและควำม
มุ่งมั่น พยำยำมของผู้ป ฏิบั ติธรรมในละแวกนั น โดยใช้ระยะเวลำในกำรสร้ำงที่ยำวนำน ภำยใต้ก ำร
อุปถัมภ์ของพระมหำกษัตริย์รำชวงศ์ศำตวำหนะหลำยพระองค์ (พระมหำดำวสยำม วชิรปฺญฺโญ, 2548)
ในปัจจุบันองค์กำรยูเนสโกได้พิจำรณำขึนทะเบียนถ้ำอชันต้ำ ให้เป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรมที่
ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ ด้วยเหตุผลอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ดังนี
1) ด้ า นสถาปั ต ยกรรม (Architecture) คือ กำรออกแบบสิ่ ง ก่อสร้ำ งต่ำง ๆ ไม่ว่ ำจะเป็ น
สิ่งก่อสร้ำงส้ำหรับกำรอยู่อำศัยของคนทั่วไป เช่น บ้ำน อำคำร และคอนโด เป็นต้น และสิ่งก่อสร้ำงที่คน
ไม่ ส ำมำรถเข้ ำ อยู่ อ ำศั ย ได้ เช่ น เจดี ย์ สถู ป และอนุ ส ำวรี ย์ เป็ น ต้ น
นอกจำกนี ยังรวมไปถึงกำรก้ำหนดผังของบริเวณต่ำง ๆ เพื่อก่อให้เกิด
ควำมสวยงำม และเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรใช้ ส อยได้ ต ำมต้ อ งกำร
งำนสถำปัตยกรรมนันนับเป็นแหล่งรวมของงำนศิลปะทำงกำยภำพแทบ
ทุกชนิด โดยมักจะมีรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ของสังคมและช่วงเวลำ
ถ้ำอชันต้ำออกแบบเจำะภูเขำเป็นวิหำรที่สวยงำม
นัน ๆ ได้อย่ำงชัดเจนโดดเด่น (ไชยเจริญเทค จ้ำกัด, 2563)
ถ้ำอชันต้ำ (Ajanta Caves) ได้ชื่อว่ำเป็นวัดถ้ำในพระพุทธศำสนำที่งดงำมและเก่ำแก่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก ซึ่งองค์กำรยูเนสโกประกำศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม ที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์
ถ้ำเคยซ่อนตัวอยู่ในป่ำเขำอยู่ห่ำงออกไปจำกเมืองออรังคำบำด ประเทศอินเดีย นำนนับศตวรรษ ก่อนที่
จะมีกำรค้นพบถ้ำแห่ งนี ด้ว ยควำมบังเอิญ ภำยในถ้ำประกอบด้ว ยจิตรกรรมฝำผนังที่แสดงเรื่องรำว
พระพุทธศำสนำ เพื่อออกแบบให้เป็นวัด วิหำร กุฏิสงฆ์อันเรียบง่ำย บำงถ้ำตรงกลำงใช้เป็นหอสวดมนต์
โดยสกัดหินจำกด้ำนนอกและเพดำนลงมำเป็นห้องโถงใหญ่ ซึ่งมีควำมงดงำมอลังกำรยิ่งนัก บำงถ้ำมี
เจดียสถำน ภำพแกะสลักพระพุทธรูป เสำหินแกะสลักขนำดใหญ่เรียงรำยทังสองด้ำน ด้ำนนอกแวดล้อม
ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ตังอยู่ในหุบเขำลึก เบืองล่ำงคือแม่น้ำที่มีน้ำไหลหลำกช่วงฤดูฝน จึงนับเป็น
สถำนที่ที่มีควำมเงียบสงบ เหมำะส้ำหรับปฏิบัติธรรมฝึกสมำธิยิ่งนัก สันนิษฐำนว่ำ เหล่ำนักบวชและผู้มี
ศรัทธำในสมัยนันเป็นผู้ออกแบบ สร้ำงโดยเจำะถ้ำเข้ำไปในแนวหน้ำผำตัดตรง ท้ำเป็นถ้ำคูหำสี่เหลี่ยม
มีประตูทำงเข้ำ มีหน้ำต่ำง พืนห้องและเพดำนเรียบ โถงเปิดโล่งรวมทังฝำผนังแกะสลัก เวลำเข้ำชม
เหมือนกับกำรเดินเข้ำไปชมนิทรรศกำร ที่แสดงควำมเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศำสนำที่จัดแสดงไว้โดย
ละเอียด
2) ด้านประติมากรรม (Sculpture) ประติมำกรรม หมำยถึง งำนศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ที่
สร้ำงสรรค์ขึนเพื่อกำรชื่นชมในคุณค่ำทำงศิลปะเป็นส้ำคัญ มีกำรแสดงออกด้วยปริมำตร เป็นรูปทรง
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3 มิติ มีควำมกว้ำง ควำมยำวหรือควำมลึก ควำมสูง ซึ่งกินระวำงพืนที่ในอำกำศ สร้ำงโดยกรรมวิธี
ต่ำง ๆ สำมำรถชื่นชมรับรู้ด้วยกำรมองเห็นทำงสำยตำ ซึ่งเรียกว่ำทัศนศิลป์ แต่ประติมำกรรมแตกแยก
ออกไปอีก คือสำมำรถรับรู้ควำมงำมด้วยกำรสัมผัส กำรจับต้อง จึง อำจเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ผัสสะศิลป์
หรือศิลปะรูปทรง (Plastic Art) ที่หมำยถึง ศิลปะที่มีรูปทรงเป็นสำมมิติ ซึ่งงำนศิลปะแขนงนีอำจรวมทัง
งำน Visual Art บำงประเภทที่ใช้วัสดุต่ำง ๆ จัดลักษณะรูปทรงแบบสำมมิติด้วยงำนประติมำกรรมยัง
สื่อถึงสิ่งต่ำง ๆ เช่น สภำพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์โดยชินงำนผ่ำนกำรสร้ำงของประติ
มำกร งำนประติมำกรรมที่เกี่ยวกับศำสนำ มักสะกดให้แตกต่ำงออกไปว่ำ ปฏิมำกรรม ผู้ที่สร้ำงงำน
ปฏิมำกรรม เรียกว่ำ ปฏิมำกร (ก้ำจร สุนพงษ์ศรี, 2522)
ภำยในถ้ำอชันต้ำโดยเฉพำะในยุคมหำยำน จะมีหลักฐำนควำมเจริญทำงด้ำนปฏิมำกรรมอย่ำง
ชัดเจน เช่น จะมีห้องโถงที่กว้ำงขวำงส้ำหรับประกอบศำสนกิจ ด้ำนในสุดจะมีพระพุทธรูปแกะสลักองค์
ใหญ่เพื่อใช้เป็นพระประธำนประจ้ำแต่ละโถง สลักเสำหินเป็นเสำสูง ที่หัวเสำ
แกะสลักเป็นลวดลำยงดงำมทั่วทังคูหำถ้ำ ที่ผนังด้ำนในทังสองข้ำง แกะสลัก
เป็ น พระพุทธรู ปและพระโพธิสั ตว์ขนำดใหญ่ ที่ มีควำมประณีตอ่อนช้อ ย
งดงำม แสดงให้เห็นถึงฝีมือช่ำงประติมำกรรมชันสูง บวกกับควำมศรัทธำที่
พระพุทธรูปปำงปรินิพพำนบนผนังถ้ำอชันต้ำ ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศำสนำของช่ำงในสมัยนัน
3) ด้า นจิ ตรกรรม (Painting and Mural) หมำยถึง ผลงำนศิลปะที่
แสดงออกด้วยกำรขีดเขียน กำรวำด และระบำยสี เพื่อให้เกิดภำพ เป็นงำน
ศิลปะที่มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีควำมลึกหรือนูนหนำ แต่สำมำรถเขียนลวงตำ
ให้ เห็ น ว่ำมีควำมลึ กหรื อนู น ได้ ควำมงำมของจิต รกรรมเกิดจำกกำรใช้สี ใ น
ลักษณะต่ำง ๆ กัน งำนจิตรกรรมคือกำรเขียนภำพหรือวำดภำพ ที่ต้องกำรลง
บนฝำผนัง โดยกำรใช้เส้นและสีเป็นประเด็นหลัก อำจจะเขียนภำพบนฝำผนัง
ภำพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปทมปำณี
อำคำร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นศำสนสถำน เช่น ฝำผนังพระอุโบสถ วิหำร และ
ศำลำกำรเปรียญเป็นต้น (ยอดชำย พรหมอินทร์, 2562)
จิตรกรรมฝำผนังภำยในถ้ำอชันต้ำ โดยเฉพำะถ้ำหมำยเลข 1, 2 และ 17 จะพบภำพจิตรกรรม
ฝำผนังที่สวยงำมยิ่งนัก ซึ่งเป็นผลงำนศิลปะที่แสดงเรื่องรำวพุทธประวัติได้อย่ำงละเอียด และยังพบภำพ
วิถีชีวิตของคนอิน เดีย ในยุ คนั นด้ว ย เรื่ องรำวทังหมดถู กบันทึกด้ว ยภำพลำยเส้ น ที่มีควำมละเอีย ด
ประณีตด้วยกำรวำดที่ใช้เทคนิคที่ทันสมัยที่สุดในยุคนัน จึงท้ำให้ภำพมีสีสันคมชัด แม้เวลำจะผ่ำนมำนับ
พัน ปี ถือได้ว่ำเป็ นหลั กฐำนที่มีคุณค่ำทำงด้ำนประวัติศำสตร์ โบรำณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี
วิถีกำรด้ำเนินชีวิต คติ ควำมเชื่อ รวมถึงคุณค่ำทำงสุนทรียศำสตร์ที่แสดงถึงควำมเจริญของคนในท้องถิ่น
ได้เป็นอย่ำงดี
ถ้ำอชันต้ำ ได้บอกเล่ำถึงควำมรุ่งเรืองและศรัทธำในพระพุทธศำสนำของชำวอินเดีย หลังจำก
กำรเสด็จ ปริ นิ พพำนขององค์ส มเด็จ พระสั มมำสั มพุทธเจ้ำไม่นำนนัก เรื่องรำวที่ปรำกฏภำยในและ
ภำยนอกถ้ำ ล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่วิจิตรบรรจงสละสลวยอ่อนช้อย ควรค่ำต่อกำรศึกษำและอนุรักษ์ไว้
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ให้ เ ป็ น สมบั ติ ข องโลกนี สื บ ไป ด้ ว ยองค์ ป ระกอบอย่ ำ งน้ อ ย 3 ด้ ำ น กล่ ำ วคื อ ด้ ำ นสถำปั ต ยกรรม
ด้ำนปฏิมำกรรมและด้ำนจิตรกรรมที่โดดเด่นลงตัว ซึ่งพุทธศิลป์ทังสำมด้ำนนีเกิดขึนจำกแรงศรัทธำและ
ควำมเพียรพยำยำมของพุทธบริษัทร่วมกันขุดเจำะ โดยใช้เวลำที่ยำวนำนหลำยศตวรรษ ซึ่งในแต่ละยุค
สมัยนัน คงจะมีเหตุผลในกำรสร้ำงที่เหมือนกันบ้ำง หรือแตกต่ำงกันบ้ำง เช่น บำงยุคต้องกำรควำมสงบ
วิเวกในกำรเจริญกรรมฐำน บำงยุคต้องกำรหลบหนีภัยจำกกำรถูกรุกรำนของชนต่ ำงศำสนำ บำงยุคมี
ควำมเชื่อประด้วยศรัทธำอย่ำงแรงกล้ำเพื่อหวังในพุทธภูมิ กำรได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้ำองค์ต่อ ๆ ไป
ดังนัน ถ้ำอชันต้ำจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เกิดจำกพลังศรัทธำอันยิ่งใหญ่ของชำวพุทธอย่ำงแท้จริง
จึงเป็นเหตุผลให้องค์กำรยูเนสโกได้ขึนทะเบียนให้ถ้ำ อชันต้ำ เป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรมที่ควรค่ำแก่
กำรอนุรักษ์ไว้คู่โลกสืบต่อไป

สรุป
ถ้ำอชันต้ำ ตังอยู่ที่เทือกเขำอินทิยำทรี ซึ่งเป็นภูเขำหินบะซอลต์ ที่มีรูปทรงคล้ำยเกือกม้ำหรือ
พระจันทร์เสียว ใกล้หมู่บ้ำนอชันต้ำ เมืองอรังคำบำด ประเทศอินเดียสร้ำงในช่วงระหว่ำง พ.ศ. 350
มำสินสุดประมำณ พ.ศ.1200 (ระหว่ำงช่วง 200 ปีก่อนคริสต์ศักรำช จนถึงช่วงปี ค.ศ. 650) ค้นพบโดย
จอห์น สมิธ นำยทหำรชำวอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2362
ถ้ ำ สร้ ำ งโดยกำรเจำะสกั ด ภู เ ขำให้ เ ป็ น โถงข้ ำ งในสกั ด หิ น เป็ น เสำขนำ ดใหญ่ ค้ ำ เพดำน
ผนังแกะสลักหินให้เป็นสถูป เจดีย์และพระพุทธรูปปำงต่ ำง ๆ จ้ำนวนมำก บำงถ้ำมีกำรวำดภำพกำร
บ้ำเพ็ญบำรมีของพระโพธิสัตว์ ภำพพุทธประวัติ และภำพวิถีชีวิตของคนในยุคนัน ถ้ำถูกสร้ำงไว้ส้ำหรับ
เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐำนและศำสนกิจของพระสงฆ์ สร้ำงโดยใช้ฝีมือของมนุษย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยศรัทธำใน
พระพุทธศำสนำอย่ำงแท้จริง ซึ่ง มีหลักฐำนที่จำรึกไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ผู้อุปถัมภ์ในกำรสร้ำงถ้ำในสมัยนัน
คือ กษัตริย์ คฤหบดี เศรษฐีและผู้มีศรัทธำ กำรสร้ำงถ้ำแบ่งออกเป็นสองยุคคือ ยุคเถรวำทมีลักษณะ
สมถะเรียบง่ำย และยุคมหำยำนจะปรับแต่งถ้ำให้มีควำมโอ่อ่ำอลังกำร และเพิ่มเติมศิลปะต่ำง ๆ ในถ้ำให้
ดูสวยงำมยิ่งขึน
ต่อมำใน พ.ศ. 2527 องค์กำรยูเนสโก ได้ขึนทะเบียนถ้ำอชันต้ำให้เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่ควร
ค่ำแก่ก ำรอนุ รั กษ์ ของโลก ด้ว ยเหตุผ ลอย่ ำงน้ อ ย 3 ด้ำ น ได้แ ก่ ด้ำ นสถำปั ตยกรรม คือ กำรวำงผั ง
ออกแบบแกะสลักหินเข้ำไปในภูเขำ จนเป็นถ้ำที่มีควำมมั่นคงแข็งแรงสวยงำมได้อย่ำงละเมียดละไม
สำมำรถเป็นแหล่งศึกษำวิวัฒนำกำรงำนด้ำนสถำปัตยกรรม กำรออกแบบอำคำรที่อยู่อำศัยจำกอดีตถึง
ปั จ จุ บั น ได้ เ ป็ น อย่ ำ งดี ด้ ำ นจิ ต รกรรม คื อ มี ภ ำพวำดด้ ำ นในที่ ส วยงำมสู ง เด่ น ทรงคุ ณ ค่ ำ ไม่ แ พ้ กั น
โดยเฉพำะถ้ำหมำยเลขหนึ่ง จะมีภำพวำดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และภำพพระโพธิสัตว์ปัทมปำณี
มีพระหัตถ์ถือดอกบัวเอียงพระเศียร แสดงสีหน้ำอ่อนโยนด้วยควำมเมตตำ ในขณะที่ถ้ำหมำยเลขสอง
จะมีภำพวำดเรื่องกำรประสูติของพระพุทธองค์ และพระสุบินนิมิตของพระนำงสิริมหำมำยำที่มีควำม
โดดเด่นสวยงำมเปี่ยมล้นด้วยคุณค่ำ ด้ำนนีจะมีอิทธิพลต่อกำรศึกษำศิลปะอย่ำงมำก ซึ่งในแต่ละวันจะมี
นักศึกษำเข้ำไปเก็บข้อมูลด้ำนกำรวำดภำพ กำรใช้สีสันให้สวยงำมและคงทนอยู่มิได้ขำด จำกข้อมูลตำม
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ภำพจิตรกรรมยังเป็นหลักฐำนด้ำนกำรด้ำรงชีวิตของคนสมัยนั นได้เป็นอย่ำงดี และด้ำนประติมำกรรม
มีกำรแกะสลักพระพุทธรูป และรูปพระโพธิสัตว์อย่ำงอ่อนช้อยประณีตสวยงำม ได้สัดส่วนสมจริง ซึ่งกำร
แกะสกัดหินให้เป็นพระพุทธรูปที่สวยงำมนัน ไม่ใช่เรื่องง่ำย เพรำะต้องค้ำนวณขุดหินบริเวณโดยรอบ
แล้ ว แกะสลั ก หิ น ออกให้ เ ป็ น องค์ พ ระ ไม่ ใ ช่ แ กะเป็ น องค์ แ ล้ ว น้ ำ เข้ ำ มำประดิ ษ ฐำนไว้ ข้ ำ งในถ้ ำ
ด้ำนประติมำกรรมนี จะพบเห็นคุณค่ำในส่วนควำมเป็นมนุษย์ที่มีจิตประกอบด้วยศรัทธำในพระรัตนตรัย
อย่ำงแรงกล้ำ และมั่นคง จนสำมำรถจินตนำกำรภำพของพระพุทธเจ้ำออกมำอย่ำงสวยงำม แล้วใช้เวลำ
พร้อมทังเสียสละก้ำลังกำยและก้ำลังทรัพย์ เพื่อแกะสลักหินให้กลำยเป็นพระพุทธรูปปำงต่ำง ๆ ได้อย่ำง
สวยงำมอ่อนช้อย
จะเห็ นได้ว่ำจำกเหตุผ ลทังสำมด้ำน กล่ ำวคือ ด้ำนสถำปัตยกรรม ด้ำนจิตรกรรม และด้ำน
ประติมำกรรมนัน เป็นองค์ประกอบส้ำคัญที่ท้ำให้องค์กำรยูเนสโกยอมรับและขึนทะเบียนถ้ำอชันต้ำ
ให้เป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรม ที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ของโลก ทังนี ในเหตุผลทังสำมด้ำนดังกล่ำวนัน
ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่ำทังคุณค่ำด้ำนสังคม สำมำรถท้ำให้เห็นภำพที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคนันได้
อย่ำงลึกซึง คุณค่ำด้ำนกำรศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ส้ำ หรับนักเรียนนักศึกษำและผู้สนใจประวัติศำสตร์
รวมถึงเทคนิคด้ำนสถำปัตยกรรม ประติมำกรรมและจิตรกรรมได้เป็นอย่ำงดี และคุณค่ำด้ำนจิตใจ
ถ้ำอชันต้ำถือได้ว่ำเป็นหลักฐำนที่ยืนยันถึงควำมมีศรัทธำในพระพุทธศำสนำอย่ำงมั่นคง ของคนในยุค
สมัยนันได้อย่ำงชัดเจน
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